
   
 
 

 
 

Λευκωσία, 25 Μαΐου 2017 
 
 
 
 

ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
 
ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική Υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος 
 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Το Τμήμα Φορολογίας με ανακοίνωση του μας έχει ενημερώσει ότι έχει ενεργοποιηθεί το 
σύστημα Taxisnet Φόρου Εισοδήματος για ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης 
Εισοδήματος Μισθωτού και Αυτοεργοδοτούμενου για το έτος 2016. 
 
Οι πιο πάνω δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι 30/9/2017.  Ο  
πληρωτέος φόρος θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι 30/6/2017. 
 
Συνημμένα θα βρείτε αυτούσια την ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
 
 
 
/ΜΚ. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΤΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 2016 μέσω Taxisnet 

Το Τμήμα Φορολογίας  ενημερώνει ότι, έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα  Taxisnet Φόρου 

Εισοδήματος, για ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού και της Δήλωσης 

Εισοδήματος Αυτοεργοδοτούμενου για το έτος 2016.  

Οι πιο πάνω δηλώσεις,  θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι 30/9/2017, ενώ τυχόν 

πληρωτέος φόρος θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι 30/6/2017. 

 

Μέσω του αναβαθμισμένου συστήματος Taxisnet, παρέχεται η δυνατότητα:  

 τροποποίησης προσωπικών στοιχείων (π.χ. διευθύνσεων κλπ)  

 αυτόματης άθροισης αριθμητικών δεδομένων (σύνολα) 

 υπολογισμού του Φόρου και 

 ιστοπροσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρίες  

 

Το Τμήμα Φορολογίας, προτρέπει  όλους να εγγραφούν στο σύστημα Taxisnet Φόρου 

Εισοδήματος, για ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά 

το έντυπο Taxisnet ΕΠρ.66Ηλ.  

 

Η ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, παρέχει τη δυνατότητα 24ώρης 

εξυπηρέτησης με ταυτόχρονη εξοικονόμηση χρόνου, διασφαλίζει την ορθότητα και ασφάλεια 

των δεδομένων ενώ παράλληλα συμβάλλει στη μείωση των λειτουργικών εξόδων του κράτους 

και στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης με τη μειωμένη χρήση χαρτιού. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τη Μονάδα Taxisnet-

Άμεσης Φορολογίας στα τηλέφωνα επικοινωνίας που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

Φορολογίας. 
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