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ΠΟΛ 1178 

 

ΘΕΜΑ: « Εγγπαθή νέυν σπηζηών ζηιρ ηλεκηπονικέρ ςπηπεζίερ TaxisNet » 
 

 

ΑΠΟΦΑΗ  

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Έρνληαο ππόςε: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.2753/1999 (ΦΔΚ 249 Α') 

ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο,.... «Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, πνπ 
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δεκνζηεύνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, δύλαηαη λα θαζνξίδνληαη νη 

δηαδηθαζίεο, νη ιεπηνκέξεηεο θαη ό,ηη άιιν απαηηείηαη, ώζηε νη δειώζεηο 

νπνηνπδήπνηε θνξνινγηθνύ αληηθεηκέλνπ, θαζώο θαη ηα ηεισλεηαθά παξαζηαηηθά λα 

κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη θαη κε ηε ρξήζε ζύγρξνλσλ ειεθηξνληθώλ κεζόδσλ θαη 

δηθηπαθώλ ππνδνκώλ». 

 

2. Σελ Α.Τ.Ο. 1023240/1107/163/0014/ΠΟΛ.1055/2.3.2001 (ΦΔΚ 215 Β') «Όξνη θαη 

πξνϋπνζέζεηο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο Φ.Π.Α. κε ειεθηξνληθά κέζα» 

 

 

3. Σνπ Π.Γ. 185/2009 (ΦΔΚ 213 Α') «Αλαζύζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, 

ζπγρώλεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ κε ηα Τπνπξγεία 

Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη 

κεηνλνκαζία ηνπ ζε «Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο», 

κεηαηξνπή ηνπ Τπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο-Οξάθεο θαη ππαγσγή ζην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μαθεδνλίαο- Οξάθεο θαη ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη ηνπ Π.Γ. 189/2009 (221 Α') « 

Καζνξηζκόο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ» 

 

4. Σελ αξηζ. Γ6Α1142500 ΔΞ 2010/26-10-2010 (ΦΔΚ 1725 Β') θνηλή απόθαζε ηνπ 

Πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ « Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ 

Τθππνπξγό Οηθνλνκηθώλ Γεκήηξην Κνπζειά» 

 

5. Σν γεγνλόο όηη κε ηελ παξνύζα απόθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζηνλ Κξαηηθό 

Πξνϋπνινγηζκό. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Άπθπο 1  

Οπιζμοί 
 

Δημόζιερ Απσέρ / Φοπείρ Δημοζίος: Οη θξαηηθέο αξρέο, θεληξηθέο θαη 

πεξηθεξεηαθέο, απηνηειείο δεκόζηεο ππεξεζίεο, λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, 

αλεμάξηεηεο θαη ξπζκηζηηθέο αξρέο θαη νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο α' θαη β' 

βαζκνύ. 

 

Χπήζηερ ηλεκηπονικών ςπηπεζιών: Σα Φπζηθά Πξόζσπα, ηα Με Φπζηθά 

Πξόζσπα (λνκηθά πξόζσπα θαη ελώζεηο πξνζώπσλ), νη Γεκόζηεο Αξρέο / Φνξείο 

Γεκνζίνπ θαη ηα Κ.Δ.Π. 

 

Κυδικοί ππόζβαζηρ: Γηα ηελ πξόζβαζε ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο απαηηείηαη 

όλνκα ρξήζηε (username) θαη θσδηθόο πξόζβαζεο (password) ηα νπνία δειώλνληαη 

από ην ρξήζηε. Ο θιεηδάξηζκνο είλαη αξηζκεηηθόο θσδηθόο πνπ παξάγεηαη από ην 

ζύζηεκα θαη γλσζηνπνηείηαη ζην ρξήζηε θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο αίηεζήο 

ηνπ ζηε Γ.Ο.Τ.. Δίλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ θαη ηελ 

αιιαγή ηνπ θσδηθνύ πξόζβαζεο. 

 

Εξοςζιοδοηήζειρ: Η δπλαηόηεηα πνπ έρεη θάζε εγγεγξακκέλνο, κε ηε λέα 

δηαδηθαζία, ρξήζηεο, λα εμνπζηνδνηεί άιιν εγγεγξακκέλν ρξήζηε ν νπνίνο έρεη 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/6778
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δηθαίσκα πξόζζεηνπ ξόινπ εθπξνζώπνπ. 

