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Π Ε ΡΙ Λ Η Ψ Η

Η πρακτική των ενδοομιλικών συναλλαγών αποδίδεται  με τον όρο «transfer pricing». 

Από φορολογικής απόψεως  σκοπός  είναι η πραγματοποίηση όσο το δυνατόν 

μικρότερη  επιβάρυνση με τη μεταφορά της φορολογητέας βάσης από το κράτος με 

υψηλότερο συντελεστή  φόρου σε εκείνο με το χαμηλότερο. Σε διεθνές επίπεδο η 

τεχνική του «transfer pricing» αντιμετωπίζεται με  βάσει την αρχή του πλήρους 

ανταγωνισμού που έχει αποτυπωθεί στην «Πρότυπη Φορολογική Σύμβαση» του 

Ο.Ο.Σ.Α. αλλά έχει ενσωματωθεί και στο κοινοτικό φορολογικό δίκαιο. Στην Ελλάδα 

έχουν γίνει σημαντικά βήματα από τον νομοθέτη. Στην εργασία αναλύεται οι έννοιες, 

η αντιμετώπιση αλλά και οι διατάξεις που αφορούν τις ενδοομιλικές συναλλαγές. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η εκρηκτική ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης, σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι τα δύο τρίτα ή περισσότερο των εν λόγω συναλλαγών 

θεωρείται γενικά να λαμβάνουν τη μορφή των συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων και η πίεση που απορρέει από την έντονη δράση διεθνών οργανισμών 

όπως  ο  ΟΟΣΑ και  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  κάνει  επιτακτική  την  διαμόρφωση ενός 

ολοκληρωμένου  νομικού  πλαισίου  για  τον  έλεγχο  της  ενδοομιλικής  τιμολόγησης 

(transfer pricing).

Η σημασία της τιμής μεταβίβασης ή τιμή ενδοομιλικής συναλλαγής  (transfer 

price),  έχει  αναγνωριστεί  από  σχεδόν  όλες  τις  κυβερνήσεις. Οι  φορολογικές 

διοικήσεις  θεωρούν  τις  τιμές  μεταβίβασης  ως  ένα  από  τα  πιο  σημαντικά  διεθνή 

φορολογικά θέματα διότι καθορίζει την κατανομή των φορολογικών εσόδων μεταξύ 

των εμπλεκόμενων κρατών. Η μη ενδεδειγμένη χρήση της ενδοομιλικής τιμολόγησης 

οδηγεί  σε αδικαιολόγητη μεταφορά κερδών.

Σκοπός των επιχειρήσεων είναι η μεγιστοποίηση των κερδών τους, που 

σημαίνει αύξηση των εσόδων και μείωση των δαπανών τους και κυρίως των 

φορολογικών τους επιβαρύνσεων. Προκειμένου περί ομίλων, δεν αποσκοπείτε η 

ελαχιστοποίηση των φορολογικών βαρών σε επίπεδο εταιρίας, αλλά σε επίπεδο 

ομίλου. Oι δυνατότητες επιτυχίας αυτού του στόχου αυξάνονται σε σχέση με τις 

δυνατότητες που υπάρχουν όταν η επιχείρηση δρα μεμονωμένα, όταν δηλαδή δεν 

ανήκει σε κάποιο όμιλο και όταν ο όμιλος είναι πολυεθνικός, οι δυνατότητες μείωσης 

είναι ακόμη περισσότερες, ενώ οι δυνατότητες των Φορολογικών Αρχών  να 

αντιμετωπίσουν το πρόβλημα είναι περιορισμένες. Ο όμιλος επιδιώκει  να μεταφέρει 

τα φορολογητέα του κέρδη στη χώρα ή στις χώρες με τον μικρότερο φορολογικό 

συντελεστή ή ακόμα και σε χώρες που δεν έχουν χαμηλούς ονομαστικούς 

συντελεστές, όμως παρέχουν δελεαστικά φορολογικά κίνητρα, που βασίζονται στο 

μέγεθος των φορολογητέων κερδών, για τη διενέργεια επενδύσεων, γεγονός που 

οδηγεί σε χαμηλότερους πραγματικούς συντελεστές . Ακόμα υπάρχει η εναλλακτική 

λύση τα  κέρδη να οδηγηθούν σε κάποιο Φορολογικό Παράδεισο  και να αποφύγουν 
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τελείως ή σχεδόν τελείως τη φορολόγηση,  προκαλώντας ζημία στις   εμπλεκόμενων 

χώρες.

Μέχρι και σήμερα ο έλεγχος των   ενδοομιλικών συναλλαγών δεν έχει καμιά 

επιτυχία στη χώρα μας. Όμως  η όλο και εντονότερη δράση των διεθνών οργανισμών 

αναγκάσει τον νομοθέτη να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Η εργασία αυτή επιχειρείται να αναλύσει τους όρους, τον τρόπο λειτουργίας 

του transfer pricing αλλά και την αντιμετώπιση του από τις διεθνής αλλά κυρίως από 

την εθνικές διατάξεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  I

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H διμερής επίλυση θεμάτων αποφυγής διπλής φορολόγησης δεν είναι εύκολη 

υπόθεση, πολλές φορές μάλιστα καταντά αδύνατη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Καναδάς και οι HΠA έχουν υπογράψει πέντε 

συμπληρωματικά Πρωτόκολλα για τη δημιουργία των διαδικαστικών πλαισίων 

εφαρμογής της μεταξύ των Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολόγησης.

Επίσης, χαρακτηριστική είναι η υπόθεση GlaxoSmithKline   που δημιούργησε 

διαφορά μεταξύ HΠA και Ηνωμένου Βασιλείου. Ο κολοσσός της 

φαρμακοβιομηχανίας κατηγορήθηκε για παράνομη προώθηση ορισμένων φαρμάκων, 

για μη αποκάλυψη ορισμένων δεδομένων που συνδέονται με την ασφάλεια των 

φαρμάκων και για ψευδείς δηλώσεις ως προς την τιμή τους. Η GlaxoSmithKline 

παραδέχθηκε την ενοχή της για τη δημοσίευση ψευδών στοιχείων για τις τιμές τους 

και την αποτελεσματικότητά τους .Υπήρξε  συμβιβασμός  και το αποτέλεσμα των 

διαπραγματεύσεων  οδήγησε σε συμφωνία τον Νοέμβριο του 2011 και η 

φαρμακευτική εταιρία  θα καταβάλει πρόστιμα συνολικού ύψους 3 δισεκατομμυρίων 

θέτοντας τέλος σε όλες τις δικαστικές διώξεις (ποινικές και αστικές) που συνδέονται 

με την έρευνα που ξεκίνησε η εισαγγελία του Κολοράντο το 2004 και συνέχισε η 

εισαγγελία της Μασαχουσέτης σχετικά με τις εμπορικές πρακτικές του ομίλου ως 

προς εννέα προϊόντα. Η συμφωνία αφορά επίσης έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης 

των ΗΠΑ για ψευδείς δηλώσεις για τιμές φαρμάκων που συνδέονται με το 

πρόγραμμα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 

ηλικιωμένων και των χαμηλών εισοδηματικών τάξεων .

Ιστορική αναδρομή
Ιστορικά ,  η πρώτη προσπάθεια ξεκίνησε από τις HΠA το 1923 με το Κεφάλαιο 

(section) 482   που τότε περιλάμβανε μια πρόταση. H δεύτερη πρόταση στο  482 του 

IRC προστέθηκε το 1986, ενώ η λογική των «ίσων αποστάσεων» ξεκίνησε με 

ρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν το 1935. Το μεγαλύτερο μέρος των Οδηγιών OOΣA του 
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1979 βασίστηκε στις αρχές που είχαν ήδη καθιερωθεί στις HΠA μέσω του Κεφαλαίου 

482 του IRC (Inland Revenue Code). Τα πράγματα τελευταίως κινούνται γρήγορα. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τον Ιανουάριο του 2006 έως τον Δεκέμβριο του 2007, 

τριάντα τέσσερις (34) χώρες έχουν εισαγάγει ή τροποποιήσει κανόνες σχετικούς με 

τις Ενδοομιλικές Συναλλαγές. Τον  Σεπτέμβριο του 2006,  35 μέλη του OOΣA και οι 

οργανισμοί: το  Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ιnter-

American Center of Tax Administrations «CIAT»( Διαμερικανικό Κέντρο 

Φορολογικής Διοικήσης)  και η Intra-European Organisation of Tax Administrations 

«IOTA» ( Ενδοευρωπαϊκή Οργάνωση  Φορολογικών Υπηρεσιών), υιοθέτησαν τη 

«Δήλωση της Σεούλ». H «Δήλωση» δεσμεύει τα κράτη - μέλη να ανταλλάσσουν και 

να μοιράζονται πληροφορίες, καθώς επίσης να βελτιώνουν την «πρακτική τους 

συνεργασία» για να αντιμετωπίσουν τη μη συμμόρφωση με τις Οδηγίες. Μάλιστα 

προσδιορίστηκε η επόμενη συνεδρίασή , η οποία θα τη φιλοξενούσε η Νότια Αφρική 

στα τέλη του 2007 ή στις αρχές του 2008 για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων.

Σήμερα σε διεθνές επίπεδο, λειτουργούν τα παρακάτω επίσημα πολυμερή όργανα 

ανταλλαγής πληροφοριών:

• Joint International Tax Shelter Information Centre (Διεθνές Καταφύγιο Κοινή 

Φορολογικής  Πληροφόρησης), που ιδρύθηκε  το 2004  αρχικά με τέσσερις 

χώρες-  μέλη τις : Αυστραλία,  Ηνωμένες Πολιτείες,  Ηνωμένο Βασίλειο και 

Καναδά, και  προσχώρησαν  από το 2007 και μετά οι: Ιαπωνία,  Νότια 

Κορέα,  Κίνα, η Γαλλία και Γερμανία. Έχει γραφεία στην Ουάσιγκτον με την 

ίδρυση του, και το 2007 δημιουργήθηκε και αυτό στο Λονδίνο. Σκοπό του, η 

πιο  αποτελεσματική αναγνώριση και ο  περιορισμός των διαφόρων ειδών 

κακόβουλου φορολογικού σχεδιασμού με τη διεξαγωγή σε πραγματικό χρόνο 

ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο των διμερών φορολογικών 

συμφωνιών. Επίσης  την προώθηση της διακυβερνητικής συνεργασίας και 

την ενίσχυση της ικανότητας στις διασυνοριακές πράξεις εντοπισμού  και 

αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής από επιχειρήσεις και ιδιώτες.

• Seven Country Working Group on Tax Havens (σε ελεύθερη μετάφραση: 

Ομάδα Εργασίας Επτά Χωρών για τους Φορολογικούς Παραδείσους), με 

μέλη: Αυστραλία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Ιαπωνία και Καναδά. Σε αυτό το φόρουμ,  συνεργάζονται για τη 

βελτίωση της ικανότητας κάθε χώρας στην αντιμετώπιση των κινδύνων που 
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θέτουν οι φορολογικοί παράδεισοι για τα φορολογικά τους συστήματα. Κοινά 

ζητήματα που αφορούν όλα τα μέλη των επτά χωρών της ομάδας είναι η 

χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου, το Διαδίκτυο και πιστωτικές ή χρεωστικές 

κάρτες σε καταχρηστικές συμφωνίες (άυλων, υπεράκτιες τραπεζικές και 

χρηματιστηριακές) οι φορολογικοί παράδείσοι,  οι ανάδοχοι των 

καταχρηστικών συμβάσεων  και η χρήση των διεθνών  επιχειρήσεων.

Οι πληροφορίες-εμπειρίες  για τα φορολογικά κίνητρα και τις χώρες 

καταφύγια μέχρι σήμερα έχουν καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των υπεράκτιων ανατιμολογήσεων, την 

αναβαλλόμενη χρηματοδότηση  και τις offshore καταθέσεις.

• Leeds Castle Group, με μέλη: Αυστραλία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένες 

Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ινδία, Καναδά, Κίνα και Νότια 

Κορέα. Η Leeds Castle Group αντικατέστησε τον Ειρηνικό Συλλόγου 

διαχειριστές φόρου το 2006.Οι επίτροποι αυτών των φορολογικών 

διοικήσεων συνεδριάζουν ετησίως για να εξετάσουν  τα ζητήματα της 

παγκόσμιας και εθνικής φορολογικής διοίκησης, ιδιαίτερα την αμοιβαία 

συμμόρφωση στις προκλήσεις.

Μία ακόμη διεθνής εξέλιξη που σχετίζεται με το θέμα των ενδοομιλικών 

τιμολογήσεων είναι η ενοποίηση των Φορολογικών και των Τελωνειακών Αρχών σε 

κάποιες χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Καναδά, Νορβηγία, Σουηδία). Όμως, οι 

κοινοί έλεγχοι επί των τελωνειακών και τιμολογιακών τιμών δεν δείχνουν να μπορούν 

να ευθυγραμμιστούν, αφού τα συμφέροντα των χωρών λειτουργούν αντίθετα 

(μεγαλύτερες τιμές σημαίνουν μεγαλύτερους δασμούς, αλλά και μεγαλύτερη απώλεια 

φορολογικών εσόδων). Tον Mάϊο του 2007, ο World Customs Organisation 

(Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων – ΠΟΤ)  και ο OOΣA (Οργανισμός 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) οργάνωσαν τη δεύτερη συνάντησή τους 

που ήταν αφιερωμένη, όπως και η πρώτη, στο θέμα των Eνδοομιλικών Τιμολογήσεων 

και τον υπολογισμό των δασμών. Στόχος αυτών των συναντήσεων είναι η εξεύρεση 

σημείων σύμπτωσης και συμφωνίας μεταξύ των άμεσων (φορολογία εισοδήματος) 

και των έμμεσων (δασμών) φόρων. Ο ΠΟΤ ξεκίνησε το 1947, όταν οι δεκατρείς 

ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Συνεργασίας συμφώνησαν να δημιουργήσουν μια ομάδα μελέτης. Η 

ομάδα εξέτασε τη δυνατότητα θέσπισης ενός ή περισσοτέρων μεταξύ ευρωπαϊκών 
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τελωνειακών ενώσεων με βάση τις αρχές της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και 

Εμπορίου (GATT). Το 1948, από την  ομάδα μελέτης  είχαν συσταθεί δύο επιτροπές - 

η Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Τελωνείων. Η Οικονομική Επιτροπή ήταν 

ο προκάτοχος του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη 

(ΟΟΣΑ) και  η Επιτροπή Τελωνείων έγινε   Συμβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας 

-ΣΤΣ (Customs  Co-operation Council-CCC).Το 1952, η Σύμβαση  ίδρυσης  της CCC 

τέθηκε σε ισχύ επισήμως. Το Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της CCC 

και η εναρκτήρια σύνοδο του Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 26 

Ιανουαρίου 1953.

Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ)

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) δημιουργήθηκε 

το 1948 ως Οργανισμός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας  (Organisation for 

European Economic Co-operation - OEEC), με σκοπό να διαχειριστεί το σχέδιο 

Μάρσαλ (Marshall) για την ανοικοδόμηση της Ευρώπης μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Αργότερα  επεκτάθηκε και σε μη ευρωπαϊκά κράτη, και το 1960 

μετασχηματίστηκε στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Ιδρυτικά μέλη 

(1961) Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, 

Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, 

Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο και Η.Π.Α. Αργότερα προσχώρησαν 

και άλλα δεκατρία κράτη-μέλη με αποτέλεσμα στο σύνολο τους να είναι 33 πλήρη 

μέλη και αυτά είναι :  Ιαπωνία, Φιλανδία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Μεξικό, Τσεχία, 

Ουγγαρία, Νότια Κορέα, Πολωνία, Σλοβακία, και η Χιλή, η  Σλοβενία και το  Ισραήλ 

το 2010. Ο ΟΟΣΑ συνεργάζεται  με 70 ακόμη χώρες καθώς και άλλους διεθνείς 

οργανισμούς. Η έδρα του  είναι στο Παρίσι και σκοπός του οργανισμού είναι να 

παρέχει ένα περιβάλλον όπου οι κυβερνήσεις μπορούν να συγκρίνουν εφαρμογές 

πολιτικής, να βρίσκουν απαντήσεις στα κοινά προβλήματα, να προσδιορίσουν τις 

καλές πρακτικές και να συντονίσουν τις εσωτερικές και διεθνείς πολιτικές. Είναι 

φόρουμ όπου η όμοια πίεση μπορεί να ενεργήσει ως ισχυρό κίνητρο για να βελτιώσει 

την πολιτική και να εφαρμόσει το «μαλακό νόμο» - μη δεσμευτικά όργανα που 

μπορούν περιστασιακά να οδηγήσουν στις δεσμευτικές συνθήκες. Βασικά όργανα του 

είναι :
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•  το  Συμβούλιο  Υπουργών  που  καθορίζει  τη  στρατηγική  κατεύθυνση  των 

εργασιών του Οργανισμού. Συμμετέχουν εκπρόσωποι των χωρών μελών και 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

• οι  Επιτροπές  όπου  συμμετέχουν  εμπειρογνώμονες  από  πολλά  διαφορετικά 

επιστημονικά πεδία. 

• οι Ομάδες Εργασίας, όπου οι εκπρόσωποι των χωρών μελών αξιολογούν τις 

προτάσεις εργασίας καθώς και τις εργασίες σε εξέλιξη και  

• τη Γραμματεία. Οι ανταλλαγές μεταξύ των κυβερνήσεων του Ο.Ο.Σ.Α. ρέουν 

από τις πληροφορίες και την ανάλυση που παρέχονται από την γραμματεία 

στο Παρίσι.

 

Επίσης ερευνούνται οι κοινωνικές αλλαγές ή πιθανά εξελισσόμενα σενάρια στο 

εμπόριο, το περιβάλλον, η γεωργία, η τεχνολογία, τη φορολογία και διάφορα άλλα 

πεδία. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας, ο Ο.Ο.Σ.Α. είχε αντιμετωπίσει 

μια σειρά οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων εμβαθύνοντας 

περαιτέρω τη σχέση και δέσμευσή του με τις επιχειρήσεις, τα συνδικάτα και άλλους 

αντιπροσώπους  της  κοινωνίας.  Οι  διαπραγματεύσεις  του  Ο.Ο.Σ.Α.  αφορούν  την 

μεταφοράς της φορολογία καθώς και την τιμολόγηση προϊόντων. Με άλλα λόγια, έχει 

προετοιμάσει το έδαφος για τις διμερείς φορολογικές συνθήκες σε όλο τον κόσμο. 

Μεταξύ άλλων,  έχει σημαντικό ρόλο στο συντονισμό της διεθνούς δράσης κατά της 

δωροδοκίας και της διαφθοράς, που δημιουργούν τη Συνθήκη  αντι-διαφθοράς του 

Ο.Ο.Σ.Α., η οποία είναι ενεργή από τον Φεβρουάριο του 1999.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ  ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(TRANSFER PRICING)

Εννοιολογική προσέγγιση  και βασικά χαρακτηριστικά
Ενδοομιλική  τιμολόγηση (transfer pricing) είναι οικονομικός όρος για τον 

προσδιορισμό της αξίας των συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων1 από 

την σκοπιά του φορολογικού δικαίου και της οικονομικής επιστήμης και ασχολείται 

με τον αν οι  τιμές που χρεώνονται για την μεταβίβαση αγαθών, υπηρεσιών και 

άυλων περιουσιακών στοιχείων διαφέρουν από εκείνες  που θα είχαν χρεωθεί εάν οι 

ίδιες επιχειρήσεις ήταν ανεξάρτητες μεταξύ τους. Αυτός καθαυτός ο όρος δεν 

υποδηλώνει κάποιο είδος παράβασης αν και ενδέχεται να διαπραχθούν παραβάσεις.

 Τιμή ενδοομιλικής συναλλαγής  ή τιμή μεταβίβασης (transfer price), είναι η 

τιμή στην  οποία μια επιχείρηση πουλά-μεταβιβάζει αγαθά και άυλα περιουσιακά 

στοιχεία ή παρέχει υπηρεσίες σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δυο επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες (associated companies) η μια προς την 

άλλη, εάν κάποια από αυτές πληροί τους όρους  του άρθρου 9, υποπαράγραφοι 1.α 

και 1.β της Πρότυπης Φορολογικής Σύμβασης. Σύμφωνα μ’ αυτές τις συνθήκες, δυο 

επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες όταν μια από αυτές συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη 

διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο της άλλης ή αν «τα ίδια πρόσωπα συμμετέχουν 

άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο» αμφότερων των 

επιχειρήσεων (π.χ. αν αμφότερες οι επιχειρήσεις είναι κάτω από κοινό έλεγχο). Η 

έννοια της σύνδεσης αναφέρεται στην ύπαρξη ειδικής σχέσης ανάμεσα σε 

επιχειρήσεις  με αυτοτελή  νομική υπόσταση και επιτρέπει την άσκηση κυρίαρχης 

επιρροής. 

1Τσουρουφλής Α. Η Ενδοομιλική Τιμολόγηση, σελ. 5
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Πως λειτουργεί η ενδοομιλική τιμολόγηση
Η  αξίας των συναλλαγών, λόγω της ιδιαίτερης σχέσης μεταξύ των συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων, δεν καθορίζεται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση όπως συμβαίνει 

σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς. Η διαμόρφωση της, δεν έχει επίδραση  στα συνολικά 

αποτελέσματα του ομίλου ωστόσο έχει φορολογικές συνέπειες στο βαθμό που 

επηρεάζει το ποσοστό του κέρδους που αποκομίζει από την κάθε συναλλαγή κάθε μία 

από τις συμβαλλόμενες επιχειρήσεις δηλαδή μεταφέρεται το φορολογητέο κέρδος με 

τρόπο τέτοιο που αλλοιώνει τη συνολική φορολογική επιβάρυνση του ομίλου .Όταν η 

ενδοομιλική τιμολόγηση χρησιμοποιείται  με σκοπό τον προσπορισμό φορολογικών 

πλεονεκτημάτων  (μεταφορά κερδών σε ζημιογόνες εταιρίες του ομίλου ή σε εταιρίες 

με νομική μορφή που τυγχάνει ευνοϊκότερης φορολογικής ρύθμισης) από 

επιχειρήσεις που ανήκουν σε ελληνικό Όμιλο που περιορίζεται στα όρια της χώρας 

μπορεί και πρέπει να αντιμετωπίζεται στα πλαίσια του φορολογικού ελέγχου και δεν 

τίθεται θέμα πρόσθετης θεσμικής θωράκισης. Στην περίπτωση αυτή, αρκεί ο έλεγχος 

να καλύπτει ολόκληρο τον όμιλο και όχι να ελέγχονται οι επιμέρους επιχειρήσεις 

χωριστά και μάλιστα από διαφορετικούς ελεγκτές, σε διαφορετικό χρόνο ή κάποιες 

εταιρίες του ομίλου να μην ελέγχονται καθόλου, αφού έτσι χάνεται η συνολική εικόνα 

και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για φοροδιαφυγή.  Όταν οι εταιρείες του ομίλου 

βρίσκονται εγκατεστημένες σε διαφορετικά κράτη η τιμολόγηση των ενδοομιλικών 

συναλλαγών καθορίζει την κατανομή των φορολογικών εσόδων μεταξύ των 

εμπλεκόμενων κρατών. Έτσι υπερτιμημένες ή υποτιμημένες συναλλαγές μειώνουν ή 

αυξάνουν τα φορολογητέα κέρδη των συμβαλλόμενων συνδεδεμένων επιχειρήσεων 

σε διαφορετικές χώρες. 

Στην διαδικασία λαμβάνουν μέρος οι εξής «παράγοντες» :

• οι Φορολογικές Αρχές της χώρας που είναι εγκατεστημένη η θυγατρική, το 

υποκατάστημα ή η κοινοπραξία που αγοράζει τα ενσώματα αγαθά 

(εμπορεύματα ή πάγια), δέχεται τις υπηρεσίες, χρησιμοποιεί δικαιώματα ή 

δέχεται - εξ επιμερισμού - δαπάνες (κυρίως διοικητικές) από άλλες νομικές 

οντότητες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο συμφερόντων και είναι 

εγκατεστημένες εκτός της χώρας που είναι εγκατεστημένη η ίδια,
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• οι φορολογικές Αρχές της χώρας που είναι εγκατεστημένη η νομική οντότητα 

που πουλά (ενσώματα αγαθά ή υπηρεσίες), εκμισθώνει δικαιώματα ή 

επιμερίζει δαπάνες, 

• η  Νομική Οντότητα που πουλά, εκμισθώνει ή επιμερίζει (η «Τιμολογούσα») 

και      

• η Θυγατρική, το Υποκατάστημα ή η Κοινοπραξία που αγοράζει, μισθώνει, 

δέχεται έξοδα από επιμερισμό (η  «Τιμολογούμενη»).

Μπορούμε να προσθέσουμε ακόμα ένα «παράγοντα», αν μπορούσαμε να το 

ονομάζουμε έτσι, που είναι οι κανονισμοί που υπάρχουν για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος και αυτοί είναι: 

 ο ΟΟΣΑ και οι οδηγίες του προς τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, που έχουν ως 

σκοπό το δίκαιο μοίρασμα των φόρων μεταξύ των συναλλασσόμενων 

δηλαδή μεταξύ των φορολογικών αρχών της τιμολογούσα και των 

φορολογικών αρχών της τιμολογούμενης. Χρυσός Κανόνας των οδηγιών του 

OOΣA είναι η τήρηση  «ίσων αποστάσεων» (arm’s length), δηλαδή η 

χρησιμοποίηση τιμών - για ενδοομιλικές τιμολογήσεις - που θα 

χρησιμοποιούνταν και μεταξύ τρίτων, σε ανάλογες εμπορικές συνθήκες και 

περιστάσεις.

 οι «Συμβάσεις περί Αποφυγής Διπλής Φορολογίας» που τυχόν έχουν 

υπογραφεί μεταξύ των δύο ενδιαφερόμενων χωρών και  επιτρέπουν την 

απευθείας - μεταξύ των Φορολογικών Αρχών - επικοινωνία, χωρίς τη 

μεσολάβηση των διπλωματικών υπηρεσιών.

 το ψήφισμα του Συμβουλίου και των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των 

Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά ένα Κώδικα Δεοντολογίας με 

θέμα την τεκμηρίωση σχετικά με τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (TTM). Στόχος του Κώδικα 

Δεοντολογίας είναι να εξασφαλίσει ότι οι συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων των 

κρατών μελών δεν θα επιβαρύνονται με τέτοια διοικητικά κόστη που θα κάνουν τους 

όρους εμπορίου «λιγότερο ευνοϊκούς από αυτούς που ισχύουν για τις ίδιες 

συναλλαγές όταν διεξάγονται μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων του ίδιου κράτους 

μέλους». 

