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Ηλεκτρονική Υποβολή 

Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος
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Τι μπορεί να υποβληθεί.

• Δηλώσεις του φορολογικού έτους 2011
– Δηλώσεις Μισθωτών Ε.Πρ.1*

– Δηλώσεις Αυτοεργοδοτουμένων Ε.Πρ.1*

– Δηλώσεις Εταιρειών Ε.Πρ.4*

– Δηλώσεις Εργοδοτών Ε.Πρ.7

– Δηλώσεις παρακράτησης ενοικίων Ε.Πρ.614 (από 
τις αρχές του Μάρτη του 2013)

• Όλες οι πιο πάνω δηλώσεις του 2010 με xml
αρχεία εκτός της Ε.Πρ.614.

• Όλες οι δηλώσεις που σημειώνονται με * των 
ετών 2006 – 2009 από τις αρχές του Μάρτη 
2013.
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Υποχρεωτική Υποβολή δηλώσεων ηλεκτρονικά από 

1.7.2011

Πρόσωπο που

 υποβάλλει Δήλωση μέσω επαγγελματία που προσφέρει συναφείς υπηρεσίες π.χ.
ελεγκτή, λογιστή, φορολογικού συμβούλου

ή

 έχει υποχρέωση να υποβάλλει εξελεγμένους λογαριασμούς, όπως

o Εταιρείες

o φυσικά πρόσωπα με μεικτά εισοδήματα από τις πιο κάτω πηγές πού στο σύνολο τους
υπερβαίνουν τις €70.000.

 οποιαδήποτε κέρδη ή άλλα οφέλη από οποιαδήποτε επιχείρηση και οποιαδήποτε
κέρδη ή άλλα οφέλη από μόνιμη εγκατάσταση που βρίσκεται στη Δημοκρατία

 οποιαδήποτε μισθώματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή ευρεσιτεχνίας,
αμοιβές ή άλλα κέρδη που προκύπτουν από ιδιοκτησία

 οποιοδήποτε ποσό ή αντιπαροχή για φήμη και πελατεία-εμπορική εύνοια
μειωμένο με οποιοδήποτε ποσό που δαπανήθηκε για την αγορά τέτοιας φήμης και
πελατείας - εμπορικής εύνοιας

υποβάλλει Δήλωση με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα που εγκρίνονται από το
Διευθυντή από καιρό σε καιρό.
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Υποβολή τρέχοντος έτους μέσω TAXISnet

Από την 1/7/2011 και μετά, όλες οι Δηλώσεις ανεξάρτητα
φορολογικού έτους, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά έχουν
παράταση υποβολής μέχρι 3 μήνες.

Ως αποτέλεσμα Δηλώσεις 2010 Μισθωτών, Αυτοεργοδοτουμένων
χωρίς εξελεγμένους λογαριασμούς και προσώπων με υποχρέωση
υποβολής εξελεγμένων λογαριασμών που υποβάλλονται μέσω της
υπηρεσίας Taxisnet μετά την 1/7/2011 έχουν τελευταία ημερομηνία
έγκαιρης υποβολής 31/07/2011, 30/09/2011 και 31/3/2012
αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι σε αυτό το στάδιο μέσω της υπηρεσίας Taxisnet

– μπορούν να υποβάλλονται μόνο δηλώσεις τρέχοντος έτους με
html ενώ οι δηλώσεις των ετών 2011 και 2010 μπορούν να
υποβάλλονται με xml.

– δεν μπορούν να υποβληθούν οι δηλώσεις των τραπεζών (για της
δηλώσεις τραπεζών θα γίνει διαφορετική διαδικασία για την
ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης).
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Ποίος μπορεί να υποβάλει δήλωση.

• Από μόνοι τους

– Μισθωτοί με ενοίκια μέχρι €70000 (Ε.Πρ.1 μισθωτού)

– Αυτοεργοδοτούμενοι χωρίς λογαριασμούς (Ε.Πρ.1 αυτοεργοδοτουμένου) 

– Αδρανείς εταιρείες από το 2011 (Ε.Πρ.4). 

– Δηλώσεις παρακράτησης ενοικίων 2011 (Ε.Πρ.614) και

– Εργοδότες (Ε.Πρ.7) 

• Από πρόσωπο το οποίο έχει εξουσιοδοτήσει (π.χ. εκπρόσωπος και 
ελεγκτής).

