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Προδιαγραφές για τη λειτουργία διαδικτυακής υπηρεσίας

«Βασικά στοιχεία για μη φυσικά πρόσωπα και φυσικά 
πρόσωπα επιτηδευματίες» (public).

Η Γ.Γ.Π.Σ. έχει προχωρήσει στην επαναξιολόγηση και στον επανασχεδιασμό του 
τρόπου χρήσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Βασικά Στοιχεία για Μη Φυσικά 
Πρόσωπα και Φυσικά Πρόσωπα Επιτηδευματίες», παίρνοντας υπόψη :

1) Τις  προτάσεις  της  Α.Π.Δ.Π.Χ.,  όπως  διατυπώνονται  στη  σχετική 
γνωμοδότησή της, που επισυνάπτουμε,

2) Τη  διαδικασία  που  ήδη  εφαρμόζεται  για  την  παροχή  αντίστοιχης 
διαδικτυακής  υπηρεσίας  προς  Φορείς/   Νομικά  Πρόσωπα,  όπως 
περιγράφηκε πιο πάνω,

3) Την  αναβάθμιση  της  Πολιτικής  Ασφάλειας  για  τη  συγκεκριμένη 
διαδικτυακή υπηρεσία, 

4) Τις  απόψεις  των  Ιδιωτικών  Φορέων  και  την  μεγιστοποίηση  των 
ωφελημάτων από τη λειτουργία της,

5) Την ανάγκη για την επαλήθευση των  στοιχείων  μητρώου μεταξύ των 
συναλλασσομένων και τον περιορισμό συναλλαγών με πλαστά στοιχεία 
και παραστατικά.

Προτείνει  την  εκ  νέου  λειτουργία  της   διαδικτυακής  υπηρεσίας 
«Βασικά  Στοιχεία  για  Μη  Φυσικά  Πρόσωπα  και  Φυσικά  Πρόσωπα 
Επιτηδευματίες» σύμφωνα με τα παρακάτω:

1) Δημοσίευση  της  Πολιτικής  Ορθής  Χρήσης της  διαδικτυακής  υπηρεσίας, 
όπως  θα  εκπονηθεί  ειδικά  από  το  Γραφείο  Ασφάλειας  Πληροφοριακών 
Συστημάτων και Προστασίας Δεδομένων και Υποδομών της Γ.Γ.Π.Σ. 

2) Υλοποίηση αίτησης εγγραφής – πιστοποίησης στην ηλεκτρονική υπηρεσία 
«Βασικά Στοιχεία για Μη Φυσικά Πρόσωπα και  Φυσικά Πρόσωπα 
Επιτηδευματίες»

(Υπόδειγμα Παράρτημα 1)

3) Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας θα γίνεται μόνο για πιστοποιημένους 
χρήστες του TAXISnet και θα υπάρχει σχετικός έλεγχος.

Στην κλήση του web service απαιτείται η αποστολή των διαπιστευτηρίων 
του TAXISNET. Γίνεται σχετικός έλεγχος για την πρόσβαση.

4) Θα  παρέχει  τα  κάτωθι  στοιχεία  μητρώου  για  φυσικά  πρόσωπα 
επιτηδευματίες:

i. Αριθμός Φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)

ii. Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο 

iii. Δ/νση Έδρας κ ΤΚ

iv. Κύρια  δραστηριότητα  –  Δευτερεύουσες  δραστηριότητες  (ΚΑΔ, 
Περιγραφή) 

v. Αρμόδια Δ.Ο.Υ.
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vi. Ημερομηνία Έναρξης

vii. Ημερομηνία Διακοπής

5) Θα παρέχει τα κάτωθι στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα:

i. Αριθμός Φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)

ii. Επωνυμία

iii. Δ/νση Έδρας κ ΤΚ

iv. Κύρια  δραστηριότητα  –  Δευτερεύουσες  δραστηριότητες  (ΚΑΔ, 
Περιγραφή)

v. Αρμόδια Δ.Ο.Υ.

vi. Ημερομηνία Έναρξης

vii. Ημερομηνία Διακοπής

6) Η αναζήτηση θα γίνεται βάσει των παρακάτω εναλλακτικών τρόπων:

i. Βάσει ΑΦΜ 

ii. Βάσει μέρους επωνύμου/ονόματος/πατρώνυμου 

7) Θα  υπάρχει  ποσοτικός  περιορισμός  στον  αριθμό  των  αναζητήσεων  σε 
εκατό (100) ημερησίως και των αποτελεσμάτων σε ένα (1) φορολογούμενο.

8) Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος χρησιμοποιεί τρίτον για την παροχή 
υπηρεσιών  τιμολόγησης πρέπει  να  το  δηλώνει  στο  αίτημά του.  Για  τον 
τρίτο θα πρέπει να ισχύει σχετική εξουσιοδότηση του ενδιαφερόμενου.

9) Καταγραφή  στοιχείων  της  αίτησης  σε  σχετικό  Ημερολόγιο  Χρήσης  της 
διαδικτυακής υπηρεσίας, όπως :

i.Ημερομηνία αιτήματος,

ii. ΑΦΜ αιτούντα, 

iii. ΑΦΜ τρίτου-εξουσιοδοτημένου

iv. ΑΦΜ αποτελέσματος

v. Υπόλοιπα στοιχεία αποτελέσματος

Η  διατήρηση  των  εγγραφών  του  Ημερολογίου  Χρήσης  θα  γίνεται  για 
δεκαοκτώ (18) μήνες. Μετά θα γίνεται διαγραφή τους, σε περίοδο μήνα.

10) Θα  γίνεται  κατάλληλη  ενημέρωση  των  ενδιαφερόμενων  υποκειμένων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 11 του Ν. 2471/1997 
και  3  παρ.  2  στοιχ.  (ε΄)  της  Κανονιστικής  Πράξης  της  Αρχής  1/1999, 
δηλαδή  οι  φορολογούμενοι  για  τους  οποίους  ζητούνται  στοιχεία  θα 
ενημερώνονται μέσω του .... MyTAXISnet ....

11) Τα στοιχεία  των  αιτήσεων να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλα 
πληροφοριακά συστήματα του Υπ Οικ. 

12) Η αίτηση θα πρέπει να συμπληρώνεται ηλεκτρονικά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Βασικά Στοιχεία για Μη Φυσικά Πρόσωπα και Φυσικά Πρόσωπα 
Επιτηδευματίες

Σκοπός Χρήσης : 
………………………………………………………………………………………………………………………………

IP address Εξυπηρετητή : …………………………………………………………………………….………..
…………………………………

Στοιχεία Νομικού Προσώπου ή Υπηρεσίας

Πλήρης Επωνυμία (στα ελληνικά) :

Πλήρης Επωνυμία (στα αγγλικά) :

Διακριτικός Τίτλος :

ΑΦΜ :

Διεύθυνση 

Οδός : Αριθμός :

Πόλη – Χώρα : Τ.Κ. :

Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας Υπηρεσίας 

Ονοματεπώνυμο :

Θέση - Τμήμα :

Διεύθυνση Επικοινωνίας :

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : Fax :

e-mail :

Α.Δ.Τ. : ΑΦΜ :

Στοιχεία Αναπληρωτή Υπευθύνου Επεξεργασίας Υπηρεσίας 

Ονοματεπώνυμο :

Θέση - Τμήμα :

Διεύθυνση Επικοινωνίας :

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : Fax :

e-mail :

Α.Δ.Τ. : ΑΦΜ :

Δηλώνουμε  ότι  λάβαμε  γνώση  της  Πολιτικής  Ορθής  Χρήσης  Διαδικτυακών  Υπηρεσιών  της  Γ.Γ.Π.Σ.  και  την 
αποδεχόμαστε πλήρως.   (ΝΑΙ / ΟΧΙ).

Εξουσιοδότηση σε Τρίτο : ΝΑΙ/ ΟΧΙ

Ημερομηνία :                                                                                               

Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων με εξαίρεση τα στοιχεία Αναπληρωτή Υπεύθυνου Επεξεργασίας Υπηρεσίας είναι  
υποχρεωτική.
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