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1 Τι είναι το TFA – Tax For All



Τι είναι το TFA;

To Tax For All είναι το Ενιαίο Σύστημα Φορολογικής Διαχείρισης του Τμήματος 

Φορολογίας το οποίο θα αντικαταστήσει υφιστάμενα συστήματα όπως:

 τα κύρια συστήματα Έμμεσης και Άμεσης φορολογίας 

 το TaxisΝet

 τη χρήση της υφιστάμενης «Φορολογικής Πύλης» 

 τη διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών μέσω «Αριάδνης»

 διάφορα άλλα μικρότερα συστήματα που χρησιμοποιεί το Τ.Φ. για τις 

λειτουργίες του

Τα πιο πάνω συστήματα θα αποσύρονται όταν και εφόσον όλες τους οι 

λειτουργίες αντικατασταθούν, και τεθούν σε παραγωγική λειτουργία στο TFA.



Διαφάνεια:

Ενίσχυση διαφάνειας

η-Υπηρεσίες:

Παροχή αυξημένων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

στο φορολογούμενο

Διεπαφές:

Διεύρυνση ασφαλών 

διεπαφών με άλλα συστήματα

Δεδομένα/Ασφάλεια:

Μέγιστη ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων 

με ασφάλεια, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα

Απλοποίηση / Aυτοματοποίηση:

Απλοποίηση, αυτοματοποίηση και 

βελτίωση των διαδικασιών

Ενιαία Εικόνα: 

Ενιαία εικόνα φορολογούμενου μέσω 

ενός συστήματος

Αναπροσαρμογή:

Άμεση προσαρμογή του 

συστήματος μετά από κάθε αλλαγή 

στη νομοθεσία και τις διαδικασίες

Ορισμένες από τις δεξιότητες του καινούργιου συστήματος θα είναι :



2 Πώς θα εξυπηρετεί τον φορολογούμενο πολίτη;



Πώς θα εξυπηρετεί το φορολογούμενο πολίτη;

To Tax For All θα εξυπηρετεί το φορολογούμενο πολίτη ή/και τον

εξουσιοδοτημένο του αντιπρόσωπο, μέσω του TFA online (διαδικτυακή πύλη του

συστήματος) προσφέροντας του υπηρεσίες όπως :

 Εγγραφή στο φορολογικό Μητρώο 

 Επικαιροποίηση προσωπικών στοιχείων

 Υποβολή φορολογικών δηλώσεων και υποστηρικτικών εγγράφων

 Πληρωμές / Αιτήματα Επιστροφών

 Ενστάσεις 

 Έκδοση κατάστασης λογαριασμού / πληρωμών

 Έκδοση πιστοποιητικών 

 Άμεση επικοινωνία με το Τ.Φ.  μέσω των Αιτημάτων/Ερωτημάτων 

(Enquiries)



3 Στάδια υλοποίησης



Ποια τα στάδια υλοποίησης του έργου;

Το κάθε στάδιο αφορά διαφορετικά είδη φόρων και λειτουργίες.

Στάδιο 
1

Στάδιο 
2

Στάδιο 
3

Tax 
For All

Το Έργο  αναμένεται να ολοκληρωθεί σε τρία στάδια.  



Ποια είδη φόρων επηρεάζει η εφαρμογή του κάθε σταδίου;

* Εταιρικός Φόρος * Φόρος Στοιχημάτων/Καζίνο

* Φόρος Εισοδήματος * Ειδικός Φόρος Πιστωτικών Ιδρυμάτων

*
Φόρος Εισοδήματος που παρακρατήθηκε στις 

απολαβές(PAYE)
* Τέλη Χαρτοσήμων

* Παρακράτηση ΓεΣΥ  

* ΦΠΑ * Έκτακτη Αμυντική Εισφορά

* Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών

* Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας

* Ειδικοί Φόροι (πνευματικής ιδιοκτησίας, καλλιτεχνών, κλπ)

* Προσωρινή Φορολογία Ασφαλιστικών Εταιρειών

* Φόρος Κληρονομιάς

Πρώτο Στάδιο Δεύτερο Στάδιο Τρίτο Στάδιο 

Είδος Φόρου



Ποιες λειτουργίες επηρεάζει η εφαρμογή του κάθε σταδίου;

