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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
1471 ΛΕΥΚΩΣΙΑ  

Δείγμα μηνύματος που στάλθηκε στους χρήστες του TAXISnet ΦΠΑ για 
αλλαγή του κώδικα πρόσβασης (username) 

 
Αγαπητοί, 
 
Το Τμήμα Φορολογίας σας ενημερώνει ότι, τον  Μάρτιο του 2023,  το TAXISnet 
– Φ.Π.Α. θα αντικατασταθεί από  το νέο Ενιαίο Σύστημα Φορολογικής 
Διαχείρισης  - Tax For All – TFA (Στάδιο 1 - Φ.Π.Α.). 
 
Σημειώνεται ότι στο καινούριο σύστημα, ΔΕΝ θα έχετε τη δυνατότητα 
τροποποίησης του κώδικα πρόσβασης (username). Ως εκ τούτου, σε 
περίπτωση που επιθυμείτε να αντικαταστήσετε τον υπάρχοντα κώδικα 
πρόσβασής σας (username), θα πρέπει να το πραγματοποιήσετε στο 
TAXISnet – Φ.Π.Α., πριν τις 23 Φεβρουαρίου 2023. 
 
Ο κώδικας πρόσβασης (username) θα πρέπει να αποτελείται από 5 μέχρι και 
25 χαρακτήρες. 
Μετά τις 23 Φεβρουαρίου 2023, οι κώδικες πρόσβασης (usernames) οι οποίοι 
δεν πληρούν αυτό το κριτήριο θα αντικατασταθούν αυτόματα από το σύστημα 
και οι χρήστες  που επηρεάζονται θα ενημερωθούν με μήνυμα στο ηλεκτρονικό 
τους ταχυδρομείο. 
 
Η αλλαγή του κώδικα πρόσβασης μπορεί να γίνει ακολουθώντας τα πιο κάτω 
βήματα: 
               1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Taxisnet Φ.Π.Α. 
               2. Πατήστε "Ο λογαριασμός μου" στο πάνω μέρος δεξιά της οθόνης. 
               3. Πατήστε "Στοιχεία Πρόσβασης". 
               4. Πατήστε στο πλαίσιο ελέγχου "Μεταβολή Κώδικα Πρόσβασης". 
               5. Συμπληρώστε το πεδίο "Νέος Κώδικας Πρόσβασης". 
               6. Πατήστε "Μεταβολή". 
 
Θα ακολουθήσουν επιπρόσθετες σημαντικές λεπτομέρειες και ενημέρωση, 
σχετικά με το νέο Ενιαίο Σύστημα Φορολογικής Διαχείρισης  - Tax For All – 
TFA (Στάδιο 1 – Φ.Π.Α.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Τμήμα Φορολογίας 
Υπουργείο Οικονομικών 
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Dear Sir / Madam, 
 
The Tax Department informs you that in March 2023,  TAXISnet – VAT will be 
replaced by the new Integrated Tax Administration System - Tax For All - TFA 
(Stage 1 - VAT).  
 
Please note that in the new system, you will NOT be able to modify your 
username, therefore in case you wish to replace your existing username, you 
will have to do it in TAXISnet – VAT, before February 23, 2023. 
 
The username must consist of 5 to 25 characters.  
After the 23th of February 2023 the usernames that do not meet those criteria 
will be automatically replaced by the system and the users affected will be 
notified via email. 
 
You can change your username following the steps below: 
 
1. Log in in your Taxisnet VAT account. 
2. Click "My account" on the up and right corner. 
3. Click "User Access Codes". 
4. Click the checkbox "Username update". 
5. Fill in the "New Username" field. 
6. Click "Update". 
 
Additional important messages and information regarding the new Integrated 
Tax Administration System - Tax For All - TFA (Stage 1 - VAT) will follow. 
 
 
Tax department 
Ministry of Finance 
 


