
 

 
 ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. 

Έδρα: Πάτμου 12, 151 23 Μαρούσι, Τηλ.: 212.6877000, Fax: 212.6877001 
Υποκατάστημα: Μιχαήλ Καλού 6, 546 29 Θεσσαλονίκη 

Τηλ: 2310.595600, Fax: 2310.595630 
Website: www.altecsw.gr, EMail: swsales@altec.gr 

 

 

   
 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Στο πλαίσιο της τακτικής μας επικοινωνίας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Γ.Γ.Π.Σ. έχει ενεργοποιήσει ξανά 
την υπηρεσία ελέγχου ΑΦΜ, φροντίζοντας παράλληλα για την προσθήκη πρόσθετων χαρακτηριστικών ασφαλείας. 

Η ως άνω υπηρεσία αυτή χρησιμοποιείται από το xLINE E.R.P. με σκοπό ώστε να εμφανίζονται πληροφορίες για 
τον ΑΦΜ, να ενημερώνονται τα στοιχεία των συναλλασσομένων καθώς και να εμφανίζονται προειδοποιητικά 
μηνύματα κατά την καταχώρηση παραστατικών με συναλλασσόμενους, των οποίων ο ΑΦΜ δεν είναι έγκυρος. 

Για τη χρήση της υπηρεσίας είναι απαραίτητα τα εξής βήματα: 

Βήμα 1ο : Εγγραφή και έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας. 

Στη σελίδα https://www1.gsis.gr/webtax/wspublicreg της Γ.Γ.Π.Σ., δηλώνετε την επιθυμία χρήσης της παραπάνω 
υπηρεσίας ώστε στη συνέχεια να εκδοθούν οι ειδικοί κωδικοί, με τη διαδικασία που περιγράφεται στο επόμενο βήμα. 
Για την εγγραφή σας στην υπηρεσία, κάνετε login στη σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. υποχρεωτικά με τον ρόλο "εταιρία". Για 
τη διευκόλυνσή σας, επιλέγοντας το ρόλο "εταιρία", μεταφέρονται αυτόματα στη σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. τα στοιχεία 
σύνδεσης (user id & password της εταιρίας) που είναι καταχωρημένα στο xLINE E.R.P., ολοκληρώνεται η σύνδεση 
και ανοίγει η σελίδα στην οποία θα γίνει η εγγραφή. 

Βήμα 2ο Έκδοση κωδικών. 

Στη σελίδα https://www1.gsis.gr/sgsisapps/tokenservices της Γ.Γ.Π.Σ., πραγματοποιείται η έκδοση των κωδικών 
που θα χρησιμοποιηθούν για την υπηρεσία ελέγχου ΑΦΜ. Επιλέγετε και πάλι υποχρεωτικά το ρόλο "εταιρία" για την 
αυτοματοποιημένη είσοδο στη σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ., όπως περιγράφεται στο προηγούμενο βήμα, και ζητάτε τη 
δημιουργία των κωδικών. 

Οι κωδικοί που θα παραχθούν θα πρέπει στη συνέχεια να πληκτρολογηθούν στο ERP ως κωδικοί χρήσης της 
υπηρεσίας ελέγχου ΑΦΜ από την επιλογή [Γενικές παράμετροι / Εταιρίες / Φορολογικά στοιχεία / Στοιχεία ελέγχου 
ΑΦΜ]. 

Οι διαδικασίες που περιγράφονται στις παραπάνω σελίδες μπορούν να εκκινήσουν πιέζοντας το εικονίδιο  που 
βρίσκεται δίπλα στο User name των στοιχείων ελέγχου ΑΦΜ. 
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Τέλος, όπως περιγράφεται αναλυτικά και στη σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ., με κάθε αναζήτηση ΑΦΜ ο κάτοχός του 
ενημερώνεται σχετικά (βλέπε παρακάτω εικόνα). Στην ενημέρωση αυτή, θα δίδονται τα στοιχεία του ρόλου 
"εταιρία" που έκανε εγγραφή και έναρξη της υπηρεσίας, στο βήμα 1. 

 

Με εκτίμηση, 
 
Εμπορική Διεύθυνση, 
ALTEC SOFTWARE A.E. 
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