Παράδειγμα για τις φορολογικές συνέπειες των τιμών ενδοομιλικών 

συναλλαγών (τιμή μεταβίβασης).
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Έστω η μητρική εταιρεία Α που είναι εγκατεστημένη στο κράτος Β  παράγει 

προϊόντα με κόστος παραγωγής ανά μονάδα 1.000,00 και πωλεί  τα προϊόντα της  στη 

θυγατρική της εταιρία Γ η οποία είναι εγκατεστημένη στη χώρα Δ. Η θυγατρική  Γ 

πωλεί στην συνέχεια τα προϊόντα με τιμή ανά μονάδα 5.000,00. Ο φορολογικός 

συντελεστής στο κράτος Β είναι 40% και στο Δ 20% και για χάριν ευκολίας  δεν 

υπολογίζουμε έξοδα μεταφοράς και διανομής αλλά και αποκλείουμε την πώληση των 

προϊόντων κάτω του κόστους. Ο όμιλος έχει τη δυνατότητα να καθορίσει την τιμή 

πώλησης από την μητρική στη θυγατρική σε όποια τιμή επιθυμεί. Τα αποτελέσματα 

φαίνονται στον πίνακα 1 που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ  I

Τιμή 

ενδοομιλικής 

συν/γης

Κέρδος

Α

Κέρδος

Γ

Κέρδος 

Ομίλου 

(προ 

φόρων)

Φόρος 

Κράτους Β

40%

Φόρος 

Κράτους  Δ

20%

Συνολικός 

φόρος 

Ομίλου

Κέρδος 

Ομίλου 

(μετά 

φόρων)

1.000,00 0 4.000,00 4.000,00 0 800,00 800,00 3.200,00

2.000,00 1.000,00 3.000,00 4.000,00 400,00 600,00 1.000,00 3.000,00

3.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 800,00 400,00 1.200,00 2.800,00

4.000,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00 1.200,00 200 1.400,00 2.600,00

5.000,00 4.000,00 0 4.000,00 1.600,00 0 1.600,00 2.400,00

Παρατηρούμε ότι τα κέρδη του ομίλου προ φόρων παραμένουν σταθερά ανεξαρτήτως 

της τιμής της ενδοομιλικής πώλησης, ωστόσο όσο αυξάνεται η τιμή τόσο 

περισσότερο κέρδος αποκομίζει η μητρική και αντίθετα όσο μειώνεται η τιμή τόσο 

μεγαλύτερο είναι το κέρδος της θυγατρικής. Στην συνέχεια έχουμε αυξομειώσεις και 

στα φορολογικά έσοδα των κρατών που αντανακλάται και στη συνολική φορολογική 

επιβάρυνση του ομίλου δεδομένου ότι όσο αυξάνει η τιμή μεταβίβασης αυξάνει και η 

φορολογική επιβάρυνση του ομίλου.

Αυξομειώνοντας τις τιμές των ενδοομιλικών συναλλαγών  ο όμιλος μπορεί να 

εκμεταλλευθεί τις διαφορές και ασυμβατότητες των διαφορετικών φορολογικών 

συνθηκών για να υλοποιήσει τα κέρδη του στο κράτος με την χαμηλότερη φορολογία.

Η τιμή της ενδοομιλικής συναλλαγής (τιμή μεταβίβασης) επηρεάζει την φορολογική 

βάση  της κάθε εταιρίας  και τα φορολογικά έσοδα του εμπλεκόμενου κράτους.
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Σε περίπτωση που θεωρείται ότι οι τιμές των ενδοομιλικών συναλλαγών δεν είναι 

εύλογες δηλαδή είναι τεχνητά υπερκοστολογημένες ή υποκοστολογημένες  με 

συνέπεια να θίγεται το συμφέρον του κράτους τότε οι φορολογικές αρχές προβαίνουν 

σε διόρθωση των φορολογικών αποτελεσμάτων ώστε να συνάδουν με την αρχή των 

ίσων αποστάσεων και παράλληλα επιβάλλονται διάφορες κυρώσεις  ανάλογα με την 

νομοθεσία του  κράτους.

Φοροαποφυγή και Φοροδιαφυγή
Η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης του ομίλου για την οποία διεθνών 

χρησιμοποιείται ο γενικός όρος «tax mitigation» μπορεί να λάβει διαφορετικές 

μορφές και να χαρακτηριστεί ως φορολογικός σχεδιασμός «tax planning», 

φοροαποφυγή «tax avoidance» ή φοροδιαφυγή «tax evasion».

«H γραμμή που υπάρχει μεταξύ   φοροδιαφυγής και  φοροαποφυγής  είναι αρκετά 

σαφής. Η πρώτη είναι εγκληματική ενώ η δεύτερη όχι. Μπορεί να είναι κοινωνικά 

ανεπιθύμητη αλλά είναι μέσα στο έγγραφο του νόμου»2 

Ο  ΟΟΣΑ ορίζει ότι «η φοροαποφυγή  γενικά χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει τη διευθέτηση των υποθέσεων του φορολογουμένου που έχει ως στόχο να 

μειώσει τη φορολογική του οφειλή  και ακόμα, αν  η συμφωνία θα μπορούσε να είναι 

απολύτως  νόμιμη,  είναι συνήθως σε αντίθεση με την πρόθεση του νόμου που 

φιλοδοξεί να ακολουθήσει». Έτσι φοροαποφυγή «tax avoidance», είναι η 

συμπεριφορά που αποσκοπεί στην ολική ή μερική αποφυγή της φορολογικής 

υποχρέωσης εκμεταλλευόμενη τις ατέλειες  της φορολογικής νομοθεσίας, χωρίς όμως 

να παραβιάσει ευθέως  τις σχετικές διατάξεις. Αν ο φορολογικός νομοθέτης 

διορθώσει τις ατέλειες  στην νομοθεσία και τη θέσπιση αντικινήτρων για τις 

συγκεκριμένες συμπεριφορές, η καταπολέμηση της φοροαποφυγής είναι πιθανή.

Απώτερος σκοπός της πρόθεσης του εθνικού νομοθέτη είναι να διασφαλίσει τη 

φορολογική βάση του κράτους του.3

2Peterson v C of IR Lord Bingham of Cornhill and Lord Scott of Foscote stated at p 

19.114 (Para 60).

3Σαββαϊδου Κ., Κανόνες τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών, ΔΦΝ 
63/2009, σελ.922  
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Φοροδιαφυγή «tax evasion» είναι η συμπεριφορά που αποσκοπεί  στην ολική 

ή μερική  αποφυγή της φορολογικής υποχρέωσης και παραβιάζει διατάξεις  της 

φορολογικής νομοθεσίας. Περιλαμβάνει και την έννοια της φορολογικής απάτης (tax 

fraud) και επισύρει ποινικές ή άλλες νομικές κυρώσεις. Οι βλάβες που προκαλούνται 

από την φοροδιαφυγή είναι ποικίλες και πολλές. Στις  επιδράσεις περιλαμβάνονται η 

βραχυπρόθεσμη απώλεια εσόδων, η αυξανόμενη έλλειψη σεβασμού για το 

φορολογικό σύστημα και το νόμο, όλο και πιο πολύπλοκη φορολογική νομοθεσία, η 

αντιοικονομική κατανομή των πόρων, μια άδικη μετατόπιση του φορολογικού 

βάρους, και την αποδυνάμωση της ικανότητας των Κυβερνήσεων για να ρυθμίσει  και 

να εφαρμόσει την οικονομική πολιτική. Η  φοροδιαφυγή μπορεί να καταπολεμηθεί 

από την φορολογική διοίκηση με την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Παράδειγμα  φοροδιαφυγής είναι η χρήση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών 

(τιμές μεταβίβασης) που παραβιάσουν την αρχή των ίσων αποστάσεων με σκοπό την 

μεταφορά κερδών μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων,  συμπεριφορά που 

απαγορεύεται από την νομοθεσία των περισσότερων κρατών.

Παράδειγμα φοροαποφυγής είναι όταν η συναλλαγή μεταξύ δύο 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων δεν γίνεται απευθείας  αλλά μέσω παρένθετης εταιρίας, 

συνήθως με έδρα σε χώρα με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, με αποκλειστικό σκοπό 

την μεταφορά κέρδους  στη χώρα  με τον ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. Αν είναι 

δεδομένο ότι η συναλλαγή είναι πραγματική και τιμολογείται σύμφωνα με την αρχή 

των ίσων αποστάσεων τότε η συμπεριφορά αυτή μπορεί να είναι ανεπιθύμητη επειδή 

μειώνει τα κρατικά φορολογικά έσοδα, ωστόσο δεν υπάρχει διάταξη που να την 

καθιστά παράνομη. 

Ως φορολογικός σχεδιασμός «tax planning» χαρακτηρίζεται η διευθέτηση των 

φορολογικών υποθέσεων ή γενικότερα της φορολογικής συμπεριφοράς προκειμένου 

να ελαχιστοποιούνται οι φορολογικές  υποχρεώσεις, να επιτυγχάνονται ευνοϊκότερες 

φορολογικές συνέπειες  χωρίς να παραβιάζονται οι διατάξεις της φορολογικής 

νομοθεσίας. Δηλαδή αξιοποιούνται οι δυνατότητες που παρέχει ο ίδιος ο νόμος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ελληνική Νομοθεσία
Το νομικό πλαίσιο της τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών  στην Ελλάδα 
αποτελείται από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 10 του Ν 3728/2008 και του 
άρθρου 39 Α του Ν 2238/1994

Το άρθρο 39 του Ν 2238/1994 προβλέπει την δυνατότητα διόρθωσης των 

κερδών των συνδεδεμένων επιχειρήσεων καθώς και την επιβολή κυρώσεων σε 

περίπτωση παραβίασης της αρχής των ίσων αποστάσεων λόγω της φοροδιαφυγής σε 

βάρος του ελληνικού δημοσίου. Το άρθρο 39 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του 

Ν 3775/2009 διότι ήταν απαραίτητο να εκσυγχρονισθούν οι ρυθμίσεις  μετά την 

θέσπιση της υποχρέωσης τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών  που πήρε 

μέρος με το άρθρο 26 του Ν 3728/2008. Και μαζί με την παράγραφο 13 περίπτωση α΄ 

του άρθρου 11 του Ν 3842/2010 εφαρμόζεται για υποχρέωσης υποβολής δήλωσης 

φορολογίας που δημιουργούνται από το 2011 και μετά.

Με το Ν 3728/2008 συστάθηκε η «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς» που ανήκει 

στη Γενική Διεύθυνση  Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. 

Σκοπός της είναι  η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η έρευνα, ο έλεγχος, η 

σύγκριση τιμών στην παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση και διάθεση των προϊόντων 

και εμπορευμάτων του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, την παροχή υπηρεσιών, 

την τήρηση του Αγορανομικού Κώδικα και μια σειρά άλλων ελέγχων. Με το νόμο 

3728/2008 εισήχθη στην χώρα μας  η υποχρέωση τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών 

συναλλαγών με σκοπό τον έλεγχο των τιμών της αγοράς. Επίσης με την Υπουργική 

Απόφαση Α2-8092/31.12.2008 «Ειδικότερες  Ρυθμίσεις σχετικά με την επιβολή 

Κανόνων Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών, κατά τις επιταγές της 

παραγράφου 10 άρθρου 26 του Ν 3728/2008 (ΦΕΚ 258Α)» του Υπουργείου 

Ανάπτυξης ρυθμίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του νόμου.

Στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 Ν 2238/1994 υπάγονται όλες οι επιχειρήσεις 

οποιουδήποτε τύπο και μορφής. Εξ αντιδιαστολής δεν υπάγονται :
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 τα φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχείρηση, 

 τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 

 κάθε είδους ιδρύματα, 

 οι κοινωνίες αστικού δικαίου που δεν ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,

 οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμετάλλευσης μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

 οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν ιδρύουν  μόνιμη εγκατάσταση στην 

Ελλάδα.

Στο πεδίο εφαρμογής όμως του άρθρου 26 του 3728/2008  εξ αντιδιαστολής  δεν 

περιλαμβάνονται  οι ατομικές επιχειρήσεις. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 26 

εξαιρούνται ρητώς οι εταιρείες:

 των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός 

εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00)  η οποία και αίρεται αν υπερβεί το ποσό 

αυτό για δύο συνεχόμενες διαχειριστικές χρήσης  και

 οι ημεδαπές  ή αλλοδαπές που υπάγονται στο καθεστώς  του ΑΝ 89/1967 που 

τροποποιήθηκε  με το άρθρο 27 Ν 3427/20054

4ΑΝ 89/1967 αρθρ.1 αλλοδαπές εταιρείες μπορούν να εγκαθίστανται στην Ελλάδα 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν στα 

κεντρικά τους καταστήματα ή σε συνδεδεμένες με αυτές, υπό την έννοια του άρθρου 

42ε του ΚΝ 2190/1920,  και μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, υπηρεσίες 

συμβουλευτικού χαρακτήρα, κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, ελέγχου ποιότητας 

παραγωγής προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, κατάρτισης μελετών, σχεδίων και 

συμβάσεων, διαφήμισης και μάρκετινγκ, επεξεργασίας στοιχείων, λήψης και παροχής 

πληροφοριών και έρευνας και ανάπτυξης. Και  Άρθρ.4 υπάγονται κατόπιν σχετικής 

αιτήσεως και ημεδαπές εταιρίες εφόσον παρέχουν αποκλειστικά τις υπηρεσίες του 

άρθρου 1 του παρόντος σε υποκαταστήματα τους στην αλλοδαπή ή σε  συνδεδεμένες 

με αυτές  και μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες.

19



Προϋπόθεση για την εφαρμογή τους  είναι  η  ύπαρξη σχέσης άμεσης ή έμμεσης 

ουσιώδους διοικητικής ή οικονομικής εξάρτησης  ή ελέγχου λόγω συμμετοχής της 

μίας στο κεφάλαιο της άλλης  ή τη διοίκηση της άλλης  ή λόγω συμμετοχής των ίδιων 

προσώπων  στο  κεφάλαιο  ή  στη  διοίκηση  και  των  δύο  επιχειρήσεων.  Πρόκειται 

δηλαδή για  συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά το άρθρο 42ε του ΚΝ 2192/1920  και 

την ερμηνευτική εγκύκλιο με αριθ. Πρωτοκόλλου Α2-2233 07/05/2009.