 

Ρόλοι Χπηζηών: Ο ξόινο κε ηνλ νπνίν ελεξγεί θάζε ρξήζηεο όηαλ εηζέξρεηαη ζην 

ζύζηεκα, είηε σο απηνεμππεξεηνύκελνο ρξήζηεο, είηε σο εθπξόζσπνο άιινπ ρξήζηε. 

 

Λογιζηήρ Φοποηεσνικόρ : Ο θάηνρνο αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ε νπνία 

ρνξεγήζεθε από ην Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 340/1998 "πεξί ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Λνγηζηή - Φνξνηερληθνύ 

θαη ηεο αδείαο αζθήζεώο ηνπ" όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ν νπνίνο αζρνιείηαη 

θαη' επάγγεικα σο κηζζσηόο ή ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο κε ινγηζηηθέο θαη 

θνξνηερληθέο εξγαζίεο επηηεδεπκαηηώλ ή θαη άιισλ θπζηθώλ πξνζώπσλ. 

 

Λογιζηικό Γπαθείο : Με Φπζηθό Πξόζσπν νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο νη 

δξαζηεξηόηεηεο (Κ.Α.Γ.) ηνπ νπνίνπ ζην Μεηξών TAXIS εκπίπηνπλ ζην εύξνο ησλ 

ινγηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί άδεηα ιεηηνπξγίαο από ην 

Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 340/1998 

"πεξί ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Λνγηζηή - Φνξνηερληθνύ θαη ηεο αδείαο αζθήζεώο ηνπ" 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

 

 

Άπθπο 2 

Διαδικαζία εγγπαθήρ ζηιρ ηλεκηπονικέρ ςπηπεζίερ ηυν νέυν σπηζηών ηος 

TaxisNet 
 

Η δηαδηθαζία εγγξαθήο ζην ζύζηεκα νινθιεξώλεηαη ζε ηξία βήκαηα: 

 

1. Υποβολή Αίηηζηρ Εγγπαθήρ 
 

Ο ππνςήθηνο λένο ρξήζηεο ηνπ TaxisNet ζπκπιεξώλεη ειεθηξνληθά ηελ αίηεζε 

εγγξαθήο ηνπ, δειώλνληαο ην όλνκα (username) θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο 

(password) πνπ επηζπκεί λα έρεη σο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Με ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε ησλ ειέγρσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 , 

θαηαρσξείηαη ε αίηεζε θαη ν ρξήζηεο ιακβάλεη ζεκείσκα ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ν 

Α.Φ.Μ., ε εκεξνκελία θαη ε ώξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαζώο επίζεο θαη ε 

πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα κεηαβεί ζηε Γ.Ο.Τ., γηα λα παξαιάβεη ηνλ 

θιεηδάξηζκν θαη λα νινθιεξώζεη ην δεύηεξν βήκα. Η αίηεζή ηνπ δηαβηβάδεηαη από ην 

ζύζηεκα TaxisNet ζην ππνζύζηεκα ΜΗΣΡΩΟΤ TAXIS. 

 

Σα Φπζηθά Πξόζσπα κπνξνύλ λα κεηαβνύλ ζε νπνηαδήπνηε Γ.Ο.Τ. ή ζηελ αξκόδηα 

Γ.Ο.Τ. ηνπο, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία Μεηξώνπ. Σα Με 

Φπζηθά Πξόζσπα πξέπεη λα κεηαβνύλ ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. θαη κόλνλ. 

 

Δηδηθή θαηεγνξία ρξεζηώλ απνηεινύλ νη αιινδαπνί ζπλαιιαζζόκελνη κε ηα 

Σεισλεία νη νπνίνη δελ ππνρξενύληαη λα έρνπλ Α.Φ.Μ. αιιά αξηζκό EORI, ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΑΤΟ 5024905/3083/Α0019/30-06-2009. Γηα ηνπο ρξήζηεο 

απηνύο δελ απαηηείηαη πξνζέιεπζε ζηε Γ.Ο.Τ. Σν ζύζηεκα κεηά ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο εθηειεί ειέγρνπο γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο θαη κε ηελ επηηπρή 

έθβαζε ησλ ειέγρσλ, απνζηέιιεη ζηε δηεύζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, 

πνπ ν ππνςήθηνο ρξήζηεο δήισζε ηνλ θιεηδάξηζκν. 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1
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2. Έγκπιζη αίηηζηρ ζηη Δ.Ο.Υ. 
 

