
                           ΄Αρθρο 9 
        
                          Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων 

  
1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση 
θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής τους, ή με 
τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του νόμου 1809/1988 (Α' 222), επί 
μηχανογραφικής έκδοσής αυτών, και των στοιχείων αξίας λιανικών συναλλαγών για 
παροχή υπηρεσίας με θεώρηση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Τα οριζόμενα στο 
προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζονται για τα εισιτήρια επιχειρήσεων μεταφοράς 
προσώπων με λεωφορεία, σιδηρόδρομους και αεροπλάνα, όταν εκτελούν 
συγκοινωνίες, καθώς και για τα εισιτήρια πλοίων, εφόσον φορολογούνται κατ' ειδικό 
τρόπο και απαλλάσσονται του Φ.Π.Α.. Η παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει από 
την 1η Ιανουαρίου 2014. 
  
2. Κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και μέχρι την υποβολή της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος, τα βιβλία τηρούνται, τα δε στοιχεία, καθώς και τα λοιπά 
δικαιολογητικά εγγραφών, φυλάσσονται στην επαγγελματική εγκατάσταση που 
αφορούν και επιδεικνύονται άμεσα στο φορολογικό έλεγχο. 
Με γνωστοποίηση στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία της έδρας του 
υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών μπορεί τα βιβλία να τηρούνται, τα δε στοιχεία, 
καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, να φυλάσσονται σε άλλο τόπο, με την 
προϋπόθεση ότι επιδεικνύονται στην προθεσμία που ορίζεται από την αρμόδια 
φορολογική αρχή. 
Επίσης, με τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, μπορεί τα βιβλία να 
ενημερώνονται σε άλλο τόπο με τα πρωτογενή φορολογικά στοιχεία και λοιπά 
δικαιολογητικά εγγραφών, τα οποία , μετά την ενημέρωση τους, επιστρέφονται στην 
επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν. 
Οι πληροφορίες της παραγράφου 23 του άρθρου 4 και των αποφάσεων που έχουν 
εκδοθεί, κατ' εξουσιοδότηση του παρόντος νόμου, τηρούνται στην επαγγελματική 
εγκατάσταση που ασκείται η σχετική δραστηριότητα. 
  
3. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τα 
βιβλία, τα στοιχεία, τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών, καθώς και τα 
ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης αυτών κάθε διαχειριστικής περιόδου, μπορεί 
να φυλάσσονται σε οποιονδήποτε τόπο εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας και 
επιδεικνύονται στην προθεσμία που ορίζεται από την αρμόδια φορολογική αρχή. 
Όταν ο τόπος αποθήκευσης ευρίσκεται εκτός Ελλάδας, υποχρεούται να γνωστοποιεί 
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν την αποθήκευση, τον τόπο αυτόν, καθώς και κάθε 
μεταβολή του τόπου αυτού. 
  
4. Ειδικά, για τη διαφύλαξη των τιμολογίων εφαρμόζονται τα εξής: 
α) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών οφείλει να μεριμνά για την αποθήκευση των 
αντιγράφων των τιμολογίων που εκδίδονται από τον ίδιο ή εξ ονόματός του και για 
λογαριασμό του, από τον πελάτη του ή από τρίτους, καθώς και όλων των τιμολογίων 
που λαμβάνει. Αντίτυπα των τιμολογίων που εκδίδονται εξ ονόματος και για 
λογαριασμό του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών, παραδίδονται σε αυτόν μέσα 
στην προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις περί Απεικόνισης Συναλλαγών για την 
ενημέρωση των τηρούμενων βιβλίων. 
β) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών μπορεί να καθορίζει τον τόπο αποθήκευσης, 



