
Σύστημα OSS
(One Stop Shop)

Οδηγός Συμπλήρωσης & Υποβολής Δήλωσης (*)

* Σύμφωνα με τις Οδηγίες (ΕΕ) 2017/2455 και (ΕΕ) 2019/1995 του Συμβουλίου.



Είσοδος στο σύστημα OSS

• Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση 
στην πλατφόρμα του OSS μέσω του 
πιο κάτω συνδέσμου:
https://tax-oss.mof.gov.cy/login

• Καταχωρήστε τους κωδικούς 
πρόσβασης για να εισέλθετε στο 
σύστημα. 

• Εάν ξεχάσατε τα στοιχεία πρόσβασης 
σας, επιλέξτε από την αρχική σελίδα 
τον σύνδεσμο Forgot Password για να 
λάβετε καινούργιους κωδικούς.

https://tax-oss.mof.gov.cy/login
https://tax-oss.mof.gov.cy/forgot


Επιλέξτε «VAT Returns» και στη συνέχεια πατήστε «ADD VAT RETURN»
στο πάνω δεξιό μέρος της οθόνης.

Δημιουργία Δήλωσης OSS



Οι δύο πρώτες γραμμές (Scheme Type
και VAT Number) εμφανίζονται προ
συμπληρωμένες.

Καταχωρήστε στην 3η γραμμή
(«Period») τη φορολογική περίοδο,
για την οποία υποβάλλετε Δήλωση
και στην 4η γραμμή («Year») το έτος
στο οποίο εμπίπτει η Δήλωση.

Εάν υποβάλλετε Δήλωση για ένα μέρος και
όχι για ολόκληρη την περίοδο συμπληρώστε
και τα πεδία Start Date/End Date (π.χ. λόγω
έναρξης /τερματισμού δραστηριοτήτων, εάν
αλλάξατε χώρα αναγνώρισης ή αλλάξατε το
Σχέδιο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου).

Επιλέξτε ADD VAT RETURN.

XXXXXXXXX



• Στην κατάσταση Δηλώσεων (VAT Returns Status and Update History)
παρέχεται η επιλογή για προβολή (VIEW) και συμπλήρωση (EDIT).

• Η επιλογή EDIT παρέχει τη δυνατότητα συμπλήρωσης και υποβολής της
Δήλωσης. Σημειώνεται ότι μπορείτε να φυλάξετε τη Δήλωση προσωρινά
και να συνεχίσετε την διαδικασία υποβολής σε μεταγενέστερο στάδιο.

• Η επιλογή VIEW χρησιμεύει μόνο για να βλέπετε τη Δήλωση σε 
οποιαδήποτε στιγμή.

xxxxxxxxx



Επιλέγοντας EDIT εμφανίζεται η οθόνη «Review VAT Return Form».

Οι κατηγορίες «Identification Details» και «VAT Return Period Details»
είναι προ – συμπληρωμένες.

Συμπλήρωση Δήλωσης 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ



Στην συνέχεια για να καταχωρήσετε εγγραφές σε σχέση με «Supplies from Member State of
Identification» ή/και «Supplies from Fixed Establishments» (ανάλογα με την περίπτωση)
επιλέξτε «ADD SUPPLY».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιλέγετε «ADD SUPPLY» όσες φορές χρειαστεί προκειμένου να καταχωρήσετε
ξεχωριστά (α) πωλήσεις αγαθών προς κάθε χώρα, ανά συντελεστή ΦΠΑ

(β) παροχή υπηρεσιών προς κάθε χώρα, ανά συντελεστή ΦΠΑ.



Type of Supply: Δηλώστε κατά πόσο οι
πωλήσεις αφορούν αγαθά ή υπηρεσίες.

Consumer Country: Επιλέξτε τη χώρα
κατανάλωσης.

VAT Rate/Type: Επιλέξτε το συντελεστή
ΦΠΑ που αφορά στην συγκεκριμένη
καταχώρηση.

Taxable Amount (€): Καταχωρήστε τη
συνολική αξία των πωλήσεων (ΟΧΙ το ποσό
του ΦΠΑ).

Αφού συμπληρωθούν τα πεδία, επιλέξτε
«ADD SUPPLY» για κάθε εγγραφή.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Supplies from Member State of Identification

Επιλέγοντας                    εμφανίζεται ο πιο κάτω πίνακας και συμπληρώνετε με τα 
εξής στοιχεία: 



Οι καταχωρήσεις εμφανίζονται ομαδοποιημένες όπως παρουσιάζονται 
παραδειγματικά στον πιο κάτω πίνακα.

Για διαγραφή τυχόν λανθασμένης καταχώρησης, επιλέξτε το εικονίδιο     στο 
δεξιό μέρος.



Εάν υπάρχει υποχρέωση για δήλωση
παραδόσεων από άλλες επιχειρηματικές
εγκαταστάσεις (Fixed Establishments)
ακολουθείται η ίδια διαδικασία
καταχώρησης για «Supplies from Fixed
Establishment» (όπως και στα Supplies
from Member State of Identification). Η
μόνη διαφορά είναι ότι θα πρέπει
πρώτα να επιλεγεί και το μέλος κράτος
στο οποίο βρίσκεται η επιχειρηματική
εγκατάσταση (FE) που αφορά τη
συγκεκριμένη καταχώρηση.

Supplies from Fixed Establishments

XXXXXXXXX



Vat Return Period: Επιλέξτε την περίοδο
(τριμηνία/μήνας) που θα διορθώσετε.
Year: Επιλέξτε το έτος στο οποίο αντιστοιχεί η
διόρθωση.
MS Consumption: Επιλέξτε τη χώρα
κατανάλωσης.
Vat Amount of Correction (€):

Διόρθωση Δηλώσεων που έχουν ήδη υποβληθεί (εντός 3 ετών)

Για να διορθώσετε Δήλωση που έχει ήδη υποβληθεί, στην κατηγορία «Corrections to VAT Returns»
επιλέγετε «ΑDD CORRECTION» και μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε δήλωση επόμενης περιόδου
εντός 3 ετών.

Καταχωρήστε το ποσό ΦΠΑ που αφορά τη
διαφορά μεταξύ του ποσού που δηλώθηκε και
του πραγματικού ποσού ΦΠΑ (θετικό/αρνητικό).

Αφού συμπληρωθούν τα πεδία, επιλέξτε «ADD
CORRECTION» για κάθε τυχόν διόρθωση.



Για να αποθηκεύσετε προσωρινά την Δήλωση επιλέξτε «SAVE TEMPORARY» στο πάνω 
δεξιά μέρος της οθόνης. Προσοχή!! Δήλωση η οποία παρέμεινε σε προσωρινή Παραλαβή 
δεν θεωρείται ότι έχει υποβληθεί. Πρέπει να υποβληθεί οριστικά για να ισχύει.

Οριστική Υποβολή 

Προσωρινή Αποθήκευση

Για να υποβάλετε οριστικά τη Δήλωση επιλέξτε «FINAL SUBMIT» στο πάνω δεξιά 
μέρος της οθόνης 

Σε περίπτωση που υποβάλλετε μηδενική δήλωση επιλέξτε “SUBMIT NIL”



The VAT Return was submitted with reference number CY/CYΧΧΧΧΧΧΧΧΧ/ΧΧ.ΧΧΧΧ
version ΧΧΧΧ-ΧΧ-ΧΧ 00:00:00

The total amount you have to pay is EUR 0.00
You must make the payment no later than ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ

Please make the payment to our account:
IBAN – CY00000000000000000000000000
BIC - BIC_EU
Beneficiary Name - TEST_ACC_HOLD_EU, mentioning the above VAT Return reference. 

Για την πληρωμή του οφειλόμενου ΦΠΑ (αφού προχωρήσετε στην Οριστική Υποβολή),
θα λάβετε μήνυμα (όπως εμφανίζεται πιο κάτω) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που
έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας στο σύστημα OSS, με το οποίο θα ενημερώνεστε
για:
(α) τον αριθμό αναφοράς πληρωμής (reference number)
(β) το συνολικό οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ
(γ) την προθεσμία πληρωμής και
(δ) τα στοιχεία του λογαριασμού για πληρωμή (IBAN, Swift/BIC,δικαιούχος πληρωμής)

Πληρωμή ΦΠΑ 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: 
Προχωρήστε με την πληρωμή
εντός της προθεσμίας που έχει
καθοριστεί.



Κατά τη συμπλήρωση της Φορολογικής
Δήλωση ΦΠΑ (Τ.Φ 1004), δεν πρέπει να
συμπεριλάβετε τα ποσά ΦΠΑ που έχετε
καταχωρήσει στη Δήλωση OSS.

Στη Φορολογική Δήλωση ΦΠΑ θα πρέπει να
συμπεριλάβετε μόνο την αξία πωλήσεων για
τις οποίες έχει δηλωθεί ο οφειλόμενος ΦΠΑ
στα άλλα κράτη μέλη μέσω του συστήματος
OSS, και συγκεκριμένα το ποσό αυτό θα
πρέπει να συμπεριληφθεί στα τετράγωνα 6
και 10 (Πωλήσεις εκτός αντικειμένου ΦΠΑ).

Φορολογική Δήλωση ΦΠΑ και στοιχεία στη Δήλωση ΟSS 


