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Έσονηαρ ςπότη:

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.2753/99 (ΦΔΚ 249 Α’) ζχκθσλα κε ηηο
νπνίεο,…. «Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο, δχλαηαη λα θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο, νη ιεπηνκέξεηεο θαη φ,ηη άιιν απαηηείηαη,
ψζηε νη δειψζεηο νπνηνπδήπνηε θνξνινγηθνχ αληηθεηκέλνπ, θαζψο θαη ηα ηεισλεηαθά
παξαζηαηηθά λα κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαη κε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ ειεθηξνληθψλ κεζφδσλ
θαη δηθηπαθψλ ππνδνκψλ».
2.Σελ Α.Τ.Ο. 1023240/1107/163/0014/ΠΟΛ1055/2-3-2001 (ΦΔΚ 215 Β’) «Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο
ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο Φ.Π.Α. κε ειεθηξνληθά κέζα»
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3. Σνπ Π.Γ. 185/2009 (ΦΔΚ 213 Α΄) «Αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζπγρψλεπζε ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηα Τπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο,
Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε «Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο», κεηαηξνπή ηνπ Τπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη
ππαγσγή ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μαθεδνλίαο- Θξάθεο θαη ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη ηνπ Π.Γ. 189/2009 (221 Α΄) «
Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ»
4. Σελ αξηζ. Γ6Α1142500 ΔΞ 2010/26-10-2010 (ΦΔΚ 1725 Β’) θνηλή απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ
θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ « Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ
Γεκήηξην Κνπζειά»
5.Σν γεγνλφο φηη κε ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ.

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ

Άπθπο 1
Οπιζμοί
Γημόζιερ Απσέρ / Φοπείρ Γημοζίος: Οη θξαηηθέο αξρέο, θεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο, απηνηειείο
δεκφζηεο ππεξεζίεο, λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, αλεμάξηεηεο θαη ξπζκηζηηθέο αξρέο θαη νη
νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο α΄ θαη β΄ βαζκνχ.
Υπήζηερ ηλεκηπονικών ςπηπεζιών: Σα Φπζηθά Πξφζσπα, ηα Με Φπζηθά Πξφζσπα (λνκηθά
πξφζσπα θαη ελψζεηο πξνζψπσλ), νη Γεκφζηεο Αξρέο / Φνξείο Γεκνζίνπ θαη ηα Κ.Δ.Π.
Κυδικοί ππόζβαζηρ: Γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο απαηηείηαη φλνκα ρξήζηε
(username) θαη θσδηθφο πξφζβαζεο (password) ηα νπνία δειψλνληαη απφ ην ρξήζηε. Ο
θιεηδάξηζκνο είλαη αξηζκεηηθφο θσδηθφο πνπ παξάγεηαη απφ ην ζχζηεκα θαη γλσζηνπνηείηαη ζην
ρξήζηε θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο αίηεζήο ηνπ ζηε Γ.Ο.Τ.. Δίλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ
ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη ηελ αιιαγή ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο.
Δξοςζιοδοηήζειρ: Ζ δπλαηφηεηα πνπ έρεη θάζε εγγεγξακκέλνο, κε ηε λέα δηαδηθαζία, ρξήζηεο, λα
εμνπζηνδνηεί άιιν εγγεγξακκέλν ρξήζηε ν νπνίνο έρεη δηθαίσκα πξφζζεηνπ ξφινπ εθπξνζψπνπ.
Ρόλοι Υπηζηών: Ο ξφινο κε ηνλ νπνίν ελεξγεί θάζε ρξήζηεο φηαλ εηζέξρεηαη ζην ζχζηεκα, είηε σο
απηνεμππεξεηνχκελνο ρξήζηεο, είηε σο εθπξφζσπνο άιινπ ρξήζηε.
