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Σύνηομη πεπιγπαθή  

Γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο λέαο δηαδηθηπαθήο ππεξεζίαο κε ηίηιν “Βαζικά ζηοισεία για νομικά ππόζωπα, 

νομικέρ ονηόηηηερ και θςζικά ππόζωπα με ειζόδημα από επισειπημαηικέρ δπαζηηπιόηηηερ” 

ελζσκαηώζεθαλ ζηελ 4ε ζειίδα ησλ “Σηοισείων Δηαιπίαρ” δύν λέεο επηινγέο :  

- Γημιοςπγία Διδικού Κωδικού Μηηπώος  

θαη  

- Δνεπγοποίηζη  

Ο ζθνπόο πνπ εμππεξεηεί ε ύπαξμε ηεο “δημιοςπγίαρ ειδικού κωδικού ςπηπεζίαρ μηηπώος” είλαη ε 

δεκηνπξγία εηδηθώλ θσδηθώλ πξόζβαζεο ζηελ ππεξεζία θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

Δηαρείξηζε εηδηθώλ θσδηθώλ) ενώ ηεο “ενεπγοποίηζηρ” είλαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο κεηξώνπ γηα 

ηελ άληιεζε πιεξνθνξηώλ (από ζρεηηθή νζόλε πνπ αλνίγεη εθόζνλ πιεθηξνινγεζεί ν ΑΦΜ) από ηα 

πηζηνπνηεκέλα ζηνηρεία ηνπ Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ ηνπ TAXIS, πνπ αθνξνύλ ζηα λνκηθά πξόζσπα, ζηηο 

λνκηθέο νληόηεηεο, ζηα θπζηθά πξόζσπα κε εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα . Με απηόλ ηνλ 

ηξόπν δηαζθαιίδεηαη ε εγθπξόηεηα ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επσλπκία, ζηνηρεία 

Δηεύζπλζεο, Δξαζηεξηόηεηα θ.ιπ.) πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο ζπλαιιαγέο, ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο 

έθδνζεο παξαζηαηηθώλ κε ςεπδή/ιαλζαζκέλα δεδνκέλα θ.ιπ.) .  

Η ππεξεζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από όινπο ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο ρξήζηεο ηνπ TAXISnet κεηά από 

ζρεηηθή αίηεζε πνπ ππνβάιινπλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζή ηεο . Υπάξρεη κεληαίν όξην θιήζεσλ ηεο ππεξεζίαο γηα 

θάζε πηζηνπνηεκέλν ρξήζηε (αλάινγα αλ είλαη θπζηθό πξόζσπν ή κε θπζηθό πξόζσπν), ελώ παξέρεηαη 

δπλαηόηεηα έλα ηξίην ΑΦΜ, εμνπζηνδνηεκέλν από έλα θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν λα θαιεί ηελ ππεξεζία 

θνξνινγηθνύ κεηξώνπ, αλη’ απηνύ .  

 

Επηζηξνθή 

 

 

Ροή επγαζιών 

 Δεκηνπξγία εηδηθνύ θσδηθνύ Υπεξεζίαο Μεηξώνπ 

 Ελεξγνπνίεζε  

Επηζηξνθή 
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Αναλςηική πεπιγπαθή 

 Γημιοςπγία ειδικού κωδικού Υπηπεζίαρ Μηηπώος  

Η δεκηνπξγία εηδηθνύ θσδηθνύ Υπεξεζίαο Μεηξώνπ πινπνηείηαη κέζα από ηα ζηνηρεία ηελ Εηαηξίαο, εθόζνλ 

ελεξγνπνηήζεηε ην λέν ππεξζύλδεζκν “Γημιοςπγία ειδικού Κωδικού Μηηπώος” .   

 

 

 

Σηελ νζόλε “Δεκηνπξγία Εηδηθνύ Κσδηθνύ Μεηξώνπ” ζα θιεζείηε λα ζπκπιεξώζεηε ππνρξεσηηθά έλα ζύλνιν 

ζηνηρείσλ, απαηηεηά ζηε δεκηνπξγία ηνπ εηδηθνύ θσδηθνύ Υπεξεζίαο Μεηξώνπ : 

- Χπήζηηρ TaxiSnet & Κωδικόρ Διζόδος : Γηα ηε ζύλδεζε κε ηελ ππεξεζία γίλεηαη ρξήζε ησλ 

TaxiSnet θσδηθώλ (ρξήζηεο θαη θσδηθόο), θαζνξηζκέλα ζηα ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο . 

