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Μονάδα Εξυπηρέτησης και Εκπαίδευσης Φορολογουμένων 04/2018 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Λευκωσία 22 446215 

Λεμεσός 25 803717 

Λάρνακα 24 803590 

Πάφος 26 804398 

Αμμόχωστος 23 811856 

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ: 

• Υπηρεσία TAXISnet       : https://taxisnet.mof.gov.cy 

  : taxisnet@mof.gov.cy 
• Τμήμα Φορολογίας      : www.mof.gov.cy/tax 

• Ηλ. Ταχυδρομείο

• You Tube channel   : Tax Department Cyprus 


