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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στα πλαίσια αυτής της εργασίας γίνεται µια προσπάθεια µελέτης του Transfer
Ρricing. Ένα ζήτηµα ιδιαίτερα επίκαιρο την περίοδο αυτή όπου το παγκόσµιο
φορολογικό καθεστώς βρίσκεται σε µια διαδικασία αναδιάρθρωσης. Όµως δε
µελετάται µόνο η φορολογική επίπτωση των πολιτικών ενδοοµιλικής τιµολόγησης.
Γίνεται µια προσπάθεια ανάδειξης πληθώρας ζητηµάτων που καταδεικνύουν πόσο
σύνθετο και συνάµα περίπλοκο ζήτηµα αποτελεί.
Επιπλέον µέσα από πληθώρα παραδειγµάτων παρέχονται αποδείξεις των
αποτελεσµάτων που µπορεί να έχει µια πολιτική Transfer Pricing. Φωτίζονται οι
σκοτεινές πλευρές των πολιτικών αυτών καθώς επίσης και η τάση της εξέλιξης του
ζητήµατος µέσα στο χρόνο.
Μια πολύ σηµαντική ενότητα αποτελείται από την στρατηγική και τα θεσµικά όπλα
των αρµόδιων εθνικών και διεθνών ελεγκτικών υπηρεσιών. Θα αναδειχθεί η
σηµαντικότητα του I.R.S (Internal Revenue Services) των Η.Π.Α και των
τεχνοκρατικών µεθόδων που ακολούθησε για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής.
Ακόµη µέσα από αναλύσεις περιπτώσεων ο αναγνώστης θα έχει τη δυνατότητα να
διαπιστώσει τη διαφορετικότητα των πολιτικών που ακολουθούνται από διάφορα
κράτη και σε ποια αποτελέσµατα οδηγεί..
Τέλος µέσα από την παράθεση 3 ερευνών ο αναγνώστης θα έχει τη δυνατότητα να
παρακολουθήσει την διαφοροποίηση του transfer pricing και από την πλευρά των
επιχειρήσεων αλλά και από την πλευρά των ίδιων των κρατικών κυβερνήσεων.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ:
1. ΕΝ∆ΟΟΜΙΛΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ.
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4. OFFSHORE COMPANIES
5. TAX COMPLIANCE
6. BASIC ARM’S LENGTH STRENGTH
7. COMPARABLE UNCONTROLLABLE PRICE METHOD.
8. ADVANCE PAYMENT AGREEMENTS (A.P.A)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Ο όρος transfer pricing αποτελεί µια έννοια σχετικά πρόσφατη στη διεθνή
βιβλιογραφία. Στην ελληνική αποδίδεται καλύτερα µε τον όρο ενδοοµιλική
τιµολόγηση σε αντίθεση µε άλλες έννοιες όπως υπερτιµολόγηση ή υποτιµολόγηση.
Στα πλαίσια της εργασίας αυτής γίνεται µια σοβαρή προσπάθεια µέσα από ένα
συγκερασµό πηγών επιστηµονικών αλλά και επιχειρησιακών να φωτιστούν όλες οι
πλευρές ώστε να προσφέρει µια όσο το δυνατόν πιο αντικειµενική σκοπιά για το
ζήτηµα στον αναγνώστη. Ασφαλώς σαν εφαρµογή µέσα στα πλαίσια ενός οµίλου
επιχειρήσεων δεν αποτελεί ένα εργαλείο υγιούς ανάπτυξης. Αντίθετα ο σκοπός για
τον οποίο χρησιµοποιείται τόσα χρόνια ήταν κυρίως η φοροαποφυγή και η όσο το
δυνατόν µεγαλύτερη εξοικονόµηση του φόρου εισοδήµατος. Εντούτοις µε τον τρόπο
που διαρθρώνεται η µελέτη και µέσα από τη διαχρονική εξέλιξη της ενδοοµιλικής
τιµολόγησης φαίνεται ότι αργά αλλά σταθερά αλλάζουν οι προτεραιότητες του
σύγχρονου επιχειρείν ,µεταστρέφεται δηλαδή η νοοτροπία τους στην οµαλή
εφαρµογή του transfer pricing αλλά κυρίως στην επαρκή τεκµηρίωση ώστε να µη
βρεθούν αντιµέτωπες µε τις συνέπειες ενός ελέγχου (TP audit). Σε αυτό βέβαια έπαιξε
σηµαντικό ρόλο και η ταχεία προσαρµογή των ελεγκτικών οργανισµών που µε
επικεφαλής το I.R.S ( Ελεγκτικές Υπηρεσίες) των Η.Π.Α υιοθέτησαν τρόπους και
κατάλληλα θεσµικά πλαίσια ώστε να τεθούν αρχές και κατάλληλα πρόστιµα για
όσους έκαναν αδιάκριτη εφαρµογή της ενδοοµιλικής τιµολόγησης. Στο 1ο κεφάλαιο
θα διαµορφώσουµε µια σφαιρική άποψη για το θέµα µέσα από τη θεωρητική
προσέγγιση και θα κατανοήσουµε την αρνητική πλευρά θα µελετήσουµε περιπτώσεις
κρατών που υπέφεραν από την απώλεια φόρων και παράλληλα θα την εξετάσουµε
από τη σκοπιά των ίδιων των επιχειρήσεων. Στο 2ο κεφάλαιο θα προχωρήσουµε σε
µια θεωρητική ανάλυση των µεθόδων της ενδοοµιλικής τιµολόγησης. Επίσης θα
διερευνηθεί η βασική αρχή στην οποία βασίζεται το έργο των ελεγκτικών υπηρεσιών
και η ορθότητα της στρατηγικής στην οποία βασίζονται οι επιχειρήσεις. Στο 4ο
κεφάλαιο θα αναφέρουµε όλο το πλαίσιο που διέπει ένα σύγχρονο µέτρο
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κατοχύρωσης στρατηγικής δηλαδή τις Συµφωνίες Προκαθορισµένης Τιµολόγησης
(Advance Payment Agreements). Στο 5ο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν δυο έρευνες η
µια στα πλαίσια του Ο.Η.Ε που αφορά την πολιτική ελέγχου των ενδοοµιλικών
συναλλαγών για τα κράτη και η άλλη έρευνα από τη σκοπιά των ίδιων των
επιχειρήσεων. Στο 6ο κεφάλαιο θα αναφερθούν οι νέες διατάξεις του ελληνικού
φορολογικού δικαίου και ο τρόπος µε τον οποίο οι θυγατρικές στην Ελλάδα
τεκµηριώνουν τις συναλλαγές τους µε τις αλλοδαπές συνδεδεµένες. Στο 7ο κεφάλαιο
θα µελετήσουµε τα αποτελέσµατα από µια προσωπική έρευνα πάνω στο ζήτηµα της
ενδοοµιλικής τιµολόγησης. Τέλος στο 8ο κεφάλαιο θα µπορέσετε να δείτε το
ερωτηµατολόγιο της πρώτης έρευνας αλλά και το αντίστοιχο από την προσωπική µου
έρευνα στα πλαίσια τούτης της εργασίας.

1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ TRANSFER
PRICING.
1.1 Εννοιολογική προσέγγιση της ενδοοµιλικής τιµολόγησης
(transfer price, transfer pricing, controlled & uncontrolled
transaction).
Η τιµολόγηση των συναλλαγών µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων ονοµάζεται
ενδοοµιλική τιµολόγηση(transfer pricing). Αποτελεί έναν οικονοµικό όρο και
αναφέρεται στον προσδιορισµό της αξίας των συναλλαγών µεταξύ των συνδεδεµένων
επιχειρήσεων.
Πρακτικά, ο όρος transfer pricing ασχολείται µε το ενδεχόµενο τον έλεγχο των τιµών
που χρεώνονται µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων για τη µεταβίβαση αγαθών
υπηρεσιών και άυλων περιουσιακών στοιχείων διαφέρουν από εκείνες που θα είχαν
καταλογιστεί εάν οι ίδιες οικονοµικές οντότητες ήταν ανεξάρτητες µεταξύ τους.
Ο προσδιορισµός της τιµής σε µια συναλλαγή µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων
αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της ενδοοµιλικής τιµολόγησης ανεξάρτητα από την
3

προσαρµογή της η µη στο εκάστοτε νοµικό πλαίσιο που τις ορίζει. Λαµβάνοντας
υπόψη το τελευταίο οφείλουµε να µη συνδυάζουµε την ενδοοµιλική τιµολόγηση µε
φορολογική ή άλλου είδους παραβατικότητα.
1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΙΜΗΣ ΕΝ∆ΟΟΜΙΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ.(TRANSFER PRICE).
Ως τιµή ενδοοµιλικής τιµολόγησης (transfer price) ορίζεται το αντίτιµο για µια
συναλλαγή µεταξύ συνδεδεµένων οργανισµών. ∆ηλαδή συνιστά το αποτέλεσµα
της ενδοοµιλικής τιµολόγησης.(Transfer pricing).1

2. CONTROLLED & UNCONTROLLED TRANSACTION

Στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιµοποιούνται οι όροι «controlled» και
«uncontrolled» συναλλαγές και αφορά τη διάκριση των συναλλαγών που
διενεργούνται µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων από εκείνες που διενεργούνται
µε ανεξάρτητε επιχειρήσεις. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι στις πρώτες τη
διαµόρφωση των τιµών τις κάνει ο όµιλος ενώ στη δεύτερη η αγορά παίζει το
ρυθµιστή των τιµών.

1.2. Σκοπός της ενδοοµιλικής τιµολόγησης

Η ενδοοµιλική τιµολόγηση αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέµα ενδοεταιρικής φύσεως. Κι αυτό διότι µια επιτυχής τιµολόγηση θα αποτελούσε σηµαντικό
θεµέλιο για την επίτευξη και κατοχύρωση κερδών. Για τους πολυεθνικούς
οργανισµούς(multinational company or MNC) η ενδοοµιλική τιµολόγηση γνωρίζει
µεγάλη σηµαντικότητα διότι τις βοηθά να αποφασίζουν που και µε ποιο τρόπο θα
διοχετεύσουν τα κέρδη τους. Από την άλλη πλευρά οι εθνικές αρχές και οι
κυβερνήσεις παρακολουθούν το θέµα στενά διότι η τιµολόγηση µεταξύ

1

Introduction to Management Accounting1996 page122 transfer price is explained as «the amount
charged by one segment of an organization for a product or a service it supplies to another segment of
the same organization.» Hongrin
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συνδεδεµένων εταιριών οδηγεί στη διαµόρφωση φορολογικών εσόδων καθώς και
πληθώρα άλλων παραµέτρων που θα αναλυθούν παρακάτω.

Η ενδοοµιλική τιµολόγηση εξυπηρετεί τις παρακάτω παραµέτρους:
1. Ελαχιστοποίηση φορολογητέου εισοδήµατος.
2. Ελαχιστοποίηση εισαγωγικών δασµών.
3. Αποφυγή χρηµατοοικονοµικών προβληµάτων.
4. ∆ιευθέτηση προσαρµογών για τις νοµισµατικές µεταβολές.
5. Έλεγχος των αποτελεσµάτων των εταιριών ενός οµίλου από άποψη
αποδοτικότητας.
Με βάση βέβαια µια σειρά συγγραφέων (Abdallah 1989,Al Eryani 1990,Arpan
1972,Borkowski 1990,Tang 1992 ) οι στόχοι της ενδοοµιλικής τιµολόγησης
συνοψίζονται στα παρακάτω:
1. ∆ιαχείριση δασµών εµπορίου
2. Προσαρµογή στα εθνικά φορολογικά πλαίσια
3. ∆ιαχείριση φορολογητέας ύλης.
4. Κίνητρα
5. Αποτίµηση απόδοσης
6. Προώθηση της επίτευξης των στόχων
7. Ανταγωνιστικότητα
8. Αντιµετώπιση των περιορισµών στη διαχείριση ρευστότητας.
9. Ελαχιστοποίηση ρίσκου πληθωρισµού
10. ∆ιαχείριση συναλλαγµατικών ισοτιµιών
11. Ορθή απεικόνιση πραγµατικού κόστους και εισοδήµατος.
Ενυπάρχει βέβαια και µια άλλη προσέγγιση η οποί υποστηρίζει ότι η ενδοοµιλική
τιµολόγηση δεν αποτελεί πρωταρχικό εργαλείο λογιστικής διαχείρισης αλλά αποτελεί
εργαλείο συµπεριφοράς προκειµένου οι µάνατζερ να λαµβάνουν σωστές αποφάσεις.2

1.2.1 Ανάλυση στόχων της ενδοοµιλικής τιµολόγησης

2

Anthony et Al 1992
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1.2.1.1 Ελαχιστοποίηση φορολογητέου εισοδήµατος

Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η ελαχιστοποίηση φορολογητέων κερδών
αποτελεί µια από τις πιο σηµαντικές παραµέτρους στην ενδοοµιλική τιµολόγηση και
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ωστόσο αν αναλογιστούµε ότι το 35% του
παγκόσµιου εµπορίου αποτελείται από ενδοοµιλικές συναλλαγές δεν θα πρέπει να
µας εκπλήσσει. Οικονοµικής φύσεως πλεονεκτήµατα γίνονται άµεσα ορατά σε
περίπτωση που κέρδη µεταφέρονται από επικράτειες µε µεγάλους φορολογικούς
συντελεστές σε αντίστοιχες µε χαµηλούς φορολογικούς συντελεστές.
∆εδοµένης της ιδιαίτερης σχέσης µεταξύ των συνδεδεµένων επιχειρήσεων οι τιµές
των µεταξύ τους συναλλαγών δεν διαµορφώνονται µε βάση τις συνθήκες της
ελεύθερης αγοράς δηλαδή µε βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσµα οι όµιλοι να αποφασίζουν κατά το δοκούν. έχει εποµένως τη δυνατότητα
µέσω της κατάλληλης ενδοοµιλικής τιµολόγησης να µεταβάλλει το φορολογητέο
κέρδος των εταιριών δηλαδή να τα µεταφέρει από τη µια στην άλλη και να επηρεάζει
τη συνολική φορολογική επιβάρυνση του οµίλου.

Το παρακάτω απλό παράδειγµα µπορεί να βοηθήσει τον αναγνώστη να συλλογιστεί
τη σηµαντικότητα της «µεταφοράς κερδών»

Παράδειγµα 1.1

Low tax rate A

High tax rate B

Combined (A+B)

Low transfer price

Sales Price

2.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

Cost of Goods sold

1.000,00 €

2.000,00 €

1.000,00 €

Gross Profit
Operating expenses

1.000,00 €

2.000,00 €

3.000,00 €

200, 00

400, 00

600, 00

Earnings before taxes

600,00

1600,00

2,400.00

Taxes (20%+50%)

120,00

800,00

920,00

Net income

380,00

800,00

1480,00
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High transfer price
Sales Price

3000,00

4000,00

4000, 00

Cost of Goods sold

1000, 00

3000, 00

1000, 00

Gross Profit

2000, 00

1000, 00

3000, 00

Operating expenses

200, 00

400, 00

600, 00

Earnings before taxes

1800, 00

600, 00

2400, 00

Taxes (20%+50%)

360, 00

300, 00

660, 00

Net income

1440, 00

300, 00

1740, 00

Η επιχείρηση Α είναι εγκατεστηµένη σε χώρα όπου επιβάλλεται χαµηλός
συντελεστής φορολόγησης (20%) και η επιχείρηση Β βρίσκεται σε κράτος µε
διαφορετική φορολογική πολιτική. Εφαρµόζοντας χαµηλή ενδοοµιλική τιµολόγηση
στον πρώτο πίνακα παρατηρούµε ότι σε ενοποιηµένο ισολογισµό θα πληρώσει 1480
€. Αντίθετα εφαρµόζοντας υψηλή τιµολογιακή πολιτική στο δεύτερο παράδειγµα
εξοικονοµεί σηµαντικό ποσό φόρου και θα κληθεί σε ενοποιηµένη βάση να πληρώσει
660 €. Από το απλό αυτό παράδειγµα διαφαίνεται η σηµαντικότητα της ενδοοµιλικής
τιµολόγησης και το κόστος λήψης αποφάσεων.

Παράδειγµα 1.2

Μητρική εταιρία Μ είναι εγκατεστηµένη στο κράτος Α κατασκευάζει
προϊόντα µε κόστος κατασκευής 1000 €. Η εταιρία Μ πωλεί τα προϊόντα στη
θυγατρική εταιρία Θ η οποία βρίσκεται στο κράτος Β.Η θυγατρική Θ πωλεί τα
προϊόντα της µε τιµή µονάδας 5.000,00 €. Φορολογικός συντελεστής στο κράτος Α
είναι 35% και στο Β 25%.
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ΤΙΜΗ

ΚΕΡ∆ΟΣ

ΚΕΡ∆

ΚΕΡ∆ΟΣ

ΦΟΡΟΣ

ΦΟΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚ

ΚΕΡ∆ΟΣ

ΕΝ∆ΟΟΜΙΛΙΚΗΣ

Μ

ΟΣ Θ

ΟΜΙΛΟΥ(Π

ΚΡΑΤΟ

ΚΡΑΤΟ

ΟΣ ΦΟΡΣ

ΟΜΙΛΟΥ

ΡΟ

ΥΣ

ΥΣ

ΟΜΙΛΟΥ

ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ

ΦΟΡΩΝ)

Α(40%)

Β(20%)

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1000

0

4000

4000

0

800

800

3200

2000

1000

3000

4000

400

600

1000

3000

3000

2000

2000

4000

800

400

1200

2800

4000

3000

1000

4000

1200

200

1400

2600

5000

4000

0

4000

1600

0

1600

2400

ΤΙΜΗ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ

2000
1500
ΦΟΡΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ Α
1000

ΦΟΡΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ Β
ΦΟΡΟΣ ΟΜΙΛΟΥ

500
0
1000

2000

3000

4000

5000

Στο παραπάνω διάγραµµα φαίνεται ότι τα κέρδη του οµίλου παραµένουν σταθερά
ανεξαρτήτως της τιµής της ενδοοµιλικής πώλησης. Εντούτοις όσο αυξάνει η τιµή
τόσο περισσότερο κέρδος αποκοµίζει η µητρική ενώ όσο χαµηλώνει η τιµή τόσο
µεγαλύτερο κέρδος προσπορίζεται στη θυγατρική. Λαµβάνοντας υπόψη τις
διακυµάνσεις της τιµής συναλλαγής αναπροσαρµόζεται και η συνολική φορολογική
επιβάρυνση του οµίλου. ∆ηλαδή στο παράδειγµα µας όσο αυξάνει η τιµή
µεταβίβασης τόσο αυξάνει και η φορολογική επιβάρυνση του οµίλου.
Από την πλευρά των επιχειρήσεων τίθεται λόγω φορολογικών διαφορών σε ποια
χώρα και στην κατοχή ποιας από τις επιχειρήσεις του οµίλου θα φορολογηθεί ο
κέρδος .Οι σκοποί της πολιτικής της ενδοοµιλικής τιµολόγησης επηρεάζονται αφ’
ενός από την ατοµική κατάσταση της εκάστοτε µονάδας του οµίλου και από τον
εφαρµοστέο φορολογικό συντελεστή. Στο πλαίσιο αυτό χρήσιµο ερώτηµα αποτελεί
εάν τα εµπλεκόµενα κράτη εφαρµόζουν τους ίδιους κανόνες για την κατανοµή του

8

φορολογητέου εισοδήµατος. Εάν δεν υπάρχει συµβατότητα τότε ενυπάρχει ο
κίνδυνος διπλής φορολόγησης.

1.2.1.2 Ελαχιστοποίηση εισαγωγικών δασμών.

Η επιχείρηση Α του παραπάνω παραδείγµατος πωλεί αγαθά στην
επιχείρηση Β. Με βάση τους κανόνες του transfer pricing θα πρέπει να
πουλήσει σε όσο το δυνατόν υψηλότερη τιµή σε περίπτωση που ο
φορολογικός συντελεστής της επιχείρησης Α είναι χαµηλός και όσο το
δυνατόν πιο φθηνά σε περίπτωση που ο ο συντελεστής αυτός είναι
υψηλότερος. Σε περίπτωση που εµφανίζονται εισαγωγικοί δασµοί το θέµα
περιπλέκεται περισσότερο σε σχέση µε τους στόχους που προσπαθεί να
επιτύχει το transfer price.Υποθετικά η επιβολή χαµηλότερου transfer price
όντως οδηγεί σε χαµηλότερους δασµούς αλλά από την άλλη οδηγεί σε
υψηλότερη φορολογία στη συνδεδεµένη εταιρία. Από την άλλη πλευρά η
επιβολή υψηλού transfer price οδηγεί σε χαµηλότερο φόρο εισοδήµατος
εντούτοις θα οδηγήσει σε υψηλότερους δασµούς γεγονός που θα επιβαρύνει
το ίδιο το προϊόν και την αγοράστρια εταιρία. Γενικότερα η ελαχιστοποίηση
εισαγωγικών δασµών είναι κάτι το εξαιρετικά εύκολο. Όµως η εµπλοκή στο
θέµα της φορολογητέας ύλης ίσως να περιπλέκει τα πράγµατα. Επιπρόσθετα
µια χώρα µε χαµηλούς εισαγωγικούς δασµούς µπορεί να επιβάλλει υψηλό
συντελεστή φορολογίας όπως και το αντίστροφο. Εποµένως για τους
πολυεθνικούς οµίλους που εφαρµόζουν το transfer price θα πρέπει να
συνυπολογίσουν τα οφέλη από την εξοικονόµηση καταλογισµού
φορολογητέου εισοδήµατος καθώς και την ελαχιστοποίηση οιοδήποτε είδους
δασµού και να προσπαθήσουν να ελαχιστοποιήσουν τα οφέλη τους από ένα
µίγµα πολιτικής.
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1.2.1.3 Αποφυγή χρηµατοοικονοµικών προβληµάτων

Η ενδοοµιλική τιµολόγηση χρησιµοποιείται για να δίνει λύση σε κάθε
είδους χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα αλλά και να βελτιώνει τη
χρηµατοοικονοµική θέση των οµίλων. Όπως θα δούµε παρακάτω σε
παραδείγµατα µερικές αναπτυγµένες χώρες µε ισχυρούς ελεγκτικούς
µηχανισµούς δεν επιτρέπουν την διαφυγή κερδών από τη χώρα πάνω από ένα
όριο. Μια µέθοδος αποφυγής αυτού του περιορισµού είναι η επιβολή υψηλών
τιµών στις εισαγωγές αγαθών. Εποµένως ελέγχουν στενά τις τιµές των
εισαγωγών-εξαγωγών.
Ένας άλλος γνωστός περιορισµός είναι η απαγόρευση καταλογισµού από τη
µητρική εξόδων προς έκπτωση από το φορολογικό εισόδηµα. Για παράδειγµα
απαγορεύουν τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης σε άλλη χώρα πλην της
µητρικής. Λόγω αυτού του περιορισµού ένας τρόπος να ξεπεραστεί το
πρόβληµα είναι η επιβολή υψηλού transfer price κατά τη χώρα όπου ισχύουν
αυτές οι απαγορεύσεις.
Τέλος η ενδοοµιλική τιµολόγηση δίνει τη δυνατότητα να «ενεργοποιεί»
κανάλια χρηµατοδότησης από µια µητρική σε οιαδήποτε θυγατρική
διαµορφώνοντας µια ιδανική εικόνα ως προς τη χρηµατοοικονοµική θέση της
επιχείρησης που να ικανοποιεί τους αλλοδαπούς δανειστές. Εποµένως η
µητρική δεν θα χρειαστεί να διοχετεύσει κεφάλαια στη θυγατρική εταιρία
παρά το ότι η τελευταία µπορεί να τα χρειαστεί προκειµένου να διασφαλίσει
µια νέα χρηµατοδότηση.

1.2.1.4 Συναλλαγµατικές διαφορές

Η µεγάλη σηµασία των συναλλαγµατικών διαφορών µπορεί εύκολα να
επηρεάσει τη βάση πάνω στην οποία γίνεται η διαδικασία των αναφορών σε
έναν πολυεθνικό όµιλο. Για παράδειγµα πολλές Αµερικάνικες εταιρίες
αποτιµούν τα µηνιαία αποτελέσµατα των θυγατρικών τους σε δολάρια
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Αµερικής($).Αν όµως αλλάξει η ισοτιµία των νοµισµάτων µπορεί να
καθίσταται δύσκολη η εύλογη αποτίµηση των αποτελεσµάτων µιας
θυγατρικής η οποία κάνει τις αναφορές στο τοπικό της νόµισµα. Η λύση
έρχεται µε την προσαρµογή της ενδοοµιλικής τιµολόγησης. Όµως αυτό µπορεί
να δηµιουργήσει πρόβληµα σε ότι αφορά την κερδοφορία κάποιων εταιριών.
∆ηλαδή µπορεί τα κέρδη µιας εταιρίας να είναι µεγαλύτερα όχι λόγω
καλύτερης διοίκησης αλλά λόγω της διαφοράς της ενδοοµιλικής τιµολόγησης
που επιβάλλεται. Η λύση στο ανωτέρω πρόβληµα είναι η τήρηση δυο ειδών
βιβλίων από τη µητρική εταιρία Το ένα για τις αλλοδαπές ελεγκτικές
υπηρεσίες και το άλλο για τους λόγους αποτίµησης αξιών και περιουσιακών
στοιχείων των εταιριών του οµίλου.

1.2.1.5 Έλεγχος των αποτελεσµάτων των εταιριών ενός οµίλου από
άποψη αποδοτικότητας.
Προκειµένου να µπορούν να ελέγχουν καλυτέρα και να εξασφαλίζονται όλες
εκείνες οι δικλείδες ασφαλείας που θα διασφαλίζουν τον έλεγχο καθώς και τη
µέγιστη αποδοτικότητα ο Abdallah (1989) προτείνει τις παρακάτω προϋποθέσεις για
ένα ουσιαστικό σύστηµα ενδοοµιλικής τιµολόγησης.
•

Το σύστηµα θα πρέπει να υπολογίζει τα κέρδη των θυγατρικών στο
εξωτερικό και το αποτέλεσµα των managers συµπεριλαµβανοµένης
της ελεγχόµενης συνεισφοράς του οµίλου στο αποτέλεσµα.

•

Θα πρέπει να προµηθεύει το ανώτατο management µε όλες εκείνες τις
πληροφορίες που θα λειτουργούν σαν πυξίδα στην διαµόρφωση τες
εταιρικής πολιτικής.

•

Το σύστηµα θα πρέπει από µόνο του να βελτιώνει την
αποτελεσµατικότητα του οµίλου.