Ο ππνςήθηνο λένο ρξήζηεο ηνπ TaxisNet κεηαβαίλεη ζην ηκήκα Μεηξώνπ ηεο Γ.Ο.Τ. 

θαη δεηά ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζήο ηνπ. Απαηηείηαη απηνπξόζσπε παξνπζία ηνπ 

θνξνινγνύκελνπ ζηε Γ.Ο.Τ. εθόζνλ πξόθεηηαη γηα Φπζηθό πξόζσπν, είηε ηνπ 

λνκίκνπ εθπξνζώπνπ γηα Ννκηθά Πξόζσπα θαη Δλώζεηο Πξνζώπσλ. Σν κόλν 

ζηνηρείν πνπ απαηηείηαη είλαη ν Α.Φ.Μ. θαη ην έγγξαθν ηαπηνπνίεζεο (αζηπλνκηθή 

ηαπηόηεηα, δηαβαηήξην θ.ιπ.) ην νπνίν πξέπεη λα είλαη θαηαρσξεκέλν ζην ΜΗΣΡΩΟ 

TAXIS. 

 

Δμαηξνύληαη ηεο απηνπξόζσπεο παξνπζίαο ηα Φπζηθά πξόζσπα γηα ηα νπνία ν λόκνο 

νξίδεη εθπξόζσπν (αλήιηθν, αληίθιεην γηα ηνλ θάηνηθν εμσηεξηθνύ, δηθαζηηθό 

ζπκπαξαζηάηε θ.ιπ.), θαζώο θαη γηα ηηο κε εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα 

επηρεηξήζεηο ηεο EE. Γηα ηα Φπζηθά Πξόζσπα πνπ εθ ηνπ λόκνπ εθπξνζσπνύληαη, 

πξνζέξρεηαη ν εθπξόζσπνο ηνπο ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ 

θαηαρσξεκέλα ζην Τπνζύζηεκα ΜΗΣΡΩΟΤ TAXIS. Γηα ηηο κε εγθαηεζηεκέλεο 

επηρεηξήζεηο ηεο EE ε δηαδηθαζία ζα νινθιεξώλεηαη απνιύησο ειεθηξνληθά ρσξίο ηε 

δηακεζνιάβεζε Γ.Ο.Τ.. Γηα ηα Με Φπζηθά Πξόζσπα πξνζέξρεηαη ν λνκίκσο 

εθπξνζσπώλ ην Με Φπζηθό Πξόζσπν ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ 

θαηαρσξεκέλα ζην Τπνζύζηεκα ΜΗΣΡΩΟΤ TAXIS. 

 

Γηα ηε πεξίπησζε πνπ έλα Φπζηθό Πξόζσπν ή ν λνκίκσο εθπξνζσπώλ ην Με 

Φπζηθό Πξόζσπν αδπλαηεί λα πξνζέιζεη ζηε Γ.Ο.Τ. γηα λα παξαιάβεη ηνλ 

θιεηδάξηζκν θαη λα νινθιεξώζεη ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο, ζα πξνζθνκίδεηαη Δηδηθό 

Πιεξεμνύζην γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία εγγξαθήο ρξνληθήο δηάξθεηαο 

ηεζζάξσλ κελώλ . 

 

Ο ππάιιεινο εηζάγεη ηνλ Α.Φ.Μ. θαη αλαθηά από ην ζύζηεκα ηελ αίηεζε ηνπ 

θνξνινγνύκελνπ θαη ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλα ζην Τπνζύζηεκα 

ΜΗΣΡΩΟΤ TAXIS. Σν ζύζηεκα εθηειεί ηνπο ειέγρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

5 ηεο παξνύζαο. Αλ θάπνηνο έιεγρνο απνηύρεη ηόηε ε αίηεζε απνξξίπηεηαη 

ππνρξεσηηθά. 

