
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ INTRASTAT 

 



Η ιστοσελίδα της ΥπηρεσίαςTAXISnet είναι: 

http://taxisnet.mof.gov.cy 

  

Το TAXISnet είναι μια υπηρεσία που προσφέρει το Τμήμα Φορολογίας προς τα 
υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα. 
Αποτελείται από δυο συστήματα: 
 
•TAXISnet-Φ.Π.Α.  
•TAXΙSnet- φόρου Εισοδήματος 
 
Χρησιμοποιούνται διαφορετικοί κωδικοί πρόσβασης για τα δυο συστήματα. 
 

http://taxisnet.mof.gov.cy/


Ηλεκτρονική Υποβολή δηλώσεων για Φ.Π.Α.: 

• Ανακεφαλαιωτικός Πινάκας VIES  

               (υποχρεωτική υποβολή Ηλεκτρονικά από 01/01/2010) 

• Δήλωση Intrastat Αφίξεων  

               (υποχρεωτική υποβολή Ηλεκτρονικά από 01/07/2012) 

• Δήλωση Intrastat Αποστολών  

               (υποχρεωτική υποβολή Ηλεκτρονικά από 01/07/2012) 

• Φορολογική Δήλωση Φ.Π.Α. 

  (υποχρεωτική υποβολή Ηλεκτρονικά από 02/05/2017) 

 

Κάθε φορολογούμενος μπορεί να ορίσει εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την 

υποβολή των πιο πάνω δηλώσεων. Έχει την δυνατότητα να ορίσει μέχρι και 4 

διαφορετικά πρόσωπα, ένα για κάθε δήλωση. 



Τρόποι Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Intrastat: 

 

• Φόρμα (HTML Form) – Στην οθόνη του Η/Υ εμφανίζεται η δήλωση όπως 

ακριβώς είναι σε έντυπη μορφή. 

 

• XML αρχείο. 

Η υποβολή με XML αρχείο χρησιμοποιείται κυρίως για την υποβολή μεγάλων 

σε όγκο (γραμμές) δηλώσεων και για μαζική υποβολή πολλών δηλώσεων.  

 

 



 Το Τμήμα Φορολογίας με την δημιουργία του λογαριασμού στο TAXISnet   
αποστέλλει στον φορολογούμενο email με τον κώδικα πρόσβασης (username) 
και το απόρρητο σύνθημα (Πιν) (password). 

 
 Το σύστημα θα ζητήσει από τον φορολογούμενο να τους αλλάξει για λόγους 
ασφαλείας. 

 
 H διαδικασία αποστολής είναι αυτοματοποιημένη και οι λειτουργοί της 
υπηρεσίας δεν γνωρίζουν το απόρρητο σύνθημα (password). 

 
 Αποστολέας του email είναι το help@mof.gov.cy και το θέμα είναι 
TAXISNet - Εγγραφή νέου χρήστη 

 
 Οι Λειτουργοί της Υπηρεσίας είναι σε θέση να γνωρίζουν αν παραδόθηκε ή 
όχι το email. 

Πρόσβαση Στο Σύστημα 



Παράδειγμα email 

From: help@mof.gov.cy 
To:  name@company.com 
CC: 
Subject : TAXISNet - Εγγραφή νέου χρήστη  
  
Σας ενημερώνουμε ότι τα Στοιχεία Πρόσβασης για χρήση της σελίδας του TAXISNet 
(http://taxisnet.mof.gov.cy), για τον φορολογούμενο COMPANY NAME , είναι: 
  
Κώδικας Πρόσβασης : qctd1334219185555 (οι χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται είναι στα 
αγγλικά) Απόρρητο Σύνθημα (ΠΙΝ) : 6zsku (οι χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται είναι στα 
αγγλικά) 
  
Επιπροσθέτως να γνωρίζετε ότι την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τα Στοιχεία 
Πρόσβασης θα σας ζητηθεί να τα αλλάξετε για λόγους ασφαλείας 
  
Σας ενημερώνουμε όπως 
η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας με το ΤΑΧISnet-Φ.Π.Α. είναι η διεύθυνση 
taxisnet@vat.mof.gov.cy  η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας με το ΤΑΧISnet-Φόρος 
Εισοδήματος είναι η διεύθυνση taxisnet@mof.gov.cy. 
  