Λογιζηήρ Φοποηεσνικόρ : Ο θάηνρνο αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ε νπνία ρνξεγήζεθε απφ ην
Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 340/1998 “πεξί ηνπ
επαγγέικαηνο ηνπ Λνγηζηή – Φνξνηερληθνχ θαη ηεο αδείαο αζθήζεψο ηνπ” φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη, ν νπνίνο αζρνιείηαη θαη` επάγγεικα σο κηζζσηφο ή ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο κε ινγηζηηθέο
θαη θνξνηερληθέο εξγαζίεο επηηεδεπκαηηψλ ή θαη άιισλ θπζηθψλ πξνζψπσλ.
Λογιζηικό Γπαθείο : Με Φπζηθφ Πξφζσπν νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο νη δξαζηεξηφηεηεο
(Κ.Α.Γ.) ηνπ νπνίνπ ζην Μεηξψν TAXIS εκπίπηνπλ ζην εχξνο ησλ ινγηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη
ζην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 340/1998 “πεξί ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Λνγηζηή – Φνξνηερληθνχ θαη ηεο
αδείαο αζθήζεψο ηνπ” φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
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Άπθπο 2
Γιαδικαζία εγγπαθήρ ζηιρ ηλεκηπονικέρ ςπηπεζίερ ηυν νέυν σπηζηών ηος TaxisNet
Ζ δηαδηθαζία εγγξαθήο ζην ζχζηεκα νινθιεξψλεηαη ζε ηξία βήκαηα:
1. Τποβολή Αίηηζηρ Δγγπαθήρ
Ο ππνςήθηνο λένο ρξήζηεο ηνπ TaxisNet ζπκπιεξψλεη ειεθηξνληθά ηελ αίηεζε εγγξαθήο ηνπ,
δειψλνληαο ην φλνκα (username) θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο (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 ψξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαζψο επίζεο θαη ε
πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα κεηαβεί ζηε Γ.Ο.Τ., γηα λα παξαιάβεη ηνλ θιεηδάξηζκν θαη λα
νινθιεξψζεη ην δεχηεξν βήκα. Ζ αίηεζή ηνπ δηαβηβάδεηαη απφ ην ζχζηεκα TaxisNet ζην
ππνζχζηεκα ΜΖΣΡΩΟΤ TAXIS.
Σα Φπζηθά Πξφζσπα κπνξνχλ λα κεηαβνχλ ζε νπνηαδήπνηε Γ.Ο.Τ. ή ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηνπο, ζε
πεξίπησζε πνπ ππάξρεη κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία Μεηξψνπ. Σα Με Φπζηθά Πξφζσπα πξέπεη λα
κεηαβνχλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. θαη κφλνλ.
Δηδηθή θαηεγνξία ρξεζηψλ απνηεινχλ νη αιινδαπνί ζπλαιιαζζφκελνη κε ηα Σεισλεία νη νπνίνη δελ
ππνρξενχληαη λα έρνπλ Α.Φ.Μ. αιιά αξηζκφ EORI, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΑΤΟ
5024905/3083/Α0019/30-06-2009. Γηα ηνπο ρξήζηεο απηνχο δελ απαηηείηαη πξνζέιεπζε ζηε Γ.Ο.Τ.
Σν ζχζηεκα κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εθηειεί ειέγρνπο γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο
θαη κε ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ ειέγρσλ, απνζηέιιεη ζηε δηεχζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ,
πνπ ν ππνςήθηνο ρξήζηεο δήισζε ηνλ θιεηδάξηζκν.
2. Έγκπιζη αίηηζηρ ζηη Γ.Ο.Τ.
Ο ππνςήθηνο λένο ρξήζηεο ηνπ TaxisNet κεηαβαίλεη ζην ηκήκα Μεηξψνπ ηεο Γ.Ο.Τ. θαη δεηά ηελ
έγθξηζε ηεο αίηεζήο ηνπ. Απαιηείηαι αςηοππόζυπη παποςζία ηνπ θνξνινγνχκελνπ ζηε Γ.Ο.Τ.
εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Φπζηθφ πξφζσπν, είηε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ γηα Ννκηθά Πξφζσπα θαη
Δλψζεηο Πξνζψπσλ. Σν κφλν ζηνηρείν πνπ απαηηείηαη είλαη ν Α.Φ.Μ. θαη ην έγγξαθν ηαπηνπνίεζεο
(αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα, δηαβαηήξην θ.ιπ.) ην νπνίν πξέπεη λα είλαη θαηαρσξεκέλν ζην ΜΖΣΡΩΟ
TAXIS.
Δξαιπούνηαι ηηρ αςηοππόζυπηρ παποςζίαρ ηα Φπζηθά πξφζσπα γηα ηα νπνία ν λφκνο νξίδεη
εθπξφζσπν (αλήιηθν, αληίθιεην γηα ηνλ θάηνηθν εμσηεξηθνχ, δηθαζηηθφ ζπκπαξαζηάηε θ.ιπ.), θαζψο
θαη γηα ηηο κε εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα επηρεηξήζεηο ηεο ΔΔ. Γηα ηα Φπζηθά Πξφζσπα πνπ εθ ηνπ
λφκνπ εθπξνζσπνχληαη, πξνζέξρεηαη ν εθπξφζσπφο ηνπο ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα
ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλα ζην Τπνζχζηεκα ΜΖΣΡΩΟΤ TAXIS. Γηα ηηο κε εγθαηεζηεκέλεο
επηρεηξήζεηο ηεο ΔΔ ε δηαδηθαζία ζα νινθιεξψλεηαη απνιχησο ειεθηξνληθά ρσξίο ηε
δηακεζνιάβεζε Γ.Ο.Τ.. Γηα ηα Με Φπζηθά Πξφζσπα πξνζέξρεηαη ν λνκίκσο εθπξνζσπψλ ην Με
Φπζηθφ Πξφζσπν ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλα ζην Τπνζχζηεκα
ΜΖΣΡΩΟΤ TAXIS.
Γηα ηε πεξίπησζε πνπ έλα Φπζηθφ Πξφζσπν ή ν λνκίκσο εθπξνζσπψλ ην Με Φπζηθφ Πξφζσπν
αδπλαηεί λα πξνζέιζεη ζηε Γ.Ο.Τ. γηα λα παξαιάβεη ηνλ θιεηδάξηζκν θαη λα νινθιεξψζεη ηε
δηαδηθαζία εγγξαθήο, ζα πξνζθνκίδεηαη Διδικό Πληπεξούζιο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία
εγγξαθήο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεζζάξσλ κελψλ .
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Ο ππάιιεινο εηζάγεη ηνλ Α.Φ.Μ. θαη αλαθηά απφ ην ζχζηεκα ηελ αίηεζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ θαη ηα
ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλα ζην Τπνζχζηεκα ΜΖΣΡΩΟΤ TAXIS. Σν ζχζηεκα εθηειεί
ηνπο ειέγρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο. Αλ θάπνηνο έιεγρνο απνηχρεη ηφηε ε
αίηεζε απνξξίπηεηαη ππνρξεσηηθά.
Με ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο ην ζχζηεκα εθηππψλεη δχν βεβαηψζεηο. Ζ Βεβαίσζε γηα ην ρξήζηε,
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππάιιειν ηεο Γ.Ο.Τ. θαη πεξηέρεη ηνλ θιεηδάξηζκν, ν νπνίνο είλαη
απαξαίηεηνο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ (3ν Βήκα). Ζ Βεβαίσζε γηα ηε Γ.Ο.Τ.
έγθξηζεο ηεο αίηεζεο, ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ρξήζηε θαη ηεξείηαη ζε εηδηθφ θάθειν ζην αξρείν ηεο
Γ.Ο.Τ. , ψζηε ζε πεξίπησζε πνπ ακθηζβεηεζεί ε ππνγξαθή ηνπ παξαιήπηε λα ππάξρεη ην
πξσηφηππν έγγξαθν. ηε Βεβαίσζε γηα ηε Γ.Ο.Τ. έγθξηζεο ηεο αίηεζεο δελ αλαγξάθεηαη ν
θιεηδάξηζκνο.
