
23/2/2018 Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 2376/2018 (13/2/2018)-Αγοραπωλησία εισιτηρίων.... - Online Τράπεζα - e-forologia - Φορολογική, Λογιστική και Εργα…

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=E7D424245214D000.1D031AEA53&version=2018/02/13 1/2

ΣΛΟΤ Αρ.Πρωτ.: 2376 ΕΞ/13.02.2018
 Αθήνα, 13.02.2018

 Αρ.Πρωτ.: 2376 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2376/2018
 ΘΕΜΑ : Αγοραπωλησία εισιτηρίων .

ΕΡΩΤΗΜΑ

Κύριο αντικείµενο της εταιρείας ΧΧΧΧ από της ιδρύσεώς της, το έτος 2001, είναι η µηχανογραφική διαχείριση εισιτηρίων Θεαµάτων, δηλαδή η
έκδοση και πώληση στο κοινό εισιτηρίων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κατ"" εξουσιοδότηση και αντιπροσώπευση των διοργανωτών -
παραγωγών αυτών των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων είτε είναι θέατρα είτε συναυλίες που πραγµατοποιούνται σε διάφορους χώρους. Ο ΚΑΔ
της ΧΧΧΧ είναι: ΧΧΧΧΧ

Η όλη διαδικασία της διακίνησης των εισιτηρίων γίνεται µέσω του συστήµατος πληροφορικής κατασκευής της ΧΧΧΧ υπό την εµπορική
ονοµασία ΧΧΧΧ. Το πρόγραµµα ΧΧΧΧ είναι εγκατεστηµένο σε κεντρικούς υπολογιστές της ΧΧΧΧ και είναι διαθέσιµο προς χρήση µέσω του
διαδικτύου στους ταµίες των εκδοτηρίων εισιτηρίων των θεάτρων αλλά και των εκδοτηρίων της ΧΧΧΧ και άλλων σηµείων που µε σύµβαση µε
την ΧΧΧΧ εξυπηρετούν το κοινό στην προµήθεια εισιτηρίων θεάτρων κλπ. Τέτοια σηµεία, σήµερα, αποτελούν τα καταστήµατα ΧΧΧΧΧ.

Εξάλλου το ίδιο σύστηµα είναι κατάλληλα διαθέσιµο µέσω του ιστότοπου ΧΧΧΧ στο κοινό ώστε να µπορεί ο καθένας να βρει πληροφορίες
και να αγοράσει διαδικτυακά το εισιτήριο για την παράσταση που επιθυµεί. Η πληρωµή των εισιτηρίων γίνεται από τον αγοραστή µε µετρητά ή
µε πιστωτική κάρτα και τα ποσά που εισπράττονται στα εκδοτήρια της ΧΧΧΧ και των µε αυτήν συµβεβληµένων άλλων εκδοτηρίων,
κατατίθενται σε τραπεζικό λoγαριασµό της ΧΧΧΧ (ΧΧΧΧ - ΧΧΧΧ - ΧΧΧΧ και ΧΧΧΧ) και εν συνεχεία µεταφέρονται από την ΧΧΧΧ σε τραπεζικούς
λογαριασµούς των θεάτρων ή των παραγωγών που αναλογούν.

Αυτά γίνονταν νόµιµα από πάντοτε µέχρι που ο N. 4446/2016 (άρθρο 65) απαγόρευσε την είσπραξη ποσών για λογαριασµό τρίτων από µη
πιστοποιηµένα ιδρύµατα πληρωµών και σε σχετικό ερώτηµά µας προς την Γραµµατεία υφυπουργού ΧΧΧΧ, δόθηκε η απάντηση ότι για να
είµαστε σύννοµοι µπορούµε να αγοράζουµε εισιτήρια από τους παραγωγούς και να τα «µεταπωλούµε» στο κοινό.

Κατόπιν αυτού, και για να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα: µε τι παραστατικό µπορούµε να αγοράσουµε ένα άλλο παραστατικό (το εισιτήριο)
και µε τι παραστατικό µπορούµε να µεταπωλήσουµε το αγορασµένο παραστατικό στο κοινό», ακολουθούµε την παρακάτω διαδικασία και
κάνουµε τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές :

1. Η ΧΧΧΧ προµηθεύεται από τον παραγωγό τα προς πώληση εισιτήρια και µε την αξία τους πιστώνει τον λογαριασµό του παραγωγού
(Πιστωτές 53-ΧΧ-ΧΧΧ) µε αντίστοιχη χρέωση ενδιάµεσου λογαριασµού (33-ΧΧ-ΧΧΧ). Δηλαδή γίνεται η αγορά των εισιτηρίων από την ΧΧΧΧ.