υπό τον όρο να θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, έπειτα από οποιαδήποτε 
αίτησή τους, τα τιμολόγια ή τις πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί, μέσα στις 
προθεσμίες που τίθενται με την αίτηση των αρχών αυτών, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση. Όταν ο τόπος αποθήκευσης ευρίσκεται εκτός Ελλάδας, υποχρεούται 
να γνωστοποιεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν την αποθήκευση, τον τόπο αυτόν, καθώς 
και κάθε μεταβολή του τόπου αυτού. 
γ) Όταν η αποθήκευση δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα που να 
εξασφαλίζουν την πλήρη και επιγραμμική (online) πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα, 
o υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών υποχρεούται να αποθηκεύει στο εσωτερικό της 
χώρας τα τιμολόγια που εκδίδει ή λαμβάνει. 
δ) Όταν η αποθήκευση γίνεται σε χώρα με την οποία δεν υφίσταται νομική πράξη για 
την αμοιβαία συνδρομή με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν. 1402/1983, 
του ν. 1914/1990 και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συμβουλίου της 7ης 
Οκτωβρίου 2003 και σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης με ηλεκτρονικά μέσα, 
τηλεκφόρτωσης και χρήσης που προβλέπεται στην περίπτωση στ', ο υπόχρεος 
απεικόνισης συναλλαγών υποχρεούται να αποθηκεύει στο εσωτερικό της χώρας, τα 
τιμολόγια που εκδίδει ή λαμβάνει. 
ε) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών υποχρεούται στη διαφύλαξη των τιμολογίων 
με την αρχική τους μορφή με την οποία διαβιβάσθηκαν ή τέθηκαν στη διάθεσή του, 
σε χαρτί ή με ηλεκτρονικά μέσα. Επίσης, όταν τα τιμολόγια διαφυλάσσονται με 
ηλεκτρονικά μέσα, διαφυλάσσονται με ηλεκτρονικά μέσα και τα δεδομένα που 
εξασφαλίζουν τη γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα του περιεχομένου 
κάθε τιμολογίου. 
στ) Όταν ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών αποθηκεύει, με ηλεκτρονικά μέσα τα 
οποία εξασφαλίζουν πρόσβαση με απευθείας σύνδεση (online) πρόσβαση στα 
σχετικά δεδομένα, τιμολόγια τα οποία εκδίδει ή λαμβάνει, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους - μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος και, όταν ο Φ. Π. Α. οφείλεται σε 
ένα άλλο κράτος - μέλος, οι αρμόδιες αρχές εκείνου του κράτους - μέλους έχουν 
δικαίωμα πρόσβασης, λήψης και χρήσης αυτών των τιμολογίων. 
ζ) Με τον όρο «διαφύλαξη τιμολογίου με ηλεκτρονικά μέσα» νοείται η διαφύλαξη 
δεδομένων που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό εξοπλισμό επεξεργασίας 
(περιλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) και διαφύλαξης, καθώς και με 
ενσύρματα, ασύρματα, οπτικά ή άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα. 
  
5. Τα βιβλία, τα στοιχεία, τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία, καθώς 
και τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα στα οποία αποθηκεύονται δεδομένα βιβλίων, για τα 
οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσής τους, διατηρούνται στον εκάστοτε 
οριζόμενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του 
δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου και οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί 
σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της 
Επικρατείας. 
  
6. Επιτρέπεται στους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, εφόσον δεν ορίζεται 
διαφορετικά από άλλες διατάξεις, να διαφυλάττουν τα εκδοθέντα και ληφθέντα 
φορολογικά στοιχεία σε μικροφίλμ ή σε ηλεκτρονική μορφή (οπτικοί δίσκοι CD-
ROM τεχνολογίας WORM) με φωτογράφιση ή ψηφιοποίηση από τα αντίστοιχα 
στελέχη, μετά την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων του φόρου προστιθέμενης 
αξίας ή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, κατά περίπτωση, για όσο χρόνο 
ορίζεται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού, εφόσον 
υπάρχει και σύστημα αναζήτησης, εμφάνισης και εκτύπωσης (αναπαραγωγής) των 



φορολογικών στοιχείων, με την προϋπόθεση ότι τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας 
φορολογικής αρχής στην προθεσμία που ορίζεται από αυτή. Ειδικά για τα 
χρησιμοποιούμενα ηλεκτρονικά μέσα του ανωτέρω εδαφίου απαιτείται, προ της 
χρησιμοποίησής τους, σήμανση από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Οικονομικών. Η αδυναμία αναπαραγωγής αντιγράφων λογίζεται ως μη διαφύλαξη 
των σχετικών φορολογικών στοιχείων. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση μη 
σήμανσης των ηλεκτρονικών μέσων αρχειοθέτησης. 
  
