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ΘΕΜΑ:

Λογιστικές εγγραφές για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με κάρτες pos

ΕΡΩΤΗΜΑ

Παίρνουµε για παράδειγµα την εταιρεία µας που είναι µία φοροτεχνική εταιρεία. Οπότε έχουµε την εξής συναλλαγή:

Η φοροτεχνική εταιρεία λαµβάνει από ιδιώτη πελάτη της για την πληρωµή του ΕΝΦΙΑ µε µετρητά το ποσό των 100€ που είναι ο φόρος και
επιπλέον 0,90€ που είναι η προµήθεια της τράπεζας Πειραιώς µε αποτέλεσµα µετά από αυτή την συναλλαγή η εταιρεία βρίσκεται να έχει στο
ταµείο της 100,90€ για τα οποία δεν υπάρχει κάποιο παραστατικό πέραν του αποδεικτικού από το µηχάνηµα easy pay center της τράπεζας.
Επίσης την ίδια ώρα ο τραπεζικός λογαριασµός της εταιρείας είναι -100,90€ καθώς από εκεί έχει δεσµευτεί το ποσό από την τράπεζα ώστε να
ολοκληρωθεί η αντίστοιχη πληρωµή. Το κέρδος-έσοδο για την φοροτεχνική εταιρεία που παίρνει από την Τράπεζα Πειραιώς είναι βάσει
κάποιου συµφωνητικού π.χ. 0,60€ ανά συναλλαγή και πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασµό για το οποίο όµως είναι ξεκάθαρο ότι για αυτή
την περίπτωση εκδίδεται τιµολόγιο από την φοροτεχνική εταιρεία προς την Τράπεζα Πειραιώς µε το αντίστοιχο ποσό ανάλογα µε το πόσες
συναλλαγές πραγµατοποιηθούν.

Το ερώτηµα είναι εάν θα πρέπει να εκδοθεί κάποιο παραστατικό από την Φοροτεχνική εταιρεία προς τον Ιδιώτη πελάτη της.

Πωλήτρια Εταιρεία είναι η Τράπεζα Πειραιώς, Πελάτης είναι ο ιδιώτης και ενδιάµεσος είναι η φοροτεχνική εταιρεία η οποία λαµβάνει την
αµοιβή της από την Τράπεζα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για το ποσό των ευρώ 100,90 η φοροτεχνική εταιρεία λειτουργεί ως ενδιάµεσος. Για το εν λόγω ποσό πρέπει να υπάρχει κάποιο παραστατικό
που να τεκµηριώνει τη λήψη των χρηµάτων, αν η συναλλαγή δεν γίνεται µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό. Με την είσπραξη του ποσού
των ευρώ 100,90 χρεώνονται τα ταµιακά διαθέσιµα της φοροτεχνικής εταιρείας µε πίστωση λογαριασµού υποχρέωσης, η οποία κλείνει
(χρεώνεται) µε πίστωση των ταµιακών διαθεσίµων κατά την είσπραξη του ποσού από την τράπεζα. Έσοδο της φοροτεχνικής εταιρείας είναι
µόνο η προµήθειά της ευρώ 0,60, για την οποία εκδίδεται τιµολόγιο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΤΕ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net