Αντικείμενο εφαρμογής των  άρθρου  είναι οι ενδοομιλικές συναλλαγές5  και η μη 

τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων με συνέπεια διαφυγόντα φορολογητέα 

κέρδη για την χώρα μας. Οι συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων μπορεί 

να είναι είτε :

 Συμβάσεις πώλησης αγαθών (ενσώματων και άυλων)

 Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών (π.χ. χρηματοοικονομικές, παραχώρηση 

δανείων, υπηρεσίες εκμίσθωση,  υποστήριξης, αναδιοργάνωσης κ.α.) 

 Συμβάσεις παραχώρησης χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας, δικαιώματα ή αποζημιώσεις για χρησιμοποίηση ευρεσιτεχνιών 

σημάτων, πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λ.π.

Για να  εφαρμοσθεί  του άρθρου 39 πρέπει η ενδοομιλική τιμολόγηση να είναι 

αντίθεση προς την αρχή των ίσων αποστάσεων δηλαδή οι συναλλαγές μεταξύ των 

συνδεδεμένων μερών να πραγματοποιήθηκαν με οικονομικούς όρους διαφορετικούς 

από εκείνους που θα έπρατταν αν ήταν ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Η σύγκριση 

συμπεριλαμβάνει όλους του συμφωνηθέντες οικονομικούς όρους δηλαδή λαμβάνει 

5Ενδοομιλικές συναλλαγές σύμφωνα  με το άρθρο 1 παρ.2 της ΥΑ Α2-8092/2008 

«θεωρούνται οι ενδοομιλικές παραδόσεις προϊόντων  που τιμολογούνται  από τρία 

μέρη (τριγωνικές συναλλαγές)».Δηλαδή υπάγονται περιπτώσεις που δεν διενεργείται 

άμεσα η συναλλαγή στις δύο συνδεδεμένες επιχειρήσεις άλλα μεσολαβεί μια τρίτη 

ανεξάρτητη εταιρεία, που πρέπει όμως να μην εμπλέκεται στην παράδοση των 

αγαθών παρά μόνο να εκτελεί τιμολόγηση.
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υπόψη πέρα από τις τιμές των προϊόντων ή υπηρεσιών που συγκρίνονται, στοιχεία 

όπως η ποιότητα, οι συναλλακτικοί όροι, τη ποσότητα των προϊόντων κ.α.6.

Το άρθρο 39 του Ν 2238/1994 προβλέπει την αύξηση των κερδών της ημεδαπής 

επιχείρησης ή ημεδαπής μόνιμης εγκατάστασης η οποία λόγω της παραβίασης της 

αρχής των ίσων αποστάσεων πραγματοποίησε μικρότερο κέρδος. Το ύψος  της 

προσαύξησης είναι η το ποσό των κερδών που θα είχαν πραγματοποιηθεί αν είχε 

τηρηθεί η αρχή των ίσων αποστάσεων. Σε περίπτωση που το κέρδος από τις 

συναλλαγές  μετατέθηκε στην αλλοδαπή έδρα λόγω μη τήρησης της αρχής, θεωρείται 

ότι προέκυψε στην Ελλάδα και προσαυξάνει το κέρδος  από τη δραστηριότητα της 

μόνιμης εγκατάστασης στην χώρα. Το ποσό της αύξησης προστίθεται  στα καθαρά 

κέρδη που προκύπτουν από τα βιβλία της επιχείρησης. Η προσαύξηση δεν θίγει το 

κύρος των βιβλίων και στοιχείων της. Παράλληλα το ποσό της προσαύξησης, αυξάνει 

τα ακαθάριστα έσοδα για να υπολογισθούν κάθε είδους φόροι, τέλη και εισφορές 

στις λοιπές φορολογίες (Φ.Π.Α, τέλη χαρτοσήμου, παρακρατούμενοι φόροι κ.λ.π.). 

Επιπλέον υπάρχουν κυρώσεις στην επιχείρηση που διενεργήθηκε η διόρθωση των 

κερδών. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν 2523/1997 προβλέπεται προσαύξηση 

ανακρίβειας 2% μηνιαίως  για την φορολογία εισοδήματος και 3% για το Φ.Π.Α. 

(φόρος προστιθέμενης αξίας). Σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 7 επιβάλλεται 

χρηματικό πρόστιμο που υπολογίζεται με συντελεστή 10% επί των επιπλέον καθαρών 

κερδών που προκύπτει από την εφαρμογή της αρχή των ίσων αποστάσεων και είναι 

ανεξάρτητο από τα άνωθεν (είναι πρόστιμο και υπολογίζεται και σε περίπτωση που η 

εταιρία έχει ζημίες) και εξακολουθεί να επιβάλλεται  και στην περίπτωση διευθέτησης 

της διαφοράς από τη ενδοομιλική τιμολόγηση, δυνατότητα που δίνεται από το άρθρο 

25 της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ ή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Διαιτησίας. Σε 

αυτή την περίπτωση το πρόστιμο υπολογίζεται στο τελικό ποσό της διόρθωσης των 

κερδών. 

Με  το άρθρο 66 παρ. 4 περ.α΄ του Ν 2238/1994  έχουν συσταθεί τα 

Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) και τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα 

(Π.Ε.Κ.) και  με την υπ’αριθ. 1028199/10456/ Β0012/ΠΟΛ.1051/21.3.2005 Απόφαση 

του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Σε αυτές τις επιτροπές ανατίθενται ο 

6ΣτΕ 824-6-6/1995
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έλεγχος όταν συντρέχει περίπτωση παράβασης της αρχής των ίσων αποστάσεων, οι 

οποίες  βασιζόμενες στις Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ7 αποφαίνονται 

αιτιολογημένα για την συνδρομή των προϋποθέσεων  της παράβασης της αρχής των 

ίσων αποστάσεων και για το ύψος της προσαύξησης των κερδών. Σύμφωνα με τη 

παράγραφο 7 του άρθρου 39 από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. εκδίδεται 

ιδιαίτερη πράξη επιβολής προστίμου   ταυτόχρονα  με το φύλλο ελέγχου φόρου 

εισοδήματος  ή την πράξη προσδιορισμού αποτελεσμάτων. Το πρόστιμο 

καταβάλλεται εφάπαξ εντός του επόμενου μήνα από το μήνα της βεβαίωσης. Κατά 

την πράξη επιβολή του προστίμου μπορεί ο φορολογούμενος να ζητήσει διοικητική 

επίλυση της διαφοράς ή δικαστικό συμβιβασμό σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν 

2523/1997 και 70-71 του Ν 2238/1994.

Οι  συνδεδεμένες επιχειρήσεις 8 έχουν υποχρέωση  τεκμηρίωσης των 

ενδοομιλικών τους συναλλαγών9 . Υπάρχουν οι εξής  συναλλαγές  που από τις 

διατάξεις του άρθρου 26  Ν 3728/2008 και της ΥΑ Α2-8092/2008 εξαιρούνται:

 Συμβάσεις (νοούνται και οι προφορικές συμφωνίες που όμως αποδεικνύονται 

από σχετικές λογιστικές εγγραφές και άλλα φορολογικά στοιχεία) μεταξύ των 

συνδεδεμένων εταιρειών με αξία δεν υπερβαίνουν τις  διακόσιες χιλιάδες 

ευρώ (200.000,00) ετησίως,

 Συναλλαγές μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή μερίδες,

 Συναλλαγές για τη μεταβίβαση κυριότητας και λοιπών εμπράγματων 

δικαιωμάτων επί ακινήτων.

7παρ.6 του άρθρου 39 του Ν 2238/1994 

8παρ.5 άρθρο 39 Ν2238/1994 σε συνδυασμό με την παρ.1 του άρθρου 39Α 

«1.Ημεδαπή επιχείρηση, που λειτουργεί με οποιονδήποτε τύπο και μορφή στην 
Ελλάδα και συνδέεται με αλλοδαπή επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3 
του άρθρου 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ...»

9Βλ.παρακάτω ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
σελ.23
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Με το άρθρο 26 του Ν 3728/2008 θεσπίζεται η πλήρη εφαρμογή της αρχής 

των ίσων αποστάσεων στην Ελλάδα. Η ΥΑ Α2-8092/2008 ακολουθεί τις 

Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ καθώς κάνει αποδεκτές  για τον υπολογισμό των 

ενδοομιλικών συναλλαγών τις παραδοσιακές μεθόδους  και τις δύο μη παραδοσιακές. 

Η επιλογή της μεθόδου αφήνεται στους φορολογούμενους με την απαίτηση να 

αιτιολογήσουν την επιλογής τους. Η  Υ.Α. δίνει έμφαση στην περιστολή του εύρους 

των τιμών που προκύπτει από την εφαρμογή της αρχής των ίσων αποστάσεων και με 

το άρθρο 7 παρ.1 χωρίζει το εύρος των τιμών σε τέσσερα τεταρτημόρια και αποκλείει 

τα δύο που βρίσκονται στις άκρες  δηλαδή  το πρώτο και το τέταρτο. Συμβατή με την 

αρχή θεωρεί οποιαδήποτε τιμή βρίσκεται στα ενδιάμεσα τεταρτημόρια δηλαδή το 

δεύτερο και το τρίτο. Το άρθρο 26 παρ.1 επιβάλλει ακόμα : 

• την κατάρτιση μελέτης τεκμηρίωσης10

• την ετήσια καταβολή κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγών.

Η κατάσταση υποβάλλεται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις στη Διεύθυνση 

Κοστολόγησης και Έρευνας της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς  της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων  εντός των  επόμενων  τεσσάρων (4) μηνών και δεκαπέντε 

(15) ημερών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Τα στοιχεία αφορούν κάθε μία 

από τις ενδοομιλικές συναλλαγές της προηγούμενης χρήσης (αντικείμενο κάθε 

συμφωνίας, τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου, την αξία της συναλλαγής, τα 

στοιχεία της συμφωνίας, όλες τις ενδοομιλικές παραδόσεις αγαθών που 

τιμολογούνται από τρίτα μέρη (τριγωνικές συναλλαγές)). 

• την υποβολή του φακέλου τεκμηρίωσης, εάν ζητηθεί από τους ελεγκτές.

Για την τήρηση των υποχρεώσεων του άρθρου 26 πραγματοποιείται έλεγχος από την 

Διεύθυνση της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς (ΥπΕΑ). Η  ΥπΕΑ με έγγραφη αίτηση 

ζητά από την ελεγχόμενη εταιρεία μέσα σε τριάντα (30) ημέρες να  προσκομίσει το 

φακέλου τεκμηρίωσης. Ο έλεγχος γίνεται στα γραφεία της ΥπΕΑ. Κατά τον έλεγχο οι 

10Σχετικά βλ. Κώδικας Δεοντολογίας Τεκμηρίωσης σελ.30
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αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικά στοιχεία της ελεγχόμενης 

όπως αναφέρει το άρθρο 9 παρ.2 της ΥΑ Α2-8092/2008 που μπορεί να είναι :

 Γενικό Καθολικό και Αναλυτικά Ισοζύγια ,

 Οικονομικές καταστάσεις, ατομικές ή ενοποιημένες (ελληνική μητρική 

του ομίλου),

 Διευκρινήσεις για τον τρόπο κατάρτισης των φακέλων τεκμηρίωσης,

 Διευκρινήσεις για τις μόνιμες εγκαταστάσεις, συμμετοχές σε προσωπικές 

εταιρείες,

 Διευκρινήσεις για το είδος και το αντικείμενο των συμβάσεων σε 

συνδεδεμένες εταιρείες

 Οποιαδήποτε πληροφορία κρίνεται απαραίτητη με κριτήριο τις 

συγκεκριμένες περιστάσεις.

Αποτέλεσμα του ελέγχου είναι η σύνταξη από τους ελεγκτές έκθεσης που 

περιέχει τα πορίσματα και σε εύλογο χρονικό διάστημα  επιδίδεται στον ελεγχόμενο 

αντίγραφο της. Αν διαπιστωθεί παράβαση προβλέπονται κυρώσεις ανάλογα με το 

είδος της παράβασης.Ο ελεγχόμενος μπορεί να ασκήσει ενδικοφανής  προσφυγή 

εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση  της απόφασης κατά του 

Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Σύμβαση Διαιτησίας
Στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις 23-07-1990 

ελήφθησαν  μέτρα για τη διευθέτηση, μεταξύ άλλων, και των  ζητημάτων των 

υπερτιμολογήσεων ή υποτιμολογήσεων, μέσω της σύναψης της «Σύμβασης για την 

εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διόρθωσης των κερδών μεταξύ 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων»11 (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας) και της έκδοσης 

δύο ακόμα Οδηγιών αυτής «σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις 

συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που 

1190/436/ΕΟΚ, ΕΕΕΚ αριθ.L 225 της 20-8-1990, σελ.10 επ.  
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αφορούν εταιρίες διαφορετικών κρατών μελών»12 και της Οδηγίας «σχετικά με το 

κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές 

εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών»13. Αυτά τα τρία μέτρα αποτέλεσαν μια 

σημαντική και ουσιαστική πρωτοβουλία στον τομέα της άμεσης φορολογίας14. 

Επειδή η Σύμβαση  συνέβαλλε στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων των 

Κοινοτήτων, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς, θεωρήθηκε ότι εντάσσεται στις «συμφωνίες κοινοτικού χαρακτήρα», που 

συνιστούσαν «εν ευρεία έννοια κοινοτικό δίκαιο» ή «συμπληρωματικό κοινοτικό 

δίκαιο»15.