– Όλες οι δηλώσεις που υποβάλλονται από τους ίδιους τους 
φορολογούμενους αλλά για δικούς τους λόγους θέλουν κάποιο τρίτο 
πρόσωπο να τις υποβάλει.

– Δηλώσεις μισθωτών με ενοίκια άνω των €70000 (Ε.Πρ.1 
αυτοεργοδοτουμένου – με xml).

– Δηλώσεις φυσικών προσώπων με εξελεγμένους λογαριασμούς (Ε.Πρ.1 
αυτοεργοδοτουμένου) και

– Δηλώσεις εταιρειών (Ε.Πρ.4).

– Δηλώσεις παρακράτησης ενοικίων (Ε.Πρ.614).
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Υποβολή μέσω TAXISnet

Για την υποβολή μέσω TAXISnet απαιτείται:―

• Η εγγραφή του φορολογουμένου στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων –
Απόκτηση Α.Φ.Τ.

• Η εγγραφή του ελεγκτή στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων στην 
περίπτωση που υποβάλλονται μέσω ελεγκτή – Απόκτηση Α.Φ.Τ.

• Η εγγραφή του φορολογούμενου στο TAXISnet για την υποβολή των 
δηλώσεων που μπορεί να υποβάλει από μόνος του, π.χ Ε.Πρ.7 και την 
παρακολούθηση της προόδου των δηλώσεων που υποβάλλει ο 
ελεγκτής του,

– Άτομα Ε.Πρ.1 και Ε.Πρ.7 (Έντυπο Ε.Πρ.66)

– Εταιρείες Ε.Πρ 4 και Ε.Πρ.7 (Έντυπο Ε.Πρ.80)

(Η εγγραφή για Ε.Πρ.614 θα γίνει αυτόματα για όλα τα νομικά πρόσωπα που 
είναι γραμμένα στην υπηρεσία TAXISnet)

• Η εγγραφή του ελεγκτή στο TAXISnet για την υποβολή ή την 
παρακολούθηση της προόδου της δικής σας δήλωσης, και δυνατότητα 
υποβολής ως εκπρόσωπος

– Άτομα - Ε.Πρ.1 και ΕΠρ7 (Έντυπο Ε.Πρ.66)

– Εταιρείες Ε.Πρ.4 και Ε.Πρ.7 (Έντυπο Ε.Πρ.80)

• Η εξουσιοδότηση από τον πελάτη για την υποβολή των δηλώσεων του 
(οποιουδήποτε τύπου) από τον ελεγκτή/εκπρόσωπο του (Έντυπο 
Ε.Πρ.67 για άτομα ή Ε.Πρ.68 για εταιρείες).
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Έντυπα εγγραφής στο TAXISnet

- φυσικά πρόσωπα

• Αίτηση για εγγραφή στο σύστημα TAXISnet για ηλεκτρονική 

υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος (Φυσικά Πρόσωπα). (Έντυπο 

Ε.Πρ.66)2004 

– Επισυνάπτεται αντίγραφο της ταυτότητας του φορολογούμενου

• Εξουσιοδότηση προσώπου για ηλεκτρονική υποβολή 

Δηλώσεων Εισοδήματος μέσω του συστήματος TAXISnet 

(Φυσικά Πρόσωπα). (Έντυπο Ε.Πρ.67)2004 

– Αν δεν υποβληθεί μαζί με το Ε.Πρ.66 Επισυνάπτεται αντίγραφο της 

ταυτότητας του φορολογούμενου

• Αίτηση για διαγραφή από το σύστημα TAXISnet για ηλεκτρονική 

υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος (Φυσικά Πρόσωπα). (Έντυπο 

Ε.Πρ.81)2004

• Ανάκληση εξουσιοδότησης προσώπου για ηλεκτρονική 

υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος μέσω του συστήματος 

TAXISnet (Φυσικά Πρόσωπα). (Έντυπο Ε.Πρ.69)2004 



14.1.2013 8

Έντυπα εγγραφής στο TAXISnet

- νομικά πρόσωπα

• Αίτηση για εγγραφή στο σύστημα TAXISnet για ηλεκτρονική 
υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος (Νομικά Πρόσωπα). (Έντυπο 
Ε.Πρ.80)2004 

