
 
 Έντυπο 66/ Δεκέμβριος 2016 

 
Τροποποίηση στην νομοθεσία Φ.Π.Α. – Υποχρέωση νομικών προσώπων για 
ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης Φ.Π.Α.  
 
Το έντυπο αυτό αναφέρεται στην τροποποίηση στη Νομοθεσία ΦΠΑ ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 
2016.  
 
Σύμφωνα με την εν λόγω τροποποίηση η ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης ΦΠΑ 
(Έντυπο ΦΠΑ 4) από υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα μέσω του συστήματος TAXISNet με ισχύ τις 
2 Μαΐου 2017 καθίσταται υποχρεωτική.  
 
Πως μπορεί να σας βοηθήσει η PwC  
 
Η ομάδα ΦΠΑ της PwC αποτελείται από τεχνικά έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό το οποίο 
είναι στην διάθεση σας για να σας βοηθήσει με την εγγραφή της εταιρείας σας με το TAXISnet 
για ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων σας. 
 
Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας για θέματα Έμμεσης Φορολογίας στην PwC Κύπρου είναι:  
 
Θεόδωρος Παρπέρης, Επικεφαλής Φορολογικών & Νομικών Υπηρεσιών - 
theo.parperis@cy.pwc.com  
 
Χρυσήλιος Πελεκάνος, Υπεύθυνος Έμμεσης Φορολογίας - chrysilios.pelekanos@cy.pwc.com  
 
Βαρνάβας Νικολάου - varnavas.nicolaou@cy.pwc.com  
 
Μάρθα Λάμπρου - martha.lambrou@cy.pwc.com  
 
PricewaterhouseCoopers Limited PwC Central  
Οδός Δημοσθένη Σεβέρη 43  
CY-1080 Λευκωσία, Κύπρος  
Τ.Θ. 21612  
CY-1591 Λευκωσία, Κύπρος  
τηλ. +357 - 22 555 000  

 
www.pwc.com.cy 
 
Αυτό το έντυπο έχει ετοιμαστεί για γενική καθοδήγηση σε θέματα ενδιαφέροντος μόνο,  
και δεν αποτελεί επαγγελματική συμβουλή. Δεν πρέπει να ενεργήσετε βασισμένοι  
στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σ’ αυτό το έντυπο χωρίς να εξασφαλίσετε συγκεκριμένη  
επαγγελματική συμβουλή. Καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση (σαφής ή υπονοούμενη) δεν δίνεται  
ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σ’ αυτό το έντυπο, και,  
στην έκταση που επιτρέπεται από το νόμο, η PricewaterhouseCoopers Ltd Κύπρου, τα μέλη,  
οι υπάλληλοι και οι αντιπρόσωποί της δεν δέχονται ή αναλαμβάνουν καμία ευθύνη και αποποιούνται  
οποιασδήποτε ευθύνης για συνέπειες που τυχόν προκύψουν από δικές σας ενέργειες ή οποιουδήποτε  
άλλου που ενεργεί, ή που απέχει να ενεργήσει, βασιζόμενοι στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται  
σ’ αυτό το έντυπο ή για οποιαδήποτε απόφαση λάβουν βασισμένοι σ’ αυτό.  
 
© 2016 PricewaterhouseCoopers Λτδ. Με επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων. Σ’ αυτό το έγγραφο, η “PwC”  
αναφέρεται στην PricewaterhouseCoopers Λτδ, Κύπρου, η οποία είναι οργανισμός-μέλος της PricewaterhouseCoopers  
 International Limited, με τον κάθε ένα οργανισμό-μέλος να αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα.   
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