Βασική συνέπεια της ιδιαίτερης νομικής μορφής της Σύμβασης Διαιτησίας 

είναι, σύμφωνα με την κρατούσα άποψη16 η υπαγωγή της στο δικαστικό έλεγχο του 

εκάστοτε εθνικού δικαστηρίου, και όχι του τότε Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, καίτοι θεωρείται ευρύτερο κοινοτικό δίκαιο17.Για το λόγο αυτό, ως 

ερμηνευτικά εργαλεία  έχουν επιστρατευθεί οι φορολογικές συμβάσεις μεταξύ των 

κρατών μελών, το εθνικό δίκαιο, το άρθρο 31 της Σύμβασης της Βιέννης για το 

12177 Οδηγία 90/345/4/ΕΟΚ, ΕΕΕΚ αριθ. L 225 της 20-5-1990, σελ. 1 επ. 

13Οδηγία 90/345/ΕΚ, ΕΕΕΚ αριθ. L 225 της 20-5-1990, σελ. 6 επ.

14Μπάρμπα Ν., Άμεσοι φόροι και κοινοτικό δίκαιο, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2005  

15Π.Στάγκος-Ε.Σαχπεκίδου, Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2000, σελ.219

16Γκουλούση  κ.α. άρθρο 293, σελ.391

17Φινοκαλιώτης Κ., Η εναρμόνιση της φορολογίας εισοδήματος συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς, 1995, σελ.101 επ.
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Δίκαιο των Συνθηκών18, ο Σχολιασμός της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ (άρθρα 9 

και 7), οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ και ο Κώδικας Δεοντολογίας για την 

εφαρμογή της Σύμβασης Διαιτησίας. 

Στην Ελλάδα, με το άρθρο 28 παρ.1 εδ. α του Συντάγματος έχει άμεση ισχύ 

από την κυρώσεως της με νόμο και υπερισχύει των εθνικών κοινών νόμων, δηλαδή η 

Σύμβαση Διαιτησίας τοποθετείται ιεραρχικά στην ελληνική έννομη τάξη, κάτω από 

το Σύνταγμα και πάνω από τους τυπικούς νόμους και τις κανονιστικές πράξεις της 

διοίκησης.

Στόχος της  Σύμβαση Διαιτησίας είναι η αποφυγή της διπλής φορολογίας. 

Διπλή φορολογία υπάρχει όταν ένας ή περισσότεροι φορολογούμενοι υπάγονται σε 

δύο ή περισσότερες χώρες σε παρόμοιο φόρο για το ίδιο φορολογικό αντικείμενο και 

για το ίδιο χρονικό διάστημα. Η διόρθωση κερδών που συντελείται μεταξύ των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων θεραπεύει, τη φοροαποφυγή που έχει ήδη συντελεστεί 

κατά την τιμολόγηση των επίμαχων συναλλαγών. Αφού διορθωθεί, αρχικά η 

φορολογική επιβάρυνση της μιας συναλλασσόμενης επιχείρησης, από το ένα 

συμβαλλόμενο κράτος, στη συνέχεια μέσω της Σύμβασης Διαιτησίας προβλέπεται 

διαδικασία για τη αναπροσαρμογή των κερδών της επιχείρησης του άλλου 

συμβαλλόμενου κράτους, για να αποφευχθεί τελική η διπλή φορολόγηση που επήλθε 

λόγω της αρχικής διόρθωσης. Επομένως δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 

Σύμβασης Διαιτησίας περιπτώσεις διπλής φορολογίας που δεν οφείλονται σε 

διόρθωση κερδών με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων. Αποδεκτή είναι κάθε 

μέθοδος προσδιορισμού των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών, γεγονός που 

συνεπάγεται από την μη αναφορά στη Σύμβαση κάποιας ειδικής αναφοράς.

Η διαδικασία της Σύμβασης Διαιτησίας προβλέπει τρία στάδια:

• τη γνωστοποίηση και υποβολή ένστασης, 

• το φιλικό διακανονισμό και 

• τη διαιτησία. 

18Ρούκουνα Ε., Διεθνές Δίκαιο, εκδ.3η, 2004, σελ.119: Η «Σύμβαση περί του δικαίου 
των συνθηκών» υιοθετήθηκε στα πλαίσια της διεθνούς συνδιάσκεψης των Ηνωμένων 
Εθνών στη Βιέννη το 1969. Η Ελλάδα την κύρωσε με το ν.δ. 402/1974 και η έναρξη 
ισχύος της διεθνώς τοποθετείται στις 27-01-1980.
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Σε καθένα από τα στάδια αυτά είναι δυνατή η λύση της διαφοράς, χωρίς να είναι 

απαραίτητο να ολοκληρώσει κάποιος και τα τρία στάδια.

Κατά το πρώτο στάδιο, το συμβαλλόμενο κράτος που προτίθεται να 

διορθώσει τα κέρδη μιας επιχείρησης, οφείλει να την ενημερώσει  και αυτή  με τη 

σειρά της  ενημερώνει την συνδεδεμένη επιχείρηση, για να ενημερώσει η τελευταία 

το άλλο συμβαλλόμενο κράτος. Κατόπιν οι αρχές του άλλου αυτού συμβαλλόμενου 

κράτους έχουν τη δυνατότητα να αποδεχθούν τη διόρθωση, για να προβούν στην 

αντίστοιχη αναπροσαρμογή φορολογητέων  κερδών της επιχείρησης που βρίσκεται 

στο έδαφός τους. Το πρώτο κράτος δεν είναι υποχρεωμένο να περιμένει την 

απάντηση της επιχείρησης που εδρεύει στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος, προκειμένου 

να προβεί στη διόρθωση. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, 

συνιστάται να ανασταλεί η είσπραξη του φόρου που προκύπτει από τη διόρθωση των 

κερδών, για το χρονικό διάστημα που εξελίσσεται η διαδικασία στα πλαίσια της 

Σύμβασης Διαιτησίας. Στη συνέχεια, εάν η θιγόμενη επιχείρηση θεωρήσει ότι  δεν 

τηρήθηκε η αρχή των ίσων αποστάσεων με αποτέλεσμα  να  οδηγείται  σε διπλή 

φορολογία, μπορεί να υποβάλλει  ένσταση στις αρχές του κράτους του οποίου είναι 

κάτοικος ή στο οποίο έχει τη μόνιμη εγκατάστασή της. Η ένσταση υποβάλλεται εντός 

τριετίας και ξεκινά από τη γνωστοποίηση του μέτρου που οδηγεί ή ενδέχεται να 

οδηγεί στη διπλή φορολογία. Συγχρόνως με την υποβολή της ένστασης η επιχείρηση 

ενημερώνει τη φορολογική αρχή για το άλλο συμβαλλόμενο κράτος που εμπλέκεται. 

Η θιγόμενη επιχείρηση μπορεί να κάνει χρήση των δυνατοτήτων προστασίας που της 

παρέχει το εθνικό δίκαιο. Στην Ελλάδα το κοινοποιούμενο μέτρο είναι το φύλλο 

ελέγχου  που γίνεται η διόρθωση των κερδών και οι σχετικές διαδικασίες για την 

προστασία των θιγόμενων επιχειρήσεων  είναι η διαδικασία διοικητική επίλυση των 

διαφορών και στα ένδικα βοηθήματα ή μέσα.

Το δεύτερο στάδιο αφορά τη διαδικασία του φιλικού διακανονισμού. Μετά 

την υποβολή της ένστασης, η αρμόδια αρχή του κράτους εξετάσει την ένσταση και σε 

περίπτωση που την κάνει αποδεκτή και μπορεί να δώσει λύση η ίδια, αίρεται 

μονομερώς τη διπλή φορολογία. Αν δεν μπορεί να δώσει ικανοποιητική λύση, 

ακολουθείται η διαδικασία του φιλικού διακανονισμού σε συνεννόηση με την 

αρμόδια αρχή κάθε άλλου συμβαλλόμενου κράτους που έχει σχέση με την υπόθεση. 

Είναι απαραίτητο σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.2  για τη διαδικασία του φιλικού 

διακανονισμού, το βάσιμο της ένστασης. 

Ο Κώδικα Δεοντολογίας αναφέρει την διαδικασία του φιλικού διακανονισμού 
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στα πλαίσια του αμοιβαίου διακανονισμού. Έτσι:

• πρέπει να έχει δικαιολογημένο ή χαμηλό κόστος για τους εμπλεκόμενους,

•  να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και να επιτρέπει την έγγραφη ανταλλαγή 

των απόψεων ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές..

 Αν επέλθει συμφωνία τότε αυτή εφαρμόζεται, ανεξάρτητα από τις προθεσμίες που 

θεσπίζει το εθνικό δίκαιο των εμπλεκόμενων συμβαλλόμενων κρατών19.

Στο στάδιο της διαιτησίας καταλήγουν οι φορολογικές εμπλεκόμενες αρχές 

όταν δεν έλθουν  σε συμφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης εντός 

διετίας. Συγκροτείται συμβουλευτική επιτροπή να γνωμοδοτήσει σχετικά με τον 

τρόπο εξάλειψης της διπλής φορολογίας που προκύπτει20.Όταν η υπόθεση εκκρεμεί 

ενώπιον δικαστηρίου η παράταση της διετούς προθεσμίας ξεκινά από την έκδοση 

οριστικής απόφασης κατά τον τελευταίο βαθμό δικαιοδοσίας. Παρόλα αυτά, δεν 

κωλύεται η διενέργεια της διαδικασίας διαιτησίας όταν αν η επιχείρηση  :

• δεν άσκησε ένδικο βοήθημα, αφήνοντας να παρέλθει άπρακτη η σχετική 

προθεσμία,

• αν παραιτήθηκε από τον ένδικο βοήθημα  πριν από την έκδοση απόφασης,

• αν το ένδικο βοήθημα αφορά ζητήματα διαφορετικά από την ενδοομιλική 

τιμολόγηση π.χ. διαφορετικά κεφάλαια του φύλλου ελέγχου21.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 και 2 της Σύμβασης αν κριθεί οριστικά με βάση τις 

εθνικές δικαστικές ή  διοικητικές διαδικασίες ότι συνιστούν σοβαρή παράβαση οι 

19Άρθρο 6 παρ.2 

20Άρθρο 7 παρ.1

21Βλ.Τσουρουφλής Α.,σελ. 147
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πράξεις για τις οποίες έγιναν η διόρθωση των κερδών τότε η αρμόδια αρχή μπορεί να 

αναστείλει τη διαδικασία φιλικού διακανονισμού και τη διαδικασία διαιτησίας.22

Κατά τις εργασίες της συμβουλευτικής επιτροπής, οι εμπλεκόμενοι  δεν έχουν 

καμία συμμετοχή, αλλά μπορούν να υποβάλλουν όλες τις πληροφορίες, τα 

αποδεικτικά μέσα  που κρίνουν απαραίτητα για τη λήψη απόφασης. Έχουν δικαίωμα 

ακρόασης ενώπιον της συμβουλευτικής επιτροπής. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από 

τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις να παραστούν ενώπιων της.23Η συμβουλευτική 

επιτροπή μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ανέλαβε την 

υπόθεση,  με βάση  την αρχή των ίσων αποστάσεων  πρέπει να γνωμοδοτήσει 

αιτιολογημένα. Η απόφαση λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία. Στη συνέχεια, εντός έξι 

μηνών από την ημερομηνία γνωμοδότησης της συμβουλευτικής επιτροπής, οι 

αρμόδιες αρχές υποχρεούνται  να συμφωνήσουν στο τρόπο εξάλειψης  της διπλή 

φορολογία. Έχουν την ευχέρεια να αποφασίσουν διαφορετικά από τη γνωμοδότηση 

της συμβουλευτικής επιτροπής, αρκεί  να αποφεύγεται η διπλή φορολογία και να 

εφαρμόζεται η αρχή των ίσων αποστάσεων24. Σε διαφορετική περίπτωση, 

εφαρμόζεται η γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής. 

Η άνωθεν διαδικασία ορίζεται στο άρθρο 10 παρ.1,2 και  στο άρθρο 11 παρ.1.

Αρθρο 9 της Πρότυπης  Σύμβασης του ΟΟΣΑ

Οι διατάξεις του άρθρου 9 ΠΣ-ΟΟΣΑ έχει εφαρμογή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

των δύο συμβαλλομένων κρατών.25

22Βλ.Τσουρουφλής Α.,σελ. 147

23Βλ.Φινοκαλιώτη Κ., σελ 120

24Βλ.Τσουρουφλής Α.,σελ.149 

25κανονιστική ισχύ δεν έχει η ΠΣ-ΟΟΣΑ αλλά οι φορολογικές συμβάσεις, σύμφωνα 

με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος έτσι  νοούνται οι διατάξεις  των ισχυουσών 

φορολογικών συμβάσεων  της Ελλάδας στο μέτρο που ακολουθούν τη διατύπωση της 
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Είναι ευνόητο ότι για την έννοια της επιχείρησης, την έννοια της σύνδεσης, το 

πεδίο και  τις προϋποθέσεις  εφαρμογής των διατάξεων ισχύει ότι αναφέρθηκε 

άνωθεν, εν ολίγοις επιχειρήσεις κάθε μορφής,26 ύπαρξη σύνδεσης άμεσης ή 

έμμεσης27,ύπαρξη εμπορικών ή οικονομικών σχέσεων, η παράβαση της αρχής των 

ίσων αποστάσεων που έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του φορολογικού κέρδους.