3. Δνεπγοποίηζη Λογαπιαζμού Υπήζηη (User Account)
Ο ππνςήθηνο λένο ρξήζηεο ηνπ TaxisNet ελεξγνπνηεί ειεθηξνληθά ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ. ην βήκα
απηφ ηνπ δεηείηαη λα αιιάμεη ηνλ αξρηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο (password).
Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ απαηηεί ηε γλψζε ηξηψλ (3) θσδηθψλ: ην φλνκα ρξήζηε
(username), ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο (password) θαη ηνλ θιεηδάξηζκν, ν νπνίνο παξαιακβάλεηαη
κφλν απφ ηνλ ίδην ην ρξήζηε.
Οη ρξήζηεο ηνπ TaxisNet πνπ απηή ηε ζηηγκή θάλνπλ ρξήζε ησλ πθηζηακέλσλ ειεθηξνληθψλ
ππεξεζηψλ, ζα δηαηεξεζνχλ ζε ηζρχ. Θα κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ θάζε είδνπο δήισζε . Αλ
επηζπκνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ λέσλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξέρνληαη ζηαδηαθά (εμνπζηνδνηήζεηο
ζε ινγηζηέο, πξφζβαζε ζηε ζπλνιηθή θνξνινγηθή εηθφλα, κεηαβνιέο πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ,
επηρείξεζεο θιπ) ζα πξέπεη λα επηζθεθζνχλ ηε Γ.Ο.Τ. ην αξγφηεξν κέρξη 31/12/2011 πξνθεηκέλνπ
λα νινθιεξψζνπλ ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο αίηεζεο. Γηα ηνπο ρξήζηεο απηνχο ε Αίηεζε Δγγξαθήο
ζα γίλεη απηφκαηα θαηά ηε δηαδηθαζία κεηάπησζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ πθηζηακέλσλ ρξεζηψλ.
Δγγπαθή σπηζηών ΚΔΠ και Γημοζίυν Απσών και Φοπέυν ηος Γημοζίος
Ζ έληαμε ησλ ρξεζηψλ ησλ ΚΔΠ, θαζψο θαη ησλ Γεκνζίσλ Αξρψλ θαη Φνξέσλ Γεκνζίνπ γίλεηαη
καδηθά, κέζσ επεμεξγαζίαο αξρείνπ κε ηνπο απαηηνχκελνπο ρξήζηεο αλά ΚΔΠ/Φνξέα Γεκνζίνπ. Ζ
δηαδηθαζία απηή δεκηνπξγεί αξρείν κε ηα παξαγφκελα δηαπηζηεπηήξηα ην νπνίν ζα απνζηέιιεηαη απφ
ηε ΓΓΠ ζε πςειφηεξν επίπεδν θνξέα. εκεηψλεηαη δε, φηη ε δηαδηθαζία απηή ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαη
γηα ηελ αξρηθνπνίεζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ ησλ Φνξέσλ δεκνζίνπ.
Άπθπο 3
Γιαδικαζία Δπανεγγπαθήρ
ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο απνιέζεη ηνλ θιεηδάξηζκν δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ην
θσδηθφ πξφζβαζεο. Γηα λα απνθηήζεη λέν θιεηδάξηζκν ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη λέα αίηεζε
εγγξαθήο.
Άπθπο 4
Δξοςζιοδοηήζειρ
Κάζε λένο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη ηνπο παξαθάησ ξφινπο :
1. Απηνεμππεξεηνχκελνο ρξήζηεο ή θαη
2. Δθπξφζσπνο ρξήζηε
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Σα Φπζηθά θαη ηα Με Φπζηθά Πξφζσπα κπνξνχλ λα ελεξγνχλ σο Απηνεμππεξεηνχκελνη
Υξήζηεο ή ππφ πξνυπνζέζεηο σο εθπξφζσπνη άιισλ Υξεζηψλ. Οη Φνξείο Γεκνζίνπ ελεξγνχλ
κφλνλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο (Απηνεμππεξεηνχκελνη Υξήζηεο), ηα δε ΚΔΠ σο εθπξφζσπνη
Υξεζηψλ.