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Λειτουργίες

• Εγγραφή (όχι διαδικτυακή)

• Δηλώσεις

• Βεβαιώσεις

• Πληρωμές

• Reporting

• Επιστροφές

• Πιστοποιητικά

• Λογιστική Εικόνα

• Εικόνα Φορολογουμένου

• Παράπονα

• Επικοινωνία/Ερωτήματα

 Έλεγχοι

 Ενστάσεις και Προσφυγές 

 CY Login

 Ανάλυση Κινδύνων

 Νομικά Θέματα

 Φορολογικές Αποφάσεις (Tax 

Rulings)

 Ειδικά Σχέδια

 Διαχείριση Φόρων

 Διαδικτυακή Εγγραφή

 Διαχείριση Χρέους

 Καταγγελίες



Αναμενόμενος χρονικός ορίζοντας υλοποίησης

Imp Study Configuration / Testing

Training

2021 2022 2023 2024

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Stage 1 Now

Stage 2

(Provisional)

Stage 3 

(Provisional)

UAT

We are here
We are here



4 Στάδιο 1 – ΦΠΑ : Πρακτικές Αλλαγές



Πρακτικές Αλλαγές στις λειτουργίες που αφορούν στο ΦΠΑ 

 Νέα Διαδικτυακή Πύλη 

 Ηλεκτρονική υποβολή όλων των δηλώσεων και υποστηρικτικών 

εγγράφων, (συμπεριλαμβάνονται και οι δηλώσεις των ειδικών 

καθεστώτων ΕΚΑ και ΕΚΑΤ).

 Δυνατότητα επικαιροποίησης κάποιων προσωπικών στοιχείων

 Ηλεκτρονικές Πληρωμές και Ιστορικό Πληρωμών 

 Ηλεκτρονικά αιτήματα επιστροφών

 Λεπτομέρειες/Ιστορικό Λογαριασμού

 Άμεση επικοινωνία με το Τ.Φ.  μέσω Αιτημάτων/Ερωτημάτων

 Διαχείριση Αντιπροσώπων 

 Νέα Μορφή Αριθμού Φορολογουμένου για ΝΕΟΥΣ φορολογούμενους 

που δε θα ταυτίζεται με την ταυτότητα ή με το αριθμό εγγραφής εταιρείας

 Νέα Δήλωση ΦΠΑ σε μορφή ερωτήσεων



5 Εικόνες από το TFA Online
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Επιστροφές – Refunds
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Πληρωμές – Payments 

• Με απευθείας εκταμίευση του 
οφειλόμενου ποσού μέσω της 
ηλεκτρονικής του τράπεζας

• Με πληρωμή μέσω πιστωτικής 
κάρτας
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μπορεί να αιτηθεί για την 
έκδοση πιστοποιητικών 
όπως:

* Πιστοποιητικό 
Εκκαθάρισης Φόρου 
(Tax Clearance-VAT only)
*  Πιστοποιητικό Εγγραφής 

στο Μητρώο ΦΠΑ 
* Πιστοποιητικό  

διαγραφής από το 
Μητρώο ΦΠΑ

• Tα πιστοποιητικά θα 
περιέχουν “QR code” με το 
οποίο θα μπορεί να 
αναγνωριστεί η 
αυθεντικότητα του 
εγγράφου. 
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• Διαδικτυακή και ασφαλής επικοινωνία
με το ΤΦ μέσω του συστήματος Tax For
All.

• Τα αιτήματα/ερωτήματα μπορούν να
αποσταλούν από πρόσωπα τα οποία
είναι ήδη εγγεγραμμένα στο σύστημα
TFA



Αντιπρόσωπος – Agent 
• Ο φορολογούμενος θα ορίζει 

ηλεκτρονικά το πρόσωπο που θέλει 
να τον αντιπροσωπεύει.

• Το Πρόσωπο πρέπει με την σειρά του 
να αποδεχτεί τον διορισμό. 

• Οι υφιστάμενες εξουσιοδοτήσεις 
όπως αυτές καθορίστηκαν και 
υπάρχουν σήμερα στο Taxisnet θα 
μεταφερθούν αυτόματα. 



Ευχαριστούμε

Ομάδα Έργου ITAS