 

Με ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο ην ζύζηεκα εθηππώλεη δύν βεβαηώζεηο. Η Βεβαίσζε γηα 

ην ρξήζηε, ππνγξάθεηαη από ηνλ ππάιιειν ηεο Γ.Ο.Τ. θαη πεξηέρεη ηνλ θιεηδάξηζκν, 

ν νπνίνο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ (3° Βήκα). Η 

Βεβαίσζε γηα ηε Γ.Ο.Τ. έγθξηζεο ηεο αίηεζεο, ππνγξάθεηαη από ηνλ ρξήζηε θαη 

ηεξείηαη ζε εηδηθό θάθειν ζην αξρείν ηεο Γ.Ο.Τ. , ώζηε ζε πεξίπησζε πνπ 

ακθηζβεηεζεί ε ππνγξαθή ηνπ παξαιήπηε λα ππάξρεη ην πξσηόηππν έγγξαθν. ηε 

Βεβαίσζε γηα ηε Γ.Ο.Τ. έγθξηζεο ηεο αίηεζεο δελ αλαγξάθεηαη ν θιεηδάξηζκνο. 

 

3. Ενεπγοποίηζη Λογαπιαζμού Χπήζηη (User Account) 
 

Ο ππνςήθηνο λένο ρξήζηεο ηνπ TaxisNet ελεξγνπνηεί ειεθηξνληθά ηνλ ινγαξηαζκό 

ηνπ. ην βήκα απηό ηνπ δεηείηαη λα αιιάμεη ηνλ αξρηθό θσδηθό πξόζβαζεο 

(password). 

 

Η ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ απαηηεί ηε γλώζε ηξηώλ (3) θσδηθώλ: ην όλνκα 

ρξήζηε (username), ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο (password) θαη ηνλ θιεηδάξηζκν, ν νπνίνο 

παξαιακβάλεηαη κόλν από ηνλ ίδην ην ρξήζηε. 
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Οη ρξήζηεο ηνπ TaxisNet πνπ απηή ηε ζηηγκή θάλνπλ ρξήζε ησλ πθηζηακέλσλ 

ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ, ζα δηαηεξεζνύλ ζε ηζρύ. Θα κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ θάζε 

είδνπο δήισζε . Αλ επηζπκνύλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ λέσλ ππεξεζηώλ πνπ ζα 

παξέρνληαη ζηαδηαθά (εμνπζηνδνηήζεηο ζε ινγηζηέο, πξόζβαζε ζηε ζπλνιηθή 

θνξνινγηθή εηθόλα, κεηαβνιέο πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ, επηρείξεζεο θιπ) ζα πξέπεη 

λα επηζθεθζνύλ ηε Γ.Ο.Τ. ην αξγόηεξν κέρξη 31/12/2011 πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξώζνπλ ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο αίηεζεο. Γηα ηνπο ρξήζηεο απηνύο ε 

Αίηεζε Δγγξαθήο ζα γίλεη απηόκαηα θαηά ηε δηαδηθαζία κεηάπησζεο ησλ ζηνηρείσλ 

ησλ πθηζηακέλσλ ρξεζηώλ. 

 

Εγγπαθή σπηζηών ΚΕΠ και Δημοζίυν Απσών και Φοπέυν ηος Δημοζίος 
 

Η έληαμε ησλ ρξεζηώλ ησλ ΚΔΠ, θαζώο θαη ησλ Γεκνζίσλ Αξρώλ θαη Φνξέσλ 

Γεκνζίνπ γίλεηαη καδηθά, κέζσ επεμεξγαζίαο αξρείνπ κε ηνπο απαηηνύκελνπο 

ρξήζηεο αλά ΚΔΠ/Φνξέα Γεκνζίνπ. Η δηαδηθαζία απηή δεκηνπξγεί αξρείν κε ηα 

παξαγόκελα δηαπηζηεπηήξηα ην νπνίν ζα απνζηέιιεηαη από ηε ΓΓΠ ζε πςειόηεξν 

επίπεδν θνξέα. εκεηώλεηαη δε, όηη ε δηαδηθαζία απηή ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ 

αξρηθνπνίεζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ ησλ Φνξέσλ δεκνζίνπ. 