Ρόλορ Λογιζηή Φοποηεσνικού / Λογιζηικού Γπαθείος
Ο ινγηζηήο θνξνηερληθφο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο ή ην ινγηζηηθφ γξαθείν , εθφζνλ είλαη
εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο κε ηε λέα δηαδηθαζία, κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ πξφζζεην ξφιν ινγηζηή ζηηο
ππεξεζίεο ηνπ TaxisNet, ψζηε λα ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ άιισλ θνξνινγνπκέλσλ – ρξεζηψλ.
Πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ην ξφιν ηνπ ινγηζηή θνξνηερληθνχ ή ινγηζηηθνχ γξαθείνπ, ζα πξέπεη
λα πιεξνχληαη νη εμήο δχν πξνυπνζέζεηο :
1. Να έρνπλ ιάβεη άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ινγηζηή θνξνηερληθνχ ή άδεηα ιεηηνπξγίαο
ινγηζηηθνχ γξαθείνπ απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, ην αξρείν ηνπ νπνίνπ παξέρεηαη
εβδνκαδηαία ζηε Γ.Γ.Π.. κε ειεθηξνληθφ ηξφπν.
2. ην Τπνζχζηεκα ΜΖΣΡΩΟΤ TAXIS λα έρνπλ Κσδηθφ Αξηζκφ Γξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ) πνπ
εκπίπηεη ζην εχξνο ησλ ινγηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Οη εγγεγξακκέλνη σο ινγηζηέο θνξνηερληθνί ή ινγηζηηθά γξαθεία εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα με ηοςρ
πποζυπικούρ ηοςρ κυδικούρ θαη επηιέγνπλ αλ ζα ελεξγήζνπλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο ή γηα
ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ ηνπο.
Ο εγγεγξακκέλνο σο ινγηζηήο θνξνηερληθφο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο ή ινγηζηηθφ γξαθείν, κπνξεί
λα απνδέρεηαη ή λα απνξξίπηεη σο πειάηεο, θνξνινγνχκελνπο νη νπνίνη ηνλ εμνπζηνδφηεζαλ. Ζ
απνδνρή ή απφξξηςε ηνπ πειάηε γλσζηνπνηείηαη κε απνζηνιή κελχκαηνο κέζσ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ ζηνλ πειάηε - θνξνινγνχκελν.
Κάζε θνξνινγνχκελνο πνπ εμνπζηνδφηεζε ινγηζηή θνξνηερληθφ ή ινγηζηηθφ γξαθείν, κπνξεί λα
αλαθαιέζεη απηή ηελ εμνπζηνδφηεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ινγηζηήο
θνξνηερληθφο ή ην ινγηζηηθφ γξαθείν κφιηο εηζέιζεη ζην ζχζηεκα, ζα ιάβεη κέζσ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ κήλπκα κε ην νπνίν ηνπ γλσζηνπνηείηαη ε δηαθνπή ηεο εμνπζηνδφηεζεο απφ ηνλ
πειάηε.
Δπίζεο απνζηέιιεηαη κήλπκα, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζηνπο πειάηεο ελφο ινγηζηή ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ :
1. Απελεξγνπνηείηαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ ινγηζηή θνξνηερληθνχ ή ηνπ ινγηζηηθνχ γξαθείνπ.
2. Αθαηξείηαη ν πξφζζεηνο ξφινο ηνπ ινγηζηή θνξνηερληθνχ ή ηνπ ινγηζηηθνχ γξαθείνπ.
3. Γηαθφπηεηαη ν ΚΑΓ ηνπ ινγηζηή θνξνηερληθνχ ή ηνπ ινγηζηηθνχ γξαθείνπ ζην ΜΖΣΡΩΟ
TAXIS.
Κάζε εμνπζηνδνηνχκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιιεη δειψζεηο θαη λα αλαθηά ηα δεδνκέλα ησλ
πξνεγνχκελσλ δειψζεσλ ηνπ πειάηε-θνξνινγνχκελνπ.