Σας παρακαλούμε όπως μην επικοινωνείτε με την ηλεκτρονική διεύθυνση help@mof.gov.cy 



Πρόσβαση Στο Σύστημα 

Εισαγωγή Κωδικών 



Πρόσβαση Στο Σύστημα 

Αλλαγή Στοιχείων Πρόσβασης 



Υποβολή Δήλωσης Intrastat  

Διαχείριση Δηλώσεων 





Προσωρινή Φύλαξη:  

 Η δήλωση καταχωρείται στο σύστημα με ξεχωριστό αριθμό υποβολής. 

 Ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα μεταβολής της. 

 Δεν πραγματοποιούνται έλεγχοι εγκυρότητας των δεδομένων που 

καταχωρήθηκαν.  Ελέγχεται μόνο αν καταχωρήθηκαν ακέραιοι αριθμοί . 

 Η δήλωση θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε στο Τμήμα Φορολογίας. 

Οριστική Υποβολή: 

 Πραγματοποιούνται όλοι έλεγχοι εγκυρότητας δεδομένων της δήλωσης. 

 Αν η δήλωση δεν έχει λάθη καταχωρείται στο σύστημα με ξεχωριστό αριθμό 

υποβολής και θεωρείται ότι έχει υποβληθεί στο Τμήμα Φορολογίας με επιτυχία. 

Σημείωση: Δήλωση που υποβλήθηκε μόνο σε προσωρινή φύλαξη και έχει περάσει η 

τελευταία μέρα υποβολής θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε και επιβάλλεται πρόστιμο 

μη έγκαιρης υποβολής. 

Υποβολή Δήλωσης Intrastat  



Σημεία προσοχής κατά την υποβολή: 

 Αν επιθυμούμε να διαγράψουμε μια γραμμή επιλέγουμε το κουτί επιλογής 

που βρίσκεται στα δεξιά της κάθε γραμμής και μετά επιλέγουμε «Προσωρινή 

Φύλαξη» ή «Οριστική Υποβολή» ή το κουμπί «επόμενη». 

 

 

 

 

  

Υποβολή Δήλωσης Intrastat  

 Αν η δήλωση είναι μεγαλύτερη των 20 γραμμών κάνουμε κλικ στο κουμπί 

«επόμενη» (κάτω δεξιά) και ανοίγει νέα σελίδα για συμπλήρωση της δήλωσης. 

 

 Όλοι οι αριθμοί που καταχωρούνται στην δήλωση πρέπει να είναι ακέραιοι 
(χωρίς κόμμα ή τελεία). 

 



 Στα πεδία 4,5,6,7,8 & 10 υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των τιμών από την 
οθόνη που εμφανίζεται στο σύστημα κάνοντας κλικ στο «φακό». 

 
 Ο χρήστης έχει χρόνο 30 λεπτών για συμπλήρωση της δήλωσης. Εάν δεν 
κάνει προσωρινή φύλαξη ή οριστική υποβολή όλα τα δεδομένα που υπόβαλε στην 
συγκεκριμένη φόρμα θα χαθούν. Εάν η δήλωση που θα υποβληθεί έχει πολλές 
γραμμές τότε είναι σωστό κατά διαστήματα να γίνεται προσωρινή φύλαξη της 
δήλωσης έτσι ώστε να μην χάνονται τα δεδομένα και να γίνεται αυτόματα 
ανανέωση του χρόνου (για επιπλέον 30 λεπτά)  έτσι ώστε να υποβληθεί σωστά 
η δήλωση. 



Συμπλήρωση χωρίς λάθη 



Μήνυμα συστήματος για Οριστική Υποβολή 

Ολοκλήρωση Διαδικασίας με επιτυχία 



Συμπλήρωση δήλωσης με λάθη 



Συμπλήρωση με λάθη 



Διόρθωση λαθών 



Υποβολή Μηδενικής Δήλωσης Intrastat  

1 

Συνολικός αριθμός ειδών συμπληρώνουμε 0 



Επιβεβαίωση Υποβολής & Προβολή Δήλωσης Intrastat  





Κατάσταση 
 Σε Προσωρινή Παραλαβή: Η δήλωση έχει φυλαχθεί προσωρινά. 
Εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα μεταβολής της. 
 Δημιουργία: Το σύστημα Intrastat και το σύστημα TAXISnet είναι 2 
ανεξάρτητα συστήματα. Σε Δημιουργία σημαίνει ότι η δήλωση έχει υποβληθεί 
με επιτυχία στο TAXISnet αλλά δεν έχει μεταφερθεί ακόμη στο σύστημα του 
Intrastat. 
 Σε Εξέταση: Έχει ξεκινήσει η διαδικασία μεταφοράς της δήλωσης από το  
σύστημα TAXISnet στο Intrastat. 
 Αποδεκτή: Η δήλωση έχει μεταφερθεί στο σύστημα του Intrastat και 
έχει γίνει αποδεκτή. 
 Απορριπτέα: Η δήλωση έχει μεταφερθεί στο σύστημα του Intrastat και 
δεν έχει γίνει αποδεκτή. 
Μία δήλωση δεν είναι αποδεκτή αν ήδη έχει υποβληθεί ή έχει διαγραφεί από 
το σύστημα Intrastat. 

