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Πελάτες - Προμηθευτές 

Οδηγίες εγγραφής στην ηλεκτρονική Υπηρεσία              

«Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων» και 

απόκτησης κωδικών μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας 

«Διαχείριση Ειδικών Κωδικών» της Α.Α.Δ.Ε 
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Η εφαρμογή Academia Financials Έσοδα Έξοδα σας δίνει τη δυνατότητα να εγγραφείτε στην ηλεκτρονική 

υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. «Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου επιχειρήσεων» και να αντλήσετε βασικά 

δεδομένα των επιχειρήσεων σας από αυτήν κατά τη διάρκεια δημιουργίας νέου πελάτη ή προμηθευτή.  

1. Εγγραφή στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων». 

Προϋπόθεση για να κάνετε άντληση των βασικών στοιχείων μητρώου των επιχειρήσεων είναι να έχετε 

καταχωρήσει τους κωδικούς πρόσβασης Taxis του πελάτη σας στην επιλογή «Έντυπα\ ΦΠΑ\ Υποβολή 

μέσω Internet \ Κωδικοί Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών».  

Για να εγγραφείτε στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων» 

μεταφέρεστε στην επιλογή «Πελάτες ή Προμηθευτές\ Βοηθητικές Εργασίες\ Εγγραφή σε ‘Βασικά 

Στοιχεία Μητρώου’». Στo πεδίο «Κωδ. Taxis Φορολογούμενου» επιλέγεται «ΟΧΙ» ή το αφήνεται κενό, αν 

επιθυμείτε να εγγραφείτε με τους κωδικούς TAXIS που έχετε καταχωρήσει στην επιλογή «Έντυπα\ ΦΠΑ\ 

Υποβολή μέσω Internet \ Κωδικοί Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» στα πεδία «Όνομα Χρήστη 

TAXIS (Εταιρίας)» και «Κωδικός Χρήστης TAXIS (εταιρίας)». Στo πεδίο «Κωδ. Taxis Φορολογούμενου» 

επιλέγεται «ΝΑΙ», αν επιθυμείτε να εγγραφείτε με τους κωδικούς TAXIS που έχετε καταχωρήσει στην 

επιλογή «Έντυπα\ ΦΠΑ\ Υποβολή μέσω Internet \ Κωδικοί Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» 

στα πεδία «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας – Προσωποποιημένης Πληροφόρησης». 

Έπειτα επιλέγετε την εταιρεία από την λίστα εταιρειών ή την αναζητάτε πληκτρολογώντας τα αρχικά της 

επωνυμίας της στο πεδίο «Αναζήτηση Εταιρείας» και επιλέγετε «Taxisnet» για να εισέλθετε στην 

ηλεκτρονική υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. και να κάνετε την εγγραφή. 
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2. Απόκτηση Κωδικών Πρόσβασης για την ηλεκτρονική υπηρεσία «Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων 

Μητρώου Επιχειρήσεων». 

Για να αποκτήσετε κωδικούς για την ηλεκτρονική υπηρεσία «Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου 

Επιχειρήσεων». Μεταφέρεστε στην επιλογή «Πελάτες ή Προμηθευτές\ Κωδ. Πρόσβασης σε ‘Βας. 

Στοιχεία Μητρώου’».  

 

Για να συνδεθείτε στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Διαχείριση Ειδικών Κωδικών» μεταφέρεστε στην επιλογή 

«Πελάτες ή Προμηθευτές\ Βοηθητικές Εργασίες\ Κωδ. Πρόσβασης σε ‘Βασικά Στοιχεία Μητρώου’». 

Στo πεδίο «Κωδ. Taxis Φορολογούμενου» επιλέγεται «ΟΧΙ» ή το αφήνεται κενό, αν επιθυμείτε να 

συνδεθείτε με τους κωδικούς TAXIS που έχετε καταχωρήσει στην επιλογή «Έντυπα\ ΦΠΑ\ Υποβολή μέσω 

Internet \ Κωδικοί Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» στα πεδία «Όνομα Χρήστη TAXIS 

(Εταιρίας)» και «Κωδικός Χρήστης TAXIS (εταιρίας)». Στo πεδίο «Κωδ. Taxis Φορολογούμενου» 

επιλέγεται «ΝΑΙ», αν επιθυμείτε να συνδεθείτε με τους κωδικούς TAXIS που έχετε καταχωρήσει στην 

επιλογή «Έντυπα\ ΦΠΑ\ Υποβολή μέσω Internet \ Κωδικοί Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» 

στα πεδία «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας – Προσωποποιημένης Πληροφόρησης». 