 

Άπθπο 3  

Διαδικαζία Επανεγγπαθήρ 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο απνιέζεη ηνλ θιεηδάξηζκν δελ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 

αιιάμεη ην θσδηθό πξόζβαζεο. Γηα λα απνθηήζεη λέν θιεηδάξηζκν ζα πξέπεη λα 

ππνβάιιεη λέα αίηεζε εγγξαθήο. 

 

Άπθπο 4  

Εξοςζιοδοηήζειρ 
 

Κάζε λένο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη ηνπο παξαθάησ ξόινπο : 

 

1. Απηνεμππεξεηνύκελνο ρξήζηεο ή θαη 

 

2. Δθπξόζσπνο ρξήζηε 

 

Σα Φπζηθά θαη ηα Με Φπζηθά Πξόζσπα κπνξνύλ λα ελεξγνύλ σο 

Απηνεμππεξεηνύκελνη Υξήζηεο ή ππό πξνϋπνζέζεηο σο εθπξόζσπνη άιισλ 

Υξεζηώλ. Οη Φνξείο Γεκνζίνπ ελεξγνύλ κόλνλ γηα ινγαξηαζκό ηνπο 

(Απηνεμππεξεηνύκελνη Υξήζηεο), ηα δε ΚΔΠ σο εθπξόζσπνη Υξεζηώλ. 

 

Ρόλορ Λογιζηή Φοποηεσνικού / Λογιζηικού Γπαθείος 
 

Ο ινγηζηήο θνξνηερληθόο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο ή ην ινγηζηηθό γξαθείν , εθόζνλ 

είλαη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο κε ηε λέα δηαδηθαζία, κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ 

πξόζζεην ξόιν ινγηζηή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ TaxisNet, ώζηε λα ελεξγνύλ γηα 

ινγαξηαζκό άιισλ θνξνινγνπκέλσλ - ρξεζηώλ. Πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ην 

ξόιν ηνπ ινγηζηή θνξνηερληθνύ ή ινγηζηηθνύ γξαθείνπ, ζα πξέπεη λα πιεξνύληαη νη 

εμήο δύν πξνϋπνζέζεηο : 
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1. Να έρνπλ ιάβεη άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ινγηζηή θνξνηερληθνύ ή άδεηα 

ιεηηνπξγίαο ινγηζηηθνύ γξαθείνπ από ην Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο, ην 

αξρείν ηνπ νπνίνπ παξέρεηαη εβδνκαδηαία ζηε Γ.Γ.Π.. κε ειεθηξνληθό ηξόπν. 

 

2. ην Τπνζύζηεκα ΜΗΣΡΩΟΤ TAXIS λα έρνπλ Κσδηθό Αξηζκό Γξαζηεξηόηεηαο 

(ΚΑΓ) πνπ εκπίπηεη ζην εύξνο ησλ ινγηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Οη εγγεγξακκέλνη σο ινγηζηέο θνξνηερληθνί ή ινγηζηηθά γξαθεία εηζέξρνληαη ζην 

ζύζηεκα κε ηνπο πξνζσπηθνύο ηνπο θσδηθνύο θαη επηιέγνπλ αλ ζα ελεξγήζνπλ γηα 

ινγαξηαζκό ηνπο ή γηα ινγαξηαζκό ησλ πειαηώλ ηνπο. 

 

Ο εγγεγξακκέλνο σο ινγηζηήο θνξνηερληθόο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο ή ινγηζηηθό 

γξαθείν, κπνξεί λα απνδέρεηαη ή λα απνξξίπηεη σο πειάηεο, θνξνινγνύκελνπο νη 

νπνίνη ηνλ εμνπζηνδόηεζαλ. Η απνδνρή ή απόξξηςε ηνπ πειάηε γλσζηνπνηείηαη κε 

απνζηνιή κελύκαηνο κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηνλ πειάηε - 

θνξνινγνύκελν. 

 

Κάζε θνξνινγνύκελνο πνπ εμνπζηνδόηεζε ινγηζηή θνξνηερληθό ή ινγηζηηθό 

γξαθείν, κπνξεί λα αλαθαιέζεη απηή ηελ εμνπζηνδόηεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ν ινγηζηήο θνξνηερληθόο ή ην ινγηζηηθό γξαθείν κόιηο εηζέιζεη 

ζην ζύζηεκα, ζα ιάβεη κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ κήλπκα κε ην νπνίν ηνπ 

γλσζηνπνηείηαη ε δηαθνπή ηεο εμνπζηνδόηεζεο από ηνλ πειάηε. 