Επιβεβαίωση Υποβολής & Προβολή Δήλωσης Intrastat  



Επιβεβαίωση Υποβολής & Προβολή Δήλωσης Intrastat  

Η προβολή της δήλωσης γίνεται επιλέγοντας τον Αριθμό Δήλωσης 



Επιβεβαίωση Υποβολής & Προβολή Δήλωσης Intrastat  



 Υποβολή Δήλωσης Intrastat ως Εκπρόσωπος 



 Υποβολή Δήλωσης Intrastat ως Εκπρόσωπος 



Υποβολή Δήλωσης Intrastat με XML Αρχείο 

XSD Schemas: 
 cy-core.xsd 
 olive-core.xsd 
 cy-intrastat-declaration.xsd 
 cy-intra11-declaration.xsd   Για Intrastat Αφίξεις  
 cy-intra12-declaration.xsd   Για Intrastat Αποστολές 
 
Περιορισμοί XML Αρχείων:  
 Μέγιστο Μέγεθος: 4ΜB 
 Μέγιστος Αριθμός Δηλώσεων Intrastat: 50 
 Μέγιστος Αριθμός γραμμών για μια Δήλωση:5000 
 Ένα αρχείο XML περιέχει είτε μόνο δηλώσεις Intrastat Αφίξεων 
είτε μόνο δηλώσεις Intrastat Αποστολών  
 Στο ίδιο XML αρχείο δεν μπορούν να υπάρχουν περισσότερες από μια 
δηλώσεις για ένα φορολογούμενο. 



Υποβολή Δήλωσης Intrastat με XML Αρχείο 



Υποβολή Δήλωσης Intrastat με XML Αρχείο 

Διαχείριση XML Αρχείων 



Υποβολή Δήλωσης Intrastat με XML Αρχείο 

Υποβολή XML Αρχείου 

1. Επιλογή είδος εντύπου. 
2. Επιλογή του αρχείου Ανέβασμα (Uploading) XML Αρχείου. 
3. Επιλογή του κουμπιού Υποβολή. 



Υποβολή Δήλωσης Intrastat με XML Αρχείο 

Αποτέλεσμα Ενέργειας 

Η υποβολή ενός XML αρχείου με επιτυχία δεν σημαίνει ότι και οι 
δηλώσεις που περιέχονται στο αρχείο  έχουν υποβληθεί με επιτυχία. 



Υποβολή Δήλωσης Intrastat με XML Αρχείο 
Προβολή Υποβολών XML Αρχείων 

 Αποδεκτό επιλέγουμε τον αριθμό υποβολής για να δούμε την δήλωση ή τις 
δηλώσεις.  
 «Λάθη στις δηλώσεις» επιλέγοντας τον αριθμό υποβολής μπορούμε να δούμε τα 
λάθη.  
 Ο έλεγχος των XML Αρχείων γίνεται σε 2 μέρη από το σύστημα. Πρώτα ελέγχεται 
αν συμφωνεί με τα XSD schemas και ακολούθως γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των 
δεδομένων που περιέχονται. Αν αποτύχει στο πρώτο μέρος του έλεγχου το σύστημα 
βγάζει το μήνυμα «Λανθασμένο XML». 



Υποβολή Δήλωσης Intrastat με XML Αρχείο 

Λάθη στις Δηλώσεις 

Επιλέγουμε την κατάσταση Απορριπτέα για να εμφανίσει το λόγο απόρριψης 



Υποβολή Δήλωσης Intrastat με XML Αρχείο 

Λάθη στις Δηλώσεις 



Υποβολή Δήλωσης Intrastat με XML Αρχείο 

Προβολή Υποβολών  XML Αρχείων -Αποδεκτό XML 

Επιλέγοντας τον αριθμό δήλωσης εμφανίζεται η δήλωση. 



Συνδυασμένη Ονοματολογία 

Υπάρχει στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας. 
 http://www.mof.gov.cy/tax 
Έμμεση Φορολογία Φ.Π.Α. 
 INTRASTAT 
 Συνδυασμένη Ονοματολογία (Κωδικοί Εμπορευμάτων) 

http://www.mof.gov.cy/tax
http://www.mof.gov.cy/tax

