
MY AADE: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Επικαιροποίηση στοιχείων πολιτών και επιχειρήσεων στο Taxis της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων, το οποίο λέγεται πλέον ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Εσόδων). 

Η σελίδα είναι στη διεύθυνση: https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/arxiki  

με τίτλο σελίδας: myAADE. 

 

Κάνουμε κλικ στην επιλογή: «Μητρώο & Επικοινωνία» (το κάτω δεξιά μπλε σκούρο πλαίσιο) 

 

Ανοίγει νέα καρτέλα, στο πρόγραμμα περιήγησης ιστοσελίδων και πρέπει να συνδεθούμε 

με τους κωδικούς μας του taxisnet.  

 

https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/arxiki


 

Στη συνέχεια, όταν έχουμε συνδεθεί και στο επάνω δεξιά σημείο, εμφανίζεται το 

ονοματεπώνυμο ή επωνυμία μας, αν συνδεθήκαμε με κωδικούς επιχείρησης, κάνουμε κλικ 

στην επιλογή: «Στοιχεία Επικοινωνίας» (το μεσαίο μπλε σκούρο πλαίσιο) 

 

 

Βλέπουμε τα στοιχεία του μητρώου μας (username του taxisnet, το Α.Φ.Μ. μας και το 

ονοματεπώνυμο μας) και μετακινούμε την προβολή της σελίδας προς τα κάτω. 

 

 

 



Ελέγχουμε τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα. 

Πρέπει να υπάρχουν καταχωρημένα και αν δεν υπάρχουν τα συμπληρώνουμε, τα 

παρακάτω στοιχεία: 

➢ Αριθμός κινητού τηλεφώνου. Θα λάβουμε κωδικό μίας χρήσης με SMS για την 

επαλήθευση κατοχής του αριθμού τον οποίο θα καταχωρήσουμε. 

➢ Αριθμός σταθερού τηλεφώνου. 

➢ «Προσωπικό e-mail»: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία έχουμε 

πρόσβαση. 

➢ «e-mail Βοηθού»: ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου που μας βοηθά στην 

εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεών. Επιλέγουμε από την αποκλειστική λίστα 

ρόλων (λογιστής, σύμβουλος, συγγενής/οικείο πρόσωπο) τη σχέση μας με τον Βοηθό.  

➢ Επιλέγοντας να ενεργοποιήσουμε το check-box «Αποστολή όλης της αλληλογραφίας και 

στο e-mail Βοηθού», στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Βοηθού αποστέλλεται το σύνολο 

των μηνυμάτων και ειδοποιήσεων που αποστέλλονται και στο «Προσωπικό e-mail», 

περιλαμβανομένων εκείνων που μπορεί να περιέχουν προσωπικά δεδομένα 

(ευαίσθητα ή μη) που δεν σχετίζονται με φορολογικές υποχρεώσεις μας. 

 

Το HelpU.eu μπορεί να γίνει «βοηθός» σας,  

αρκεί να δηλώσετε το e-mail: helpueu@gmail.com 

 

Όταν έχουμε συμπληρώσει και ενημερώσει όλα τα στοιχεία,  

κάνουμε αποθήκευση (στο κάτω κεντρικό σημείο της σελίδας)  

και αποσύνδεση (επάνω δεξιά, κάνοντας κλικ στο ονοματεπώνυμο μας). 
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