2. Πωλούνται τα αγορασµένα εισιτήρια στους αγοραστές (παραδίδονται τα πρωτότυπα εισιτήρια, που αναγράφουν τα Φορολογικά στοιχεία του
παραγωγού), και το τίµηµα που εισπράττεται (δηλαδή η αξία του εισιτηρίου) χρεώνει το ταµείο (38-00-ΧΧΧ) ή την τράπεζα (38-03-ΧΧΧ), µε
πίστωση του ενδιάµεσου (33-ΧΧ-ΧΧΧ). Δηλαδή γίνεται η πώληση των εισιτηρίων από την ΧΧΧΧ.

3. Τα εισπραχθέντα µεταφέρονται στον παραγωγό και πιστώνεται το ταµείο ή η τράπεζα µε αντίστοιχη χρέωση του λογαριασµού του
παραγωγού (53-00-ΧΧΧ). Έτσι απεικονίζεται πλήρως η διακίνηση των εισιτηρίων και αποτυπώνεται η δραστηριότητα της αγοραπωλησίας.

Αντίστοιχα ο παραγωγός:

1. Προµηθεύει την ΧΧΧΧ µε τα προς πώληση εισιτήρια και χρεώνει τον λογαριασµό lI]ς ΧΧΧΧ (Χρεώστες 33-00-ΧΧΧ) και πιστώνει τις
πωλήσεις (73-ΧΧ-ΧΧΧ).

2. Η ΧΧΧΧ διαθέτει (µεταπωλεί) τα εισιτήρια στο κοινό και µεταφέρει την είσπραξη στον παραγωγό.

3. Τα µεταφερθέντα ποσά χρεώνουν το ταµείο ή την τράπεζα του παραγωγού και πιστώνουν τον ήδη χρεωµένο λογαριασµό της ΧΧΧΧ (33-00-
ΧΧΧ). Έτσι αποτυπώνεται πλήρως η πώληση και η είσπραξη της αξίας των εισιτηρίων.

Παρακαλούµε για την απάντησή σας στο ερώτηµα αν η παραπάνω διαδικασία είναι σύννοµη και σύµφωνη µε την ληφθείσα απάντηση από την
Γραµµατεία της υφυπουργού, δηλαδή αν µε αυτόν τον τρόπο πραγµατοποιούµε αγορά εισιτηρίων και µεταπώλησή τους στο κοινό.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4308/2014 (ΕΛΠ), το εισιτήριο παροχής δικαιώµατος παρακολούθησης θεαµάτων,
αποτελεί αυτοτελές στοιχείο λιανικής πώλησης (παροχής) υπηρεσιών. Ενσωµατώνει εποµένως, για τον κάτοχό του, την απόκτηση δικαιώµατος
λήψης υπηρεσίας, κατά τον χρόνο έκδοσής του.

Εξ άλλου, βάσει της παρ. 12 του άρθρου 8 του ως άνω νόµου, εξ αντιδιαστολής συνάγεται, ότι η πώληση για λογαριασµό τρίτου, είναι εφικτή
µόνο αν πρόκειται για αγαθά και όχι για υπηρεσίες.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν δύναται να νοηθεί «διακίνηση» παραστατικού στοιχείου, ως αγαθού. Δηλαδή, δεν µπορεί να εκδοθεί
παραστατικό (τιµολόγιο) που να αναφέρει ως διακινούµενο / πωλούµενο αγαθό, ένα άλλο παραστατικό (εισιτήρια).

Συνεπώς, οι παραπάνω κινήσεις λογαριασµών που αναφέρετε, δεν έχουν ως βάση διακινούµενο / πωλούµενο αγαθό και εξ αυτού του λόγου,
δεν µπορούν να υλοποιηθούν.

Ως προς το άρθρο 65 του Ν. 4446/2016 , η σχετική διάταξη, αναφέρεται στην είσπραξη για λογαριασµό τρίτου, εν γένει, όπου: «οι δικαιούχοι
πληρωµής απαγορεύεται να συµβάλλονται µε οντότητες οι οποίες δεν αποτελούν νοµίµως αδειοδοτηµένους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών
ή Αντιπροσώπους αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά στην οικεία ισχύουσα νοµοθεσία». Η παραπάνω διάταξη, ορίζει τον τρόπο είσπραξης
του αντιτίµου, µέσω των POS και δεν εµποδίζει την διαµεσολάβηση της οντότητας (ΧΧΧΧ) για την προώθηση των εισιτηρίων προς τους
καταναλωτές, µε προµήθεια, βάσει συµφωνίας µε τους διοργανωτές - παραγωγούς εκδηλώσεων κ.λπ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
 ΤΑ ΜΕΛΗ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:
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