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ΠΡΟΣ

:

-

Αρχηγούς Συστηµάτων
Περιφερειακούς Εφόρους
Αρχηγούς Προσκοπικών Κέντρων
Μέλη Επιτροπών Κοινωνικής Συµπαράστασης (Ε.Κ.Σ.)
Μέλη Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων (Ε.Π.Π.)
Κεντρική Επιτροπή Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.)

ΚΟΙΝ. :

- Βοηθούς Γενικούς Εφόρους
- Εφόρους Γενικής Εφορείας

ΘΕΜΑ

Συµπλήρωση ∆ιαδικασίας για την τήρηση και παρακολούθηση
δαπανών Προσκοπικών Συστηµάτων / Κλιµακίων / Ε.Π.Π όσον
αναφορά στα Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών, σύµφωνα µε το
φορολογικό πλαίσιο

:

Αγαπητοί µου,
Προκειµένου οι συναλλαγές του Σ.Ε.Π. να είναι σύµφωνες µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις
και λαµβάνοντας υπόψη τις σηµαντικές µεταβολές που συντελούνται στη φορολογία φυσικών και
νοµικών προσώπων, σας γνωστοποιούµε τις παρακάτω αναφερόµενες συµπληρώσεις, στη
διαδικασία διενέργειας πληρωµών και εγγραφών στα βιβλία του Σ.Ε.Π., για τις δαπάνες των
Προσκοπικών Συστηµάτων, Κλιµακίων και Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων, όπως αυτή έχει
καθοριστεί από την Εγκύκλιο 1 / 03.01.2014.
Οι συµπληρώσεις αφορούν:
• Στην υποχρέωση παρακράτησης φόρου για τα τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών,
ανεξαρτήτως αξίας, για τα οποία στο εξής θα ακολουθείται η διαδικασία των τιµολογίων
πληρωτέου ποσού άνω των € 500,00.
• Στη µεταβολή του ορίου έγκρισης των δαπανών Συστηµάτων / Κλιµακίων /
Ε.Π.Π., το οποίο διαµορφώνεται σε € 3.000,00 αντί των € 10.000,00 που ίσχυε
ως τώρα. ∆απάνες συνολικού ποσού µικρότερου από το ανωτέρω όριο εγκρίνονται από
την Ε.Κ.Σ. / Ε.Π.Π., ενώ για δαπάνες συνολικού ποσού µεγαλυτέρου ή ίσου µε το όριο,
απαιτείται η έγκριση της Κεντρικής ∆ιοίκησης.
• Στην υποχρέωση σύναψης σύµβασης, για δαπάνες άνω των € 3.000,00.
Τα κατωτέρω ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 αντικαθιστώντας την Εγκύκλιο 1 /
03.01.2014.

ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 1, 116 35 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 2107290046, FAX 2107236561
Το ΣΕΠ έχει πιστοποιηθεί σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008
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Για τις δαπάνες τους και ανεξαρτήτως του ύψους της δαπάνης, τα Συστήµατα / Κλιµάκια /
Ε.Π.Π. µπορούν να λαµβάνουν κάθε νόµιµο παραστατικό (απόδειξη ή τιµολόγιο), όπως προβλέπει
ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.).
Συνολικά οι διαδικασίες:
α. ∆απάνες, για τις οποίες λαµβάνεται τιµολόγιο, το οποίο εκδίδεται στην Επωνυµία
και τον Α.Φ.Μ. του Σ.Ε.Π.
Σύµφωνα µε το Νόµο 4172/2013, «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», άρθρο 23,
εδάφιο β, τα τιµολόγια πληρωτέου ποσού (καθαρή αξία + Φ.Π.Α.) άνω των € 500,00,
εξοφλούνται µόνο µέσω τραπεζικού µέσου, δηλαδή µόνο µε κατάθεση σε
τραπεζικό λογαριασµό του προµηθευτή ή µε τραπεζική επιταγή. Τα τιµολόγια αξίας
µικρότερης των € 500,00, εκτός του τραπεζικού µέσου, µπορούν να εξοφλούνται και µε
µετρητά.
Σύµφωνα µε τον Ν4172/2013, οι πληρωµές των τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών, για
ένα µεγάλο πλήθος κατηγοριών αµοιβών επαγγελµατιών (τεχνικές υπηρεσίες, αµοιβές
διοίκησης, αµοιβές για συµβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αµοιβές), υπόκεινται σε
παρακράτηση φόρου, η οποία αποδίδεται προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο, από τον
καταβάλλοντα την αµοιβή, ανεξάρτητα αν από παράλειψη, αβλεψία κλπ. ο φόρος δεν
παρακρατήθηκε.
Εφόσον για δαπάνες, οι οποίες πραγµατοποιούνται ληφθεί τιµολόγιο, το οποίο έχει εκδοθεί
στην Επωνυµία και τον Α.Φ.Μ. του Σ.Ε.Π., τότε η πληρωµή του τιµολογίου θα γίνεται
µόνο µέσω της Κεντρικής ∆ιοίκησης, αφού προηγουµένως το ποσό που απαιτείται για
την πληρωµή αποδοθεί από το Σύστηµα / Κλιµάκιο / Ε.Π.Π. προς την Κεντρική ∆ιοίκηση.
Όλα τα πρωτότυπα τιµολόγια, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού, θα
αποστέλλονται άµεσα και θα καταχωρούνται µόνο στα βιβλία της Κεντρικής
∆ιοίκησης Σ.Ε.Π. Στα βιβλία της Ε.Κ.Σ. του Συστήµατος / Κλιµακίου ή της Ε.Π.Π., ως
παραστατικό της δαπάνης, θα καταχωρείται Γραµµάτιο Είσπραξης, µε την αιτιολογία
«Έκτακτη Εισφορά», την οποία θα λαµβάνει το Σύστηµα / Κλιµάκιο / Ε.Π.Π. από την
Κεντρική ∆ιοίκηση, για την απόδοση του ποσού πληρωµής, πάνω στην οποία θα
επισυνάπτεται αντίγραφο του τιµολογίου.
Υπενθυµίζεται και σηµειώνεται ότι κανένα τιµολόγιο δεν εκδίδεται στην επωνυµία και
το Α.Φ.Μ. του Σ.Ε.Π. άνευ προηγούµενης έγκρισης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον
Κανονισµό Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Σ.Ε.Π.
Αναλυτικά η διαδικασία:
α1. Τιµολόγια Αγοράς πληρωτέου ποσού (καθαρή αξία + Φ.Π.Α.) άνω των € 500,00,
καθώς και όλα τα τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών, ανεξαρτήτως ποσού.
Στις παραπάνω αναφερόµενες περιπτώσεις, το τιµολόγιο θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει εκδοθεί
«Επί Πιστώσει». Η διαδικασία πληρωµής του τιµολογίου είναι η εξής:
1.1. Αποστολή του πρωτότυπου «Επί Πιστώσει» τιµολογίου, καθώς και τυχόν συνοδευτικών
προς την Κεντρική ∆ιοίκηση, είτε από το Σύστηµα / Κλιµάκιο / Ε.Π.Π. το οποίο έχει λάβει
το τιµολόγιο είτε απευθείας από τον προµηθευτή, µετά από σχετική συνεννόηση του
Συστήµατος / Κλιµακίου / Ε.Π.Π. µαζί του. Αν το Σύστηµα / Κλιµάκιο / Ε.Π.Π. έχει λάβει
το τιµολόγιο, τότε η αποστολή του τιµολογίου θα πρέπει να γίνεται µέσα στις επόµενες
τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη του τιµολογίου, τόσο ηλεκτρονικά (σάρωση και
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

αποστολή στο timologia@sep.org.gr) όσο και ταχυδροµικά (Σώµα Ελλήνων
Προσκόπων / Οικονοµική Υπηρεσία – Πτολεµαίων 1 – 116 35 ΑΘΗΝΑ).
Απόδοση του χρηµατικού ποσού, το οποίο απαιτείται για την πληρωµή του τιµολογίου
(Καθαρή Αξία + Φ.Π.Α.), από το Σύστηµα / Κλιµάκιο /Ε.Π.Π. που πραγµατοποιεί τη
δαπάνη, µε κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασµό της Κεντρικής ∆ιοίκησης:
Αρ. Λογ/σµού
: 362-002002-004886
Τράπεζα
: ALPHA BANK
IBAN
: GR77 0140 3620 3620 0200 2004 886
Υποβολή «Αιτήµατος Πληρωµής Τιµολογίου» από το Σύστηµα / Κλιµάκιο / Ε.Π.Π. προς
την Κεντρική ∆ιοίκηση, σύµφωνα µε το συνηµµένο «Υπόδειγµα», στο mail
timologia@sep.org.gr ή στο fax 210 7236561.
Έκδοση και αποστολή Γραµµατίου Είσπραξης, από την Κεντρική ∆ιοίκηση προς το
Σύστηµα / Κλιµάκιο / Ε.Π.Π., για την απόδοση του ποσού της πληρωµής του τιµολογίου.
Το Γραµµάτιο Είσπραξης, πάνω στο οποίο θα επισυνάπτονται το καταθετήριο της
απόδοσης και αντίγραφο του τιµολογίου, θα καταχωρείται στο βιβλίο ταµείου της Ε.Κ.Σ.
του Συστήµατος / Κλιµακίου ή της Ε.Π.Π., ως παραστατικό της δαπάνης που
πραγµατοποιήθηκε. Στο βιβλίο ταµείου της Ε.Κ.Σ. / Ε.Π.Π. δεν θα καταχωρείται
το πρωτότυπο τιµολόγιο.
Εξόφληση του τιµολογίου από την Κεντρική ∆ιοίκηση, απόδοση τυχόν παρακράτησης
φόρου προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο και διενέργεια των σχετικών εγγραφών στα βιβλία του
Σ.Ε.Π.