Οη εξοςζιοδοηήζειρ γηα ππνβνιή δειψζεσλ γηα θάζε λέν ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ιεηηνπξγνχλ
σο εμήο:
1. Φςζικά Ππόζυπα
Κάζε Φπζηθφ Πξφζσπν κπνξεί λα εμνπζηνδνηήζεη ινγηζηή θνξνηερληθφ ή ινγηζηηθφ γξαθείν.
Καηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο αίηεζεο ζηε Γ.Ο.Τ. δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην
θνξνινγνχκελν, αλ επηζπκεί, λα εμνπζηνδνηήζεη ινγηζηή θνξνηερληθφ ή ινγηζηηθφ γξαθείν
γηα φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ ή δηαθνξεηηθφ γηα θάζε νκάδα ζπλαιιαγψλ.
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Μη Φςζικά Ππόζυπα
Ο λφκηκνο εθπξφζσπνο γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Με Φπζηθνχ Πξνζψπνπ, κπνξεί λα
εμνπζηνδνηήζεη έλα θπζηθφ πξφζσπν ή ηνλ ππεχζπλν ή ην κέινο ηνπ Με Φπζηθνχ
Πξνζψπνπ ή ινγηζηή θνξνηερληθφ ειεχζεξν επαγγεικαηία ή ινγηζηηθφ γξαθείν.
Λογιζηικά Γπαθεία
Σν Λνγηζηηθφ Γξαθείν γηα κελ ηηο δηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο κπνξεί λα εμνπζηνδνηήζεη έλα
θπζηθφ πξφζσπν ή ηνλ ππεχζπλν ή ην κέινο ηνπ Με Φπζηθνχ Πξνζψπνπ-Λνγηζηηθνχ
Γξαθείνπ, γηα δε ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πειαηψλ ηνπ, εμνπζηνδνηεί ινγηζηέο θνξνηερληθνχο
θαηφρνπο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ή άιια ινγηζηηθά γξαθεία θαηφρνπο άδεηαο
ιεηηνπξγίαο ε νπνία ηνπο ρνξεγήζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 340/1998 “πεξί ηνπ
επαγγέικαηνο ηνπ Λνγηζηή – Φνξνηερληθνχ θαη ηεο αδείαο αζθήζεψο ηνπ” φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Άπθπο 5
Απόππιτη αίηηζηρ εγγπαθήρ ζηιρ ηλεκηπονικέρ ςπηπεζίερ.
Σν ζχζηεκα δηελεξγεί ειέγρνπο γηα ηνλ Α.Φ.Μ. πνπ δήισζε ν θνξνινγνχκελνο 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 Φπζηθφ Πξφζσπν πνπ απεβίσζε
3. ν Α.Φ.Μ. αλήθεη ζε Με Φπζηθφ Πξφζσπν ην νπνίν έρεη ππνβάιιεη δήισζε δηαθνπήο
εξγαζηψλ
4. ν Α.Φ.Μ. πεξηέρεη ζηα ζηνηρεία ηνπ Τπνζπζηήκαηνο ΜΖΣΡΩΟΤ TAXIS ζηνηρείν
ηαπηνπνίεζεο πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο πιαζηφ.
5. ν Α.Φ.Μ. ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΛ 1128/2010 εκπιέθεηαη ζε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ζηα
πιαίζηα δηελέξγεηαο ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ
Άπθπο 6
Απενεπγοποίηζη Κυδικών Ππόζβαζηρ
Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ απελεξγνπνηεί ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο ελφο
ρξήζηε ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ:
ν Α.Φ.Μ. απελεξγνπνηήζεθε ζην ζχζηεκα TAXIS
ην Φπζηθφ Πξφζσπν απεβίσζε
ε Γεκφζηα Αξρή ή ν Φνξέαο Γεκνζίνπ θαηαξγήζεθε
ην Κ.Δ.Π. θαηαξγήζεθε
ππάξρνπλ απνδείμεηο ή ζνβαξέο ππφλνηεο γηα ηε κε λφκηκε ρξήζε ησλ παξερνκέλσλ
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηεο Γ.Γ.Π.. θαη ηελ θαθφβνπιε ρξήζε ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο
6. ν θνξνινγνχκελνο ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΛ 1128/2010 εκπιέθεηαη ζε παξαβαηηθή
ζπκπεξηθνξά ζηα πιαίζηα δηελέξγεηαο ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ
7. ν ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ απελεξγνπνίεζε ν ίδηνο κέζσ ζπζηήκαηνο ηνπο
θσδηθνχο ηνπ ή ππέβαιε, απηνπξνζψπσο ή δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ φπσο απηφο
νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ.2 ηεο παξνχζαο απφθαζεο , ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., έγγξαθε
αίηεζε κε ηελ νπνία δήηεζε ηελ απελεξγνπνίεζε ησλ θσδηθψλ ηνπ . Ζ αίηεζε δηαβηβάδεηαη
ζην ζχζηεκα TaxisNet.