7. Τα αθεώρητα βιβλία που ενημερώνονται μηχανογραφικά, μπορεί να μην 
εκτυπώνονται, εφόσον τα δεδομένα τους φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα 
αποθήκευσης, με την προϋπόθεση ότι, τα δεδομένα αυτά εκτυπώνονται άμεσα όταν 
ζητηθεί από το φορολογικό έλεγχο. Η μη διαφύλαξη των ηλεκτρομαγνητικών μέσων 
ή η αδυναμία αναπαραγωγής του περιεχομένου αυτών εξομοιώνεται με μη τήρηση 
των βιβλίων ή των καταστάσεων που εμπεριέχονται σε αυτά. 
Τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για τα αποθηκευμένα 
δεδομένα, που επέχουν θέση στελέχους των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων. 
  
Άρθρο 10 
Διασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών 
  
1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3 υποβάλλουν καταστάσεις, για μηχανογραφική επεξεργασία και 
διασταύρωση πληροφοριών, με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν για την 
επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές 
αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή 
υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών 
ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων. 
Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. υποβάλλουν καταστάσεις, μόνο για τα 
τιμολόγια πώλησης των προϊόντων τους, που δύνανται να εκδίδουν οι ίδιοι για το 
σύνολο της παραγωγής τους. 
  
2. Τα αναγκαία για διασταύρωση στοιχεία που αφορούν εισαγωγές ή εξαγωγές 
αγαθών των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο προσώπων, λαμβάνονται 
από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ. - ICIS). 
  
3. Οι καταστάσεις της προηγούμενης παραγράφου 1 περιέχουν το ονοματεπώνυμο 
και το πατρώνυμο ή την επωνυμία, καθώς και τον Α.Φ.Μ. του υπόχρεου και το έτος 
που αφορούν. 
Στις καταστάσεις αυτές καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, ο Α.Φ.Μ. 
των συναλλασσομένων με τον υπόχρεο (προμηθευτών, πελατών κ.λπ.), ο συνολικός 
αριθμός των τιμολογίων ή άλλων φορολογικών στοιχείων και η συνολική αξία, προ 
Φ. Π. Α.. 
Εξαιρετικά, δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις αυτές συναλλαγές, εφόσον η 
συνολική αξία, προ Φ.Π.Α., ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι' αυτές δεν 
υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ. 
  
4. Οι καταστάσεις της παραγράφου 1 υποβάλλονται μέχρι την εικοστή πέμπτη (25η) 
Ιουνίου κάθε χρόνου με τις συναλλαγές του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. 
Οι καταστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας στο 
διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 



Οι ανωτέρω καταστάσεις δεν υποβάλλονται, όταν τα δεδομένα τους διαβιβάζονται 
ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (α' 58). 
 
 
5. Δεν υποχρεούνται στην υποβολή των καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 
αυτού: 
α) οι τράπεζες για τους τόκους καταθέσεων που χορηγούν, καθώς και για τους τόκους 
και τις προμήθειες που χορηγούν σε άλλες τράπεζες ή πρόσωπα του άρθρου 1 και 
πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. 
ή λαμβάνουν από τα παραπάνω πρόσωπα, με την εξαίρεση των προμηθειών που 
λαμβάνουν από πρόσωπα του άρθρου 1 ή πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 
ή πρόσωπα του ειδικού καθεστώτος Φ. Π. Α. που πωλούν αγαθά ή παρέχουν 
υπηρεσίες σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών, 
β) τα πρόσωπα του άρθρου 1 και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 για 
τους τόκους καταθέσεων που λαμβάνουν από τράπεζες, για τους τόκους και τις 
προμήθειες που καταβάλλουν σε τράπεζες ή λαμβάνουν από αυτές, καθώς και για 
τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τις συντάξεις που χορηγούν, με την εξαίρεση των 
προμηθειών που καταβάλλουν στις τράπεζες λόγω πώλησης αγαθών ή παροχής 
υπηρεσιών σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών, 
γ) τα πρόσωπα του άρθρου 1 και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή 
πρόσωπα του ειδικού καθεστώτος Φ. Π. Α. για τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 
εκτός της χώρας, καθώς και για τις αγορές αγαθών ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις που 
δεν ασκούν δραστηριότητα εντός της χώρας, 
δ) τα πρόσωπα του άρθρου 1 και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 για τα 
ασφάλιστρα, τις επιστροφές ασφαλίστρων και τις εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων 
που αναγράφονται στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ή στις πρόσθετες πράξεις. 
  