– Υπογράφεται από τον διευθυντή της εταιρείας

• Εξουσιοδότηση προσώπου για ηλεκτρονική υποβολή 
Δηλώσεων Εισοδήματος μέσω του συστήματος TAXISnet 
(Νομικά Πρόσωπα). (Έντυπο Ε.Πρ.68)2004 

– Υπογράφεται από τον διευθυντή της εταιρείας και αν δεν έχει 
σφραγίδα της εταιρείας τότε θα πρέπει να παρουσιαστεί 
πιστοποιητικό διευθυντών και τεκμηρίωση του υπογράφοντος.

• Αίτηση για διαγραφή από το σύστημα TAXISnet για ηλεκτρονική 
υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος (Νομικά Πρόσωπα). (Έντυπο 
Ε.Πρ.84)2004 

• Ανάκληση εξουσιοδότησης προσώπου για ηλεκτρονική 
υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος μέσω του συστήματος 
TAXISnet (Νομικά Πρόσωπα). (Έντυπο Ε.Πρ.70)2004
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Εγγραφή μέσω αποστολής αρχείου στο 

irddata@ird.mof.gov.cy

• Με την ανακοίνωση του ΤΕΠ ημερομηνίας 29/12/2011 οι 

ελεγκτές μπορούν ταυτόχρονα να εγγράψουν τον πελάτη τους 

και να εξουσιοδοτηθούν οι ίδιοι για την υποβολή της δήλωσης 

του.

• Η διαδικασία αυτή θα συνεχίσει μέχρι την αναβάθμιση του 

συστήματος για on-line εγγραφή των φορολογουμένων και την 

εξουσιοδότηση/αλλαγή του ελεγκτή/εκπροσώπου από τον ίδιο 

τον φορολογούμενο από τη πλατφόρμα του TAXISnet.

• Μέσω της διαδικασίας αυτής γίνεται μόνο η πρώτη εγγραφή. 

Αλλαγές, μεταφορές κ.λπ. δεν μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά 

και θα πρέπει να σταλούν οι κατάλληλες αιτήσεις στο Τμήμα 

TAXISnet.

• Ο ελεγκτής θα πρέπει να έχει τα πρωτότυπα έντυπα στην 

κατοχή του πριν εγγράψει κάποιον με αυτή τη διαδικασία.
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Τι πληροφορίες παρέχει το σύστημα.

• Κατά την υποβολή δείχνει την κατάσταση της δήλωσης

– Αποδεκτή

• δείχνει τον αριθμό πρωτοκόλλου της δήλωσης και την ημερομηνία 

παραλαβής της δήλωσης.

– Λάθη στην δήλωση (Απορριπτέα)

• δείχνει τους λόγους απόρριψης αναλυτικά.

• Αφού γίνουν εσωτερικές διαδικασίες του τμήματος, δείχνει τον 

αριθμό πρωτοκόλλου του ΤΕΠ με το οποίο παραλήφθηκε η 

δήλωση στα συστήματα του ΤΕΠ. Η ημερομηνία παραλαβής 

είναι η ημερομηνία παραλαβής στο TAXISnet και όχι η 

ημερομηνία παραλαβής του ΤΕΠ.

• Αφού γίνει η φορολογία δείχνει την αναφορά φορολογίας και το 

ποσό του φόρου
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Καταστάσεις Συστήματος

• Σε Προσωρινή Παραλαβή: δήλωση έχει φυλαχθεί προσωρινά. 

Εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα μεταβολής της.

• Σε Παραλαβή: δήλωση έχει υποβληθεί οριστικά.

• Σε εξέταση: δήλωση έχει αποσταλεί στο Τμήμα Εσωτερικών 

Προσόδων προς εξέταση.

• Αποδεκτή δήλωση: καταχωρήθηκε στο φορολογικό μητρώο 

του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων.

• Απορριπτέα: Η δήλωση απορρίφθηκε από το Τμήμα 

Εσωτερικών Προσόδων.

• Εκκαθαρίστηκε: δήλωση έχει εκκαθαριστεί από το Τμήμα 

Εσωτερικών Προσόδων.