•

Το σύστηµα θα πρέπει να παροτρύνει τους διευθυντές των θυγατρικών
να βελτιώνονται ως προς την ουσιαστικότητα και αποτελεσµατικότητα
τους αρµονικά σε σχέση µε τις απαιτήσεις του top-management.

•

Τέλος θα πρέπει να ελαχιστοποιεί τα κόστη των διεθνών συναλλαγών
καταργώντας τα σύνορα, µειώνοντας τις φορολογικές επιβαρύνσεις τα
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έξοδα για τη διενέργεια συναλλαγών και τη διαφυγή κερδών λόγω
συναλλαγµατικών ισοτιµιών.

1.3 Η άλλη πλευρά της ενδοοµιλικής τιµολόγησης.

Η ενδοοµιλική τιµολόγηση έχει ιδιαίτερη σηµασία στους οργανισµούς σε µια
παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία η δραστηριότητα των οποίων επεκτείνεται σε χώρες
µε διαφορετικά νοµικά πλαίσια και φορολογικά συστήµατα.
Το κυνήγι των κερδών της ασφαλούς διαµόρφωσης ταµιακών ροών και διαθεσίµων
των πλάνων των πωλήσεων των οικονοµιών κλίµακας του συγκριτικού
πλεονεκτήµατος µέσω του επιµερισµού των δραστηριοτήτων η δηµιουργία διαφόρων
επενδυτικών σχηµάτων (trusts) θυγατρικών εταιριών υποκαταστηµάτων απαιτούν
υπολογισµό του κόστους για την ίδρυση τους καθώς και υπολογισµός των
φορολογητέων εισοδηµάτων τους. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι οργανισµοί πρέπει να
δηµιουργούν και να εξελίσσουν διαδικασίες οι οποίες να καταλογίζουν τα κόστη στα
κατάλληλα κέντρα καθώς και τα Γ.Β.Ε (overhead costs) για αγαθά και υπηρεσίες.
Πρακτικά επειδή οι διαδικασίες αυτές αποτελούν επτασφράγιστο µυστικό για τις
επιχειρήσεις καθώς και ένα βαθµό υποκειµενικότητας υπάρχει πλήρης ελευθερία
κινήσεων. Αυτή η ελευθερία κινήσεων τους επιτρέπει να ελαχιστοποιούν τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις και να διαχωρίζουν τα κέρδη τους διασφαλίζοντας
ωστόσο ότι θα καταλογιστούν σε κράτη µε ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα δηλαδή
µε χαµηλούς συντελεστές φορολογίας ή µε χαλαρό θεσµικό πλαίσιο. Οι ειδικοί
αναγνωρίζουν ότι η ενδοοµιλική τιµολόγηση µπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να
αποφύγουν τη διπλή φορολογία αλλά από την άλλη εµπεριέχονται και παγίδες.
Μπορεί να χρησιµοποιηθείτε το να µεταφέρει κέρδη τεχνικά από µια χώρα µε υψηλό
ποσοστό φορολόγησης σε χώρα µε αντίστοιχους χαµηλότερους µε το να:
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•

Είτε να µεγιστοποιεί τα έξοδα στην πρώτη(πωλήτρια)

•

Είτε να µεγιστοποιεί το εισόδηµα της δεύτερης (αγοράστρια).3

(PRICEWATERHOUSE COOPERS PAGE 15 EDITION 2009)
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Πρώην στέλεχος του Brookings Institution επιχειρηµατολόγησε ότι «η ενδοοµιλική
τιµολόγηση χρησιµοποιείται σχεδόν από κάθε πολυεθνική εταιρία µε σκοπό να
µεταφέρει µε τη θέληση της τα κέρδη της σε όλον τον κόσµο.4
H ευελιξία που παρουσιάζει το transfer pricing είτε για φοροαποφυγή (tax avoidance)
είτε για φοροδιαφυγή (tax evasion) είναι ακατόρθωτο να γίνει αντιληπτό στην
πλειοψηφία του δηµοσίου κοινού και πολύ ακριβό για τις ελεγκτικές αρχές για να το
εντοπίσουν. Ενυπάρχει ωστόσο ένα περίεργο παιχνίδι µε πολλούς εµπλεκόµενους
δηλαδή εταιρίες, ελεγκτές-λογιστές-δικηγόροι-σύµβουλοι-αρµόδιες ελεγκτικές αρχέςδιεθνή πρακτορεία προµηθειών οι οποίοι στήνουν τους κανόνες και τους
επανεξετάζουν ανάλογα µε το ποια µέθοδος γίνεται καλύτερα αποδεκτή και
εξελίσσοντας τρόπους για να διαχειρίζονται καλύτερα τα φορολογητέα κέρδη
αποφεύγοντας ή και λειτουργώντας µε υπόγειους τρόπους για να παραβιάσουν τους
κανόνες. Πλέον η αδιάλειπτη χρήση της ενδοοµιλική τιµολόγησης έχει βαρύνουσα
έµµεση σηµασία για τα διεθνή χρηµατιστήρια µετοχών και άλλων τίτλων στα
µερίσµατα στα κέρδη στο δείκτη (R.O.I) καθώς και στο ποσοστό επιστροφής στο
κεφάλαιο. Επίσης είναι σηµαντικός παράγοντας για τα µπόνους και τις παραπάνω
αµοιβές για την ανώτατη διοίκηση τα οποία συνδέονται µε τα λειτουργικά κέρδη
(operating result).Τέλος ο λόγος που η ενδοοµιλική τιµολόγηση έχει τόσο µεγάλη
σηµασία είναι γιατί συνδέεται µε τους φόρους οι οποίοι επιβάλλονται στα
επιχειρηµατικά κέρδη µε σκοπό να χρηµατοδοτήσουν τις δηµόσιες υπηρεσίες ένα
κράτος πρόνοιας καθώς και τη δηµοσιονοµική πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης.
Σύµβουλοι επιχειρήσεων διατείνονται ότι η ενδοοµιλική τιµολόγησης συνεχίζει να
είναι και αποτελεί στο µέλλον το πιο κρίσιµο φορολογικό ζήτηµα που
αντιµετωπίζουν οι διεθνείς πολυεθνικοί όµιλοι5.
Αποδίδοντας την πραγµατική σηµασία της ενδοοµιλικής τιµολόγησης στην µεταφορά
εταιρικών κερδών στην διαµόρφωση πολιτικής για φόρο αποφυγή και στη εύκολη
µεταφορά κεφαλαίου καθώς και τις συνέπειες τους στις δηµόσιες υπηρεσίες και
αγαθά η διοίκηση του Internal Revenue Services (I.R.S) προχωρήσει στην εξής
δήλωση στον Τύπο: «Είναι ένα από τα πιο σηµαντικά ζητήµατα µε µεγάλες
προκλήσεις» (Times 12 of September 2006). Επιπρόσθετα µια µελέτη στις
αµερικάνικές εταιρίες κατέληξε στο ότι «πέρα από τα συνήθη χαρακτηριστικά
γνωρίσµατα της ενδοοµιλικής τιµολόγησης έχει σηµαντικό ρόλο σωρευτικά στο
4
5

(Baker 2005 p.30)
Ernst& Young 2006 page 5.
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λογιστικό σύστηµα της χώρας καθώς και ότι δυνητικά µειώνει την αξία των
εξαγωγών και το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.
Η εκτενής χρήση του transfer price οι εθνικές αρµόδιες ελεγκτικές αρχές προσπαθούν
να διαπιστώσουν πόση ευελιξία περιέχει και ποια είναι τα τρωτά σου σηµεία.
Κάποιες δε από αυτές έχουν πάρει ασυνήθιστη αρµοδιότητα ως προς τον έλεγχο των
ενδοοµιλικών συναλλαγών. Για παράδειγµα οι ελεγκτικές αρχές των Η.Π.Α υπό τη
σκέπη του άρθρου 482 του Εσωτερικού κώδικα Εσόδων (Internal Revenue Code)
έχουν την ελευθερία να ελέγχουν τη µεταφορά κερδών τις εκπτώσεις τις επιστροφές
και οποιεσδήποτε σχέσεις µεταξύ συνδεδεµένων εταιριών αν είναι να αποφευχθεί η
φοροδιαφυγή. Παρακάτω αναφέρουµε ότι πολλές χώρες µπροστά στο δυσάρεστο
ενδεχόµενο περιορισµού του προϋπολογισµού τους και ανήσυχες για τη διασφάλιση
πολιτικής και κοινωνικής σταθερότητας δείχνουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον να
µελετήσουν προσεκτικά το πλαίσιο των ενδοοµιλικών τιµολογήσεων πάνω στα
εταιρικά κέρδη.6 Κάποιες µάλιστα από αυτές εφαρµόζοντας επιθετική πολιτική
θέσπισαν υψηλά πρόστιµα και µεγάλη συχνότητα ελέγχων δίνοντας έµφαση στην
εκπαίδευση στελεχών.7
Από την άλλη πλευρά οι διοικήσεις των εταιριών παραδέχονται η πρωτοβουλία των
ελεγκτικών αρχών για τον τρόπο που εφαρµόζουν την ενδοοµιλική τιµολόγηση έχει
αυξηθεί σηµαντικά.8και αρκετές επιχειρήσεις ήδη έχουν κληθεί στο δικαστήριο και
άλλες έχουν πειστεί να συνάψουν κάποια φορολογική συµφωνία. Για παράδειγµα Η
Μεγάλη Βρετανία πραγµατοποίησε προσαρµογές σε 1724 ελέγχους καταλογίζοντας
τεράστιο ποσό προστίµων σε πέντε περιπτώσεις. Για την περίοδο 2003-2007 οι
προσαρµογές στο φορολογητέο εισόδηµα ανήλθαν σε 1 δις 134 εκατοµµύρια
στερλίνες και άλλα 2,114 δις στερλίνες εξοικονόµησε από το διάστηµα 2007-2009.9
Τέλος η ενεργοποίηση της αυστραλιανής κυβέρνησης τη βοήθησε να εξοικονοµήσει
πάνω από 2,5 δις δολάρια από το 2005 ως τις αρχές του 2010.
Για την αποφυγή των δυσλειτουργών καθώς και του ρίσκου που εκτίθενται οι
επιχειρήσεις υπάρχουν οι προϋποθέσεις να αποφύγουν µακροχρόνιες διαµάχες µε τις
ελεγκτικές αρχές ,έσω των Συµφωνιών Προκαθορισµένης τιµολόγησης (Advance
Pricing Agreements).Αυτές επιτρέπουν µια συµφωνία µε τις εγχώριες και αλλοδαπές
ελεγκτικές αρχές να συµφωνούν πάνω στη µέθοδο transfer price που εφαρµόζεται
6

Hansard UK House of Commons Debates 2006 US Government accountability.
Williamson et Al. Edition 2001+ edition 2005
8
Henderson Global Investors 2005 page 4.
9
Hansard UK House of common debates 11 January 2010 col.781
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πληρώνοντας ένα ανταποδοτικό τέλος και αποφεύγοντας έτσι ένα «φορολογικό
κυνηγητό» .Για λόγους εµπιστευτικότητας οι κυβερνήσεις δε δηµοσιοποιούν
λεπτοµέρειες αλλά κάποια αντιπροσωπευτικά στοιχεία δίνονται στο παράρτηµα.

1.3.1 Οι απόψεις των ελεγκτικών εταιριών για το transfer price.
Οι εταιρίες παροχής λογιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών δροµολογούν
διαδικασίες για την εξέλιξη και την κατάλληλη χρήση των εκάστοτε νοµικών
πλαισίων για την φοροαποφυγή των πελατών τους.10Μελέτη της ERNST& YOUNG
ανέφερε χαρακτηριστικά: «ο φόρος είναι κόστος οπότε ένας καλός µάνατζερ θα
προσπαθήσει να διαχειριστεί αυτό το κόστος καθώς και το ρίσκο που το
συνοδεύει.»(Irish Times 7 7/05/2004.). Επιπλέον η Deloitte & Touche σε άρθρο της
στο New York Times στις 7/04/2009 αναφέρει: «εφαρµόζοντας µια στρατηγική
ενδοοµιλικής τιµολόγησης από την πρώτη στιγµή παρά περιµένοντας µέχρι το τέλος
της περιόδου χάριτος(…) η ίδια η εταιρία και το πολυεθνικό συγκρότηµα στο οποίο
ανήκει µπορούν να εκµεταλλευτούν τα πρώτα χρόνια λειτουργίας για να µεταφέρουν
κέρδη (…) και να περιορίσουν το κόστος του φόρου για όλο το συγκρότηµα.» Το
ενδεχόµενο της µείωσης ή της πλήρους αποφυγής επιβολής φορολογίας αποτελεί
στόχο των εταιριών διότι αυξάνει την αξία των µετόχων τα κέρδη µετά φόρων και την
επιστροφή κεφαλαίου (R.O.I).Επιπρόσθετα αυξάνει τις πρόσθετες αµοιβές των
ανωτάτων στελεχών καθώς τα τελευταία συνδέονται µε τα αποτελέσµατα και το πώς
διαµορφώνονται.

1.3.2 O ρόλος της Παγκοσµιοποίησης.

Η παγκοσµιοποίηση έχει επιφέρει νέες περιπλοκές στις στρατηγικές της
ενδοοµιλικής τιµολόγησης. Πλήρως απαλλαγµένοι από καθεστωτικούς περιορισµούς
και οι οργανισµοί µπορούν πιο εύκολα να δηµιουργούν θυγατρικές υποκαταστήµατα
κοινοπραξίες εταιρίες ειδικού σκοπού και επενδυτικά κεφάλαια σε γεωγραφικές
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περιοχές µε χαµηλή φορολογία οι άλλες εισφορές. Για παράδειγµα µια
αυτοκινητοβιοµηχανία µπορεί να σχεδιάσει τα εξαρτήµατα στη χώρα Α και Β µετά να
τα κατασκευάσει στη χώρα Γ και ∆ να αποθηκευτούν στην Ε να κατοχυρωθούν οι
καινοτοµίες και τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στην ΣΤ. Το προηγούµενο παράδειγµα
κατέδειξε την ανάγκη των πολυεθνικών εταιριών για ανάπτυξη σε παγκόσµια
κλίµακα. Αυτή η ανάγκη δηµιούργησε νέες και πιο εξελιγµένες στρατηγικές για
transfer pricing και καθιστά πιο εύκολη τη µεταφορά φορολογητέων κερδών σε πιο
ευνοϊκούς φορολογικά προορισµούς. Το 2000 (millennium) οι 51 από τις
µεγαλύτερες οικονοµίες αποτελούνταν από εταιρίες παρά από κράτη που
απολαµβάνουν τεράστια δύναµη 11 οι 100 µεγαλύτερες εταιρίες κατείχαν
περιουσιακά στοιχεία αξίας 3,4 τρις $εκ των οποίων το 40% βρισκόταν έξω από τη
µητρική τους εταιρία. Οι 200 µεγαλύτεροι όµιλοι κατείχαν το 28% της παγκόσµιας
οικονοµικής δραστηριότητας. Οι 500 µεγαλύτεροι διεθνείς οργανισµοί κατείχαν το
70% του παγκόσµιου εµπορίου το 80% των άµεσων ξένων επενδύσεων το 1/3 των
εξαγωγών βιοµηχανικών προϊόντων και το 75% του παγκόσµιου εµπορίου Ά υλών.
Η ραγδαία ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου αλλά και των πολυεθνικών εταιριών
παρείχαν πολλές προοπτικές για την εφαρµογή στρατηγικών ενδοοµιλικής
τιµολόγησης ειδικά για τους οργανισµούς που προµηθεύονται τα υλικά τους σε
µεγαλύτερη κλίµακα απ’ ότι τα ίδια τα έθνη. Οι Αµερικανικές φορολογικές αρχές
διευκρινίζουν ότι : «δυο είδη δραστηριοτήτων δεσπόζουν µεταξύ εταιριών ενός
οµίλου συµφωνίες επιµερισµού του κόστους και συµφωνίες παροχής υπηρεσιών
αποτελούν δραστηριότητες κλειδιά για παγίδες ενδοοµιλικής τιµολόγησης και φορο
αποφυγής ( transfer pricing abuse). Σε πολλές περιπτώσεις λόγω της δοµής της
αγοράς ή και της ύπαρξης µονοπωλίων η «Αρχή ίσων αποστάσεων» (Arm’s Length
price) η βασική έννοια της ενδοοµιλικής τιµολόγησης δεν µπορεί να εφαρµοστεί
απόλυτα οπότε οι ελεγκτικές αρχές εξετάζουν προσεκτικά τις εταιρικές πολιτικές. Οι
αναπτυσσόµενες χώρες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη χρήση της ενδοοµιλικής
τιµολόγησης για τη φοροαποφυγή και τη διαφυγή κεφαλαίων (Borkowski 1997) και
πολλές φορές η δυνατότητα τους να εντοπίσουν αυτούς τους ελεγκτικούς
µηχανισµούς προσκρούει πάνω στην έλλειψη κεφαλαίων και κατ’ επέκταση τη
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δηµιουργία ειδικού σώµατος που θα εξετάζει αναλυτικά και στενά τις εταιρικές
πολιτικές.12
Ένας άλλος φορέας που εξέφρασε την άποψη του ήταν το ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο (International Monetary Fund) το οποίο διευκρίνισε ότι το παγκόσµιο εµπόριο
δηµιουργεί «προβλήµατα για τις εθνικές φορολογικές αρχές που προέρχονται από τις
στρατηγικές ενδοοµιλικής τιµολόγησης που εφαρµόζονται από τις πολυεθνικές
περιλαµβάνοντας δάνεια επιµερισµό του σταθερού κόστους και η αποτίµηση
εµπορικών ονοµάτων καθώς και καινοτοµιών. Πολλοί σύµβουλοι επιχειρήσεων
πιστεύουν ότι πολλοί οργανισµοί χειρίζονται τα τις ενδοοµιλικές συναλλαγές ώστε να
µεταφέρουν κέρδη από χώρες µε υψηλό συντελεστή σε αντίστοιχες µε
χαµηλότερο.»13 Άλλωστε είναι γνωστή και η ρήση του ∆ιευθυντή Οικονοµικού
σχεδιασµού της BMW που δήλωσε δηµόσια ότι η ίδια η εταιρία προσπάθησε να
αυξήσει τα κόστη για τα συνδεδεµένα µέρη στα οποία το φορολογικό καθεστώς
περιλαµβάνει υψηλούς συντελεστές.14

1.3.2.1 Ο ρόλος των υπεράκτιων εταιριών (offshore).

Ένας άλλος συντελεστής που δίνει κύρος και δύναµη στις πολυεθνικές
εταιρίες είναι ότι υπό τη σκέπη του καπιταλισµού πολλές χώρες αγωνίζονται να
προσελκύσουν επενδύσεις να τονώσουν τις εθνικές τους οικονοµίες. Επιπρόσθετα οι
προοπτικές για το transfer pricing αυξάνονται κατακόρυφα λόγω της ύπαρξης των
µικροπολιτειών(microstates) κοινώς γνωστά σαν υπεράκτια χρηµατοοικονοµικά
κέντρα (offshore financial centres) ή φορολογικοί παράδεισοι(tax havens). Οι
περιοχές αυτές θεσπίζοντας τα κατάλληλα νοµικά πλαίσια εξασφαλίζουν
µυστικότητα, χαλαρή πολιτική ελέγχου κεφαλαίων και χαµηλή ή ελάχιστη
φορολόγηση .H µυστικότητα αυτή επιτρέπει να διενεργούνται συναλλαγές µε τελικό
αποδέκτη εταιρίες φαντάσµατα και να εφαρµόζονται δηµιουργικές µέθοδοι
ενδοοµιλικής τιµολόγησης που ουδεµία συσχέτιση θα µπορούσαν να έχουν µε την
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αρχή ίσων αποστάσεων15.Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν µαγνήτη για πολλές εταιρίες
να στήσουν εκεί τα διοικητικά τους κέντρα. Αυτές οι επιχειρηµατική µορφή επιτρέπει
στις εταιρίες να καταχωρούν και να κατευθύνουν τις συναλλαγές τους ώστε να
αποφεύγουν τη φορολογία. Είναι αξιοσηµείωτο ότι σχεδόν το µισό παγκόσµιο
εµπόριο περνά από υπεράκτιες εταιρίες αν και έχουν συµµετοχή στο παγκόσµιο
Α.Ε.Π (g.d.p) µόλις κατά 3%.Οι περιοχές αυτές αντιπροσωπεύουν µόλις το 1,2 % του
παγκόσµιου πληθυσµού αλλά το 26% των περιουσιακών στοιχείων και το 31% των
κερδών των Αµερικανικών Πολυεθνικών εταιριών. Υπολογίζεται περίπου ότι 11,5
τρις $ περιουσιακών στοιχείων είναι τοποθετηµένα σε φορολογικούς παραδείσους.
Κάθε χρόνο πάνω από 200.00 εταιρίες ιδρύονται στο φορολογικούς παραδείσους.
Ένα κτίριο στα νησιά Cayman αποτελεί την επίσηµη διεύθυνση για πάνω από 18,857
εταιρίες. Αναλυτικό παράδειγµα για το ρόλο τους στις µελέτες περιπτώσεων σε
εθνικό επίπεδο.

1.4 Η ενδοοµιλική τιµολόγηση στις αναπτυσσόµενες χώρες και
αναπτυγµένες χώρες. Ανάλυση περιπτώσεων.

1.4.1 Η περίπτωση της Κίνας.

Η Κίνα αποτελεί τον ανερχόµενο οικονοµικό γίγαντα. Η εξαγωγική της
δραστηριότητα η οποία αυξάνεται κατά 10 % το χρόνο έχει προσελκύσει αλλοδαπές
άµεσες επενδύσεις.(Foreign direct investments-FDI) που στηριζόµενη στο φθηνό
εργατικό δυναµικό καθώς και στην εγχώρια τεχνολογία προκαλεί αυτήν την
εξαγωγική υπερδραστηριότητα. Η κυβέρνηση της Κίνας συνεχίζει να διατηρεί τα
δικαιώµατα των ενσώµατων στοιχείων της αλλά και να προσελκύει ξένες επενδύσεις
µε το να προσφέρει φορολογικά προνόµια. Ενδεικτικά προσφέρει περίοδο «χάριτος»
2 χρήσεων και φορολόγηση στην πρώτη κερδοφόρα χρήση τους. Επιπρόσθετα
παρέχει 50% έκπτωση φορολογίας για τις 3 επόµενες χρήσεις. Τέλος στις εταιρίες
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υψηλής τεχνολογίας καθώς και σε µη κερδοφόρους τοµείς όπως δραστηριότητες
πρωτογενούς τοµέα όπως ξυλεία ή άλλες αγροτικές δραστηριότητες. Παρέχει
πρόσθετα άλλα 2 χρόνια χάριτος από τη φορολόγηση των εταιρικών κερδών. Ως προς
τη στήριξη της τοπικής οικονοµίας η πολιτική της είναι σταθερή εντούτοις έχει
απαγορευτεί η είσοδος σε κάποιες αγορές , διακρατά η ίδια τον έλεγχο για τη
συναλλαγµατική ισοτιµία και η τιµή του Γουάν διαµορφώνεται περισσότερο από την
κυβέρνηση παρά από τις ίδιες τις χρηµαταγορές. Το 2004 υπήρχαν περισσότερα από
400.00 εταιρίες στη χώρα. Το διάστηµα 1996-2004 το 60-65% των εταιρών αυτών
δήλωναν αρνητικά φορολογητέα κεφάλαια και το 2005 το ποσοστό αυτό ανήλθε σε
55%.Η επίσηµη κυβερνητική ιστοσελίδα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι : «Η
ενδοοµιλική τιµολόγηση σαν µέσο φοροαποφυγή αποτελεί το 60 % του τρόπου
δράσης των πολυεθνικών στην χώρα µας.». Το 2007 η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
της Κίνας ανέφερε ότι το 2/3 των εταιριών προέβησαν σε παραπλανητικές αναφορές
και ότι λόγω της ενδοοµιλικής τιµολόγησης χάθηκαν 30 δις Γουάν από φόρους.16Από
το 2006 η κινεζική κυβέρνηση αντέδρασε πιο επιθετικά και διενήργησε αρκετούς
ελέγχους οι οποίοι από το 2006 απέφεραν 460 εκατοµµύρια Γουάν και το 2007 987
εκατοµµύρια Γουάν.17Γενικότερα µελέτες έχουν δείξει ότι η ενδοοµιλική τιµολόγηση
χρησιµοποιείται προκειµένου να προσαρµόζει τις τιµές εισαγωγών και
εξαγωγών.(Adjustments to import-export prices.). Μια άλλη µελέτη έδειξε ότι κατά
µέσο όρο κατά 17 % υπερεκτιµώνται οι εισαγωγές και κατά 9% υποεκτιµώνται οι
εξαγωγές γεγονός που αποφέρει µείωση των φόρων ως και 30 δις Γουάν.

1.4.2 Η περίπτωση της Ρωσίας.

