
                                                                                                                                                                                             
 

Όροι χρήσης της εφαρμογής 

Με τη χρήση της εφαρμογής timologio μπορείτε να εκδίδετε τιμολόγια και στοιχεία λιανικής πώλησης συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία. Η 

φορολογική σύνοψη των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων (στοιχείων) διαβιβάζεται αυτόματα από την εφαρμογή timologio στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Τα εκδοθέντα παραστατικά τίθενται, 

μετά την έκδοσή τους, στη διάθεσή σας σε μορφή αρχείου pdf. 

Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν από την ΑΑΔΕ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν.4174/2013 και του άρθρου 4 

παρ. 6 περ. ε της Α. 1138/2020 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Α. 

1300/2020 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Τυχόν δε μεταγενέστερες τροποποιήσεις του νομοθετικού ή 

κανονιστικού πλαισίου είναι δυνατόν να επηρεάσουν τους όρους χρήσης της εφαρμογής. 

 

Αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλήθεια και την ακρίβεια των εκδιδόμενων παραστατικών παραμένει ο χρήστης της εφαρμογής. Η εφαρμογή 

timologio δεν αποστέλλει τα εκδιδόμενα παραστατικά στον λήπτη τους. Η αποστολή τους παραμένει ευθύνη του χρήστη της εφαρμογής. 

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, σας ζητείτε να εγγραφείτε ως χρήστες και να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης σε αυτή. Οι κωδικοί 

πρόσβασης στην εφαρμογή timologio χορηγούνται αφού επαληθευτεί/ επιβεβαιωθεί η ταυτότητά σας με τη χρήση των κωδικών σας στο taxisnet. 

Οι χρήστες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία των κωδικών πρόσβασης τους στην εφαρμογή timologio, οι οποίοι είναι 

προσωπικοί, πρέπει να παραμένουν μυστικοί, και δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτονται σε τρίτους. 

Οι χρήστες της εφαρμογής είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ασφαλή πρόσβασή τους στην 

ιστοσελίδα και την εφαρμογή. Ειδικότερα, οι χρήστες φέρουν το κόστος εξοπλισμού και σύνδεσής τους με το διαδίκτυο, το κόστος συντήρησης και 

λειτουργίας τους καθώς και την ευθύνη για την ασφάλεια και την αποτελεσματική λειτουργία τους. 

Η ΑΑΔΕ δεν φέρει ευθύνη έναντι του χρήστη σε περίπτωση μη προσωρινής διαθεσιμότητας της εφαρμογής timologio, η οποία είναι δυνατόν να 

προκύψει ιδίως από γεγονότα ανωτέρας βίας, τυχηρά γεγονότα, συντήρηση ή αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών κ.ά. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας από την ΑΑΔΕ μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο 

σύνδεσμο https://www.aade.gr/menoy/aade/prostasia-dedomenon-prosopikoy-haraktira 
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