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Λευκωσία, 26 Απριλίου 2021 
 
 
 

ΠΡΟΣ:    Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
ΘΕΜΑ:  Τμήμα Φορολογίας – Εξυπηρέτηση κοινού στα πλαίσια εφαρμογής 

των μέτρων COVID 19 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Επισυνάπτεται αυτούσια ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας αναφορικά με την 
εξυπηρέτηση του κοινού στα πλαίσια της εφαρμογής των νέων μέτρων για περιορισμό της 
πανδημίας του κορωνοϊού. 
 
Με εκτίμηση,  
 
 
 
 
Μιχάλης Κούλλουρος, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Φορολογίας, 1471 Λευκωσία,  

Γωνία Μιχαλάκη Καραολή & Γρηγόρη  Αυξεντίου 1096 Λευκωσία 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:hq@tax.mof.gov.cy 

Iστοσελίδα: www.mof.gov.cy/tax 
 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

1471 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Εξυπηρέτηση κοινού στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρων COVID 19 
 

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, στα πλαίσια εφαρμογής των νέων μέτρων για 

περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού,  δεν θα επιτρέπεται η προσέλευση κοινού στα κατά 

τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος, πλην πολύ επειγουσών περιπτώσεων για τις 

οποίες θα πρέπει να προηγηθεί διευθέτηση ραντεβού. 

Για μόνο τις πολύ επείγουσες περιπτώσεις το κοινό θα πρέπει να επικοινωνεί  με τον αρμόδιο 

κλάδο των Επαρχιακών Γραφείων, στα τηλέφωνα επικοινωνίας που είναι αναρτημένα στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος. Αφού επιβεβαιωθεί το επείγον του θέματος και η αναγκαιότητα της 

φυσικής παρουσίας του φορολογούμενου στα Επαρχιακά γραφεία, θα οριστεί, από τον 

αρμόδιο Λειτουργό, ημέρα και ώρα επίσκεψης. 

Προτρέπεται το κοινό να διεκπεραιώνει τις εργασίες του ηλεκτρονικά εκεί και όπου είναι 

δυνατό. Υπηρεσίες οι οποίες την περίοδο αυτή παρουσιάζουν ζήτηση και οι οποίες  μπορούν 

να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά ή και τηλεφωνικά, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα με 

αντίστοιχη καθοδήγηση: 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
Ενημερωτικό 

Υλικό  

Φορολογικές 
Δηλώσεις 

Υπηρεσία TAXISnet  

ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά 
μέσω taxisnet Πατήστε 

 εδώ   
 email: taxisnet@mof.gov.cy 

  
Υποστήριξη για 
υποβολή ΦΔ 

Πληρωμή Φόρων  

JCCSmart                   

Πληρωμές μόνο 
εμπρόθεσμων 

οφειλών Πατήστε 
 εδώ  

Φορολογική Πύλη_Internet 
banking  

Πληρωμές οφειλών 
εμπρόθεσμων & 
εκπρόθεσμων   

Εγγραφή 
/τροποποίηση 
στοιχείων  

                    
 

email: 
lefkosia@tax.mof.gov.cy 
lemesos@tax.mof.gov.cy 
paphos@tax.mof.gov.cy 
larnaca@tax.mof.gov.cy 

ammoxostos@tax.mof.gov.cy 

 

ΤΦ 2001/ΤΦ2003  

Πατήστε 
 εδώ   

Έκδοση 
Πιστοποιητικών/Β
εβαιώσεων  

Για σκοπούς 
προσφορών στο 

Δημόσιο/ χορηγιών 

Άλλα  
Τηλεφωνικά  
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