Το άρθρο 9 ΠΣ-ΟΟΣΑ αναφέρεται στους όρους της συναλλαγής  και η 

διόρθωση γίνεται στις τιμές δηλαδή επιτρέπει στα συμβαλλόμενα κράτη να προβούν 

στη διόρθωση των κερδών. Η διόρθωση των κερδών μιας από τις συνδιαλλαζόμενες 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις έχει αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού του κέρδους 

και επομένως την αύξηση της φορολογίας στη χώρα που έγινε η διόρθωση. Αν δεν 

διενεργηθεί μια ανάλογη μείωση κερδών στην αντισυμβαλλόμενη συνδεδεμένη 

επιχείρηση τότε προκύπτει διπλή φορολογία. Για το λόγο αυτό προβλέπει  την ανάγκη 

της αντιστάθμισης από την αντίστοιχη μείωση των φορολογούμενων κερδών στο 

αντισυμβαλλόμενο κράτος.

Η διόρθωση κερδών στο ένα συμβαλλόμενο κράτος αποτελεί το έναυσμα για 

την αναπροσαρμογή  στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος. Εννοείται ότι ήδη έχει 

επιβληθεί ο φόρος στο πρώτο συμβαλλόμενο κράτος αλλά όχι και να λάβει χώρα και 

η καταβολή του φόρου. Αρκεί να έχουν ληφθεί τα απαιτούμενες ενέργειες 

( π.χ. στη χώρα μας αρκεί η έκδοση της βεβαίωσης) που οδηγούν στην φορολογική 

επιβάρυνση28.

ΠΣ-ΟΟΣΑ

26βλ.άνωθεν σελ.18

27βλ. άνωθεν σελ.19  

28σε περίπτωση ζημίας  τότε η μείωση των κερδών σημαίνει μείωση της φορολογικής 

ζημίας.Vogel K/Lehner M, άρθρ.9, αριθ. Παρ.164, Schaumburg αριθ.παρ.16316
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Για την αναπροσαρμογή δεν απαιτείται συμφωνία των δύο μερών. Στο άρθρο 

9 παρ.2  ΠΣ-ΟΟΣΑ προβλέπει τη διενέργεια διαβουλεύσεων μεταξύ των αρμοδίων 

αρχών των συμβαλλόμενων κρατών έτσι ώστε να υπάρξει  ένας  αμοιβαίος 

διακανονισμός αν υπάρχουν διαφωνίες. Αν μετά από τις διαβουλεύσεις  επιτευχθεί 

συμφωνία  των συμβαλλόμενων κρατών  ως προς τη διόρθωση   η αναπροσαρμογή 

των κερδών είναι υποχρεωτική. Επειδή από τις διατάξεις δεν προκύπτει υποχρέωση 

τα ενδιαφερόμενα κράτη να έρθουν σε συμφωνία, η πορεία των διαβουλεύσεων 

μπορεί να πάρει τις ακόλουθες μορφές :

• Το πρώτο συμβαλλόμενο κράτος επιμένει στη διόρθωση όμως  το άλλο 

αρνείται την αναπροσαρμογή. Δεν αίρεται η διπλή φορολογία.

• Τα δύο συμβαλλόμενα κράτη συμφωνούν ότι η πρώτη διόρθωση δεν είναι 

σωστή ως προς την αιτία. Σε αυτή την περίπτωση αρκεί η ακύρωση των 

αποτελεσμάτων της διόρθωσης  από το κράτος που έκανε τη διόρθωση. Δεν 

υπάρχει ζήτημα εφαρμογής του άρθρου 9 ΠΑΡ.2 ΠΣ-ΟΟΣΑ και αποφεύγεται 

η διπλή φορολόγηση.

• Τα  δύο συμβαλλόμενα κράτη συμφωνούν ότι η πρώτη διόρθωση είναι ορθή 

ως προς την αιτία αλλά όχι ως προς το ύψος. Το πρώτο συμβαλλόμενο κράτος 

εν μέρει ακυρώνει  τα αποτελέσματα της διόρθωσης ενώ το άλλο διενεργεί 

την αντίστοιχη αναπροσαρμογή των φορολογητέων του κερδών κατά το 

συμφωνηθέν ποσό. Αίρεται η διπλή φορολογία.

•  Τα  δύο συμβαλλόμενα κράτη συμφωνούν ότι η πρώτη διόρθωση είναι ορθή 

ως προς την αιτία αλλά και ως προς το ύψος. Το δεύτερο κράτος προχωρεί 

στην αντίστοιχη αναπροσαρμογή των φορολογητέων κερδών  τηε δικής του 

επιχείρησης και έτσι αίρεται η διπλή φορολογία.29

Η διόρθωση  γίνεται στην πλασματική κατανομή του κέρδους  χωρίς να 

ανατρέπονται τα πραγματικά αποτελέσματα  της συναλλαγής δηλαδή οι πραγματικές 

ταμειακές ροές. Επομένως τα χρηματικά ποσά παραμένουν στα ταμεία της 

επιχείρηση που ήταν και πριν την διόρθωση των κερδών. Η φορολογική 

29 Vogel K/Lehner M, άρθρ.9, αριθ. Παρ.175, Schaumburg αριθ.παρ.16316
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αντιμετώπιση του γεγονότος αυτού  χαρακτηρίζεται με τον όρο «δευτερογενής 

αναπροσαρμογή».  

Κώδικας  Δεοντολογίας για  την Ευρωπαϊκή Τεκμηρίωση

Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας αναφέρει ότι η χρήση της Τεκμηρίωσης 

Τιμολογήσεων  Ενδοομιλικών Συναλλαγών είναι προαιρετική30. Όμως σύμφωνα με 

τον κώδικα, όλοι οι πολυεθνικοί όμιλοι είναι υποχρεωμένοι να ετοιμάζουν Φάκελο 

Tεκμηρίωσης για ενδοομιλικές συναλλαγές, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι σχετική 

νομική υποχρέωση σε κάποια χώρα.

O Κώδικας υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 2006. H υιοθέτηση του από τις χώρες-

μέλη είναι στη διακριτική τους ευχέρεια. Σκοπός του κώδικα είναι να προτυποποιήσει 

την Τεκμηρίωση για τις ενδοομιλικές συναλλαγές και να ελαχιστοποιήσει  το σχετικό 

διοικητικό κόστος ώστε να περιορίζονται τα εμπόδια στην ελεύθερη διακίνηση των 

αγαθών και να επιτυγχάνεται ο επί ίσους όρους ανταγωνισμός εντός των ορίων της 

Ένωσης. Απώτερος σκοπός είναι μέσω της τυποποίησης της τεκμηρίωσης  να 

ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος  της διπλής φορολογίας των κερδών από ενδοομιλικές 

συναλλαγές. Αναλυτικά: 

• Με την τεκμηρίωση αποδεικνύεται ότι η επιχείρηση εφαρμόζει σωστά την 

αρχή των ίσων αποστάσεων έτσι προστατεύεται από την διόρθωση των 

φορολογικών της κερδών  και παρέχει βοήθεια στις φορολογικές αρχές  για 

τον έλεγχο των φορολογικών υποθέσεων,

• Η εξατομίκευση της διαδικασίας από τις εταιρείες στα κράτη-μέλη γίνει με 

τους ίδιους κανόνες η φορολογική συμμόρφωση των συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων διαφορετικών κρατών-μελών δεν θα είναι επαχθέστερη σε 

σύγκριση με συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ίδιου κράτους,

• Μείωση των φορολογικών διαφορών που αποτελούν την κύρια αιτία για διπλή 

φορολόγηση στις περιπτώσεις διόρθωση των κερδών συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων

30παρ.2 Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας
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Η τεκμηρίωση γίνεται με το «Φάκελο Τεκμηρίωσης για ενδοομιλικές 

συναλλαγές». O Φάκελος αποτελείται από δύο μέρη. Τον Κύριο ή Βασικό31 

(masterfile) που είναι μοναδικός για όλο τον όμιλο και τον Ειδικό ή Εθνικό (specific) 

για κάθε χώρα32. O Κύριος Φάκελος θα πρέπει να περιέχει όλα τα  στοιχεία που θα 

είναι κοινά για όλες τις χώρες-μέλη, ενώ ο Ειδικός θα περιέχει τα  στοιχεία που 

αφορούν στη συγκεκριμένη χώρα και θα είναι στη διάθεση των αρχών της.O Κύριος 

Φάκελος θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

• το σύστημα ενδοομιλικής τιμολόγησης,

• περιγραφή των δραστηριοτήτων και της επιχειρησιακής στρατηγικής του 

ομίλου

• την οργανωτική, νομική και επιχειρησιακή δομή του ομίλου,

• κατάλογο των συγγενών επιχειρήσεων που πραγματοποιούν «ελεγχόμενες» 

συναλλαγές, 

• περιγραφή των «ελεγχόμενων» συναλλαγών που εμπλέκονται συγγενείς 

εταιρίες εντός της EE,

• περιγραφή λειτουργιών και κινδύνων,

• ιδιοκτησία άυλων στοιχείων και των δικαιωμάτων που εισπράχθηκαν ή 

πληρώθηκαν,

• εξήγηση του πώς οι ακολουθούμενες πρακτικές εξασφαλίζουν τιμές «ίσων 

αποστάσεων»,

• κατάλογο με τις Συμφωνίες Προέγκρισης των  Τιμολογήσεων , για Συμφωνίες 

Συνεισφοράς Κόστους και Κανονισμών που έχουν καταρτίσει εταιρίες του 

ομίλου.

31Για την Ελλάδα καταρτίζεται από ομίλους όπου η μητρική εταιρία είναι ελληνική

32Παρ.8 του Παραρτήματος του Ευρωπαϊκού  Κώδικα Δεοντολογίας όταν ένας 

όμιλος διατηρεί  περισσότερες από μία επιχειρήσεις σε ένα κράτος πρέπει να μπορεί 

να επιλέξει αν θα συντάξει έναν και μοναδικό  ειδικό φάκελο που θα περιέχει 

πληροφορίες για όλες τις επιχειρήσεις  στο εν λόγω κράτος ή  θα συντάξει ξεχωριστό 

φάκελο για κάθε επιχείρηση σε αυτό το κράτος. 
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O Ειδικός Φάκελος 33θα πρέπει να περιέχει:

• περιγραφή των δραστηριοτήτων και της στρατηγικής της επιχείρησης,

• περιγραφή και επεξήγηση των συγκεκριμένων ελεγχόμενων συναλλαγών που 

αφορούν στην τοπική επιχείρηση,

• περιγραφή της καθιέρωσης και εφαρμογής της πολιτικής ενδοομιλικής 

τιμολόγησης που ακολουθεί ο όμιλος,

• εξήγηση για την επιλογή και την εφαρμογή της μεθόδου ενδοομιλικής 

τιμολόγησης,

• πληροφόρηση για εσωτερικά ή εξωτερικά σχετικά στοιχεία σύγκρισης, 

• αν υπάρχουν συγκριτική ανάλυση τιμών.

Συμφωνία Προκαθορισμένων Τιμών (ΣΠΤ) 
Η  Συμφωνία  Προκαθορισμένων  Τιμών  (ΣΠΤ)34 είναι διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες μεταξύ φορολογούμενων αρχών σχετικά με τον τρόπο που θα 

φορολογούνται μελλοντικά ορισμένες συναλλαγές που σχετίζονται με τις τιμές 

μεταβίβασης μεταξύ φορολογούμενων. Κινείται με αίτηση του φορολογούμενου και

 κατόπιν  αυτής  ακολουθούν διαπραγματεύσεις, μεταξύ του φορολογούμενου και της 

φορολογικής αρχής. 

Στη διαπραγμάτευση αυτή μπορούν να πάρουν μέρος η συνδεδεμένη 

επιχείρηση κάποιας χώρας, καθώς και η φορολογική αρχή της χώρας αυτής, οπότε 

έχουμε μονομερείς συμφωνίες. Μπορεί όμως να υπάρξουν και διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες όταν συνάπτονται ανάμεσα στο φορολογούμενο και τις αρμόδιες αρχές 

δύο ή περισσοτέρων χωρών. H τελική συμφωνία δηλαδή μπορεί να είναι διμερής, 

33Για την Ελλάδα καταρτίζεται από ημεδαπές θυγατρικές αλλοδαπών ομίλων και 

αλλοδαπές εταιρείες που λειτουργούν με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή στην Ελλάδα.

34ΠΙΤΣΙΛΗΣ Γ, Άμεση φορολογία των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 

κατάσταση και προοπτικές, ΧρΙΔ2008, 364επ.
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ακόμη και τετραμερής ή και παραπάνω, αν οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι 

περισσότερες από δύο. Οι μονομερείς συμφωνίες παρέχουν περιορισμένη ασφάλεια 

γιατί δεν επαρκούν για να αποτρέψουν την διπλή φορολόγηση εφόσον δεν δεσμεύεται 

η εμπλεκόμενη αλλοδαπή φορολογική αρχή.

Επί  ΣΠT, ο τρόπος τιμολόγησης προηγείται της σύναψης των ελεγχόμενων 

συναλλαγών και η σχετική συμφωνία ισχύει συνήθως για κάποια συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο. Ανάλογα με το αντικείμενο που ρυθμίζεται, ο ΣΠT μπορεί: 

• να αφορά απλώς την επιλογή κάποιας μεθόδου ενδοομιλικής τιμολόγησης,

• να αποβλέπει, όταν προσφέρεται η περίπτωση, σε πιο ειδικά αποτελέσματα. 

H αποτελεσματικότητα της συμφωνίας εξαρτάται από το πόσο ρεαλιστικές είναι οι 

υποθέσεις και το πόσο καθοριστικά είναι τα κριτήρια που υιοθετούνται. Όταν οι 

συνθήκες αλλάζουν με τρόπο που να ανατρέπεται η αξιοπιστία των συμφωνηθέντων, 

η ΣΠT μπορεί να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες ή και να ανακληθεί. 

Η διαδικασία  ΣΠΤ προϋποθέτει την καταβολή τελών που αποσκοπούν  στην 

κάλυψη των εξόδων  της διοικητικής αρχής.

