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Όροι Χρήσης  

Διαδικτυακής Υπηρεσίας Άρθρου 39α, Παρ.5 του Κώδικα ΦΠΑ  
(ΠΟΛ 1150/29.9.2017 και Απόφαση Α.1439/28-11-2019 (Β΄4512/2019)) 

 
Ο χρήστης της διαδικτυακής υπηρεσίας  που προσφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 
αποδέχεται πλήρως τους κάτωθι όρους χρήσης: 
 
1. Λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας πληροφοριών ώστε:  

i. η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του 
σκοπού που του έχει χορηγηθεί η πρόσβαση, 

ii. να μην γίνεται κατάχρηση της διαδικτυακής υπηρεσίας προκαλώντας υπερφόρτωση των 
συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε., 

iii.  να μην επιχειρείται η απόκτηση στοιχείων πέρα από αυτά που του είναι απολύτως απαραίτητα για 
τη διενέργεια των συναλλαγών του. 

 
2. Τηρεί το ισχύον  θεσμικό πλαίσιο για τη διαφύλαξη των πληροφοριών και την τήρηση του φορολογικού 

απορρήτου καθώς και της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  
 

3. Τηρεί μυστικά τα διαπιστευτήρια πρόσβασης και φροντίζει άμεσα στην ανάκλησή τους σε τυχόν διαρροή 
τους.  

 
4. Σε περίπτωση υποψιών, διαπίστωσης ευπάθειας ή μη ορθής χρήσης της διαδικτυακής υπηρεσίας, ο 

χρήστης υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την Α.Α.Δ.Ε. με τις πληροφορίες του εκάστοτε περιστατικού. 
Επίσης, είναι υποχρεωμένος να διατηρεί και να παρέχει κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει στη 
διερεύνηση τέτοιων περιστατικών. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η εκμετάλλευση οποιωνδήποτε 
ευπαθειών ασφάλειας της διαδικτυακής υπηρεσίας.  
 

5. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω χρήση των δεδομένων που διατίθενται από την 
ηλεκτρονική υπηρεσία για άλλο σκοπό από αυτόν που χορηγήθηκαν. Απαγορεύεται η εμπορική χρήση 
τους από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα. Απαγορεύεται η μεταβίβασή τους 
σε τρίτους με σκοπό την περαιτέρω χρήση κατά Ν.3448/2006.  

 
6. Το πρόγραμμα κλήσης της διαδικτυακής υπηρεσίας, σε συνδυασμό με τον τρόπο εγκατάστασής του, δεν 

πρέπει να επιτρέπει να γίνονται κλήσεις, εάν δεν έχει ταυτοποιηθεί ο τελικός χρήστης του (π.χ. με 
εξατομικευμένο κωδικό πρόσβασης).  
 

7. Η τήρηση των προδιαγραφών/προϋποθέσεων για το πρόγραμμα κλήσης της διαδικτυακής υπηρεσίας 
γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του πιστοποιημένου χρήστη, ανεξάρτητα αν το λογισμικό που θα 
χρησιμοποιηθεί έχει υλοποιηθεί ή έχει προμηθευτεί από τρίτους παρόχους υπηρεσίας (εξωτερικοί 
φορείς/συνεργάτες, κοκ). 
 

8. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιηθεί ενδιάμεσος φορέας για την πρόσβαση στη διαδικτυακή υπηρεσία, 
ο ενδιάμεσος φορέας απαγορεύεται να έχει οποιουδήποτε είδους πρόσβαση/χρήση στα διακινούμενα 
δεδομένα χωρίς προηγούμενη άδεια από την Α.Α.Δ.Ε..  
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9. Η Α.Α.Δ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης των δικαιωμάτων πρόσβασης του πιστοποιημένου χρήστη, 

σε περίπτωση διαπίστωσης μη ορθής χρήσης της διαδικτυακής υπηρεσίας. 
 
10. Η Α.Α.Δ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει εάν η υλοποίηση που έχει επιλέξει ο χρήστης για την 

πρόσβαση στην παρεχόμενη υπηρεσία συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης της.  
 

11. Η Α.Α.Δ.Ε. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την ασφαλή και αδιάλειπτη 
λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών που παρέχει. Η Α.Α.Δ.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε 
αρνητική συνέπεια ή ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τη χρήση 
ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από εσωτερικούς ή εξωτερικούς παράγοντες.  

 
12. Η Α.Α.Δ.Ε. δεν ευθύνεται σε περίπτωση που ο χρήστης της διαδικτυακής υπηρεσίας χρησιμοποιήσει τα 

δεδομένα που λαμβάνει από την συγκεκριμένη υπηρεσία για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για 
τους οποίους του έχουν χορηγηθεί.  
 

13. Η Α.Α.Δ.Ε. εκκινεί τις διαδικασίες ελέγχων και εφαρμογής διοικητικών, αστικών και ποινικών κυρώσεων 
σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατόπιν ελέγχου ότι ο χρήστης της διαδικτυακής υπηρεσίας 
χρησιμοποιεί  τα δεδομένα που λαμβάνει από την συγκεκριμένη υπηρεσία για σκοπούς διαφορετικούς 
από αυτούς για τους οποίους του έχουν χορηγηθεί.  
 

14. Η Α.Α.Δ.Ε., μετά την εξασφάλιση των τυχόν -κατά περίπτωση- απαιτούμενων εγκρίσεων, διατηρεί το 
δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το περιεχόμενο των όρων χρήσης της διαδικτυακής υπηρεσίας.  
 

15. Η Α.Α.Δ.Ε. ενημερώνει τους «αγοραστές», τους «εκπροσώπους αγοραστών» και τους «πωλητές» για τις 
συναλλαγές και τις τροποποιήσεις συναλλαγών που τους αφορούν και γίνονται στα πλαίσια της 
υπηρεσίας του άρθρου 39α με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην προσωποποιημένη 
πληροφόρηση στο TAXISnet.  

 
16. Ενημέρωση βάσει των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. 

 
Σκοπός της επεξεργασίας των παρεχόμενων δεδομένων είναι: α) η επιβεβαίωση της ιδιότητας 
«αγοραστή» ως υποκείμενου με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών του, β) η καταχώριση στοιχείων 
του εκπροσώπου που θα πραγματοποιήσει τη συναλλαγή εκ μέρους του αγοραστή, γ) η καταχώριση της 
συναλλαγής και δ) ο ενδεχόμενος φορολογικός έλεγχος της συναλλαγής.  

Νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι η παρ. 1 περ. γ’ του αρ. 6 του Γενικού Κανονισμού για την 
Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 σε συνδυασμό με τις παρ. 5 και 6 του αρ. 39α του Ν. 
2859/2000  και η υπ. αρ. Α.1439/28-11-2019 (Β΄4512/2019) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. 
Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε άλλο φορέα εντός ή εκτός Ελλάδας.  
Για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την 
Α.Α.Δ.Ε. παρακαλούμε επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://www.aade.gr/menoy/aade/prostasia-dedomenon-prosopikoy-haraktira 
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