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Υπηρεσία TAXISnet 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Το TAXISnet είναι η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων εισοδήματος στο 
Τμήμα Φορολογίας. 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TAXISnet 
H Υπηρεσία TAXISnet αποτελείται από δυο ξεχωριστά συστήματα για τα οποία 
απαιτείται διαφορετική εγγραφή: 

• Εγγραφή στο TAXISnet για σκοπούς Φόρου Εισοδήματος/Άμυνας  

• Εγγραφή στο TAXISnet για σκοπούς ΦΠΑ/INTRASTAT/VIES 

Η εγγραφή στο TAXISnet για σκοπούς Φόρου Εισοδήματος/Άμυνας γίνεται πλέον 
ηλεκτρονικά με τη χρήση του Μοναδικού Αριθμού Εγγραφής. Ο μοναδικός αυτός 
αριθμός, έχει αποσταλεί ταχυδρομικώς, σε όλους τους φορολογούμενους οι οποίοι 
είναι εγγεγραμμένοι στο Φορολογικό Μητρώο, είναι ενεργοί και δεν είναι χρήστες 
του TAXISnet. 

ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΜΙΣΘΩΤΟΥ 
1. Σύνδεση μέσω της διεύθυνσης https://taxisnet.mof.gov.cy 

2. Πρόσβαση στο σύστημα χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κώδικες πρόσβασης 

 

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ λατινικούς (αγγλικούς) χαρακτήρες ή και 
αριθμούς στην οθόνη μεταβολής του κωδικού πρόσβασης και του απόρρητου 
συνθήματος (pin), όχι άλλα σημεία στίξης.  

http://www.kepa.gov.cy/egov
https://taxisnet.mof.gov.cy/prepareRegistrationRequest.do?dispatch=create
https://taxisnetreg.mof.gov.cy/
http://www.mof.gov.cy/mof/taxdep.nsf/All/D470001AC3DC5345C225827100377487
https://taxisnet.mof.gov.cy/
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3. Επιλογή «Διαχείριση Δηλώσεων» 

 

4. Επιλογή «Υποβολή» 

 
Σημείωση: Η επιλογή «Προβολή» αφορά την παρουσίαση δηλώσεων προηγουμένων 
ετών που έχουν ήδη υποβληθεί μέσω του Συστήματος TAXISnet, αλλά και δηλώσεων 
που έχουν φυλαχθεί προσωρινά, για προβολή και εκτύπωση μόνο. 

5. Επιλογή Έτους  

 

http://www.kepa.gov.cy/egov
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6. Συμπλήρωση Δήλωσης 

• Συμπληρώνετε μόνο τα ΜΕΡΗ που σας αφορούν 

• Κάνετε συχνά «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Φύλαξη» 

• Μεταβαίνετε στα διάφορα Μέρη της Δήλωσης με τις καρτέλες (tabs) στο 
πάνω ή κάτω μέρος της οθόνης: 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα ΜΕΡΗ 4 και 5 (ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και 
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ / ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ αντίστοιχα) της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού, τα οποία 
συμπληρώνονται από την πλειοψηφία των φορολογουμένων: 

 

 
 

http://www.kepa.gov.cy/egov
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Σημειώσεις:  

• Στρογγυλοποιείστε τα ποσά στο πλησιέστερο ευρώ, ΕΚΤΟΣ από τον φόρο ή 
την αμυντική εισφορά που παρακρατήθηκε (π.χ. €65 και όχι 64,65). 

• Καταχωρείστε τον φόρο με 2 δεκαδικά ψηφία χρησιμοποιώντας ΚΟΜΜΑ, όχι 
τελεία (π.χ. €18,50 και όχι €18.50). 

• Καταχωρείστε με ΚΕΦΑΛΑΙΟ και στα ΑΓΓΛΙΚΑ το τελευταίο γράμμα του 
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου. 

