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Abstract 

 

This paper examines the transfer pricing of intangible property and the implementation of 

electronic commerce in it. There is an introduction to e-marketing, particularly in the 

business-to-business electronic marketing, with emphasis on the trade facilitation through 

the Internet. The paper mentions that the main problem of transfer pricing is the difficulty 

of groups and tax authorities to reach an agreement as to the taxation system that should be 

implemented and which transfer pricing’s methos is preferable in each case. Also the 

methods of intercompany pricing and tax techniques used will be discussed. The paper also 

identifies the weaknesses of each method and how e-marketing facilitates or restricts their 

application. Follow the analysis of intangible assets, their characteristics and their 

development based on e-commerce. The combination of these terms will show the main 

objective of this work and how to treat digitalized intangible assets through transfer pricing. 

The paper will also analyze how to use e- marketing for the distribution of existing 

intangible products of the traditional market. A survey on the use of transfer pricing 

through e-commerce, the effect of the latter on transfer pricing transactions and a 

comparison between tangible assets, will be offered. Finally there will be given the 

conclusions of the research and suggestions for future improvements. 
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Πεξίιεςε  

 

ηελ εξγαζία απηή εμεηάδεηαη ε ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε ησλ αζψκαησλ αγαζψλ θαη ε 

εθαξκνγή ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε απηήλ. Γίλεηαη κία εηζαγσγή ζην ειεθηξνληθφ 

κάξθεηηλγθ θαη ηδηαίηεξα ζην δηεπηρεηξεζηαθφ ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ, κε έκθαζε ζηε 

δηεπθφιπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.  Αλαθέξεηαη πσο ην θχξην πξφβιεκα 

απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο,  είλαη ε δπζθνιία ζπλελλφεζεο κεηαμχ νκίισλ θαη θνξνινγηθψλ 

αξρψλ σο πξνο ην ζχζηεκα θνξνιφγεζεο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί φπσο θαη πνηα 

κέζνδνο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο είλαη πξνηηκφηεξε αλά πεξίπησζε.  Θα αλαιπζνχλ νη 

κέζνδνη ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο αιιά θαη νη θνξνινγηθέο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. Θα πξνζδηνξηζηνχλ νη αδπλακίεο ηεο θάζε πεξίπησζεο θαη ν ηξφπνο 

θαξά ηνλ νπνίν ην ειεθηξνληθφ εκπφξην δηεπθνιχλεη ή πεξηνξίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

Αθνινπζεί ε αλάπηπμε ησλ αζψκαησλ αγαζψλ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη ε αλάπηπμή 

ηνπο κε βάζε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Ο ζπλδπαζκφο ησλ φξσλ απηψλ ζα απνδψζεη ην 

θχξην λφεκα ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ πψο πξέπεη  λα κεηαρεηξίδνληαη ηα ςεθηνπνηεκέλα  άπια 

αγαζά  κέζσ ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο. Παξάιιεια ζα αλαιπζνχλ ηξφπνη ρξήζεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ γηα ηελ δηαλνκή ησλ ήδε ππαξρφλησλ άπισλ αγαζψλ ηνπ 

θπζηθνχ εκπνξίνπ.  Παξαηίζεηαη κία έξεπλα πάλσ ζηελ ρξήζε ηεο ελδννκηιηθήο 

ηηκνιφγεζεο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κε ζηνηρεία ηεο επίδξαζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

ζηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο θαη κία ζχγθξηζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ππάξρνπλ κε ηα πιηθά 

αγαζά. Θα αθνινπζήζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θαη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα 

κειινληηθή βειηίσζε.  
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Κεθάιαην 1ν- Σν ειεθηξνληθό Μάξθεηηλγθ 

 

1.1 Δηζαγσγή ζην Ζιεθηξνληθό Μάξθεηηλγθ  

 

Μέζα απφ ην δίθηπν ε επηρεηξεκαηηθφηεηα έρεη αιιάμεη ζε κεγάιν βαζκφ. Σν δηαδίθηπν 

ζπλδέεη εθαηνκκχξηα ρξήζηεο αλά ηνλ θφζκν θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ εξγαιείν 

επηθνηλσλίαο φζν θαη θαλάιη δηαλνκήο (Βιαρνπνχινπ, 2003). Δίλαη ίζσο ην ηαρχηεξα 

αλαπηπζζφκελν εξγαιείν ηνπ κάξθεηηλγθ, θάηη πνπ πίεζε πνιιέο εηαηξίεο λα αζρνιεζνχλ 

θαη κε ηνλ αληίζηνηρν ηνκέα, ην e- marketing.  

Ζ κνλαδηθή επθαηξία πνπ πξνζθέξεη ζηηο επηρεηξήζεηο βξίζθεηαη ζηε δπλαηφηεηα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ πειαηψλ θαη εηαηξηψλ. Οη φξνη Business to Customers (B2C) θαη 

Business to Business (B2B) είλαη δχν απφ ηνπο φξνπο πνπ πνιιέο θνξέο ν αλαγλψζηεο 

ζπλαληά κέζα ζηε βηβιηνγξαθία ηνπ e- marketing.  Παξάιιεια νη πειάηεο κπνξνχλ λα 

δίλνπλ αλαηξνθνδφηεζε ή feedback γηα ηελ θαηάζηαζε κηαο παξαγγειίαο ζηελ εηαηξία 

εμνηθνλνκψληαο ρξφλν θαη κεηψλνληαο ην θφζηνο.  

Μία πνιχ ζεκαληηθή φκσο ππεξεζία πνπ πξνζθέξεη είλαη ε αλάπηπμε πειαηεηαθψλ 

ζρέζεσλ, ηφζν κε απινχο πειάηεο φζν θαη κε πειάηεο- επηρεηξήζεηο. Ζ δπλαηφηεηα ηεο 

αγνξάο ελφο πξντφληνο θαη ε ηαπηφρξνλε ελεκέξσζή ηνπ γηα απηφ είλαη έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ πξνζθέξεη κεγάιε επθνιία ζηνλ αγνξαζηή.   

Ζ εθαξκνγή ηνπ δηαδηθηχνπ ζην κάξθεηηλγθ έρεη ζαλ ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο αμίαο πξνο ηνλ 

πειάηε θαη ζπγρξφλσο ηελ αχμεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο απφδνζεο. Ζ αμία πεξηθιείεη ηηο 

γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ πειάηε θαη ηελ αλαδήηεζε ηεο θαιχηεξεο 

ηθαλνπνίεζήο ηνπ πειάηε. Ζ αμία άξα έρεη λα θάλεη κε ηα νθέιε πνπ ζέιεη λα απνθνκίζεη ν 

πειάηεο απφ ηε ζπλαιιαγή ηνπ κείνλ ην θφζηνο απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο 

(Βιαρνπνχινπ, 2003).  

Αμία= Οθέιε – Κόζηνο Απόθηεζεο 
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Άξα έλαο πνιχ ελδηαθέξνλ ηξφπνο γηα λα πεηχρνπλ νη επηρεηξήζεηο ηελ αχμεζε ηεο αμίαο 

είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο.  

 

1.2 Ζ Δπίδξαζε ηνπ Γηαδηθηύνπ ζηηο Αγνξέο 

 

1.2.1 Ζ Δπίδξαζε ηνπ Γηαδηθηύνπ ζην Κόζηνο Αλαδήηεζεο 

 

Οη ειεθηξνληθέο αγνξέο κεηψλνπλ δξαζηηθά ην θφζηνο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζθνξψλ πξντφλησλ θαη ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζή ηνπο. 

Παξάιιεια κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ κεηψλεηαη δξαζηηθά ην θφζηνο ηεο 

επηθνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηηκέο ησλ αγαζψλ.  

Οη αγνξαζηέο δελ επσθεινχληαη κφλν απφ ην κεησκέλν θφζηνο, αιιά ζπιιέγνπλ θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα, ελψ ππάξρνπλ θαη νη δπλαηφηεηεο ιχζεσλ νη 

νπνίεο εμππεξεηνχλ θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηνπο. 

Οη κεραλέο αλαδήηεζεο είλαη κηα ζεηξά απφ ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο πνπ βνεζνχλ ζηελ 

αλαδήηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ (Bakos, 1998). Παξφκνηα ηερλνινγία είλαη νη επθπείο 

πξάθηνξεο ινγηζκηθνχ (intelligent agents). Οπζηαζηηθά νη επθπείο πξάθηνξεο είλαη 

δηθηπαθέο εθαξκνγέο πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ηελ εμεξεχλεζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ζηελ 

ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ, ελφο πξντφληνο, κε βάζε θξηηήξηα πνπ ζέηεη ν ρξήζηεο.  

 

1.2.2 Ζ Δπίδξαζε ηνπ Γηαδηθηύνπ ζηελ Σηκνινγηαθή Πνιηηηθή  

 

Οη αλάπηπμε ησλ δηαδηθηπαθψλ αγνξψλ επέηξεςε ηελ αλάπηπμε λέσλ κνληέισλ 

εμαθξίβσζεο θαη νξηζκνχ ηεο ηηκήο. Σέηνηεο είλαη ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή δηάθξηζεο (price 
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discrimination) θαη ε παξνρή δπλαηφηεηαο ζηνπο πειάηεο λα δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο αγνξέο 

ηνπο κέζσ πξνζθνξψλ κε ηελ ρξήζε έμππλσλ πξαθηφξσλ. Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο 

δηάθξηζεο ηηκψλ απμάλεη ηελ νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα κέζα απφ ηελ νξζνινγηζκέλε 

αληηζηνίρηζε (Salop & Stiglitz, 1977) 

Ζ δπλαηφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο ησλ αγνξψλ κέζσ επθπψλ πξαθηφξσλ απνηειεί ζηνηρείν 

ελφο λένπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ. Οη επθπείο πξάθηνξεο ινγηζκηθνχ 

δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο αγνξέο γηα ινγαξηαζκφ άιισλ θαη νξηζηηθνπνηνχλ ηε ζπλαιιαγή 

ζηελ πην ζπκθέξνπζα ηηκή. Όζν απμάλεηαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο αγνξάο θαη κεηψλεηαη ην 

θφζηνο θαηεγνξηνπνίεζεο ζην δηαδίθηπν ηφζν ε ζηαζεξή ηηκνιφγεζε ζα ππνρσξεί ππέξ 

ηεο δηαπξαγκαηεχζηκεο (Cortese & Stepanek, 1998).    

 

1.2.3 Ζ Δπίδξαζε ηνπ Γηαδηθηύνπ ζηελ Γηεπθόιπλζε ησλ πλαιιαγώλ 

 

Οη ειεθηξνληθέο αγνξέο βειηηψλνπλ ηελ αληαιιαγή ηεο πιεξνθνξίαο κεηψλνληαο έηζη ην 

θφζηνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, αθνχ ιεηηνπξγεί βνεζεηηθά ζηε δηαρείξηζε ηεο 

απνζήθεο θαη ζην ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ησλ κεηαθνξψλ. Οη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηνχλ απεπζείαο ηε δηαλνκή ησλ αγαζψλ επηιέγνληαο 

απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα δηαλνκήο θαη κεηψλνληαο ην ρξφλν παξάδνζεο.  

Ζ δηαζθάιηζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ απνηειεί έλα αθφκα θξίζηκν παξάγνληα ησλ 

ειεθηξνληθψλ αγνξψλ. Νέεο κνξθέο ελδηάκεζσλ αλαδχνληαη σο πάξνρνη πηζηνπνηεηηθνχ 

αζθαιείαο. Σερλνινγίεο θξππηνγξάθεζεο, φπσο απηή ηνπ δεκφζηνπ θιεηδηνχ πξνζθέξνπλ 

αζθάιεηα θαη αλαγλψξηζε δηαδηθηπαθψλ ζπλαιιαγψλ. Έηζη νη επηρεηξήζεηο απηέο 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηελ αμηνπηζηία ησλ επηρεηξήζεσλ ζην δηαδίθηπν.     

 

1.3 Σν Μάξθεηηλγθ κέζα από ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ  
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Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ ζηηο ζπλαιιαγέο, είλαη αλαγθαία ε 

ζχγθξηζε ηεο πξνζέγγηζεο απηήο ζε ζρέζε κε ην παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ. Παξαδείγκαηνο 

ράξε ζε φηη αθνξά ηελ ηηκνιφγεζε ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ, ζην παξαδνζηαθφ 

κάξθεηηλγθ είλαη εχθνιν λα δηαθνξνπνηεζνχλ νη ηηκέο ελψ παξαηεξείηαη κία έιιεηςε 

δηαθάλεηαο ζε φηη αθνξά ηηο ζπλζήθεο ηηο αγνξάο. Παξάιιεια ην θφζηνο εθηχπσζεο θαη 

αληίπσζεο ησλ ηηκψλ θαη ησλ εηδηθψλ εθπηψζεσλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ ζε ηηκνθαηαιφγνπο θαη δηαθεκηζηηθά αλεβάδεη ην θφζηνο ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο ή ππεξεζίαο.  

Μέζα ζηηο γεληθφηεξεο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ή ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ είλαη 

φηη ε δπλακηθή ηεο αγνξάο είλαη κεγαιχηεξε θαζψο αλέξρεηαη ζε εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο, 

ζε δηαθνξεηηθά γεσγξαθηθά ηκήκαηα θαη πνιηηηζηηθέο ή θνηλσληθέο δηαθνξέο. 

Σελ ίδηα ζηηγκή ν πειάηεο, είηε πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν είηε γηα επηρείξεζε, 

επηιέγεη κφλνο ηνπ ην ρξφλν θαη ηε δηάξθεηα ηεο ελεκέξσζεο πνπ ζα δερζεί, ελψ ε δηαλνκή 

γηα θάπνηα πξντφληα κπνξεί λα γίλεη ειεθηξνληθά κεηψλνληαο έηζη ην θφζηνο θαη άξα 

αλαπξνζαξκφδνληαο ηελ ηηκή ηνπ, ζε ζρέζε κε ηελ θπζηθή δηαλνκή.  

 

1.3.1 Πξνβιεκαηηζκνί πάλσ ζην δηαδηθηπαθό κάξθεηηλγθ 

 

Ζ εμέιημε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ηερλνινγηψλ, ρξήζε ηνπ κάξθεηηλγθ κέζα απφ ηα κέζα 

απηά θαη ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ είλαη αθφκα πεξηνξηζκέλε ζηελ Διιάδα. Παξ’ φια απηά 

πεξηπηψζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ δείρλνπλ φηη ε ζεκαληηθφηεηά ηνπ δελ 

κπνξεί λα δηαςεπζζεί.  

Παξ φιε ηελ ζεκαληηθφηεηά ηνπ φκσο ππάξρνπλ θάπνηα δεηήκαηα ηα νπνία κία επηρείξεζε 

πξέπεη λα αλαιχζεη πξηλ πξνζπαζήζεη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. Καη’ αξράο ε επηρείξεζε 

πξέπεη λα αληηιεθζεί φηη πνιιέο απφ ηηο αγνξέο ζηφρνπο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν, νπφηε ην ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ δελ είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί παξά 

κφλν ζπκπιεξσκαηηθά, παξάιιεια κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο.  
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Έλα απφ ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα είλαη ε επθνιία πξφζβαζεο πνπ νδεγεί ζε κηθξή 

δπλαηφηεηα αζθάιεηαο, ηφζν γηα ηελ πιεξνθνξία φζν θαη γηα ηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο. 

Λφγσ απηήο ηεο έιιεηςεο πνιινί ρξήζηεο θαη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηνξηζκέλα ην 

δηαδίθηπν γηα ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη φρη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αγνξαπσιεζηψλ.  

Ζ απνπζία ελφο ζπζηήκαηνο πνπ πξνζθέξεη απφιπηε αζθάιεηα είλαη έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα εκπφδηα γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα 

εηζέιζνπλ ή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ειεθηξνληθή αγνξά. Σν πξφβιεκα πξνθχπηεη απφ ηελ 

αλάγθε απνζηνιήο ηνπ αξηζκνχ ηεο πηζησηηθήο θάξηαο ηνπ πειάηε.  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ πξνβιεκάησλ ηα δεδνκέλα ζηέιλνληαη θξππηνγξαθεκέλα ή 

δηαηεξνχληαη ζε ηέηνηα κνξθή ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ εηαηξηψλ. πλδπαζηηθά κε άιιεο 

ηερληθέο αζθαιείαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα επηηεπρζεί ε αζθάιεηα θαη ε 

εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ.  

Σέινο νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνξξνπίεο ησλ δηαθνξεηηθψλ θπβεξλήζεσλ θαη ε δηαηήξεζή 

ηνπο ζε θπζηνινγηθά επίπεδα είλαη αθφκα έλα δήηεκα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί. Ζ 

δηάδνζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνξξνπίεο. Παξάιιεια παξαηεξείηαη κία έιιεηςε μεθάζαξσλ θαλνληζκψλ θαη λφκσλ γηα 

ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 

1.3.2 Σν Γηεπηρεηξεζηαθό Μάξθεηηλγθ (Β2Β) 

 

Ο φξνο B2B ή δηεπηρεηξεζηαθφ κάξθεηηλγθ αλαθέξεηαη ζην εκπφξην κεηαμχ επηρεηξήζεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο. Ο φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηνπ ηδίξνπ, 

πνπ αθνξνχλ ην δηεπηρεηξεζηαθφ εκπφξην είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο απφ ηνπο 

αληίζηνηρνπο ηνπ ειεθηξνληθνχ ιηαλεκπνξίνπ. Οη πην ζεκαληηθέο δηαθνξέο βξίζθνληαη ζην 

είδνο ηνπ πειάηε, ζηελ αλάγθε δηαπξαγκάηεπζεο θαη ζηελ αλάγθε νινθιήξσζεο ησλ 

ζπλαιιαγψλ. 
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ηελ πεξίπησζε ηνπ δηεπηρεηξεζηαθνχ κάξθεηηλγθ ν πειάηεο είλαη κία επηρείξεζε. ε φηη 

αθνξά ηελ αλάγθε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο, γελλάηε έλα δήηεκα 

δηαπξαγκάηεπζεο ηηκψλ, πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο. Οη 

δηαπξαγκαηεχζεηο ιακβάλνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. 

Σέινο ην δηεπηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ ηεο ειεθηξνληθήο αγνξάο επηβάιεη ζηα ηκήκαηα 

πξνκεζεηψλ ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο- αγνξαζηή λα ζηεξίδνληαη ζε πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ηα νπνία δηαηεξνχλ δηεπαθέο κε ην δηαδίθηπν. Έηζη ε επηρείξεζε πσιεηήο 

πξέπεη λα δηαζέηεη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηθαλά λα ζπληνληζηνχλ κε εθείλα ηεο 

επηρείξεζεο- πειάηε. Σν δήηεκα απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ γεληθφηεξε πιεξνθνξηαθή 

ππνδνκή ηνπ πειάηε. Απηφ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ ελδηάκεζσλ 

ειεθηξνληθψλ αγνξψλ δηεπηρεηξεζηαθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ κε ζθνπφ ην ηαίξηαζκα ησλ 

πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ απαηηήζεσλ κεηαμχ αγνξαζηψλ θαη πξνκεζεπηψλ.  

Γεληθφηεξα κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ δηεπηρεηξεζηαθνχ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κία 

επηρείξεζε κπνξεί λα πεηχρεη θαιχηεξε δηνίθεζε ησλ απνζεθψλ θαη ηεο εθνδηαζηηθήο ηεο 

αιπζίδαο. Μπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα θαη πην γξήγνξα ζηηο αιιαγέο είηε 

πξφθεηηαη γηα αιιαγέο ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ή ζηελ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ. 

Σαπηφρξνλα κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο αγνξάο κεηψλεηαη ε γξαθεηνθξαηία, ην θφζηνο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ απηήλ, κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηηο επηζθαιείο αγνξέο (ηψκθνο, Σζηάκεο, 

2004) .  

 

1.3.3 Ζ Δμέιημε ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Γηεπηρεηξεζηαθνύ Δκπνξίνπ  

 

Ζ ειεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ ή Electronic Data Interchange (EDI) είλαη ε 

κεηαθνξά επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ κεηαμχ 

ζπλαιιαζζφκελσλ θνξέσλ (Marcella & Chan, 1992). Σν EDI κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα 

ελαιιαθηηθή ηεο έληππεο αληαιιαγήο επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθνξίαο. Ζ κεηαθνξά απηή 

είλαη άκεζε θαη νινθιεξψλεηαη κε ηε ρξήζε πξνζπκθσλεκέλσλ πξνηχπσλ επηθνηλσλίαο. 
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Ο ζπλαιιαζζφκελνο θνξέαο κπνξεί λα είλαη επηρεηξεκαηηθφο ζπλεξγάηεο, πξνκεζεπηήο ή 

εηαηξηθφο πειάηεο. Δπηρεηξεκαηηθή πιεξνθνξία κπνξεί λα απνηεινχλ εληνιέο αγνξάο, 

πίλαθεο ηηκψλ, ηηκνιφγηα, παξαζηαηηθά απνζηνιψλ θαη παξαιαβψλ θαη εληνιέο πιεξσκήο 

(ηψκθνο, Σζηάκεο, 2004). Καηά ηνπο Marcella & Chan (1992), κεηαμχ ησλ εηψλ 1987 θαη 

ηνπ 1992 νη επηρεηξήζεηο πνπ έθαλαλ ρξήζε ηνπ EDI απμήζεθαλ απφ 2.000 ζε 31.000, ελψ 

πξνέξρνληαλ ηνπιάρηζηνλ απφ 50 δηαθνξεηηθέο βηνκεραλίεο.  

Σν ζηαζεξφ πεξηβάιινλ θαη ε πνιπκεζηθφηεηα ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ επέηξεςε ηελ εμέιημε 

ηνπ ειεθηξνληθνχ δηεπηρεηξεζηαθνχ εκπνξίνπ. Με ηελ εμέιημε απηή ε εθάζηνηε επηρείξεζε 

πσιεηήο κπνξνχζε λα απεπζπλζεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία επηρεηξήζεηο αγνξαζηέο θαη ην 

αληίζηξνθν. Παξ’ φια απηά ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κεξψλ 

παξέκεηλε άκεζε θαη ηχπνπ «έλαο πξνο έλα», ελψ ην πεξηβάιινλ ησλ ζπλαιιαγψλ ήηαλ 

αλνηθηφ επηηξέπνληαο πεξηζζφηεξνπο απφ δχν θνξείο λα ζπκκεηέρνπλ ζε κία ζπλαιιαγή.  

ήκεξα νη ειεθηξνληθέο δηεπηρεηξεζηαθέο αγνξέο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ηδησηηθέο 

ή δεκφζηεο. Οη πξψηεο ζπζηήλνληαη απφ επηρεηξήζεηο ή νκάδεο επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ λα 

εμππεξεηήζνπλ ηνπο πειάηεο ή ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο. Άξα νη ζπλαιιαζζφκελνη θνξείο ζε 

κηα ηδησηηθή ειεθηξνληθή αγνξά θαζνξίδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε ή ηηο επηρεηξήζεηο απηέο 

πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ ελ ιφγσ αγνξά.  

Σφζν ζηηο ηδησηηθέο φζν θαη ζηηο δεκφζηεο δηεπηρεηξεζηαθέο ειεθηξνληθέο αγνξέο, ε 

επηθνηλσλία είλαη ηνπ ηχπνπ «πνιινί πξνο πνιινχο».  Αθφκε πνιιέο θνξέο ην είδνο ησλ 

ειεθηξνληθψλ αγνξψλ απηψλ δηαζέηνπλ θαη ππεξεζίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ κηα εηθνληθή 

θνηλφηεηα, απνζθνπψληαο ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε θαη ηελ κέγηζηε άληιεζε γλψζεο. 

Ζ πην ζπλεζηζκέλε θαηεγνξία δεκφζησλ ειεθηξνληθψλ δηεπηρεηξεζηαθψλ αγνξψλ είλαη νη 

ιεγφκελνη ειεθηξνληθνί θφκβνη ζπλάζξνηζεο ή b2b exchange hubs. Πξφθεηηαη γηα 

αγνξαζηηθά ηνπία ελδηάκεζσλ κε ζηφρν ην ηαίξηαζκα αγνξαζηψλ θαη πσιεηψλ είηε κέζα 

απφ κηα ζπγθεθξηκέλε βηνκεραληθή ιεηηνπξγία (θάζεηνη θφκβνη) είηε κέζα απφ κηα 

ζπγθεθξηκέλε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία (νξηδφληηνη θφκβνη). Έλαο θάζεηνο θφκβνο 

επηθεληξψλεηαη ζην είδνο ηεο εμππεξεηνχκελεο αγνξάο. Αληίζεηα νη νξηδφληηνη θφκβνη 

επηθεληξψλνληαη ζην είδνο ηεο εμππεξεηνχκελεο δηαδηθαζίαο. 
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Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα κε ηα ζπγθεθξηκέλα κνληέια ειεθηξνληθψλ δηεπηρεηξεζηαθψλ 

αγνξψλ επηθεληξψλνληαη ζε δεηήκαηα φπσο ηα έζνδα, φπνπ νη θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ σο 

πξνκεζεπηέο θνβνχληαη κήπσο δηαθπβεχεηαη ε ζρέζε πνπ έρεη αλαπηπρζεί κεηαμχ πειάηε 

θαη πξνκεζεπηή. Παξάιιεια θαζψο δελ ππάξρεη πιένλ ε πξνζσπηθή επαθή, άιινη 

αληαγσληζηέο κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ηνλ ίδην πειάηε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κεηψλνληαη 

νη ηηκέο θαη άξα ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηεο εθάζηνηε ζπλαιιαγήο.  

Σελ ίδηα ζηηγκή ε απνπζία ζαθψλ ηερλνινγηθψλ πξνηχπσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 

ζεκεξηλνχο ηερλνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο θάλνπλ κία πιαηθφξκα δηεπηρεηξεζηαθνχ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ δχζθνιε ζηελ πξνζαξκνγή, κε επθπή θαη πεγή ζχγρπζεο κεηαμχ 

ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κεξψλ. Κάηη πνπ επίζεο πξέπεη λα εθηηκεζεί είλαη φηη ηα έζνδα απφ 

ηηο πξνκήζεηεο ησλ δηεπηρεηξεζηαθψλ ζπλαιιαγψλ είλαη πνιχ κηθξά ζε ζρέζε κε ην θφζηνο 

πνπ νη πιαηθφξκεο δηεπηρεηξεζηαθνχ εκπνξίνπ επηθέξνπλ απφ ηε δεκηνπξγία θαη ηελ 

παξαθνινχζεζή ηνπο. Παξάιιεια ν κεγάινο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ παξφρσλ ησλ 

ζπζηεκάησλ απηψλ νδεγεί ζε πεξαηηέξσ κείσζε ησλ εζφδσλ απφ ηηο πξνκήζεηεο. Σέινο ην 

θφζηνο ελφο θνξέα γηα λα απεπζπλζεί ζε θάπνηνλ άιιν πειάηε ή αγνξαζηή είλαη ηδηαίηεξα 

κηθξφ θάηη πνπ θάλεη ζρεδφλ αδχλαηε ηελ δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ εκπνδίσλ εμφδνπ 

(ηψκθνο, Σζηάκεο, 2004).          

 

1.3.4 Σν δηεπηρεηξεζηαθό εκπόξην θαη ε δηεμαγσγή ζπλαιιαγώλ 

 

Οη δηεπηρεηξεζηαθέο ζπλαιιαγέο κέζα απφ κηα ειεθηξνληθή αγνξά ραξαθηεξίδνληαη απφ 

κεησκέλα θφζηε ζε ζρέζε κε ηεο θπζηθήο αγνξάο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα μαλαζρεδηάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απνηεινχλ κία ζπλαιιαγή 

θαη ζην φηη νη δηαδηθαζίεο απηέο είλαη απηνκαηνπνηεκέλεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο, κεηψλνληαο 

έηζη ην θφζηνο δηεμαγσγήο ηνπο. Οη βειηηψζεηο ησλ επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ ζε κία 

ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή απνηηκψληαη κεηξψληαο ην ρξφλν θαη ηα θφζηε ησλ ίδησλ 

δηαδηθαζηψλ ζηε θπζηθή αγνξά. Ζ δηαθνξά ζην κέγεζνο ησλ δχν κεηξήζεσλ δείρλεη ην 

βαζκφ βειηίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο.  
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ηελ πεξίπησζε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ νη αιιαγέο επεξεάδνπλ έκκεζα, κεηψλνληαο ην 

θφζηνο ζπλαιιαγήο, θάηη πνπ απνθέξεη νηθνλνκηθέο σθέιεηεο εμαηηίαο ηεο απφθαζεο 

δηεμαγσγήο ηεο ζπλαιιαγήο ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο. Απηέο νη σθέιεηεο επεξεάδνπλ ηηο 

απνθάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή αθνχ ν φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγεη ηνπ επηηξέπεη λα 

βειηηψζεη ηηο κεζφδνπο πξφβιεςεο ηεο κειινληηθήο δήηεζεο θαη λα ξπζκίζεη θαιχηεξα ηελ 

παξαγσγηθή θαη ιεηηνπξγηθή  ηνπ ζπκπεξηθνξά. 

ην επίπεδν ηεο πιεξνθνξηαθήο πιεξφηεηαο αλάινγε δπλαηφηεηα έρεη θαη ν αγνξαζηήο. 

Απηή ε ηδηαηηεξφηεηα επηηξέπεη ηνλ δπλεηηθφ κεδεληζκφ ηεο δηαθνξάο κεηαμχ 

πιεξνθφξεζεο αγνξαζηή θαη πξνκεζεπηή πνπ ππάξρεη ζηηο θπζηθέο αγνξέο, κε κφλε 

εμαίξεζε ηελ αδπλακία δηεμαγσγήο θπζηθνχ ειέγρνπ γηα ηα πξντφληα κε θπζηθή ππφζηαζε.  

Σέινο ε πνξεία ηνπ βαζκνχ ηεο δέζκεπζεο ζην δηεπηρεηξεζηαθφ ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη 

ακθίδξνκε, θαζψο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο πξνζσπνπνηεκέλνπ θαη 

απηνκαηνπνηεκέλνπ πιαηζίνπ ζπλαιιαγψλ ηελ βειηηψλεη. Σελ ίδηα ζηηγκή φκσο ε 

δπλαηφηεηα ζπλαιιαγήο κε πνιινχο πξνκεζεπηέο ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά ζηελ αλάπηπμε 

απηνχ ηνπ δεζκνχ. 
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Κεθάιαην 2
ν
- Ζ Δλδννκηιηθή Σηκνιόγεζε   

 

2.1 Δηζαγσγή ζηελ Έλλνηα ηεο Σηκνιόγεζεο 

 

Καηά ηνπο O’Connor θαη Galvin (2001), ην δηαδίθηπν επηδξά ζηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή 

κίαο επηρείξεζεο ιφγσ ηεο κεηαθνξάο δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο 

ζηνπο θαηαλαισηέο. Απφ ηελ κία ε εχξεζε θαη ζχγθξηζε ηηκψλ έρεη γίλεη ηδηαίηεξα εχθνιε 

δηαδηθαζία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε αιιαγή ησλ ηηκψλ είλαη εχθνιε, νηθνλνκηθή θαη 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί άκεζα θαη ζρεδφλ απηφκαηα.  Δλψ παξάιιεια, νη ηηκέο ηηο 

παγθφζκηαο αγνξάο ελαξκνλίδνληαη ε κία κε ηελ άιιε.   

Φπζηθά ππάξρνπλ θαη θάπνηεο δπζθνιίεο ζηηο αιιαγέο ησλ ηηκψλ αθνχ ε πνηφηεηα ελφο 

πξντφληνο είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί απφ ηνλ πειάηε, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ν ηειεπηαίνο 

δελ αληηδξά πάληα ζεηηθά  ζε ζπρλέο ηηκνινγηαθέο αιιαγέο.   

Ζ ηηκνιφγεζε είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ γηα ιφγνπο 

φπσο ν ρξφλνο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηε δηάξζξσζή ηεο, ν κεγάινο ξπζκφο ηξνπνπνίεζήο 

ηεο θαη ν αληίθηππφο ηεο ζηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο (Hanson, 2000). Καηά ηελ 

αλάπηπμή ηεο ππάξρνπλ φκσο θαη κία ζεηξά απφ πξνθιήζεηο.  

Οη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηεζλέο επίπεδν πξέπεη λα αλαπηχμνπλ 

ηηκνινγηαθέο ζηξαηεγηθέο γηα θάζε κία γηα ηηο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. Μέζα απφ 

απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δηαδίθηπν γηα λα βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηηκψλ. Να 

θαηαλνήζνπλ φηη ην δηαδίθηπν αλαδηακνξθψλεη ηνπο θαλφλεο ηηκνιφγεζεο. θαη ζπληειεί 

ζηε ιήςε θαιά πιεξνθνξεκέλσλ θαη γξήγνξσλ ηηκνινγηαθψλ απνθάζεσλ. 
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2.2 Δηζαγσγή ζηελ Δλδννκηιηθή Σηκνιόγεζε 

 

Ζ ηηκνιφγεζε ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ αλαθέξεηαη 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ. Ο φξνο «transfer pricing» 

ραξαθηεξίδεη ηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο πνπ αζρνιείηαη κε ηνλ έιεγρν, ηνπ αλ 

νη ηηκέο πνπ ρξεψλνληαη κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε κεηαβίβαζε αγαζψλ, 

ππεξεζηψλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαθέξνπλ απφ εθείλεο πνπ ζα είραλ 

ρξεσζεί, εάλ νη ίδηεο επηρεηξήζεηο ήηαλ αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο (Σζνπξνπθιήο, 2010). 

Πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ θαηαθέξεη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζην εμσηεξηθφ, 

βαζηδφκελεο φκσο ζε παξαδνζηαθά θαη αξγά κέζα ζε φηη αθνξά ηε ζσζηή ηηκνιφγεζε. Ζ 

ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε είλαη έλα εξγαιείν πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ εμνηθνλφκεζε 

ρξεκάησλ ζε κία επηρείξεζε, θάηη πνπ ηελ θαζηζηά έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πξνηέξεκα.  

Ζ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε είλαη κηα εζσηεξηθή ρξέσζε γηα αγαζά ή ππεξεζίεο πνπ 

αγνξάδνληαη ή πσινχληαη κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ κηαο απνθεληξσκέλεο εηαηξίαο. Ζ 

δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα πξνσζεί έλα ζχζηεκα ηηκήο κεηαθνξάο, ην νπνίν ζα 

επαπμάλεη ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο ζηφρνπο, ζα πξνζθέξεη απηνλνκία ζηα ηκήκαηα, ζα 

παξαθηλεί ηα ζηειέρε λα επηδηψθνπλ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ 

ηκεκάησλ θαη ζα είλαη πξαθηηθφ θαη αμηφπηζην ζηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ησλ ηκεκάησλ.  

Ζ θαζηέξσζε ηεο ηηκήο κεηαθνξάο ζε πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, είλαη πνιχπινθε 

δηαδηθαζία, ιφγσ ησλ δηαθνξψλ πνπ ππάξρνπλ ζηα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα ζηνπο 

δαζκνινγηθνχο θαλνληζκνχο θαη ζε άιινπο παξάγνληεο ησλ δηεζλψλ ζπγαηξηθψλ 

ηκεκάησλ (Clausing 2001). Γεδνκέλνπ φηη νη ηηκέο παλνκνηφηππσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ 

κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ αγνξά ζηελ νπνία πσινχληαη, ζα πξέπεη θαηά ηνλ 

έιεγρν ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο ζηελ νπνία γίλνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο.  

Καηά ηελ αλάιπζε ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο δελ πξέπεη λα αγλνείηαη φηη νη 

ζπλαιιαζζφκελεο επηρεηξήζεηο ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο ζέζεο ηνπο ζηελ αγνξά θαη ηεο 

δηαθνξεηηθήο νηθνλνκηθήο ηζρχνο ηνπο δελ επηδηψθνπλ ηνπο ίδηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο. 
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Γηα απηφ ην ιφγσ πξέπεη λα εμεηάδνληαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ επηρεηξεκαηηθή 

ζηξαηεγηθή πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ.  

Απφ ην 2010, παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα εμεηάδνληαη θαηά ηνλ Σζνπξνπθιή: 

 Ζ θαηλνηνκία θαη εμέιημε λέσλ πξντφλησλ 

 Ζ δηαθνξνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ  

 Ζ απνζηξνθή θηλδχλνπ 

 Ζ αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ 

 Ζ επίδξαζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θ.α. 

Σέινο, πξνζνρή ρξεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ζηξαηεγηθψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε 

δηείζδπζε ηεο αγνξάο, ζηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο, ζηελ ππέξβαζε πξνβιεκάησλ 

ξεπζηφηεηαο, αθνχ ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο νη επηρεηξήζεηο κεηψλνπλ ηηο ηηκέο ή ην 

πεξηζψξην θέξδνπο ηνπο.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα παξαδείγκαηα ζπλαιιαγψλ κεηαμχ 

ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ.  

 Αγνξαπσιεζίεο Αγαζψλ 

 Παξνρή ή Λήςε Τπεξεζηψλ 

 Μεηαβίβαζε θηλεηψλ, αθίλεησλ ή άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

 Μηζζψζεηο 

 Μεηαβίβαζε ζηνηρείσλ Έξεπλαο, Αλάπηπμεο θαη Σερλνγλσζίαο 

 πκθσλίεο Παξαρψξεζεο Γηθαησκάησλ 

 πκθσλίεο ρξεκαηνδφηεζεο (πεξηιακβαλνκέλσλ δαλείσλ θαη εηζθνξψλ 

θεθαιαίνπ ζε είδνο ή ρξήκα) 
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 Παξνρή εγγπήζεσλ ή εμαζθαιίζεσλ 

 Γηαθαλνληζκφο ππνρξεψζεσλ κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ ή γηα ινγαξηαζκφ 

ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ 

Απφ ηε δεκνζίεπζε, φπσο ππνρξενχηαη λα θάλεη ε επηρείξεζε, ηεο ζπλαιιαγήο πξέπεη λα 

πξνθχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 Σα ζπλδεδεκέλα Μέξε 

 Ζ θχζε ηεο ζρέζεο πνπ θαζηζηά ηα κέξε απηά ζπλδεδεκέλα 

 Σν είδνο ηεο πλαιιαγήο 

 Οη βαζηθνί φξνη ηηο πλαιιαγήο 

 Γήισζε θαηάξηηζεο ή κε ηεο ζπλαιιαγήο κε ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο 

Οη βαζηθνί φξνη ηεο ζπλαιιαγήο πξέπεη κα πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηελ αμία ηεο 

ζπλαιιαγήο, εθφζνλ ππάξρεη, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνζεζκίεο δηαθαλνληζκνχ, εγγπήζεηο 

πνπ δφζεθαλ ή ιήθζεθαλ θαη ηπρφλ ξήηξεο.  

  

2.3 Εεηήκαηα Δλδννκηιηθήο Σηκνιόγεζεο   

 

2.3.1 Ζ Ηδηαηηεξόηεηα ησλ πλαιιαγώλ κεηαμύ πλδεδεκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ 

 

Γηα έλαλ φκηιν επηρεηξήζεσλ, αθφκε θαη αλ νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ εθηείλνληαη ζε 

δηαθνξεηηθά θξάηε, απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο παξακέλεη κία εληαία κνλάδα. Απφ λνκηθήο 

πιεπξάο ην δήηεκα δηαθέξεη, αθνχ νη επηκέξνπο ζπγαηξηθέο απνηεινχλ αλεμάξηεηα λνκηθά 

πξφζσπα, ηα νπνία έρνπλ απηνηειή θνξνινγηθή ππνρξέσζε. Ζ απηνηέιεηα ηεο 

θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ησλ κειψλ ηνπ νκίινπ απνθηά κεγαιχηεξε ζεκαζία ζην επίπεδν 
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ησλ δηαζπλνξηαθψλ ζπλαιιαγψλ, θαζψο εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξνινγηθέο 

εμνπζίεο.  

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ησλ επηκέξνπο εηαηξηψλ ηνπ νκίινπ 

κπνξνχλ ζεσξεηηθά λα εθαξκνζηνχλ νη εμήο κέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ απνηειεζκάησλ:  

 Κάζε εηαηξίαο δηαθεθξηκέλα (Άκεζε Μέζνδνο) 

 Σνπ νκίινπ επί εληαίαο βάζεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηκεξηζηνχλ κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηνπ κε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα (Έκκεζε Μέζνδνο) 

Ζ άκεζε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη ζε αλεμάξηεηεο εηαηξίεο κε μερσξηζηή λνκηθή ππφζηαζε 

θαη είλαη θαηάιιειε γηα ηε ζρέζε κεηαμχ έδξαο θαη αιινδαπήο κφληκεο εγθαηάζηαζεο 

κηαο επηρείξεζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ θξαηψλ.  

Ζ έκκεζε κέζνδνο πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη αλά ζπγθεθξηκέλα θξάηε, φπσο νη 

Ζ.Π.Α., ε Γεξκαλία θαη ε Απζηξία αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

(International Fiscal Association, 2004). Παξάιιεια κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζρέζε 

έδξαο θαη ηεο αιινδαπήο κφληκεο εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο κεηά απφ ην άξζξν 7 

παξάγξαθνο 4 ηεο Πξφηππεο χκβαζεο ηνπ ΟΟΑ (Π- ΟΟΑ)  αιιά θαη ζηα πιαίζηα 

εθαξκνγήο ηεο άκεζεο κεζφδνπ.  

Ζ εθαξκνγή ηεο άκεζεο κεζφδνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ελφο νκίινπ 

επηρεηξήζεσλ νδεγεί ζηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ (Arms- Length principle), ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ηα κέιε ελφο νκίινπ αληηκεησπίδνληαη απφ θνξνινγηθή άπνςε σο 

αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο. Απηφ νδεγεί ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ, ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ, κε βάζε ηελ ελνρηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ επηρεηξήζεσλ.     

 

2.3.2 Οη Λεηηνπξγίεο ηεο Δλδννκηιηθήο Σηκνιόγεζεο 

 

Γεδνκέλεο ηεο ηδηαίηεξεο ζρέζεο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, νη ηηκέο ησλ 

ζπλαιιαγψλ ηνπο, δελ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. Οη φκηινη 
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έρνληαο ηελ δπλαηφηεηα λα νξίδνπλ ηηο ηηκέο απηέο θαηά ην δνθνχλ, δελ επεξεάδνπλ ηα 

ζπλνιηθά απνηειέζκαηά ηνπο, απηφ επεξεάδεη ην πνζνζηφ θέξδνπο πνπ απνθνκίδεη απφ ηε 

ζπλαιιαγή ε εθάζηνηε ζπκβαιιφκελε εηαηξία. Όκσο νη φκηινη κπνξνχλ λα απμνκεηψλνπλ 

ην θνξνινγεηέν θέξδνο ησλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ πνπ ηνπο απαξηίδνπλ, κεηαθέξνληαο 

ην απφ ηε κία ζηελ άιιε θαη λα κεηψλνπλ ηε ζπλνιηθή θνξνινγηθή επηβάξπλζε ηνπ 

νκίινπ.  

Απμνκεηψλνληαο ηηο ηηκέο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ έλαο φκηινο κπνξεί λα 

εθκεηαιιεπζεί ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θνξνινγηθψλ ελλφκσλ ηάμεσλ. Σν 

χςνο ηεο ηηκήο κηαο ελδννκηιηθήο ζπλαιιαγήο δελ επεξεάδεη ην ζπλνιηθφ θέξδνο ηνπ 

νκίινπ, επεξεάδεη σζηφζν ηε θνξνινγηθή βάζε ηεο θάζε εηαηξίαο ηνπ νκίινπ θαη θαη’ 

επέθηαζε ηα θνξνινγηθά έζνδα ηνπ εκπιεθφκελνπ θξάηνπο.  

Σίζεηαη βέβαηα ην εξψηεκα ζε πνηα ρψξα θαη ζηελ θαηνρή πνηαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

νκίινπ ζα θνξνινγεζεί ην θέξδνο. Απηφ επεξεάδεηαη απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο θάζε 

επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο φζν θαη απφ ηνλ εθαξκνζηέν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. Αλ θάπνην 

απφ ηα θξάηε ηα νπνία εκπιέθνληαη ζηελ ζπλαιιαγή δελ εθαξκφδεη ηνπο ίδηνπο θαλφλεο 

γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο, ηφηε ειινρεχεη ν θίλδπλνο ηεο δηπιήο 

θνξνινγίαο. Ζ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ κία θνξνινγηθή 

αξρή ψζηε νη επηρεηξήζεηο λα έρνπλ νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα, ε εθαξκνγή ηεο φκσο ιφγσ 

λνκηθψλ πεξηπινθψλ γίλεηαη δπζθνιφηεξε.  

Πέξα απφ ηνπο θνξνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ ηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε 

ρξήζηκε, ε πξαγκαηηθή ζεκαζία ηεο ειινρεχεη ζε κία ζεηξά απφ ιεηηνπξγίεο πνπ 

απνηεινχλ ρξήζηκα εξγαιεία δηαρείξηζεο ελφο νκίινπ επηρεηξήζεσλ. Έλα παξάδεηγκα ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ε αλάζεζε νξηζκέλσλ εζσηεξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θάπνησλ εηαηξηψλ 

ζε άιιεο ηνπ ίδηνπ νκίινπ (Outsourcing). ην ίδην πιαίζην θξίζηκεο είλαη θαη νη 

επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο γηα ηδηνθαηαζθεπή ή αγνξά γηα ηηο νπνίεο ιακβάλνληαη ππφςε 

παξάγνληεο φπσο ην θφζηνο εξγαζίαο, πξψησλ πιψλ θαη φρη ν θνξνινγηθφο ζρεδηαζκφο. 

Σέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα είλαη: 

 Ζ Γηνίθεζε θαη ν πληνληζκφο ηνπ Οκίινπ 
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 Ο  Έιεγρνο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Οκίινπ 

 Ζ κείσζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηβάξπλζεο ησλ Δλδννκηιηθψλ πλαιιαγψλ ηνπ 

Οκίινπ 

 Ζ κείσζε ησλ θηλδχλσλ πλαιιαγκαηηθψλ Ηζνηηκηψλ θαη Πιεζσξηζηηθψλ 

Δπηξξνψλ  

 Ζ αληηκεηψπηζε ξπζκηζηηθψλ πεξηνξηζκψλ ζηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ θαη ζηηο 

εμαγσγέο 

(Vogele, 2008) 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο κηθξννηθνλνκηθήο, νη ηξεηο κέζνδνη κε ηηο νπνίεο θαζνξίδνληαη 

νη ηηκέο  ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ είλαη νη παξαθάησ: 

a) Σηκέο Πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο ζπλζήθεο Αγνξάο (Market- Oriented transfer prices) 

b) Σηκέο θνζηνζηξεθείο (Cost- Oriented transfer Practices) 

c) Σηκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηαπξαγκαηεχζεηο (Negotiated transfer practices) 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ πξψηε κέζνδν είλαη ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο. Δίλαη 

ηδηαίηεξα αμηφπηζηε θαζψο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο απνηηκψληαη απεπζείαο κε 

θξηηήξην ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ειεχζεξε αγνξά (Pareiss, 2009).  Ζ 

θνζηνζηξεθήο κέζνδνο έρεη ην πιενλέθηεκα φηη ηα δεδνκέλα απαξαίηεηα γηα απηήλ είλαη 

άκεζα δηαζέζηκα θαη κπνξνχλ λα αληιεζνχλ απφ ηε ινγηζηηθή ηνπ νκίινπ. Σέινο νη 

δηαπξαγκάηεπζε ηηκψλ απνηειεί θίλεηξν γηα ηελ κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εηαηξηψλ ελφο νκίινπ. Σα απνηειέζκαηά ηεο φκσο βαζίδνληαη ζηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ 

θαη δεμηφηεηα ησλ επηκέξνπο εηαηξηψλ, ελψ ε εθαξκνγή ηεο είλαη ρξνλνβφξα θαη κε 

θηλδχλνπο πξνζηξηβψλ.  

Βέβαηα ε ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε επεξεάδεηαη παξάιιεια θαη απφ άιινπο παξάγνληεο. 

Όπσο ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηα νπνία θέξνπλ ηελ επζχλε ηέηνησλ 

απνθάζεσλ αιιά θαη ηελ αλάγθε ηνπ νκίινπ λα γλσζηνπνηεί ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
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πιεξνθνξίεο ηνπ νκίινπ. Άξα ε ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε θαη ν έιεγρφο ηεο πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ ππφςε νηθνλνκηθέο, επηρεηξεκαηηθέο θαη εηαηξηθέο παξακέηξνπο. 

Γεδνκέλνπ φηη ην λνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο γίλεηαη πην ζχλζεην 

θαη πεξίπινθν νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα δηακνξθψζνπλ κηα πνιηηηθή γηα ηνλ θαιχηεξν 

ρεηξηζκφ ησλ ελδννκηιηθψλ ηνπο ζπλαιιαγψλ. Σα δεηήκαηα πνπ εμεηάδνληαη είλαη: 

 Οη ζπλέπεηεο ησλ Δλδννκηιηθψλ πλαιιαγψλ απφ ηελ άπνςε ηεο ζπλνιηθήο 

θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο 

 Σν θφζηνο ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο 

 Σν θφζηνο ελδερφκελσλ θπξψζεσλ   

Πέξα απφ ηα νηθνλνκηθά θαη επηρεηξεκαηηθά δεηήκαηα ν εθάζηνηε φκηινο ζα πξέπεη λα 

θηλεζεί έρνληαο ππφςε ηηο θνξνινγηθέο αλάγθεο θαη δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

ζηηο δηάθνξεο ρψξεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο αιιά θαη ηελ ππαθνή ζηνπο λφκνπο ησλ ρσξψλ 

απηψλ.  

 

2.5 Σα πξνβιήκαηα ηεο Δλδννκηιηθήο Σηκνιόγεζεο 

 

2.5.1 Ζ Φνξνινγηθή Αληηκεηώπηζε από ηνπο εθάζηνηε Φνξείο 

 

Δθφζνλ νη κνλάδεο απηέο αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά θξάηε, ε θνξνινγεηέα χιε θαηαλέκεηαη 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ απηψλ, άξα ε ηηκνιφγεζε θαζνξίδεη ηελ θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ 

εζφδσλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θξαηψλ.  

Ζ ρξήζε ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο ρσξίο ηελ ηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε κία αδηθαηνιφγεηε κεηαθνξά θεξδψλ κεηαμχ θξαηψλ. Όηαλ παξαδείγκαηνο 

ράξηλ ηερλεηά ππεξηηκνινγεκέλεο ή ππνηηκεκέλεο ζπλαιιαγέο κπνξνχλ λα απμνκεηψζνπλ 

θέξδε ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Σέηνηεο πξαθηηθέο ζπλήζσο ραξαθηεξίδνληαη σο 

θνξνδηαθπγή θαη δηψθνληαη αλάινγα.  
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Παξ’ φια απηά ε ππεξηηκνιφγεζε ή ππνηηκνιφγεζε ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ δελ 

πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ηε πξφζεζε γηα θνξνδηαθπγή. Σν ιάζνο βξίζθεηαη κέζα ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία, θαη λα κελ επεξεάδεη ην γεληθφ νηθνλνκηθφ ζχλνιν ηεο 

επηρείξεζεο. Οη ζπλαιιαγέο απηέο ζηα θνξνινγηθά έζνδα ησλ εκπιεθφκελσλ ρσξψλ 

θάλνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ηηο ιακβάλνπλ σο θνξνδηαθπγή.  

Πξσηαξρηθφ δήηεκα ζηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε είλαη ε θαηαλνκή ηνπ θνξνινγεηένπ 

εηζνδήκαηνο κεηαμχ ησλ θξαηψλ ζηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη νη ζπλδεδεκέλεο 

επηρεηξήζεηο. Πνιιά θξάηε ζέινπλ λα πξνζειθχζνπλ πνιπεζληθέο ζηα εδάθε ηνπο 

δηαζθαιίδνληαο φκσο ηα δηθαηψκαηα απφ ηε θνξνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ απηψλ. Απηφ ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν ακθηζβήηεζεο ηεο ελδννκηιηθήο 

ηηκνιφγεζεο θαη ησλ δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ πνπ γίλνληαη κέζσ απηήο, ψζηε λα δηεθδηθνχλ 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ θνξνινγηθήο χιεο. Αληίζεηα ζε εζληθφ επίπεδν ην κφλν δήηεκα γηα 

ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ην θχξην δήηεκα παξακέλεη κφλν ε θνξνδηαθπγή.  

ε πεξίπησζε πνπ θξηζεί φηη ζίγεηαη ην ηακηεπηηθφ ζπκθέξνλ ηνπ θξάηνπο, νη θνξνινγηθέο 

αξρέο πξνβαίλνπλ ζε δηφξζσζε ησλ θνξνινγηθψλ απνηειεζκάησλ κε βάζε ηελ θξαηηθή 

λνκνζεζία. Απηή ε δηφξζσζε αλαπξνζαξκφδεη γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο ηηο ηηκέο ησλ 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ψζηε νη ηειεπηαίεο λα ζπλάδνπλ κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ 

απνζηάζεσλ πνπ ζα πεξηγξαθεί παξαθάησ. Σέηνηνπ είδνπο δηνξζψζεηο απμάλνπλ ηηο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. Σέινο αλάινγα κε ηε λνκνζεζία, 

επηβάιινληαη θπξψζεηο φπσο πξνζαπμήζεηο, πξφζηηκα θαη πνηληθέο δηψμεηο. Ζ δηφξζσζε 

ησλ θεξδψλ ζηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο απνζθνπεί ζηελ εκπέδσζε ηεο θνξνινγηθήο 

δηθαηνζχλεο θαη ηεο θνξνιφγεζεο βαζηζκέλεο ζηα πξαγκαηηθά θνξνινγηθά δεδνκέλα. 

Παξ’ φια απηά ε δηφξζσζε απηή κπνξεί λα έρεη δπζκελείο θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο. 

Ζ ηδέα ελφο πνιπεζληθνχ νκίινπ πνπ επηδηψθεη λα απνθνκίζεη θνξνινγηθά νθέιε κε 

δηάθνξα ηερλάζκαηα ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο δελ αληαπνθξίλεηαη πιένλ ζηε ζχγρξνλε 

νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ζε πνιιέο ρψξεο. Απηφ απνδίδεηαη αθελφο ζην φηη νη 

θνξνινγηθέο αξρέο έρνπλ εληείλεη ηνπο ειέγρνπο θαη δηεχξπλαλ ηηο κεζφδνπο ηνπο κε λέα 

κέηξα θαηά ηεο θνξνδηαθπγήο θαη αθεηέξνπ νη επηρεηξήζεηο έρνπλ θαηαλνήζεη φηη ζα 
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πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζε επηρεηξεκαηηθέο κε θνξνινγηθέο παξακέηξνπο θαηά ηελ 

δεκηνπξγία ζηξαηεγηθψλ ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο (Feinschreiber, 2004).  

Άξα ζα πξέπεη ζηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ λα γίλεηαη αθξηβήο θαη 

πξνζεθηηθή εθηίκεζε ησλ πεξηζηάζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ελδννκηιηθήο 

ηηκνιφγεζεο (Σζνπξνπθιήο, 2010). 

 

2.5.2 Ζ Γηπιή Φνξνινγία 

 

Όηαλ κία επηρείξεζε ππάγεηαη θνξνινγηθά ζε έλα θξάηνο θαη ε ίδηα πξαγκαηνπνηεί 

δηαζπλνξηαθέο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο θαη ην θξάηνο πξνβεί ζε δηφξζσζε ησλ θεξδψλ 

απηήο ηεο επηρείξεζεο ηφηε δηεπξχλεηαη ην κεξίδην θνξνινγεηέαο χιεο πνπ ππφθεηηαη ζηε 

θνξνινγηθή εμνπζία ηνπ. Πξηλ απφ ηε δηφξζσζε, ην κεξίδην απηφ αλήθε ζηε θνξνινγηθή 

εμνπζία ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν ππάγεηαη ε αληηζπκβαιιφκελε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε. 

Δάλ ην θξάηνο ηεο ηειεπηαίαο εκκείλεη ζηελ αξρηθή θνξνινγία ηφηε ζα πξνθχςεη δηπιή 

θνξνινγία (Σζνπξνχθιεο, 2010).  

Άξα ζε πεξίπησζε δηφξζσζεο ησλ θεξδψλ κίαο ελδννκηιηθήο ζπλαιιαγήο απφ ην θξάηνο 

ζην νπνίν αλνίθεη ε ζπλαιιαγφκελε επηρείξεζε, πξέπεη λα αληηζηαζκίδεηαη απφ κηα 

αληίζηνηρε αλαπξνζαξκνγή ζην άιιν θξάηνο πνπ εκπιέθεηαη ζηε ζπλαιιαγή, δηαθνξεηηθά 

πξνθχπηεη ε ιεγφκελε δηπιή θνξνινγία, ε νπνία είλαη νηθνλνκηθήο θαη φρη λνκηθήο θχζεο.  

Οη θνξνινγηθέο αξρέο ελφο θξάηνπο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξήζνπλ φηη ε ηηκνιφγεζε ηεο 

ελδννκηιηθήο ζπλαιιαγήο δελ είλαη ζχκθσλε κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ αιιά 

ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο ελδεδεηγκέλεο ηηκέο. Έηζη λα πξνρσξήζνπλ ζηε δηφξζσζε ηνπ 

θέξδνπο ηεο εηαηξίαο. Γεδνκέλνπ φκσο φηη ην θέξδνο πνπ είρε θνξνινγεζεί ήδε ζε κία 

ρψξα πξνέιεπζεο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αξρηθή ηηκνιφγεζε, ηφηε ην κέξνο ηνπ 

θέξδνπο πνπ αληηζηνηρεί ζηε δηφξζσζε πνπ έγηλε πξνεγνπκέλσο, θνξνινγείηαη θαη ζηα δχν 

θξάηε. 
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Ζ πηζαλφηεηα εκθάληζεο δηπιήο θνξνινγίαο ζηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ θαζηζηά αλαγθαία ηελ δεκηνπξγία ελφο πξαθηηθνχ θξηηεξίνπ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκνιφγεζεο, ην νπνίν θαη ζα εμηζνξξνπεί ηα αληηθξνπφκελα 

ζπκθέξνληα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ. Απφ απηή ηελ άπνςε 

ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν ε αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ, ε νπνία πξνζαλαηνιίδεηαη 

ζηε ζπκπεξηθνξά πνπ επηδεηθλχνπλ νη αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο ζε δηαθνξεηηθέο αγνξέο, 

ππφ ζπλζήθεο ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ (Elliot, 1998).  