Η Ρωσία µετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης υπέφερε πολλά χρόνια από
ύφεση διαφθορά και πτώση του Α.Ε.Π της. Κάποια διαρθρωτικά µέτρα ελήφθησαν
προκειµένου να ανακάµψει η οικονοµία της. Νοµικό πλαίσιο για τις ενδοοµιλικές
συναλλαγές και την τιµολόγηση καθώς και η εφαρµογή τα αρχής Ίσων Αποστάσεων
υιοθετήθηκαν το 1999. Οι τοµείς στους οποίους δόθηκε σηµαντική βαρύτητα ήταν ο
κλάδος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που αποτελούν βασική συνεισφορά
στην οικονοµία της Ρωσίας. Στις αρχές του 2004 η Παγκόσµια Τράπεζα έδειξε µε
16
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µελέτη ότι οι εξαγωγές της χώρας στα παραπάνω υλικά αποτελούνε το 25 % του
Α.Ε.Π σε σχέση µε το 9% που κατέγραφαν οι επίσηµες αρχές18. O κύριος λόγος γι’
αυτή τη µεγάλη διαφορά ήταν το χαλαρό ακόµα νοµικό πλαίσιο το οποίο επέτρεπε
στις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου να αποκρύπτουν
σηµαντικά εισοδήµατα και µε την εφαρµογή επιθετικού transfer pricing nνα
µεταφέρουν τα κέρδη σε ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα. Κύριο ρόλο συνετέλεσε η
ύπαρξη υπεράκτιων εµπορικών εταιριών οι οποίες εµφανίζονταν αγοραστές
τεραστίων ποσοτήτων πετρελαίου και φυσικού αερίου από τα εργοστάσια παραγωγής
και το πουλούσαν πίσω σε απίστευτα υψηλά επίπεδα µέσω µεσαζόντων19. Μια
αναφορά του Ρωσικού Ελεγκτικού συµβουλίου ανέφερε ότι το 80% του άνθρακα που
εξορύσσεται από παραγωγικές µονάδες στη Ρωσία φτάνουν στην τελική αγορά µέσω
υπεράκτιων εταιριών σε τιµή πολύ διαφορετική σε σχέση µε την τιµή αγοράς. Σαν
αποτέλεσµα οι εταιρίες απέφευγαν τεράστια ποσά σε φόρους ακριβώς γιατί τα κέρδη
δεν εµφανίζονταν στη Ρωσία.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα υπήρξε η εταιρία Gazprom η οποία είχε µια θυγατρική
την Itera στο Jacksonville των Η.Π.Α. Υπολογίστηκε λοιπόν ότι το φυσικό αέριο που
στην εσωτερική ρωσική αγορά πωλούνταν µεταξύ 2-4$ ανα χίλια κυβικά µέτρα
πωλούνταν στην ίδια τιµή στην αµερικάνικη θυγατρική η οποία τα µεταπωλούσε σε
Ρώσικες δηµοκρατίες σε τιµές µεταξύ 30$-90 $ ! Μια άλλη µελέτη έδειξε ότι µεταξύ
1995 και 1999 οι εξαγωγές 25 προϊόντων από τη Ρωσία στην Αµερική ήταν υπότιµολογηµένα κατά περίπου 7,24 δις δολάρια ενώ αντίστοιχα οι εισαγωγές ήταν υπέρτιµολογηµένες κατά 1.68 δις δολάρια. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την διαφυγή
κεφαλαίου τουλάχιστον 9 δις δολαρίων20
Η µεγαλύτερη περίπτωση όµως που έγινε παγκοσµίως γνωστή ήταν τι καµάρι της
Ρωσικής οικονοµίας η εταιρία Yukos Φοροδιαφυγή και κατηγορίες για διαφυγή
κεφαλαίου ήταν η νόµιµη βάση για την προσαγωγή της µεγαλύτερης εταιρίας
ενέργειας στη Ρωσία. Η Yukos ανήκε στον όµιλο Menatep µε έδρα µια ταχυδροµική
θυρίδα κάπου στο Γιβραλτάρ(!)οι ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
υπογράφονταν από µεγάλη ελεγκτική εταιρία σύµφωνα µε τα Αµερικάνικα λογιστικά
πρότυπα. Ο ιδρυτής της Yukos και µετέπειτα διευθύνων σύµβουλος Mikhael
Khodorkovsky κατηγορήθηκε για µεταφορά τεραστίων ποσών ενεργητικών στοιχείων
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στο εξωτερικό καθώς και για αδιάκριτη εφαρµογή transfer pricing µε σκοπό µονάχα
τη φοροδιαφυγή. Σε µια έκθεση 120 σελίδων διαρθρώνει σειρά κατηγοριών εναντίον
της Yukos καθώς και των εικονικών εταιριών και συνδεδεµένων εταιριών του οµίλου
της σε χώρες όπως η Ελβετία ο Παναµάς το Γιβραλτάρ και άλλες κάνοντας σαφή και
τις µεθόδους ενδοοµιλικής τιµολόγησης που χρησιµοποιούσαν. Η ρωσική κυβέρνηση
καταλόγισε στον όµιλο πρόστιµο ύψους 28 δις δολαρίων για αναβαλλόµενη
φορολογία καθώς και φοροδιαφυγή. Συγκεκριµένα η Ρωσική κυβέρνηση διατεινόταν
ότι εργοστάσια του οµίλου στη Ρωσία πουλούσαν αργό πετρέλαιο σε εικονικές
εταιρίες συνδεδεµένες σε περιοχές µε πολύ χαµηλούς ή µηδενικούς φορολογικούς
συντελεστές σε τιµές κάτω από τις τιµές αγοράς.(market -prices). Οι εταιρίες αυτές
µεταπωλούσαν το πετρέλαιο σε ηµεδαπές ή αλλοδαπές χώρες σε τιµές αγοράς. Η
Yukos ήλεγχε πλήρως όλες τις λειτουργίες και τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση των
εταιριών αυτών συµφωνιών οι οποίες της επέτρεπαν να διευθύνει τις προµήθειες τις
πωλήσεις την επεξεργασία καθώς και τη µεταφορά του πετρελαίου. Σαν αµοιβή η
Yukos αµειβόταν µε προµήθεια ονοµαστική (0.01-0.05 %) και το σύνολο των κερδών
έµενε στις εικονικές εταιρίες από ολόκληρο το κανάλι από την παραγωγή µέχρι και
την τελική πώληση. Αυτή η πολιτική της Yukos την οδήγησε σε φοροδιαφυγή.

1.4.4 Η περίπτωση της Νέας Γουινέας.

Στη Νέα Γουινέα λόγω των διαφόρων πολιτικών ενδοοµιλικών τιµολογήσεων
που ακολουθούνται έχουν χαθεί καταλογισµένοι φόροι από 9 εκατοµµύρια δολάρια
µέχρι και 17 εκατοµµύρια δολάρια το 1999. Το κλειδί στην οικονοµία της είναι η
υλοτόµηση και εξαγωγή ξυλείας τα οποία εξάγουν των Ά ύλη σε θυγατρικές οι οποίες
τα µεταπωλούν σε τιµή πολύ υψηλότερη από την τιµή αγοράς. Τη µέθοδο αυτή
ανακάλυψε η εθνική φορολογική αρχή της Νέας Γουινέας µετά τη διενέργεια
ελέγχων. Το κοινωνικό ζήτηµα που προκύπτει είναι ότι για το κράτος αυτό µε
ιδιαίτερα δυσχερείς κοινωνικούς δείκτες διαβίωσης οι φόροι είναι απαραίτητοι
προκειµένου να βελτιωθεί η οικονοµική ζωή των κατοίκων της.
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1.4.3 Η περίπτωση της Αµερικής.

Μια µελέτη του Pak και Zdanowicz το 2002 έδειξε τα ακόλουθα:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ Η.ΠΑ.
ΧΩΡΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΣΕΧΙΑ
ΚΑΝΑ∆ΑΣ

ΧΩΡΑ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
Η.Π.Α
Η.Π.Α

ΚΙΝΑ
ΙΣΡΑΗΛ
ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ
ΙΑΠΩΝΙΑ

Η.Π.Α
Η.Π.Α
Η.Π.Α
Η.Π.Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΤΙΜΗ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ∆ΟΧΕΙΑ
∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ
ΣΤΗΛΕΣ
ΧΑΡΤΙ
ΧΥΜΟΣ ΜΗΛΟΥ
BALLPOINT ΣΤΥΛΟ
ΤΣΙΜΠΙ∆ΑΚΙΑ

972,98 $/ΤΕΜΑΧΙΟ
1853,50/ΤΕΜΑΧΙΟ
4121.81/ΚΙΛΟ
2052 $/ΛΙΤΡΟ
8500 $/
4896 $ /ζεύγος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4:ΤΙΜΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ Η.Π.Α
ΧΩΡΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Η.ΠΑ
Η.Π.Α
Η.Π.Α
Η.Π.Α

ΧΩΡΑ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
HONG KONG
ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
ΙΣΡΑΗΛ

ΕΙ∆ΟΣ

ΤΙΜΗ

ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΝΗΣ
ΠΡΟΚΑΤ ΣΠΙΤΙΑ
ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ
ΠΥΡΑΥΛΟΙ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

1.75 $/ΤΕΜΑΧΙΟ
1,20 $/ΕΝΑ
387,83 $/ΕΝΑ
52,03 $/ΕΝΑ

Όπως φαίνεται από τους παραπάνω πίνακες υπάρχουν άπειρα παραδείγµατα τα οποία
πιστοποιούν τη δυνατότητα της κάθε επιχειρήσεις να διαµορφώνει στρατηγικές
ενδοοµιλικής τιµολόγησης. Τα παραπάνω παραδείγµατα τα οποία είναι υπερβολικά
καταδεικνύουν επίσης το ρίσκο που αναλαµβάνουν οι επιχειρήσεις ακόµη και στις
Η..Π.Α όπου οι ελεγκτικές αρχές (I.R.S) αν µη τι άλλο περνούν από εξονυχιστικό
έλεγχο τις πολυεθνικές εταιρίες.
Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε 2 πολύ µεγάλες εταιρίες της Αµερικανικής
οικονοµίας που έκαναν εκτενή χρήση ενδοοµιλικής τιµολόγησης για φορολογικούς
λόγους και όµως οι χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις υπογράφονταν από πολύ
µεγάλες ελεγκτικές εταιρίες(!).
Κατ’ αρχάς η περίπτωση της Enron της οποίας η πτώχευση έγινε µέσα σε χρόνο
ρεκόρ και βύθισε το χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Η ίδια η εταιρία µε έδρα τις
Η.Π.Α έχοντας σα συµβούλους τις Deloitte & Touch, chase Manhattan, Deutsche
Bank,Bankers Trust,και πολλές δικηγορικές εταιρίες δηµιούργησε περισσότερες από
3500 εταιρίες συνδεδεµένες και θυγατρικές µε σκοπό τη διαφοροποίηση απέναντι
στον κίνδυνο. Οι φορολογικές αρχές διενεργώντας έλεγχο διαπίστωσαν οργανωµένη
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στρατηγική σαι συστηµατική εφαρµογή transfer pricing µε κύριο σκοπό την φόροαποφυγή. Κυρίως , µε βάση το πόρισµα των ελεγκτικών αρχών η ενδοοµιλική
τιµολόγηση αφορούσε income reallocation µέσα από την τιµολόγηση υπηρεσιών που
περιείχε σε θυγατρικές ειδικά στις αναπτυσσόµενες χώρες. Τελικά τα κεφάλαια και τα
κέρδη έφταναν µέσα από έναν κύκλο συναλλαγών σε δυο holdings στα νησιά
Cayman21 . To αξιοσηµείωτο είναι ότι τα έξοδα, µε τα οποία χρεώνονταν οι
θυγατρικές ήταν εκπιπτόµενες από το φόρο και το γεγονός αυτό εξασφάλιζε
µηδαµινές φορολογικές υποχρεώσεις στον όµιλο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τα
κέρδη του οµίλου από το 1996-2000 1,785 δις δολάρια τα οποία δεν φορολογήθηκαν
καθόλου. Κι όµως οι ελεγκτές της εταιρίας υπέγραφαν τις χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις της εταιρίας τεκµηριώνοντας ότι έχουν καταρτιστεί µε βάση το U.S
GAAP.
Η άλλη περίπτωση ήταν η αντίστοιχη της World.Com. Χρησιµοποίησε πιο
δηµιουργικές µεθόδους εστιάζοντας κυρίως σε intangible assets όπως σήµατα
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, brand names. Για φόρο 9,2 εκατοµµυρίων δολαρίων η
ελεγκτική εταιρία τη συµβούλεψε να αυξήσει τα κέρδη µετά φόρων υιοθετώντας ένα
σύστηµα ενδοοµιλικής τιµολόγησης ασώµατων περιουσιακών στοιχείων. Έτσι η
εταιρία δηµιούργησε το στοιχείο «Management Foresight». Το εισήγαγε σαν χαµηλής
φορολογίας δραστηριότητα και αποτέλεσε άδεια η οποία παρεχόταν σε κάθε
θυγατρική µε ένα αντίτιµο αντί για τα ετήσια royalties. Η αλλαγή πολιτικής οδήγησε
σε εξοικονόµηση φόρων 25 εκατοµµύρια δολάρια τον πρώτο χρόνο και περισσότερα
από 170 για τα επόµενα 5 χρόνια. Μετέπειτα διαπιστώθηκε ότι σε κάποιες
περιπτώσεις τα royalties που χρεώνονταν ουσιαστικά ξεπερνούσαν το ενοποιηµένο
καθαρό εισόδηµα από το 1998-2001 περισσότερα από 20 δις δολάρια καταλογίστηκε
σε royalty fees για τη χρήση των ασώµατων περιουσιακών στοιχείων και η
πλειοψηφία αυτών προερχόταν από τη χρέωση για το management foresight. Oι
εταιρίες το αντιµετώπιζαν σαν εκπιπτόµενο έξοδο και η παραλήπτρια φορολογούνταν
γι’ αυτό µε χαµηλό φορολογικό συντελεστή. Συνολικά αυτή η µέθοδος που
ακολουθήθηκε οδήγησε σε εξοικονόµηση από 100-350 εκατοµµύρια δολάρια σε
φόρους.
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1.5. Εσωτερική ευθύνη εντός οµίλων. Συµβουλές δράσης της
διοίκησης. Ματιά του transfer pricing µέσα από τις ίδιες τις
επιχειρήσεις).

Αποφάσεις ενδοοµιλικής τιµολόγησης λαµβάνονται κάθε ηµέρα στα κέντρα
λήψης αποφάσεων των πολυεθνικών εταιριών. Όταν ένα τµήµα πολυεθνικής εταιρίας
τιµολογεί είτε ενσώµατα είτε ασώµατα στοιχεία του Ενεργητικού σε άλλη
συνδεδεµένη είτε θυγατρική το αντιµετωπίζει σαν πώληση. Η τιµή η οποία
χρησιµοποιείται σε αυτή τη συναλλαγή ονοµάζεται ενδοοµιλική τιµολόγηση (transfer
price).Η χρήση της ως εργαλείο φορολογικού σχεδιασµού για να αυξήσει τα κέρδη
των θυγατρικών όταν βρίσκονται σε περιβάλλον µε ευνοϊκή φορολογία Η θυγατρική
από την άλλη πλευρά δηµιουργεί αξίες ώστε να δικαιολογεί όλο και περισσότερα
κέρδη και να ελαχιστοποιεί παράλληλα το καταλογισµένο φόρο εισοδήµατος.
Βασιζόµενη στο περιβάλλον µιας ξένης χώρας η µαµά εταιρία θα διαλέξει µεταξύ
ενός υψηλού ή χαµηλού επιπέδου ενδοοµιλικής τιµολόγησης. Για παράδειγµα όταν ο
% φόρος είναι χαµηλός όπως στην Αµερική τότε η πολιτική που προτιµάται είναι
αγορά σε χαµηλή τιµή και πώληση σε υψηλή τιµή καταλογίζοντας τα κέρδη στις
θυγατρικές. Όταν από την άλλη πλευρά ο φόρος στην αλλοδαπή είναι υψηλός τότε
ακολουθείται η αντίστροφη µέθοδος δηλαδή αγοράζει σε υψηλές τιµές και πουλά σε
χαµηλές τιµές. Λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές της αλλοδαπής
σε σχέση µε τη µητρική εταιρία και το περιβάλλον του ανταγωνισµού η ενδοοµιλική
τιµολόγηση θα προκαλέσει επιπτώσεις στην περίπτωση ενός ελέγχου (audit).
Με βάση τις πρακτικές του παρελθόντος η µέθοδος του κόστους +κέρδος + ένα
ποσοστό για ακραία ενδεχόµενα έχει κατοχυρωθεί τα οποία δεν µελετούνταν σωστά.
Η µέθοδος ενδοοµιλικής τιµολόγησης ορισµένες φορές αντανακλά τη δυναµική της
αγοράς τις προϋποθέσεις του ανταγωνισµού τους στόχους του κόστους καθώς και της
κερδοφορίας καθώς και τη διαδικασία επιµερισµού των πόρων που χρησιµοποιεί η
επιχείρηση για τις δραστηριότητες της. Θέτοντας µια στρατηγική ενδοοµιλικής
τιµολόγησης µέσα σε ένα θεσµικό πλαίσιο προκύπτουν και διαφόρων ειδών
αναποτελεσµατικότητες. Μια σηµαντική διέξοδος για την αποφυγή αυτών των
αναποτελεσµατικοτήτων είναι η «Αρχή Ίσων Αποστάσεων»(Basic Arm’s Length). Η
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αρχή αυτή υιοθετήθηκε από τις φορολογικές αρχές από τις Η.Π.Α και µετέπειτα από
τα υπόλοιπα κράτη. Για να εξεταστεί η αρχή αυτή οι φορολογικές αρχές ελέγχουν
συνήθως τις συγκρίσιµες µη ελεγχόµενες τιµές πώλησης που τίθενται µεταξύ
ανεξάρτητων οργανισµών σε παρόµοια επιχειρηµατικά περιβάλλοντα. Το επίπεδο
τιµών που προκύπτει αποτελεί το σηµείο αναφοράς (benchmark) το οποίο
χρησιµοποιείται άµεσα προκειµένου να ελεγχθεί αν η ελεγχόµενη επιχείρηση
λειτουργεί σύµφωνα µε τις επιταγές της. Γενικότερα το ανώτατο µάνατζµεντ των
εταιριών αυτών θα πρέπει να έχουν πλήρη επίγνωση όσο το δυνατόν του περίπλοκου
νοµικού καθεστώτος που διέπει τις ενδοοµιλικές συναλλαγές καθώς και τις
επιπτώσεις τους στις δραστηριότητες της. Τα προηγούµενα χρόνια οι επιχειρηµατικές
στρατηγικές ανάγκασαν τα διεθνή φορολογικά συστήµατα να εστιάσουν πάνω στο
θέµα της ενδοοµιλικής τιµολόγησης. Συγκεκριµένα οι ενέργειες του I.R.S περιόρισαν
τη δυνατότητα των πολυεθνικών να µεταφέρουν κέρδη και να αυξήσουν παράλληλα
τη διενέργεια των ελέγχων καθώς και τον καταλογισµό προστίµων για διαχείριση
κερδών(manipulation).Επιπρόσθετα έγιναν αποτελεσµατικοί στη εξέταση
στρατηγικών Ενδοοµιλικής τιµολόγησης και συστάθηκε η Επιτροπή Ανταγωνισµού
(Competent Authority) προκειµένου να λύνει τις διαφορές που προκύπτουν.
Οποιοσδήποτε µάνατζερ που δε γνωρίζει αυτές τις εξελίξεις βρίσκεται σε εξαιρετικά
µειονεκτική θέση. Γι’ αυτό το λόγο οποιοσδήποτε µάνατζερ δε γνωρίζει γι’ αυτά τα
θέµατα βρίσκεται σε εξαιρετικά µειονεκτική θέση.
Καταστρώνοντας µια στρατηγική ενδοοµιλικής τιµολόγησης η διοίκηση θα πρέπει να
λαµβάνει υπόψη κριτήρια φορολογικά και µη. Αν δε γίνει σωστή αξιολόγηση η
εταιρία µπορεί να βρεθεί αντιµέτωπη µε πολλά πρόστιµα. Αν δε συµφωνήσουν οι
αρµόδιες ελεγκτικές αρχές διπλή φορολογία µπορεί να προκύψει. Αυτό θα λάβει
χώρα αν το φορολογητέο εισόδηµα φορολογηθεί και στη χώρα του πωλητή και στην
αντίστοιχη του αγοραστή Στην πραγµατικότητα η φοροαποφυγή λόγω της
ενδοοµιλικής τιµολόγησης έχει κοστίσει στις Η.Π.Α πάνω από 8 δις $ φόρους. Με το
πρόβληµα βεβαίως να εστιάζεται στις αµερικάνικες και τις θυγατρικές τους στο
εξωτερικό. Όποια εταιρία χρησιµοποιεί τη χρησιµοποιεί µε άνοµο τρόπο µπαίνει στο
στόχαστρο ενός ελέγχου. Το άρθρο 482 του κώδικα I.R.S θέτει ξεκάθαρα τους όρους
µε τους οποίους οι αρχές συγκρίνουν τις τιµές µε την αρχή ίσων αποστάσεων. Αν
υπάρχει µεγάλη διαφορά οι αρχές προχωρούν σε προσαρµογή φορολογητέων κερδών
και πρόστιµα λόγω χειραγώγησης της αγοράς. Κάποιες χώρες αντιµετωπίζουν
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επιθετικά την Ενδοοµιλική τιµολόγηση και τις εταιρίες που την εφαρµόζουν µε κύριο
στόχο να επηρεάσουν τα κέρδη και να αναβάλλουν καταλογισµένες φορολογικές
υποχρεώσεις. Πέραν αυτού τα κράτη έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν έκτακτη
φορολογία και πρόστιµα από τις εγχώριες ελεγκτικές αρχές. Εποµένως µπορεί η
λάθος διαχείριση να οδηγήσει σε αρνητική πίεση και σε απώλεια αξιοπιστίας είτε
προµηθευτή είτε πελάτη στη χώρα που δραστηριοποιείται.
Από την άλλη πλευρά οι εταιρίες αν θεωρήσουν ότι οι αποφάσεις και το πρόστιµο δεν
είναι νόµιµα έχουν όργανα να καταφύγουν. Στην επιτροπή Ανταγωνισµού
(Competent Authority) και να ερευνήσει σε πρώτο βαθµό το θέµα και να δώσει µια
απόφαση. Μετά πηγαίνουν στα δικαστήρια. Μάλιστα κάποιες φορές το δικαστήριο
δικαίωσε τις εταιρίες σε σχέση µε τις αναπροσαρµογές κερδών που εφήρµοσαν οι
εθνικές ελεγκτικές υπηρεσίες. Για παράδειγµα το 1981 και 1982 το I.R.S προχώρησε
σε ενοποιηµένο επίπεδο την αύξηση του ενοποιηµένου συνολικού εισοδήµατος της
εταιρίας B&L Inc. Καταλογίζοντας εισόδηµα από την θυγατρική στην Ιρλανδία πίσω
στην έδρα της εταιρίας την Αµερική. Εντούτοις τον υπολογισµό αυτόν τον έκανε µε
τρόπο διαφορετικό απ’ ότι πριν. Έτσι το δικαστήριο αποφάσισε ότι η προσαρµογή
των κερδών της εταιρίας ήταν προκλητική. (¨ «liberal adjustment») Πρόσφατα νέες
διατάξεις έχουν εισαχθεί αναφορικά µε τον έλεγχο της ενδοοµιλικής τιµολόγησης.
Ωστόσο η ευθυγράµµιση (compliance) είναι το πολύ σηµαντικό ζήτηµα για τις
πολυεθνικές εταιρίες και ιδιαίτερα η ποινική πλευρά της ενδοοµιλικής τιµολόγησης,
οι επιπτώσεις που προκαλούνται από την αγορά και άλλοι παράγοντας κάνουν
επιτακτική την ανάγκη για τις εταιρίες να αναθεωρήσουν την πολιτική τους ως προς
τις µεθόδους αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο θα τις τεκµηριώσουν σε περίπτωση
ελέγχου. Για να γίνει κατανοητή το µέγεθος της πρόκλησης η διοίκηση θα πρέπει να
κατανοήσει ότι δεν υπάρχει µια στρατηγική που να είναι κατάλληλη για όλους τους
τύπους είτε της αγοράς είτε των συναλλαγών.

1.6 Η προσαρµογή στα φορολογικά νοµικά πλαίσια και οι βαθµοί
δυσκολίας. Οι κανόνες των 5 ερωτήσεων.
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Ο στόχος µιας πολυεθνικής είναι να τιµολογεί στις ενδοοµιλικές συναλλαγές
κοντά στην τιµή που ορίζει η αρχή ίσων αποστάσεων. Όταν η τιµή σε µια
ενδοοµιλική τιµολόγηση είναι κοντά σε µια τιµή σε σχέση µε αυτές που θα
συµφωνούσαν δυο ανεξάρτητες εταιρίες µεταξύ τους τότε η αρχή συναντάται και
επιτυγχάνεται η προσαρµογή (compliance). Στις χώρες όµως όπου δεν υπάρχουν
ανταγωνισµός οι ελεγκτικές αρχές αντιµετωπίζουν πρόβληµα ως προς τον εντοπισµό
του σηµείου αναφοράς («benchmark») προκειµένου να µπορούν να αιτιολογήσουν οι
πολυεθνικές την πολιτική της ενδοοµιλικής τιµολόγησης που ακολουθούν. Αντίθετα
σε χώρες όπου ο ανταγωνισµός υφίσταται οι ελεγκτικές αρχές διαµορφώνουν
γρήγορα ένα σηµείο αναφοράς το οποίο το αναδεικνύει η ίδια η αγορά. Για
παράδειγµα η Αγγλία και η Γερµανία εντείνουν τους εξονυχιστικούς ελέγχους στις
πολυεθνικές για την «Ε.Τ». που εφαρµόζουν. Όταν προβλήµατα προκύπτουν τότε οι
εταιρίες βασίζονται στη συµφωνία Αγγλίας-Γερµανίας το οποίο περιλαµβάνει
εθελοντική διαιτησία διαθέσιµη εφόσον οι επιτροπές ανταγωνισµού δεν συµφωνούν
µεταξύ τους. Η Ιαπωνία επίσης πολύ επιθετικά αντιµετωπίζει την ενδοοµιλική
τιµολόγηση µε ιδιαίτερα εξονυχιστικούς ελέγχους και παράλληλη επικουρική
βοήθεια του νοµικού πλαισίου το οποίο της παρέχει τη δυνατότητα για µια µάλλον
πολιτική καταλογισµού προστίµων και αναπροσαρµογών και ελάχιστα περιθώρια για
τις επιχειρήσεις να αντιδράσουν. Το φορολογικό της πλαίσιο περιλαµβάνει επίσης
ένα ποσοστό που επι9βάλλεται σε όλες τις αλλοδαπές και υποκαταστήµατα
πολυεθνικών φόρο επί της επιστροφής κεφαλαίου και ιδιαίτερα εξειδικευµένους
κανόνες για την ενδοοµιλική τιµολόγηση. Μια µελέτη το 1991 από τον Kee & Jeonng
έδειξε ότι:
•

Οι κανόνες της ενδοοµιλικής τιµολόγησης αφορούν κυρίως αγορές και
πωλήσεις αγαθών ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων υπηρεσίες και
µισθώσεις.

•

Ο καλύτερος τρόπος για να ελεγχθεί η ορθότητα της στρατηγικής που
εφαρµόζεται είναι είτε η µέθοδος της συγκρίσιµης µη ελεγχόµενης τιµής είτε
της τιµής µεταπώλησης.
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Οι διάφορες έρευνες κατά καιρούς έχουν δείξει ότι οι περισσότεροι µάνατζερ δε
γνωρίζουν τα πολύ σηµαντικά πρόστιµα ενός ελέγχου ενδοοµιλικής τιµολόγησης.
Συχνά λαµβάνουν τις αποφάσεις τους πολύ πρόχειρα, χωρίς να έχουν λάβει υπόψη
τους τις οδηγίες του εκάστοτε θεσµικού και εθνικού πλαισίου. Παρακάτω τίθεται ένα
διάγραµµα µοντέλο λήψης αποφάσεων που είναι σχεδιασµένο να βοηθήσει
οποιονδήποτε µάνατζερ να κατανοήσει αν µια στρατηγική θα βοηθήσει ή θα εκθέσει
σε κίνδυνο προστίµων και εξονυχιστικού ελέγχου. Είναι γνωστό ότι η έκθεση στο
ρίσκο βασίζεται σε 5 ερωτήσεις τις απαντήσεις των οποίων αναλαµβάνει ο µάνατζερ:
•

Υπάρχουν συγκρίσιµες µη ελεγχόµενες συναλλαγές??

•

Που προστίθεται η µεγαλύτερη αξία?? Στη µαµά στη θυγατρική ή
µοιράζεται µεταξύ των δυο?

•

Η στρατηγική που εφαρµόζει η Πολυεθνική συναντά την αρχή ίσων
αποστάσεων?

•

Μπορεί η εταιρία να τεκµηριώσει την πολιτική που εφαρµόζει?

•

Είναι τα ενοποιηµένα κέρδη της µαµάς και των θυγατρικών ίσα
αναλογικά µε τη συνεισφορά τους
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Πίνακας 2 : Οδηγίες για το ανώτατο µάνατζµεντ.
Υπάρχουν συγκρίσιµες µη
ελεγχόµενες τιµές?
Θεωρία διακριτών
οντοτήτων (αίτηµα
ων ελεγκτικών
αρχών)

Ενοποιηµένη βάση
(αίτηµα των
ελεγκτικών αρχών)

Που προστίθεται η
µεγαλύτερη αξία ;

Μαµά
εταιρία

Μοιρασµένο

Μέθοδος
µεταπώλησης
προτιµητέα
από
φορολογικές
αρχές.

Συγκρίσιµη µη
ελεγχόµενη
τιµή
προτιµάται
από ελεγκτικές
αρχές.

η διασπασµένη λογική
κέρδους υιοθετείται ο
συχνότερα από την
οικονοµική εφορία
Θυγατρική
Είναι τα ενοποιηµένα
κέρδη της µαµάς και
των θυγατρικών ίσα
αναλογικά µε τη
συνεισφορά τους?

Κόστος +
κέρδος
µέθοδος
προτιµητέα
από ελεγκτικές
αρχές.

Κριτήριο
αναφοράς από
ελεγκτικές
αρχές.

Συναντά η πολιτική της εταιρίας
τα κριτήρια του ελέγχου?

Μεταφορά κερδών. Ρίσκο
προστίµου.

Ναι τα
συναντά.

Μπορεί η εταιρία να
τεκµηριώσει την πολιτική
που εφαρµόζει?
Το ρίσκο ελέγχου µικρό. Η
µέθοδος είναι κατάλληλη.
Εφαρµογή νέας στρατηγικής.
Ρίσκο υψηλό µε την παρούσα
µέθοδο.

29

Όπως δείχνει το µοντέλο οι απαντήσεις στα ερωτήµατα αποτελούν τις γραµµές
πλεύσης για την εκάστοτε πολιτική µιας εταιρίας στην ενδοοµιλική τιµολόγηση.

Οδηγίες προς
•

αρχείο µε την οικονοµική εφορία

•

αφήστε ένα ίχνος χαρτιού

•

Σχέδιο µπροστά από την κατοχή δικαιολογήσιµου προϋποθέσεων και
Συµφωνιών.

1.6.1 Υπερασπίζοντας ιστορικές θέσεις.

Η τεκµηρίωση που υποστηρίζει την ιστορική θέση ενδοοµιλικής τιµολόγησης
µιας εταιρίας-φορολογούµενης περιλαµβάνει χαρακτηριστικά τα συµπεράσµατα µιας
λειτουργικής ανάλυσης και οικονοµικής ανάλυσης .Η λειτουργική ανάλυση καθορίζει
το χαρακτηρισµό ενός µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού το οποίο ελέγχεται για τις
ενδοοµιλικές συναλλαγές του.1

Κυρίως αξιολογεί τις διεταιρικές συναλλαγές ενός

φορολογούµενου µέσω της αποµόνωσης των διενεργηθεισών λειτουργιών
προβλέποντας κινδύνους και αξιολογώντας όλα τα περιουσιακά στοιχεία που
χρησιµοποιούνται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Παραδείγµατος χάρη µερικές
ενδεικτικές κατηγορίες χαρακτηρισµού περιλαµβάνουν έναν φορέα παροχής
υπηρεσιών, µια εταιρία αγοράς-πώλησης όπως ένας διανοµέας, ένας κατασκευαστής
συµβάσεων, ή ένας επιχειρηµατίας. ∆ιευθύνοντας µια λεπτοµερή λειτουργική
ανάλυση και καθορίζοντας το χαρακτηρισµό του δοκιµασµένου συµβαλλόµενου
µέρους, είναι έπειτα δυνατό να προσδιοριστεί η καλύτερη µέθοδος για τον έλεγχο και
παράλληλα την κατάλληλη τεκµηρίωση µιας συναλλαγής.
Εάν η καλύτερη µέθοδος είναι βασισµένη στο συνολικό κέρδος όπως αναφέρεται στο
αµερικάνικο φορολογικό σύστηµα στη µέθοδο σύγκρισης κερδών ή µε βάση τον
Ο.Ο.Σ.Α στη µέθοδο του καθαρού κέρδους συναλλαγής τότε π΄ρωτα κάποιος θα
αναζητήσει εταιρίες µε συγκρίσιµες δραστηριότητες σε σχέση µε την ελεγχόµενη
επιχείρηση θέτοντας κάποιο κριτήριο αναφοράς ως προς τα κέρδη που θα έπρεπε να
έχει παρουσιάσει τόσα χρόνια. Στην εφαρµογή Κόστος + Κέρδος , ο χρονικός
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ορίζοντας δοκιµασµένος είναι συµβατικά τρία χρόνια. Τυπικά τρία έτη ο
προγενέστερα από το έτος της ανάλυσης λόγω της χρονικής καθυστέρησης
δηµοσίευσης διαθέσιµων οικονοµικών στοιχείων για τις συγκρίσιµες επιχειρήσεις
Εποµένως, µια επιχείρηση που προετοιµάζει την τεκµηρίωση ενδοοµιλικής
τιµολόγησης για το 2008 πλέον πιθανό θα χρησιµοποιεί τα συγκρίσιµα στοιχεία από
το 2005 µέχρι το 2007 για τα στοιχεία των Η.Π.Α και το 2004 µέχρι το 2006 για τα
αλλοδαπά στοιχεία (επειδή ενυπάρχει πιο µεγάλη χρονική καθυστέρηση στη
διαθεσιµότητα πληροφοριών έξω από τη επικράτεια των Ηνωµένων Πολιτειών).
Σε µια οικονοµία ύφεσης , αυτή τη φορά η καθυστέρηση στα συγκρίσιµα στοιχεία
έχει επιπτώσεις στον τρόπο µε τον οποίο οι φορολογούµενοι και οι διατιµώντας
επαγγελµατίες µεταφοράς πλησιάζουν την αξιολόγηση και δικαιολογούν τις ιστορικές
θέσεις. Επιλέξτε συγκρίσιµα µεγέθη σοφά. Κατά την εφαρµογή µεθόδου σύγκρισης
κερδών ή καθαρού κέρδους συναλλαγής, εξετάστε τον επιχειρηµατικό κύκλο του
ελεγχόµενου συµβαλλόµενου µέρους στην έρευνα για τις συγκρίσιµες επιχειρήσεις.
Οι κυκλικές οικονοµικές διακυµάνσεις ποικίλλουν, και δεν ακολουθούν όλες οι
βιοµηχανίες τον ίδιο κύκλο. Ένα παράδειγµα κατά τη διάρκεια µιας ύφεσης µπορεί να
βρεθεί στη βιοµηχανία αγαθών πολυτέλειας. Πρακτικά αυτή η βιοµηχανία υποφέρει
ενώ η βιοµηχανία υγειονοµικής περίθαλψης, συµπεριλαµβανοµένης της
φαρµακοβιοµηχανίας µπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσµατα. Επιλέξτε συγκρίσιµα
µεγέθη σοφά Ψάχνοντας για τις λειτουργικά συγκρίσιµες επιχειρήσεις στις
κατάλληλες επιστροφές συγκριτικής µέτρησης επιδόσεων για µια εταιρεία
υπηρεσιών, κοιτάξτε περισσότερο για τις βιοµηχανίες µε τις παρόµοιες κυκλικές
οικονοµικές διακυµάνσεις. Οι επιχειρήσεις σε ορισµένες βιοµηχανίες αισθάνονται τα
αποτελέσµατα µιας υποχώρησης πιο σύντοµα από άλλα, και ορισµένες επιχειρήσεις
παίρνουν περισσότερο για να ανακτήσουν από µια υποχώρηση. Αυτό µπορεί να
δηµιουργήσει ένας σοβαρός κακός συνδυασµός στη συγκρισιµότητα του
δοκιµασµένου συµβαλλόµενου µέρους και των συγκρίσιµων επιχειρήσεων
Οι φορολογούµενοι µπορούν να διαπιστώσουν ότι οι εταιρείες υπηρεσιών που
αντιµετωπίζουν τον πραγµατικό κίνδυνο αγοράς σε µια ιδιαίτερη βιοµηχανία
παρουσιάζουν αρκετά µειωµένα κέρδη ή, στην πραγµατικότητα, απώλειες εµπειρίας
κατά τη διάρκεια µερικών ετών ενός δεδοµένου επιχειρηµατικού κύκλου. Εποµένως,
η σκέψη πρέπει να δοθεί ως προς το εάν οι επιχειρήσεις απώλειας πρέπει να
περιληφθούν ή να απορριφθούν από ένα σύνολο συγκρίσιµων επιχειρήσεων (για να
απεικονίσουν τους αληθινούς οικονοµικούς κύκλους.
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Πολλάκις, οι αξιολογώντας µελέτες αποβάλλουν αυτόµατα τις ζηµιογόνες
επιχειρήσεις ως τρόπο να περιορίσει ένα δείγµα. Η υποχρεωτική αποβολή των
ζηµιογόνων επιχειρήσεων (ενώ συµπεριλαµβανοµένων των εξαιρετικά κερδοφόρων
επιχειρήσεων) τείνει να διαστρεβλώσει προς τα πάνω µια αξιολόγηση. Στην
πραγµατικότητα, σε ένα υποχωρητικό περιβάλλον, µπορεί να είναι ιδιαίτερα αρµόζον
να περιληφθεί η απώλεια συγκρίσιµων µεγεθών σε ορισµένα τµήµατα βιοµηχανίας.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να επιλεχτούν µέσω της αξιολογώντας διαδικασίας βάσει της
λειτουργικής συγκρισιµότητας, ανεξάρτητα από το τους
Κατά κοίταγµα για να εφαρµόσουν τις συναλλαγών µεθόδους, όπως η συγκρίσιµη µη
ελεγχόµενη µέθοδος συναλλαγής, και ούτε εσωτερικά ούτε εξωτερικά συγκρίσιµα
στοιχεία υπάρχουν, οι φορολογούµενοι πρέπει να θεωρήσουν άλλες πιθανές
συναλλαγές ή παρατηρήσεις που µπορούν να χρησιµεύσουν ως οι ενισχυτικές
πληροφορίες για τη θέση του φορολογούµενου. ∆ηλαδή ορισµένες πιθανές
συναλλαγές µπορούν να µην είναι «αρκετά συγκρίσιµες» για να ικανοποιήσουν τη
αρχή Ίσων Αποστάσεων αλλά µπορούν να παρέχουν τις πολύτιµες πληροφορίες για
τις πρακτικές τιµολόγησης αγοράς σε µια δεδοµένη βιοµηχανία,
Η συµµόρφωση µε την ύπαρξη Συµφωνιών Προκαθορισµένης Τιµολόγησης, που
καθιερώθηκαν κατά τη διάρκεια των ανεπτυγµένων οικονοµιών, µπορεί να
αποδειχθεί οικονοµική πρόκληση. ∆ηλαδή γενικά µια τέτοια Συµφωνία
Προκαθορισµένης Τιµολόγησης θα απαιτήσει την εφαρµογή µιας µεθόδου
ενδοοµιλικής τιµολόγησης και συγκριτικά µεγέθη που αντιπροσωπεύει τα υγιή
χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα για το ελεγχόµενο συµβαλλόµενο µέρος, και δεν
µπορούν πλέον να απεικονίσουν τα αποτελέσµατα της Αρχής Ίσων Αποστάσεων..
Για την Αµερική οι φορολογούµενοι, παραδείγµατος χάριν, µπορούν να καθορίσουν
εάν οποιεσδήποτε από τις κρίσιµες υποθέσεις µιας Συµφωνίας Προκαθορισµένης
Τιµολόγησης έχουν παραβιαστεί, επιτρέποντας την αναθεώρηση της Σ.Π.Τ. Μια
κρίσιµη υπόθεση είναι είτε όχι οποιοδήποτε γεγονός (είτε µέσα είτε έξω από τον
έλεγχο του φορολογούµενου) σχετικού µε το φορολογούµενο, έναν τρίτο, µια
βιοµηχανία, ή την επιχείρηση και τις οικονοµικές καταστάσεις, η συνεχής ύπαρξη του
οποίου είναι σηµαντικό για τη µέθοδο ενδοοµιλικής τιµολόγησης του
φορολογουµένου. Μια βασική υπόθεση για τις αµερικανικές ελεγκτικές αρχές είναι
ότι οι δραστηριότητες τα αποτελέσµατα οι οικονοµικές συνθήκες οι
χρηµατοοικονοµικές και φορολογικές µέθοδοι που εφαρµόζονται από το
φορολογούµενο παραµένουν ίδιες µε βάση τη Συµφωνία Προκαθορισµένης
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Τιµολόγησης. Μια µικρή µεταβολή στα αποτελέσµατα δεν αποτελεί ουσιαστική
µεταβολή. Ωστόσο η ελεγχόµενη εταιρία είναι αυτή που πρέπει να αναδείξει την
ουσιαστικότητα της µεταβολής που έχει επέλθει.
Σε τέτοιες περιστάσεις, οι φορολογούµενοι µπορούν να εξετάσουν εάν είναι δυνατό
να αποχωρήσει ενός Συµφωνία Προκαθορισµένης Τιµολόγησης, παίρνοντας τις
πιθανότητές τους στην υποστήριξη των αποτελεσµάτων κέρδους χαµηλότερων από
εκείνοι συµφωνηθέντες εποµένως είναι ο φορολογούµενος που πρέπει να καταδείξει
ότι µια υλική αλλαγή στις επιχειρησιακές δραστηριότητες, παρά µια µόνη αλλαγή στα
επιχειρησιακά αποτελέσµατα, εµφανίστηκε. Πρέπει να σηµειωθεί ότι εάν µια
παραβίαση µιας κρίσιµης υπόθεσης Συµφωνία Προκαθορισµένης Τιµολόγησης
εµφανίζεται και ο φορολογούµενος και το IRS είναι ανίκανοι να συµφωνήσουν να
αναθεωρήσουν το Συµφωνία Προκαθορισµένης Τιµολόγησης , το IRS µπορεί να
επιδιώξει να το ακυρώσει. Σε αυτήν την οικονοµία, οι φορολογούµενοι να εξετάσουν
ποικίλους τρόπους να τροποποιήσουν τις τιµές µεταφοράς τους. Τα εύκαµπτα
δικαιώµατα, οι διασπάσεις κέρδους, η εκτίµηση της πιθανής «απώλειας συγκρίσιµων
µεγεθών,» η τροποποίηση του αριθµού ετών που αναλύονται, και ακόµη και
απευθυνόµενος σε µια διαφορετική θέση στη σειρά µπορούν να είναι ευεργετικά.
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις µπορούν να χρησιµοποιήσουν την οικονοµία ως λόγο να
εξεταστούν οι τροποποιήσεις αλυσίδων εφοδιασµού, η µετανάστευση άυλων αγαθών,
ή η διανοµή δαπανών. Ανεξάρτητα από τις επιλογές που γίνονται, η προσοχή πρέπει
να ληφθεί για να εξασφαλίσει δια η µεταφορά τιµολόγησης υποστηρίζεται από τα
γεγονότα και ότι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις έχουν γίνει µε έναν τρόπο µήκους των
όπλων.
Σε αυτούς τους αβέβαιους χρόνους, ένα πράγµα είναι σίγουρο: Όταν υπάρχουν
λιγότερα χρήµατα στο σύστηµα, µπορούµε να αναµείνουµε τις οικονοµικές εφορίες
για να αναθεωρήσουµε όλες τις πολιτικές µεταφοράς τιµολόγησης σοβαρά, ειδικά
εάν οι τροποποιήσεις έχουν γίνει. Η κατάλληλη υπεράσπιση αυτών των καταστάσεων
θα είναι κρίσιµη στους µήνες και τα προσεχή έτη.
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2o ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΝ∆ΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ.

2.1 Ανάλυση αρχής ίσων αποστάσεων (Basic Arm’s Length strength)

Η συνήθης µέθοδος για τον προσδιορισµό αποτελεσµάτων κάθε οικονοµικής
µονάδας που ανήκει σε έναν όµιλο επιχειρήσεων είναι η Άµεση µέθοδος (separate
entity approach). Λογίζεται σαν ξεχωριστή οικονοµική µονάδα. Με τον τρόπο αυτό
εντάσσεται σε ένα πλαίσιο ανταγωνισµού στη αγορά την οποία ανήκει και καθίσταται
ευκολότερη η σύγκριση µε άλλες ανταγωνίστριες µονάδες. Ο παραπάνω ισχυρισµός
συναντάται µε την Αρχή Ίσων αποστάσεων. Σύµφωνα µε αυτήν η τιµή µιας
ενδοοµιλικής συναλλαγής έχει εύλογο χαρακτήρα αν ευθυγραµµίζεται µε την
αντίστοιχη τιµή που θα συµφωνούσαν µεταξύ τους δυο ανεξάρτητες επιχειρήσεις του
κλάδου σε παρόµοια συναλλαγή και σε παρόµοιες συνθήκες ανταγωνισµού σε
ελεύθερες συνθήκες αγοράς Ο ορισµός ανατρέχει στο άρθρο 9 του Οργανισµού
Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Σύµφωνα µε το άρθρο στις εµπορικές ή
οικονοµικές σχέσεις µεταξύ δυο συνδεδεµένων εταιριών επικρατούν ή επιβάλλονται
όροι διάφοροι από αντίστοιχους µεταξύ δυο ανεξάρτητων εταιριών τότε τα κέρδη που
θα έπρεπε να πραγµατοποιηθούν αλλά ποτέ δεν πραγµατοποιήθηκαν θα πρέπει να
ενσωµατωθούν και εποµένως να αλλάξει και ο αντίστοιχος φόρος εισοδήµατος.
Από ορολογικής απόψεως η «αρχή των ίσων αποστάσεων» συναντάται και ως «αρχή
του πλήρους ανταγωνισµού» , «αρχή της ελεύθερης αγοράς» , «αρχή της ανοικτής
αγοράς».
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Η καταλληλότητα της τεκµηριώνεται από τη συνολική αποδοχή του Ο.Ο.Σ.Α των
εθνικών κρατών και των επιχειρήσεων ότι η συµπεριφορά ανεξάρτητων µεταξύ τους
επιχειρήσεων αποτελεί τον καλύτερο γνώµονα ώστε να ικανοποιείται η απαίτηση για
ουδέτερη κατανοµή του φορολογητέου κέρδους που προκύπτει από τις ενδοοµιλικές
συναλλαγές. Βασικό λοιπόν αξίωµα της ενδοοµιλικής τιµολόγησης είναι οι συνθήκες
της ελεύθερης αγοράς οι οποίες οδηγούν στη σύγκριση µε τις αντίστοιχες συναλλαγές
µεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων. Αυτό είναι το βαθύτερο σκεπτικό της αρχής των
ίσων αποστάσεων. Επιπρόσθετα συµβάλλει στη διαµόρφωση µιας κοινής και κατά το
δυνατόν οµοιόµορφης πολιτικής στο πλαίσιο της διεθνούς φορολογίας. Κατά τα άλλα
αποτελεί την ελάχιστη συναίνεση από α εθνικά κράτη και τις επιχειρήσεις για την
ύπαρξη µιας αρχής η οποία θα µπορεί να αποτελεί µια βάση για τη σύγκριση των
ενδοοµιλικών συναλλαγών. Βέβαια βαθµιαία οδηγηθήκαµε σ’ αυτήν λόγω της
αλόγιστης χρήσης της ενδοοµιλικής τιµολόγησης και την απώλεια τεραστίων ποσών
φορολογητέων κερδών τα οποία διέφυγαν σε πιο ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα.
Όµως δεν είναι µόνο οι φορολογικοί λόγοι που µας οδήγησαν στην υιοθέτηση της
αρχής των ίσων αποστάσεων. Ένα παράδειγµα είναι οι ίδεις οι ρυθµίσεις του
εταιρικού δικαίου δηλαδή η διατήρηση του ονοµαστικού κεφαλαίου και η προάσπιση
των µετόχων µειοψηφίας και των δανειστών και των προµηθευτών της εταιρίας
υπαγορεύουν την ουδετερότητα των συναλλαγών µεταξύ συνδεδεµένων εταιριών.
Αντίθετα η µη τήρηση της προκαλεί στρεβλή εικόνα στα εισοδήµατα τις δαπάνες την
αποδοτικότητα και τα οικονοµικά αποτελέσµατα των επιχειρήσεων και µπορούν να
προκαλέσουν λανθασµένη εικόνα στους µετόχους τους δανειστές τους εργαζοµένους
τους πιστωτές της εταιρίας. Ένας ανασταλτικός παράγοντας είναι ότι εάν ένας όµιλος
έχει αποκεντρωµένη δοµή και λειτουργεί µε βάση τα κέντρα κόστους ή κέρδους
έχουν συµφέρον οι επιµέρους µονάδες να αποδίδουν τα πραγµατικά αποτελέσµατα
κάθε κέντρου κέρδους. Κι αυτό γιατί οι τιµές των ενδοοµιλικών συναλλαγών έχουν
αντίκτυπο στην αξιολόγηση της διοίκησης των εκάστοτε οικονοµικών µονάδων που
συνήθως έχουν συγκεκριµένα πλάνα-στόχους να επιτευχθούν. Γι’ αυτό το λόγο οι
εσφαλµένες ενδοοµιλικές τιµές µπορεί να προκαλέσουν διενέξεις και να
προκαλέσουν τριγµούς στο φορολογικό σχεδιασµό ενός οµίλου.
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Τέλος έτσι εξηγείται και η ρητή κατευθυντήρια γραµµή του Ο.Ο.Σ.Α που συνιστούν
στις αρµόδιες φορολογικές αρχές να λαµβάνουν υπόψη αν ένας όµιλος είναι
οργανωµένος κατά κέντρα κέρδους.22

2.1.1 Η αδυναµία της Αρχής «Ίσων Αποστάσεων»
Η κριτική που δέχεται η αρχή βασίζεται στην ύπαρξη δυσκολιών αναφορικά
µε τις προϋποθέσεις που θέτει για την ορθή εφαρµογή της. Το κυριότερο σηµείο της
προβληµατικής πλευράς της εστιάζεται στο ότι βασιζόµενη στην υπόθεση της
ανεξάρτητης επιχείρησης (separate entity theory) δεν µπορεί να συµπεριλάβει τις
οικονοµίες κλίµακας που µπορεί να πραγµατοποιεί καθώς και τις συνέργιες ή και µε
την εξοικονόµηση δαπανών που µπορεί να προκύπτει από µια σχέση σύνδεσης
(integration benefits). Σε αντίθεση µε την πρωταρχική παραδοχή της αρχής των ίσων
αποστάσεων οι συνδεδεµένες και οι ανεξάρτητες διαφέρουν µεταξύ τους από πολλές
απόψεις τόσες ώστε µερικές φορές η λογική της αρχής που τις καθιστά
«ανεξάρτητες» προκειµένου να γίνουν συγκρίσεις δεν µπορεί να οδηγήσει σε ορθά
αποτελέσµατα.23
Παράδειγµα: Χάρη στην τυποποίηση και την κεντρική προµήθεια Ά Υλών από έναν
όµιλο επιχειρήσεων επιτυγχάνει τιµές που είναι πολύ χαµηλότερες από εκείνες που θα
εξασφάλιζαν οι θυγατρικές από µόνες τους αν προµηθεύονταν απ’ ευθείας. Πως
λοιπόν µπορούν να ληφθούν υπόψη τέτοιου είδους οικονοµίες κλίµακας κατά την
εφαρµογή της αρχής ίσων αποστάσεων.
Εντούτοις η σηµαντικότερη διαφορά µεταξύ ενδοοµιλικών συναλλαγών από τις
συναλλαγές µεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων είναι ότι οι πρώτες διαµορφώνονται
πρωταρχικά από µια σχέση εξάρτησης ενώ οι δεύτερες από µια σχέση
αντικρουόµενων συµφερόντων Οι συνδεδεµένες επιχειρήσεις τεκµηριώνουν τις
συναλλαγές τους µέσω ενοχικών συµβάσεων .Η ιεραρχική τους όµως ενσωµάτωση
στην οργάνωση ενιαίας επιχείρησης σηµαίνει ότι η εκτέλεση των συµφωνηθέντων
δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο δικαστικού εξαναγκασµού και ότι µπορούν να
αναθεωρηθούν µε βάση τη βούληση της δεσπόζουσας επιχείρησης. Αντίθετα στην
περίπτωση των ανεξάρτητων επιχειρήσεων οι συµβάσεις δεν καθορίζουν µόνο τις
22
23

Κεφ. IV παράγραφος 4.10 Ο.Ο.Σ.Α
Hosson Intertax 1996 page 347 Distribution & Special Service center
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εκατέρωθεν υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων. Εποµένως κατά την εφαρµογή της
αρχής των ίσων αποστάσεων γίνεται σύγκριση των συµβατικών όρων χωρίς να
υπάρχει απόλυτη συγκρισιµότητα των συµβατικών υποχρεώσεων και των
επιπτώσεων από την ενδεχόµενη παράβαση αυτών των όρων.24
Τέλος µια ακόµη σηµαντική διαφορά που διαφοροποιεί την ουσία των συναλλαγών
µεταξύ συνδεδεµένων και ανεξάρτητων επιχειρήσεων είναι η ανάληψη των
οικονοµικών κινδύνων. Για παράδειγµα οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις συµφωνούν
,µεταξύ τους ποιος αναλαµβάνει τον κίνδυνο συναλλαγµατικών ισοτιµιών και τον
αναθέτουν σε µια ασφαλιστική εταιρία δηλαδή σε έναν τρίτο. Σε περίπτωση όµως
συναλλαγών µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων τον κίνδυνο τον αναλαµβάνει ένας
αφού πρακτικά αποτελούν τµήµατα ενός οµίλου. Επιπλέον ο κίνδυνος
συναλλαγµατικών ισοτιµιών που αναλαµβάνει µια εταιρία ενός οµίλου δεν µπορεί να
συγκριθεί µε τον αντίστοιχο µιας εταιρίας που δρα ανεξάρτητα ακριβώς γιατί ένας
όµιλος αντισταθµίζει τις θέσεις του για να µη εκτίθεται στον κίνδυνο αυτόν. Κατ’
αυτές τις περιπτώσεις κατά τη σύγκριση ενδοοµιλικών και ανεξάρτητων συναλλαγών
συνυπολογίζεται ένας κίνδυνος ο οποίος είτε δεν υπάρχει είτε έχει εντελώς
διαφορετική βαρύτητα.

24

Σελ. 31 «transfer pricing» Ανδρέας Τσουρουφλής.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.
2.2 Μέθοδοι εφαρµογής της «Αρχής Ίσων Αποστάσεων».

BASIC ARM’S LENGTH STRENGTH «ΑΡΧΗ ΙΣΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ»
Παραδοσιακές µέθοδοι
(standard methods)

√ Μέθοδος συγκρίσιµης µη
ελεγχόµενης τιµής
.(Comparable uncontrolled
method)

√ Μέθοδος της τιµής
µεταπώλησης.(Resale price
method)

√ Μέθοδος κόστους συν
κέρδους.(Cost plus method)

Μη παραδοσιακές µέθοδοι
(profit methods)

Μέθοδοι
κέρδους
συναλλαγής
(Transaction
al profit
methods)

Μέθοδοι
συνολικού
κέρδους
(Global profit
methods)

√ Καθαρό κέρδος
συναλλαγής.

√ Μέθοδος
σύγκρισης του
κέρδους

√ Μέθοδος
επιµερισµού του
κέρδους

2.2.1 Παραδοσιακές µέθοδοι

√ Μέθοδος
συνολικού
επιµερισµού
βάσει
µαθηµατικού
τύπου

2.2.1.1 Μέθοδος συγκρίσιµης µη ελεγχόµενης τιµής (comparable
uncontrollable price method).
Με βάση τη µέθοδο αυτή ( συντοµογραφικά CUP method) η τιµή µιας
ενδοοµιλικής συναλλαγής συγκρίνεται µε την τιµή µιας παρόµοιας συναλλαγής
µεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Λειτουργεί δηλαδή η εξής ταυτότητα:
Τιµή ενδοοµιλικής συναλλαγής = Τιµή συναλλαγής µεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων
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Ο προσδιορισµός των τιµών των παρόµοιων συναλλαγών µεταξύ ανεξάρτητων
επιχειρήσεων γίνεται συνήθως µε δυο τρόπους:
•

Εξωτερική σύγκριση (external comparison): Ερευνώνται οι τιµές µεταξύ
τρίτων ανεξάρτητων επιχειρήσεων.

•

Εσωτερική σύγκριση ( internal comparison): Ερευνώνται οι τιµές µεταξύ µιας
εταιρίας του οµίλου και µιας ανεξάρτητης επιχείρησης.

Προτιµάται η εσωτερική σύγκριση ως προς την αξιοπιστία της.
Χαρακτηριστικά σύγκρισης.
Προκειµένου να αξιοποιηθούν τα στοιχεία των συναλλαγών µε ανεξάρτητες
επιχειρήσεις θα πρέπει οι συναλλαγές που θα συγκριθούν να είναι οµοειδείς. Τα
κριτήρια είναι τα ακόλουθα25:
1. Τα χαρακτηριστικά των αγαθών ή και υπηρεσιών που παρέχονται:
•

∆ιαθεσιµότητα, αξιοπιστία, ποιότητα, φυσικά χαρακτηριστικά.

•

Βαθµός ολοκλήρωσης

•

Άλλα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τον αγοραστή (brand name
φήµη, ειδικές ιδιότητες.)

2.

Οι διαδικασίες που εκτελούνται από τα συµβαλλόµενα µέρη:
•

Μεταφορά

•

Συσκευασία

•

Υποστήριξη πωλήσεων

•

∆ιαφήµιση

•

Εγγύηση

3. Συµβατικοί όροι και συνθήκες ανταλλαγής:
•

Όγκος πωλούµενων αγαθών ή παρεχόµενων υπηρεσιών

•

Όροι εξόφλησης

•

Προθεσµία και χρονικό σηµείο παράδοσης ή παροχής.

4. Συνθήκες της αγοράς

25

•

Οικονοµική και κοινωνική δοµή

•

Κυβερνητική πο0λιτική

Παρ. 1.15 Κατ Ο.Ο.Σ.Α
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•

Γεωγραφική περιοχή µέγεθος αγοράς

•

Ανταγωνισµός.

Η καταλληλότητα της µεθόδου εξαρτάται από το βαθµό συγκρισιµότητας των
στοιχείων που αντλούνται από παρόµοιες συναλλαγές. Για την εφαρµογή της
απαιτείται όµως υψηλός βαθµός συγκρισιµότητας. Σε περίπτωση που τα
χαρακτηριστικά δεν είναι πανοµοιότυπα η µέθοδος παρουσιάζει αποκλίσεις και χάνει
την αξιοπιστία της. Η χρήση της ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου στην ίδια αγορά
δραστηριοποιούνται κι άλλες εταιρίες που παρέχουν παρόµοια αγαθά και οι
συναλλαγές γίνονται τόσο µε συνδεδεµένες όσο και µε ανεξάρτητες επιχειρήσεις.

2.2.1.2 Μέθοδος τιµής µεταπώλησης.(Resale price method).
Η µέθοδος της τιµής µεταπώλησης (resale price method or RPM) εξετάζει κατά
πόσον η τιµή που χρεώνεται για µια συναλλαγή µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων
συνάδει µε την αρχή ίσων αποστάσεων συγκρίνοντας:
•
•

Το περιθώριο του µικτού κέρδους που πραγµατοποιείται κατά την
µεταπώληση σε µια ανεξάρτητη επιχείρηση µε
Το περιθώριο του µικτού κέρδους που πραγµατοποιείται σε συγκρίσιµες
ανεξάρτητες συναλλαγές δηλαδή σε εκείνες που η αγορά γίνεται από
ανεξάρτητη και µεταπωλείται σε άλλη ανεξάρτητη.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:
Εξεύρεση τιµής µε την οποία ένα προϊόν αγοράστηκε από µια συνδεδεµένη
µεταπωλείται σε µια ανεξάρτητη.
2. Προσδιορίζεται το περιθώριο µικτού κέρδους που είναι κατάλληλο να
αποζηµιώσει το µεταπωλητή για τις υπηρεσίες του κατά τη µεταπώληση.
3. Η τιµή ενδοοµιλικής τιµολόγησης προκύπτει από την αφαίρεση της τιµής
µεταπώλησης του περιθωρίου µικτού κέρδους.
1.

Παραστατικά αποτυπώνεται ως εξής:
Τιµή ενδοοµιλικής συναλλαγής = τιµή µεταπώλησης-περιθώριο µικτού κέρδους.
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Τιµή µεταπώλησης: Είναι η τιµή µε την οποία ένα προϊόν που αγοράστηκε από µια
συνδεδεµένη επιχείρηση µεταπωλείται σε µια ανεξάρτητη επιχείρηση. Μπορεί να
αφορά είτε το ίδιο το αγαθό που µεταπωλείται είτε συγκρίσιµα αγαθά που
µεταπωλούνται υπό παρόµοιες συνθήκες σε µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις.

Περιθώριο Μικτού Κέρδους: Αντιπροσωπεύει το ποσό µε το οποίο ο µεταπωλητής
επιδιώκει να καλύψει τις δαπάνες πωλήσεων τα λειτουργικά του έξοδα και τέλος να
επιτύχει ένα κέρδος το οποίο να είναι εύλογο σε σχέση µε τις λειτουργίες που επιτελεί
λαµβάνοντας υπόψη και τους κινδύνους που αναλαµβάνει.

Το περιθώριο προσδιορίζεται ως εξής:
•

Είτε στο κέρδος που ο µεταπωλητής τυγχάνει κατά την αγορά από µια
συνδεδεµένη και την πώληση σε ανεξάρτητη. (εσωτερική σύγκριση)

•

Είτε στο κέρδος που αποκτάται από µια ανεξάρτητη επιχείρηση σε παρόµοιες
συναλλαγές.(εξωτερική σύγκριση)

Παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη είναι οι εξής:
•

Ο όγκος των πωλήσεων.

•

Η συνεισφορά του µεταπωλητή µέσω λειτουργιών µεταποίησης και
επεξεργασίας.

•

Η συνεισφορά του µεταπωλητή στην επίτευξη της τελικής µεταπώλησης.

•

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεµάτων

•

Οι παρεχόµενες εγγυήσεις για το προϊόν.

•

Ο κίνδυνος συναλλαγµατικών ισοτιµιών.

Εφαρµογή της µεθόδου:

Η µέθοδος είναι ιδιαίτερα κατάλληλη όταν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν
αγοραστεί από συνδεδεµένες εταιρίες και ο µεταπωλητής δεν έχει προσθέσει
σηµαντική αξία σε αυτές. Τέτοιες δραστηριότητες είναι το µάρκετινγκ καθώς και οι
πωλήσεις ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων στα οποία δεν προστίθεται σηµαντική
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προστιθέµενη αξία µέσω φυσικής µεταποίησης.26 Μια χαρακτηριστική περίπτωση για
την εφαρµογή της µεθόδου είναι οι εταιρίες διανοµής. Γενικότερα η µέθοδος αυτή
ενδείκνυται στην περίπτωση που είναι δύσκολο να αντληθούν στοιχεία
συγκρισιµότητας για την συγκρίσιµη µη ελεγχόµενη τιµή.
∆εν ενδείκνυται ιδιαίτερα όταν ο µεταπωλητής ενσωµατώνει σηµαντική
προστιθέµενη αξία ή µεταβάλλει ολόκληρο το προϊόν ή την υπηρεσία.
Και στην περίπτωση συνεχών µεταπωλήσεων από µια εταιρία του οµίλου σε άλλες
συνδεδεµένες έχει εφαρµογή η µέθοδος της τιµής µεταπώλησης. Το σηµαντικότερο
σηµείο αποτελεί το γεγονός ότι η τιµή µεταπώλησης από την τελευταία συνδεδεµένη
στον ανεξάρτητη επιχείρηση είναι αυτή που λαµβάνεται υπόψη. Ωστόσο ο
υπολογισµός του µικτού περιθωρίου κέρδους θα πρέπει να συµπεριλάβει και τις
υπόλοιπες λειτουργίες όλων των µερών που συµµετείχαν στις µεταπωλήσεις µέχρι
τον τελική πώληση στον ανεξάρτητο επιτηδευµατία.
Τελικά η πρώτη προτεραιότητα για την εφαρµογή της µεθόδου µεταπώλησης είναι
πρωταρχική η ύπαρξη υψηλού βαθµού συγκρισιµότητας στοιχείων. Αποτελεί την
απαραίτητη δικλείδα ασφαλείς εντούτοις η κατοχύρωση τους µπορεί να καθιστά
ευχερέστερη την χρήση άλλης µεθόδου όπως η συγκρίσιµη µη ελεγχόµενη τιµή.

2.2.1.3 Μέθοδος κόστος+ κέρδος (COST PLUS METHOD)
Ορολογικά εµφανίζεται ως cost plus method ή CPM ή C+.Βάση αυτής της
µεθόδου είναι το περιθώριο κέρδους. Η διαφορά µε την προηγούµενη µέθοδο έγκειται
στο ότι στην τιµή µεταπώλησης µελετάται το περιθώριο κέρδους επί της τιµής
πώλησης ενώ στη µέθοδο κόστος + κέρδος µελετάται το περιθώριο κέρδους επί του
κόστους κτήσεως.
Η µέθοδος βασίζεται σε δυο παραδοχές
1. Υπάρχει σταθερή αναλογία µεταξύ κόστους και κέρδους.
2. Συνεχή επιχειρηµατική δραστηριότητα.(Going Concern)

∆ιαγραµµατικά µπορεί να παρουσιαστεί ως εξής:
Τιµή ενδοοµιλικής συναλλαγής= Κόστος κτήσεως + Περιθώριο Κέρδους

26

Transfer Pricing strategy in a Global Economy 1993 page 107 Pagan/Wilkie
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Προϋπόθεση για τη χρήση της µεθόδου είναι η εφαρµογή της πλήρους
κοστολόγησης. Λαµβάνονται ως βάση υπολογισµού τα κόστη παραγωγής είτε τα
άµεσα (direct cost) είτε τα έµµεσα. Με βάση τις κατευθυντήριες Οδηγίες του
Ο.Ο.Σ.Α δίνεται έµφαση στο ιστορικό κόστος.27Σε περίπτωση δε που η κοστολόγηση
γίνεται µε βάση προϋπολογιστικά στοιχεία οι ελεγκτικοί µηχανισµοί στρέφονται στην
επαλήθευση τους µε βάση τα ιστορικά στοιχεία. Σε ότι αφορά το περιθώριο κέρδους
πρέπει να εξασφαλίζεται η ενσωµάτωση όλων των λειτουργιών και των κινδύνων που
αναλαµβάνονται από την πωλητή στον ανεξάρτητο επιτηδευµατία. Σε περίπτωση
όµως που παρατηρηθούν διαφορές στις τιµές των ενδοοµιλικών συναλλαγών µε τους
τρίτους (ανεξάρτητους) θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και να εφαρµοστεί ο µηχανισµός
των προσαρµογών(accurate adjustments). Σύµφωνα µε την αρχή των ίσων
αποστάσεων θα πρέπει το περιθώριο να ισοδυναµεί µε εκείνο µε πετυχαίνει ο
πωλητής ή ο πάροχος υπηρεσιών σε συναλλαγές µε ανεξάρτητες
επιχειρήσεις.(εσωτερική σύγκριση). Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχουν διαθέσιµα
στοιχεία λαµβάνεται υπόψη το περιθώριο κέρδους που θα επιτύγχανε µια ανεξάρτητη
επιχείρηση στις αντίστοιχες συναλλαγές µε άλλες ανεξάρτητες επιχειρήσεις.
Η µέθοδος αυτή έχει κατάλληλη εφαρµογή στην περίπτωση που δεν υπάρχουν
συγκριτικά στοιχεία για τις τιµές είτε των προϊόντων είτε των υπηρεσιών που
αφορούν ενδοοµιλικές συναλλαγές καθώς και όταν δε χρησιµοποιούνται σηµαντικά
άυλα στοιχεία για την παραγωγή των αγαθών ή των υπηρεσιών.
∆ιακρίνονται δε οι εξής περιπτώσεις:
•

Εσωτερική ενδοοµιλική διακίνηση των αγαθών

•

Προσδιορισµός κόστους ηµιτελών αγαθών

•

Μακροχρόνιες συµβάσεις προµήθειας.

•

Παραχώρηση χρήσης δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας.

Ο λόγος για τον οποίο σε αυτές τις περιπτώσεις ενδείκνυται η µέθοδος κόστος συν
κέρδος είναι καταρχάς δια της ατόπου επαγωγής των άλλων µεθόδων. ∆ηλαδή
µεταπώληση δεν υπάρχει άρα αποκλείεται η µέθοδος τιµής µεταπώλησης. Επίσης
αποκλείεται η συγκρίσιµη µη ελεγχόµενη τιµή λόγω επειδή η µη συναλλαγή µε
ανεξάρτητες επιχειρήσεις καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την ανεύρεση συγκριτικών
στοιχείων.
27

Παράγραφος 2.42 Ο.Ο.Σ.Α
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Το µειονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι παρουσιάζει τάσεις απόκλισης από την αρχή
των ίσων αποστάσεων. Κι αυτό γιατί τον αγοραστή δεν τον ενδιαφέρει ο κόστος του
πωλητή αλλά το µείζον για τον ίδιο ζήτηµα είναι η τιµή που διαµορφώνεται µέσα από
την αγορά.

2.2 Μη παραδοσιακές µέθοδοι.
2.2.2Μέθοδος του κέρδους της συναλλαγής.

2.2.2.1

Μέθοδος επιµερισµού του κέρδους

Αποδίδεται στα αγγλικά µε τον όρο profit split method ή συντοµογραφικά
PSM και αναλύεται στο καθαρό αποτέλεσµα (net) κέρδος η ζηµία που προκύπτει και
κατανέµεται ανάλογα µε τη συνεισφορά των συµβαλλοµένων µερών στη συναλλαγή.
Το σηµαντικό ζήτηµα στη µέθοδο αυτή είναι η ανάλυση συνεισφοράς που
επιµερίζεται στις εξής κατηγορίες:
•

Ανάλυση συνεισφοράς (contribution analysis).
Επιµερισµός του καθαρού κέρδους από µια συναλλαγή µε βάση τις
λειτουργίες που επιτελέσθηκαν για την εκτέλεση της αυτής συναλλαγής.
Αρχικά προσδιορίζονται οι πραγµατικές τιµές της αγοράς για τις λειτουργίες
αυτές. Ακολουθεί µια σύγκριση της συνεισφοράς των συµβαλλόµενων
επιχειρήσεων ως προς το µέγεθος τους ώστε µε βάση την αναλογία
συνεισφοράς τους να εξαχθεί το ποσοστό συµµετοχής τους στα κέρδη.

•

Μέθοδος συγκριτικού επιµερισµού του κέρδους (comparable profit split
method).Με βάση τη µέθοδο αυτή προχωρούµε σε ανάλυση της κατανοµής
του κέρδους σε παρόµοιες συναλλαγές µεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων οι
οποίες υπόκεινται στις ίδιες συνθήκες ως προς τις λειτουργίες που επιτελούν
και τους κινδύνους που αναλαµβάνουν Η αναλογία συµµετοχής τους στο
συνολικό κέρδος από τη συναλλαγή χρησιµοποιείται για τον επιµερισµό του
κέρδους µεταξύ των συνδεδεµένων επιχειρήσεων.
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•

Με βάση τη µέθοδο αυτή και τα δυο µέρη έχουν είτε κέρδος είτε ζηµία, Σε
ορισµένα φορολογικά πλαίσια η µέθοδος εφαρµόζεται σε επιχείρηση που έχει
χαµηλή κερδοφορία ή συνεχόµενες ζηµιογόνες χρήσεις.

Να τονιστεί εδώ ότι η µέθοδος επιµερισµού του κέρδους δεν ισοδυναµεί µε την
αντίστοιχη της ενιαίας φορολόγησης που εφαρµόζεται στις Η.Π.Α. ∆εν
ευθυγραµµίζεται µε τις επιταγές του Ο.Ο.Σ.Α γιaτί υπολογίζεται η κατανοµή του
φορολογητέου εισοδήµατος µε βάζει µια φόρµα αναλογιών (Ratio calculation).

2.2.2.2 Μέθοδος του καθαρού κέρδους συναλλαγής(transactional net
margin method).
Συντοµογραφικά αναφέρεται ως ΤΝΜΜ ή transactional net margin method.
Θεωρείται µε αυτή τη µέθοδο ότι η ευθυγράµµιση µε την αρχή ίσων αποστάσεων
επιτυγχάνεται όταν το περιθώριο καθαρού κέρδους από τη συναλλαγή αντιστοιχεί
στο περιθώριο που θα µπορούσαν να επιτύχουν ανεξάρτητες επιχειρήσεις σε
παρόµοιες συνθήκες. Για την ανάλυση αυτού του περιθωρίου απαραίτητη είναι
απαραίτητη ύπαρξη µιας βάσης αναφοράς π. χ κόστος κτήσεως, κύκλος εργασιών.

Υποθετικά θα µπορούσαµε να δώσουµε το εξής παράδειγµα:

Η επιχείρηση Χ θέλει να προσδιορίσει την τιµή για µια παράδοση προϊόντων τα
οποία προµηθεύτηκε από την επιχείρηση Β (συνδεδεµένη).Η τιµή µεταπώλησης σε
µια ανεξάρτητη είναι 500 € το περιθώριο µε το οποίο δουλεύει είναι 5% και τα έξοδα
συναλλαγής ανέρχονται σε 10 €. Άρα ,
Τιµή µεταπώλησης

500

Καθαρό κέρδος( 500Χ5%) 25
Έξοδα συναλλαγής

10
465 € τιµή ενδοοµιλικής συναλλαγής
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Το κυριότερο πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι για την εφαρµογή της απαιτούνται
στοιχεία ως προς τις λειτουργίες και τους κινδύνους µόνο µιας από τις
συµβαλλόµενες συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Το πλεονέκτηµα αυτό παίρνει
µεγαλύτερες διαστάσεις όταν η µια εκ των δυο συνδεδεµένων νοµικών προσώπων
έχει περίπλοκη δοµή.
Από την άλλη συσσωρεύει και αρκετά µειονεκτήµατα όπως το ότι η µονοµέρεια
εξέτασης επηρεάζει την αξιοπιστία της µεθόδου . Επιπλέον το γεγονός ότι η
συναλλαγή είναι επικερδής για ένα τουλάχιστον συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να µην
αντανακλά την πραγµατική σχέση µεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων.

2.2.3 Μέθοδοι συνολικού κέρδους
Για τις µεθόδους συνολικού κέρδους δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία στη διεθνή
βιβλιογραφία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι χρησιµοποιούνται συγκεκριµένοι τύποι
καθώς και πλήθος αριθµοδεικτών το οποίο διαφέρει ανά φορολογικό σύστηµα.
Επιµερίζονται σε δυο κατηγορίες:
1. Συνολικός επιµερισµός βάσει µαθηµατικού τύπου
2. Μέθοδος σύγκρισης του κέρδους.

2.3 Επιλογή µεθόδου
∆εν µπορεί να τεθεί µια αυστηρή ιεραρχική σχέση µεταξύ των µεθόδων για τον
προσδιορισµό της ενδοοµιλικής τιµολόγησης. Παρ’ όλα αυτά µε την προσέγγιση της
κάθε χώρας µπορεί να δοθεί προτεραιότητα στην εφαρµογή κάποιων µεθόδων υπό
συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Η ελευθερία της επιλογής βασίζεται στην διαπίστωση
ότι ανάλογα µε την περίπτωση µπορεί να υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες και
διαφορετικές δυνατότητες εξεύρεσης στοιχείων. Η ευχέρεια και η
αποτελεσµατικότητα αποτελούν αποφασιστικό παράγοντα για την τελική επιλογή της
µεθόδου. ∆ίνεται λοιπόν προβάδισµα στις λεγόµενες παραδοσιακές µεθόδους.
Επίσης η εφαρµογή των µεθόδων συνολικού κέρδους αποκλείεται κατηγορηµατικά.
Παρουσιάζεται λοιπόν η εξής σειρά προτεραιότητας:
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1. Μέθοδος της συγκρίσιµης µη ελεγχόµενης τιµής.
2. Μέθοδος της τιµής µεταπώλησης
3. Μέθοδος του κόστους συν κέρδους
4. Μέθοδος του καθαρού κέρδους συναλλαγής
5. Μέθοδος του επιµερισµού του κέρδους.
Οι Η.Π.Α έχουν θεσπίσει τον επονοµαζόµενο «κανόνα της καλύτερης µεθόδου».
(best method rule).Πρέπει να εφαρµόζεται εκείνη η µέθοδος που σε σχέση µε τα
στοιχεία που υπάρχουν οδηγούν στα πιο ορθά αποτελέσµατα. Η συγκρισιµότητα και
η ποιότητα των στοιχείων αποτελούν τους δυο βασικούς πυλώνες. Πρακτικά µε βάση
το νοµικό πλαίσιο των Η.Π.Α προκειµένου να σταθµιστούν τα πλεονεκτήµατα και
µειονεκτήµατα εξετάζονται σχεδόν όλες οι µέθοδοι. Με βάση τις κατευθυντήριες
γραµµές του Ο.Ο.Σ.Α δε χρειάζεται για τον προσδιορισµό των τιµών των
ενδοοµιλικών συναλλαγών να εφαρµόζονται και να συγκρίνονται όλες οι µέθοδοι.
Κάτι τέτοιο θα συνιστούσε υπέρµετρη επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και οδηγούσε
σε αυξηµένη πολυπλοκότητα. Μόνο σε δύσκολες περιπτώσεις όπου δεν εξάγονται
πειστικά αποτελέσµατα µε την εφαρµογή µόνο µιας µεθόδου προτείνεται µια πιο
ευέλικτη προσέγγιση µε βάση την οποία περισσότερες µέθοδοι θα µπορούσαν να
συνδυαστούν.

2.4 Ανεύρεση συγκριτικών στοιχείων.
Οι συναλλαγές µπορούν να καταταγούν στις ακόλουθες κατηγορίες µε κριτήριο τη
σχέση µεταξύ συµβαλλόµενων µερών:
•

Όλα τα συµβαλλόµενα µέρη ανήκουν στον όµιλο.

•

Μόνο ένα εκ των δυο µερών ανήκει στον όµιλο.

•

Κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ανήκει στον όµιλο.

Η σύγκριση επιµερίζεται σε:
•

Εσωτερική σύγκριση
o Συναλλαγές της υπό εξέταση εταιρίας µε µια ανεξάρτητη
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o Συναλλαγές µιας συνδεδεµένης µε την υπό εξέταση εταιρία µε µια
ανεξάρτητη.

•

Εξωτερική σύγκριση
o Συναλλαγές δυο ανεξάρτητων ως προς την κρινόµενη εταιρία

Ενδεικτικό είναι το ακόλουθο διάγραµµα:

Εσωτερική σύγκριση

Όµιλος
Εταιρία
Α

Εταιρία
Β

Εταιρία
Γ
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Εξωτερική σύγκριση

Όµιλος
Εταιρία Α

Εταιρία Γ

Εταιρία Β
Εταιρία ∆

Κατά κανόνα για τον έλεγχο της συγκρισιµότητας χρησιµοποιούνται δεδοµένα από
συγκριτικά στοιχεία που αφορούν συναλλαγές συνδεδεµένης µε µια ανεξάρτητη
εταιρία που είναι προϊόν εσωτερικής σύγκρισης.

2.5 Η διαδικασία εξεύρεσης στοιχείων-Τράπεζες πληροφοριών.
Η δυσκολία εξεύρεσης οικονοµικών στοιχείων καθιστά χρήσιµη την ύπαρξη
τραπεζών πληροφοριών (data banks) ή βάσεων δεδοµένων (databases). Ο χαρακτήρας
τους είναι είτε ιδιωτικός είτε κρατικός. Ο ρόλος τους υποβοηθά είτε τους
φορολογούµενους είτε και τις ελεγκτικές αρχές. Ως προς την αξιοπιστία των βάσεων
αυτών δεδοµένων εξαρτώνται κυρίως από την ποιότητα και τις ιδιότητες των
δεδοµένων που καταχωρούνται.
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την αξιοπιστία µιας βάσης δεδοµένων
είναι:
•

Αντικείµενο-λεπτοµέρεια-σκοπός εγγραφών

•

Γεωγραφικές περιοχές που καλύπτονται

•

Λεπτοµέρεια εγγραφών
49

•

∆υνατότητα επεξεργασίας εγγράφων

•

Προέλευση είδος και το εύρος των επιχειρήσεων και των συναλλαγών που
καταγράφονται.

Επιµερίζονται σε εθνικές και διεθνείς. Οι διεθνείς πλεονεκτούν ως προς το πλήθος
των δεδοµένων αλλά µειονεκτούν σε σχέση µε τις εθνικές ως προς την
οµοιογένεια των δεδοµένων.
Αναφέρονται οι σηµαντικότερες βάσεις δεδοµένων:
1. ΟRBIS
2. ONE SOURCE
3. AMADEUS
4. DAFNE
5. COMPUSTAT
6. FAME

2.6 Έλεγχος συγκρισιµότητας.
Η βασική επιταγή της αρχής ίσων αποστάσεων απαιτεί τη σύγκριση των
συνθηκών ενδοοµιλικής συναλλαγής µε τις συνθήκες συναλλαγών µεταξύ
ανεξάρτητων επιχειρήσεων. ∆ιαφορές δε θεωρούνται ουσιώδεις αν
•

∆εν επηρεάζουν ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά που συγκρίνονται

•

Μπορεί να εξαλειφθεί η επίδραση τους µέσα από διενέργεια προσαρµογών.

Χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των συναλλαγών
Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη είναι:
1. Ενσώµατα αγαθά
a. Φυσικά γνωρίσµατα
b. Ποιότητα
c. Αξιοπιστία
d. ∆ιαθεσιµότητα
e. Όγκος πωλήσεων
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2. Υπηρεσίες
a. Η φύση της παρεχόµενης υπηρεσίας
b. Έκταση της παρεχόµενης υπηρεσίας
3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
a. Η µορφή της συναλλαγής
b. Το είδος του περιουσιακού στοιχείου
c. ∆ιάρκεια και έκταση νοµικής προστασίας
d. Προσδοκώµενα οφέλη από τη χρήση του άυλου αγαθού

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
Η συγκριτική ανάλυση θα πρέπει να περιλαµβάνει και την ανάλυση των συµβατικών
όρων των συναλλαγών δεδοµένου ότι από αυτά καθορίζεται ο καταµερισµός ευθυνών
και ωφελειών από τις συµβαλλόµενες επιχειρήσεις. Οι συµβατικοί όροι προκύπτουν
από τις έγγραφες συµβάσεις των συναλλασσοµένων εταιριών. Επίσης είναι
σηµαντικό να τονιστεί ότι θα πρέπει να µελετάται και η τήρηση των όρων αυτών

Επιπρόσθετα άλλοι τοµείς που πρέπει να ερευνώνται είναι οι:
1. Οικονοµικές συνθήκες
2. Επιχειρηµατική στρατηγική
3. Λειτουργίες που έχουν συµφωνήσει οι συµβαλλόµενες εταιρίες.

2.7 Εύρος αποδεκτών τιµών.
Η εφαρµογή της αρχής των ίσων αποστάσεων µπορεί να οδηγήσει σε ένα
µοναδικό αποτέλεσµα δηλαδή µια ενιαία τιµή είτε είναι τιµή είτε είναι περιθώριο.
Όµως στις περισσότερες των περιπτώσεων παρατηρείται µια διακύµανση. Αυτό εν
µέρει οφείλεται στην πολιτική τους στόχους που έχει κάθε επιχείρηση καθώς και στις
οικονοµικές συνθήκες που µεταβάλλονται συνεχώς.
Από τη στιγµή λοιπόν που προσδιορίζεται ένα εύρος τιµών µε βάση την αρχή των
ίσων αποστάσεων γεννάται το ζήτηµα εάν όλες οι τιµές είναι αξιόπιστες. Σε
περίπτωση λοιπόν που δεν µπορεί να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των δεδοµένων θα
πρέπει να υπάρξει περιορισµός του εύρους τιµών. Η πρακτική αυτή βοηθά στον
περιορισµό του κινδύνου σφάλµατος και στο να αποκλειστούν τιµές που αποκλίνουν
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και δηµιουργούν πρόβληµα στη στατιστική κατανοµή που πρέπει να ακολουθεί το
υπόλοιπο δείγµα ανάλυσης.
Η πρακτική που έχει βρει µεγάλη απήχηση είναι η αναπροσαρµογή του εύρους τιµών
µε βάση στατιστική µέθοδο. Αρχικά το εύρος των αποδεκτών τιµών υποδιαιρείται σε
4 τεταρτηµόρια τα οποία εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που είδαµε πριν
αποκλείονται το 1ο και το 4ο.∆ηλαδή το περιορισµένο εύρος λαµβάνει χώρα από το 2ο
έως και το 3ο τεταρτηµόριο. Η τακτική που ακολουθείται είναι η περικοπή του εύρους
στο 50% των τιµών όπως έγινε στις Η.Π.Α είτε να παραµείνει πλήρες ανάλογα µε τις
διατάξεις του εκάστοτε νοµικού πλαισίου. Λαµβάνοντας υπόψη τη θέση της κάθε
τιµής στην κατανοµή οι αρχές αποφασίζουν αν είναι εντός του εύρους ότι
ευθυγραµµίζεται µε την αρχή των ίσων αποστάσεων. Αντίθετα αν είναι εκτός του
εύρους οι αρµόδιες αρχές µπορούν να προβούν σε προσαρµογή η οποία συνήθως
λαµβάνει τη θέση της διαµέσου του εύρους τιµών.

3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
( ADVANCED PRICING ARRANGEMENT).
Η πολυπλοκότητα της ενδοοµιλικής τιµολόγησης σε συνδυασµό µε τις βαριές
νοµικές κυρώσεις που µπορεί να επισύρει σε περίπτωση διόρθωσης οδηγεί αφενός
µεγάλη ανασφάλεια στα φορολογούµενα νοµικά πρόσωπα και αφετέρου φόρτο
στις ελεγκτικές αρχές. Για τους παραπάνω λόγους παρέχεται η δυνατότητα
συνεννόηση µεταξύ φορολογουµένων και των αντίστοιχων ελεγκτικών
υπηρεσιών πριν τη διενέργεια συναλλαγών ώστε να καθορίζονται από κοινού
ορισµένες παράµετροι της ενδοοµιλικής τιµολόγησης που θα µειώσουν τον
κίνδυνο διαφωνιών και ενδεχόµενων δικαστικών διαµαχών. Αυτή η συνεννόηση
επιτυγχάνεται µέσω των Συµφωνιών Προκαθορισµένης Τιµολόγησης. Στα
αγγλικά αποδίδεται ως A.P.A –Advance Pricing Agreements or Arrangements.
Σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ είναι µια συµφωνία µεταξύ του φορολογουµένου και των
φορολογικών αρχών η οποία καθορίζει πριν από την πραγµατοποίηση των
ενδοοµιλικών συναλλαγών ένα ενδεδειγµένο σύνολο κριτηρίων όπως η µέθοδος
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τα συγκριτικά στοιχεία τη φύση των αγαθών για τον προσδιορισµό των τιµών
αυτών των συναλλαγών για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Βρήκε πολύ
γρήγορα πολύ µεγάλη απήχηση στις επιχειρήσεις προκειµένου να µειώσουν τον
κίνδυνο έκθεσης σε κάποιον έλεγχο και να αποφευχθούν διαµάχες µε τις εγχώριες
ελεγκτικές αρχές. Το µειονέκτηµα που δηµιουργείται είναι ότι για λόγους
εµπιστευτικότητας οι αρχές δε δηµοσιεύουν τέτοιου είδους πληροφορίες. Τα
στοιχεία όµως που προέκυψαν από τις Σ.Π.Τ που προέκυψαν από την Μεγάλη
Βρετανία δείχνουν ότι ακόµη οι συνθήκες δεν έχουν ωριµάσει ιδιαίτερα καθώς
αντιµετωπίζεται σαν πεδίο ιδιαίτερα πολύπλοκο και όχι ιδιαίτερα θωρακισµένο
από κάποιο νοµικό πλαίσιο παραµένει ακόµη δύσκολος ο εντοπισµός
επιχειρήσεων που εφαρµόζουν καταχρηστικά ενδοοµιλική τιµολόγηση και
θεωρείται ανεκτός κίνδυνος για τις επιχειρήσεις σε σχέση µε τα πλεονεκτήµατα
που αποδίδονται. Με τις συµφωνίες αυτές προσδιορίζονται και κρίσιµες
παραδοχές τα οποία αποτελούν αντικειµενικά κριτήρια που έχουν να κάνουν µε
χαρακτηριστικά ενός κλάδου µιας δραστηριότητας ή κάποιων εξειδικευµένων
συνθηκών. Κατ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται το πλαίσιο για την εφαρµογή της
Συµφωνίας. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι Συµφωνίες αυτές δεν καθορίζουν
συγκεκριµένες τιµές ενδοοµιλικών συναλλαγών αλλά διαµορφώνουν τα κριτήρια
µε βάση τα οποία µπορούν να προσδιοριστεί η τιµή των ενδοοµιλικών
συναλλαγών. Για ιστορικούς λόγους είναι καλό να αναφερθεί ότι θεσπίστηκε για
πρώτη φορά στην Ιαπωνία το 1987 και ακολούθησαν οι Η.Π.Α. Σε αντίθεση µε
πληθώρα χωρών που τις υιοθέτησαν η χώρα µας κανένα φορολογικά πλαίσιο δεν
προβλέπει τέτοια διαδικασία. Οι Συµφωνίες Προκαθορισµένης Τιµολόγησης
διακρίνονται σε:
1. Μονοµερείς
2. ∆ιµερείς
3. Πολυµερείς
Ανάλογα µε τον αριθµό των κρατών που συµµετέχουν.
Οι µονοµερείς ΣΠΤ εµπεριέχουν το µειονέκτηµα ότι παρέχουν µερική ασφάλεια
δεδοµένου ότι σε περίπτωση διασυνοριακών συναλλαγών ίσως να µην είναι εφικτό
να αποτρέψουν την διπλή φορολογία λόγω του ότι δε δεσµεύεται από τη Συµφωνία
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και η αλλοδαπή ελεγκτική αρχή. Στις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α
συνιστάται η σύναψη διµερών και πολυµερών Συµφωνιών.28
Οι Συµφωνίες αυτές συνήθως προκύπτουν µετά από πρωτοβουλία του
φορολογούµενου ο οποίος επιλέγει τις συναλλαγές καθώς και τις εταιρίες του οµίλου
που θα συµπεριλάβει στη Συµφωνία. Από τις ελεγκτικές αρχές διεξάγεται έρευνα µε
σκοπό να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους ο φορολογούµενος θέλει να
προχωρήσει στη συµφωνία αυτήν. Ακολουθεί διαδικασία διαπραγµατεύσεων µεταξύ
του φορολογούµενου της αρµόδιας φορολογικής αρχής και των φορολογικών αρχών
άλλων κρατών.
Η σύναψη κάποιας ΣΠΤ προϋποθέτει την καταβολή κάποιων τελών. Τα τελευταία
µπορεί να εξαρτώνται είτε από τις διοικητικές ενέργειες που απαιτούνται για τη
σύναψη της Συµφωνίας είτε να έχουν πάγιο χαρακτήρα ή να αποτελούν και
συνδυασµό και των δυο.
Μια άλλη οικεία µε αυτήν των ΣΠΤ είναι η διαδικασία προέγκρισης δαπανών για
αποζηµιώσεις για παραχώρηση δικαιωµάτων χρήσης πνευµατικών και βιοµηχανικής
ιδιοκτησίας (royalties).
Οι ΣΠΤ αναπτύσσουν δυναµική ισχύ που απορρέει από τη δηµιουργία και εµπέδωση
νοµικής ασφάλειας. Όµως η µορφή και η έκταση νοµικής δέσµευσης ποικίλλουν από
χώρα σε χώρα. Σε χώρες που βασίζονται στη διαδικασία έγγραφης γνωµοδότησης
δεσµεύεται µόνο η φορολογική αρχή και όχι ο φορολογούµενος ενώ σε κάποιες άλλες
έχουν την µορφή σύµβασης ιδιωτικού δικαίου στην οποία πρέπει να συναινέσει ο
φορολογούµενος. Είναι γεγονός ότι οι Συµφωνίες Προκαθορισµένης τιµολόγησης
έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιµες διότι αυξάνουν την νοµική ασφάλεια και από τη
σκοπιά του φορολογουµένου αποφεύγονται τα πρόστιµα οι δικαστικές διαµάχες οι
κυρώσεις η αναπροσαρµογή κερδών. Από τη σκοπιά της ελεγκτικής αρχής
µειώνονται οι ανάγκες για εξονυχιστικούς ελέγχους ,οι δικαστικές διενέξεις. ****

28

Παρ. 4.31,4.148 και 4.163 Ο.Ο.Σ.Α
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ.

4.1Τεκµηρίωση τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών.
Σκοπός της τεκµηρίωσης δεν είναι άλλος από το να επιτρέψει σε έναν ελεγκτή
της αρµόδιας φορολογικής αρχής να αποκρυσταλλώσει µια άποψη για τις
συναλλακτικές δραστηριότητες µιας οικονοµικής οντότητας µε συνδεδεµένες
επιχειρήσεις καθώς και τη διαµόρφωση των τιµών σε αυτές τις συναλλαγές. Είναι η
διαδικασία αυτή που εξασφαλίζει έναν ταχύ και αποτελεσµατικό έλεγχο της
τιµολόγησης µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων. Παρατηρείται µεταξύ των χωρών
µια διαφοροποίηση στο πεδίο εφαρµογής της τεκµηρίωσης. Λόγω του ότι η
προβληµατική πλευρά της ενδοοµιλικής τιµολόγησης εµφανίζεται στις διασυνοριακές
συναλλαγές πολλές χώρες κάνουν διάκριση µεταξύ εγχώριων και αλλοδαπών
συνδεδεµένων επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα κάποιες άλλες καθιστούν υποχρεωτική
την τεκµηρίωση και στις εγχώριες συναλλαγές. Σε ότι αφορά την Ελλάδα
υιοθετούνται και οι δυο καθώς µε την αγορανοµική διάταξη 3728/2008 επιζητά
τεκµηρίωση τόσο στις διασυνοριακές συναλλαγές όσο και στις εγχώριες συναλλαγές
ενώ µε το φορολογικό νοµοσχέδιο 2238/1994 περιορίζεται στις συναλλαγές µε
αλλοδαπές επιχειρήσεις.
Γενικότερα προκειµένου να αποφεύγονται τα προβλήµατα συµµόρφωσης καλό θα
είναι από την πλευρά των εταιριών να γίνεται συγκερασµός κεντρικών και
αποκεντρωµένων στοιχείων τεκµηρίωσης ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος
συµµόρφωσης χωρίς να θίγεται η φορολογική συνέπεια των επιχειρήσεων.
Πρακτικά ενυπάρχουν δυο συστήµατα για την κατάρτιση διαφορετικών
υποχρεώσεων τεκµηρίωσης από χώρα σε χώρα:
1.

Το σύστηµα του πυρήνα τεκµηρίωσης (core document concept)

2.

Το σύστηµα του βασικού φακέλου (master file concept)
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4.1.1 Το σύστηµα του πυρήνα τεκµηρίωσης (core document
concept).
Βασίζεται στην ιδέα της κατάρτισης µιας βασικής τυποποιηµένης τεκµηρίωσης
που να µπορεί να χρησιµοποιηθεί όσο το δυνατόν από περισσότερες εταιρίες του
οµίλου. Για την εφαρµογή αυτού του συστήµατος απαιτείται η εξέταση του
υπάρχοντος νοµικού πλαισίου σε όσες χώρες δραστηριοποιείται ο όµιλος και η
ανάδειξη των κοινών σηµείων καθώς και οι διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα.
Έχοντας την ανάλυση αυτή προκύπτει το εύρος του πυρήνα τεκµηρίωσης ο οποίος
πρέπει να καλύπτει όλα τα κοινά σηµεία άρα να αποτελεί τον κοινό παρονοµαστή για
ολόκληρο τον όµιλο. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη:
a.

Η δοµή του οµίλου

b. Οι δραστηριότητες του
c. Οι λειτουργίες των επιµέρους εταιριών.
Στον πυρήνα της τεκµηρίωσης περιλαµβάνονται πληροφορίες όπως:
a.

Γενική περιγραφή του οµίλου.

b. Ιστορική διαδροµή του.
c. Νοµική, λειτουργική, οργανωτική δοµή του.
d. Παρουσίαση επιχειρηµατικής στρατηγικής.
e. Ανάλυση κλάδου.
f. Παρουσίαση ενδοοµιλικών σχέσεων.
g. Ανάλυση λειτουργιών και κινδύνων που έχουν αναληφθεί.
h. Αιτιολόγηση εφαρµοζόµενων µεθόδων ενδοοµιλικής τιµολόγησης.

Ύστερα από τη διαµόρφωση του πυρήνα σε κεντρικό επίπεδο γίνονται
µικροδιορθώσεις και προσαρµογές σε εθνικό επίπεδο ώστε να ευθυγραµµιστεί
πλήρως µε τις απαιτήσεις της εκάστοτε εθνικής νοµοθεσίας.
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4.1.2 Το σύστηµα του βασικού φακέλου (master file concept).
Τεκµηρίωση Κράτους Α

Εθνικός
Φάκελος Α

Βασικός
φάκελος
οµίλου

Τεκµηρίωση Κράτους Β.

Εθνικός
Φάκελος Β

Βασικός
φάκελος
οµίλου

Όπως δείχνει κα το σχεδιάγραµµα το σύστηµα του βασικού φακέλου χρησιµοποιεί
για την τεκµηρίωση των τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών δυο φακέλους. Το βασικό
φάκελο (MASTER FILE) και τον εθνικό φάκελο (country file). Ο βασικός φάκελος
περιλαµβάνει στοιχεία για τον όµιλο και ο εθνικός εξειδικευµένα στοιχεία για την
εκάστοτε εταιρία του οµίλου ανάλογα µε την χώρα που δραστηριοποιείται σε εθνικό
επίπεδο. Το σύστηµα του βασικού φακέλου είναι εκείνο που επελέγη από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή τεκµηρίωση.

5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
5.1 Έρευνα Ο.Η.Ε σε επίπεδο κυβερνητικών µέτρων.

Σκόπιµο εδώ είναι να αναφερθούν τα αποτελέσµατα έρευνας που διενεργήθηκαν
υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών στη διάσκεψη για το Εµπόριο και την
ανάπτυξη. Το ερωτηµατολόγιο εστάλη σε όλα τα µέλη-κράτη των Ηνωµένων Εθνών.
Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε από επιστήµονες ανάλογα µε το εθνικό πλαίσιο
που εφαρµόζεται σε κάθε χώρα αλλά πάντα υπό την κυβερνητική παρακολούθηση
και υπό την ίδιαν σκοπιά. Από τα 185 µέλη τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν από
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τα σαράντα επτά και επεστράφησαν απαντηµένα. Οι χώρες επιµερίσθηκαν σε 3 για να
αποκαλυφθούν οι διαφορές µεταξύ αναπτυσσόµενων και υπό ανάπτυξη κρατών
σχετικά µε τις ανησυχίες τους για τα θέµατα ενδοοµιλικής τιµολόγησης. Οι λιγότερο
αναπτυγµένες χώρες ακολουθούν διαφορετική πολιτική πιο χαλαρή προκειµένου να
προσελκύσουν Άµεσες ξένες επενδύσεις (Foreign Direct Investments). Με βάση τη
µελέτη της Παγκόσµιας Τράπεζας για το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν έγινε και η
ταξινόµηση στο οικονοµικό επίπεδο. Έτσι οι χώρες µε κατά κεφαλήν εισόδηµα
λιγότερο από 696 θεωρήθηκαν χαµηλού επιπέδου. Από 696 $-8625 $ µεσαίου
εισοδήµατος και από 8625 $ και πάνω υψηλού εισοδήµατος οικονοµίες .Τα κράτη
αυτά αναλύθηκαν και ως προς τα φορολογικά τους καθεστώτα αν είναι δηλαδή
φορολογικοί παράδεισοι µε βάση την έρευνα του Hines and Rice το 1994. Κι αυτό
γιατί οι φορολογικοί παράδεισοι προκειµένου να προσελκύσουν τις πολυεθνικές και
να αυξήσουν το εισόδηµα τους ακολουθούν µια τελείως διαφορετική πολιτική
Φορολογικός παράδεισος νοείται όταν το φορολογικό του πλαίσιο η πολιτική που
ακολουθεί επιτρέπει σε έναν όµιλο να µειώσει το καταλογιστέο φόρο και να
µεταφέρει τα κέρδη του µε πολύ χαµηλότερο ή µηδενικό συντελεστή φορολόγησης
στη χώρα αυτή. Χρησιµοποιήθηκε η κατανοµή Kruskal-Wallis. ∆είγµα αποτελούσαν
οι 47 χώρες µέλη του Ο.Η.Ε που επέστρεψαν το ερωτηµατολόγιο απαντηµένο.

Οι χώρες που συµµετείχαν ήταν οι εξής:

Αυστραλία Μπαγκλαντές Βέλγιο Μποτσουάνα Βραζιλία Λίβανος. Θεωρούνταν
φορολογικός παράδεισος) Βουλγαρία Μαλαισία Μαλί Μαρόκο Καναδάς Κίνα
Τσεχία Κύπρος Γαλλία Φινλανδία Γκάνα Ελλάδα Γρενάδα Ουγγαρία Ινδία
Ινδονησία Ιρλανδία Ιταλία Ιαπωνία Ιορδανία Κορέα Λεττονία Ολλανδία Νέα
Ζηλανδία Νιγηρία Πακιστάν Παπούα Νέα Γουινέα Ρουµανία Σιγκαπούρη
Σλοβακία Νησιά Σολοµώντα Νότια Αφρική Σουδάν Σουηδία Ελβετία Τανζανία
Ταϋλάνδη Ζάµπια Ζιµπάµπουε
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Πίνακας 3.Χώρες που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο.

ΧΑΜΗΛΟ

ΜΕΣΑΙΟ

ΥΨΗΛΟ

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

ΒΟΡΕΙΑ
ΑΜΕΡΙΚΗ

0

0

1

1

ΕΥΡΩΠΗ

0

5

10

15

ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ

0

2

0

2

ΑΣΙΑ

4

6

3

13

ΑΦΡΙΚΗ

9

3

0

12

ΩΚΕΑΝΙΑ

0

2

2

4

ΣΥΝΟΛΟ

13

18

16
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Κ.Κ Α.Ε.Π

ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 4. Αποδεκτές µέθοδοι ενδοοµιλικής τιµολόγησης.
Κ.Κ Α.Ε.Π
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ με
συγκεκριμένη
ιεράρχηση.
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ χωρίς
συγκεκριμένη
ιεράρχηση.
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ
ΚΕΡΔΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ
ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΚΕΡΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ
ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ
ΚΕΡΔΩΝ.

ΧΑΜΗΛΟ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ
6

ΜΕΣΑΙΟ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ
4

ΥΨΗΛΟ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ
4

ΣΥΝΟΛΟ

2

7

7

16

2

2

1

5

0

1

0

1

1

0

2

3

14
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ.
ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ.
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ.
ΚΑΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ
ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΗ
ΧΩΡΑ.
ΣΥΝΟΛΟ.

0

1

0

1

0

2

2

4

0

1

0

1

2

0

0

2

13

18

16
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Πίνακας 5. Ταξινόµηση µε βάση το φορολογικό πλαίσιο.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΧΑΜΗΛΟ

ΜΕΣΑΙΟ

ΥΨΗΛΟ

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

0

3

4

7

13

15

12

40

13

18

16

47

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΙ
ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

όπως παρατηρείται δεν υπάρχει φορολογικός παράδεισος µε χαµηλά εισοδήµατα!!!
Με βάση την έρευνα (Πίνακας 7)που έγινε οι παραδοσιακές µέθοδοι που
εφαρµόζονται από την αρχή ίσων αποστάσεων έχει εφαρµογή στο 67% των χωρών
που απήντησαν. Το υπόλοιπο 20 % κάνει αποδεκτές και µεθόδους του κέρδους
συναλλαγής αλλά και µεθόδους του συνολικού κέρδους. Μόνο µια χώρα η Μαλαισία
δεν κάνει χρήση αυτών των µεθόδων και ακολουθεί τη µέθοδο του συνολικού
επιµερισµού βάσει µαθηµατικού τύπου κι αυτό γιατί δεν θεωρεί ότι το «transfer
pricing» αποτελεί σηµαντικό θέµα και δεν έχει θεσπίσει κανένα φορολογικό πλαίσιο.
Επίσης τέσσερις χώρες( Ουγγαρία, Ιταλία, Νέα Γουινέα και Σλοβακία) είχαν
απαντήσει ότι εφόσον είχαν διασυνοριακές συµφωνίες µε αλλοδαπά κράτη ήταν
αρκετό για να διασφαλίσουν το σωστή φορολόγηση και επιµερισµό του
φορολογητέου εισοδήµατος. Η Ρουµανία αντίθετα είχε ήδη να εφαρµόζει τις
Συµφωνίες Προκαθορισµένης Τιµολόγησης (Advance Payment Agreements).
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Πίνακας 6. Επιθυµητές µέθοδοι ενδοοµιλικής τιµολόγησης µε βάση φορολογικά
κριτήρια.

Κ.Κ Α.Ε.Π

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ με
συγκεκριμένη
ιεράρχηση.
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ χωρίς
συγκεκριμένη
ιεράρχηση.
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ
ΚΑΙΜΕΘΟΔΟΙ
ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ
ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΚΕΡΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ
ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΕΘΟΔΟΣ
ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ
ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΑΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ
ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΗ
ΧΩΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΜΗ ΦΟΡΛΟΓΙΚΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ

ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ

0

14

14

6

10

16

0

5

5

0

1

1

1

2

3

0

1

1

0

4

4

0

1

1

0

2

2

7

40

47
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Όταν τα αποτελέσµατα συγκριθούν µε τις χώρες που είναι φορολογικοί παράδεισοι
κατανοεί κανείς ότι κανένα κράτος δεν έχει επιλέξει αυστηρή µέθοδο ελέγχου της
ενδοοµιλικής τιµολόγησης ακριβώς για το λόγο ότι εφόσον αναµένουν εισόδηµα από
µεταφορά κερδών δεν υπάρχει κανένας λόγος να σφίξει το φορολογικό της
µηχανισµό.
Επιπλέον δε µπορεί αυτόµατα να υποτεθεί ότι το πλαίσιο των ενδοοµιλικών
συναλλαγών οι οδηγίες διευρύνονται πέρα από την ενδοοµιλική τιµολόγηση
εµπορευµάτων και ασώµατων ακινητοποιήσεων.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα η ερώτηση:

Οι υπηρεσίες καλύπτονται από το νοµικό πλαίσιο της χώρας σας; Οι απαντήσεις είναι
αποκαλυπτικές:
Πίνακας 7. Εφαρµογή κανόνων στην ενδοοµιλική τιµολόγηση.

κατά
ΧΑΜΗΛΟ

ΜΕΣΑΙΟ

ΥΨΗΛΟ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΝΑΙ

6

6

ΌΧΙ

6

ΔΕΝ

κεφαλήν

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

5

17

36%

11

10

27

57%

1

1

1

3

6%

13

17

16

47

100%

Α.Ε.Π

ΑΠΗΝΤΗΣΑΝ
ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 8. Εφαρµογή κανόνων στην ενδοοµιλική τιµολόγηση.(φορολογικό
κριτήριο.)
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κατά κεφαλήν
Α.Ε.Π

Φορολογικός
παράδεισος

Μη
φορολογικός

Σύνολο

Ποσοστό

παράδεισος

ΝΑΙ

3

14

17

36%

ΌΧΙ

4

23

27

57%

ΔΕΝ
ΑΠΗΝΤΗΣΑΝ

0

3

ΣΥΝΟΛΟ

7

40

6%
47

100%

Μια ακόµη ερώτηση που τέθηκε ήταν αν η µεταφορά τεχνολογίας είτε µε τη µορφή
καινοτοµιών πνευµατικής ιδιοκτησίας ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (royalties)
περιλαµβανόταν ως µορφή ενδοοµιλικής τιµολόγησης στην ελεγκτική διαδικασία
αλλά και σαν θεσµικό πλαίσιο. Οι απαντήσεις ήταν οι ακόλουθες:

Πίνακας 9. Τιµολόγηση ασώµατων περιουσιακών στοιχείων. (τεχνολογία)

Panel A.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΙΚΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΩΝ
κατά κεφαλήν
Α.Ε.Π
ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΜΕΣΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΥΨΗΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΝΑΙ

8

11

5

24

ΌΧΙ

4

6

10

20

ΔΕΝ ΑΠΗΝΤΗΣΑΝ

1

1

1

3

ΣΥΝΟΛΟ

13

18

16

47

Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε την χρονολογία που διενεργήθηκε η έρευνα το
1/3 των χωρών δεν είχαν κωδικοποιήσει την ενδοοµιλική τιµολόγηση των υπηρεσιών
και περισσότερες από τις µισές δεν γνώριζαν καν πιθανή εφαρµογή της στον τοµέα
της τεχνολογίας…
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ΠΟΣΟΣΤΟ
51%
43%
6%
100%

5.2 Έρευνα στην πολιτική ενδοοµιλικής τιµολόγησης σε επιχειρήσεις
(U.S based firms).
Το 1997 η κ. Caren S. Cravens (university of Tulsa School of Accounting USA)
προκειµένου να καταδείξει την αποτελεσµατικότητα της ενδοοµιλικής τιµολόγησης
και τη χρήση του ως σηµαντικό εργαλείο στα χέρια των ιδιωτικών οργανισµών
διεξήγαγε µια έρευνα:
∆είγµα: 542 επιχειρήσεις, πολυεθνικές µε θυγατρικές ανά τον κόσµο εκ των οποίων
οι 363 είχαν την έδρα τους στην Αµερική.
Μέγεθος του δείγµατος: Σχετικά µεγάλο για την εποχή για να µπορέσει να
διασφαλίσει αξιοπιστία στο δείγµα καθώς και να µπορέσει να καταγράψει τις
διαφορετικές πολιτικές και στόχους για την ενδοοµιλική τιµολόγηση.
Είδος έρευνας: Ποσοτική ερωτηµατολόγιο που απευθυνόταν στον εκπρόσωπο του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Επεξεργασία: Με την παραλαβή των απαντήσεων έγινε συσχέτιση των απαντήσεων
µε τις δηµοσιευµένες καταστάσεις των εταιριών αυτών.
Τελικό µέγεθος δείγµατος:21% απήντησαν.29
Μέσος όρος εταιριών του δείγµατος µέσος όρος ενοποιηµένου τζίρου ήταν περίπου
ίσο µε 4,4 δις $ και σύνολο περιουσιακών στοιχείων(Asset value) 4,6 δις $. Χώρες
δραστηριοποίησης από 11 και άνω µε µέσο όρο 46 θυγατρικών και συνδεδεµένων η
κάθε εταιρία
Πίνακας 9: Απαντήσεις τον ανώτατου µάνατζµεντ:

ΣΚΟΠΟΙ

%

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΑΣΜΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ

4
7
40
51

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΙΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΙΝΗΤΡΑ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

7
9
5
21

ΔΙΕΘΝΕΙΣ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
29

2

Παρουσιάζει οµοιότητα µα άλλες έρευνες Al-Eryani 1990,Tang 1992 Yunker 1983)
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ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

21
5
28

Όπως φαίνεται ξεκάθαρα ο φορολογικός χαρακτήρας της ενδοοµιλικής τιµολόγησης
είναι αυτός που ενδιαφέρει ξεκάθαρα τις εταιρίες. Όµως και η ανταγωνιστικότητα
φαίνεται σα σηµαντικός παράγοντας. Τέλος κριτικό παραµένει το ποσοστό που είναι
προσηλωµένο στη χρήση της σαν εργαλείο εσωτερικής διαχείρισης και ειδικότερα
στον τοµέα των κινήτρων (motivation). Το γεγονός τούτο τονίζει τις διαφορετικές
προσεγγίσεις που λαµβάνει πλέον η ενδοοµιλική τιµολόγησης εγκαινιάζοντας
πρακτικά µια τελείως διαφορετική σκοπιά σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια.
Τα πιο ενδιαφέροντα δεδοµένα πηγάζουν από το επόµενο µέρος της έρευνας όπου
καλούνταν οι διοικήσεις να αξιολογήσουν την επιρροή της ενδοοµιλικής τιµολόγησης
στους τοµείς της :
1. Κερδοφορία και η συσχέτιση της µε την ανταγωνιστικότητα
2. Μερίδιο της αγοράς
3. Αειφόρος Ανάπτυξη
4. Ικανοποίηση του πελάτη
5. R.O.I (Return on Investment)

Πίνακας 10. Απαντήσεις µε βάση βαθµό σηµαντικότητας:

Καθόλου
σημαντικό
Κερδοφορία-ανταγωνισμός
Μερίδιο αγοράς
Μεγέθυνση
Ικανοποίηση πελάτη
R.O.I

1
21,00%
21,00%
18,00%
27,00%
13,00%

Πολύ
σημαντικό
2
11,00%
14,00%
14,00%
23,00%
12,00%

3
13,00%
17,00%
18,00%
14,00%
13,00%

4
18,00%
18,00%
27,00%
21,00%
22,00%

5
23,00%
18,00%
17,00%
10,00%
30,00%

6
13,00%
11,00%
5,00%
5,00%
7,00%

7
1,00%
1,00%
1,00%
0,00%
3,00%

Τα αποτελέσµατα δείχνουν αυτό που ούτως ή άλλως είναι προφανές ότι συµβάλλει
στην κερδοφορία και στην κατοχύρωση ανταγωνιστικής θέσεως αλλά από την άλλη
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100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

αναδεικνύει και ένα άλλα γεγονός που είναι η απόδοση µιας επένδυσης γεγονός που
συνδέεται άµεσα µε την ικανοποίηση των µετόχων. Τονίζεται τέλος ότι παρά τη
διαφορά της επιχειρηµατικής κουλτούρας της κάθε εταιρίας η ενδοοµιλική
τιµολόγηση επηρεάζει πολλές πτυχές της οικονοµικής δραστηριότητας ενός
οργανισµού ανάλογα µε τον τύπο του µάνατζµεντ που εφαρµόζεται. Συνεχίζει παρ’
όλα αυτά να διαφαίνεται ότι πρωταρχικός στόχος είναι η διαχείριση της
φορολογητέας.30

6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

6.1 Ο νόµος 3728/2008.
Με το νόµο 3728/2008 επιχειρήθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης να
κατοχυρωθούν µέτρα για την εποπτεία της αγοράς. Ήταν αποτέλεσµα εκτεταµένων
παραπόνων του ελληνικού καταναλωτικού κοινού λόγω των πολλών ανατιµήσεων
στην ελληνική αγορά.

6.1.1Κανονιστικό περιεχόµενο του Ν.3728/2008.
Με βάση το άρθρο 26 του νόµου 3728/2008 επιβάλλονται οι ακόλουθες
υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις που διενεργούν ενδοοµιλικές συναλλαγές:
1. Εφαρµογή αρχής Ίσων Αποστάσεων.
2. Μελέτη τεκµηρίωσης τιµών.
3. Υποβολή κατάστασης ενδοοµιλικών συναλλαγών σε ετήσια βάση.
4. Υποβολή φακέλου τεκµηρίωσης.

30

Borkowski S.C 1992 Choosing a transfer pricing method.page 36
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6.1.2 Μέθοδοι Υπολογισµού των τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών.

Με βάση την Υπουργική Απόφαση προβλέπονται οι ακόλουθες µέθοδοι:
1. Μέθοδος της συγκρίσιµης µη ελεγχόµενης τιµής,
2. Μέθοδος της τιµής µεταπώλησης µείον.
3. Μέθοδος του Κόστους+ κέρδους.
Θα πρέπει να τονιστεί εδώ ότι η Υπουργική Απόφαση δεν περιέχει αναλυτικές
οδηγίες για τη χρήση των µεθόδων αυτών. Επίσης ορίζει τη χρήση λοιπών µεθόδων
όπως αυτή του καθαρού κέρδους συναλλαγής µόνο στις περιπτώσεις που η χρήση
τους κρίνεται µε ειδική τροπολογία.
Με βάση την Υ.Α καθορίζεται η εξής σειρά προτεραιότητας:
1.

Μέθοδος της συγκρίσιµης µη ελεγχόµενης τιµής.

2. Μέθοδος της τιµής µεταπώλησης.
3. Μέθοδος καθαρού κέρδους συναλλαγής.

Ως προς την τεκµηρίωση τίθενται οι ακόλουθες απαιτήσεις.:
1. Μέθοδος συγκρίσιµης µη ελεγχόµενης τιµής: ∆εν απαιτείται αιτιολογία.
2. Μέθοδος τιµής µεταπώλησης µείον: Απαιτείται επαρκής αιτιολογία
3. Μέθοδος Κ.Κ. συναλλαγής: Απαιτείται επαρκής αιτιολογία.

6.1.3 Συγκριτικά στοιχεία.
Η Υ.Α δεν κάνει διάκριση µεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών συγκριτικών
στοιχείων ως προς το βαθµό αξιοπιστίας τους. Επίσης είναι αποδεκτή η χρήση
συγκριτικών στοιχείων που προέρχονται από τράπεζες πληροφοριών. ∆ε γίνεται
καµιά διάκριση σε ελληνικές ή διεθνείς τράπεζες δεδοµένων. Άρα ενδείκνυται και
προτιµώνται οι διεθνείς τράπεζες πληροφοριών. Σε ότι αφορά την τράπεζα
πληροφοριών θα πρέπει να αναφέρονται µε ακρίβεια τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Πάροχος.
2. Ονοµασία
3. Έκδοση.
4. Χρόνος τελευταίας ενηµέρωσης
67

5. Άδεια χρήσης.
6. Πλήθος στοιχείων.
7. Αιτιολόγηση κριτηρίων για τη χρήση των δεδοµένων.
Σε περίπτωση που τα στοιχεία αντλήθηκαν αφορούσαν το περιθώριο κέρδους είναι
απαραίτητο να αναφέρονται:
1. Ανάλυση ισολογισµού και Αποτελεσµάτων Χρήσης όπως εµφανίζονται
στη βάση δεδοµένων.
2. Αρχές που χρησιµοποιούνται για την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων.
3. Κριτήρια και λόγοι επιλογής των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στο
δείγµα σύγκρισης.
4. Κατάσταση των εταιριών που αποκλείστηκαν και ειδική αιτιολόγηση των
λόγων αποκλεισµού.

6.1.4 Εύρος αποδεκτών τιµών.
Ως προς το εύρος των αποδεκτών τιµών η Υ.Α αντιγράφει πλήρως τις
σχετικές οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α. Κρίνεται απαραίτητη η µέθοδος της στατιστικής
κανονικής κατανοµής και ο επιµερισµός τους σε 4 τεταρτηµόρια. Θεωρητικά για τις
ελεγκτικές αρχές χρησιµοποιείται το ένδο τεταρτηµοριακό εύρος δηλαδή το διάστηµα
από το 1ο ως το 3ο τεταρτηµόριο µέσα στα πλαίσια των οποίων θα πρέπει να
κατανέµονται οι τιµές του δείγµατος. Σε περίπτωση που τιµές αποκλίνουν από τα
τεταρτηµόρια αυτά τότε επεµβαίνει η ελεγκτική αρχή και τη διορθώνει στην τιµή της
διαµέσου. Ως προς το εύρος τιµών στο παράρτηµα µπορείτε να δείτε ένα παράδειγµα
από πραγµατικό έλεγχο.

6.1.5 Τεκµηρίωση τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών.

Η µελέτη τεκµηρίωσης απαρτίζεται από δυο φακέλους:
1. Βασικός Φάκελος
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2. Ελληνικός Φάκελος.
Ο βασικός Φάκελος καταρτίζεται από οµίλους των οποίων η µητρική εταιρία είναι
ελληνική. Περιέχονται γενικές πληροφορίες για τον όµιλο για την τιµολογιακή του
πολιτική και τη µέθοδο τεκµηρίωσης που ακολουθεί.
Ο Ελληνικός φάκελος καταρτίζεται από τις θυγατρικές αλλοδαπών οµίλων και
οποιεσδήποτε αλλοδαπές εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα. Περιέχει εξίσου
σηµαντικές πληροφορίες για την τεκµηρίωση των τιµών της ελληνικής θυγατρικής.

6.1.5.1 Περιεχόµενο φακέλων τεκµηρίωσης.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ.
1. Περιγραφή δοµής του οµίλου και των εταιριών που συνθέτουν τον όµιλο,
το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιείται καθώς και περιγραφή
των οικονοµικών στοιχείων αυτού.
2. Περιγραφή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων καθώς και της
επιχειρηµατικής στρατηγικής του οµίλου.
3. Περιγραφή της ενδοοµιλικής τιµολογιακής πολιτικής και στρατηγικής.
4. Προσδιορισµός συναλλαγών µεταξύ µητρικής και θυγατρικών.
5. Χρηµατικά ποσά συναλλαγών.
6. Οποιεσδήποτε Συµφωνίες Προκαθορισµένης τιµολόγησης έχουν
υπογραφεί µεταξύ αλλοδαπών θυγατρικών και αντίστοιχων φορολογικών
αρχών.
7. Γενική περιγραφή λειτουργιών που επιτελούνται αι κίνδυνοι που
αναλαµβάνονται από τα συνδεόµενα µέρη.
8. Κατάλογος µε την ιδιοκτησία επί των Άυλων περιουσιακών στοιχείων που
ανήκουν στον όµιλο.
Τα ίδια ακριβώς ισχύουν για τον Ελληνικό φάκελο τεκµηρίωσης τον οποίο
καταρτίζουν θυγατρικές αλλοδαπών οµίλων στην Ελλάδα. Πρακτικά ο Έλληνας
νοµοθέτης δεν ξέφυγε καθόλου από τα πρότυπα και τις αρχές του Ο.Ο.Σ.Α.
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6.1.6 Υποβολή κατάστασης ενδοοµιλικών συναλλαγών.

Με βάση το 3728/2008 η υποχρέωση των εταιριών είναι η υποβολή της
κατάστασης των ενδοοµιλικών συναλλαγών. Υποβάλλεται στην Υπηρεσία Εποπτείας
της Αγοράς της Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου Οικονοµικών. Η προθεσµία
υποβολής είναι 4 µήνες και 15 ηµέρες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης. Θα
πρέπει λοιπόν να αναγράφονται:
1. Αντικείµενο της συµφωνίας δηλαδή αγορά ή πώληση αγαθών, λήψη ή
παροχή υπηρεσιών, δικαιώµατα και οποιεσδήποτε χρηµατοοικονοµικές
συναλλαγές.
2. Στοιχεία αντισυµβαλλόµενου.
3. Ηµεροµηνία κατάρτισης και τρόπος κατάρτισης της συµφωνίας.
4. Αξία συναλλαγής.
5. Παρουσίαση όλων των τριγωνικών συναλλαγών.
Σε περίπτωση σύνθετων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων µεταξύ συνδεδεµένων
εταιριών πρέπει να περιλαµβάνονται στις καταστάσεις τόσο οι ανταλλασσόµενες
απαιτήσεις όσο και οι υποχρεώσεις τα κέρδη και οι ζηµίες και οι αµοιβές όπως και οι
προµήθειες που απορρέουν από τις συµβάσεις αυτές.

6.2 Έλεγχος.

6.2.1 Αντικείµενο του ελέγχου.
Η υποβολή καταστάσεων ενδοοµιλικών συναλλαγών η κατάρτιση φακέλου
τεκµηρίωσης και η ευθυγράµµιση µε την αρχή ίσων αποστάσεων υπόκεινται σε
έλεγχο. Ερευνάται καταρχάς η τυπική συµµόρφωση µε τις παραπάνω υποχρεώσεις
και ειδικότερα επαρκώς τεκµηριωµένες ενδοοµιλικές συναλλαγές θεωρούνται όταν:
1. Τα συγκριτικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται είναι σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 4-6 της Υ.Α α2-8092/2008.
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2. Η αντικειµενικότητα και η αξιοπιστία των στοιχείων αυτών δεν
αµφισβητούνται αιτιολογηµένα.
3. Ο προσδιορισµός των τιµών των ενδοοµιλικών συναλλαγών έχει γίνει µε
κάποια από τις αποδεκτές µεθόδους.
Βέβαια το αρνητικό µε το νοµοσχέδιο είναι ότι δεν υπεισέρχεται στην ουσιαστική
συµµόρφωση των παραπάνω υποχρεώσεων. Επίσης λόγω του αγορανοµικού
χαρακτήρα του νοµοσχεδίου ο έλεγχος των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων δεν
υπάγεται στην αρµοδιότητα σε αντίθεση µε άλλα κράτη π. χ η υπηρεσία I.R.S των
Η.Π.Α όπου µαζί µε τον έλεγχο των υποχρεώσεων διενεργείται και φορολογικός
έλεγχος.

6.2.2 ∆ιενέργεια του ελέγχου.
Απευθύνεται έγγραφη αίτηση από την Υπηρεσία Εποπτείας της Αγοράς στην
ελεγχόµενη εταιρία για την προσκόµιση του φακέλου τεκµηρίωσης. Ο έλεγχος
διενεργείται στα γραφεία της Υπηρεσίας Εποπτείας της Αγοράς. Ο έλεγχος γίνεται
από εντεταλµένους ελεγκτές.

Με βάση το άρθρο 9 οι αρµόδιες αρχές µπορούν να ζητούν συµπληρωµατικές
πληροφορίες όπως:
1. Γενικά Καθολικά και Αναλυτικά Ισοζύγια της εταιρίας.
2. Οικονοµικές καταστάσεις και ατοµικές και ενοποιηµένες.
3. ∆ιευκρινήσεις σχετικά µε συµµετοχές και µόνιµες εγκαταστάσεις.
4. Πληροφορίες για το είδος των συµβάσεων µε συνδεδεµένες.
Με το πέρας του ελέγχου συντάσσεται έκθεση ελέγχου η οποία περιέχει τα
πορίσµατα. Στην ελεγχόµενη εταιρία αποδίδεται ένα αντίγραφο το αυθεντικό
παραµένει στην Υπηρεσία.
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6.2.3 Κυρώσεις.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων συντάσσεται έκθεση ελέγχου από
τους εντεταλµένους ελεγκτές η οποία τεκµηριώνει τη φύση της παράβασης. Η έκθεση
υποβάλλεται αµέσως στην Υπηρεσία Εποπτείας της Αγοράς και το πρόστιµο
επιβάλλεται µε απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα το οποίο πρέπει να φέρει και
αιτιολογία. Η απόφαση επιβολής προστίµου κοινοποιείται µαζί µε αντίγραφο της
έκθεσης ελέγχου στην επιχείρηση εντός τριάντα ηµερών από την έκδοση της.

Οι κυρώσεις διαφέρουν ανάλογα µε το είδος της παράβασης που διαπράχθηκε. Έτσι
σε:
1. Περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης κατάρτισης πλήρους και
τυποποιηµένης µελέτης τεκµηρίωσης επιβάλλεται αυτοτελές χρηµατικό
πρόστιµο ίσο µε 10% της αξίας των συναλλαγών.
2. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής ετήσιας κατάστασης ενδοοµιλικών
συναλλαγών επιβάλλεται ποινή χρηµατικού προστίµου ίση µε 10% της
αξίας των συναλλαγών που δεν υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα.
3. Σε περίπτωση παράβασης της αρχής ίσων αποστάσεων επιβάλλεται
πρόστιµο 5000 €. Παράλληλα ενηµερώνονται οι αρµόδιες φορολογικές
αρχές ώστε να διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος και να καταλογιστούν και
οι προβλεπόµενες φορολογικές κυρώσεις.

7. Έρευνα.
Έχοντας πλέον διερευνήσει όλο το θεωρητικό πλαίσιο της ενδοοµιλικής
τιµολόγησης συµπεριλαµβάνοντας το αντίστοιχο ελληνικό θεσµικό πλαίσιο
προχώρησα στη διενέργεια αντίστοιχης έρευνας θεωρώντας την ιδιαίτερα αναγκαία
µε σκοπό να διαπιστώσω και να αποδείξω µε προφανές τεκµήριο ότι η ενδοοµιλική
τιµολόγηση αποτελεί ένα αµφίσηµο θέµα της σύγχρονης οικονοµικής ζωής.
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7.1 Μεθοδολογία.
Οι παρατηρήσεις (observations) προέκυψαν από δείγµα πληθυσµού 39
στελεχών διαφόρων επιχειρήσεων. Στόχος της έρευνας είναι η Στατιστική
Συµπερασµατολογία (Statistical Inference) Να σηµειωθεί ότι η έρευνα εστιάστηκε σε
επιχειρήσεις µε θυγατρικές στο εξωτερικό καθώς και αλλοδαπές µε αντίστοιχες
συνδεδεµένες εταιρίες και υποκαταστήµατα στην Ελλάδα. Η διενέργεια της έρευνας
έγινε µε τη µορφή ερωτηµατολογίου συνόλου 15 ερωτήσεων εκ των οποίων οι
πρώτες έξι ερωτήσεις αποτελούσαν πηγή ονοµαστικών (nominal) δεδοµένων και οι
υπόλοιπες ερωτήσεις αφορούσαν την διατακτικά δεδοµένα (ordinal) προκειµένου να
εξαχθούν συµπεράσµατα. Το ερωτηµατολόγιο µπορεί να το δει ο αναγνώστης στο
παράρτηµα της παρούσης εργασίας. Στο σύνολο εστάλησαν 100 ερωτηµατολόγια και
επέστρεψαν απαντηµένα τα 39. Η έρευνα διεξήχθη από τις 10 Οκτωβρίου 2011 έως
και τις 19 Οκτωβρίου 2011. Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν στο
ερωτηµατολόγιο είτε µέσω τηλεοµοιότυπου( fax) είτε µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου (e-mail). Σε κάποιες εκ των περιπτώσεων η επικοινωνία γινόταν µόνο
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου λόγω της υψηλής σηµαντικότητας των ερωτήσεων
που απαντήθηκαν.

7.2 Γραφικές παραστάσεις δεδοµένων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 1. ΦΥΛΟ.

38%
62%

1.ΓΥΝΑΙΚΑ
2.ΑΝΔΡΑΣ

Στην πρώτη ερώτηση του ερωτηµατολογίου παρατηρούµε ότι το 62% των
ερωτηµατολογίων απαντήθηκε από άνδρες στελέχη γεγονός που συµβαδίζει µε τις
73

προηγούµενες 2 έρευνες στις οποίες την πλειοψηφία των στελεχών αποτελούσαν
άνδρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2. ΗΛΙΚΙΑ
3% 10%
1.20-25
2.26-30
31%

56%

3.31-40
4.>40

Σε ότι αφορά τη δεύτερη ερώτηση του ερωτηµατολογίου ο αναγνώστης παρατηρεί ότι
το 58% του δείγµατος αποτελούν στελέχη που ανήκουν στην ηλικιακή κλίµακα άνω
των σαράντα ετών. Φαντάζει λογικό καθώς το σύνολο των ερωτηθέντων αποτελούν
στελέχη εταιριών µε πολλά χρόνια εµπειρία και προϋπηρεσία στο χώρο τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3.ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
0%
1.ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

8%
28%

2.ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ
3.ΚΑΤΟΧΟΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
64%

4.ΚΑΤΟΧΟΣ
ΔΙΔΙΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Στην ερώτηση µε θέµα την εκπαίδευση µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι κανένας
ερωτηθείς δεν είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου. Σε συνδυασµό µε την προηγούµενη
ερώτηση µπορούµε να συµπεράνουµε ότι τα επιχειρηµατικά στελέχη συγκεκριµένης
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ηλικίας δεν είχαν στα πλάνα τους την διδακτορική διατριβή. Το αξιοσηµείωτο
γεγονός επίσης αποτελεί το γεγονός ότι οι πλειοψηφία των κατόχων µεταπτυχιακών
τίτλων είναι οι Έλληνες ερωτηθέντες καταδεικνύοντας έτσι την υψηλή
σηµαντικότητα της ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης στη χώρα µας. Σε αντίθεση µε τους
συναδέλφους τους στο Λίβανο την Κύπρο και τη Σερβία κάποιοι εκ των οποίων
τελείωσαν απλά τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και εκπαιδεύτηκαν από την
πολυεθνική εταιρία που τους προσέλαβε.
ΕΡΩΤΗΣΗ 4.ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ
5%
1.ΕΛΛΑΔΑ
10%

2.ΚΥΠΡΟΣ
49%

13%

3.ΛΙΒΑΝΟΣ
4.ΣΕΡΒΙΑ

10%
5.ΙΣΡΑΗΛ
13%

6.ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Μπορούµε να δούµε από το ποσοστό των απαντήσεων ότι η πλειοψηφία των
απαντήσεων έρχεται από την Ελλάδα. Ακολουθεί η Κύπρος η Σερβία. Να τονιστεί
εδώ ότι η υπηκοότητα του εργαζοµένου είναι ανεξάρτητη από την χώρα εργασίας
του. Για παράδειγµα µπορεί το 49 % των ερωτηθέντων να απασχολείται στην Ελλάδα
αλλά δεν είναι και όλοι τους Έλληνες. Ακριβώς επειδή υπήρξαν ζητήµατα
εθνικότητας γι’ αυτό επελέγη αυτού του τύπου η ερώτηση προκειµένου να
εστιάσουµε στην πορεία στη γνώµη του καθενός για τη χώρα απασχόλησης τους.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5.ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
1.ΠΩΛΗΤΗΣ
10%

10%
2.ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
13%

18%

3.ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
5%

4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
5.ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
6.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

44%

Παρατηρούµε ότι από την έρευνα ότι καλύπτεται ένα ευρύ φάσµα θέσεων
προκείµενου να συλεγούν όσο το δυνατόν απόψεις από διαφορετικές θέσεις.
Παρατηρούµε ωστόσο ότι σηµαντικό ποσοστό ερωτηθέντων απασχολείται στην
οικονοµική διοίκηση. Ασφαλώς είναι µια κίνηση αναπόφευκτη διότι το υπό εξέτασιν
θέµα είναι ιδιαίτερα εξειδικευµένο και αποτελεί βασική προϋπόθεση την καλή
επισκόπηση οικονοµικών θεµάτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6.ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΣΤΗΝ (ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

5%
1.500000-1000000

10%
28%

2.1000001-2000000
13%

3.2000001-3000000
4.3000001-4000000
5.4000001-5000000

23%

21%

6.>5000000
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Ως προς το µέγεθος των εταιριών του δείγµατος περίπου το 71% αποτελείται από
εταιρίες µε κύκλο εργασιών από 3 εκατοµµύρια € έως και άνω των 5 εκατοµµυρίων
€. Προτιµήθηκαν αυτού του είδους οι εταιρίες καθώς ακριβών λόγων των
σηµαντικών κύκλων εργασιών είτε έχουν εσωτερικούς µηχανισµούς για την
ενδοοµιλική τιµολόγηση είτε απασχολούν τις ελεγκτικές αρχές της χώρας τους για τη
µεταφορά της φορολογητέας ύλης από τη µητρική στις θυγατρικές και οιαδήποτε
σχέση µε άλλες συνδεδεµένες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7.ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ
TRANSFER PRICING (ΕΝ∆ΟΟΜΙΛΙΚΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ)
31%
1.ΝΑΙ
2.ΌΧΙ
69%

Από την ερώτηση αυτή ξεκινά η συλλογή διατακτικών δεδοµένων. Παρατηρούµε ότι
ισχυρή πλειοψηφία γνωρίζει το θέµα της ενδοοµιλικής τιµολόγησης. Σε αυτό
συνηγορεί βεβαίως και το γεγονός ότι σχετική πλειοψηφία των ερωτηθέντων
απασχολείται στην οικονοµική διοίκηση. ∆είχνει βεβαίως και µια τάση ότι ένα
εργαλείο στα χέρια των πολυεθνικών εταιριών µε ιδιαίτερα υψηλό βαθµό
εµπιστευτικότητας γίνεται πλέον ευρέως γνωστό. Επιβεβαιώνεται δηλαδή ο λόγος της
κυρίας Caren S. Cravens η οποία στην έρευνα της κάνει λόγο για διαφοροποίηση του
«transfer pricing» και µεταστροφή του σαν εργαλείο αποτελεσµατικότητας.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 8.ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΌΤΙ ΤΟ T.P ΕΠΗΡΡΕΑΖΕΙ
ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ?
10%
8%
18%

1.ΕΛΑΧΙΣΤΑ
2.ΛΙΓΟ
3.ΜΕΤΡΙΑ

26%

38%

4.ΠΟΛΎ
5.ΠΑΡΑΠΟΛΥ

Είναι φανερό ότι όλοι υπάρχει πλέον βαρύνουσα σηµασία και συσχέτιση µεταξύ των
τιµών των αγαθών και τις ενδοοµιλικές συναλλαγές σε µια οικονοµία. Απεικονίζεται
ξεκάθαρα στις απαντήσεις καθώς αποδίδεται µόνο 10% στο ΕΛΑΧΙΣΤΑ και µόλις
8% στο ΛΙΓΟ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9.ΘΕΩΡΕΙΤΕ OΤΙ ENΑ ∆ΟΜΗΜΕΝΟ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ΤΙΣ
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ T.P?
8% 5%

13%

1.ΕΛΑΧΙΣΤΑ
2.ΛΙΓΟ
3.ΜΕΤΡΙΑ

38%
36%

4.ΠΟΛΎ
5.ΠΑΡΑΠΟΛΥ

Το ίδιο φαινόµενο παρατηρείται και στην ερώτηση που έχει να κάνει µε το νοµικό
πλαίσιο και τις συνέπειες του «transfer pricing». Ιδιαίτερα στις απαντήσεις των
εργαζοµένων στην Ελλάδα οι απαντήσεις είναι προσανατολισµένες στις τρεις
τελευταίες βαθµίδες βεβαιώνοντας την ανησυχία των θεσµικών οργάνων καθώς και
των ινστιτούτων των καταναλωτών για την ακρίβεια των καταναλωτικών αγαθών
στην Ελλάδα.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 10. ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ
ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ
ΕΝΤΟΠΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ TRANSFER
PRICING?
8% 0%
1.ΕΛΑΧΙΣΤΑ
18%

2.ΛΙΓΟ
49%

3.ΜΕΤΡΙΑ
4.ΠΟΛΎ

25%

5.ΠΑΡΑΠΟΛΥ

Το αξιοσηµείωτο σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι το 49% θεωρεί ότι οι ελεγκτικοί
µηχανισµοί είναι ανεπαρκείς για τον εντοπισµό και την αποτροπή της ενδοοµιλικής
τιµολόγησης. Συνολικά το 74% των απαντήσεων καταδεικνύουν την ανεπάρκεια των
ελεγκτικών µηχανισµών στην καταπολέµηση ον «transfer pricing».
ΕΡΩΤΗΣΗ 11. ΠΟΙΟΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
TRANSFER PRICING; ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ.

1.ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ.
2.ΑΝΤΑΓΩΝΣΙΜΟΣ

20%
26%

3.ΑΝΑΠΤΥΞΗ
5%

4.ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

3%
5.ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ

8%
20%
18%

6.ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
7.ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ
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Οι απαντήσεις στην ερώτηση αυτή αποτελούν ένα µικρό θησαυρό της έρευνας
µας. Ουσιαστικά επιβεβαιώνεται η τάση για την οποία πρώτη έγραψε στην
εργασία της το 1997 η κ. Caren S. Cravens (university of Tulsa School of
Accounting USA) µε την οποία αναδείκνυε τη µεταστροφή της χρησιµότητας
της ενδοοµιλικής τιµολόγησης από µέσο φοροαποφυγής σε σκοπούς υγιώς
επιχειρηµατικούς και συνδεδεµένους µε στόχους και πλάνα. Έχει αξία να
δούµε ότι µιας και οι απαντήσεις δόθηκαν από στελέχη και µάνατζερ έχει
δοθεί µεγαλύτερη σηµασία στην κερδοφορία, την ανάπτυξη τον ανταγωνισµό
εντούτοις η ικανοποίηση των µετόχων είναι χαρακτηριστικά στην τελευταία
επιλογή επιβεβαιώνοντας το κόστος αντιπροσώπευσης (agency cost).
12. ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
(ARM’S LENGTH STRENGTH)?

36%

NAI
64%

OXI

Το ποσοστό συµβαδίζει µε το αντίστοιχο ποσοστό για την γνώση της
ενδοοµιλικής τιµολόγησης (transfer pricing). Το 64% των ερωτηθέντων
γνωρίζει για τη βασική αρχή των ίσων αποστάσεων βασικό συστατικό της
έννοιας της ενδοοµιλικής τιµολόγησης.
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13. ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ(APA)?

41%

NAI.
OXI
59%

Στον ίδιο βαθµό περίπου είναι γνωστή η έννοια των Συµφωνιών
Προκαθορισµένης Τιµολόγησης. 89 % γνωρίζουν τις συµφωνίες αυτές. Το
θέµα που γεννάται πως είναι δυνατόν και οι Ελληνικές αρχές δεν γνωρίζουν
καθόλου τον όρο και δεν έχουν κάνει καµία προσπάθεια εφαρµογής του στα
πλαίσια της βελτίωσης των ελεγκτικών µηχανισµών.

14. Θεωρείται την τεκµηρίωση των ενδοοµιλικών
συναλλαγών σηµαντική για την απόδειξη της
ορθότητας της ενδοοµιλικής τιµολόγησης που
ακολουθεί µία επιχείρηση;

31%

NAI.
69%

OXI

Επίσης αναµενόµενα τα ποσοστά των απαντήσεων. Ενδεικτικά να αναφερθεί
ότι σε κάποιες χώρες λόγω του ιδιαίτερα παρεµβατικού ρόλου του κράτους
όπως η Κύπρος ο Λίβανος και το Ισραήλ δεν απαιτείται τεκµηρίωση και
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προφανώς αυτός είναι και ο λόγος που συγκεντρώθηκε στο ΟΧΙ το ποσοστό
αυτό.

15. Ποιες από τις παρακάτω δραστηριότητες
θεωρείται ότι αποτελεί προτεραιότητα για µία
επιχείρηση κατά το στρατηγικό σχεδιασµό του
TRANSFER PRICING:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
31%
41%

ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟΥ
ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

13%
15%

Στη τελευταία ερώτηση του ερωτηµατολογίου φαίνεται ότι ξεκάθαρα η έννοια
της ενδοοµιλικής τιµολόγησης έχει αλλάξει και πλέον τίθεται πάρα πολύ
σοβαρά υπόψη όλων των διοικήσεων η αποφυγή προβληµάτων µε τις
φορολογικές αρχές δηλαδή η κατοχύρωση µιας ορθής αµυντικής πολιτικής σε
περίπτωση ελέγχου και µετά ακολουθούν οι πιο επιθετικοί στόχοι τους όπως
οι στόχοι που έχουν τεθεί καθώς και ο ανταγωνισµός.

7.3 Εµπειρικός έλεγχος (parametric test).
Πραγµατοποιήσαµε 3 ελέγχους προκειµένου να δούµε την εξάρτηση µεταξύ
των µεταβλητών που θέσαµε µέσα από το δείγµα.
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7.3.1 Πρώτος έλεγχος

PEARSON CHI SQUARE TEST.

Στον έλεγχο αυτόν προσπαθήσαµε να δούµε για επίπεδο σηµαντικότητας
α=0.05 αν υπάρχει εξάρτηση µεταξύ των µεταβλητών κατηγορίας(nominal) και
διάταξης (ordinal). Από την εφαρµογή προέκυψε συσχέτιση της ερώτησης 3 που
φορά την εκπαίδευση και της ερώτησης 7 που σχετίζεται µε τη γνώση της έννοιας της
ενδοοµιλικής τιµολόγησης. Είναι λογική η εξάρτηση διότι το «transfer pricing»
αποτελεί µια έννοια συγκεκριµένη ως προς το πεδίο των οικονοµικών εποµένως η
γνώση της απαιτεί µεγαλύτερο επίπεδο πανεπιστηµιακής κατάρτισης. Εξάρτηση
προέκυψε µεταξύ της ερώτησης 3 και της ερώτησης 9 που αφορά τη γνώµη των
ερωτηθέντων για το εάν ένα δοµηµένο θεσµικό πλαίσιο µπορεί να περιορίσει τις
αρνητικές συνέπειες του transfer pricing. Για τους παραπάνω λόγους είναι
φυσιολογικό να υπάρχει εξάρτηση καθώς η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση παίζει
καταλυτικό ρόλο στην βαθύτερη γνώση της ύπαρξης αλλά και πιθανών τρόπων
ελέγχου των συνεπειών της ενδοοµιλικής τιµολόγησης. Ακριβώς η ίδια σχέση
παρουσιάζεται και µεταξύ των ερωτήσεων που αφορούν τη εκπαίδευση αλλά και της
ερώτησης 12 στην οποία οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν για την έννοια της
ΑΡΧΗΣ ΙΣΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ. Είναι ιδιαίτερα κατανοητό για ποιο λόγο συµβαίνει.
Η αρχή αυτή είναι η βασική αρχή ( principle) της διαδικασίας της ενδοοµιλικής
τιµολόγησης. Εποµένως όποιος γνωρίζει την αρχή αυτή γνωρίζει και την ενδοοµιλική
τιµολόγηση και το αντίστροφο.
Επιπρόσθετα , προέκυψε ισχυρή εξάρτηση µεταξύ των ερωτήσεων 6 δηλαδή ο
κύκλος εργασιών στον οποίον εργάζεται ο ερωτηθείς και στην ερώτηση 14 στον
θεωρείται σηµαντική η τεκµηρίωση των ενδοοµιλικών συναλλαγών για την απόδειξη
της ορθότητας της ενδοοµιλικής πολιτικής που εφαρµόζει η επιχείρηση. Ίσως ένας
λόγος που θα µπορούσε να αιτιολογήσει αυτήν την εξάρτηση είναι ότι όσο πιο
µεγάλος ο κύκλος εργασιών µιας συνδεδεµένης η µιας θυγατρικής ενός οµίλου τόσο
περισσότερες οι υποχρεώσεις αλλά και το ρίσκο ενός ελέγχου(audit) από τις αρµόδιες
ελεγκτικές αρχές. Ένα παράδειγµα στην Ελλάδα θυγατρικές και υποκαταστήµατα
µόνο όταν ξεπεράσουν το 1 εκατοµµύριο τζίρο µπαίνουν σε διαδικασία κατάθεσης
φακέλου στην αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών.
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7.3.2 ∆εύτερος έλεγχος PEARSON CORRELATION.

Στον δεύτερο έλεγχο που πραγµατοποιήσαµε για επίπεδο σηµαντικότητας
εξετάσαµε πιθανή συσχέτιση όλων των µεταβλητών διάταξης(ordinal) µεταξύ τους.
Προέκυψε συσχέτιση µεταξύ των ερωτήσεων 7 (γνώση περί του transfer pricing) και
της ερώτησης 8 (εάν το τελευταίο επηρεάζει τις τιµές των αγαθών σε µια
οικονοµία)Η συσχέτιση που προκύπτει είναι σηµαντική και δείχνει ότι η γνώση της
της έννοιας οδηγεί και σε µια αποκρυσταλλωµένη άποψη για το αν επηρεάζει τις
τιµές των αγαθών σε µια οικονοµία. Η ίδια ακριβώς συσχέτιση προκύπτει µεταξύ
των ερωτήσεων 7 (αναφέρθηκε) και της ερώτησης 15 (προτεραιότητες κατά το
στρατηγικό σχεδιασµό της πολιτικής transfer pricing που θα εφαρµοστεί). Ακριβώς
αυτό το σηµείο είναι πολύ σηµαντικό διότι επαληθεύεται ξανά η έρευνα της κυρίας
Caren S. Cravens η οποία διερεύνησε αυτή τη συσχέτιση και έδειξε ότι η νέα τάση
των στελεχών που γνωρίζουν για το transfer pricing είναι κατ’ αρχάς µια ορθά
τεκµηριωµένη ορθά πολιτική ενδοοµιλικής τιµολόγησης και στη συνέχεια να
εξυπηρετηθούν πιο επιθετικοί σκοποί για την ίδια την επιχείρηση όπως ο
ανταγωνισµός.
Η επόµενη οµάδα ερωτήσεων στις οποίες προέκυψε εξάρτηση είναι η ερώτηση 12
(γνώση της αρχής των ίσων αποστάσεων) και της ερώτησης 13 (γνώση των
προκαθορισµένων συµφωνιών τιµολόγησης) η οποία φαντάζει αρκετά λογική καθώς
η γνώση της µιας πρακτικά σηµαίνει ότι είναι γνωστή και η άλλη. Επίσης σηµαντική
είναι η εξάρτηση που προέκυψε µεταξύ της ερώτησης 12 και της ερώτησης 14(αφορά
σηµαντικότητα τεκµηρίωσης ως προς την απόδειξη ορθής πολιτικής ενδοοµιλικής
τιµολόγησης. Είναι πολύ σηµαντικό διότι καταδεικνύει εµπειρικά πως η έννοια της
ΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ συνδέεται µε την τεκµηρίωση όπως
αποδεικνύεται βάσει των οδηγιών του Ο.Ο.Σ.Α.
Τέλος ιδιαίτερα βαρύνουσας σηµασίας αποτελεί η συσχέτιση µεταξύ των ερωτήσεων
9 (αναφέρεται στη δυνατότητα ενός νοµικού πλαισίου να καταπολεµά τις αρνητικές
συνέπειες της ενδοοµιλικής τιµολόγησης) και της ερώτησης 15 (οι προτεραιότητες
µιας επιχείρησης κατά το στρατηγικό σχεδιασµό. ∆είχνει ισχυρή συσχέτιση των
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προτεραιοτήτων των στελεχών σε σχέση µε την άποψη τους για ένα σωστά
διαρθρωµένο νοµικό πλαίσιο το οποίο θα εντοπίζει και θα καταπολεµά τα
µειονεκτήµατα µιας πολιτικής transfer pricing. Συνδέεται άµεσα η γνώµη των
ερωτηθέντων για το θεσµικό πλαίσιο µε τις προτεραιότητες που θέτουν κατά το
σχεδιασµό µιας στρατηγικής ενδοοµιλικής τιµολόγησης.

7.3.3 Τρίτος έλεγχος ANOVA.
Στον τρίτο έλεγχο που κάναµε πάνω στα δεδοµένα των απαντήσεων
επιλέξαµε την διερεύνηση εξάρτησης µε βάση κάποια βασικά κριτήρια δηλαδή
κάποια δεδοµένα κατηγορίας µε σκοπό να ελέγξουµε τη συµπεριφορά τους. Θέσαµε
σαν βασικά κριτήρια τις ερωτήσεις 3 (εκπαίδευση) , 4 (χώρα εργασίας) , 5( θέση
εργασίας). Τα αποτελέσµατα ως προς την ερώτηση 3 έφεραν στην επιφάνεια τις
συσχετίσεις που τονίσαµε παραπάνω. Ως προς την χώρα δραστηριότητας η εφαρµογή
µας έδειξε εξάρτηση µεταξύ της χώρας καθώς και της ερώτησης 8 (επιρροή Τ.Ρ στίς
τιµές των αγαθών µιας οικονοµίας) το οποίο µας δείχνει µια εξάρτηση ότι ανάλογα
µε τη χώρα διαφοροποιούνται και οι απαντήσεις. Για παράδειγµα στην Κύπρο δεν
υπάρχει νοµικό πλαίσιο για την ενδοοµιλική τιµολόγηση λόγω των ευνοϊκών
φορολογικών συντελεστών που εφήρµοζε ενώ στο Ισραήλ υπάρχει αρκετά
οργανωµένος κρατικός µηχανισµός και τέλος στη Γερµανία όπου το θεσµικό πλαίσιο
εποπτεύει πολύ αυστηρά το transfer pricing των εισαγωγών. Ως προς το τελευταίο
κριτήριο δεν εξήχθησαν σηµαντικές συσχετίσεις οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν
βαρύνουσα σηµασία

8. Συµπεράσµατα.
Στα πλαίσια της εργασίας έγινε σαφές ότι:
1. Η ενδοοµιλική τιµολόγηση είναι µια σύνθετη έννοια. Μπορεί να
διαµορφωθεί µέσα από πολλές και διαφορετικούς µεθόδους οι οποίες
καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσµα δραστηριοτήτων.
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2. Το σηµείο κλειδί στην ανάλυση και την τεκµηρίωση είναι η
συγκρισιµότητα των στοιχείων που έχει στη διάθεση της το tax department
µιας επιχείρησης.
3. Τα στοιχεία που κατατέθηκαν µέχρι τώρα συνηγορούν ότι αποτέλεσε
καθαρά ένα εργαλείο διαχείρισης των φορολογικών εκκρεµοτήτων µιας
εταιρίας στα πλαίσια ενός οµίλου.
4. Με βάση τη δεύτερη έρευνα καταδεικνύεται το γεγονός ότι και οι
επιχειρήσεις υπό την πίεση των φορολογικών ελέγχων µεταβάλλουν την
πολιτική τους στην όσο το δυνατόν καλύτερη τεκµηρίωση και προάσπιση
της στρατηγικής τους.
5. Προκειµένου να υπάρχει µια κοινή αρχή αξιολόγησης έχει κατοχυρωθεί η
αρχή των Ίσων Αποστάσεων η οποία εντούτοις παρουσιάζει πολλές
προβληµατικές σκοπιές.
6. Από άποψη εταιρικής διακυβέρνησης το επίπεδο χρήσης της ενδοοµιλικής
τιµολόγησης επαφίεται στη διοίκηση των εταιριών και στον τρόπο που
αντιλαµβάνονται τη φορολογία σαν µέσο δηµοσιονοµικής πολιτικής.
7. Οι µεγάλες ελεγκτικές εταιρίες δεν φαίνονται αµέτοχες. Στις περιπτώσεις
της World.Com και της Enron όπως είδαµε ουδεµία αναφορά ουδεµία
παρατήρηση έγινε για τον τρόπο που διαχειρίζονταν οι όµιλοι τις
θυγατρικές και συνδεδεµένες εταιρίες των οµίλων τους. Ίσα ίσα
υπέγραφαν ότι οι χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις συµβάδιζαν µε τα
Εθνικά Πλαίσια αναφοράς.
8. Με βάση την πρώτη έρευνα που αφορούσε τις εθνικές ελεγκτικές αρχές
στη δεκαετία του 1990 φάνηκε ότι λίγα ήταν τα κράτη που έδειξαν
φροντίδα για το θέµα ενώ η πλειοψηφία αυτών µάλλον τα αγνόησε.
9. Οι ελεγκτικές αρχές θα πρέπει να έχουν άµεσες διαδικασίες ελέγχου και
να στελεχώνονται από ανθρώπινο δυναµικό κατάλληλα καταρτισµένο.
10. Σε ότι αφορά το ελληνικό νοµοσχέδιο όλα συνηγορούν ότι έγινε µια
µάλλον κακή αντιγραφή της οδηγίας του Ο.Ο.Σ.Α. Στο θέµα των
κυρώσεων ακολουθήθηκε η πεπατηµένη του νόµου 2523/1997 γνωστού
και ως ποινολογίου.
11. Επιπλέον µε τον τρόπο που διαµορφώθηκε (Αγορανοµική διάταξη)
εξοβέλισε το κύριο αντικείµενο που έχουν αντίστοιχοι έλεγχοι σε
αλλοδαπές χώρες που είναι η φοροδιαφυγή.
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12. Προκειµένου να συνδυαστεί ένας έλεγχος ενδοοµιλικών συναλλαγών θα
πρέπει να ενηµερωθεί η φορολογική Υπηρεσία στην οποία υπάγεται η
ελεγχόµενη εταιρία. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι υπάρχουν πολλά
περιθώρια βελτίωσης του εγχώριου ελεγκτικού µηχανισµού. Το θέµα δεν
είναι γιατί ανεβαίνουν οι τιµές των εισαγόµενων προϊόντων αλλά ποια
πολιτική κρύβεται πίσω από το γεγονός αυτό.
13. Η εναλλακτική επιλογή της Συµφωνίας Προκαθορισµένης Τιµολόγησης
φαίνεται σαν ιδανική επιλογή αφενός εξοικονοµεί χρόνο στις ελεγκτικές
αρχές και αφετέρου ξεκαθαρίζει το τοπίο για τις ελεγχόµενες επιχειρήσεις.
14. Στην Ελλάδα καµιά τέτοια ρύθµιση για Συµφωνίες Προκαθορισµένης
Τιµολόγησης δεν υφίσταται γεγονός πολύ αρνητικό για µια χώρα στην
οποία συναντά κανείς «χαλαρούς» ελεγκτικούς µηχανισµούς.
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8.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
8.1 Στο ερωτηµατολόγιο οι ερωτήσεις τέθηκαν κατά ως εξής:
1. Οριοθετήστε σειρά προτεραιότητας για µεθόδους βασισµένες στη
συναλλαγή: ελεγχόµενη µη συγκρίσιµη τιµή µεταπώλησης Κόστος συν
κέρδος µέθοδοι.
2. Οριοθετήστε αποδοχή για µεθόδους διαφορετικές από αυτές που είναι
βασισµένες στη συναλλαγή.
3. Η χρήση της ενδοοµιλικής τιµολόγησης απασχολεί τις ελεγκτικές
αρχές της χώρας σας;
4. Θεωρείτε το παραπάνω θέµα σηµαντικό ή µη σηµαντικό?
5. Τι πιστεύετε ότι µπορεί γίνει για το θέµα αυτό?
6. Το θέµα της ενδοοµιλικής τιµολόγησης από αλλοδαπούς οµίλους µε
θυγατρικές στη χώρα σας απασχολεί?
7. Θεωρείτε το παραπάνω ζήτηµα σηµαντικό?
8. Τι πιστεύετε ότι µπορεί να γίνει γι’ αυτό το θέµα?
9. Οι υπηρεσίες καλύπτονται από το νοµικό πλαίσιο της χώρας σας?
10. Η τιµολόγηση τεχνολογικών περιουσιακών στοιχείων καλύπτεται από
το νοµικό πλαίσιο της χώρας σας?

8.2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
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ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΝ∆ΟΟΜΙΛΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (TRANSFER
RPICING).
Το παρόν ερωτηµατολόγιο πραγµατοποιείται στα πλαίσια έρευνας που διενεργείται για την
εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας µε τίτλο “Εφαρµοσµένη Λογιστική & Ελεγκτική». Σκοπός του είναι
να διερευνήσει την στάση των ερωτώντων για την έννοια και το ρόλο του transfer pricing ή ενδοοµιλική
τιµολόγηση .Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο και τα στοιχεία που θα δοθούν θα χρησιµοποιηθούν για την
εξαγωγή συµπερασµάτων από τη στατιστική ανάλυση.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο που θα αφιερώσετε.
Σιάσιος Θεόδωρος e-mail: teosiasios@hotmail.com
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ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΤΟΥ TRASNFER PRICING:
• ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ.
• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ.
• ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ.
• ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
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