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1. Σκοπός του Συστήματος 

Το σύστημα ηλεκτρονικής εγγραφής στο σύστημα TAXISnet-ΦΠΑ είναι µια υπηρεσία που 

προσφέρει το Τμήμα Φορολογίας προς τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα τα οποία είναι 

εγγεγραµµένα στο Μητρώο Φ.Π.Α., για την εγγραφή τους  στο σύστημα TAXISnet για την 

ηλεκτρονική υποβολή της Φορολογική Δήλωσης ΦΠΑ (Έντυπο ΦΠΑ4) ή/και του 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES). Σκοπός του συστήματος είναι η απλοποίηση και η 

επίσπευση της διαδικασίας εγγραφής στο σύστημα TAXISnet-ΦΠΑ. 

2. Ιστοσελίδα 

To σύστημα ηλεκτρονικής εγγραφής στο σύστημα TAXISnet- ΦΠΑ είναι διαθέσιμο μέσω της 

ιστοσελίδας:  http://taxisnetreg.mof.gov.cy 

3. Διαδικασία Εγγραφής 

Η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής στο σύστημα TAXISnet γίνεται σε δύο στάδια. 

Στο πρώτο στάδιο ο φορολογούμενος καταχωρεί στο σύστημα τα πιο κάτω: 

 Αριθμό Εγγραφής Φ.Π.Α. 

 Ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού εγγραφής Φ.Π.Α.  

 Ηλεκτρονική διεύθυνση. 

 
Αν ο φορολογούμενος καταχωρήσει ορθά τις πιο πάνω πληροφορίες, το σύστημα 

ηλεκτρονικής εγγραφής θα στείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί μήνυμα 

με ένα σύνδεσμο. Ο φορολογούμενος καλείται να επιλέξει (να κάνει κλικ) στον σύνδεσμο 

για να επιβεβαιώσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση. Ο σύνδεσμος θα είναι ενεργός για 24 

ώρες. Αν ο φορολογούμενος δεν επιλέξει το σύνδεσμο μέσα στις επόμενες 24 ώρες θα 

πρέπει να κάνει ξανά την διαδικασία από την αρχή. 

http://taxisnetreg.mof.gov.cy/
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Εφόσον ο φορολογούμενος έχει επιβεβαιωθεί η διαδικασία προχωρεί στο δεύτερο στάδιο,  

όπου  ο φορολογούμενος καταχωρεί  ξανά  στο σύστημα  τον αριθμό εγγραφής Φ.Π.Α., την 

ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού εγγραφής Φ.Π.Α. και την ηλεκτρονική διεύθυνση 

όπως τα δήλωσε στο πρώτο στάδιο.  
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Αν τα στοιχεία που δήλωσε είναι ορθά το σύστημα θα εμφανίσει τη σελίδα ηλεκτρονικής 

εγγραφής. 
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Στη σελίδα ηλεκτρονικής εγγραφής θα πρέπει να καταχωρήσει τουλάχιστον ένα τηλέφωνο 

επικοινωνίας και αν επιθυμεί να δηλώσει εκπρόσωπο για την ηλεκτρονική υποβολή της 

Φορολογικής Δήλωσης Φ.Π.Α. .  

Αν έχει υποχρέωση εγγραφής στο σύστημα VIES μπορεί να το πράξει καταχωρώντας την 

ημερομηνία  έναρξης υποχρέωσης υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και αν 

επιθυμεί να δηλώσει εκπρόσωπο για υποβολή του πίνακα. 

4. Υφιστάμενοι Χρήστες του Συστήματος TAXISnet 

Οι υφιστάμενοι χρήστες του συστήματος TAXISnet έχουν τη δυνατότητα μέσω του 

συστήματος ηλεκτρονικής εγγραφής να : 

I. ενεργοποιήσουν τη  δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης 

ΦΠΑ αν αυτή δεν είναι ενεργοποιημένη,  

II. να εγγραφούν στο σύστημα VIES αν δεν είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό εφόσον έχουν 

υποχρέωση εγγραφής, 

III. να εξουσιοδοτήσουν άλλο πρόσωπο όπως  υποβάλει για λογαριασμό τους την  

Φορολογική Δήλωσης ΦΠΑ ή τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  VIES στην περίπτωση, 

που κατά την αρχική τους εγγραφή δεν είχε δηλωθεί  εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

IV. Να τροποποιήσουν τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 

Σημείωση: Οι υφιστάμενοι χρήστες του συστήματος TAXISnet δεν θα λάβουν νέους 

κωδικούς πρόσβασης. 

5. Ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού εγγραφής Φ.Π.Α.  

Η Ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού εγγραφής Φ.Π.Α.  βρίσκεται στο κάτω αριστερό 

μέρος του Πιστοποιητικού. 


