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Έναρξη Λειτουργίας Διαδικτυακής Υπηρεσίας της ΑΑΔΕ για την 
Επαλήθευση της Ιδιότητας του Αγοραστή και την Μη Επιβολή ΦΠΑ στις 

Πωλήσεις Κινητών Τηλεφώνων, Tablets, Laptops και Κονσολών 
Παιχνιδιών 

 

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση Α 1439/28.11.19 της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β’ 4512/9.12.2019) σύμφωνα με την 
οποία τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία της ΑΑΔΕ για την επιβεβαίωση της 
ιδιότητας του αγοραστή ως υποκείμενου με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών του στο πλαίσιο 
εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ, για την μη επιβολή ΦΠΑ στις 
παραδόσεις συγκεκριμένων ηλεκτρονικών συσκευών (κινητών τηλεφώνων, κονσολών για παιχνίδια, 
ταμπλετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών υπολογιστών). Ειδικότερα: 

Με την εγκύκλιο πολ. 1150/2017 της ΑΑΔΕ είχε καθοριστεί η υποχρέωση του «πωλητή» των 
συγκεκριμένων ηλεκτρονικών συσκευών να επιβεβαιώνει με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο την 
ιδιότητα του «αγοραστή» ως υποκείμενου με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών. 

Πλέον, βάση της νέας απόφασης, η επιβεβαίωση/ταυτοποίηση της ιδιότητας του «αγοραστή» θα 
πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής/διαδικτυακής υπηρεσίας στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ 
(www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/fpa/yperesia-arthroy-39a) με ζεύγος Ειδικών 
Κωδικών Πρόσβασης ΑΑΔΕ που θα εκδίδεται ειδικά για τη «Διαδικτυακή υπηρεσία άρθρου 39α, Παρ. 
5 του Κώδικα ΦΠΑ (ΠΟΛ.1150/2017)» και θα αφορά συναλλαγές τόσο από φυσικά όσο και από 
ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop). 

 

Χρήση της ηλεκτρονικής/διαδικτυακής υπηρεσίας από τον αγοραστή 

Ο «αγοραστής» θα συμπληρώνει στην ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία τα βασικά του στοιχεία 
(ΑΦΜ, πέντε τελευταίοι χαρακτήρες του αριθμού ταυτότητας ή διαβατηρίου, e-mail και προαιρετικά 
τον αριθμό κινητού τηλεφώνου) και των εκπροσώπων του που θα αγοράσουν για λογαριασμό του τα 
συγκεκριμένα αγαθά της παρ. 5 του άρθρου 39α. 

 

Χρήση της ηλεκτρονικής/διαδικτυακής υπηρεσίας από τον πωλητή 

Πωλητής – φυσικό κατάστημα: Ο πωλητής υποχρεούται να ζητάει από τον αγοραστή ή τον 
εκπρόσωπό του τον ΑΦΜ και το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο προκειμένου, μέσω της 
καταχώρησης αυτών στην ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία, να πιστοποιηθεί η ιδιότητα του 
αγοραστή ως υποκείμενου με δικαίωμα έκπτωσης και η δυνατότητα του εκπροσώπου να 
πραγματοποιήσει τη συναλλαγή εκ μέρους του αγοραστή. 

Μετά την επιτυχή επαλήθευση των εν λόγω στοιχείων, ο πωλητής θα καταχωρεί τα βασικά στοιχεία 
της συναλλαγής (συνολική ποσότητα αγαθών που πωλήθηκαν με εφαρμογή του άρθρου 39α, 
συνολική αξία αγαθών και αξία ΦΠΑ) και, εν συνεχεία, η ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία θα 
παρέχει 9-ψήφιο μοναδικό αριθμό συναλλαγής, όπου θα αναγράφεται στο σχετικό τιμολόγιο 
πώλησης. 

Πωλητής – ηλεκτρονικό κατάστημα: Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει στην ιστοσελίδα του πωλητή 
να υπάρχουν τα πεδία για την καταχώρηση των βασικών στοιχείων του αγοραστή και του 
εκπροσώπου του αλλά και του αριθμού κινητού τηλεφώνου του έτσι ώστε πριν την ολοκλήρωση της 
συναλλαγής ο πωλητής να επιβεβαιώνει τον αριθμό του κινητού του με οποιοδήποτε πρόσφορο 
τρόπο (π.χ. αποστολή SMS με κάποιο μοναδικό κωδικό που θα ζητηθεί να συμπληρωθεί στην 
παραγγελία). 

 

Ειδοποιήσεις 

http://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/fpa/yperesia-arthroy-39a
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Στη γραμματοθυρίδα του TAXISnet του αγοραστή, του πωλητή και του εκπροσώπου θα αποστέλλεται 
σε ημερήσια βάση ειδικό μήνυμα με τις ημερήσιες νέες συναλλαγές ή τροποποιήσεις αρχικών 
συναλλαγών των αγαθών που εμπίπτουν στην παρ. 5 του άρθρου 39α. 
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Commencement of Operation of IAPR’S Online Service for the 
Verification of the Buyer's VAT Status for Non VAT Charge on Mobile 

Phones, Tablets, Laptops and Consoles Games Sales 

 

IAPR Decision A 1439/28.11.19 (Public Gazette Β’ 4512/9.12.2019), announces the launch of  the 
online service for the verification of the buyer’s VAT status as a person eligible to exercise the VAT 
deduction right on its inflows for the implementation of  par. 5 of article 39a of the VAT Code, i.e. for 
the non-imposition of VAT on the supply of specific electronic equipment  (mobile phones, game 
consoles, tablets and laptops). In particular: 

Circular pol. 1150/2017 of IAPR had determined the liability of the particular electronical devices seller 
to verify by any suitable mean the buyer’s VAT status as person eligible to deduct input VAT. 

As a result of the new decision, the status of "buyer" will be confirmed via an onlineservice provided 
to IAPR’s website (www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/fpa/yperesia-arthroy-39a) using 
special access codes to be issued specifically for the “Online Service of article 39a, par. 5 of VAT 
Code (pol. 1150/2018)” and will handle transactions both from physical shops, as from e-shops as 
well. 

 

Use of online services by the buyer 

The buyer will fill in this online service his basic data (Tax Registration Number last five digits of the 
ID card or passport, e-mail and optionally the mobile number) as well as any representative who will 
act on his behalf for the purchase of particular electronic devices of par. 5 article 39a. 

 

Use of online services by the seller 

Seller – physical shop: The seller is obliged to ask from the buyer or its representative the Tax 
Registration Number and the ID card or passport in order to verify, through this online service, both 
the buyer’s status as person eligible for VAT deduction and the representative’s capability to perform 
the transaction on behalf of the buyer. 

Upon successful verification of the said data, the seller will record the basic details of the transaction 
(i.e. total quantity of goods sold according to article 39a, total value and the corresponding VAT 
amount). Subsequently, the website service will provide a unique transactions code of 9-digits, which 
should be included in the respective sale invoice. 

Seller - e-shop: In this case, the  seller’s website should include fields for listing the key details of the 
buyer and his representative, as well as his mobile phone number which the seller should verify before 
the completion of the transaction in any convenient way (e.g. through an SMS with a unique code 
which will be requested to be filled in the relevant purchase order). 

 

Notifications 

E-mails will be sent by Taxisnet to the seller, the buyer and his representative on a daily basis for 
every new transaction or amendment of previous transaction performed through this online service. 
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