 

Δπίζεο απνζηέιιεηαη κήλπκα, κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, ζηνπο πειάηεο ελόο 

ινγηζηή ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ : 

 

1. Απελεξγνπνηείηαη ν ινγαξηαζκόο ηνπ ινγηζηή θνξνηερληθνύ ή ηνπ ινγηζηηθνύ 

γξαθείνπ. 

 

2. Αθαηξείηαη ν πξόζζεηνο ξόινο ηνπ ινγηζηή θνξνηερληθνύ ή ηνπ ινγηζηηθνύ 

γξαθείνπ. 

 

3. Γηαθόπηεηαη ν ΚΑΓ ηνπ ινγηζηή θνξνηερληθνύ ή ηνπ ινγηζηηθνύ γξαθείνπ ζην 

ΜΗΣΡΩΟ TAXIS. 

 

Κάζε εμνπζηνδνηνύκελνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ππνβάιιεη δειώζεηο θαη λα αλαθηά 

ηα δεδνκέλα ησλ πξνεγνύκελσλ δειώζεσλ ηνπ πειάηε-θνξνινγνύκελνύ. 

 

Οη εμνπζηνδνηήζεηο γηα ππνβνιή δειώζεσλ γηα θάζε λέν ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα 

ιεηηνπξγνύλ σο εμήο: 

 

1. Φςζικά Ππόζυπα 
 

Κάζε Φπζηθό Πξόζσπν κπνξεί λα εμνπζηνδνηήζεη ινγηζηή θνξνηερληθό ή ινγηζηηθό 

γξαθείν. Καηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο αίηεζεο ζηε Γ.Ο.Τ. δίλεηαη ε δπλαηόηεηα 

ζην θνξνινγνύκελν, αλ επηζπκεί, λα εμνπζηνδνηήζεη ινγηζηή θνξνηερληθό ή 

ινγηζηηθό γξαθείν γηα όιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ ή δηαθνξεηηθό γηα θάζε νκάδα 

ζπλαιιαγώλ. 
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Μη Φςζικά Ππόζυπα 
 

Ο λόκηκνο εθπξόζσπνο γηα ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Με Φπζηθνύ Πξνζώπνπ, κπνξεί λα 

εμνπζηνδνηήζεη έλα θπζηθό πξόζσπν ή ηνλ ππεύζπλν ή ην κέινο ηνπ Με Φπζηθνύ 

Πξνζώπνπ ή ινγηζηή θνξνηερληθό ειεύζεξν επαγγεικαηία ή ινγηζηηθό γξαθείν. 

 

Λογιζηικά Γπαθεία 
 

Σν Λνγηζηηθό Γξαθείν γηα κελ ηηο δηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο κπνξεί λα εμνπζηνδνηήζεη 

έλα θπζηθό πξόζσπν ή ηνλ ππεύζπλν ή ην κέινο ηνπ Με Φπζηθνύ Πξνζώπνπ-

Λνγηζηηθνύ Γξαθείνπ, γηα δε ηηο ππνρξεώζεηο ησλ πειαηώλ ηνπ, εμνπζηνδνηεί 

ινγηζηέο θνξνηερληθνύο θαηόρνπο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ή άιια ινγηζηηθά 

γξαθεία θαηόρνπο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ε νπνία ηνπο ρνξεγήζεθε ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 340/1998 "πεξί ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Λνγηζηή - Φνξνηερληθνύ 

θαη ηεο αδείαο αζθήζεώο ηνπ" όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

 

 

Άπθπο 5 

Απόππιτη αίηηζηρ εγγπαθήρ ζηιρ ηλεκηπονικέρ ςπηπεζίερ. 
 