Η παραπάνω διαδικασία, για την πληρωµή του τιµολογίου, θα πρέπει να γίνεται σαφής και
αποδεκτή από τον εκδότη του τιµολογίου, εκ µέρους του προσώπου, το οποίο πραγµατοποιεί τη
σχετική συνεννόηση, για λογαριασµό του Συστήµατος / Κλιµακίου / Ε.Π.Π.
α2. Τιµολόγια Αγοράς πληρωτέου ποσού (καθαρή αξία + Φ.Π.Α.) µικρότερου των
€500,00
Αν το τιµολόγιο πρόκειται να πληρωθεί µε τραπεζικό µέσο, τότε αυτό θα εκδίδεται «Επί
Πιστώσει» και η διαδικασία πληρωµής θα είναι η ίδια µε αυτήν της πληρωµής τιµολογίου αξίας
µεγαλύτερης των € 500,00 (∆ιαδικασία α1).
Αν το τιµολόγιο πληρωθεί µετρητοίς από το Σύστηµα / Κλιµάκιο / Ε.Π.Π., τότε το τιµολόγιο θα
αποστέλλεται προς την Κεντρική ∆ιοίκηση και θα καταχωρείται στα βιβλία του Σ.Ε.Π., ενώ στα
βιβλία του Συστήµατος / Κλιµακίου / Ε.Π.Π. θα εγγράφεται ως δαπάνη η απόδοση του ποσού από
το Σύστηµα / Κλιµάκιο / Ε.Π.Π. προς την Κεντρική ∆ιοίκηση. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία
είναι η παρακάτω:
2.1. Αποστολή από το Σύστηµα / Κλιµάκιο / Ε.Π.Π. προς την Κεντρική ∆ιοίκηση του
πρωτότυπου εξοφληµένου τιµολογίου, καθώς και τυχόν αποδείξεων είσπραξης για την
εξόφληση και άλλων συνοδευτικών του τιµολογίου. Η αποστολή θα πρέπει να γίνεται
µέσα στις επόµενες τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη του τιµολογίου, τόσο
ηλεκτρονικά (σάρωση και αποστολή στο timologia@sep.org.gr) όσο και ταχυδροµικά
(Σώµα Ελλήνων Προσκόπων / Οικονοµική Υπηρεσία – Πτολεµαίων 1 – 116 35 ΑΘΗΝΑ).
2.2. Υποβολή «Αιτήµατος Πληρωµής Τιµολογίου» από το Σύστηµα / Κλιµάκιο / Ε.Π.Π. προς
την Κεντρική ∆ιοίκηση, σύµφωνα µε το συνηµµένο «Υπόδειγµα» (στο mail
timologia@sep.org.gr ή στο fax 210 7236561).
2.3. Έκδοση και αποστολή Γραµµατίου Είσπραξης, από την Κεντρική ∆ιοίκηση προς το
Σύστηµα / Κλιµάκιο / Ε.Π.Π., για την απόδοση του ποσού της πληρωµής του τιµολογίου.
Το Γραµµάτιο Είσπραξης, πάνω στο οποίο θα επισυνάπτεται φωτοαντίγραφό του
τιµολογίου, θα καταχωρείται στο βιβλίο ταµείου της Ε.Κ.Σ. του Συστήµατος / Κλιµακίου
ή της Ε.Π.Π., ως παραστατικό της δαπάνης που πραγµατοποιήθηκε. Στο βιβλίο
ταµείου της Ε.Κ.Σ. / Ε.Π.Π. δεν θα καταχωρείται το πρωτότυπο τιµολόγιο.
2.4. ∆ιενέργεια των σχετικών εγγραφών στα βιβλία του Σ.Ε.Π.
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Προσοχή: Σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό και φορολογικό πλαίσιο οι παραπάνω διαδικασίες
πρέπει στο εξής να τηρούνται απαρέγκλιτα. Παρά το διαχειριστικό φόρτο τον οποίο αυτές
επιφέρουν είναι οι µόνες επιτρεπόµενες για την πληρωµή τιµολογίων τα οποία
εκδίδονται στην Επωνυµία και τον Α.Φ.Μ. του Σ.Ε.Π. Τυχόν παρέκκλιση από αυτές θα