• Για να διαγράψετε αριθμούς κωδικών επιλέξτε την πρώτη επιλογή ΚΕΝΟ που 
υπάρχει στο πάνω μέρος της αναδιπλούμενης λίστας (drop down list) που σας 
παρέχεται από το σύστημα. 

• Καταχωρείστε τα ασφάλιστρα ζωής από την 5η γραμμή και μετά στο ΜΕΡΟΣ 
5Γ της Δήλωσης (κώδικας 3). 

7. Επιλογή «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ» 

 
Σημείωση: Τα ΣΥΝΟΛΑ και ο ΦΟΡΟΣ υπολογίζονται αυτόματα αφού μεταβείτε στην 
καρτέλα ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ και νοουμένου ότι η δήλωση έχει συμπληρωθεί ορθά. 

http://www.kepa.gov.cy/egov


 

ΣΥΝΔΕΣΟΥ ΨΗΦΙΑΚΑ! Εύκολα και απλά. 
www.kepa.gov.cy/egov 

 

Υπηρεσία TAXISnet  Σελίδα 5 από 8 
 

8. Διόρθωση των λαθών που εμφανίζονται 

 
 

 

  

http://www.kepa.gov.cy/egov
https://taxisnet2.mof.gov.cy/epr1/processEPR1M.do
https://taxisnet2.mof.gov.cy/epr1/errorsEPR1MLookup.do
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9. Έλεγχος Υπολογισμού Φόρου 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Ελέγξτε προσεκτικά τον Υπολογισμό του Φόρου επειδή ορισμένες ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΔΕΝ 
καταχωρούνται αυτόματα (π.χ. 20% έξοδα ενοικίων, σύνταξη χηρείας/εξωτερικού με μειωμένους 
συντελεστές). Κάνετε Οριστική Υποβολή αμέσως μετά την καταχώρηση τέτοιων αφαιρέσεων και 
αφού βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το αναμενόμενο αποτέλεσμα φόρου. 
  

http://www.kepa.gov.cy/egov
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10. Επιστροφή Φόρου 
Σε περίπτωση που στην τελευταία γραμμή στον Υπολογισμό Φόρου το ποσό φέρει 
αρνητικό πρόσημο, αυτό υποδηλώνει ότι ο φόρος είναι επιστρεπτέος. Για την 
αποστολή του επιστρεπτέου φόρου θα πρέπει να καθορίσετε τα στοιχεία του 
τραπεζικού λογαριασμού σας, στον οποίο θα μεταφερθεί το συγκεκριμένο ποσό από 
το Τμήμα Φορολογίας: 

 

11. Οριστική Υποβολή 
Αφού βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία της δήλωσής σας είναι ορθά, θα πρέπει να κάνετε 
Οριστική Υποβολή: 

 

12. Λήψη μηνύματος για επιτυχή υποβολή της δήλωσης 
Με την οριστική υποβολή της δήλωσης, εμφανίζεται ο αριθμός παραλαβής, όπως 
στην πιο κάτω οθόνη: 

 
13. Ηλεκτρονική Καταβολή Φόρων 
Σε περίπτωση που στην τελευταία γραμμή στον Υπολογισμό Φόρου το ποσό είναι 
θετικό, αυτό υποδηλώνει ότι ο φόρος είναι πληρωτέος.  

Η καταβολή του φόρου είναι δυνατή ΜΟΝΟ μέσω της υπηρεσίας JCCsmart. Για να 
προχωρήσετε στην πληρωμή του φόρου θα πρέπει: 

1. Να επισκεφθείτε τη μερίδα του Τμήματος Φορολογίας στην υπηρεσία 
JCCsmart. 

2. Να επιλέξετε το είδος της φορολογίας «(0300) ΑΥΤΟΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΤΟΜΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2017» 

http://www.kepa.gov.cy/egov
https://www.jccsmart.com/e-bill/4888723
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3. Να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία της οθόνης που θα παρουσιαστεί: 

 

http://www.kepa.gov.cy/egov