• Πληρωμή: Έχει εκδοθεί επιταγή επιστρεπτέου φόρου.
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Η αρχική οθόνη του TAXISnet –

https://taxisnet.mof.gov.cy
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Τα έντυπα εγγραφής στο σύστημα
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Xml αρχεία και βοήθημα για δήλωση εργοδότη
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Οθόνη εισόδου

https://taxisnet.mof.gov.cy
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Πρόσβαση στο σύστημα – την πρώτη φορά να κάνετε 

αντιγραφή και επικόλληση από το μήνυμα που σας έχει 

σταλεί (συμπεριλάβετε την λέξη user)
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Αρχική Οθόνη του Χρήστη
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Xml αρχεία
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Οθόνη υποβολής XML
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Επιλογή είδους δήλωσης
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Προσθήκη Αρχείου
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Οθόνη Υποβολής αρχείου XML
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Το αποτέλεσμα της υποβολής
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Επιλογή εμφάνισης αποτελέσματος
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Παράδειγμα Απορριπτέα
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Λάθη της δήλωσης
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Παράδειγμα αποδεκτής
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Παλαιότερα έτη με XML
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Υποβολή με HTML – Δηλώσεις ως Εκπρόσωπος 
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Επιλογή πελάτη

control & f για find
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Επιλογή ενέργειας
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Υποβολή αυτοεργοδοτουμένου – ΠΡΟΣΟΧΗ η επιλογή 

δεν μπορεί να τροποποιηθεί μετά από την πρώτη 

προσωρινή φύλαξη.
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Υποβολή – Κάνετε τακτικά προσωρινή αποθήκευση για 

να μην χαθούν οι εγγραφές σας. 
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Χρήση HTML

• Προχωρείτε με το tab ή με τον ποντικό στον χώρο

• Συμπληρώνετε τις πληροφορίες 

• Προσωρινή φύλαξη για να φυλάσσονται αυτά που 
έχετε καταχωρήσει, χωρίς να γίνεται τελική υποβολή.

• Οριστική υποβολή όταν είστε σίγουροι για τα στοιχεία 
που έχετε καταχωρήσει

• Με την οριστική υποβολή εμφανίζονται τα λάθη στην 
οθόνη όπως και με την διαδικασία XML. Επίσης αν 
πάτε πίσω στις οθόνες θα εμφανίζονται στο πάνω 
μέρος τα λάθη του μέρους που βρίσκεται στην οθόνη 
σας.
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Προβολή
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Όταν είναι άτομα δίνει την επιλογή του τύπου της 

δήλωσης
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Δείχνει την κατάσταση των δηλώσεων του προσώπου –

η οθόνη αυτή είναι διαθέσιμη και στον πελάτη σας
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Επιλογές

• Επιλέγοντας το ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΗ μπορείτε να δείτε τις ημερομηνίες 

των διαφόρων ενεργειών που έχετε κάνει, π.χ. την πρώτη φορά 

που φυλάξατε την δήλωση και την τελική ημερομηνία υποβολής

• Επιλέγοντας τον ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ δείχνει την δήλωση και 

μπορείτε να την 

– τυπώσετε ή 

– να την φυλάξετε στον υπολογιστή σας μέσω του προβολή όλης και 

φύλαξη ως Web Archive, single file (*.mht)

• Η εκτύπωση ή φύλαξη γίνεται έστω και αν η δήλωση έχει 

υποβληθεί με XML, νοουμένου ότι στα πεδία που δέχονται μέχρι 60 

γραμμές δεν έχετε καταχωρήσει πέραν αυτών που υπάρχουν στην 

έντυπη δήλωση (δηλαδή την οθόνη HTML).Ενοίκια, διατηρητέα, 

συνεταιρισμοί, συμψηφισμό ζημιών συγκροτήματος, μερισμάτων και επιστροφών 

λανθασμένης παρακράτησης.
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Εκτύπωση / προβολή αντιγράφου της δήλωσης – γίνεται μόνο 

από το πρόσωπο που έχει υποβάλει την δήλωση και με την 

νέα χρονιά δεν είναι διαθέσιμη σε κανένα
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Καλή επιτυχία

Τηλέφωνο TAXISnet 22807334

Τηλεομοιοτυπικό TAXISnet 22807333

Ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε


