
Διαχει ριση απαλλαγη ς ΦΠΑ του α ρθρου 39α 

Το άρθρο 39α αναφέρεται στην καταβολή ΦΠΑ από τον αγοραστή για συναλλαγές που αφορούν κινητά, 
κονσόλες παιχνιδιών, laptop και tablet.  
 
Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 39α 
Για την εφαρμογή της απαλλαγής του ΦΠΑ για το άρθρο 39α θα πρέπει να πληρούνται  οι εξής 
προϋποθέσεις: 

• ο αντισυμβαλλόμενος να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και να είναι υποκείμενος στον ΦΠΑ, με 
δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του και  

• οι πράξεις να αφορούν παραδόσεις αγαθών που έχουν τόπο φορολογίας το εσωτερικό της χώρας και 
δεν απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. 

 
Δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ του άρθρου 39α, τα παρακάτω πρόσωπα: 

• οι ιδιώτες, 

• οι υποκείμενοι στον φόρο που υπάγονται αποκλειστικά στο ειδικό καθεστώς των αγροτών του άρθρου 
41 του κώδικα ΦΠΑ, 

• οι υποκείμενοι στον φόρο που πραγματοποιούν αποκλειστικά παραδόσεις αγαθών ή παροχές 
υπηρεσιών που δεν τους παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους (π.χ. 
φροντιστήρια, μικρές επιχειρήσεις του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ), καθώς και 

• τα μη υποκείμενα στον φόρο νομικά πρόσωπα. 
 
Δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 39α οι παρακάτω πράξεις: 

• οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, 

• οι εισαγωγές, 

• οι λιανικές πωλήσεις καθώς και 

• οι αυτοπαραδόσεις. 
 
Στοιχεία ειδών  
Στα στοιχεία των ειδών που σχετίζονται με το άρθρο 39α πρέπει να συμπληρωθεί η σχετική διάταξη στο 
πεδίο «Διάταξη απαλλαγής ΦΠΑ» και να καθοριστεί η τιμή του πεδίου «Απαλλαγή ΦΠΑ 39α» σε Ναι 
(Διαθέσιμοι πόροι > Αποθέματα > Στοιχεία ειδών). 
 

 
  



Αν τα είδη αποτελούν μέρος ενός είδους σετ, στα στοιχεία του είδους σετ θα πρέπει να καθοριστεί η 
αντικατάσταση του από συστατικά σε πωλήσεις / αγορές. 
 

 
 
Στοιχεία υπηρεσιών / δαπανών 
Στα στοιχεία των υπηρεσιών / δαπανών που σχετίζονται με το άρθρο 39α πρέπει να ενεργοποιηθεί το 
ειδικό χαρακτηριστικό 36 – «Απαλλαγή ΦΠΑ 39α» και να συμπληρωθεί η σχετική διάταξη στο πεδίο 
«Διάταξη απαλλαγής ΦΠΑ» (Διαθέσιμοι πόροι > Υπηρεσίες > Στοιχεία υπηρεσιών).  
 

 
 
Στοιχεία παγίων 
Στα στοιχεία των παγίων που σχετίζονται με το άρθρο 39α πρέπει να συμπληρωθεί η σχετική διάταξη στο 
πεδίο «Διάταξη απαλλαγής ΦΠΑ» και να καθοριστεί η τιμή του πεδίου «Απαλλαγή ΦΠΑ 39α» σε Ναι 
(Διαθέσιμοι πόροι > Πάγια > Στοιχεία παγίων).  
 

 
  



Στοιχεία πελατών 
Στα στοιχεία πελατών θα πρέπει η τιμή του πεδίου «Απαλλαγή ΦΠΑ 39α» να είναι «ΝΑΙ» σε όσους 
δικαιούνται απαλλαγή ΦΠΑ (Συναλλασσόμενοι > Πελάτες > Στοιχεία πελατών).  
 

 
 
Παραστατικά πώλησης   
Στο σχεδιασμό παραστατικών πώλησης θα πρέπει η τιμή του πεδίου «Ενημερώνει ΑΑΔΕ ΦΠΑ άρθρου 
39α» να είναι «Ναι» (Οργάνωση > Σχεδιασμοί > Παραστατικών > Παραστατικά πώλησης).  
 

 
 
Τότε εμφανίζεται η νέα έμμεση εργασία (F10) «Στοιχεία απαλλαγής ΦΠΑ 39α», που ελέγχει το δικαίωμα 
για απαλλαγή με κλήση στην ΑΑΔΕ. 
 

 
 
 
Για την λειτουργία της έμμεσης εργασίας (F10) «Στοιχεία απαλλαγής ΦΠΑ 39α», είναι απαραίτητη η 
συμπλήρωση των κωδικών που δίνουν πρόσβαση στην σχετική υπηρεσία της ΑΑΔΕ στις γενικές 
παραμέτρους της εφαρμογής (Οργάνωση > Παράμετροι > Γενικές παράμετροι). 
 

 
  



Σε κάθε περίπτωση είτε μέσω της εργασίας είτε ο ίδιος ο χρήστης, μπορεί να ρυθμίσει το αν θα δοθεί 
τελικά η απαλλαγή του ΦΠΑ, μέσω του σχετικού πεδίου «Απαλλαγή ΦΠΑ 39α» του παραστατικού. 
 

 
 
Παραστατικά αγορών 
Όσο αφορά τα παραστατικά αγορών δεν απαιτείται ειδική παραμετροποίηση. Η λειτουργικότητα τους ως 
προς την διαχείριση «Απαλλαγή ΦΠΑ 39α» εξαρτάται αποκλειστικά από την τιμή του σχετικού πεδίου στα 
στοιχεία ειδών και παγίων. 
  



Λογιστικές εγγραφές / Περιοδική ΦΠΑ 
 
Πωλήσεις 
Η καταχώρηση παραστατικού πώλησης θα δημιουργήσει τo παρακάτω άρθρο. Το είδος που εμπίπτει στην 
απαλλαγή ΦΠΑ του άρθρου 39α θα ενημερώσει τους λογαριασμούς 30.01.01.0000 – Πελάτες μη 
συνδεδεμένη οντότητα – Ονομαστικό ποσό και 70.01.01.0000 – Πωλήσεις εμπορευμάτων άνευ ΦΠΑ. 
 

 
 
Για να γίνει η ενημέρωση της Περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ θα πρέπει ο λογαριασμός 70.01.01.0000 – 
Πωλήσεις εμπορευμάτων άνευ ΦΠΑ να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Λογιστική κατηγορία: Εσόδων 

• Είδος λογαριασμού: Γενικός 

• Κατηγορία ΦΠΑ: 99 – Απαλλαγή (0%) 

• Έντυπο: Περιοδική ΦΠΑ 

• Κατηγορία: 1 – Εκροές από πωλήσεις εμπορευμάτων / Υποκείμενες 

• Ενημέρωση: Προστίθεται 
 
Στην περιοδική ΦΠΑ οι πωλήσεις ειδών που εμπίπτουν στο άρθρο 39α, όταν ο αγοραστής έχει δικαίωμα 
απαλλαγής του ΦΠΑ 39α,  θα ενημερώσουν τον κωδικό 349 – Λοιπές εκροές χωρίς ΦΠΑ με δικαίωμα 
έκπτωσης.  
 

 
  

  



Αγορές 
Κατά την καταχώρηση του παραστατικού αγοράς θα δημιουργηθούν τα παρακάτω άρθρα λογιστικής. Το 
είδος που εμπίπτει στην απαλλαγή ΦΠΑ του άρθρου 39α θα ενημερώσει τους λογαριασμούς: 

• 50.01.01.0000 – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ-ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ 

• 20.02.00.0000 – ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

• 54.02.22.0024 – ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΡ.39Α 

• 54.02.82.0024 – ΦΠΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΛΗΠΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

• 04.91.00.0024 – ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

• 08.91.00.0024 –  ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
 

 
 

 
 
Οι λογαριασμοί που θα ενημερώσουν την Περιοδική δήλωση ΦΠΑ θα πρέπει να έχουν τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

• Λογαριασμός: 54.02.22.0024 – ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΡ.39Α 

• Κατηγορία ΦΠΑ: 1 – Κανονικό (24%) 

• Έντυπο: Περιοδική ΦΠΑ 

• Κατηγορία: 134 –  Έλεγχος ΦΠΑ Εισροών  

• Ενημέρωση: Αφαιρείται 
 

• Λογαριασμός: 54.02.82.0024 – ΦΠΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΛΗΠΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

• Κατηγορία ΦΠΑ: 1 – Κανονικό (24%) 

• Έντυπο: Περιοδική ΦΠΑ 

• Κατηγορία: 135 –  Έλεγχος ΦΠΑ Εκροών  

• Ενημέρωση: Προστίθεται 
 

• Λογαριασμός: 04.91.00.0024 – ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

• Κατηγορία ΦΠΑ: 1 – Κανονικό (24%) 

• Έντυπο: Περιοδική ΦΠΑ 

• Κατηγορία: 60 – Πράξεις λήπτη αγαθών και υπηρεσιών  

• Ενημέρωση: Προστίθεται 
 



Στην περιοδική ΦΠΑ οι αγορές των ειδών που εμπίπτουν στο άρθρο 39α θα ενημερώσουν τους κωδικούς: 
303 – Εκροές και πράξεις λήπτη στο 24%, 333 – ΦΠΑ Εκροών 24%, 366 – Λοιπές πράξεις λήπτη και 386 – 
ΦΠΑ Εισροών 24%. 
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