8. Ο ρξήζηεο βαξχλεηαη κε ηδηαίηεξα ζνβαξέο παξαβάζεηο ηεο θείκελεο θνξνινγηθήο
λνκνζεζίαο ή πξνθεηκέλνπ πεξί εθπξνζψπσλ άιισλ ρξεζηψλ , εκπιέθεηαη ζε ηέηνηνπ
είδνπο παξαβάζεηο ησλ ρξεζηψλ απηψλ.
1.
2.
3.
4.
5.
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ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο απηέο ε απελεξγνπνίεζε ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο γλσζηνπνηείηαη ζηελ
αξκφδηα Γ.Ο.Τ. θαη ζην θνξνινγνχκελν ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη δειψζεηο θαη ινηπά
ζηνηρεία ζε έληππε ή καγλεηηθή κνξθή ζηε Γ.Ο.Τ. αθφκε θαη αλ ε ππνβνιή απηψλ είλαη
ππνρξεσηηθή κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ.

Άπθπο 7
Έναπξη ιζσύορ
Ζ παξνχζα απφθαζε ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ

ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ
Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ
1. Σν Δζληθφ Σππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε ζην Β΄ ηεχρνο)
2. Γ.Ο.Τ.
ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ
1. Απνδέθηεο πίλαθα Α΄ (εθηφο ηεο πεξ.1)
2. Απνδέθηεο πίλαθα Β΄ (εθηφο ηεο πεξ.1)
3. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄
4. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄
5. Απνδέθηεο πίλαθα Δ΄
6. Απνδέθηεο πίλαθα Σ΄
7. Απνδέθηεο πίλαθα Ε΄
8. Απνδέθηεο πίλαθα Ζ΄
9. Απνδέθηεο πίλαθα Θ΄ (εθηφο ησλ πεξ.1,2,8 θαη 9)
10. Απνδέθηεο πίλαθα ΗΑ΄
11. Απνδέθηεο πίλαθα ΗΒ΄
12. Απνδέθηεο πίλαθα ΗΓ΄
13. Απνδέθηεο πίλαθα ΗΓ΄
14. Απνδέθηεο πίλαθα ΗΔ΄
15. Απνδέθηεο πίλαθα ΗΣ΄
16. Απνδέθηεο πίλαθα ΗΕ΄
17. Απνδέθηεο πίλαθα ΗΖ΄
18. Απνδέθηεο πίλαθα ΗΘ΄
19. Απνδέθηεο πίλαθα Κ΄
20. Απνδέθηεο πίλαθα ΚΑ΄
21. Απνδέθηεο πίλαθα ΚΒ΄
22. Απνδέθηεο πίλαθα ΚΓ΄
23. Σξάπεδα Γεκνζηνλνκηθψλ Γεδνκέλσλ (Σ.Γ.Γ.) γηα θαηαρψξεζε θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Σ.Γ.Γ.
24. Γελ. Γξακκ. Πιεξνθ. πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..) γηα θαηαρψξεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο.
ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ
Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ
Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Φνξνινγηθψλ θ΄ Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ
Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ
Γξαθεία θ. θ. Πξντζηακέλσλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ
Γηεπζχλζεηο θαη Απηνηειή Γξαθεία
Γηεχζπλζε Μεηξψνπ ηκήκαηα Α΄- Β΄ (20 αληίηππα)
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