
Ευρωπαϊκή οδηγία DAC6

Εγγραφή και χρήση η-Υπηρεσιών 
Αριάδνης



Περιεχόμενα

• Αριάδνη - Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας

• Εγγραφή Ενδιάμεσου/Φορολογούμενου

• Εγγραφή Εκπροσώπου

• Υποβολή Αρχείων XML

• Υποβληθέντα Αρχεία XML
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Αριάδνη - Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδος 
Ασφαλείας
• Υποβολή δηλωτέων διασυνοριακών ρυθμίσεων μέσω της Αριάδνης 

• Απαραίτητη η εγγραφή και εξουσιοδότηση στην Αριάδνη. Πληροφορίες 
στον σύνδεσμο https://eservices.cyprus.gov.cy/EL/Pages/LearnMore.aspx

• Επιλογή DAC6 από τον Κατάλογο

η-Υπηρεσιών.

• 4 επιλογές για εγγραφή και 

υποβολή XML αρχείων.
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Εγγραφή Ενδιάμεσου/Φορολογούμενου

• Σύνδεση με Αριάδνη

• Επιλογή «Εγγραφή Ενδιάμεσου/Φορολογούμενου» από κατηγορία 
DAC6

• Επιλογή συμβόλου « + » από τη σελίδα εγγραφής
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Εγγραφή Ενδιάμεσου/Φορολογούμενου
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• Συμπλήρωση πεδίων στο αναδυόμενο 
παράθυρο.

• * Υποχρεωτικά πεδία.

• Επιλογή «Αποθήκευση».
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Εγγραφή Ενδιάμεσου/Φορολογούμενου

• Κατάσταση «Εγγραφή - Εκκρεμεί αίτημα» - απαιτείται επεξεργασία από 
λειτουργό του ΤΦ.

• Κατάσταση «Εγγραφή – Εγκρίθηκε» - έγκριση εγγραφής και αποστολή  
email επιβεβαίωσης.
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Εγγραφή Εκπροσώπου

• Συμπλήρωση πεδίων.

• * Υποχρεωτικά πεδία.

• Επιλογή «Εγγραφή».

• Η εγγραφή γίνεται αυτόματα. 

• Επιλογή «Εγγραφή Εκπροσώπου» από κατηγορία DAC6
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Εγγραφή Εκπροσώπου

• Κάθε Ενδιάμεσος/Φορολογούμενος μπορεί να δηλώσει Εκπρόσωπο ο οποίος 
θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει XML αρχεία εκ μέρους του.

• Δήλωση Εκπροσώπου Κατά την Εγγραφή ή Τροποποίηση 
Ενδιάμεσου/Φορολογούμενου



Υποβολή Αρχείων XML

Επιλογή «Υποβολή Αρχείων XML» από την κατηγορία DAC6 στην Αριάδνη

Βήματα:

1. Επιλογή «Πατήστε εδώ για να …»

2. Περιήγηση στο φάκελο που 
βρίσκεται το XML αρχείο

3. Επιλογή αρχείου

4. «Open»

5. «Υποβολή» 1
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Η υποβολή θα έχει κατάσταση «Processing» μέχρι να επεξεργαστεί.
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Υποβολή Αρχείων XML

Στην περίπτωση που η υποβολή γίνεται από Εκπρόσωπο 

• Ακολουθείστε τα βήματα πιο πάνω

• Και επιπρόσθετα επιλέξτε εκ μέρους ποιου γίνεται η υποβολή από την 
λίστα επιλογών
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Υποβολή Αρχείων XML

Ενημέρωση μέσω email με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας
Αποδεκτό:

Κοινοποίηση πεδίων ArrangementID και DisclosureID
στην περίπτωση αρχικής αναφοράς

Μη αποδεκτό – Απαιτεί εκ νέου υποβολή:  

Αναφορά στο λόγο απόρριψης

11



Υποβληθέντα Αρχεία XML
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Επιλογή «Υποβληθέντα Αρχεία XML» από την κατηγορία DAC6 στην Αριάδνη

• Κατάσταση όλων των υποβληθέντων 
αρχείων με δυνατότητα αναζήτησης

• + Εμφάνιση λεπτομερειών αρχείου. 

• - Απόκρυψη λεπτομερειών αρχείου. 

• Στην περίπτωση καινούριας υποβολής 
τα πεδία Arrangement ID και Disclosure 
ID εμφανίζονται στη στήλη «Σχόλια»

• Στην περίπτωση όπου το αρχείο 
υποβλήθηκε από Αντιπρόσωπο, θα 
φαίνεται στη στήλη «Όνομα 
Αντιπροσώπου»



Ερωτήσεις

• DAC6@tax.mof.gov.cy
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