ή 

- Χπήζηηρ (Δξοςζιοδοηημένορ ή Λογιζηήρ)/Κωδικόρ Διζόδος (Δξοςζιοδοηημένορ ή 

Λογιζηήρ): Αθνξνύλ ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ελόο ηξίηνπ ή ινγηζηή, πνπ ε εηαηξία έρεη 

εμνπζηνδνηήζεη λα θαιεί ηε δηαδηθηπαθή ππεξεζία αλη’ απηήο, o ΑΦΜ ηεο νπνίαο ρξεώλεηαη θάζε θνξά 

πνπ ν εμνπζηνδνηεκέλνο δηεθπεξαηώλεη θιήζεηο ζηελ ππεξεζία . Τα ζηνηρεία απηά, ν ΑΦΜ ηνπ 

εμνπζηνδνηεκέλνπ ή ινγηζηή όπσο θαη ν θσδηθόο πξόζβαζήο ηνπ ζηελ ππεξεζία ηίζεληαη απηόκαηα 

από ηελ εθαξκνγή αλ έρεη δεισζεί ρξήζηεο θαη θσδηθόο εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζώπνπ, ζηα ζρεηηθά 

πεδία ησλ “Σηνηρείσλ Λνγηζηή”, ελζσκαησκέλα ζηελ 3ε ζειίδα ησλ ζηνηρείσλ Εηαηξίαο .  

Σηελ πεξίπησζε πνπ ν επηιεγκέλνο ξόινο αθνξά ζηελ επηινγή “γηα ηνλ εαπηό κνπ” γίλεηαη ρξήζε ησλ 

θσδηθώλ TAXISnet . Σε όιεο ηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη νη θσδηθνί ηνπ 

εμνπζηνδνηεκέλνπ ή ινγηζηή  (Λνγηζηήο, Νόκηκνο εθπξόζσπνο, ινγηζηήο ινγηζηηθνύ γξαθείνπ) . 

Σηε δεκηνπξγία ηνπ εδηθνύ θσδηθνύ ιακβάλεηαη ππόςε θαη o ΑΦΜ ηεο εηαηξίαο γηα ηελ νπνία 

δεκηνπξγείηαη ν εηδηθόο θσδηθόο ώζηε λα ππάξρεη ζύνδεζε ηνπ “εηδηθνύ θσδηθνύ“ κε ηνλ ΑΦΜ πνπ έρεη 

εμνπζηνδνηήζεη ην ινγηζηή ή ην λόκηκν εθπξόζσπν . 
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Ακέζσο κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξναλαθεξόκελσλ πεδίσλ απαηηείηαη λα δεισζνύλ : 

- Κωδικόρ Διζόδος Μηηπώος & Σςνθημαηικό Χπήζηη :  Ο εηδηθόο θσδηθόο εηζόδνπ (username) θαη 

ην ζπλζεκαηηθό ρξήζηε (password) απνηεινύλ ηηο παξακέηξνπο εηζόδνπ ζηε δηαδηθηπαθή ππεξεζία.  

 Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κσδηθνύ Εηζόδνπ Μεηξώνπ αθνύ ην 

ζπλνιηθό κήθνο ηνπ θσδηθνύ εηζόδνπ ζην Φνξνινγηθό Μεηξών ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δέθα, 

(κε κέγηζην κήθνο πελήληα ην πνιύ ραξαθηήξεο) . Ο θσδηθόο κπνξεί λα πεξηιάβεη νπνηνδήπνηε 

ραξαθηήξα ηεο ιαηηληθήο αιθαβήηνπ, αξηζκνύο θαη δηάθνξα ζύκβνια ηνπ πιεθηξνινγίνπ όπσο 

!@#S%^&*() + -=.  Ο Κσδηθόο εηζόδνπ απνζεθεύεηαη πάληα κε θεθαιαίνπο ραξαθηήξεο .  Άξα γηα 

λα γίλεηαη απνδεθηόο ζα πξέπεη, όηαλ ηνλ ρξεζηκνπνηήζεηε, λα ηνλ εηζάγεηε κε θεθαιαία γξάκκαηα, 

πξάγκα πνπ δελ ηζρύεη γηα ην ζπλζεκαηηθό ρξήζηε .        