Οι   Συμφωνίες Προκαθορισμένων  Τιμών  δημιουργούν ασφαλές περιβάλλον 

για όλους τους συμβαλλόμενους, ενώ μειώνουν τον χρόνο των μελλοντικών ελέγχων, 

άρα και το διοικητικό κόστος, δεν αποτελούν όμως υποκατάστατο των λοιπών 

εθνικών ή διεθνών διοικητικών ή δικαστικών μέσων για την επίλυση των διαφορών 

από την ενδοομική τιμολόγηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Η ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

Η έννοια και η βάση της  «αρχής των ίσων αποστάσεων»  

H Αρχή των ίσων Αποστάσεων (ΑΙΑ) - Arm’s Length Principle (ALP) , που 

διατυπώνεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 της Πρότυπη Φορολογική Συνθήκη 

του OOΣA και επαναλαμβάνεται στην §1.6 του Κεφαλαίου 1 των Οδηγιών, αποτελεί 

τον ακρογωνιαίο λίθο επί του οποίου βασίζεται το σκεπτικό που τις διέπει και έχει ως 

ακολούθως: «(Όταν) στις εμπορικές ή οικονομικές σχέσεις μεταξύ δύο (συγγενών) 

επιχειρήσεων δημιουργούνται ή επιβάλλονται συνθήκες (όροι) που διαφέρουν από 

εκείνους που θα συμφωνούνταν μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τα οποιαδήποτε 

κέρδη που θα έπρεπε να έχουν πιστωθεί σε μία από τις επιχειρήσεις - αλλά λόγω 

αυτών των συνθηκών δεν έχουν πιστωθεί - μπορούν να συμπεριληφθούν στα κέρδη 

της επιχείρησης αυτής και να φορολογηθούν ανάλογα».

 Όταν ανεξάρτητες επιχειρήσεις συναλλάσσονται η μια με την άλλη, οι 

συνθήκες των εμπορικών και οικονομικών τους σχέσεων (π.χ. η τιμή των προϊόντων 

που μεταβιβάζονται ή των υπηρεσιών που παρέχονται και οι συνθήκες της 

μεταβίβασης ή παροχής) κανονικά προσδιορίζονται από τις δυνάμεις της αγοράς (μη 

ελεγχόμενες συναλλαγές «uncontrolled transaction»). Όταν συγγενείς επιχειρήσεις 

συναλλάσσονται μεταξύ τους, οι εμπορικές και οικονομικές τους σχέσεις μπορεί να 

μην επηρεάζονται ευθέως από τις εξωτερικές δυνάμεις της αγοράς κατά τον ίδιο 

τρόπο, παρόλο που οι συγγενείς επιχειρήσεις συχνά επιζητούν να δημιουργήσουν τη 

δυναμική των δυνάμεων της αγοράς στις μεταξύ τους συναλλαγές. Στις περιπτώσεις 

που οι ενδοομιλικές τιμολογήσεις δεν αντανακλούν τις δυνάμεις της αγοράς και την 

αρχή των ίσων αποστάσεων, οι φορολογικές υποχρεώσεις των συγγενών 
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επιχειρήσεων και τα φορολογικά έσοδα των χωρών που τις φιλοξενούν μπορεί να 

αλλοιωθούν.

 Τα κράτη-μέλη του OOΣA συμφώνησαν ότι, για φορολογικούς σκοπούς, τα 

κέρδη των συγγενών επιχειρήσεων μπορούν να αναμορφώνονται για να διορθωθούν 

τέτοιες αλλοιώσεις και  να τηρηθεί  η αρχή των ίσων αποστάσεων και επίσης 

θεωρούν ότι επιτυγχάνεται μια δίκαιη αναμόρφωση, με την καθιέρωση  εμπορικών 

και οικονομικών συνθηκών τις οποίες θα προσδοκούσαν να βρουν μεταξύ 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων για παρόμοιες συναλλαγές, κάτω από παρόμοιες 

καταστάσεις. Αρκετοί  είναι οι λόγοι που τα κράτη-μέλη του OOΣA υιοθέτησαν την 

αρχή των ίσων αποστάσεων. Ένας σημαντικός λόγος είναι  ότι παρέχει εκτεταμένη 

ισότητα στη φορολογική μεταχείριση των πολυεθνικών επιχειρήσεων  και των 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Επειδή η αρχή των ίσων αποστάσεων θέτει συγγενείς και 

ανεξάρτητες επιχειρήσεις σε περισσότερο ίσες θέσεις, όσον αφορά τους 

φορολογικούς σκοπούς, αποτρέπει τη δημιουργία φορολογικών πλεονεκτημάτων και 

μειονεκτημάτων τα οποία αλλιώς θα αλλοίωναν τις σχετικές ανταγωνιστικές θέσεις 

αμφότερων των προσώπων. Αφαιρώντας έτσι τη φορολογική διάσταση από τις 

οικονομικές αποφάσεις, η αρχή των ίσων αποστάσεων προωθεί τη μεγέθυνση του 

διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων.

H αρχή των ίσων αποστάσεων θεωρείται από κάποιους ότι είναι εγγενώς 

ατελής γιατί η προσέγγιση των χωριστών προσώπων μπορεί να μη μετρά πάντα τις 

οικονομίες κλίμακας και τη συσχέτιση των διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων που 

δημιουργούνται από ολοκληρωμένες επιχειρήσεις. Δεν υπάρχουν, εντούτοις, ευρέως 

αποδεκτά αντικειμενικά κριτήρια για μερισμό των οικονομιών κλίμακας ή των 

ωφελειών ολοκλήρωσης, μεταξύ συγγενών επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει καμία μέθοδος 

εφαρμογής της αρχής των ίσων αποστάσεων  που να οδηγεί σε απόλυτα και 

αντικειμενικά αποτελέσματα όπως αναφέρεται και στις Κατευθυντήριες Αρχές  του 

ΟΟΣΑ.

O πιο ευθύς τρόπος για να κριθεί αν οι όροι που έγιναν ή επεβλήθησαν μεταξύ 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων είναι ίσων αποστάσεων είναι να συγκριθούν οι τιμές που 

χρεώθηκαν σε ελεγχόμενες συναλλαγές  μεταξύ αυτών των επιχειρήσεων, με τις τιμές 
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που χρεώθηκαν σε συγκρίσιμες συναλλαγές που έγιναν μεταξύ ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων.  Όμως  δεν θα υπάρχουν πάντα διαθέσιμες συγκρίσιμες συναλλαγές για 

να επιτρέψουν  αυτή την ευθεία προσέγγιση  και έτσι είναι απαραίτητο να συγκριθούν 

με άλλες λιγότερο ευθείες ενδείξεις, όπως μικτά περιθώρια από ελεγχόμενες και μη 

ελεγχόμενες συναλλαγές. 

Η επιλογή για το ποιά μέθοδος θα εφαρμοσθεί εξαρτάται από το κάθε κράτος. 

Δεν  υπάρχουν διεθνείς δεσμευτικές ρυθμίσεις  για την επιλογή της μεθοδολογίας. 

Πηγή εναρμόνισης αποτελούν οι Κατευθυντήριες  Οδηγίες του ΟΟΣΑ για την 

Ενδοομιλική Τιμολόγηση.

Παρακάτω απεικονίζονται παραστατικά οι μέθοδοι για την εφαρμογή της 

αρχής των ίσων αποστάσεων, οι οποίοι διακρίνονται σε παραδοσιακοί οι οποίοι 

αναγνωρίζονται ως βασικοί,  και μη παραδοσιακοί μέθοδοι.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

ΜΕΘΟΔΟΙ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

       ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ                            ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ  
 

 

-Μέθοδος της συγκρίσιμης
μη ελεγχόμενης τιμής 

(Τιμή ενδοομιλικής συναλλαγής = τιμή 
συναλλαγής μεταξύ ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων)
 

-Μέθοδος της τιμής
Μεταπώλησης

(Τιμή ενδοομιλικής συναλλαγής = τιμή 
μεταπώλησης – περιθώριο μικτού 

κέρδους)
 

-Μέθοδος του κόστους
Συν κέρδους

(Τιμή ενδοομιλικής συναλλαγής = κόστος 

κτήσης + περιθώριο κέρδους)
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Μέθοδοι του κέρδους 
της  συναλλαγής

 
 

-Μέθοδος του 
επιμερισμού
του κέρδους

 
 

-Μέθοδος του καθαρού
κέρδους συναλλαγής

 

Μέθοδοι   του συνολικού 
κέρδους

 
 

-Μέθοδος της
σύγκρισης του

κέρδους
 

-Μέθοδος του
συνολικού

επιμερισμού βάσει
μαθηματικού τύπου

 
 



Τα στάδια που απαιτούνται για την εφαρμογή της αρχής είναι :

-Η επιλογή της μεθόδου,

-Η εύρεση συγκριτικών στοιχείων,

-Ο έλεγχος της συγκρισιμότητας των στοιχείων αυτών.

Οι μέθοδοι εφαρμογής της αρχής των ίσων αποστάσεων
A. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

1. Μέθοδος της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής  ΣΜΕΤ (comparable uncontrolled 

price method CUP method)

 H μέθοδος ΣMET συγκρίνει την τιμή που χρεώθηκε για αγαθά ή υπηρεσίες που 

μεταβιβάστηκαν σε μια ελεγχόμενη συναλλαγή με την τιμή που χρεώθηκε για αγαθά 

ή υπηρεσίες που μεταβιβάστηκαν  σε μια συγκρίσιμη μη ελεγχόμενη συναλλαγή σε 

συγκρίσιμες περιστάσεις. Αν υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ των δυο τιμών, αυτό 

μπορεί να υποδεικνύει ότι οι όροι των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων δεν είναι ίσων αποστάσεων. Έτσι πιθανώς να απαιτείται 

να  αντικατασταθεί η  τιμή στην ελεγχόμενη συναλλαγή με αυτή της  μη ελεγχόμενη 

συναλλαγής. 

Η μέθοδος ΣΜΕΤ απαιτεί την σύγκριση με μια πραγματική ομοειδής 

συναλλαγή και μια μη ελεγχόμενη συναλλαγή είναι συγκρίσιμη με μια ελεγχόμενη 

για τους σκοπούς της μεθόδου ΣMΕΤ,  αν ικανοποιείται μια από τις δυο συνθήκες:

- Καμία  από τις διαφορές  μεταξύ των υπό σύγκριση συναλλαγών ή μεταξύ των 

επιχειρήσεων που διεξάγουν αυτές τις συναλλαγές δεν θα μπορούσε να επηρεάσει 

σημαντικά την τιμή στην ανοικτή αγορά ή 

- Εύλογα ακριβείς διορθώσεις-αναμορφώσεις  μπορούν να γίνουν έτσι ώστε  να 

εξαλείψουν τα σημαντικά αποτελέσματα τέτοιων διαφορών.

Πιο συγκεκριμένα λαμβάνονται υπόψη :

 Τα χαρακτηριστικά των αγαθών που παραδίδονται ή των υπηρεσιών που 

παρέχονται π.χ.  φυσικά χαρακτηριστικά, ποιότητα, αξιοπιστία, 

διαθεσιμότητα, ειδική συσκευασία, φήμη κ.λ.π.

 Τις λειτουργίες-παροχές από τα συμβαλλόμενα μέρη π.χ. μεταφορά, 

συσκευασία, υποστήριξη πωλήσεων, διαφήμιση, εγγύηση.
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 Τους συμβατικούς όρους και τις συνθήκες της συναλλαγής π.χ. όροι 

εξόφλησης , όγκος παραγγελίας, μεταβίβαση δικαιωμάτων πνευματικής ή 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή τεχνογνωσίας κ.λ.π.

 Τις συνθήκες αγοράς π.χ. γεωγραφική περιοχή, μέγεθος και διαφάνεια της 

αγοράς, ρυθμίσεις της κυβερνητικές πολιτικές, οικονομική και κοινωνική 

δομή.

Η συγκρισιμότητα δεν προϋποθέτει  απόλυτη ταύτιση ωστόσο θα πρέπει να είναι 

παρόμοιες ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά τους και εφόσον η επιρροή του 

αποκλίνοντος χαρακτηριστικού είναι μετρήσιμη. 

Για παράδειγμα αν η τιμή της ενδοομιλικής συναλλαγής είναι τιμή F.O.B. (Free 

on Board-μεταφορά με ευθύνη και υποχρέωση του αγοραστή), ενώ η τιμή μιας 

παρόμοιας συναλλαγής μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων είναι C.I.F.( 

Cost,Insurance,Freight-μεταφορά με ευθύνη και υποχρέωση του πωλητή), θα πρέπει 

να γίνει η κατάλληλη αναπροσαρμογή ώστε να ληφθεί υπόψη το κόστος της 

μεταφοράς και της ασφάλισης των προϊόντων.

 Όπου είναι δυνατόν να εντοπιστούν μη ελεγχόμενες συναλλαγές, η μέθοδος ΣMET 

συνιστά τον πιο ευθύ και αξιόπιστο τρόπο για να εφαρμοστεί η αρχή των ίσων 

αποστάσεων. 

2. Μέθοδος της τιμής μεταπώλησης  (resale price method RPM)

H μέθοδος της τιμής μεταπώλησης εξετάζει αν η τιμή που χρεώθηκε σε μια 

συναλλαγή συνάδει με την αρχή των ίσων αποστάσεων,  συγκρίνοντας το περιθώριο 

μικτού κέρδους  που πραγματοποιείται όταν μια συνδεδεμένη επιχείρηση μεταπωλεί 

σε μια ανεξάρτητη επιχείρηση, με το περιθώριο μικτού κέρδους που 

πραγματοποιείται σε συγκρίσιμες ανεξάρτητες συναλλαγές.