6. Για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά 
αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και άνω 
απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού 
ή με επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου. Σε περίπτωση εκχώρησης επιταγών 
τρίτων εκδίδεται άμεσα λογιστική απόδειξη εκχώρησης αξιόγραφων, στην οποία 
αναγράφονται τα στοιχεία των εκχωρούμενων επιταγών. 
Με επιταγή του αγοραστή ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό αποκλειστικά και 
μόνο εξοφλούνται επίσης, μερικά ή ολικά, και τα φορολογικά στοιχεία αξίας τριών 
χιλιάδων (3.000) ευρώ και άνω, που αφορούν αγορές αγροτικών προϊόντων από 
πρόσωπο που παράγει τα προϊόντα αυτά, καθώς επίσης και το ποσό που αποδίδεται 
από τον αντιπρόσωπο στον εντολέα, επίσης πρόσωπο που παράγει τα ως άνω 
αγροτικά προϊόντα, για τις διενεργηθείσες πωλήσεις των προϊόντων αυτών, για 
λογαριασμό του, με βάση την εκκαθάριση της παραγράφου 7 του άρθρου 6, μετά την 
αφαίρεση της δικαιούμενης προμήθειας. Από την ως άνω υποχρέωση εξαιρούνται τα 
πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 
Κατ' εξαίρεση, των αναφερομένων στα προηγούμενα εδάφια, επιτρέπεται ο 
συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. 
  
7. Στα εκδιδόμενα από τις τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, παραστατικά 
στοιχεία πάσης φύσεως εισπράξεων ή πληρωμών μετρητοίς για συναλλαγές φυσικών 
ή νομικών προσώπων ή κοινοπραξιών ποσού άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) 
ευρώ αναγράφεται και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του συναλλασσομένου. Σε 



περίπτωση αλλοδαπού φυσικού προσώπου αναγράφεται ο αριθμός διαβατηρίου ή 
ταυτότητας. 
Στις εκδιδόμενες επιταγές που καλύπτουν εξόφληση επαγγελματικών συναλλαγών, 
ανεξαρτήτως ποσού, αναγράφεται υποχρεωτικά ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 
του εκδότη, του εκάστοτε οπισθογράφου, καθώς και του τελευταίου κομιστή που 
εισπράττει αυτήν. Επίσης αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ. του εκδότη της 
επιταγής που προσκομίζεται για εξόφληση οφειλής προς το Δημόσιο ανεξαρτήτως 
ποσού. 
  
8. Το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρει τόσον ο εκδότης, όσον και ο 
λήπτης του στοιχείου, οι οποίοι δικαιούνται να επιβεβαιώνουν τα αναγκαία στοιχεία 
του αντισυμβαλλόμενου από τη δήλωση έναρξης εργασιών ή από άλλο πρόσφορο 
αποδεικτικό στοιχείο, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί φορολογικού 
απορρήτου, τα οποία οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται εκατέρωθεν να παρέχουν, 
φέροντας ο καθένας και την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχει. 
 Η επιβεβαίωση των στοιχείων των συναλλασσομένων μπορεί να γίνεται και από 
βάση δεδομένων ή αρχείο υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, που είναι διαθέσιμα 
από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου 
Οικονομικών, καμπτομένου στην περίπτωση αυτή του ισχύοντος φορολογικού 
απορρήτου. 
  
 
 