 
Μεηά ηνλ νξηζκό ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εηδηθνύ θσδηθνύ θα ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ “Οθ” δεκηνπξγείηαη ν εηδηθόο 

θσδηθόο κε βάζε πάληα ηα ζηνηρεία πνπ νξίζηεθαλ . Με ην πέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θσδηθνύ ζηε 

θνξνινγηθή αξρή γίλεηαη θαηαρώξηζε ηνπ θσδηθνύ θαη ζηα ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο .  

 

 Δνεπγοποίηζη 

Τν πάηεκα ηνπ ππεξζπλδέζκνπ ελεξγνπνίεζεο (ζηα ζηνηρεία εηαηξίαο) επηθέξεη ην άλνηγκα νκόηηηιεο 

νζόλεο. Με ηελ απνδνρή ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πιήθηξνπ “Οθ” ελεξγνπνηείηαη ε ππεξεζία 

θνξνινγηθνύ κεηξώνπ .  
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Με ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο κπνξείηε αλά πάζα ζηηγκή λα ιάβεηε ζσζηή πιεξνθόξεζε από ην 

θνξνινγηθό κεηξών γηα ηνλ επηιεγκέλν ζπλαιιαζζόκελν, κε βάζε ηνλ Αξηζκό Φνξνινγηθνύ ηνπ Μεηξώνπ, 

αιιά θαη λα ελεκεξώζεηε απεπζείαο ηα αληίζηνηρα πεδία ηεο θαξηέιαο ηνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ κεηξώνπ  . 

Σε θαηαρώξηζε, γηα παξάδεηγκα, ζπλαιιαζζνκέλνπ εθόζνλ πιεθηξνινγεζεί ν ΑΦΜ ηνπ θαη παηεζεί ην 

πιήθηξν  (δεμηά ηνπ ΑΦΜ) εκθαλίδεηαη νζόλε κε πεξηερόκελα ζε απηήλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ 

(επσλπκία, δηαθξηηηθόο ηίηινο, νηθνλνκηθή εθνξία, ζηνηρεία δηεύζπλζεο θ.ιπ.).   
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Η εθαξκνγή κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πιήθηξνπ ηεο ενημέπωζηο εθηειεί ηε δηαδηθαζία ελεκέξσζεο ηνπ 

επηιεγκέλνπ ζπλαιιαζζόκελνπ κε ηα πηζηνπνηεκέλα ζηνηρεία ηνπ θνξνινγηθνύ κεηξώνπ . Τα απνηειέζκαηα 

ηεο δηαδηθαζίαο ηα βιέπεηε απεπζείαο ζηα αληίζηνηρα πεδία ηνπ ζπλαιιαζζόκελνπ πνπ έρεηε δεηήζεη λα 

ελεκεξσζνύλ .   

 

 

 

 

Οη δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο & ελεξγνπνίεζεο γίλνληαη δηαζέζηκεο θαη από ηε ιίζηα ησλ εηαηξηώλ, αλ 

κεηαθηλεζείηε πάλσ ζε κηα εηαηξία θαη θάλεηε δεμί θιηθ πάλσ ηεο ή από νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ παξαζύξνπ 

θάλνληαο θιηθ ζην εζσηεξηθό ηνπ .  

Με ηελ ελέξγεηα απηή αλνίγεη ιίζηα επηινγήο ε νπνία ελζσκαηώλεη ηηο αθόινπζεο επηινγέο :    

 Δεκηνπξγία Εηδηθνύ Κσδηθνύ Υπεξεζίαο Μεηξώνπ 

 Ελεξγνπνίεζε Εηδηθνύ Κσδηθνύ Υπεξεζίαο Μεηξώνπ 

 Δεκηνπξγία & Ελεξγνπνίεζε Εηδηθνύ Κσδηθνύ Υπεξεζίαο Μεηξώνπ   
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