 

2.6 Οη κέζνδνη Δλδννκηιηθήο Σηκνιόγεζεο  

 

2.6.1 Ζ Άκεζε Μέζνδνο 

 

Ζ πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ θάζε κεκνλσκέλεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο ελφο νκίινπ επηρεηξήζεσλ είλαη ε άκεζε κέζνδνο (direct method ή 

separate entity approach), βάζε ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα θάζε επηρείξεζεο ηνπ νκίινπ 

ππνινγίδνληαη ζαλ απηή λα ήηαλ αλεμάξηεηε. Απηφο ν ζπιινγηζκφο εκπεξηέρεη κηα 

ζχγθξηζε βάζε ηεο ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ ππφ 

ζπλζήθεο πιήξνπο αληαγσληζκνχ. Σν θξηηήξην απηφ ζπληζηά ηελ αξρή ησλ ίζσλ 

απνζηάζεσλ (arm's length principle).  

 Ο νξηζκφο ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ αλαηξέρεη ζην άξζξν 9 Π-ΟΟΑ, ην νπνίν 

νξίδεη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ζηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο δχν ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

επηθξαηνχλ φξνη νη νπνίνη δηαθέξνπλ απφ εθείλνπο κεηαμχ αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ, 

ηφηε ηα θέξδε πνπ ζα είραλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηε κηα, αιιά ιφγσ απηψλ ησλ φξσλ δελ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, κπνξνχλ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα θέξδε θαη λα 

θνξνινγνχληαη αλάινγα. 

Ζ έλλνηα ηεο ηηκήο κηαο ελδννκηιηθήο ζπλαιιαγήο ζχκθσλεο κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ 

απνζηάζεσλ απνηειεί αφξηζηε λνκηθή έλλνηα, ε νπνία πξέπεη λα εμεηδηθεχεηαη ζε θάζε 

εμεηαδφκελε πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ νη ζρεηηθέο λνκηθέο δηαηάμεηο. Γελ 
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ππάξρεη θακία κέζνδνο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ ε νπνία λα νδεγεί ζε 

απφιπηα θαη αληηθεηκεληθά απνηειέζκαηα γηα φιεο ηηο ππφ θξίζε ζπλαιιαγέο.  

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ απαηηνχληαη ηξία βήκαηα: 

α) Δπηινγή κεζφδνπ 

β) Δχξεζε ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ 

γ) Έιεγρνο ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ ζχκθσλα κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ έρεη 

δηακνξθσζεί κηα ζεηξά κεζφδσλ. Σξεηο βαζηθέο κέζνδνη  (standard methods) πνπ ππάξρνπλ 

είλαη: 

1. πγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ηηκήο  

2. Σηκήο κεηαπψιεζεο 

3. Κφζηνο ζπλ θέξδνο 

Οη κέζνδνη απηέο νλνκάδνληαη θαη παξαδνζηαθέο κέζνδνη (traditional methods). Κνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη φηη απνβιέπνπλ ζε κεκνλσκέλεο ζπλαιιαγέο. Τπάξρνπλ θαη 

άιιεο, νη νπνίεο πξνζαλαηνιίδνληαη ζην θέξδνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ κεηέρνπλ ζηε 

ζπλαιιαγή (profit methods). Οη κέζνδνη απηέο δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ην αλ απνβιέπνπλ 

ζην θέξδνο απφ κηα κεκνλσκέλε ελδννκηιηθή ζπλαιιαγή (transactional profit methods) ή 

ζηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ κεηέρνπλ ζε απηή ηε ζπλαιιαγή 

(global profit methods). Οη κέζνδνη απηνί εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.1. 

Οη κέζνδνη πνπ απνβιέπνπλ ζην θέξδνο ηεο ζπλαιιαγήο (transactional profit methods) 

είλαη νη: 

 Μέζνδνο ηνπ επηκεξηζκνχ ηνπ θέξδνο 

 Μέζνδνο ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο ζπλαιιαγήο  
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Δλψ νη κέζνδνη πνπ απνβιέπνπλ ζηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

κεηέρνπλ ζηε ζπλαιιαγή είλαη: 

 Μέζνδνο ηεο ζχγθξηζεο θέξδνπο 

 Μέζνδνο ηνπ ζπλνιηθνχ επηκεξηζκνχ βάζεη καζεκαηηθνχ ηχπνπ 

 

Πίλαθαο 2.1 Μέζνδνη Δθαξκνγήο ησλ ίζσλ Απνζηάζεσλ 

(Σζνπξνχθιεο, 2010) 

 

Ζ επηινγή θαη ε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ εμαξηάηαη απφ ηνπο λνκηθνχο θαλφλεο 

θάζε θξάηνπο αιιά δελ ππάξρνπλ δηεζλείο θαλφλεο πνπ λα ξπζκίδνπλ δεζκεπηηθά ηα 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε κεζνδνινγία ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο. Απηφ έρεη σο 

ζπλέπεηα λα εκθαλίδνληαη απνθιίζεηο ζην δηεζλή ρψξν, δεδνκέλνπ φηη θάζε ρψξα πξέπεη 

λα ξπζκίζεη απηά ηα ζέκαηα ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηεο αληηιήςεηο θαη αλάγθεο. Παξ' φια 

απηά νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ ΟΟΑ, νη νπνίεο απεπζχλνληαη πξσηίζησο ζηα θξάηε 

κέιε ηνπ ΟΟΑ θαη ε λνκνζεζία ησλ Ζ.Π.Α. αλαγλσξίδνληαη γεληθά σο δηεζλψο παξαδε-

θηή απζεληία. 
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2.6.2 Ζ Αλάγθε ησλ πγθξηηηθώλ ηνηρείσλ 

 

Γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο είλαη αλαγθαία ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία 

κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζχγθξηζεο νη ζπλαιιαγέο 

κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο κε θξηηήξην ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ: 

1. Όια ηα ζπκβαιιφκελα κέξε αλήθνπλ ζηνλ φκηιν. 

2. Μφλν έλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε αλήθεη ζηνλ φκηιν 

3. Καλέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ αλήθεη ζηνλ φκηιν 

Ζ ζχγθξηζε δηαθξίλεηαη ζε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή: 

Δζσηεξηθή ζχγθξηζε: 

 πλαιιαγέο ηεο θξηλφκελεο εηαηξείαο κε κηα αλεμάξηεηε επηρείξεζε 

 πλαιιαγέο κηαο εηαηξίαο, ζπλδεδεκέλεο κε ηελ θξηλφκελε, κε κηα αλεμάξηεηε 

επηρείξεζε 

Δμσηεξηθή ζχγθξηζε: 

 πλαιιαγέο κεηαμχ δχν αλεμάξηεησλ πξνο ηελ θξηλφκελε εηαηξεία. 

ηελ δηάγξακκα 2.1 θαίλεηαη ε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο εζσηεξηθήο θαη ηεο εμσηεξηθήο 

ζχγθξηζεο. 
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Γηάγξακκα 2.1 Γηάθξηζε Δζσηεξηθήο θαη Δμσηεξηθήο χγθξηζεο (Σζνπξνχθιεο, 2010) 

 

2.6.3 Έιεγρνο ζπγθξηζηκόηεηαο  

  

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ απαηηείηαη ε ζχγθξηζε ησλ ζπλζεθψλ 

ηεο ελδννκηιηθήο ζπλαιιαγήο κε ηηο ζπλζήθεο ζπλαιιαγψλ κεηαμχ αλεμάξηεησλ 

επηρεηξήζεσλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα θάηη ηέηνην είλαη λα ππάξρεη επαξθήο 

ζπγθξηζηκφηεηα σο πξνο ηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, άξα δελ παξνπζηάδνπλ 

νπζηψδεηο δηαθνξέο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δελ ζεσξνχληαη νπζηψδεηο φηαλ είηε:  

 Γελ επεξεάδνπλ νπζηαζηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπγθξίλνληαη (ηηκή/ εχξνο 

ηηκψλ)                                          

 Μπνξεί λα εμαιεηθζεί ε επίδξαζή ηνπο κέζσ θαηάιιεισλ αλαπξνζαξκνγψλ.  
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 Ζ ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ κηαο ελδννκηιηθήο ζπλαιιαγήο θαη κηαο ζπλαιιαγήο κεηαμχ 

αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ δηαθνξέο σο πξνο ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγαζψλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ. Απηά 

είλαη: 

1. Δλζψκαηα αγαζά: 

 Φπζηθά γλσξίζκαηα ηνπ πξντφληνο 

 Πνηφηεηα, 

 Αμηνπηζηία 

 Γηαζεζηκφηεηα 

 Όγθνο Πσιήζεσλ 

2. Τπεξεζίεο: 

 Φχζε ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο 

 Έθηαζε ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο 

3. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: 

 Μνξθή ηεο ζπλαιιαγήο (π.ρ. παξαρψξεζε ρξήζεο ή πψιεζεο) 

 Δίδνο ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. δηθαίσκα επξεζηηερλίαο εκπνξηθφ 

ζήκα ηερλνγλσζία θ.ιπ.) 

 Γηάξθεηα θαη έθηαζε λνκηθήο πξνζηαζίαο 

 Πξνζδνθψκελα νθέιε απφ ηε ρξήζε ηνπ άπινπ αγαζνχ 

(Σζνπξνχθιεο, 2010) 

Καηά ηνλ έιεγρν ζπγθξηζηκφηεηαο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ 

ζπγθξηλφκελσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ αλάιπζε πξέπεη λα δηεξεπλά νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 



ηξαηεγηθέο Δλδννκηιηθήο Σηκνιφγεζεο ζε Αζψκαηα-Άπια Αγαζά θαη ε Υξήζεηνπο ζην Ζιεθηξνληθφ 

Δκπφξην 

36 

Αιθηβηάδεο Καξαγηψξγνο 19/10 

επζχλεο, πάγηα θαη θηλδχλνπο. ηνηρεία πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε είλαη ε δνκή θαη 

νξγάλσζε ηνπ νκίινπ θαη ε λνκηθή ηδηφηεηα ππφ ηελ νπνία θάζε κηα απφ ηηο ζπλδεδεκέλεο 

επηρεηξήζεηο επηηειεί ηηο αλαιεθζείζεο ιεηηνπξγίεο. Σέινο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ε 

αλάιπζε ζπκβαηηθψλ φξσλ φπσο νη πξνζεζκίεο, νη παξαδφζεηο, θαη νη εγγπεηηθνί φξνη,  

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο έγγξαθεο ζπκβάζεηο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ επηρεηξήζεσλ, ηελ 

αιιεινγξαθία ή άιινπ είδνπο έγγξαθα. ε πεξίπησζε απνπζίαο ηέηνησλ εγγξάθσλ, νη 

ζπκβαηηθνί φξνη ζπλάγνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ θαη απφ ηηο 

ζπλαιιαθηηθέο ζπλήζεηεο ηεο αγνξάο. Θα πξέπεη επίζεο λα εμεηάδεηαη θαηά πφζνλ 

ηεξήζεθαλ απηνί νη φξνη θαη αλ ε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζπλδεδεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ ζπλάδεη κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή φρη. 

Αθφκε, νη ηηκέο παλνκνηφηππσλ αγαζψλ κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ αγνξά 

ζηελ νπνία πσινχληαη, ζα πξέπεη άξα λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

ηεο εθάζηνηε αγνξάο πξννξηζκνχ, ηηο νπνίεο επεξεάδνπλ παξάγνληεο φπσο: 

 Γεσγξαθηθή ζέζε θαη κέγεζνο ηεο αγνξάο 

 πλζήθεο αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά 

 Γηαζεζηκφηεηα ππνθαηάζηαησλ αγαζψλ 

 Δπίπεδα πξνζθνξάο θαη δήηεζεο 

 Αγνξαζηηθή δχλακε θαηαλαισηψλ 

 Δίδνο θαη Έθηαζε θξαηηθήο ξχζκηζε 

 Γεληθά Κφζηε  

 Δπίπεδν πψιεζεο (ρνλδξηθή ή ιηαληθή) 

 Υξφλνο ησλ ζπλαιιαγψλ 

(Σζνπξνχθιεο 2010) 
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Σέινο νη ζπλαιιαζζφκελεο επηρεηξήζεηο ιφγσ δηαθνξεηηθήο ζέζεο ζηελ αγνξά θαη 

νηθνλνκηθήο ηζρχο δελ επηδηψθνπλ ηνπο ίδηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο. Έηζη νη 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή αλάινγα κε ην βαζκφ θαηλνηνκίαο, ηελ 

δηαθνξνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ απνζηξνθή ηνπ θηλδχλνπ, ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο 

θαη ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ.  

Δλψ ηδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη ε αμηνιφγεζε ζηξαηεγηθψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε 

δηείζδπζε ηεο αγνξάο, αχμεζεο/ ππεξάζπηζεο ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο, ζηελ ππέξβαζε 

πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο, θαζψο κεηψλνπλ ηηο ηηκέο ή ην πεξηζψξην θέξδνο 

(Σζνπξνχθιεο 2010). 

 

2.7 Ζ Δλδννκηιηθή Σηκνιόγεζε ζηελ Διιάδα 

 

Ζ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα κέζα απφ κία ζεηξά δηαηάμεσλ 

θνξνινγηθήο θαη κε πξνέιεπζεο. Σελ ξπζκηζηηθή εμνπζία θαη ηε δπλαηφηεηα δηελεξγείαο 

ειέγρσλ θαη επηβνιήο πξνζηίκσλ έρνπλ παξάιιεια ηα Τπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη 

Οηθνλνκηθψλ. 

Σν πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο απνηειείηαη γηα ην Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο απφ ηνλ λφκν 3728/2008 ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνηα πξσηφθνιια θαη εγθπθιίνπο 

ελψ γηα ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηζρχνπλ ηα άξζξα 39 θαη 39Α ηνπ θψδηθα θνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο (Ν 2238/1994) πξνβιέπεη ηε δηφξζσζε ησλ θεξδψλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπο απφ ηνπο Ν.3775/2009 θαη Ν.3842/2010. 

Μέζα ζηνπο ζηφρνπο ηνπ λνκνζέηε πξνζδηνξίδεηαη θαη ε ελαξκφληζε ηεο Διιεληθήο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο κε ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ 

ελδννκηιηθψλ ηηκψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε πηνζέηεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηνπ 

ΟΟΑ θαη έηζη λα αληηκεησπηζηνχλ πξνβιήκαηα δηπιήο θνξνιφγεζεο θαη θνξνδηαθπγήο. 

Έηζη δηαπηζηψλεηαη αθφκε αλ ηεξείηαη ε αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ θαη ηεο ειεχζεξεο 

αγνξάο, φπσο ζεζπίδεηαη απφ ην άξζξν 9 ηνπ ΟΟΑ. 
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εκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη νη ππφρξεεο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ηεθκεξηψλνπλ ηηο 

ελδννκηιηθέο ηηκέο ηνπο κέζα απφ ηππνπνηεκέλεο κειέηεο. Αλ ε κεηξηθή εηαηξία είλαη 

Διιεληθή πξέπεη λα παξέρεη ηνλ «Βαζηθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο», ν νπνίνο παξέρεη γεληθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπ νκίινπ θαη 

ηε κέζνδν ηεθκεξίσζεο ηνπ ΟΟΑ πνπ αθνινπζεί ν φκηινο γηα ηηο ελδννκηιηθέο 

ζπλαιιαγέο ηνπ. Αλ ε επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα είλαη ζπγαηξηθή 

αιινδαπήο κεηξηθήο θαηαξηίδεη ηνλ «Διιεληθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο», ν νπνίνο 

ζπκπιεξψλεη ηνλ «Βαζηθφ Φάθειν» θαη παξέρεη παξφκνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Διιεληθή 

ζπγαηξηθή ή ππνθαηάζηεκα θαη θάπνηεο ηνπ νκίινπ. Οη θάθεινη απηνί πξέπεη λα 

ελεκεξψλνληαη γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή, λα είλαη πάληα δηαζέζηκνη θαη λα ππνβάιινληαη 

αλά ζπγθεθξηκέλα δηαζηήκαηα ζηηο ειεγθηηθέο αξρέο. Παξάιιεια ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ κέζα απφ ην άξζξν 9 ηνπ Ν.2523/1997 εκπεξηέρεη θαη ηα δηθαηψκαηα ή ηεο 

απνδεκηψζεηο πνπ θαηαβάιινληαη κεηαμχ εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ, εθφζνλ 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηερληθήο βνήζεηαο, επξεζηηερληψλ, 

εκπνξηθψλ ζεκάησλ, κπζηηθψλ βηνκεραληθψλ κεζφδσλ, ηχπσλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

θαη άιισλ αζψκαησλ δηθαησκάησλ θαζψο θαη γηα έμνδα δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, 

κηζζσκάησλ θηλεηψλ θαη αθηλήησλ. Σν δήηεκα ζηελ χπαξμε δχν ξπζκηζηηθψλ θνξέσλ 

έγθεηηαη ζηελ ππνρξέσζε ηεθκεξίσζεο ηηκψλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη γηα ζθνπνχο 

ειέγρνπ απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο. 

Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ νη ππφρξεεο εηαηξίεο 

αθνινπζνχλ ηε κέζνδν ηεο ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ηηκήο. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απηφ 

δελ είλαη δπλαηφ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ άιιεο παξαδνζηαθέο κέζνδνη, ζχκθσλα πάληα 

κε ηνλ Ο.Ο..Α.. Ζ ρξήζε κε παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ επηηξέπεηαη φηαλ αηηηνινγείηαη 

επαξθψο θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θάθειν ηεθκεξίσζεο.  

ηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηξαπεδψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε ζπιινγή ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη αθξηβήο πεξηγξαθή απηψλ φπσο θαη λα αηηηνινγνχληαη ηα θξηηήξηα θαη ηα 

βήκαηα επηινγήο θαη ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ.  

Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη κε ηελ χπαξμε δχν θνξέσλ δεκηνπξγείηαη έλα πξφβιεκα ηφζν 

γξαθεηνθξαηίαο φζν θαη δπζθνιίαο ρξήζεο ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο. Έλα άκεζν 
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πξφβιεκα είλαη ε χπαξμε δχν δηαθνξεηηθψλ θπξψζεσλ (θαη πνζνχ ησλ θπξψζεσλ απηψλ) 

γηα ην ίδην αδίθεκα. Δίλαη εκθαλήο ε αλάγθε εληαίαο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζέκαηνο απφ ηα 

δχν ππνπξγεία ηφζν ζε ζέκαηα ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ζηνηρείσλ, φζν θαη ζηνλ ζαθή 

θαζνξηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ είλαη ππφρξενη.  

Αθφκε ε ζχληαμε ησλ θαθέισλ ηεθκεξίσζεο βαζίδεηαη πάλσ ζηελ πνηφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε επηρείξεζε αλά ρξνληθή πεξίνδν. ε κε χπαξμε ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ ε εθάζηνηε επηρείξεζε πξέπεη λα δεηήζεη απφ ηε κεηξηθή ηα αλάινγα 

ζηνηρεία, θάηη πνπ παίξλεη ρξφλν. Σν πξφβιεκα βξίζθεηαη ζην θφζηνο αληαπφθξηζεο ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο. Άξα ζα πξέπεη λα δηακνξθσζεί έλα ζαθέζηεξν πιαίζην γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ηεο ζπκκφξθσζεο σο πξνο ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ θαη ζαθέζηεξνο 

ρξνληθφο πξνζδηνξηζκφο γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ θαθέισλ ηεθκεξίσζεο. 

(http://www.taxheaven.gr/, 2011).   

Όπσο νξίδεηαη απφ ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 24, εθφζνλ νη ζπλαιιαγέο κε ηα 

ζπλδεδεκέλα κέξε είλαη ζεκαληηθέο, απνηεινχλ πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο θαη πξέπεη λα 

δεκνζηνπνηνχληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3340/2005 αθφκα θαη αλ δηελεξγνχληαη 

εληφο ησλ σξηψλ ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ εθδφηε ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ εγθχθιηνο 

αξ.45 απεπζχλεηαη αθξηβψο θαη ζηνπο εθδφηεο απηνχο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

Κεθαιαηαγνξάο απφ πξάμεηο πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο θαη 

πξάμεηο ρεηξαγψγεζεο ηεο αγνξάο (ΦΔΚ Α112/20.5.2005) 

χκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 24 ζπλδεδεκέλν κέξνο κε ηνλ εθδφηε είλαη: 

1. Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ άκεζα ή έκκεζα, κέζσ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 

δηακεζνιαβνχλησλ ειέγρεη, ειέγρεηαη ή βξίζθεηαη θάησ απφ θνηλφ έιεγρν κε ηνλ 

εθδφηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηξηθψλ θαη ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ θαη ησλ 

αδειθψλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ. Αλ αθφκε έρεη ζπκκεηνρή ζηνλ εθδφηε πνπ ηνπ 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα αζθεί νπζηψδε επηξξνή ζε απηφλ ή αλ ειέγρεη απφ 

θνηλνχ κε άιινπο ηνλ εθδφηε. 

2. πγγελήο κε ηνλ εθδφηε νηθνλνκηθή νληφηεηα (θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 28)  

3. Κνηλνπξαμία ζηελ νπνία ν εθδφηεο είλαη κέινο (θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 31) 

http://www.taxheaven.gr/


ηξαηεγηθέο Δλδννκηιηθήο Σηκνιφγεζεο ζε Αζψκαηα-Άπια Αγαζά θαη ε Υξήζεηνπο ζην Ζιεθηξνληθφ 

Δκπφξην 

40 

Αιθηβηάδεο Καξαγηψξγνο 19/10 

4. Βαζηθφ δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ηνπ εθδφηε ή ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο ηνπ εθδφηε. 

Βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε ζεσξνχληαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηελ εμνπζία θαη ηελ 

επζχλε γηα ην ζρεδηαζκφ, ηε δηνίθεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, άκεζα ή έκκεζα θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ θάζε δηεπζπληή 

εθηειεζηηθφ ή κε.  

5. Κνληηλφ κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ζπλδεδεκέλνπ κε ηνλ εθδφηε θπζηθνχ πξνζψπνπ 

πνπ αλαθέξεηαη ζην 1 θαη ζην 4. Κνληηλά κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ελφο πξνζψπνπ 

είλαη εθείλα ηα νπνία κπνξεί λα αλακέλεηαη φηη επεξεάδνπλ ή επεξεάδνληαη απφ 

απηφ ην πξφζσπν ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνλ εθδφηε.  

6. Οηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ ειέγρεηαη, ειέγρεηαη απφ θνηλνχ ή επεξεάδεηαη 

ζεκαληηθά απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν αλαθέξεηαη ζην 4 ή ζην 5 ή ζηελ νπνία ην 

πξφζσπν απηφ έρεη ζεκαληηθφ δηθαίσκα ςήθνπ πνπ θαηέρεηαη άκεζα ή έκκεζα. 

7. Πξνγξάκκαηα παξνρψλ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πξνο φθεινο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ εθδφηε ή ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ εθδφηε νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

Γηα ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3340/2005, ζεσξνχληαη θαη’ αξρήλ σο 

ζεκαληηθέο ηνπιάρηζηνλ νη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε ησλ νπνίσλ ε αμία 

ππεξβαίλεη ην 10% ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ εθδφηε φπσο 

απνηππψλεηαη ζηηο ηειεπηαίεο ελδηάκεζεο ή εηήζηεο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ. Χζηφζν ε ζεκαληηθφηεηα θξίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε αλάινγα κε ηηο 

εηδηθφηεξεο ζπλζήθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλαιιαγήο θαη ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ 

θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζεκαληηθή ζπλαιιαγή, ε αμία ηεο νπνίαο δελ ππεξβαίλεη ην 

10% ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ εθδφηε ή αθφκα θαη ζπλαιιαγή πνπ δελ 

πεξηιακβάλεη ηίκεκα.  

ηελ πεξίπησζε ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη επηπξνζζέησο θαη ηα ζπλδεδεκέλα κε ηνλ εθδφηε θπζηθά πξφζσπα πνπ 

αζθνχλ δηνίθεζε ή νπζηψδε επηξξνή, φπσο κέζσ κεηνρηθήο ζρέζεο, ζηα εκπιεθφκελα ζηε 

ζπλαιιαγή λνκηθά πξφζσπα άκεζα ή έκκεζα.  
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Κεθάιαην 3
ν
- Σα Αζώκαηα- Άπια Αγαζά θαη ην Ζιεθηξνληθό Δκπόξην 

 

3.1 Δηζαγσγή ζηα Αζώκαηα- Άπια Αγαζά 

 

Σα αζψκαηα αγαζά έρνπλ έλα κεγάιν εχξνο πνηθηινκνξθίαο θαη εκπεξηέρνπλ έλλνηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο φπσο ην εκπνξηθφ ζήκα θαη νη ιίζηεο πειαηψλ. Σα θπξηφηεξα θαη 

πην γλσζηά αζψκαηα αγαζά είλαη ηα παξαθάησ: 

 Δκπνξηθφ ήκα 

 Δπσλπκίεο 

 Λίζηεο Πειαηψλ 

 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 

 Πλεπκαηηθά Γηθαηψκαηα 

 Γηπιψκαηα Δπξεζηηερλίαο  

 Πηζηνπνηεηηθά Τπνδείγκαηνο Υξεζηκφηεηαο 

 Λνγηζκηθά Πξνγξάκκαηα  

 Ζ Σερλνγλσζία 

 Βηνκεραληθά ρέδηα θαη Τπνδείγκαηα 

Ζ έλλνηα ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο φπσο 

είλαη νη παηέληεο, ην ινγηζκηθφ, ε ηερλνινγία ζε ζρέζε κε ηα πην παξαδνζηαθά πξντφληα 

θαη δηαδηθαζίεο (Walsh, 2001). Ζ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηχπνπ παηέληαο ή ζήκαηνο 

θαηαηεζέλ ραξαθηεξίδεηαη σο κνλαδηθφ γηα θάζε επηρείξεζε θαη πξνζηαηεχεηαη ζε έλα 

βαζκφ λνκηθά.  
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Σα εκπνξηθά ζήκαηα είλαη ην πην πνιχηηκν αγαζφ γηα πνιιέο επηρεηξήζεηο ελψ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ πηζηφηεηα ηνπ πειάηε, θαζψο είλαη ην άζξνηζκα ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη ηεο 

εκπηζηνζχλεο πξνο ην ζήκα απηφ.  (Emmer & Henshall, 2003). Σέινο φια ηα αζψκαηα 

αγαζά φπσο ε ηερλνγλσζία ή νη έξεπλεο κάξθεηηλγθ, πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ αξρή ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο. Σα ζρέδηα θαη ππνδείγκαηα ζπληζηνχλ έλα πξντφλ βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο θαη ηέρλεο. Δίλαη δπζδηάζηαηα ή ηξηζδηάζηαηα ππνδείγκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ 

έκθαζε ζηελ εμσηεξηθή νξαηή ηνπο εηθφλα, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Σν αληηθείκελν πξνζηαζίαο είλαη ην ιεγφκελν βηνκεραληθφ design.  

Σα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα ζεσξνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ .Λ.Ο.Σ. άπια πάγηα ζηνηρεία. 

χκθσλα κε ηνλ αθέιε (2003) κφλν φκσο ηα πξνγξάκκαηα εθείλα πνπ παξάγνληαη θαηά 

παξαγγειία ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ νπνίσλ ε επηρείξεζε απηή έρεη ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

απνθιεηζηηθή ρξήζε ζπγθεληξψλεη γηα λα ραξαθηεξηζηνχλ άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Αληίζεηα ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα  πνπ παξάγνληαη απφ επηρεηξήζεηο ινγηζκηθνχ δελ 

ζπληζηνχλ άπια ζηνηρεία αθνχ θπθινθνξνχλ σο εκπνξεχκαηα 

Ζ αλάιπζε ησλ αζψκαησλ αγαζψλ είλαη δηαθνξεηηθή απφ απηήλ πνπ απαηηείηαη γηα ηα 

ελζψκαηα αγαζά, θαζψο είλαη δπζθνιφηεξε ρξήζε ηεο παξαδνζηαθήο ζπγθξηηηθήο 

αλάιπζεο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα πιηθά αγαζά, ελψ νη επηρεηξήζεηο δελ λνείηαη λα 

δερζνχλ θάπνηνλ ηξίην λα εθκεηαιιεπηεί ηελ πλεπκαηηθή ηεο ηδηνθηεζία (Adams & 

Godshaw, 2002). 

ήκεξα νη επηρεηξήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία ζπγθξνηνχλ απηφ πνπ νλνκάδεηαη 

ζηνλ Abdallah (2006) λέα νηθνλνκία. Ζ ηειεπηαία βνήζεζε ζηελ αλάπηπμε πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, βαζηζκέλε ζε λέεο ηερλνινγίεο φπσο νη βάζεηο δεδνκέλσλ, νη πιεξνθφξεζε, 

θαη νη νξγαλσζηαθέο δνκέο. ηελ ζεκεξηλή επνρή ε αμία ηεο επηρείξεζεο ζηεξίδεηαη 

ιηγφηεξν ζηα αθίλεηά ηεο ή ζην πιηζκηθφ ηεο (hardware) θαη πεξηζζφηεξν ζην ινγηζκηθφ 

θαη ζηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο. Οη κάλαηδεξ πνπ ζα βαζηζηνχλ ζε απηή ηε ινγηθή κπνξνχλ 

λα επηηχρνπλ κεγαιχηεξεο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο θαη απνδνηηθφηεξεο ζηξαηεγηθέο 

ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο (Collardin & Alexander, 2002). 

Ζ ρξήζε ησλ ιεγφκελσλ θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ θαη νη εληαηηθνί έιεγρνη θαη λένη 

θαλνληζκνί ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ νδήγεζαλ ζε κία ζχγθξνπζε ησλ δχν ζηηο αξρέο ηνπ 
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2000. Αληίζηνηρα πνιιέο επηρεηξήζεηο πξνζπάζεζαλ λα απνθχγνπλ ηηο λνκηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο. ήκεξα είλαη θαηαλνεηφ φηη νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ζεβαζηνχλ ηε 

θνξνινγία, ελψ ην θξάηνο λα ζεζπίζεη ινγηθνχο θαλνληζκνχο θνξνιφγεζεο ρσξίο λα 

επηβαξχλεη παξαπάλσ απφ ην θαλνληθφ.  

Σέινο ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην έρεη ελζαξξχλεη ηελ ζπλεξγαζία 

ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πειάηεο ηνπο αλεμαξηήησο γεσγξαθηθήο 

πεξηνρήο. Μέζα απφ απηφ ην θαηλνχξγην κέζν δηεπθνιχλεηαη ε ρξήζε ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Μέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ γίλεηαη θαηαλνεηή ε βνήζεηα πνπ πξνζθέξεη ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην ζε κηα επηρείξεζε γηα φηη αθνξά ηα άπια αγαζά. ην παξειζφλ ρξεηαδφηαλ έλαο 

πνιχ κεγάινο αξηζκφο εηψλ ή θαη δεθαεηηψλ ψζηε λα γίλεη γλσζηφ ην φλνκα ή ε 

αληαγσληζηηθφηεηα κηαο εηαηξίαο δηεζλψο. ήκεξα νη επηρεηξήζεηο κε δπλαηφηεηα 

δηαδηθηπαθψλ ζπλαιιαγψλ, γλσξίδνπλ αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπ εκπνξηθνχ ηνπο 

ζήκαηνο θαη ησλ άιισλ αζψκαησλ αγαζψλ κε πνιχ ηαρχηεξνπο ξπζκνχο (Walsh, 2001). 

 

3.2 Βαζηθά Άπια Αγαζά 

 

3.2.1 Γηθαηώκαηα Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο 

 

Γηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο είλαη ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ε θαηνρή θαη 

αμηνπνίεζε ησλ νπνίσλ πξνζδίδεη ζηελ επηρείξεζε πιενλεθηήκαηα κνλνπσιηαθήο ή 

εμεηδηθεπκέλεο δξάζεσο ζηελ αγνξά, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε πξνζηαζία 

ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο ή ε γλψζε ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο ελφο πξντφληνο ή ηεο κεζφδνπ 

θαηεξγαζίαο πιηθψλ.  
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Σν Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην απαξηζκεί ελδεηθηηθά ηα εμήο άπια πάγηα ζηνηρεία: 

επξεζηηερλίεο 

 Άδεηεο Παξαγσγήο θαη Δθκεηάιεπζεο 

 Δκπνξηθά ήκαηα 

 Σερλνγλσζία 

 Πξφηππα θαη ρέδηα 

Μεγάιε ζπνπδαηφηεηα ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκηθή δσή ησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ πξνζιάβεη 

ηα δηάθνξα δηθαηψκαηα ρξήζεο ή εθκεηάιιεπζεο νξηζκέλσλ άπισλ ζηνηρείσλ ή 

δηθαησκάησλ πνπ εθρσξνχληαη ζηελ επηρείξεζε απφ άιιεο επηρεηξήζεηο, ηδηψηεο ή απφ ην 

Κξάηνο (Franchising). Με ηε ζχκβαζε εθρσξήζεσο ηέηνησλ δηθαησκάησλ, ν εθρσξεηήο 

εθρσξεί ζηνλ εθδνρέα ην δηθαίσκα ρξήζεσο γηα κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν ή 

απεξηφξηζηα.  

 

3.2.2 Πώιεζε ή Παξαρώξεζε ρξήζεο θαη Δθκεηάιεπζεο άπισλ Παγίσλ ηνηρείσλ  

 

Ζ  Πψιεζε ή Παξαρψξεζε ρξήζεο θαη Δθκεηάιεπζεο άπισλ Παγίσλ ηνηρείσλ ή αιιηψο 

Franchising είλαη ε κέζνδνο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ κηαο θχξηαο επηρείξεζεο (δηθαηνπάξνρνο) 

πνπ επηηξέπεη ζηηο ζπλεξγαδφκελεο κε απηή, επηρεηξήζεηο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εκπνξηθή 

επσλπκία, ηηο ηερληθέο ή άιιεο γλψζεηο ηεο θχξηαο επηρείξεζεο. Οη ζπλεξγαδφκελεο 

επηρεηξήζεηο εθκεηαιιεχνληαη ηα πξντφληα ηεο κεγάιεο επηρείξεζεο, ηα νπνία ζπλήζσο 

είλαη κεγάιεο θήκεο θαη δηεπθνιχλεηαη ε δηάζεζή ηνπο ζηελ θαηαλάισζε, ελψ ε κεγάιε 

επηρείξεζε επηηπγράλεη ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο ζηελ αγνξά ρσξίο δαπάλεο γηα 

λέεο εγθαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο δηαζέηνπλ νη κηθξφηεξεο νη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο. 
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3.2.3 Γηπιώκαηα Δπξεζηηερλίαο θαη Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία 

 

Ζ επηδεθηηή βηνκεραληθήο εθαξκνγήο εθεχξεζε πξνζηαηεχεηαη κε ην θαινχκελν «δίπισκα 

επξεζηηερλίαο» πνπ ρνξεγεί ζηνλ εθεπξέηε ν Οξγαληζκφο Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο 

(Ο.Β.Η.) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.1733/1987. Γηα λα πξνζηαηεπζεί ε εθεχξεζε θαη 

λα ρνξεγεζεί δίπισκα επξεζηηερλίαο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 Ζ εθεχξεζε λα είλαη λέα, δειαδή λα κελ είλαη γλσζηή πνπζελά ζηνλ θφζκν θαηά 

ηελ θαηάζεζε ηεο αηηήζεσο γηα ρνξήγεζε ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο. 

 Ζ εθεχξεζε λα είλαη επηδεθηηθή βηνκεραληθήο εθαξκνγήο, δειαδή φηη ην 

αληηθείκελν ηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ηνκέα ηεο παξαγσγήο 

δηαδηθαζίαο. 

 Ζ εθεχξεζε λα κελ έρεη παξάλνκν ή αλήζηθν ραξαθηήξα, δειαδή λα κελ αληίθεηηαη 

ζηε δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα, ηα ρξεζηά ήζε ή ηνπο λφκνπο.  

Σν δίπισκα επξεζηηερλίαο ηζρχεη γηα είθνζη ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζεζεο ηεο 

αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο. 

Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ιέγεηαη ην δηθαίσκα επί ησλ πξντφλησλ ηεο δηαλνίαο ηνπ. χκθσλα 

κε ηνλ Ν.2387/1920 θαη ήδε κε ηνλ Ν.2121/1993, νη ζπγγξαθείο, νη κνπζηθνί, νη δσγξάθνη 

ή νη ζρεδηνγξάθνη θαη άιινη, έρνπλ εθ’ φξνπ δσήο ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκαηεο έθδνζεο ή 

ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ έξγσλ απηψλ κε αλαπαξαγσγή ή αληηγξαθή κε νπνηδήπνηε 

ηξφπν ή ηχπν αιιά θαη ηελ δεκφζηα εθηέιεζε έξγσλ.  

 

3.2.4 Ζ Έλλνηα ηνπ Δκπνξηθνύ ήκαηνο 

 

Καηά ην άξζξν ηνπ Ν. 2239/1994 «πεξί ζεκάησλ», ζήκα ζεσξείηαη θάζε ζεκείν 

επηδεηθηηθφ γξαθηθήο παξαζηάζεσο, ηθαλφ λα δηαθξίλεη ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο κηαο 

επηρεηξήζεσο απφ εθείλα άιισλ. Μπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζήκα ηδίσο νη ιέμεηο, ηα 
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νλφκαηα, ηα ςεπδψλπκα, ηα ζρέδηα, νη ήρνη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κνπζηθψλ 

θξάζεσλ. Χο ζήκα ζεσξείηαη θαη ν ηίηινο εθεκεξίδαο ή πεξηνδηθνχ. Ο δηαηνχρνο ηνπ 

ζήκαηνο απνθηά δηθαίσκα απνθιεηζηηθήο ρξήζεσο ηνπ ζήκαηνο απφ ηελ θαηαρψξεζε ηνπ 

ζήκαηνο ζην εηδηθφ βηβιίν ζεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ. 

 

3.2.5 Γηθαηώκαηα θαη Μηζζσηηθά Γηθαηώκαηα 

 

ηελ έλλνηα «Γηθαηψκαηα» πεξηιακβάλνληαη ην θφζηνο θηήζεσο δηθαησκάησλ 

εθκεηάιιεπζεο νξπρείσλ θαη κεηαιείσλ. ην θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλνληαη πξψηηζηα 

ηα πνζά πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε ζηνπο θπξίνπο ησλ πεξηνπζηαθψλ απηψλ ζηνηρείσλ 

γηα λα παξαρσξήζνπλ ζε απηήλ ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζήο ηνπ, θαζψο θαη ηα εηδηθά 

έμνδα (π.ρ. ακνηβέο δηθεγφξσλ). 

ηελ πεξίπησζε ησλ κηζζσηηθψλ δηθαησκάησλ ν κηζζσηήο (ελνηθηαζηήο) αθηλήηνπ ή άιινπ 

πξάγκαηνο κεηαβηβάδεη ζηελ επηρείξεζε ηα κηζζσηηθά ηνπ δηθαηψκαηα. Πνπ απνξξένπλ 

απφ ζρεηηθή ζχκβαζε κηζζψζεσο θαη ην λφκν πνπ ηζρχεη θάζε θνξά, έλαληη 

αληαιιάγκαηνο πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε πνπ απνθηά ηα κηζζσηηθά δηθαηψκαηα. 

 

3.3 ηξαηεγηθέο Δπηρεηξήζεσλ πάλσ ζηα Αζώκαηα Αγαζά 

 

Όηαλ κία επηρείξεζε ζρεδηάδεη ην θνξνινγηθφ ηεο ζρεδηαζκφ ζε φηη αθνξά ηα αζψκαηα 

αγαζά αθφκα θαη νη κηθξφηεξεο αιιαγέο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο εζληθνχο ή 

δηεζλείο θνξνινγηθνχο δείθηεο. Σα κνληέια ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο πνπ πξνηείλεη ν 

ΟΟΑ (Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο) απνδίδνπλ ηα θέξδε ζηελ 

θπζηθή ηνπνζεζία ζηελ νπνία κία δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη αιιά ζηελ επηρεηξεκαηηθή 

νληφηεηα ε νπνία παίξλεη ην νηθνλνκηθφ ξίζθν ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. Έηζη ε επηινγή ηεο 

ρψξαο ή ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία ζα γίλεη ε κεηαθνξά ελφο αζψκαηνπ αγαζνχ πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ θαη ησλ θφξσλ ζπλαιιαγήο. 
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ηηο Ζ.Π.Α φηαλ κία αιινδαπή ζπγαηξηθή πνπ εδξεχεη ζηελ Ακεξηθή απνθηήζεη 

δηθαηψκαηα πάλσ ζε αζψκαηα αγαζά ηεο αιινδαπήο επηρείξεζεο, ζεσξείηαη απφ ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο, σο μερσξηζηή θνξνινγνχκελε νληφηεηα.  Σν απνηέιεζκα κίαο ηέηνηαο 

ζπλαιιαγήο ζα εμαξηεζεί απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ πνπ ζα δνζεί ζηελ ρξήζε ησλ αζψκαησλ 

αγαζψλ, πνπ ζα θάλεη ε ζπγαηξηθή. 

ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ κηαο επηρείξεζεο ππάξρεη έλαο αξηζκφο ζηξαηεγηθψλ πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Απηέο είλαη: 

 Ζ πγθεληξσηηθή Ηδηνθηεζία ησλ Αζψκαησλ Αγαζψλ 

 Ζ Καηαλεκεκέλε  Ηδηνθηεζία ησλ Αζψκαησλ Αγαζψλ 

 Ζ Γεσγξαθηθή ή Πεξηθεξεηαθή Ηδηνθηεζία Αζψκαησλ Αγαζψλ 

Οη ηξεηο απηέο πξνζεγγίζεηο απαηηνχλ πςειά επίπεδα επηρεηξεκαηηθψλ αιιαγψλ αιιά θαη 

ηελ αλαηνπνζέηεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

θάπνηα ρψξα ρακειήο θνξνινγηθήο βάζεο. Κάζε επηρείξεζε πξέπεη λα αλαιχζεη ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαη λα επηιέμεη ηελ θαηαιιειφηεξε γηα εθείλε 

ζηξαηεγηθή. ηελ επηινγή ηεο απηή ππάξρνπλ ηξεηο κεηαβιεηέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα 

πξέπεη λα επηιέμεη. Οη κεηαβιεηέο απηέο είλαη: 

1. Οη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο πνπ δεκηνχξγεζαλ ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. 

2. Ζ θηινζνθία ηνπ νκίινπ ζε ζέκαηα απνθέληξσζεο ηεο δηνίθεζεο θαη ν 

βαζκφο απηνλνκίαο πνπ δίλεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ. 

3. Ζ θνξνινγηθή ζηξαηεγηθή ηνπ νκίινπ πνπ εμππεξεηεί θαιχηεξα ηηο 

ζπλαιιαγέο ηνπ. 
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3.3.1 πγθεληξσηηθή Ηδηνθηεζία ησλ Αζώκαησλ Αγαζώλ 

 

χκθσλα κε ηελ πγθεληξσηηθή ηδηνθηεζία θάζε αζψκαην αγαζφ λνκηθά αλήθεη ζηελ 

κεηξηθή εηαηξία θαη νη ζπγαηξηθέο ηηο κπνξνχλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηηο δηθέο ηνπο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ κηαο ζπκθσλίαο πηζηνπνίεζεο ζε αληάιιαγκα γηα 

έλα αλάινγν πνζφ ηεο αμίαο εθκεηάιιεπζεο ησλ αζσκάησλ αγαζψλ.  

Απηή ε κέζνδνο νλνκάδεηαη Μνληέιν Αδεηνδφηεζεο (Licensing Model) αιιά κε βαζηθφ 

πξφβιεκα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο ακνηβήο ησλ δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο πνπ 

ζα πξέπεη λα νξηζζεί κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. Σν πιενλέθηεκα ηεο 

κεζφδνπ απηήο θαίλεηαη φηαλ κία πνιπεζληθή επηρείξεζε επηηπγράλεη απνδνηηθφηεηα 

θφζηνπο ζπγθεληξψλνληαο θάπνηεο ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ εμππεξεηνχλ 

δηαθνξεηηθέο κνλάδεο, ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Παξαδείγκαηα κηαο ηέηνηαο ηαθηηθήο είλαη 

νη επηρεηξήζεηο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ ζε κία ρψξα κε ρακειέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ή 

νη εξεπλεηηθέο εγθαηαζηάζεηο παλεπηζηεκίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο 

ηερλνινγίαο (Walsh, 2001).  

Χο επί ην πιείζηνλ ε ζπγθέληξσζε ηεο ηδηνθηεζίαο κπνξεί λα επηηχρεη κείσζε ηεο βάζεο 

ηνπ θφζηνπο θαη έλα θνξνινγηθφ πιενλέθηεκα κέζα απφ έλαλ θνξνινγηθφ ζρεδηαζκφ 

κείσζεο ησλ ζπλνιηθψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, εθκεηαιιεπφκελν ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο ηνπ δηθαηνπάξνρνπ θαη ηνπ δηθαηνδφρνπ (Adam 

& Godshaw, 2002). 

Παξ’ φια απηά ην θνξνινγηθφ θφζηνο κηαο ελδννκηιηθήο ζπλαιιαγήο αζψκαηνπ αγαζνχ 

εθηφο ζπλφξσλ κηαο ρψξαο κπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ θάπνηα θξαηηθή πνιηηηθή ή 

θαλνληζκφ. Ζ δηαθνξά ηεο αμίαο ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο ζηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε ζα 

απνθαζηζηεί αξρηθά απφ ηελ αμία πνπ έρεη ην ελ ιφγν αζψκαην αγαζφ ζηελ κεηξηθή 

επηρείξεζε θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ην κέγεζνο ηεο δηαθεκηζηηθήο θαη εκπνξηθήο ππνζηήξημεο 

πνπ παξείρε ε ζπλδηαιεγφκελε ζπγαηξηθή επηρείξεζε πξνο ηελ κεηξηθή (Abdallah, 2006).  
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3.3.2 Καηαλεκεκέλε  Ηδηνθηεζία ησλ Αζώκαησλ Αγαζώλ 

 

Με ηελ θαηαλεκεκέλε ηδηνθηεζία αζψκαησλ αγαζψλ θάζε κέξνο ελφο νκίινπ εηζέξρεηαη 

ζε κηα εηδηθή ζπκθσλία επηκεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο (Cost Sharing Agreement- CSA). ε κία 

ηππηθή ζπκθσλία ηέηνηνπ είδνπο, ηα κέιε ηεο ζπκθσλνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ αζψκαηνπ αγαζνχ, βάζε ησλ πξνζδνθψκελσλ θεξδψλ πνπ ζα έρνπλ. Ζ κέζνδνο απηή 

παξέρεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζε ζρέζε κε ηελ δηθαηνπαξνρή ή ηελ πψιεζε αζψκαησλ 

αγαζψλ ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο αθνχ ζηνπο ζπκκέηνρνπο ηεο ζπκθσλίαο αλήθεη ην 

θνηλφ απνηέιεζκα. ε ηέηνηεο ζπκθσλίεο θάπνηα απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε 

αλαγθάδνληαη λα αγνξάζνπλ ήδε ππάξρνληα αζψκαηα αγαζά πνπ αλήθνπλ ζε θάπνηνπο 

άιινπο ζπκκεηέρνληεο ηεο CSA (Doonan & Tien, 2002).  

Καλνληθά ζε κηα επηρείξεζε ησλ Ζ.Π.Α. ε ζπλαιιαγή πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί αλάινγα κε 

ην εηζφδεκα, δειαδή ε επηρείξεζε λα θξνληίζεη ε ελδννκηιηθή ηηκή πνπ ζα δψζεη λα είλαη 

αλάινγε κε ην εηζφδεκα πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ην ελ ιφγσ αζψκαην αγαζφ. ηελ 

πεξίπησζε φκσο ηεο CSA, νη πξνπιεξσκέλεο αγνξέο πξέπεη λα αληαλαθινχλ κία ρξέσζε 

βαζηζκέλε ζηε ζεσξία ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ θαη ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, γηα ηε ρξήζε ελφο 

ήδε ππάξρνληνο θαη ρξεζηκνπνηεκέλνπ αληίζηνηρα, αζψκαηνπ αγαζνχ. 

Ο πξνζδηνξηζκφο κίαο ελδννκηιηθήο ηηκήο ελφο ήδε ππάξρνληνο αζψκαηνπ αγαζνχ είλαη 

δχζθνινο, αθνχ απηά πξνέξρνληαη απφ δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο θαη είλαη κνλαδηθά. Έηζη 

μεθηλνχλ δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ θνξνινγνχκελσλ θαη ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ (Doonan & 

Tien, 2002).        

Μεηά απφ κία CSA νη θνξνινγηθέο αξρέο ζεσξνχλ ηελ θάζε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε, σο 

νηθνλνκηθή ηδηνθηήηξηα ηνπ αζψκαηνπ αγαζνχ θαη κπνξεί λα ιακβάλνπλ θέξδε απφ ηελ 

ηνπηθή αγνξά ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη (Emmer & Henshall, 2003). εκαληηθνί 

παξάκεηξνη είλαη ν ρξφλνο πνπ ζα γίλεη ε αμηνιφγεζε ηνπ κειινληηθνχ θέξδνπο θαη 

θφζηνπο απφ ηε ρξήζε ηνπ αζψκαηνπ αγαζνχ (Miesel et al.). Αθφκε ν ηξφπνο ηεο 

κεηαθνξάο ηνπ αγαζνχ απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε ή αλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ηξίηνο θαη 

ηέινο πνηα ζα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα, αλάινγα κε ηνπο θνξνινγηθνχο θαλνληζκνχο ηεο 

εθάζηνηε ρψξαο (Emmer & Henshall, 2003). 
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3.3.3   Γεσγξαθηθή ή Πεξηθεξεηαθή Ηδηνθηεζία Αζώκαησλ Αγαζώλ 

   

χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε απηή έλαο φκηινο κπνξεί λα νξγαλσζεί ζε γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο. Έηζη επηιέγεη λα έρεη κία ελεξγή ζπγαηξηθή ππεχζπλε γηα ηα αζψκαηα αγαζά ηνπ 

νκίινπ ζηελ πεξηνρή απηή. Απηέο κπνξνχλ λα πεηχρνπλ κία ηέηνηα ζπκθσλία κέζα απφ κία 

CSA, ε ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο. ε κία πεξίπησζε πνιπεζληθήο 

ε θάζε ζπγαηξηθή ζε αιινδαπή ρψξα κπνξεί λα δηθαηνπαξέρεη ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο ηνπ 

νλφκαηνο ηεο εηαηξίαο ζε άιιεο κηθξφηεξεο ζπγαηξηθέο ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο 

(Adams & Godshaw, 2002). 

ηηο Ζ.Π.Α. βάζε ηεο κεζφδνπ ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ κία ακεξηθάληθε ζπγαηξηθή κπνξεί 

λα αθαηξέζεη ηα έκκεζα θαη άκεζα θφζηε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

κεηξηθήο εηαηξίαο ζηελ αιινδαπή, ζε βαζκφ πνπ νη ππεξεζίεο πνπ δέρεηαη λα σθεινχλ ηελ 

ζπγαηξηθή. Παξάιιεια νπνηαδήπνηε ππεξεζία κεηά ηελ πψιεζε απφ μέλεο επηρεηξήζεηο, 

κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ κέζνδν ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

ελδννκηιηθήο ηηκήο πνπ ζα ρξεσζεί ε ακεξηθαληθή ζπγαηξηθή (Warner, 2002).  

 

3.3.4 Παξάγνληεο ησλ ηξαηεγηθώλ ζηα Αζώκαηα Αγαζά γηα πνιπεζληθέο 

Δπηρεηξήζεηο 

 

Μία επηρείξεζε γηα λα κπνξέζεη λα απνθαζίζεη πνηα απφ ηηο παξαπάλσ ηξεηο ζηξαηεγηθέο 

πνπ αλαθέξζεθαλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη πξέπεη λα ππνινγίζεη κεξηθνχο απφ ηνπο παξαθάησ 

ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο: 

1 Σα εκπνξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο θαη ε θαηαιιειφηεηα ηεο γηα ηα 

αζψκαηα αγαζά ηεο επηρείξεζεο. 

2 Σν δεκνζηνλνκηθφ θαζεζηψο ηεο πεξηνρήο. 

3 Ζ θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ζηηο ζπλαιιαγέο ηεο επηρείξεζεο απφ ηεο θνξνινγηθέο 

αξρέο. 
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4 Πηζαλέο αιιαγέο ζην λνκηθφ πιαίζην ηεο πεξηνρήο, δηαπξαγκαηεχζεηο ζπλζεθψλ ζε 

εμέιημε θαη ε επίδξαζε ππεξεζληθψλ πξνηάζεσλ ελαξκνλίζεηο ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο 

5 Σελ κεηαρείξηζε ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ηεο 

πεξηνρήο. 

 (Walsh, 2001). 

Ζ επηινγή ηεο θαιχηεξεο πξνζέγγηζεο θαη ηνπνζεζίαο ζα εμαξηεζεί ζηελ αλάιπζε θαη ηε 

ζχγθξηζε ησλ δηαζέζηκσλ ππνςήθησλ ρσξψλ, πεξηνρψλ αλαθνξηθά κε ηηο αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζεο, ησλ παξαγφλησλ απηψλ θαη ηεο εθάζηνηε κεζφδνπ ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο.    

 

3.4 Σα Αζώκαηα Αγαζά ζην Ζιεθηξνληθό Δκπόξην 

 

Σα αζψκαηα αγαζά κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ έγηλαλ αληηθείκελν 

ζπλαιιαγψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηήζηκεο κε κεγαιχηεξε επθνιία απφ φηη ζην 

παξειζφλ. Σν εκπνξηθφ ζήκα, ε επηπξφζζεηε αμία ζην πξντφλ ιεηηνπξγεί ζαλ έλαο 

ππνθαηάζηαηνο ηξφπνο πιεξνθφξεζεο γηα ηνπο θαηαλαισηέο, απινπνηψληαο ηηο 

δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ράλεη έλα κέξνο ηεο αμίαο ηνπ ζην 

δηαδίθηπν αθνχ ε αλαδήηεζε θαη ε ζχγθξηζε είλαη αηζζεηά επθνιφηεξεο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο νη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο είλαη αληηθείκελν κεγάινπ 

θηλδχλνπ αιιά θαη αλεζπρίαο, αθνχ νη ρξήζηεο πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ κία ζεηξά απφ 

πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ εθηείλνληαη απφ ην φλνκά ηνπο κέρξη ηνπο αξηζκνχο ησλ 

πηζησηηθψλ θαξηψλ ηνπο.  

Πνιιέο θνξέο ην δήηεκα απηφ νδεγεί ηνπο πειάηεο λα επηιέγνπλ λα ζπλδηαιιαρζνχλ κε 

ειεθηξνληθέο αγνξέο θαη επηρεηξήζεηο πνπ γλσξίδνπλ. Παξάιιεια επηιέγνπλ εθείλεο ηηο 

δηθηπαθέο πεξηνρέο πνπ πξνζθέξνπλ πινχζην πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν, θαζηζηνχλ 

εχθνιε ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ πξντφλησλ θαη αληηιακβάλνληαη ηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπο (Marathe, 1999).  



ηξαηεγηθέο Δλδννκηιηθήο Σηκνιφγεζεο ζε Αζψκαηα-Άπια Αγαζά θαη ε Υξήζεηνπο ζην Ζιεθηξνληθφ 

Δκπφξην 

52 

Αιθηβηάδεο Καξαγηψξγνο 19/10 

 Ζ παξνρή πιεξνθνξίαο γηα ηα πξντφληα θαη ηα πεδία ελδηαθέξνληνο ζπζρεηηδφκελα κε ηε 

κάξθα θαη ηα πξντφληηθά ραξαθηεξηζηηθά πξνζθέξεη αμία ζηνπο θαηαλαισηέο ζηηο 

ειεθηξνληθέο αγνξέο (Ward & Lee, 2000- Mc Cann, 1997). ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

ησλ θπζηθψλ αγνξψλ ε πιεξνθνξία εθπέκπεηαη ζην θνηλφ, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ρακειή 

αιιειεπίδξαζε κε απηφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην δηαδίθηπν πξνζθέξεη απξφζθνπηε 

δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα αιιειεπηδξνχλ κε 

ηνλ θάζε θαηαλαισηή μερσξηζηά (Peppers et al., 1999). Άξα ελψ ζηηο θπζηθέο αγνξέο νη 

επηρεηξήζεηο πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηνπο θαηαλαισηέο, ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο 

κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ επθνιφηεξα ηηο αλάγθεο θαη ηε γλψκε ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ 

ελεξγέο θαη ακθίδξνκεο ζρέζεηο. 

Σν δηαδίθηπν επίζεο πξνζθέξεη έιεγρν ζε φιν ην εχξνο ησλ δηεμαγφκελσλ ζπλαιιαγψλ. 

Δπνκέλσο ην ρηίζηκν ηεο κάξθαο αιιά θαη ηεο επηθνηλσλίαο πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζηελ 

εκπεηξία ηνπ ρξήζηε- θαηαλαισηή απφ άθξε ζε άθξε. Άξα νη επηρείξεζε πξέπεη λα βξεη 

ηξφπνπο κφριεπζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ δηαδηθηπαθψλ ζρέζεσλ θαζψο δεκηνπξγνχλ 

επηπξφζζεηε αμία (Siomkos & Tsiames, 2002). Απηή ε δπλαηφηεηα είλαη θαη ην 

αληηθείκελν ζπλαιιαγήο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ κία επηρείξεζε ζηνπο 

ζπλεξγάηεο ηεο ή απφ έλαλ φκηιν ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. 

Έλα αθφκε αζψκαην αγαζφ πνπ αλαπηχρζεθε ηδηαίηεξα κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, 

είλαη νη ιίζηεο πειαηψλ θαη δεδνκέλσλ. Γηα πνιιέο επηρεηξήζεηο ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ 

απνηειεί κεγάιν βνήζεκα γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ κάξθεηηλγθ. Σν Data Base Marketing 

πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο επηινγήο πειαηψλ, ζηξαηεγηθψλ 

αληαγσληζκνχ θαη αλάπηπμεο εξγαιείσλ. 

Μέζα απφ ην κάξθεηηλγθ βαζηζκέλν ζε βάζεηο δεδνκέλσλ ε πιεξνθνξία νξγαλψλεηαη 

θαιχηεξα θαη ε επηρείξεζε πεξλά απφ ηελ δηάζηαζε ηεο απιήο δηαθήκηζεο ζην δηάινγν. 

Έλα δηαθεκηζηηθφ κήλπκα κπνξεί λα ζηαιεί αθνχ ε επηρείξεζε έρεη πξψηα δηαιέμεη ην 

είδνο θαη ησλ αξηζκφ ησλ απνδεθηψλ ηνπ. 

Σν δήηεκα ηεο αζθάιεηαο παίδεη εδψ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν, αθνχ ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη 

λα είλαη έγθπξα θαη πξνζηαηεπκέλα απφ ηξίηνπο. Απηφο είλαη ν ιφγνο χπαξμεο βαζηθψλ 

θαλνληζκψλ ρξήζεο πξηλ ηελ έλαξμε κηαο ζπλαιιαγήο. Αλάινγα κε ηηο λνκηθέο ξπζκίζεηο 
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θάζε ρψξαο νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθέο ζηε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπιιέγνπλ ρσξίο λα παξαβηάδνπλ ηελ ηδησηηθή δσή ησλ πειαηψλ. (ηψκθνο θαη Σζηάκεο, 

2004) 
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Κεθάιαην 4ν- Ζ Δλδννκηιηθή Σηκνιόγεζε θαη ε Δθαξκνγή ηεο ζην 

Ζιεθηξνληθό Μάξθεηηλγθ γηα ηα Αζώκαηα Αγαζά 

 

4.1 Δηζαγσγή ζηελ ρξήζε ηεο Δλδννκηιηθήο Σηκνιόγεζεο ζην Δ- Μάξθεηηλγθ 

 

ήκεξα ε επίδξαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε δελ έρεη 

ζπδεηεζεί ηφζν φζν άιια θνξνινγηθά θαη δηεζλή ζέκαηα. Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πάλσ 

ζηε δηνίθεζε θαη ηελ ινγηζηηθή απεπζχλνληαη είηε ζηελ δηεζλνπνηεκέλε κνξθή ηεο 

ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο ή ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζηηο Ζ.Π.Α. θαη άιιεο ρψξεο. 

Πξφζθαηα παξαηεξήζεθε κία έιιεηςε έξεπλαο πάλσ ζε ζηξαηεγηθέο ελδννκηιηθήο 

ηηκνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, κέζσ ησλ δηεζλψλ φξσλ 

θνξνιφγεζεο ησλ Ζ.Π.Α., ηνπ ΟΟΑ θαη άιισλο μέλσλ ρσξψλ. ε επίπεδν πνιπεζληθψλ 

επηρεηξήζεσλ φκσο ε δηεζλήο θνξνιφγεζε πεξηπιέθεη ηα ζέκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ θαη ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο πνπ κέρξη ηψξα αληηκεησπίδνληαλ κε ηε 

ρξήζε παξαδνζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο. Πιεζψξα εξεπλψλ θαη 

επηζηεκφλσλ πξνζπάζεζε λα αζρνιεζεί κε ην πξαθηηθφ, ινγηζηηθφ κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο 

αιιά ηα δεηήκαηα πνπ έπξεπε λα ιπζνχλ ζε φηη αθνξά ην ειεθηξνληθφ εκπφξην είραλ 

παξαβιεθζεί.  

  Σν 1997 ν Οξγαληζκφο γηα Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη Αλάπηπμε- ΟΟΑ (Organization 

for Economic Co-operation and Development- OECD) αλαγλψξηζε θάπνηα ζεκαληηθά 

δεηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε ησλ δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ κέζσ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη πξφηεηλε πσο ε κέζνδνο ηνπ Δπηκεξηζκνχ Κέξδνπο (Profit- 

Split Method), (OECD, 1995) ε νπνία ρξεζηκνπνηνχηαλ ζηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ, ζα ήηαλ θαηάιιειε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Ζ δπζθνιία ζηελ εθαξκνγή ησλ ήδε ππαξρφλησλ κεζφδσλ  

ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ έγθεηηαη ζηελ 

εθαξκνγή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο πξνζέγγηζεο, ζηελ ζπγθξηζηκφηεηα θαη δηεμαγσγή ηεο 

ιεηηνπξγηθήο αλάιπζεο, ζηελ εθαξκνγή παξαδνζηαθψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ κεζφδσλ, ζηελ 
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θνξνινγηθή κεηαρείξηζε νινθιεξσκέλσλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ κεραλνγξάθεζε ηεο 

εηαηξίαο θαη ηελ ζσζηή ρξήζε ησλ πξνηχπσλ γηα ηνπο πίλαθεο ηεθκεξίσζεο.  

πλήζσο ε ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε ζρεηίδεηαη κε κεγάιεο απνθεληξνπνηεκέλεο δηεζλείο 

επηρεηξήζεηο θαη αλαθέξεηαη πνιιέο θνξέο ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία. ήκεξα φκσο ε 

ηηκνιφγεζε απηή είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά δεηήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηεο δηεζλνχο 

θνξνινγίαο θαη ζηηο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο πνπ κειεηνχλ θνξναπνθπγή ή θνξνδηαθπγή 

κέζα απφ ειεγρφκελεο ελδννκηιηθέο ηηκνινγήζεηο. Ζ Ernst & Young, ην 1999 δηεμήγαγε 

κία έξεπλα πάλσ ζε έλαλ αξηζκφ απφ πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο απνδεηθλχνληαο φηη ην 75% 

ησλ κηθξνκεζαίσλ πηζηεχνπλ φηη ζα ηνπο γίλεη ηνπιάρηζηνλ έλαο έιεγρνο πάλσ ζηελ 

ελδννκηιηθή ηνπο ηηκνιφγεζε ζε δηάζηεκα δχν εηψλ (Hamilton 2000). Σελ ίδηα ζηηγκή ηα 

Ακεξηθάληθα νηθνλνκηθά δηθαζηήξηα, έρνπλ δερζεί ππνζέζεηο γηα ζεκαληηθέο εηαηξίεο, 

φπσο ηελ «GAC Produce Inc.», ηελ «H Group Holding» θαη ηελ «Compaq Computer 

Corp». Άξα είλαη απαξαίηεηε ε πξνζνρή ζε δηαδηθαζίεο ζρεηηθέο κε ηελ ελδννκηιηθή 

ηηκνιφγεζε, πξνηνχ κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζειήζνπλ λα εκπιαθνχλ κε δεκφζηα 

πξνγξάκκαηα φπσο απηφ ηεο Ακεξηθήο, ην «Advanced Pricing Agreement Program, APA».  

Σν πξφγξακκα απηφ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ επίιπζε ππαξρφλησλ ή πηζαλψλ δηαθσληψλ 

ζηα ζέκαηα ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο κέζα απφ νξζνινγηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο, 

ελαιιαθηηθέο απφ ηηο ζπλήζεηο κεζφδνπο.  

Σν «APA» είλαη έλα δεζκεπηηθφ ζπκβφιαην αλάκεζα ζηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ 

Δηζνδήκαηνο (Internal Revenue Service- IRS) ησλ Ζ.Π.Α. θαη έλαλ θνξνινγνχκελν, φπνπ 

ε ππεξεζία δέρεηαη λα κελ δεηήζεη ξπζκίζεηο ηεο ελδννκηιηθήο ηηκήο γηα κία επηθαιπκκέλε 

ζπλαιιαγή (covered transaction) εάλ ν θνξνινγνχκελνο δειψλεη ηελ επηζηξνθή θφξνπ ηνπ 

γηα ηνλ επηθαιπκκέλν ρξφλν, κε ηελ ζπκθσλεκέλε απφ θνηλνχ κέζνδν πνπ έρνπλ 

απνθαζίζεη (ε Τπεξεζία θαη ν θνξνινγνχκελνο) ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο  (IRS, 2011). 

Δπηθαιπκκέλε ζπλαιιαγή είλαη κία ζπλαιιαγή κε πξνκήζεηα ή φρη ππνθείκελε ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο. Ζ Δπηθαιπκκέλε πλαιιαγή ζα ιεηηνπξγεί ζαλ κηα 

πξσηνβάζκηα βαζκίδα αλάκεζα ζε κία θξαηηθή ππεξεζία θαη κία επηρείξεζε είηε ζαλ κία 

ρακειφηεξε βαζκίδα αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο (VLex, 2011) 
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Ζ γλψζε ησλ αλαιπηψλ πάλσ ζηε ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε, απφ πιεπξάο πνιπεζληθψλ, 

έρεη δηεπξπλζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ράξε ζηεο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη. Παξ’ φια απηά 

ζέκαηα φπσο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ν ηξφπνο πνπ επεξεάδεη ηηο δηεζλείο ζηξαηεγηθέο 

ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο δελ έρνπλ αθφκε δηεξεπλεζεί ηθαλνπνηεηηθά.  

Παγθνζκίσο ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηελ δηεζλή 

επηρεηξεκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Λέγεηαη πσο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζα δψζεη ην 

έλαπζκα ζε λέεο δηαζπλνξηαθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο. Σν πξφβιεκα φκσο έγθεηηαη 

ζην γεγνλφο φηη νη ησξηλέο θνξνινγηθέο λνκνζεζίεο ζεζπίζηεθαλ πξηλ απφ ηελ αλαθάιπςε 

ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Οη ξαγδαίεο αιιαγέο πάλσ ζηνλ δηεζλή επηρεηξεκαηηθφ θφζκν 

κέζα απφ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην σζνχλ ηηο θπβεξλήζεηο αλά ηνλ θφζκν λα δηαζθαιίζνπλ 

ηελ αθεξαηφηεηά ησλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπο δηνξζψλνληαο ηπρφλ παξαβιέςεηο ζε 

ζέκαηα θνξνδηαθπγήο ή θνξναπνθπγήο κέζσ ειεθηξνληθψλ, εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 Πνιινί θνξνινγηθνί εηδηθνί ζεσξνχλ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην κία απεηιή γηα ηα έζνδα 

απφ παξαδνζηαθά κέζα θαη ηα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα θαηαλάισζεο. Ο θχξηνο 

πξνβιεκαηηζκφο ηνπο είλαη φηη νη γξήγνξεο κεηαβνιέο ηνπ ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ ζα 

νδεγήζνπλ ζηελ ξαγδαία αχμεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ, θάηη 

πνπ ζα δηαβξψζεη πεξηζζφηεξν ηελ θνξνινγηθή βάζε ησλ ηειεπηαίσλ.  

Φνξνινγηθέο αλαθνξέο αλαγλσξίδνπλ ηα θνξνινγηθά πξνβιήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ ζε δεηήκαηα δηθαηνδνζίαο, πηζηνπνίεζεο, πιεξνθφξεζεο θαη κεραληζκψλ 

ζπιινγήο ζηνηρείσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε δηεζλήο ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε είλαη έλα 

ζέκα γηα ην νπνίν θακία κηθξνκεζαία επηρείξεζε, αλεμαξηήηνπ κεγέζνπο ή ηνπνζεζίαο, δελ 

κπνξεί λα αδηαθνξήζεη. Ζ πεξηπινθφηεηα ηνπ ζέκαηνο πνιιέο θνξέο απαηηεί ηελ 

επαλαμηνιφγεζε θαη αλαπξνζαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο 

ψζηε λα αληηκεησπίζεη ηηο λέεο πξνθιήζεηο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο.  

Σίζεηαη άξα ην εξψηεκα ηνπ εάλ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα 

ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο ή αλ απιά κεγεζχλεη ήδε ππάξρνληα πξνβιήκαηα φπσο ε 

εθηίκεζε ησλ ηηκψλ ζε πιηθά θαη άπια αγαζά θαη ε ζσζηή θαηαγξαθή ζηνηρείσλ θαη 

αλαθνξψλ ζχκθσλα κε ηηο αλάινγεο απαηηήζεηο. Παξάιιεια ράξεο ζηελ ηαρεία αλάπηπμε 

ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηελ άκεζε κεηαθνξά ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ, νη θνξνινγηθέο 
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αξρέο πηζηεχνπλ πσο ε εθηίκεζε, ν εληνπηζκφο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ 

ζπλαιιαγψλ γίλνληαη φιν θαη πην δχζθνιεο δηαδηθαζίεο, φπσο επίζεο πην δχζθνιή γίλεηαη 

θαη ε εθαξκνγή δηεζλψο απνδεθηψλ κεζφδσλ ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο ζην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην.  

Σα πξνβιήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα επηιπζνχλ αθξηβψο ιφγσ ησλ πνιπεζληθψλ θαη ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ. Γηα 

ηελ δηαρείξηζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ ζπλαιιαγψλ, ίζσο είλαη δχζθνιν γηα ηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο λα εθαξκφζνπλ ηηο κεζφδνπο θαη ζηξαηεγηθέο  ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο ζηηο 

ζπλαιιαγέο ηνπο κέζσ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ψζηε λα κεηψζνπλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο, λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο θαη λα βειηηψζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο 

κάξθεηηλγθ ζε δηεζλέο επίπεδν. Δμειηγκέλα ηηκνινγηαθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξνπλ 

ζπκθσλίεο κε πνιινχο θνξνινγηθνχο θνξείο ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο είλαη κία απφ ηηο 

αλαγθαίεο ιχζεηο γηα ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. 

  

4.2 Παξάγνληεο επηηπρεκέλεο Δθαξκνγήο ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ κέζσ ηεο 

Δλδννκηιηθήο Σηκνιόγεζεο 

 

Ζ αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο δηαδηθηπαθήο εκπνξηθήο επσλπκίαο ζην δηαδίθηπν πεξηγξάθεη ηελ 

πηζαλφηεηα θαη ηελ επθνιία ζπζρέηηζεο κηαο ειεθηξνληθήο εκπνξηθήο επσλπκίαο κε έλα 

πξντφλ. Παξνκνίσο ε εηθφλα κηαο ειεθηξνληθήο εκπνξηθήο επσλπκίαο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αληίιεςε ηνπ θαηαλαισηή γηα ηελ ειεθηξνληθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο (Strauss & Frost, 

1999).  

Πνιιά αζψκαηα αγαζά φπσο ην εκπνξηθφ ζήκα επεξεάδνληαη απφ ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην. Ζ κεηαθνξά απηψλ κέζα ζηα πιαίζην ελφο νκίινπ πξέπεη λα γίλεη κε πξνζνρή 

θαζψο ζην ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ ππάξρεη κία πιεζψξα απφ παξάγνληεο πνπ 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ρσξίο ηελ 

πεξηπινθφηεηα κίαο ελδννκηιηθήο ζπλαιιαγήο.  
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ηελ πεξίπησζε ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο γίλεηαη βαζηθή ε χπαξμε ηζρπξψλ 

ζπκκαρηψλ θαη ζπλεξγαζηψλ. Πνιιέο επηρεηξήζεηο ελδπλακψλνπλ ηελ ειεθηξνληθή 

παξνπζία ηνπο θαη ηα εκπνξηθά ηνπο ζήκαηα, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ 

ζπλεξγαζηψλ.  Απηέο επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζηε δηαζθάιηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

δηθηπαθήο πεξηνρήο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ζε απηή απφ λέα κέιε 

ή θαη λέα ηκήκαηα ηεο αγνξάο. 

Χο απνηέιεζκα νη επηρεηξήζεηο απηέο εληζρχνπλ ηελ αμίαο ηνπο πξνζθέξνληαο θαιχηεξε 

πνηφηεηα, πνηθηιία θαη πεξηερφκελν. Οη ζπλεξγαζίεο έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

επηηάρπλζε ηεο δεκηνπξγίαο θξίζηκεο κάδαο θαηαλαισηψλ θαζψο επηηξέπνπλ ηε κφριεπζε 

ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο ηεο ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηνπ νκίινπ. 

Παξάιιεια ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ελψ ηέινο απνκαθξχλνπλ ηνλ 

αληαγσληζκφ απφ ζεκαληηθνχο θαη δεκνθηιήο δηθηπαθνχο ηφπνπο. Οη πιένλ επηηπρεκέλεο 

ζπλεξγαζίεο είλαη απηέο ηεο ζπκβίσζεο φπνπ θάζε κέινο σθειείηαη απφ ηηο ηθαλφηεηεο θαη 

ηελ πείξα ηνπ άιινπ. Άξα νη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ απνθηνχλ έλα ηεξάζηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε έλα ρψξν ηφζν αραλή 

φζν απηφλ ηεο ειεθηξνληθήο αγνξάο. 

Έηζη νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα νινθιεξψλνπλ ηηο δηαδηθηπαθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο 

κέζα ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπο, κνριεχνληαο φια ηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία 

δηαθνξνπνίεζεο θαη επσθεινχκελεο απφ ην κεησκέλν θφζηνο απφθηεζεο πειαηψλ θαη ηελ 

επθνιία δεκηνπξγίαο βάζεσλ δεδνκέλσλ κε ζηνηρεία ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε. Φπζηθά νη 

ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ζεβαζηνχλ θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζην δηαδίθηπν ηα 

ζηνηρεία ηνπ θνξκνχ ησλ εκπνξηθψλ ηνπο επσλπκηψλ θαη λα κείλνπλ ζπλεπείο ζην επίπεδν 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ. 
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4.3 Οη Μέζνδνη Δλδννκηιηθήο Σηκνιόγεζεο γηα Αζώκαηα Αγαζά ζην Ζιεθηξνληθό 

Δκπόξην 

 

4.3.1 Παξαδνζηαθέο κέζνδνη 

 

4.3.1.1. Μέζνδνο ηεο ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ηηκήο  

 

ηε κέζνδν ηεο ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ηηκήο (Comparable Uncontrolled Price- CUP) 

ε ηηκή κηαο ελδννκηιηθήο ζπλαιιαγήο ζπγθξίλεηαη κε απηή κηαο παξφκνηαο ζπλαιιαγήο 

κεηαμχ αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ. Άξα ηζρχεη: 

Τιμή ενδοομιλικήρ ζςναλλαγήρ = ηιμή ζςναλλαγήρ μεηαξύ ανεξάπηηηων επισειπήζεων 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκήο ηεο παξφκνηαο ζπλαιιαγήο κεηαμχ αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ 

γίλεηαη είηε κε ηελ εμσηεξηθή ζχγθξηζε ηηκψλ (external comparison) φπνπ  αλαδεηνχληαη νη 

ηηκέο ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ αλάκεζα ζε ηξίηεο, αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο, είηε 

κε ηελ εζσηεξηθή ζχγθξηζε ηηκψλ (internal comparison) φπνπ αλαδεηνχληαη νη ηηκέο ζπ-

λαιιαγψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ αλάκεζα ζηε θνξνινγνχκελε επηρείξεζε (ή κηα άιιε ηνπ 

ίδηνπ νκίινπ) θαη κηα αλεμάξηεηε επηρείξεζε. αλ πην αμηφπηζηε ζεσξείηαη ε εζσηεξηθή 

ζχγθξηζε. 

Γεληθφηεξα ε θαηαιιειφηεηα ηεο κεζφδνπ απηήο εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ζπγθξηζηκφηεηαο 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ αληινχληαη απφ παξφκνηεο ζπλαιιαγέο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

απαηηείηαη πςειφο βαζκφο ζπγθξηζηκφηεηαο. Δίλαη ιηγφηεξν αμηφπηζηε ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

δελ είλαη παλνκνηφηππα φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηηκή. 

Ζ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ηηκήο ελδείθλπηαη θπξίσο ζε 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ζηελ αγνξά ππάξρνπλ θαη άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ 

παξφκνηα πξντφληα ή ππεξεζίεο θαζψο θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην ίδην πξντφλ ή ππεξεζία 

πσιείηαη ηφζν ζε ζπλδεδεκέλεο φζν θαη ζε αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο. 
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Θεσξείηαη ε πιένλ ελδεδεηγκέλε κέζνδνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ 

απνζηάζεσλ, δεδνκέλνπ φηη παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε ζχλδεζε πξνο ηηο πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. ηηο πεξηπηψζεηο φκσο πνπ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηηο 

ηηκέο ζπγθξίζηκσλ ζπλαιιαγψλ ηφηε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, νη ππφινηπεο κέζνδνη. 

Οη ηηκέο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο γηα αζψκαηα αγαζά, ππνινγηζκέλεο κε ηελ CUP, 

ρξεηάδνληαη πξνζαξκνγέο ιφγσ κεξηθψλ δηαθνξψλ αιιά είλαη ζπλήζσο θνληά κε απηέο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά (Miesel et al., 2003). Παξ’ φια απηά ιφγσ ησλ δηαθνξψλ πνπ 

ππάξρνπλ ηεο αμίαο ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο θαη ηεο πξνηίκεζεο εζσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ, 

γηα ηέηνηνπ είδνπο αγαζά ε CUP δελ είλαη ε θαηάιιειε. 

 

4.3.1.2 Μέζνδνο ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο  

 

Ζ κέζνδνο ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο (Resale Price Method- RPM) εμεηάδεη θαηά πφζνλ ε 

ηηκή πνπ ρξεψλεηαη γηα κηα ζπλαιιαγή κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζπκθσλεί κε 

ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ, ζπγθξίλνληαο ην πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνο πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε κεηαγελέζηεξε κεηαπψιεζε ζε κηα αλεμάξηεηε επηρείξεζε κε 

ην πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπγθξίζηκεο αλεμάξηεηεο 

ζπλαιιαγέο, δειαδή ζε εθείλεο πνπ ε αγνξά γίλεηαη απφ κηα αλεμάξηεηε επηρείξεζε θαη ε 

κεηαπψιεζε γίλεηαη ζε κηα επίζεο αλεμάξηεηε επηρείξεζε. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο ρξεηάδεηαη ε ηηκή ελφο αγαζνχ πνπ αγνξάζηεθε απφ 

κηα ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε θαη κεηαπσιείηαη ζε κία αλεμάξηεηε επηρείξεζε. ηε 

ζπλέρεηα πξνζδηνξίδεηαη ην πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνο πνπ είλαη θαηάιιειν λα απνδεκηψζεη 

ηνλ κεηαπσιεηή. Σέινο, ε ηηκή ηεο ελδννκηιηθήο ζπλαιιαγήο ππνινγίδεηαη κέζσ ηεο 

αθαίξεζεο απηνχ ηνπ πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνο απφ ηελ ηηκή κεηαπψιεζεο, δειαδή: 

Τιμή ενδοομιλικήρ ζςναλλαγήρ = ηιμή μεηαπώληζηρ - πεπιθώπιο μικηού κέπδοςρ 

Ζ ηηκή κεηαπψιεζεο είλαη ε ηηκή κε ηελ νπνία έλα πξντφλ πνπ αγνξάζηεθε απφ κηα 

ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε κεηαπσιείηαη ζε κία αλεμάξηεηε επηρείξεζε ελψ ην πεξηζψξην 

κηθηνχ θέξδνπο ην πνζφ κε ην νπνίν ν κεηαπσιεηήο επηδηψθεη λα θαιχςεη ηηο δαπάλεο 
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πψιεζεο θαζψο θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη λα επηηχρεη έλα θέξδνο εχινγν ζε ζρέζε 

κε ηε ιεηηνπξγία πνπ επηηειεί. 

Ζ κέζνδνο ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο είλαη ηδηαίηεξα  ρξήζηκε γηα δξαζηεξηφηεηεο κάξθεηηλγθ 

θαη ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηελ αγνξά θαη κεηαπψιεζε ελζψκαησλ αγαζψλ, ζηα νπνία ν 

κεηαπσιεηήο δελ πξνζζέηεη ζεκαληηθή αμία κέζσ θπζηθήο κεηαπνίεζεο. Υαξαθηεξηζηηθή 

πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ηεο είλαη νη εηαηξίεο δηαλνκήο.  

Δμάιινπ, ε κέζνδνο απηή ελδείθλπηαη ηδηαίηεξα, φηαλ δελ ππάξρνπλ ή είλαη δχζθνιν λα 

απνθηεζνχλ ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο 

ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ηηκήο. 

Ζ κέζνδνο ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο δελ ελδείθλπηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν ζπλδεδεκέλνο 

κεηαπσιεηήο ρξεζηκνπνηεί άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Δάλ, κάιηζηα, ηα ελ ιφγσ άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο αμίαο, ηφηε είλαη ζπρλά αδχλαηε ε ρξήζε 

απηήο ηεο κεζφδνπ, γηαηί είλαη δχζθνιν λα αληηζηαζκηζηεί ε αμία απηψλ ησλ ζηνηρείσλ 

κέζσ αλαπξνζαξκνγψλ ηνπ πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνο. ε θάζε πεξίπησζε, γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο ηεο ηηκήο  κεηαπψιεζεο πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα 

ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ αζψκαηνπ αγαζνχ ή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, κε 

πςειφ βαζκφ ζπγθξηζηκφηεηαο θαη νκνηφηεηαο.   

 

4.3.1.3 Μέζνδνο ηνπ θφζηνπο ζπλ θέξδνπο 

 

Ζ κέζνδνο ηνπ θφζηνπο ζπλ θέξδνπο  (cost plus method- CPM) βαζίδεηαη ζηε ζχγθξηζε 

πεξηζσξίσλ θέξδνπο θαη αλαθέξεηαη ζην πνζνζηφ θέξδνπο επί ηνπ θφζηνπο θηήζεο (profit 

mark-up) ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη αξρηθά γηα ηελ επηρείξεζε πνπ πσιεί ην αγαζφ θαη ζηε 

ζπλέρεηα πξνζηίζεηαη έλα εχινγν πεξηζψξην θέξδνπο. Απηφ ην πεξηζψξην θέξδνπο 

απνθηάηαη κε ηελ πψιεζε ζπγθξίζηκσλ αγαζψλ ζε αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο ππφ 

παξφκνηεο ζπλζήθεο. Γειαδή:  

Τελική ενδοομιλικήρ ζςναλλαγήρ = κόζηορ κηήζηρ + πεπιθώπιο κέπδοςρ 
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Σα θξίζηκα δεηήκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ είλαη ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο θαη 

ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ εχινγνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο. Ζ κέζνδνο ηνπ θφζηνπο ζπλ θέξδνπο 

ιακβάλεη σο βάζε ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο ην θφζηνο παξαγσγήο, είηε άκεζν είηε 

έκκεζν. ην θφζηνο θηήζεο, φκσο, δελ πεξηιακβάλνληαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ πσιεηή.  

Ζ βάζε θφζηνπο ππνινγίδεηαη κέζσ θπξίσο ηζηνξηθψλ αιιά θαη πξνυπνινγηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε θνζηνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε πξνυπνινγηζηηθά ζηνηρεία, 

ζπλήζσο νη θνξνινγηθέο αξρέο δεηνχλ επαιήζεπζε κε βάζε ηζηνξηθά ζηνηρεία. 

Γεδνκέλνπ φηη ε βάζε θφζηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη φια 

ηα θφζηε παξαγσγήο, ν ππνινγηζκφο πξέπεη λα βαζηζηεί ζε πιήξε θνζηνιφγεζε. ε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ηα πξντφληα δελ είλαη δπλαηφλ λα πσιεζνχλ ζε πςειφηεξε ηηκή ζηελ 

αιινδαπή αγνξά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε κεηαβιεηή ή ε άκεζε θνζηνιφγεζε. 

Αθφκε πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη ην ζπγθξίζηκν πεξηζψξην θέξδνπο αληηζηνηρεί ζε 

ζπγθξίζηκε βάζε θφζηνπο. Δηδηθφηεξα, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ζρεηηθά ζηαζεξά 

πνζνζηά πνπ ζπρλά επηθξαηνχλ ζηελ πξάμε πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε πεξίζθεςε 

γηαηί δελ είλαη αξθεηά επέιηθηα, ψζηε λα ιακβάλνπλ ππφςε φιεο ηηο πηζαλέο πεξηζηάζεηο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ θφζηνπο ζπλ θέξδνπο πξνυπνζέηεη ηε 

ζπλεπή ηήξεζε ινγηζηηθψλ κεζφδσλ θνζηνιφγεζεο γηα ηηο ελδννκηιηθέο θαη γηα ηηο κε 

αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο ζπλαιιαγέο. 

ηελ πξάμε είλαη θαηά θαλφλα πνιχ δχζθνιν λα βξεζνχλ αθξηβψο ζπγθξίζηκα πεξηζψξηα 

θέξδνο, επεηδή θαηά θαλφλα νη επηρεηξήζεη δελ είλαη δηαηεζεηκέλεο λα απνθαιχςνπλ ηε 

βάζε ππνινγηζκνχ ηνπο. Δπίζεο γηα ηα αζψκαηα αγαζά, ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ζα πξέπεη 

λα είλαη παξφκνηνπ επηπέδνπ γηα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Παξάιιεια ηφζν ε επηρείξεζε 

φζν θαη ε θνξνινγηθή αξρή ζα πξέπεη λα μέξνπλ ηελ κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη κε 

ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο.   

Ζ κέζνδνο ηνπ θφζηνπο ζπλ θέξδνπο είλαη θαηαιιειφηεξε  φηαλ δελ ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά 

ζηνηρεία γηα ηηο ηηκέο ησλ αγαζψλ πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο ελδννκηιηθήο 

ζπλαιιαγήο θαζψο θαη φηαλ ν πσιεηήο ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ δελ ρξεζηκνπνηεί 

ζεκαληηθά άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα παξαγάγεη ηα αγαζά απηά Απηφ ηζρχεη 
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ηδηαίηεξα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηηκψλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ εκηηειή 

πξντφληα θαη εηδηθέο ππεξεζίεο θαη ζε πεξίπησζε παξαρψξεζε ρξήζεο δηθαησκάησλ 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Με ηε κέζνδν απηή είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ηηκψλ 

ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεη αδπλακίαο εθαξκνγήο ησλ 

ππφινηπσλ κεζφδσλ. 

 

4.3.2 Με παξαδνζηαθέο κέζνδνη  

 

Γεδνκέλνπ φηη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο νη ηξεηο απνθαινχκελεο παξαδνζηαθέο κέζνδνη 

δελ νδεγνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ή δελ είλαη εθαξκφζηκεο, πξνηείλεηαη ε 

ρξήζε ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ, νη νπνίεο πξνζαλαηνιίδνληαη ζην θέξδνο ησλ 

ζπλαιιαζζνκέλσλ επηρεηξήζεσλ. ΟΗ κέζνδνη απηέο δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ην αλ 

αλαθέξνληαη ζην θέξδνο ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαιιαγψλ (transactional profit methods) ή ζην 

ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ (global profit methods). 

χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ κφλν νη κέζνδνη πνπ αλαθέξνληαη ζην θέξδνο ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπλαιιαγψλ είλαη ζπκβαηέο κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. Θεσξνχληαη ιηγφηεξν 

αμηφπηζηεο απφ ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο, γη’ απηφ ην ιφγν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

κφλν επηθνπξηθά, εθφζνλ νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη θξηζνχλ αθαηάιιειεο. 

Αληίζεηα, νη Ζ ΠΑ θάλνπλ δεθηέο θαη ηηο κεζφδνπ πνπ απνβιέπνπλ ζην ζπλνιηθφ θέξδνο 

(global profit methods). Μάιηζηα ε κέζνδνο ηεο ζχγθξηζε ηνπ θέξδνπο ζπγθαηαιέγεηαη 

απφ ηε λνκνζεζία ησλ ΖΠΑ ζηηο βαζηθέο κεζφδνπ. 

 

4.3.2.1 Μέζνδνο ηνπ επηκεξηζκνχ ηνπ θέξδνπο 

 

Με βάζε ηε κέζνδν ηνπ επηκεξηζκνχ ηνπ θέξδνπο ηεο ζπλαιιαγήο (profit split method- 

PSM) ην θαζαξφ απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη απφ κία ελδννκηιηθή ζπλαιιαγή θαηαλέκεηαη 

κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ επηρεηξήζεσλ αλάινγα κε ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηε 

ζπλαιιαγή. 
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Σν θξίζηκν δήηεκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ είλαη ε αλάιπζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ αλάιπζε απηή δελ αθνξά ζπγθξίζηκεο ζπλαιιαγέο αιιά 

ηηο ιεηηνπξγίεο, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο επζχλεο πνπ αλαιακβάλνληαη θαζψο θαη ηα πάγηα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο εκπιεθφκελεο επηρεηξήζεηο ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλαιιαγήο. Ζ αλάιπζε απηή κπνξεί λα ζπκπιεξψλεηαη απφ εμσηεξηθά ζηνηρεία ηεο 

αγνξάο ζρεηηθά κε ηελ αληίζηνηρε αμία παξφκνησλ ιεηηνπξγηψλ αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ππφ παξφκνηεο ζπλζήθεο. Σν απνηέιεζκα αληηζηνηρεί ζηελ 

θαηαλνκή ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο κεηαμχ αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην κηαο 

θνηλήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (joint venture). 

Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ηεο ιεηηνπξγηθήο αλάιπζεο, έρνπλ αλαπηπρζεί ηέζζεξεηο 

κέζνδνη: 

1. Αλάιπζε ηεο ζπλεηζθνξάο (contribution analysis) 

2. Αλάιπζε ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ θέξδνπο (residual analysis ή residual profit split 

method) 

3. Αλάιπζε ηνπ απαζρνινχκελνπ θεθαιαίνπ (capital employed analysis) 

4. Μέζνδνο ηνπ ζπγθξηηηθνχ επηκεξηζκνχ ηνπ θέξδνπο (comparable profit split 

method) 

Ο ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηδηαίηεξα φκσο ε κέζνδνο ηνπ επηκεξηζκνχ ηνπ θέξδνπο, 

είλαη ε δπζθνιία πνζνηηθνπνίεζεο ησλ αζψκαησλ αγαζψλ, αιιά θαη ηεο κεγάιεο αμίαο 

πνπ έρνπλ πνιιέο θνξέο ηα ηειεπηαία. Παξάιιεια ε δπζθνιία πνπ έρνπλ νη θνξνινγηθέο 

αξρέο είλαη λα αλαγλσξίζνπλ ηα αζψκαηα αγαζά σο μερσξηζηφ παξάγνληα (Li, 2002). 

Πνιιέο ρψξεο ηελ απνξξίπηνπλ ή ηελ ρξεζηκνπνηνχλ ζαλ ηειεπηαία επηινγή, αιιά αλ 

ηεξεζνχλ νη θαλφλεο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ είλαη ηδηαίηεξα επέιηθηε ζηηο πεξίπινθεο, 

δηκεξείο ζρέζεηο.  
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4.3.2.2 Μέζνδνο ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο ζπλαιιαγήο  

 

Με βάζε ηε κέζνδν ηνπ θαζαξνχ θέξδνο ζπλαιιαγήο (transactional net margin method- 

ΣΝΜΜ) ζεσξείηαη φηη ε ηηκή κηαο ελδννκηιηθήο ζπλαιιαγήο είλαη ζχκθσλε κε ηελ αξρή 

ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ, φηαλ ην πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο απφ απηή ηε ζπλαιιαγή 

αληηζηνηρεί ζην πεξηζψξην ην νπνίν επηηπγράλνπλ αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο ππφ παξφκνηεο 

ζπλζήθεο. Απηφ ην πεξηζψξην θέξδνπο εθθξάδεηαη ζε ζρέζε κε κία θαηάιιειε βάζε 

αλαθνξάο.  

Με εθαξκνγή απηνχ ηνπ πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο επί ηεο παξαπάλσ βάζεο αλαθνξάο 

ππνινγίδεηαη ην θαζαξφ θέξδνο ην νπνίν ζα επηηχγραλε ε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή ππφ ζπλζήθεο ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. Ζ κέζνδνο απηή απαηηεί 

ιηγφηεξεο πιεξνθνξίεο, είλαη πην απιή θαη πην αλεθηηθή ζε ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, 

αιιά ιηγφηεξν αθξηβήο. 

Με βάζε απηφ ην θαζαξφ θέξδνο ππνινγίδεηαη ε ηηκή ηεο ελδννκηιηθήο ζπλαιιαγήο, 

ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο πνπ βαξχλεη ηε ζπλαιιαγή. Απφ απηή 

ηελ άπνςε, ε κέζνδνο ηνπ θαζαξνχ θέξδνο ζπλαιιαγήο απνηειεί ηερληθά κία παξαιιαγή 

ησλ κεζφδσλ ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο θαη ηνπ θφζηνπο ζπλ θέξδνπο. 

 

4.3.2.3 Μέζνδνο ηεο ζχγθξηζεο Κέξδνπο 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο (comparable profit method- CPrM) αλαδεηνχληαη 

αξρηθά ζπγθεθξηκέλνη αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο (π.ρ. απνδνηηθφηεηαο 

απαζρνινχκελνπ θεθαιαίνπ, θαζαξνχ θέξδνο θ.ιπ.) αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ. 

Καηάιιειεο απφ ηελ άπνςε ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ζεσξνχληαη νη επηρεηξήζεη πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην θιάδν ηεο αγνξάο. ηε ζπλέρεηα νη αξηζκνδείθηεο απηνί 

εθαξκφδνληαη ζηελ επηρείξεζε πνπ δηελήξγεζε ηελ ελδννκηιηθή ζπλαιιαγή.  

Δθφζνλ ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο απηήο ζπκθσλνχλ κε ηνπο παξαπάλσ 

αξηζκνδείθηεο, ηφηε νη ηηκέο ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ζεσξνχληαη ζσζηέο, αιιηψο 
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αλαπξνζαξκφδνληαη κέρξη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο 

αξηζκνδείθηεο ησλ αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ. 

Ζ κέζνδνο ηεο ζχγθξηζεο θέξδνπο είλαη ακθηιεγφκελε, θαζφζνλ εθθξάδνληαη ακθηβνιίεο 

σο πξνο ηε ζπκβαηφηεηα ηεο κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. Οη ππέξκαρνί ηεο 

ηζρπξίδνληαη φηη εθφζνλ νη ηηκέο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ δηακνξθψλνληαη ψζηε ηα 

θέξδε ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ λα αληηζηνηρνχλ ζηα θέξδε κηαο αλεμάξηεηεο 

επηρείξεζεο κε γλψκνλα ζπγθεθξηκέλνπο αξηζκνδείθηεο, ηφηε απηέο νη ηηκέο ζα πξέπεη λα 

αληηζηνηρνχλ ζηηο ηηκέο πνπ ζα είραλ ζπκθσλεζεί ππφ ζπλζήθεο πιήξνπο αληαγσληζκνχ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππνζηεξίδεηαη φηη ράλεηαη εληειψο ε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε ζπ-

λαιιαγή θαη θαηαιήγνπκε ζηε θνξνιφγεζε πιαζκαηηθψλ θεξδψλ (income creation). Δθηφο 

απηνχ, παξαβιέπεη ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηηκψλ, φπσο κε 

ζπλέπεηα λα αλάγνληαη φιεο νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ηα 

απνηειέζκαηα, ζηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε. Γη’ απηνχο ηνπο ιφγνπο ν ΟΟΑ δελ ηελ 

αλαγλσξίδεη, ζε αληίζεζε κε ηηο Ζ.Π.Α. νη νπνίεο ηελ πεξηιακβάλνπλ ζηηο απνδεθηέο 

κεζφδνπο πνπ κπνξνχλ λα επηιεγνχλ σο θαιχηεξε αλά πεξίζηαζε. 

 

4.4 Ζ Υξεζηκόηεηα ησλ βάζεσλ Γεδνκέλσλ 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ζεσξνχληαη θαιχηεξα ηα ζηνηρεία ηεο εζσηεξηθήο 

ζχγθξηζεο παξά ηεο εμσηεξηθήο. Ζ δπζθνιία εχξεζεο ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ θαζηζηά 

ηδηαίηεξα ρξήζηκε ηελ χπαξμε βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρνπλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα 

έλα κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ, ζε επηρεηξήζεηο θαη θνξνινγηθέο αξρέο. 

Σν δήηεκα πνπ ηίζεηαη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ζηνηρείσλ απφ ηξάπεδεο πιεξνθνξηψλ αθνξά 

ηελ αμηνπηζηία ηνπο, ε νπνία θαηά θχξην ιφγν εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα θαη ηηο ηδηφηεηεο 

ησλ δεδνκέλσλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αμηνπηζηία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ 

πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ: 
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 Αληηθείκελν θαη ην ζθνπφ ησλ εγγξαθψλ 

 Γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ θαιχπηνληαη 

 Λεπηνκέξεηα ησλ εγγξαθψλ 

 Γπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ησλ εγγξαθψλ 

 Πξνέιεπζε θαη εχξνο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Ο αξηζκφο ησλ database,  πνπ επηθεληξψλνληαη ζηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ 

ζπλαιιαγέο, είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο Οη πεξηζζφηεξεο αλαθέξνληαη ζε επηρεηξήζεη θαη 

πεξηέρνπλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία απφ ηε δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. Έηζη ηα ζηνηρεία απφ βάζεηο 

δεδνκέλσλ ρξεζηκεχνπλ θπξίσο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

θέξδνο. Απηφ ην γεγνλφο απνηειεί θαη έλαλ απφ ηνπο θπξίνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ επξχηαηε ρξήζε απηψλ ησλ κεζφδσλ ζε ζχγθξηζε κε ηε κέζνδν ηεο ζπγθξίζηκεο κε 

ειεγρφκελεο ηηκήο. 

Οη βάζεηο δεδνκέλσλ κπνξεί λα είλαη δηεζλείο ή εζληθέο, φπνπ νη πξψηεο πιενλεθηνχλ σο 

πξνο ην εχξνο ησλ ζηνηρείσλ. Αληίζεηα, κεηνλεθηνχλ σο πξνο ηελ νκνηνγέλεηα ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπο. Δθηφο απηνχ, είλαη δχζθνιν λα δηεμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο 

ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηηκψλ απφ ηα ζηνηρεία ησλ 

ηξαπεδψλ πιεξνθνξηψλ. Όια απηά επεξεάδνπλ ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ, έηζη νη 

ειεγθηηθέο αξρέο δεηνχλ ηελ επεμεξγαζία θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δείγκαηνο ζχγθξηζεο κε 

βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θφζηνπο θαη εηδηθή αηηηνιφγεζε ηεο επηινγήο ηνπ δείγκαηνο. 

Παξαθάησ δίδνληαη θάπνηεο απφ ηηο πην γλσζηέο ηξάπεδεο πιεξνθνξηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ κε ζθνπφ ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ηηκψλ 

ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ (Δηθφλα 4.1). 
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Πίλαθαο 4.1 Γλσζηέο ηξάπεδεο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ηεθκεξίσζε Δλδννκηιηθψλ πλαιιαγψλ 

 

Σξάπεδα 

Πιεξνθνξηώλ  

Γεσγξαθηθή 

Κάιπςε  

Πεξηγξαθή  

ORBIS  Παγθφζκηα  Πάλσ απφ 60 εθ. επηρεηξήζεηο  

OneSource  Παγθφζκηα   

AMADEUS  Δπξψπε   15 εθ. επξσπατθέο επηρεηξήζεηο  

DAFNE  Κεληξηθή Δπξψπε  900.000 Γεξκαληθέο θαη Απζηξηαθέο Δπηρεηξήζεηο  

Compustat  ΖΠΑ  Σεξείηαη απφ ηελ Standard & Poors  

FAME  Ζλ. Βαζίιεην  7 εθ. βξεηαληθέο/ Ηξιαλδηθέο Δπηρεηξήζεηο  

 

(Σζνπξνχθιεο, 2010) 

 

4.5 Πξνβιήκαηα Δθαξκνγήο ησλ θιαζζηθώλ θαλόλσλ Δλδννκηιηθήο Σηκνιόγεζεο 

 

Ζ επίδξαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε δελ έρεη κειεηεζεί 

ζηε βηβιηνγξαθία φπσο άιια θνξνινγηθά ή δηεζλή δεηήκαηα, νχηε απφ ηνπο θνξνινγηθνχο 

θνξείο ή θάπνηνλ άιιν δηεζλή νξγαληζκφ. Οη παξαδνζηαθνί θαλφλεο ηεο ελδννκηιηθήο 

ηηκνιφγεζεο δελ είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δηεζλνχο ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ, είηε πξφθεηηαη γηα ελζψκαηα είηε γηα αζψκαηα αγαζά. Οη θνξνινγηθέο αξρέο 

γεληθά δπζθνιεχνληαη ζην λα έρνπλ πάληα ηελ θαηάιιειε θαη ζσζηή πιεξνθφξεζε ψζηε 

λα απνθαζίζνπλ γηα ηελ θαιχηεξε κέζνδν ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο ζε φηη αθνξά ηηο 
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πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ιφγσ ησλ πνιιψλ κεξψλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ ελ ιφγσ 

ζηξαηεγηθή. Ζ ησξηλή πξνζέγγηζε ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο απαηηεί αξρηθά ηελ 

εληνπηζκφ ηεο ζπλαιιαγήο θαη ηελ αλάιπζή ηεο κέζα απφ ηελ κέζνδν ησλ ίζσλ 

απνζηάζεσλ (Eicker, 1999). Σν πξφβιεκα μεθηλά ζην γεγνλφο φηη νη θνξνινγηθνί θαλφλεο 

ζρεδηάζηεθαλ γηα έλα κε ςεθηαθφ πεξηβάιινλ.  

Καζψο έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο θαηαλαισηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ςάρλνπλ ην δηαδίθηπν 

γηα θαιχηεξεο ηηκέο, πνηφηεηα θαη ππεξεζίεο, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην επηηάρπλε, ζε 

κεγάιν βαζκφ, ηηο δηαζπλνξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ επηηάρπλζε απηή πηέδεη ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο λα αιιάμνπλ ηνπο αξρηθνχο θαλφλεο ελδννκηιηθέο ηηκνιφγεζεο, αθνχ 

είλαη πην εχθνιν γηα ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, κέζα ζε έλαλ φκηιν, λα 

πξαγκαηνπνηνχλ ηηο ακνηβαίεο ζπλαιιαγέο ηνπο ζε αζψκαηα αγαζά κέζα απφ ηα εθάζηνηε 

επηρεηξεζηαθά δίθηπα (intranets). Παξάιιεια φηαλ κία ππεξάθηηα, ειεθηξνληθή ζπγαηξηθή 

ρξεζηκνπνηεί αζψκαηεο ππεξεζίεο πνπ απφθηεζε απφ θάπνηα άιιε ζπλδεδεκέλε 

επηρείξεζε εληφο ηνπ νκίινπ, κπνξεί λα βξεζεί ζην ζηφραζηξν ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ. 

Ζ κεγάιε αλάπηπμε πνπ δέρηεθε ε ειεθηξνληθή αγνξά ζεκαίλεη φηη ηφζν νη πνιπεζληθέο 

φζν θαη νη θνξνινγηθέο αξρέο πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηηο δηαζπλνξηαθέο, επηρεηξεκαηηθέο 

ζπλαιιαγέο κέζσ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ηελ επίδξαζε απηψλ ζηηο ηαθηηθέο 

ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο. Απφ ηε κία πιεπξά, νη πνιπεζληθέο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ 

φηη νη ζηξαηεγηθέο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο, κέζσ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ, είλαη λφκηκεο θαη απνδεθηέο. Οη θνξνινγηθέο 

αξρέο, δηεζλψο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ ζπιινγή έγθπξσλ ζηνηρείσλ θαη ηελ 

επηβνιή ινγηθψλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ απφ πνιπεζληθέο πνπ επελδχνπλ, ιεηηνπξγνχλ 

θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζηελ εθάζηνηε ρψξα.     
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4.6 Σν Φνξνινγηθό Πιαίζην ηεο Δλδννκηιηθήο Σηκνιόγεζεο γηα Ζιεθηξνληθέο 

πλαιιαγέο γηα Φεθηνπνηεκέλα Αζώκαηα Αγαζά 

 

Οη θνξνινγηθέο αξρέο αλά ηνλ θφζκν πξνζπαζνχλ λα θαηαπνιεκήζνπλ ηελ ρεηξαγψγεζε 

ησλ ηηκψλ κέζα απφ αλήζηθεο ελδννκηιηθέο ηαθηηθέο ζε φηη αθνξά ηα ςεθηνπνηεκέλα 

ελζψκαηα θαη αζψκαηα αγαζά. Ζ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη 

έλα ζέκα πνπ ηφζν ε πξαθηηθή φζν θαη ε εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε πνπ έρεη εθαξκνζηεί 

κέρξη ηψξα δείρλνπλ πψο αθφκα ππάξρνπλ πνιιά πεξηζψξηα βειηίσζεο.  

Οη ελ ελεξγεία θαλφλεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο δίλνπλ έκθαζε ζηελ ζπλαιιαγκαηηθή 

θαη ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε, αιιά δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε ζέκαηα ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ. Παξ’ φια απηά ε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ δηαδηθηπαθψλ ζπλαιιαγψλ, ηφζν ζε 

φγθν φζν θαη ζε πεξηπινθφηεηα, έρεη αλαγθάζεη ηνπο θνξνινγηθνχο θνξείο δηεζλψο λα 

θαηαιάβνπλ φηη ην παξφλ ζχζηεκα θνξνιφγεζεο ζε φηη αθνξά ηελ ζηαζεξφηεηά ηνπ, ηελ 

θεθαιαηαθή δνκή ηνπ θαη ηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε, δελ κπνξεί πιένλ λα πεξηνξίζεη 

ηνπο θνξνινγνχκελνπο θαη ηηο θνξνινγεηέεο απαηηήζεηο ησλ θξαηψλ ηνπο απφ έλαλ 

ςεθηνπνηεκέλν θνξνινγηθφ παξάδεηζν.  

ηηο Ζ.Π.Α. ε εθνξία κπνξεί λα θαηαλέκεη ην αθαζάξηζην εηζφδεκα, ηηο θξαηήζεηο, ηηο 

πξνκήζεηεο θαη ηα δψξα ζε ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο γηα λα απνθχγεη θαηλφκελα 

θνξνδηαθπγήο θαη λα παξνπζηάδεη μεθάζαξα ηα θέξδε πνπ ιακβάλνληαη απφ ζπλαιιαγέο 

ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, απφ θάζε νληφηεηα ελφο νκίινπ. ηφρνο ηεο είλαη λα 

απνηξέςεη ηηο πνιπεζληθέο απφ ηε κεηαθνξά εζφδσλ ή θεξδψλ απφ κία ζπλδεδεκέλε 

επηρείξεζε ζε άιιε. Γηα κία πεξίνδν απφ ην 1980 θαη κέρξη ην 2000 νη Γ.Ο.Τ. ησλ Ζ.Π.Α. 

είραλ ράζεη πνιιέο δηθαζηηθέο δηακάρεο κε πνιπεζληθέο. Γχν απφ απηέο ήηαλ ελάληηα ζηελ 

κεηαθνξηθή εηαηξία UPS θαη ζηελ Investment Research Associates, θαζψο ην δηθαζηήξην 

δελ ζπκθψλεζε κε ηελ πξφηαζε ηεο εθνξίαο λα αλαθαηαλείκεη θέξδε αλάκεζα ζηηο 

ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεη (Burns, 2000). 

Πξφζθαηεο αιιαγέο ζηελ λνκνζεζία πεξί ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο θαη δηαδηθηπαθψλ 

ζπλαιιαγψλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη λέεο πξνθιήζεηο γηα ηνπο ινγηζηέο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο 

δηεπζπληέο ησλ πνιπεζληθψλ. Μία απφ απηέο είλαη ε αλαγθαζηηθή επίδεημε ρξήζεο ηεο 
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ηηκνιφγεζεο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ απφ ηηο πνιπεζληθέο. Ζ παξάγξαθνο 482 ζπκθσλεί κε 

ηε ρξήζε ησλ ηξηψλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ πνπ ζε φηη αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο 

ίζσλ απνζηάζεσλ. Άξα νη κέζνδνη ηεο πγθξίζηκεο κε Διεγρφκελεο Σηκήο, ηεο Σηκήο 

Μεηαπψιεζεο θαη ηνπ θφζηνπο ζπλ θέξδνπο, είλαη νη ηξεηο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηηο Ζ.Π.Α..   

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην αιιάδεη φρη κφλν ηνλ ζπκβαηηθφ ηξφπν 

δηεμαγσγήο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, αιιά θαη ην ίδην ην πξντφλ. Δπηπξνζζέησο, 

νη δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πηέδνπλ ηδηαίηεξα ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο λα αιιάμνπλ ην παξφλ ζχζηεκα ζε φηη αθνξά ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ίζσλ 

απνζηάζεσλ (Rolph & Niederhoffer, 1999). 

Σν παξαδνζηαθφ ζχζηεκα θαη ε πξνζέγγηζε ηεο κφληκεο βάζεο (Permanent Establishment- 

PE), είλαη έλα απφ ηα πην πηεζηηθά δεηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. γηα ην αλ 

παξακέλεη ρξήζηκν, φηαλ νη δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο πεξλά ζηνλ θπβεξλνρψξν. Γηα 

ηνπο θνξνινγηθνχο θνξείο θαη ηελ επηβνιή θνξνινγίαο ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο 

είλαη απαξαίηεην αξρηθά λα πξνζδηνξίζνπλ αλ ε εθάζηνηε επηρείξεζε είλαη ή έρεη 

δεκηνπξγήζεη κία θνξνινγήζηκε παξνπζία κέζα ζε κηα ρψξα. Απηφ απαηηεί ηελ αλάιπζε 

ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ζεκάησλ. 

A.  Σνλ Γηαθνκηζηή (Web Server- Hardware)  

B. Σελ Ηζηνζειίδα (Website- Software) 

C. Σνλ Γηαδηθηπαθφ Παξνρέα (Internet Service Provider- ISP) 

Πέξα απφ ηελ θαηαλφεζε απηψλ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί πην απφ απηά ζα είλαη ην 

θχξην θξηηήξην γηα ηελ λέα βάζε ηεο θνξνιφγεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. 
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4.6.1 Ο Γηαθνκηζηήο (Web Server- Hardware) 

 

Οη δηαθνκηζηέο είλαη αλεμάξηεηνη ππνινγηζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ινγηζκηθά ηα νπνία ηνπο 

επηηξέπνπλ ηελ είζνδν αιιά θαη λα πξνζπειαζηνχλ απφ άιινπο ππνινγηζηέο κέζα απφ 

ηειεθσληθά ή άιια δίθηπα. Οη δηαθνκηζηέο θηινμελνχλ μερσξηζηέο ηζηνζειίδεο (Hardesty, 

1999). Σν βαζηθφ δήηεκα εδψ βξίζθεηαη ζηελ επίδξαζε ελφο δηαδηθηπαθνχ δηαθνκηζηή κηαο 

ρψξαο πάλσ ζηε θνξνινγηθή ηθαλφηεηα κίαο μέλεο επηρείξεζεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε 

ρψξα ηνπ δηαθνκηζηή.  

Έλαο δηαθνκηζηήο ζα κπνξνχζε λα είλαη ην πεξηβάιινλ πνπ ρξεηάδνληαη νη θνξνινγηθέο 

αξρέο, γηα κία κφληκε βάζε ζηε ρψξα ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ε ζπλαιιαγή. Δάλ απηφ 

γίλεη ην επφκελν δήηεκα είλαη ην θεθάιαην πνπ ζα πξέπεη λα θαηαλεκεζεί ζηνλ δηαθνκηζηή. 

Ζ ρξήζε απηνδχλακσλ φκσο δηαθνκηζηψλ πνπ δηεμάγνπλ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

κέζα ζε κία ζπγθεθξηκέλε δηθαηνδνζία, έρεη ζέζεη ακθηβνιίεο γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

κηαο κφληκεο βάζεο. Κάπνηεο θνξνινγηθέο αξρέο πξνηείλνπλ φηη πξέπεη λα κεησζεί ε 

ζεκαληηθφηεηά ηεο, ψζηε λα επηηξαπεί ε θνξνιφγεζε ζε πνιπεζληθέο νη νπνίεο δελ έρνπλ 

θπζηθή ππφζηαζε (Merrill, 2001). Σέινο, έλαο δηαθνκηζηήο πνπ ιεηηνπξγεί γηα έλα 

ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζε κία ρψξα θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηεμάγεη κέξνο ή φιε 

ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, κπνξεί λα ζεσξεζεί κφληκε βάζε, αθφκα θαη αλ δελ 

ππάξρνπλ εξγαδφκελνη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία.   

 

4.6.2   Ζ Ηζηνζειίδα (Website- Software) 

 

Μία ηζηνζειίδα είλαη κία ζπιινγή απφ πξνγξάκκαηα, δεδνκέλα θαη εηθφλεο πνπ κπνξνχλ 

λα πξνζπειαζζνχλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ρξεζηκνπνηψληαο ειεθηξνληθνχο θπιινκεηξεηέο 

(browsers) ή θάπνην άιιν κέζσ πξφζβαζεο (Hardesty, 1999). Μία ηζηνζειίδα πνπ είλαη 

πξνζπειάζηκε απφ πειάηεο δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ, δελ είλαη κία ζηαζεξή βάζε 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θνξνινγήζηκε 

νληφηεηα ζηηο ρψξεο απηέο. Παξ’ φια απηά αλ ν δηαθνκηζηήο έρεη θνξησζεί κε έλα 



ηξαηεγηθέο Δλδννκηιηθήο Σηκνιφγεζεο ζε Αζψκαηα-Άπια Αγαζά θαη ε Υξήζεηνπο ζην Ζιεθηξνληθφ 

Δκπφξην 

73 

Αιθηβηάδεο Καξαγηψξγνο 19/10 

ςεθηνπνηεκέλν πξντφλ θαη έρεη πξνγξακκαηηζηεί έηζη ψζηε λα δέρεηαη, λα αλαιχεη θαη λα 

εθηειεί εληνιέο, θάπνηεο ρψξεο θαη νη θνξνινγηθέο ηνπο αξρέο κπνξεί λα ζεσξήζνπλ ηελ 

ηζηνζειίδα σο κφληκε βάζε. Παξάιιεια ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε επηρείξεζε, πνπ έρεη ηελ 

ηδηνθηεζία ηεο ηζηνζειίδαο, έρεη θαη ηελ ηδηνθηεζία ηνπ δηαθνκηζηή, ελψ ηαπηφρξνλα νη 

ιεηηνπξγίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ ηζηνζειίδα δελ αλήθνπλ ζε εμαηξέζεηο 

πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ή βνεζεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ηφηε πάιη ε ηζηνζειίδα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο ζηαζεξή βάζε θνξνιφγεζεο.  

Οη βηβιηνγξαθία αλαθέξεη φηη ε ηζηνζειίδα θαη ν δηαθνκηζηήο πνπ ηελ θηινμελεί πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη δηαθνξεηηθά. Έλαο ηδηνθηήηεο κίαο ηζηνζειίδαο πνιιέο θνξέο 

ρξεζηκνπνίεη έλαλ παξνρέα δηθηχνπ γηα ηελ θηινμελία ηεο πξψηεο θαη ζπλήζσο νη παξνρείο 

απηνί δελ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη ρξήζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ειεθηξνληθήο 

θηινμελίαο. Μία ζπκθσλία κεηαμχ ελφο δηαδηθηπαθνχ παξνρέα θαη ελφο ηδηνθηήηε 

ηζηνζειίδαο είλαη πνιχ ζπάλην λα δεκηνπξγήζεη κία κφληκε βάζε γηα ηνλ ηειεπηαίν, θαζψο 

ν παξνρέαο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αληηπξφζσπνο ηνπ ηδηνθηήηε (Merrill, 2001). 

 

4.6.3 Ο Γηαδηθηπαθόο Παξνρέαο (Internet Service Provider- ISP)       

 

Έλαο Γηαδηθηπαθφο Παξνρέαο είλαη κία επηρείξεζε πνπ εκπνξεχεηαη ηελ δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν έλαληη ακνηβήο. Ο φξνο ISP ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδψζεη 

ην κεγάιν εχξνο ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα δνζνχλ απφ έλαλ επξπδσληθφ παξνρέα 

δηαδηθηπαθήο ζπλδεζηκφηεηαο, φπσο ε δηαδηθηπαθή θηινμελία, ε δηακφξθσζε ελφο ηνίρνπο 

πξνζηαζίαο (firewall), ε ζπληήξεζε θαη ν έιεγρνο (Greenstein & Vasarhelyi, 2002). Οη 

ππεξεζίεο ελφο δηαδηθηπαθνχ παξνρέα θαη ησλ πειαηψλ ηνπ θαλνληθά δελ δεκηνπξγνχλ κία 

ζρέζε αληηπξνζψπεπζεο αλάκεζα ζηνπο δχν έηζη ν πειάηεο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

έλα ISP γηα ηελ ζηαζεξή βάζε ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο.  
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4.7 Ζ Πξαθηηθή Υξήζε ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ ζηηο Δλδννκηιηθέο πλαιιαγέο 

 

ε γεληθέο γξακκέο νη πνιπεζληθέο δελ κπνξνχλ λα πεξηκέλνπλ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο λα 

μεθαζαξίζνπλ ηε δηεζλή λνκνζεζία ηε ζηηγκή πνπ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην αιιάδεη ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ εκπνξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηξαηεγηθψλ. Οη αλάγθεο ηηο θνηλσλίαο 

απαηηνχλ άκεζε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ. Οη δεκφζηνη θαη θνξνινγηθνί θνξείο 

δξνπλ κε ηδηαίηεξα αξγνχο ξπζκνχο. Μέζα ζε απηνχο ηνπο γξήγνξνπο ξπζκνχο νη 

πνιπεζληθέο αληηκεησπίδνπλ κία θνξνινγηθή αζηάζεηα πνιχ κεγαιχηεξε απφ φηη ζε 

πξνεγνχκελεο επνρέο (Durst et al., 1999).  

Οη επηρεηξήζεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχλ κία πνιχ απιή ηαθηηθή. Γεκηνπξγνχλ θφκβνπο ζε 

θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο θαη κεηαθέξνπλ ηελ ηδηνθηεζία ησλ αζψκαησλ αγαζψλ ζηνπο 

θφκβνπο απηνχο ρξεζηκνπνηψληαο άιιεο δηθηπαθέο ηνπνζεζίεο σο εκί δηαδηθηπαθνχο 

παξνρείο ησλ θφκβσλ. Έηζη νη επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ ζην ειάρηζην θφζηνο, κε ηνλ 

κηθξφηεξν δπλαηφ θίλδπλν θαζψο ν εθάζηνηε θφκβνο θαίλεηαη λα είλαη ν ηδηνθηήηεο θαη 

ρξήζηεο ηεο ηερλνινγίαο πνπ απαηηείηαη (Stanley, 2001).  

Γηα απηή ηε ιεηηνπξγία απαηηείηαη κφλν κία αξρηθή εηζθνξά ρξεκάησλ γηα ηελ αγνξά ηεο 

απαξαίηεηεο ηερλνινγίαο. Απηή ε εηζθνξά είλαη πνιχ κηθξή ζε ζρέζε κε ηελ 

εμνηθνλφκεζε ησλ ρξεκάησλ πνπ επηηπγράλεη ε επηρείξεζε. Οη θνξνινγηθέο αξρέο κε ηε 

ζεηξά ηνπο πξνζπαζνχλ λα αιιάμνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο έηζη ψζηε λα εληνπίδνπλ θαη λα 

θνζηνινγνχλ δηαθνξεηηθά ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο θφκβνπο απηνχο.  

Μία επηρείξεζε ε νπνία ζέιεη λα μεθηλήζεη δηεζλείο δηαδηθηπαθέο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη 

λα εξεπλήζεη ηηο δηαθνξεηηθέο λνκνζεζίεο ηεο θάζε ρψξαο θαη ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ 

πξνζθέξνληαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο επηρείξεζεο. Οη επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη έλαο 

θνξνινγηθφο παξάδεηζνο είλαη κεγάιεο αιιά ππάξρνπλ θαη θάπνηεο δπζθνιίεο ηηο νπνίεο ε 

εθάζηνηε επηρείξεζε πξέπεη λα μεπεξάζεη. Σα πξνβιήκαηα απηά είλαη νηθνλνκηθήο θαη 

θνξνινγηθήο θχζεσο, ελψ βαζηθφο θίλδπλνο είλαη θαη απηφο ηεο ζσζηήο δνκήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Μία επηρείξεζε ζα πξέπεη λα μεθαζαξίζεη ηα 

δεηήκαηα απηά πξηλ μεθηλήζεη ηηο ελδννκηιηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηεο κέζα απφ ην δηαδίθηπν 

(Maguire, 1999) 
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4.8 ηξαηεγηθέο Δλδννκηιηθήο Σηκνιόγεζεο ζην Ζιεθηξνληθό Δκπόξην 

 

Οη ηαρχηαηε εμέιημε ηεο θαηλνηνκίαο ησλ ηερλνινγηψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη πξνζθέξεη 

πξσηνθαλείο επηδξάζεηο ζηνλ ηξφπν πνπ νη επηρεηξήζεηο θαη νη φκηινί ηνπο δξνπλ ζηα 

εζσηεξηθά ηνπο δεηήκαηα αιιά θαη ζε φηη αθνξά ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο. Δίλαη 

απαξαίηεην γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα εθαξκφζνπλ δξαζηηθέο αιιαγέο ζηα επηρεηξεκαηηθά 

ηνπο κνληέια ζε φηη αθνξά ηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, ζηα 

ζπζηήκαηα ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο, ζηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κε πξνκεζεπηέο, 

ζπλεξγάηεο θαη πειάηεο, ζηελ απνζήθεπζε αιιά θαη δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο πνπ ζα έρνπλ νη επηρεηξήζεηο απηέο κε ην θξάηνο θαη ηνπο αλάινγνπο 

ξπζκηζηηθνχο θνξείο (Durst et al., 1999). 

Ο εθάζηνηε φκηινο πξέπεη λα απαληήζεη ζηηο πξνθιήζεηο απηέο κε ηελ αλαδφκεζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ έηζη ψζηε ηα ηειεπηαία λα κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ 

βειηηζηνπνηεκέλεο δνκέο εξγαζίαο θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ ππάξρνπζα θαη λέα 

ηερλνινγία. Παξ’ φια απηά, απηέο νη λέεο δνκέο θαη ηερλνινγίεο γίλνληαη αηηία πξνζηξηβψλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ κε δηάθνξα θνξνινγηθά θαη ξπζκηζηηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία κπνξεί λα 

αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθή δηθαηνδνζία.  

Παξάιιεια εάλ ε επηρείξεζε θαηαθέξεη λα δηαρεηξηζηεί ηελ θνξνινγία θαη ηελ 

ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε ζπλδπαζηηθά κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο αιιαγέο, κπνξεί λα 

θαηαθέξεη λα εθκεηαιιεπηεί επθαηξίεο θνξνινγηθψλ δηεπθνιχλζεσλ θαη λα εθαξκφζεη 

απινπνηεκέλεο ζηξαηεγηθέο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο πνιχ πην εχθνιεο λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Ο Borkowski (2002), πξαγκαηνπνίεζε κία έξεπλα ζε έλα ηπραίν δείγκα 500 πνιπεζληθψλ 

επηρεηξήζεσλ πάλσ ζηηο κεζφδνπο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

δηεζλείο ζπλαιιαγέο ηφζν εηαηξηψλ πνπ πσινχλ αζψκαηα φζν θαη ελζψκαηα αγαζά. Απφ 

ηηο 74 επηρεηξήζεηο πνπ κπφξεζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ρψξηζε ην δείγκα ζε δχν νκάδεο, ζηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ είραλ δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο (35 πνιπεζληθέο) θαη ζε απηέο πνπ δελ 
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είραλ (39 πνιπεζληθέο). Οη κέζνδνη ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 4.2. 

Πίλαθαο 4.2 Οη κέζνδνη ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

Μέζνδνη 

Δλδννκηιηθήο 

Σηκνιόγεζεο 

Δλζώκαηα Αγαζά Αζώκαηα Αγαζά 

Παξαδνζηαθό 

Δκπόξην 

Ζιεθηξνληθό 

Δκπόξην 

Παξαδνζηαθό 

Δκπόξην 

Ζιεθηξνληθό 

Δκπόξην 

CUP 33% 40% 35% 30% 

RPM 21% 25% 65%  

CPM 25% 20%  70% 

Άιιν 21% 15%   

χλνιν 100% 100% 100% 100% 

(Abdallah, 2002) 

ρεδφλ ην 1/3 ησλ πνιπεζληθψλ (33%) πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κέζνδν ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ, ελψ ηελ ίδηα 

κέζνδν ρξεζηκνπνηεί θαη ην 40% πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο. Γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ρεηξίδνληαη αζψκαηα αγαζά θαίλεηαη φηη φζεο ρξεζηκνπνηνχλ ην 

παξαδνζηαθφ εκπφξην εκκέλνπλ ζηελ ρξήζε ηεο CUP, αιιά θπξίσο ηεο Μεζφδνπ Σηκήο 

Μεηαπψιεζεο (65%).  

Παξ’ φια απηά νη επηρεηξήζεηο αζψκαησλ αγαζψλ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην έρνπλ ζηξαθεί πξνο ηε κέζνδν Cost Plus. Μία κέζνδν δχζθνιν λα ππνζηεξηρζεί 

απφ ηελ αλψηεξε δηνίθεζε ζε πεξηνρέο εθηφο ζπλφξσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο θαη πνπ νη 

εθάζηνηε ηνπηθέο θνξνινγηθέο αξρέο κίαο αιινδαπήο ρψξαο κπνξεί λα κελ ππνζηεξίδνπλ. 

Αληίζεηα απφ ην ίδην κέξνο ηνπ δείγκαηνο κφλν ην 30% ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη ζηξαθεί 

πξνο ηελ κέζνδν ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. Απηφ δείρλεη κία αδπλακία ησλ εηαηξηψλ κε 

αζψκαηα αγαζά λα εθζπγρξνλίζνπλ ηηο ηαθηηθέο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο πνπ δηαζέηνπλ 
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ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο, πξαθηηθή ηελ νπνία θαίλεηαη λα επηηπγράλνπλ 

θαιχηεξα νη εηαηξίεο ελζψκαησλ αγαζψλ.  

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο βαζηθφο ζηφρνο ησλ επηρεηξήζεσλ ζήκεξα είλαη λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ηηο επθαηξίεο πνπ ηνπο δίλνληαη κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο. 

Παξ’ φια απηά φηαλ ε επηρείξεζε πεξλά κέζα απφ νξηζκέλεο αιιαγέο σο πξνο ηνλ ηξφπν 

πνπ ιεηηνπξγεί, απηφ δίλεη κία αθφκε κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα λα αλαιχζεη θαη λα 

αλαβαζκίζεη ην ζχζηεκα ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί αιιά θαη ηελ 

θνξνινγηθή δνκή ζηελ νπνία βαζίδεη ηηο θηλήζεηο ηεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα 

θαηαζθεπάζεη κία δνκή απνδνηηθφηεξε θνξνινγηθά θαη λα κεηψζεη έηζη ηα ζπλνιηθά 

θνξνινγηθά θφζηε ηνπ νκίινπ. Οη πνιπεζληθέο εηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνεηνηκαζκέλεο γηα νπνηαδήπνηε εληνιή ηεθκεξίσζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο απφ ηελ 

εθάζηνηε θνξνινγηθή αξρή ηεο αιινδαπήο ρψξαο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

ζπλεξγαδφκελε εηαηξία.  

Γεληθφηεξα νη επηρεηξήζεηο θαη νη δηνηθήζεηο ηνπο ζα πξέπεη λα πξνεηνηκαζηνχλ, λα 

εθπαηδεχζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο ή λα πξνζιάβνπλ εθ λένπ άηνκα ηθαλά λα ρεηξίδνληαη ηηο 

ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ νκίινπ. Ζ αλάγθε ηεθκεξίσζεο ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηα 

αλάινγα έγγξαθα θαη ε ζπλερηδφκελε αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζα θάλεη 

αθφκε πην απαηηεηηθή ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε.  Έλα αθφκε δήηεκα πνπ πξέπεη λα 

πξνζέμνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο είλαη ν 

ζπλδπαζκφο ησλ ηειεπηαίσλ κε ηελ θαιχηεξα δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ εθνδηαζηηθψλ 

αιπζίδσλ. χκθσλα κε ηνπο Durst et al. (1999), φπνηεο επηρεηξήζεηο θαη φκηινη 

θαηαθέξνπλ λα απινπνηήζνπλ ηηο εθνδηαζηηθέο ηνπο αιπζίδεο θαη εθκεηαιιεπηνχλ ζσζηά 

ην εθάζηνηε θνξνινγηθφ ζχζηεκα ζα είλαη θαη νη ληθεηέο ηεο επφκελεο γεληάο ησλ 

επηρεηξήζεσλ.   

Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ βειηηζηνπνίεζε θαη απινπνίεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο, παξαθάησ ππάξρνπλ θάπνηα βαζηθά δεηήκαηα ηα 

νπνία νη αλψηαηεο δηνηθήζεηο πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε. Παξάιιεια δίλνληαη θάπνηεο 

πιεξνθνξίεο θαη πξννπηηθέο γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 
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Αξρηθά ν ζσζηφο ηξφπνο αμηνπνίεζεο ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο είλαη ε ρξήζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ B2B (ζει.14) κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ εθάζηνηε νκίινπ. 

Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο παξέρεη κεγάιε βνήζεηα πξνο απηφ ην ζέκα, ελψ νη δηαζηάζεηο 

ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο δελ έρνπλ αιιάμεη σο πξνο ηε βάζε ηνπο ή ηε ινγηθή ηνπο. 

Απαηηνχληαη φκσο λέεο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα ελαιιάζζνληαη αλάινγα κε ηηο αιιαγέο ηεο 

ηερλνινγίαο. Ζ αδπλακία θνξνιφγεζεο ησλ δηαδηθηπαθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ην θφζηνο ησλ 

παξαδνζηαθψλ ζπλαιιαγψλ ζα επηηαρχλεη ηηο πξψηεο αθνχ έρεη θαηαζηεί δπλαηή ε 

πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Απηφ ζα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηα παξαδνζηαθά θαλάιηα εκπνξίνπ. 

Παξάιιεια λέεο δηεζλείο ζπκθσλίεο θαη πξφηππα ζα εκθαληζηνχλ γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ 

θνξνιφγεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Σέινο ε επηρείξεζε πξέπεη λα πεξηκέλεη φηη νη 

θνξνινγηθέο αξρέο ζα μεθηλήζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη νη ίδηεο ην 

δηαδίθηπν. 

Οη δηεπζπληέο επί ησλ ινγηζηηθψλ δεηεκάησλ δέρνληαη φηη νη ππάξρνληεο θαλφλεο, ζε φηη 

αθνξά ηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην, ελψ νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα ζπκκφξθσζεο κε ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζα 

επηιπζνχλ ζηαδηαθά θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζα ζπλερηζηνχλ ζην 

πιαίζην ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ αληαγσληζκνχ. Οη θνξνινγηθέο αξρέο ζπκθσλνχλ ζηελ 

εθαξκνγή ησλ ήδε ππαξρφλησλ θαλφλσλ κέρξη έλα βαζκφ. Τπνζηεξίδνπλ φκσο πσο δελ 

έρνπλ βξεζεί αθφκε φιεο νη αλαθξίβεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη άξα ηα θελά απφ ηα νπνία 

δηαθεχγεη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ θνξνινγήζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ εηαηξηψλ. Απηή ε 

ακθηβνιία ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ έρεη μεθηλήζεη κία δηακάρε γηα ηελ θνξνιφγεζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ ζε δηεζλέο, εζληθφ θαη θξαηηθφ επίπεδν (Boyle et al., 1999).  

Έλα ηξίην δήηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ε αλάγθε ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ γηα κία 

εμέιημε ηεο ηηκνινγηαθήο ζπκθσλίαο (Advance Pricing Agreement- APA) ζε δηαδηθηπαθφ 

επίπεδν. Μία ηέηνηα ζπκθσλία κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο πνιπεζληθέο λα απνθχγνπλ ηνλ 

θίλδπλν πξνζθπγήο ηεο απφ θάπνηα θνξνινγηθή αξρή ή ηεο δηπιήο θνξνινγίαο (Stanley, 

2001).  

Σέινο ζε φηη αθνξά ην ηνπηθφ ε δηεζλέο θνξνινγηθφ πξνθίι ηεο επηρείξεζεο, ε ηειεπηαία 

ζα πξέπεη λα αθνκνηψζεη ηπρψλ αιιαγέο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ ηελ 
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ίδηα ζηηγκή πνπ ζα πξνζαξκφζεη θαη ηηο θνξνινγηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο. Πξέπεη λα ιεθζεί 

σο δεδνκέλν φηη ηα λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο ζα απμήζνπλ 

ηελ πνιππινθφηεηά ηνπο ζηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ. 

Αληίζηνηρα νη θνξνινγηθέο αξρέο ζα ζθιεξχλνπλ ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηελ θνξνινγία γηα 

ηηο ελδννκηιηθέο ηαθηηθέο ηηκνιφγεζεο θαη ην δηαδίθηπν.       

   

4.9 Ο ρεδηαζκόο ηνπ Ζιεθηξνληθνύ πζηήκαηνο Δλδννκηιηθήο Σηκνιόγεζεο γηα 

Αζώκαηα Αγαζά    

 

4.9.1 Οη Παξάγνληεο πνπ Δπηδξνύλ ζηελ Γεκηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο 

 

Βαζηθφ δήηεκα ζην ζρεδηαζκφ ελφο ζπζηήκαηνο Δλδννκηιηθήο Σηκνιφγεζεο αζψκαησλ 

αγαζψλ είλαη ν εληνπηζκφο θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ βεκάησλ. Αξρηθά πξέπεη λα δνζνχλ ηα 

θαηάιιεια θίλεηξα γηα ηελ ηερλνινγηθή νινθιήξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη άξα ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο θαη ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θνξνινγηθνχ θφζηνπο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ηα ζπζηήκαηα ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο πξέπεη λα πξνζθέξνπλ κία ζηαζεξή 

νηθνλνκηθή βάζε απνηίκεζεο πφξσλ θαη κία κέζνδν κέηξεζεο ηεο απφδνζεο, ζε θάζε 

βήκα πνπ πξνζζέηεη αμία ζηελ επηρείξεζε (Miesel et al., 2002).  

ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, ηα εζσηεξηθά ειεθηξνληθά δίθηπα ελφο νκίινπ αιιά θαη νη 

δηθηπαθέο πχιεο πνπ δηαζέηεη είλαη θάπνηα απφ ηα παξαδείγκαηα ησλ πφξσλ πνπ είλαη 

δηαζέζηκα ψζηε λα βνεζήζνπλ κία εηαηξία ψζηε λα απμήζεη ηελ πιεξνθφξεζή ηεο. 

Παξάιιεια ε γλψζε ε νπνία ππνζηεξίδεη απηέο ηηο ηερλνινγίεο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 

θνξνινγηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο (Alexander, 2002). 

Έλα δεχηεξν βήκα είλαη ν εληνπηζκφο ησλ αλαγθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ε επηρείξεζε 

ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη. ηελ ζεκεξηλή επνρή ην ζχζηεκα απηφ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη 

δηεζλείο δηαδηθαζίεο θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα θέξδε ελφο νκίινπ ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

ρψξεο θαη ηνπνζεζίεο. Φπζηθά ε γξήγνξε πξνζαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ, ησλ ηηκψλ θαη 

ησλ δηαδηθαζηψλ ζε αιιαγέο θνξνινγηθψλ λφκσλ, ηνπ ηερλνινγηθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη 
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θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αγνξάο γεληθφηεξα αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλεο 

επηρεηξήζεηο, ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, είλαη επίζεο απαξαίηεην.  

Ζ δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ ελδννκηιηθψλ ηηκψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εμσηεξηθψλ, 

εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ θαη θηλδχλνπο είλαη ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα κηα επηηπρεκέλε 

ελδννκηιηθή ζηξαηεγηθή, ηδίσο φηαλ νη παξάγνληεο απηνί ζπζρεηίδνληαη άκεζα κε ην ίδην 

ην ζχζηεκα ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο.  

Παξάιιεια γηα επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δηαρεηξίδνληαη δηεζλείο δηαδηθηπαθέο πιεξνθνξίεο, 

γηα εηαηξίεο εηδηθνχ ζθνπνχ πξέπεη λα γίλεη πξνζεθηηθή αλάιπζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ ζα 

έρεη ε ιεηηνπξγία ηνπο ζε ρψξεο κε πςεινχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. Απηέο νη 

πεξηπηψζεηο αλαθέξνληαη ζπλήζσο ζε επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία ησλ 

αζψκαησλ αγαζψλ ηνπο ή ν ειεθηξνληθφο ηνπο εμνπιηζκφο (servers) δεκηνπξγνχλ κία 

θνξνινγεηέα παξνπζία. Δπίζεο παξάδεηγκα είλαη ε θνξνιφγεζε ελφο ηδηνθηήηε κίαο 

ηζηνζειίδαο αλάινγα κε ηελ κφληκε θαηνηθία ηνπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα εάλ κία επηρείξεζε εηδηθνχ ζθνπνχ δηνηθείηαη θαη ειέγρεηαη κε έδξα ην  

Παξίζη, ην εζσηεξηθφ δίθαην ηεο Γαιιίαο ζα απνθαζίζεη εάλ ε ηνπνζέηεζε ηεο ηζηνζειίδαο 

ηνπ ζηελ Γαιιηθή εθδνρήο ηεο, ζε έλα server πνπ αλήθεη ζε κία Γαιιηθή ζπγαηξηθή ζα 

εθζέζεη ηελ εηαηξία πξνο θνξνιφγεζε. Αληίζεηα αλ ε επηρείξεζε εηδηθνχ ζθνπνχ έρεη έδξα 

ηε Γεξκαλία, ηφηε εθαξκφδεηαη ε ζπκθσλία ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο κφληκεο έδξαο θαη 

εθφζνλ ε Γαιιηθή θνξνινγηθή αξρή αθνινπζεί ηνλ ΟΟΑ έλαο ηέηνηνο δηαδηθηπαθφο 

δηαθαλνληζκφο δελ ζα έρεη σο κφληκε έδξα ην Παξίζη.  

Φπζηθά γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζσζηνχ ζπζηήκαηνο δηαδηθηπαθήο ηηκνιφγεζεο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ φιεο νη ππάξρνπζεο θαη δπλαηέο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ζηελ δηάζεζή ηεο 

ε επηρείξεζε. Παξάιιεια ε επηρείξεζε πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηα νηθνλνκηθά θαη 

ινγηζηηθά πξφηππα πνπ επηθξαηνχλ. Αλ ε αμία ελφο αζψκαηνπ αγαζνχ πνπ δεκηνπξγήζεθε 

απφ νηθνλνκηθέο αλαθνξέο θαη αλαιχζεηο γηα εξεπλεηηθνχο ιφγνπο είλαη ηδηαίηεξα 

κεησκέλε σο πξνο ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπ νκίινπ, ν ηειεπηαίνο ζα δπζθνιεπηεί 

λα εμεγήζεη ηελ ηδηαίηεξα κεησκέλε ελδννκηιηθή ηηκή απηή ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο.  
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Έλα αθφκε πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα είλαη ε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πνιπεζληθέο 

ζε φηη αθνξά ηελ κέζνδν ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. Καζψο ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο 

αλαθέξεηαη ζε μερσξηζηέο νληφηεηεο, νη πνιπεζληθέο σο δηεζλείο νινθιεξσκέλεο εηαηξίεο 

αληηκεησπίδνπλ πνιππινθφηεηεο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη 

κέζα απφ ηηο νινθιεξσκέλεο απηέο ζηξαηεγηθέο νη πνιπεζληθέο επηηπγράλνπλ ηηο 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο, κεηψλνπλ ην θφζηνο, ηνλ θίλδπλν θαη ρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηελ 

ηερλνινγία ηνπο θαη άιια αζψκαηα αγαζά (Miesel et al., 2003). Μία αθφκε δπζθνιία ηεο 

κεζφδνπ ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ βξίζθεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ αλεμάξηεηεο εηαηξίεο δελ 

κπνξνχλ λα πεηχρνπλ απνδνηηθά, φπσο είλαη ε ρξήζε ηερλνινγίαο πνπ δελ πξέπεη λα 

παξνπζηαζζεί καδηθά θαη ιεηηνπξγεί κφλν αλάκεζα ζηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

νκίινπ.  

 

4.9.2 Βήκαηα Γεκηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο 

 

Γηα  ηελ θαιχηεξε επίιπζε πξνβιεκάησλ ζαλ απηά πνπ κφιηο παξνπζηάζζεθαλ πξέπεη λα 

γίλεη αξρηθά ε δηεμαγσγή ελφο δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο ηνπ 

εθάζηνηε νκίινπ ψζηε λα εληνπηζηνχλ πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο ζην ζχζηεκα ελδννκηιηθήο 

ηηκνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. ηε ζπλέρεηα λα γίλεη κία αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ 

κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησξηλψλ ή επηθείκελσλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. Σν ηξίην βήκα 

πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη κία έξεπλα ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο είλαη ε κνληεινπνίεζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ε κεραλνγξάθεζε θαη αξρεηνζέηεζή ηνπο. Σέηαξηνλ, πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζζνχλ φια ηα βαζηθά κέξε θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελδννκηιηθήο ζπκθσλίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ππεξεζηψλ, αζψκαησλ αγαζψλ θαη εμφδσλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 

Έηζη ζα πξνζδηνξηζηνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο νη δηάθνξεο πξνυπνζέζεηο θαη ηα δεδνκέλα 

ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, νη πηζαλνί θίλδπλνη θαη αζψκαηα αγαζά 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπλαιιαγή, έηζη ψζηε λα επηιερζεί ε θαηαιιειφηεξε ελδννκηιηθή 

κέζνδνο.  

Οη επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ ζα πξέπεη λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηελ θαηαιιειφηεξε ελδννκηιηθή ηηκή γηα παξφκνηεο δηαδηθαζίεο ή 
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ζπλαιιαγέο. Παξάιιεια ν ζσζηφο έιεγρνο θαη ε ηήξεζε ησλ βηβιίσλ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί 

σο δηθιίδα αζθαιείαο ζε πεξίπησζε κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ. Ζ 

απφθαζε ηνπ θαιχηεξνπ ειεθηξνληθνχ κέζνπ γηα ηελ δηαρείξηζε απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ 

είλαη απαξαίηεηε. Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ή έλα απιφ δηαδηθηπαθφ κέζν είλαη φια 

ππνςήθηνη γηα απηήλ ηελ ζέζε αλάινγα κε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο 

εθάζηνηε εηαηξίαο.  

Σέινο κία επηρείξεζε ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη έλα πξφγξακκα Αλαπηπγκέλεο Σηκνιφγεζεο 

(Advanced Pricing Agreement Program, APA) ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ έηζη ηπρψλ 

δπζθνιίεο κε ηηο θνξνινγηθέο αξρέο.  

Οη παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο κπνξνχλ λα θαλνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκεο ζηηο 

ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο, θαζψο κπνξεί λα κεηψζνπλ ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, λα 

αλαγλσξίζνπλ ηελ αμία ησλ αζσκάησλ αγαζψλ, ην θφζηνο ηνπ θηλδχλνπ, ηπρψλ 

πξνβιήκαηα θαη αδπλακίεο ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπ νκίινπ αιιά θαη λα βειηηψζνπλ ηα 

ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνίεη.      
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 Δηζαγσγή  

 

θνπφο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη ε κειέηε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο ηεο Σηκνιφγεζεο. 

Ζ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε σο ζηξαηεγηθή θαη ε εθαξκνγή ηεο ζε πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο, ηεο επηρεηξεκαηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη έλα ηδηαίηεξα λέν θαη πεξίπινθν 

ζέκα. Θα κειεηεζνχλ ζέκαηα φπσο ε ζεκαληηθφηεηα αιιά θαη ε εθαξκνζηκφηεηα, κηαο 

ηέηνηαο ζηξαηεγηθήο ζηελ πεξίπησζε ησλ αζψκαησλ αγαζψλ κε ηελ επηθνπξία ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.  

Παξάιιεια γίλεηαη κία πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο ησλ θαλνληζκψλ θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

ζέκαηνο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηηο Διιάδνο. Έηζη ψζηε λα γίλνπλ 

αληηιεπηά ηα πξνβιήκαηα αιιά θαη ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζεο ηεο. ηε ζπλέρεηα ζα 

πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ε ηδηαηηεξφηεηα πνπ παξνπζηάδεηαη ηφζν ζηα αζψκαηα αγαζά, 

φζν θαη ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Σέινο ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ 

είλαη γξήγνξε θαη επηδξά ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο. Σειηθφο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο 

απηήο είλαη λα ειεγρζεί εάλ ε αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ 

αζψκαησλ αγαζψλ κπνξεί λα επηδξάζεη πάλσ ζηε ρξήζε ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο.  

ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη αξρηθά λα εληνπηζζνχλ κεζνδνινγίεο θαη ζηξαηεγηθέο ηεο 

ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο αζψκαησλ αγαζψλ θαη ε ρξήζε ηνπο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην.. 

ηε ζπλέρεηα λα εληνπηζζνχλ πξνηεξήκαηα αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο ζηξαηεγηθήο 

απηήο, ελψ ηέινο ζα πξέπεη λα γίλεη έλαο έιεγρνο γηα ην ηη αιιαγέο πξέπεη λα γίλνπλ έηζη 

ψζηε λα πξνζαξκνζηεί ζηε επηρεηξεκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα, αιιά θαη ζε πνηα ζεκεία ε 

θνξνινγηθή λνκνζεζία εκπνδίδεη ηελ εθαξκνγή ηεο. 

ην δεχηεξν επίπεδν ηεο έξεπλαο πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη δπζθνιίεο εθαξκνγήο ησλ 

θιαζζηθψλ ζηξαηεγηθψλ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Απηφ ηζνδπλακεί κε ηελ 

αλάιπζε θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ φπσο ην δήηεκα ηεο 

αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ. Σέινο λα αλαθεξζνχλ ηα ηπρψλ αζψκαηα αγαζά ηα νπνία 

έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη πψο ε ρξήζε ηεο ελδννκηιηθή 

ηηκνιφγεζε επηδξά ζηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ νκίινπ. 
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Αλαζθόπεζε ηεο Βηβιηνγξαθίαο 

 

ε εξεπλεηηθφ επίπεδν, ε βηβιηνγξαθία πάλσ ζηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε θαίλεηαη 

ειιηπήο. Ζ αξζξνγξαθία είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε ηδίσο ζε φηη αθνξά ηελ πεξίπησζε 

ησλ αζψκαησλ αγαζψλ, ελψ ζηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ε βηβιηνγξαθία 

κεηψλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν.  

Παξαηεξείηαη φηη ππάξρνπλ θάπνηεο θχξηεο απζεληίεο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, φπσο ν 

ΟΟΑ θαη ε θνξνινγηθή λνκνζεζία ησλ Ζ.Π.Α. ελψ γηα θάζε θξάηνο ε λνκνζεζία αιιάδεη 

δεκηνπξγψληαο έλα πεξίπινθν ζχζηεκα ηφζν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ φζν θαη ζηελ απφδνζή 

ηνπ κέζα απφ έξεπλεο επηρεηξήζεσλ ή νξγαληζκψλ.  

Ζ έξεπλα απαηηεί ηελ εμνλπρηζηηθή αλάιπζε δηθνγξαθηψλ θαη λνκνζεηηθψλ πιαηζίσλ γηα 

ηε ζσζηή παξνπζίαζή ηνπ, θαζψο πνιιέο απφ ηηο πξνζηξηβέο πνπ αλαθέξνληαη ζην θείκελν 

έρνπλ θηάζεη ζηηο δηθαζηηθέο δηακάρεο.  

Παξαηεξείηαη αθφκε ε επαλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ ζπγγξαθέσλ, θάηη πνπ απνδεηθλχεη ηελ 

δπζθνιία ηνπ ζέκαηνο θαη ηεο κεησκέλε πξνζνρή, ζε δεηήκαηα έξεπλαο, πνπ έρεη ιάβεη 

εμαηηίαο απηνχ.  Απαηηείηαη άξα πεξαηηέξσ έξεπλα επί ηνπ δεηήκαηνο κε ζηνηρεία απφ 

επηρεηξήζεηο, θνξνινγηθέο αξρέο θαη δηθνγξαθίαο. 

Ζ έξεπλα γηα ηα αζψκαηα αγαζά σο κεκνλσκέλν ζέκα έδσζε  ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ πεγψλ 

θαη βηβιηνγξαθίαο αιιά ρσξίο νπζηαζηηθή αλάιπζε εηο βάζνο. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην 

απνδείρζεθε ζέκα κε πιεζψξα αξζξνγξαθίαο, βηβιίσλ θαη πιεξνθνξηψλ, ε νπνία φκσο 

ζηακαηνχζε φηαλ δεηνχκελν ήηαλ ε ρξήζε ηνπ κέζα ζηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε. 

Παξάιιεια ηα αζψκαηα αγαζά ζην ειεθηξνληθφ δηαδίθηπν έρνπλ αλαιπζεί αιιά φρη ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ.  

Γεληθά παξαηεξήζεθε ζηελ βηβιηνγξαθία κία επηθαλεηαθή αλάιπζε ησλ δεηεκάησλ απηψλ, 

κε πνιιέο θνξέο ηελ ειιηπή πιεξνθφξεζε γηα θάπνην απφ ηα ηξία δεηήκαηα, ελψ 

παξάιιεια ηελ απνπζία αλάιπζεο ζεκαληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ και πλεονεκτημάτων του 

ςυνδυαςμοφ τουσ ανά άρθρο.  
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Μεζνδνινγία 

 

Σν ζέκα ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο ησλ αζψκαησλ αγαζψλ είλαη έλα πεξίπινθν 

δήηεκα κε ζπλερήο δηαζηαπξψζεηο ζρέζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ. Παξ’ φια απηά ε έξεπλά ηνπ 

βξίζθεηαη ζε ηδηαίηεξα πξψηκν ζηάδην. Παξάιιεια ε ρξεζηκφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ ζε απηφ ην δήηεκα απαηηεί πεξαηηέξσ έξεπλα, ελψ πξέπεη λα εμεηαζηεί ε 

αληηκεηψπηζε πνπ έρνπλ θαη νη δχν φξνη απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. 

Σέινο ε θχζε ησλ Αζψκαησλ Αγαζψλ πξέπεη λα μεθαζαξηζηεί, φπσο πξέπεη θαη λα 

πξνζδηνξηζηεί ν ηξφπνο πνπ ε θάζε έλλνηα επεξεάδνπλ ε κία ηελ άιιε.   

Γηα απηφ ην ιφγν επηιέρζεθε ε εμεξεπλεηηθή έξεπλα κέζσ δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ θαη 

βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο γηα ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη γηα ηελ γεληθφηεξε 

παξνπζίαζε ηνπ δεηήκαηνο. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνληαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε παξάιιεια ε αηηηνινγηθή έξεπλα γηα λα θαζνξηζηεί ην είδνο ηεο ζρέζεο 

αλάκεζα ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο.  

Σα δεπηεξνγελή ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνέξρνληαλ απφ εμσηεξηθέο πεγέο, φπσο 

εηδηθέο κειέηεο, βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη ηξάπεδεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθέο κε ηελ 

ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε αζψκαησλ αγαζψλ ζε κία πνηθηιία ρσξψλ. πιιέρζεθαλ γηα 

ζθνπνχο παξνπζίαζεο ηνπ ζέκαηνο θαη φρη γηα λα επηιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάδεη. Παξά ην είδνο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ν εληνπηζκφο ηνπο δελ ήηαλ εχθνινο 

ιφγσ ηεο κεγάιεο έιιεηςεο θαη δηαζπνξάο πεγψλ. 

Παξ’ φια απηά έλα κεγάιν κέξνο ησλ δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ θξίζεθαλ αθαηάιιεια θαη 

αλαθξηβή ηφζν γηα ιφγνπο παιαηφηεηαο αιιά θαη κε θαηαξηηζκέλσλ αθαδεκατθά 

ζπγγξαθέσλ. 

 Κάπνηα απφ ηα ζηνηρεία απηά πξνήιζαλ απφ ζρεηηθή κειέηε ζε 500 νκίινπο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη δηεζλψο, πάλσ ζηε ρξεζηκφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηηο 

ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο αζψκαησλ θαη ελζψκαησλ αγαζψλ.  
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Ζ βηβιηνγξαθία πνπ κειεηήζεθε πξνεξρφηαλ απφ μέλε θπξίσο αξζξνγξαθία ζε ζπλδπαζκφ 

κε θάπνηα ειιεληθά άξζξα θαη βηβιία. Αθφκε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία απφ ηνλ ΟΟΑ 

θαη ηηο θνξνινγηθέο λνκνζεζίεο, Διιάδαο θαη Ζ.Π.Α. 

Καηά ηελ εμέηαζε 10 εηήζησλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ εηαηξηψλ εηζεγκέλσλ ζην 

ρξεκαηηζηήξην θαη νη 10 αλαθέξνληαη ζε αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο φπσο ν αέξαο ησλ 

θαηαζηεκάησλ, ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα θαζψο θαη άδεηεο ρξήζεσο ινγηζκηθνχ. 

Ο «Αέξαο Καηαζηεκάησλ» θαη νη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο 

κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο ηνπ αέξα δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο κίζζσζεο ησλ θαηαζηεκάησλ, ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 12 έσο 

16 ρξφληα. Οη απνζβέζεηο γηα ηηο άδεηεο δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 5 ρξφληα. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ηελ θίλεζε ησλ ζρεηηθψλ ινγαξηαζκψλ, θακία δέζκεπζε 

ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο δελ ππάξρεη ζρεηηθά κε ηελ δεκηνπξγία λέσλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη γηα ζπκβφιαηα ζρεηηθά κε ηελ αγνξά αέξα 

θαηαζηεκάησλ. 

ηελ ηξέρνπζα ρξήζε αλαθέξεηαη ζηηο 8 απφ ηηο 10 εηαηξίεο φηη δηελεξγήζεθε απνκείσζε 

άπισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ησλ νκίισλ αξθεηψλ ρηιηάδσλ επξψ πνπ αθνξά άπιε 

εκπνξηθή αμία ιφγσ δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ ζε άιια θξάηε. Σα πνζά ηεο 

δεκίαο αλαθέξνληαη ζην θνλδχιη «Εεκίεο Απνκείσζεο Δλζψκαησλ θαη Αζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ» ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ησλ νκίισλ. Όιεο νη αμίεο 

ζπκκεηνρψλ αλαθέξνληαη ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ 31/12/2010. 

Γηα ηα πξσηνγελή ζηνηρεία, πξέπεη λα γίλεη αξρηθά θαηαλνεηφ φηη ν ζθνπφο ηεο κειέηεο 

ήηαλ γλσζηφο αιιά δελ είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ θάιπςε 

θάπνησλ ζηνηρείσλ ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ ζέκαηνο. Απαηηνχληαλ ε ιεπηνκεξήο 

θαηαλφεζε πνιχπινθσλ απνθάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ θαη επαγγεικαηίεο πνπ ζα 

εμεγνχζαλ θαιχηεξα ηε θχζε ησλ δηεξγαζηψλ απηψλ.  
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Πην ζπγθεθξηκέλα ζεσξήζεθε θαιχηεξν λα ρξεζηκνπνηεζεί κία άκεζε θαη ρακειήο 

δφκεζε κέζνδνο. Έηζη επηιέρζεθε ε κέζνδνο ηεο ζπλέληεπμεο πξφζσπν κε πξφζσπν ζηελ 

έδξα εξγαζίαο ηνπ θάζε ζπλεληεπμηαδφκελνπ.  

Ζ ζπλεληεχμεηο ζηάιζεθαλ ζε πξντζηάκελνπο ηφζν επηρεηξήζεσλ ζπγαηξηθψλ ή κεηξηθψλ 

πνπ εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα, φζν θαη θνξνινγηθψλ αξρψλ. Ζ πξφζθιεζε ηεο ζπλέληεπμεο 

έγηλε κέζσ ηειεθψλνπ. Απφ ηηο 5 επηρεηξήζεηο Θεζζαινλίθεο θαη Λάξηζαο θαη ηηο 4 

Φνξνινγηθέο Αξρέο ηεο Θεζζαινλίθεο, δέρζεθαλ λα δψζνπλ ζπλέληεπμε νη δχν απφ ηηο 4 

θνξνινγηθέο Αξρέο (Γ.Ο.Τ.), ελψ απφ ηηο επηρεηξήζεηο κφλν κία έζηεηιε αξλεηηθή 

απάληεζε. 

Οη ζπλεληεχμεηο θξάηεζαλ 20 κε 30 ιεπηά ηεο ψξαο, έγηλαλ πξφζσπν κε πξφζσπν ζηνλ 

ρψξν εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Εεηήζεθαλ δηεπθξηλίζεηο πάλσ ζην ζέκα ηεο 

Δλδννκηιηθήο Σηκνιφγεζεο, πφζν ζεκαληηθή ζέζε έρεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ηφζν ζε 

απηήλ φζν θαη ζηηο δηεξγαζίεο κηαο Γ.Ο.Τ. Ζ θάζε ζπλέληεπμε είρε πξνγξακκαηηζηεί ζε 

δηαθνξεηηθή εκεξνκελία θαη απνθάιπςε φρη κφλν πιεξνθνξίεο πνπ ήηαλ αλαγθαίεο γηα ηνλ 

εξεπλεηή αιιά δεκηνχξγεζε εξσηήζεηο, πνπ απαληήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο, πνπ ν εξεπλεηήο δελ είρε ππνινγίζεη.     

Παξάιιεια έρεη μεθηλήζεη ε ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπσο  

ε Αγγιία, ε Διβεηία θαη ε Γεξκαλία γηα ηελ ζχγθξηζε ηηκψλ Διιεληθψλ πξντφλησλ πνπ 

πσινχληαη ζε ηνπηθά θαηαζηήκαηα θαη επηρεηξήζεηο κε ηηο αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο ησλ 

ρσξψλ απηψλ.  

Μία πξψηε επαθή έγηλε ζε Supermarkets, φπνπ ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηελ 

Αγγιία ην ASDA θαη ην Saintsburys, ελψ απφ ηελ Διβεηία ην MIGROS θαη απφ ηελ 

Διιάδα ηα θαηαζηήκαηα Discount Stores, Α.Β. Βαζηιφπνπινο, Μαζνχηεο θαη Αξβαληηίδεο 

Σα ζηνηρεία απηά ζπιιέρζεθαλ κε ηε βνήζεηα Διιήλσλ θνηηεηψλ νη νπνίνη δηεμάγνπλ 

κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ζηηο ελ ιφγσ ρψξεο. Μέζα απφ ηελ κειέηε απηή 

ζα γίλεη κία πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ξφινπ πνπ παίδεη ε Δλδννκηιηθή Σηκνιφγεζε 

ζην δηεζλέο εκπφξην θαζψο νη Διιεληθέο Μεηξηθέο Δηαηξίεο δξνπλ κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ 

ηνπο.  
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Αξρηθά ζα πξνζδηνξηζηνχλ νη δηαθνξέο ηνπ πιεζσξηζκνχ κε ηηο ελ ιφγσ ρψξεο θαη ινηπνί 

παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάδνπλ ηελ ηηκή. Δλψ ζηε ζπλέρεηα ζα ππνινγηζηεί 

ε δηαθνξά ζηελ ηηκή ε νπνία εθπίπηεη ζηελ Δλδννκηιηθή Σηκνιφγεζε ηεο εθάζηνηε 

εηαηξίαο. Ο πίλαθαο 5.1. είλαη παξνπζηάδεη αθξηβψο ηα απνηειέζκαηα απηά. 



ηξαηεγηθέο Δλδννκηιηθήο Σηκνιφγεζεο ζε Αζψκαηα-Άπια Αγαζά θαη ε Υξήζεηνπο ζην Ζιεθηξνληθφ 

Δκπφξην 

89 

Αιθηβηάδεο Καξαγηψξγνο 19/10 

 

Πίλαθαο 5.1: Σηκέο Διιεληθψλ πξντφλησλ ζε Διιεληθά θαη Ξέλα Καηαζηήκαηα 

 ΑΓΓΛΗΑ  ΔΛΒΔΣΗΑ  ΔΛΛΑΓΑ  

 ASDA  SAINTSBURY  MIGROS  Discount 

Market  

Αξβαληηίδεο  Α.Β. 

Βαζηιφπνπιν

ο  

Μαξηλφπνπιν

ο  

Total 

FAGE 

(1kg)  

£4,18  £    —  ₣  €3,54  €3,65  €3,33  €3,83  

€4,93  €    —  €  

Mevgal 

Greek 

Feta  

£1,78  £    —  ₣  €4,28  €   —  €4,08  €4,09  

€2,09  €    —  € 

Total 

FAGE 

(500ml)  

£2,10  £2,39  ₣  € 2,12 € 2,19 €  €  

€2,47  €2,85  € 

Total 

0%Fruit

s & 

Honey  

£1,05  £1,09  ₣  €1,47  €1,47  €    —  €1,17  

€1,23  €1,31  € 

Total 

0%  
£0,93  £1,00  ₣2,90  €0,7  €     —  €0,91  €1,01  

€1,09  €1,19  €2,40  

Total 

FAGE 

(170ml)  

£1,00  £1,00  ₣2,90  €1,00  €1,06  €0,97  €0,97  

€1,19  €1,19  €2,40  
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Αλάιπζε Γεδνκέλσλ θαη Δξκελεία Δπξεκάησλ 

 

ε γεληθφ επίπεδν, νη επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ θαηαιάβεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ε ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε ή ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Οη 

κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δελ είλαη νη θαηαιιειφηεξεο ελψ 

επηιέγνληαη αζέκηηεο ζηξαηεγηθέο. 

Οη ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη πεξηνξηζκέλεο ζηα 

αζψκαηα αγαζά. Οη πεξηζζφηεξεο ζπλαιιαγέο αθνξνχλ ηα πιηθά αγαζά, ελψ παξαηεξείηαη 

αθφκε φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ δηαρεηξίδνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα αζψκαηα αγαζά ηνπο 

αξγνχλ πεξηζζφηεξν ζηελ εμέιημε ησλ ελδννκηιηθψλ ηνπο ζηξαηεγηθψλ θαη κεζφδσλ ζε 

ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο επηρεηξήζεηο    

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ιφγσ έιιεηςεο γλψζεσλ επί ηνπ ζέκαηνο θαη θαθήο ρξήζεο ηεο 

ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο απφ επηρεηξήζεηο, νη θνξνινγηθέο αξρέο ηείλνπλ λα είλαη 

ηδηαίηεξα ζθιεξέο ζηνπο ειέγρνπο ηνπο θαη θάπνηεο θνξέο άδηθεο, δεκηνπξγψληαο έηζη 

πεξηπινθέο ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ελφο νκίινπ. Παξαηεξήζεθε αθφκε ζηηο επηρεηξήζεηο ε 

απνθπγή παξνπζίαζεο ζηνηρείσλ ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο, θάηη πνπ απνδφζεθε ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηελ ζχγρπζε πνπ επηθξαηεί αλάκεζα ζε νκίινπο θαη θνξνινγηθψλ αξρψλ 

ζε ζέκαηα ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο.  

ε κειινληηθέο έξεπλεο απαηηνχληαη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία απφ επηρεηξήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε, ελψ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλάιπζε ηνπ 

εθάζηνηε πεξηβάιινληνο ή ρψξαο, πξηλ βγνπλ απνηειέζκαηα πάλσ ζηε ρξήζε ησλ 

ελδννκηιηθψλ κεζφδσλ.  Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο θαλνληζκνχο ησλ εθάζηνηε 

θνξνινγηθψλ αξρψλ.  

Σέινο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία ηνπ ζεκεξηλψλ 

επηρεηξήζεσλ. Ζ απνπζία ηθαλνπνηεηηθήο βηβιηνγξαθίαο κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί κέζα 

απφ ηε ζπιινγή πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ πάλσ ζηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, απφ 

επηρεηξήζεηο πνπ θηλνχληαη ελδννκηιηθά θαη λα γίλεη κία ζχγθξηζε ησλ κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηηο πξνηεηλφκελεο απφ ηελ ζεσξία.  
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πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο 

 

Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαίλεηαη φηη γηα λα εθαξκνζηνχλ νη 

ζηξαηεγηθέο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο γηα ηα αζψκαηα αγαζά κέζα απφ ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην, κία επηρείξεζε πξέπεη λα έρεη πξνζδηνξίζεη ηξεηο δηαθνξεηηθέο ελφηεηεο. Αξρηθά 

πξέπεη λα θαηαλνήζεη ηε θχζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζψκαησλ αγαζψλ, φπσο θαη 

ηελ απνδνηηθφηεξε εθκεηάιιεπζή ηνπο. ηε ζπλέρεηα έλαο φκηινο ρξεηάδεηαη λα 

επεμεξγαζηεί ηα ζπζηήκαηα ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο θαη λα επηιέμεη ην θαιχηεξν γηα ηελ 

δηθή ηνπ πεξίπησζε. Σέινο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην έρεη δείμεη κεγάια ζεκάδηα πξνφδνπ, 

έλαο φκηινο επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα εληνπίζεη ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπ. Πξέπεη λα αλαθεξζεί 

φηη ην ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν ζαλ πεγή δεκηνπξγίαο λέσλ 

αζψκαησλ αγαζψλ, φζν θαη ζαλ έλα κέζν δηαλνκήο θαη δηαρείξηζεο παιαηνηέξσλ.  

Σα αζψκαηα αγαζά δηαθέξνπλ απφ ηα πιηθά θαη απαηηνχλ δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε, θαζψο 

είλαη ππεχζπλα γηα ηελ εκπνξηθή επηηπρία κηαο επηρείξεζεο. ηε θάζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ έλαο φκηινο επηιέγεη ζπλήζσο κία απφ ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ησλ 

αζψκαησλ αγαζψλ (πγθεληξσηηθή, Καηαλεκεκέλε ή Γεσγξαθηθή Ηδηνθηεζία). Ζ επηινγή 

απηή ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην ηζηνξηθφ ηνπ νκίινπ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ, ηελ θηινζνθία 

ηνπ θαη ηελ θνξνινγηθή ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζηκνπνίεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ 

κεζφδσλ ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο πνπ πεξηγξάθεθαλ.  

Γηα ην θαιχηεξν ζχζηεκα ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο εμεηάδεηαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ νκίινπ 

αιιά θαη νη νηθνλνκηθέο, θνξνινγηθέο θαη λνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαη πψο απηέο 

ζα επεξεάζνπλ ηα αζψκαηα αγαζά. Παξάιιεια ε επηρείξεζε πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη 

ηερληθέο πνπ ζα ηηο επηηξέςεη ηελ πξνζαξκνγή ησλ ελδννκηιηθψλ ηηκψλ ζηελ αγνξά 

γξήγνξα, εχθνια θαη κε αθξίβεηα. 

Ζ απμαλφκελε δπζθνιία δηαρείξηζεο ηέηνησλ πεξίπινθσλ δηαδηθαζηψλ θαη ν ζθιεξφο 

έιεγρνο ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ πεξηπιέθεη ηα δεηήκαηα ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο. 

Οη φκηινη ζα πξέπεη λα κειεηήζνπλ ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο επηζεκάλζεηο ηνπ ΟΟΑ ή 

θάπνηαο άιιεο ελδννκηιηθήο απζεληίαο γηα λα απνθχγεη πξνζηξηβέο. Σελ ίδηα ζηηγκή φκσο 
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πξέπεη κεραλνγξαθήζεη πιήξσο ηεο δηαδηθαζίεο ηεο θαη λα θξαηά έλα πιήξεο αξρείν ησλ 

θηλήζεψλ ηεο γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ εθνξία ζηνπο ειέγρνπο ηεο.  

Ο εθάζηνηε φκηινο ρξεηάδεηαη λα αιιάμεη ηηο ελδννκηιηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπ θαη γηα λα 

αληηκεησπίζεη ηελ ηαρχηαηε αχμεζε ησλ ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ θαη αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο (Abdallah, 2002). Σν παξαδνζηαθφ πιαίζην θαλνληζκψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο δελ είλαη επαξθέο. Πξέπεη βέβαηα λα αλαθεξζεί φηη ε 

επηινγή ελδννκηιηθήο κεζφδνπ ζε ζέκαηα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη δπζθνιφηεξε ιφγσ 

έιιεηςεο ζπγθξίζηκσλ, κε ειεγρφκελσλ ζπλαιιαγψλ.  

Σέινο, ε αδπλακία θνξνιφγεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ επηδεηλψλεη 

ην πξφβιεκα, θαζψο πνιιέο επηρεηξήζεηο ζα επηιέμνπλ ηελ ελδννκηιηθή ζπλαιιαγή κε 

ζθνπφ ηελ απφθξπςε ζηνηρείσλ. Δλψ κε δεδνκέλε ηελ αλαζθάιεηα ηνπ δηαδηθηχνπ κία 

APA είλαη ίζσο ε θαιχηεξε παξνχζα ιχζε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνζηξηβψλ κεηαμχ 

νκίισλ θαη θνξνινγηθψλ αξρψλ. 

Μειινληηθά νη θνξνινγηθέο αξρέο πξέπεη λα επελδχζνπλ ζην αλζξψπηλν πξνζσπηθφ ηνπο 

θαη ζηελ εθπαίδεπζή ηνπ πάλσ ζε δεηήκαηα ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο εληφο ή εθηφο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Με ηε ζεηξά ηνπο νη φκηινη επηρεηξήζεσλ νθείινπλ λα ζεβαζηνχλ 

ην εθάζηνηε λνκηθφ πιαίζην θαη λα παξνπζηάδνπλ κε αθξίβεηα φια ηα ζηνηρεία ησλ 

ζπλαιιαγψλ ηνπο. Μέζα απφ κία ζσζηή ζπλεξγαζία ησλ δχν κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ε 

αμία θαη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηφζν ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο αιιά θαη ηνπ 

δηαδηθηχνπ. 

Σέινο, δηεμάρζεθε ζπλέληεπμε ζε δχν δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Γ.Ο.Τ. Θεο/λίθεο πάλσ ζην 

δήηεκα ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ηελ αληηκεησπίδνπλ νη 

θνξνινγηθέο αξρέο. Έγηλε πξνζπάζεηα δηεμαγσγήο παξφκνηαο ζπλέληεπμεο απφ 

δηεπζπληηθά ζηειέρε επηρεηξήζεσλ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Λάξηζαο νη νπνίνη φκσο 

αξλήζεθαλ λα δψζνπλ ζηνηρεία ή δελ γλψξηδαλ γηα ηηο ελδννκηιηθέο ζηξαηεγηθέο ησλ 

επηρεηξήζεψλ ηνπο.   
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