Σν ζύζηεκα δηελεξγεί ειέγρνπο γηα ηνλ Α.Φ.Μ. πνπ δήισζε ν θνξνινγνύκελνο θαη 

απνξξίπηεη ηελ αίηεζε εγγξαθήο ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζηελ πεξίπησζε πνπ: 

 

1. ν Α.Φ.Μ. είλαη απελεξγνπνηεκέλνο 

 

2. ν Α.Φ.Μ. αλήθεη ζε Φπζηθό Πξόζσπν πνπ απεβίσζε 

 

3. ν Α.Φ.Μ. αλήθεη ζε Με Φπζηθό Πξόζσπν ην νπνίν έρεη ππνβάιιεη δήισζε 

δηαθνπήο εξγαζηώλ 

 

4. ν Α.Φ.Μ. πεξηέρεη ζηα ζηνηρεία ηνπ Τπνζπζηήκαηνο ΜΗΣΡΩΟΤ TAXIS ζηνηρείν 

ηαπηνπνίεζεο πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο πιαζηό. 

 

5. ν Α.Φ.Μ. ζύκθσλα κε ηελ ΠΟΛ.1128/1.9.2010 εκπιέθεηαη ζε παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ζηα πιαίζηα δηελέξγεηαο ελδνθνηλνηηθώλ ζπλαιιαγώλ 

 

 

Άπθπο 6 

Απενεπγοποίηζη Κυδικών Ππόζβαζηρ 
 

Η Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ απελεξγνπνηεί ηνπο θσδηθνύο 

πξόζβαζεο ελόο ρξήζηε ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ: 

 

1. ν Α.Φ.Μ. απελεξγνπνηήζεθε ζην ζύζηεκα TAXIS 

 

2. ην Φπζηθό Πξόζσπν απεβίσζε 

 

3. ε Γεκόζηα Αξρή ή ν Φνξέαο Γεκνζίνπ θαηαξγήζεθε 

 

4. ην Κ.Δ.Π. θαηαξγήζεθε 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/11459
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5. ππάξρνπλ απνδείμεηο ή ζνβαξέο ππόλνηεο γηα ηε κε λόκηκε ρξήζε ησλ 

παξερνκέλσλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ ηεο Γ.Γ.Π.. θαη ηελ θαθόβνπιε ρξήζε ησλ 

θσδηθώλ πξόζβαζεο 

 

6. ν θνξνινγνύκελνο ζύκθσλα κε ηελ ΠΟΛ.1128/1.9.2010 εκπιέθεηαη ζε 

παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ζηα πιαίζηα δηελέξγεηαο ελδνθνηλνηηθώλ ζπλαιιαγώλ 

 

7. ν ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ απελεξγνπνίεζε ν ίδηνο κέζσ ζπζηήκαηνο 

ηνπο θσδηθνύο ηνπ ή ππέβαιε, απηνπξνζώπσο ή δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ 

όπσο απηόο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ.2 ηεο παξνύζαο απόθαζεο , ζηελ αξκόδηα 

Γ.Ο.Τ., έγγξαθε αίηεζε κε ηελ νπνία δήηεζε ηελ απελεξγνπνίεζε ησλ θσδηθώλ ηνπ . 

Η αίηεζε δηαβηβάδεηαη ζην ζύζηεκα TaxisNet. 

 

8. Ο ρξήζηεο βαξύλεηαη κε ηδηαίηεξα ζνβαξέο παξαβάζεηο ηεο θείκελεο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο ή πξνθεηκέλνπ πεξί εθπξνζώπσλ άιισλ ρξεζηώλ , εκπιέθεηαη ζε ηέηνηνπ 

είδνπο παξαβάζεηο ησλ ρξεζηώλ απηώλ. 

 

ηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο απηέο ε απελεξγνπνίεζε ησλ θσδηθώλ πξόζβαζεο 

γλσζηνπνηείηαη ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. θαη ζην θνξνινγνύκελν ν νπνίνο ππνρξενύηαη 

λα ππνβάιιεη δειώζεηο θαη ινηπά ζηνηρεία ζε έληππε ή καγλεηηθή κνξθή ζηε Γ.Ο.Τ. 

αθόκε θαη αλ ε ππνβνιή απηώλ είλαη ππνρξεσηηθή κέζσ ησλ ειεθηξνληθώλ 

ππεξεζηώλ. 

 

 

Άπθπο 7  

Έναπξη ιζσύορ 
 

Η παξνύζα απόθαζε ηζρύεη από ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο.  

 

Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 

 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/11459