επιφέρει διοικητικές συνέπειες καθόσον αποτελεί φορολογική παράβαση και εγκυµονεί σοβαρές
φορολογικές συνέπειες για το Σ.Ε.Π., οι οικονοµικές επιπτώσεις των οποίων θα χρεώνονται στο
υπόλογο Σύστηµα / Κλιµάκιο.
β. ∆απάνες για τις οποίες λαµβάνεται Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών (Α.Λ.Σ.)
Οι Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών πληρώνονται απευθείας από το Σύστηµα / Κλιµάκιο / Ε.Π.Π.
και καταχωρούνται ως έξοδο στο βιβλίο Ταµείου της Ε.Κ.Σ. του Συστήµατος / Κλιµακίου ή της
Ε.Π.Π., κατά τον µέχρι σήµερα ακολουθούµενο τρόπο. Για τις Αποδείξεις Λιανικών
Συναλλαγών, αξίας άνω των € 1.500,00, η πληρωµή πρέπει να γίνεται µόνο µε
τραπεζικό µέσο. Οι Αποδείξεις αξίας µικρότερης των € 1.500,00 µπορούν να πληρώνονται
µετρητοίς. Το όριο των € 1.500,00 αναφέρεται σε µία (1) Απόδειξη.
Όρια εγκρίσεων δαπανών – Ιδιωτικά συµφωνητικά
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Κεφάλαιο 3ο, παρ. 2), για ποσό
δαπάνης ή αγοράς άνω των € 1.000,00 επιβάλλεται η συγκέντρωση τριών εγγράφων
προσφορών, ενώ για ποσά δαπάνης άνω των € 3.000,00 απαιτείται έγκριση της δαπάνης
από την Κεντρική ∆ιοίκηση.
Για την αποδοχή υπηρεσιών από το Σ.Ε.Π. πληρωτέου ποσού (καθαρή αξία + Φ.Π.Α.)
µεγαλύτερου των 3.000 €, απαιτείται σύνταξη Σύµβασης (Ιδιωτικού Συµφωνητικού) µε
το Σ.Ε.Π., την οποία το Σ.Ε.Π. υποχρεούται να συµπεριλαµβάνει στις τρίµηνες καταστάσεις, τις
οποίες υποβάλλουµε στη ∆.Ο.Υ. Οι σχετικές συµβάσεις µε τους προµηθευτές σε κάθε
περίπτωση θα συνάπτονται αποκλειστικά και µόνο µε την Κεντρική ∆ιοίκηση.
Παρακαλώ τους Περιφερειακούς Εφόρους να ενηµερώσουν τους Αρχηγούς Συστηµάτων,
Αρχηγούς Προσκοπικών Κέντρων, καθώς και τους Προέδρους και Ταµίες των Ε.Κ.Σ. και των
Ε.Π.Π. της περιοχής ευθύνης τους, αναφορικά µε τις νέες υποχρεώσεις και διαδικασίες που θα
πρέπει να ακολουθούνται στο εξής.
Η παρούσα Εγκύκλιος ισχύει και για τις Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων.
Για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία, για την εφαρµογή της παρούσας, παρακαλώ να
απευθύνεστε στην Οικονοµική Υπηρεσία του Σ.Ε.Π. (dkefala@sep.org.gr).
Προσβλέπουµε, στην άµεση και συντονισµένη δράση και συνεργασία όλων όσων µετέχουν, εκ
των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί, σε κάθε είδους οικονοµικές διαχειρίσεις εντός της
Προσκοπικής Κίνησης, ώστε έγκαιρα και σωστά να πληρούνται τα προβλεπόµενα από το ισχύον
φορολογικό πλαίσιο θωρακίζοντας έτσι περαιτέρω το Σ.Ε.Π.
Με Προσκοπικούς Χαιρετισµούς

Θοδωρής Ν. Κεφαλάς
Γενικός Έφορος

Συνηµµένα: Υπόδειγµα «Αιτήµατος Πληρωµής Τιµολογίου»

