
ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛ 1134/2017-1150/2017  

(φορητοί Η/Υ κ.α.) 
 
 

Στην περίπτωση όπου ένας Ε.Υ. επιθυμεί να αγοράσει αγαθά τα οποία αναφέρονται 

στην ΠΟΛ 1134/2017 και ΠΟΛ 1150/2017 (tablets, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά 
τηλέφωνα κλπ) ο προμηθευτής δεν χρεώνει Φ.Π.Α στα εκδιδόμενα Τιμολόγια (έχει δικαίωμα 

έκπτωσης του Φ.Π.Α εισροών) και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά τη φράση «Άρθρο 39α, 
υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής». 
  

Προσοχή αν χρεωθεί ΦΠΑ σε τιμολόγιο για τέτοιες αγορές, αυτό στη συνέχεια δεν συμψηφίζεται 
αλλά αποτελεί δαπάνη (λογ.63.98-αφορά τα έργα Παροχής). 

 

Αναλυτικά: 

 

Βάσει της ΠΟΛ 1134/2017 και ΠΟΛ 1150/2017 ορίζεται ότι, για τις παραδόσεις, από υποκείμενο 

στο φόρο σε άλλον υποκείμενο, κινητών τηλεφώνων, ήτοι συσκευών που έχουν κατασκευαστεί ή 

προσαρμοστεί για χρήση σε αναγνωρισμένο δίκτυο και λειτουργούν σε συγκεκριμένες συχνότητες, 

ανεξαρτήτως του αν χρησιμοποιούνται ή όχι για άλλους σκοπούς, καθώς και κονσολών 
για παιχνίδια, ταμπλετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών υπολογιστών, ο φόρος 

καταβάλλεται από τον αγοραστή των αγαθών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός έχει δικαίωμα 

έκπτωσης του φόρου εισροών.  
  
Ο υποκείμενος που παραδίδει τα αγαθά του προηγούμενου εδαφίου έχει δικαίωμα έκπτωσης του 

φόρου εισροών που αντιστοιχεί στις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόμενα φορολογικά 

στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά τη φράση «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την 
καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής». 

  

Για την επιβεβαίωση της ιδιότητας του υποκείμενου και του δικαιώματος έκπτωσης του αγοραστή, 

δηλαδή ότι είναι ενταγμένος στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., ο πωλητής έχει υποχρέωση να ζητά 

από τον αγοραστή κάθε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο (π.χ. η εκτύπωση των «στοιχείων 
μητρώου» του, από την εφαρμογή «προσωποποιημένη πληροφόρηση» στο σύστημα 
«TAXISnet» με ημερομηνία εκτύπωσης την προηγούμενη της συναλλαγής) και να ελέγχει τα 

στοιχεία ταυτοπροσωπίας αυτού ώστε να αποφεύγεται η κατάχρηση του συστήματος από πρόσωπα 

που δεν είναι υποκείμενα με δικαίωμα έκπτωσης (π.χ. ιδιώτες). Οι εκπρόσωποι των 

υποκειμένων/αγοραστών προσκομίζουν κάθε πρόσφορο μέσο για να αποδείξουν την νομιμοποίηση 

αυτών για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν. Σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας του πωλητή θα 

πρέπει να επιβαρύνεται το φορολογικό στοιχείο με Φ.Π.Α. 

 

Σε κάθε περίπτωση ακόμα και για συναλλαγές κάτω των πεντακοσίων ευρώ (500,00€) συνιστάται η 

εξόφληση των συναλλαγών μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων ή μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής 

στα οποία θα μπορεί να ταυτοποιηθεί ότι το πρόσωπο που εξοφλεί τη συναλλαγή είναι ο 

υποκείμενος στο φόρο αγοραστής προς τον οποίο έχει εκδοθεί το φορολογικό στοιχείο. 

 