Έπειτα επιλέγετε την εταιρεία από την λίστα εταιρειών ή την αναζητάτε πληκτρολογώντας τα αρχικά της 

επωνυμίας της στο πεδίο «Αναζήτηση Εταιρείας» και επιλέγετε «Taxisnet» για να εισέλθετε στην 

ηλεκτρονική υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. «Διαχείριση Ειδικών Κωδικών» για να δημιουργήσετε τον «Κωδικό 

Εισόδου» και τον «Συνθηματικό Χρήστη». Αφού τους δημιουργήσετε θα πρέπει να τους καταχωρήσετε στην 

εφαρμογή στην επιλογή «Έντυπα\ ΦΠΑ\ Υποβολή μέσω Internet \ Κωδικοί Πρόσβασης Ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών» στα πεδία «Κωδ. Της Υπηρεσίας ‘Βασικα Στοιχεία Μητρώου για Νομικά & Φυσικά 

Πρόσωπα’». 
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Για τον τρόπο που θα κάνετε την εγγραφή σας μέσα στην ηλεκτρονική υπηρεσία της ΑΑΔΕ «Αναζήτηση 

Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων» και για την απόκτηση των ειδικών κωδικών μέσα από την 

«Διαχείριση Ειδικών Κωδικών» σας επισυνάπτουμε το παρακάτω link μέσα από την Α.Α.Δ.Ε. 

https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/mitroo/anazitisi-basikon-stoiheion-mitrooy-

epiheiriseon 

3. Άντληση Βασικών στοιχείων Πελατών – Προμηθευτών και άντληση στοιχείων στην δημιουργία 

εταιρείας.  

Αφού ολοκληρώσετε την παραπάνω διαδικασία έχετε τη δυνατότητα κατά την δημιουργία νέου πελάτη ή 

προμηθευτή (από την επιλογή «Πελάτες ή Προμηθευτές\ Κύριες Εργασίες\ Καταχώρηση\ Διαχείριση 

Πελατών») να αντλήσετε από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου 

Επιχειρήσεων» τα πληροφοριακά στοιχεία της καρτέλας του πελάτη όπως την επωνυμία, Δ.Ο.Υ. , 

επάγγελμα, Διεύθυνση, Πόλη, τηλέφωνο. Πληκτρολογείτε τον κωδικό πελάτη και το «Α.ΦΜ. 

Συναλλασσόμενου» και επιλέγετε την ένδειξη «ΓΓΠΣ».  

 

https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/mitroo/anazitisi-basikon-stoiheion-mitrooy-epiheiriseon
https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/mitroo/anazitisi-basikon-stoiheion-mitrooy-epiheiriseon
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Επίσης αφού γράψετε το Α.Φ.Μ συναλλασσόμενού πατώντας την ένδειξη «i» έχετε την δυνατότητα να 

δείτε ημερομηνία έναρξης και διακοπής δραστηριότητας καθώς και Κύριες και δευτερεύουσες 

δραστηριότητες της επιχείρησης. 

Επίσης έχετε τη δυνατότητα να αντλήσετε τα βασικά στοιχεία μιας επιχείρησης κατά την δημιουργία της 

από την επιλογή «Παράμετροι\ Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση Εταιρείας\ Διαχείριση Εταιρειών». 

Αφού πληκτρολογήσετε τον κωδικό της εταιρείας, πληκτρολογείτε το Α.Φ.Μ της επιχείρησης και πατάτε 

την ένδειξη «ΓΓΠΣ» για να αντλήσετε τα βασικά στοιχεία της επιχείρησης από την ηλεκτρονική υπηρεσία 

«Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων» της Α.Α.Δ.Ε. Προϋπόθεση είναι να 

δημιουργήσετε την εταιρεία μέσα από μια εταιρεία της οποίας έχετε καταχωρήσει τον «Κωδικό Εισόδου» 

και τον «Συνθηματικό Χρήστη» στην επιλογή «Έντυπα\ ΦΠΑ\ Υποβολή μέσω Internet \ Κωδικοί 

Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» στα πεδία «Κωδ. Της Υπηρεσίας ‘Βασικά Στοιχεία Μητρώου 

για Νομικά & Φυσικά Πρόσωπα’». 

 