Αρχικά λαμβάνεται  η τιμή με την οποία το προϊόν ή η υπηρεσία που 

αγοράστηκε από την  συνδεδεμένη επιχείρηση μεταπωλείται  σε μια ανεξάρτητη 

επιχείρηση. Στην συνέχεια αυτή η τιμή (τιμή μεταπώλησης) μειώνεται με ένα 

κατάλληλο μικτό περιθώριο (το «περιθώριο τιμής μεταπώλησης») που 

αντιπροσωπεύει το ποσόν από το οποίο ο μεταπωλητής θα επιζητούσε να καλύψει τις 

δαπάνες πώλησης και άλλα λειτουργικά έξοδα και υπολογίζοντας τις υπόλοιπες 
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εκτελεσθείσες  λειτουργίες (δηλαδή λογαριάζοντας τα χρησιμοποιηθέντα ενεργητικά 

στοιχεία και τους κινδύνους που ελήφθησαν υπόψη) , διαμορφώνεται  ένα κατάλληλο 

κέρδος. Ότι απομένει μετά την αφαίρεση του μικτού περιθωρίου μπορεί να θεωρηθεί 

(αφού γίνει και η διόρθωση στα άλλα κόστη που συνδέονται με την αγορά του 

προϊόντος π.χ. δασμοί τελωνείων), ως τιμή ίσων αποστάσεων για την αρχική 

μεταβίβαση των αγαθών μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Αυτή η μέθοδος 

είναι πιθανόν η πιο χρήσιμη, όταν εφαρμόζεται. Το περιθώριο της τιμής μεταπώλησης 

του μεταπωλητή στην ελεγχόμενη συναλλαγή μπορεί να προσδιοριστεί με αναφορά 

στην τιμή μεταπώλησης που ο ίδιος μεταπωλητής κερδίζει σε είδη που αγοράζονται 

και πωλούνται σε συγκρίσιμες μη ελεγχόμενες συναλλαγές. Επίσης, το περιθώριο της 

τιμής μεταπώλησης που πραγματοποιήθηκε από μια ανεξάρτητη επιχείρηση σε 

συγκρίσιμες μη ελεγχόμενες συναλλαγές μπορεί να χρησιμεύσει σαν οδηγός. Όταν ο 

μεταπωλητής διεξάγει μια δραστηριότητα γενικής πρακτόρευσης, το περιθώριο της 

τιμής μεταπώλησης μπορεί να σχετίζεται με μια αμοιβή πρακτόρευσης, που 

υπολογίζεται συνήθως σαν ποσοστό της τιμής πώλησης του πωληθέντος προϊόντος. O 

προσδιορισμός της τιμής μεταπώλησης σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη αν ο πράκτορας ενεργεί σαν αντιπρόσωπος ή ως κανονικός 

μεταπωλητής.

Θεωρητικά η μέθοδος της τιμής μεταπώλησης  απαιτεί ανάλυση ανά προϊόν 

στην πράξη  όμως  η μέθοδος  εφαρμόζεται  συνήθως σε συνολική βάση 

συγκρίνοντας το περιθώριο μικτού κέρδους του συνδεδεμένου μεταπωλητή με αυτό 

των παρόμοιων ανεξάρτητων μεταπωλητών.Βέβαια και σε αυτή την μέθοδο για να 

είναι συγκρίσιμες οι συναλλαγές πρέπει να πληρούνται μία ή δύο από τις συνθήκες:

- Καμία  από τις διαφορές (αν υπάρχουν) μεταξύ των συναλλαγών που συγκρίνονται 

ή μεταξύ των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν αυτές τις συναλλαγές δεν θα 

μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά το περιθώριο της τιμής μεταπώλησης στην 

ανοικτή αγορά ή 

- Εύλογα ακριβείς διορθώσεις μπορούν να γίνουν έτσι ώστε  να εξαλείψουν τα 

σημαντικά αποτελέσματα τέτοιων διαφορών.

Παράδειγμα  εφαρμογής της μεθόδου της τιμής μεταπώλησης.

Όλα τα προϊόντα έχουν εγγύηση, έτσι ώστε η τιμή του σε αυτό το στάδιο που γίνεται 

η σύγκριση να είναι ενιαία. O διανομέας Α πραγματοποιεί τη λειτουργία εγγύησης, 
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αλλά αποζημιωμένος στην πραγματικότητα από τον προμηθευτή μέσω μιας 

χαμηλότερης τιμής. O διανομέας Β δεν πραγματοποιεί τη λειτουργία της εγγύησης 

που εκτελείται από τον προμηθευτή (τα προϊόντα στέλνονται πίσω στο εργοστάσιο). 

Ο προμηθευτής του διανομέα Β χρεώνει τον Β με ψηλότερη τιμή από ότι χρεώνει τον 

διανομέα Α. Αν ο διανομέας Α υπολογίζει το κόστος εκτέλεσης της λειτουργίας 

εγγύησης σαν κόστος των πωληθέντων αγαθών, τότε η διόρθωση στα μικτά 

περιθώρια κέρδους για τις διαφορές είναι αυτόματη. Αν οι δαπάνες εγγύησης 

λογίζονται σαν λειτουργικές δαπάνες, υπάρχει κάποια στρέβλωση στα περιθώρια, που 

θα πρέπει να διορθωθεί. H αιτιολόγηση αυτής της περίπτωσης θα ήταν ότι αν ο Β 

εκτελούσε την εγγύηση μόνος του, ο προμηθευτής του θα μείωνε την τιμή 

μεταβίβασης και έτσι το μικτό περιθώριο κέρδους θα ήταν μεγαλύτερο.

3. Μέθοδος του κόστους συν κέρδους (cost plus method CPM  ή  C+ )

Και αυτή η μέθοδος βασίζεται  στην σύγκριση περιθωρίων κέρδους με την διαφορά 

ότι αυτή αναφέρεται στο ποσοστό κέρδους επί του κόστους κτήσης. Ξεκινά με τα 

κόστη που προέρχονται από τον προμηθευτή των αγαθών (ή των υπηρεσιών) σε 

κάποια ελεγχόμενη συναλλαγή για μεταβιβαζόμενα αγαθά ή υπηρεσίες που 

παρέχονται σε κάποιο συνδεδεμένο αγοραστή. Ένα εύλογο περιθώριο κέρδους 

προστίθεται για να σχηματισθεί το κατάλληλο κέρδος με βάση τις λειτουργίες που 

εκτελέστηκαν και τις συνθήκες της αγοράς και η τιμή που προκύπτει από την 

πρόσθεση  θεωρείται η τιμή ίσων αποστάσεων της αρχικής ελεγχόμενης συναλλαγής. 

Το περιθώριο κέρδους προσδιορίζεται είτε με βάση το περιθώριο κέρδους που 

εφαρμόζεται από την ελεγχόμενη εταιρία σε συγκρίσιμες συναλλαγές με ανεξάρτητες 

επιχειρήσεις (εσωτερική σύγκριση) είτε το περιθώριο κέρδους που εφαρμόζεται από 

ανεξάρτητες επιχειρήσεις σε συγκρίσιμες συναλλαγές (εξωτερική σύγκριση).

Η μέθοδος  λαμβάνει ως βάση υπολογισμού του κόστους  είτε το άμεσο 

κόστος παραγωγής (όπως πρώτες ύλες, κόστος εργασίας)  είτε το έμμεσο ( όπως 

γενικά βιομηχανικά έξοδα).Στο κόστος κτήσης δεν περιλαμβάνονται τα λειτουργικά 

έξοδα του πωλητή των αγαθών ή του παροχέα των υπηρεσιών, για το λόγο αυτό 

πρέπει να καλύπτονται από το περιθώριο κέρδους. Επίσης να αναφέρουμε ότι αν και 

δεν υπάρχει περιορισμός  αν ο υπολογισμός του κόστους γίνεται με βάση ιστορικών-

απολογιστικών στοιχείων ή μέσω μελλοντικών-προυπολογιστικών στοιχείων, ωστόσο 
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οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ αναφέρουν ότι η μέθοδος  κόστους συν 

κέρδους δίνει έμφαση στο ιστορικό κόστος. Επίσης η μέθοδος αυτή προϋποθέτει 

συνεπή τήρηση λογιστικών μεθόδων κοστολόγησης τόσο για τις ενδοομιλικές 

συναλλαγές όσο και για τις συναλλαγές  με ανεξάρτητες επιχειρήσεις καθώς επίσης 

θεωρούμε ότι η  επιχείρηση για να μπορέσει να επιβιώσει πρέπει να μπορεί 

μακροπρόθεσμα να καλύπτει τα έξοδα της για να επιτυγχάνει ένα ελάχιστο κέρδος και 

να υπάρχει μια σταθερή αναλογία ανάμεσα στο κόστος και στο κέρδος.

H μέθοδος προφανώς είναι πιο χρήσιμη όταν ημιτελή αγαθά πωλούνται μεταξύ 

συνδεδεμένων μερών, όπου αυτά  έχουν συνάψει κοινές συμφωνίες εξυπηρέτησης ή 

μακροχρόνιες συμφωνίες αγοράς και προμήθειας ή όταν η ελεγχόμενη συναλλαγή 

είναι η προμήθεια υπηρεσιών. 

Και σε αυτή την μέθοδο μια μη ελεγχόμενη συναλλαγή είναι συγκρίσιμη με 

μια ελεγχόμενη  αν μια από τις δυο συνθήκες πληρούνται: 

-καμιά από τις διαφορές (αν υπάρχουν) μεταξύ των συναλλαγών που συγκρίνονται ή 

μεταξύ των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν αυτές τις συναλλαγές δεν επηρεάζει 

σημαντικά το περιθώριο κόστος συν κέρδους στην ανοικτή αγορά ή 

-εύλογα ακριβείς διορθώσεις μπορούν να γίνουν για να εξαλείψουν τις σημαντικές 

επιδράσεις τέτοιων διαφορών.

Παράδειγμα εφαρμογή της μεθόδου Κόστους Συν Κέρδος. O A είναι ένας 

τοπικός κατασκευαστής ενός μηχανισμού  μαζικής αγοράς. O A πουλά αυτό το προϊόν 

στην αλλοδαπή θυγατρική του B. O A κερδίζει ένα 5% μικτό περιθώριο κέρδους, από 

την συγκεκριμένη δραστηριότητα. O  Κ, Μ και Ν είναι τρίτοι ανεξάρτητοι τοπικοί 

κατασκευαστές ίδιων  μηχανισμών για μαζικής αγοράς. O Κ, Μ, Ν πωλούν σε 

ανεξάρτητους αλλοδαπούς αγοραστές και κερδίζουν περιθώρια μικτού κέρδους, όσον 

αφορά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, σε ποσοστά κυμαινόμενα από 3%-5%. O A 

υπολογίζει τις δαπάνες εποπτείας, τις γενικές και της διοίκησης σαν λειτουργικές 

δαπάνες και έτσι αυτά τα κόστη δεν αντανακλώνται στο κόστος των πωληθέντων 

αγαθών. Το μικτό περιθώριο κέρδους των Κ, Μ, Ν  περιλαμβάνει αντανακλά κόστη 

εποπτείας, γενικά και διοίκησης σαν μέρος του κόστους πωληθέντων αγαθών. Έτσι, 

τα περιθώρια μικτού κέρδους των Κ, Μ, Ν  θα πρέπει να διορθωθούν για να υπάρξει 

λογιστική συνέπεια.
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B. ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Οι παραδοσιακές  μέθοδοι εφαρμογής  είναι τα πλέον άμεσα εργαλεία για τον    

προσδιορισμό του αν οι συνθήκες στις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων είναι ίσων αποστάσεων. Σαν αποτέλεσμα, οι 

παραδοσιακές  μέθοδοι είναι προτιμότερες των άλλων μεθόδων. Εντούτοις, οι 

πολυπλοκότητες των πραγματικών επιχειρηματικών καταστάσεων μπορεί να θέτουν 

πρακτικές δυσκολίες στον τρόπο της εφαρμογής των παραδοσιακών μεθόδων της 

αρχής των ίσων αποστάσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνεται η χρήση 

εναλλακτικών μεθόδων.

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ μεταξύ των μη 

παραδοσιακών μεθόδων συμβατές με την αρχή των ίσων αποστάσεων είναι οι 

μέθοδοι που αναφέρονται στο κέρδος συγκεκριμένων συναλλαγών μεταξύ 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων  και όχι αυτές που αναφέρονται στο συνολικό 

αποτέλεσμα των επιχειρήσεων.

1. Μέθοδοι του κέρδους της συναλλαγής

 i. Μέθοδος του επιμερισμού του κέρδους (profit split method PSM)

Με βάση τη μέθοδο του επιμερισμού του κέρδους της συναλλαγής το καθαρό κέρδος 

(ή η ζημία) που προκύπτει από μία ενδοομιλική συναλλαγή κατανέμεται μεταξύ των 

συμβαλλομένων επιχειρήσεων ανάλογα με τη συνεισφορά τους στη συναλλαγή. Το 

κρίσιμο ζήτημα για την εφαρμογή της μεθόδου του επιμερισμού του κέρδους είναι η 

ανάλυση της συνεισφοράς των συμβαλλομένων επιχειρήσεων. Η ανάλυση αυτή δεν 

αφορά συγκρίσιμες συναλλαγές αλλά τις λειτουργίες που επιτελούνται, τους 

κινδύνους και τις ευθύνες που αναλαμβάνονται καθώς και τα πάγια που 

χρησιμοποιούνται από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 

συναλλαγής. Η ανάλυση αυτή μπορεί να συμπληρώνεται από εξωτερικά στοιχεία της 

αγοράς σχετικά με την αντίστοιχη αξία παρόμοιων λειτουργιών (όχι κερδών) 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων. που ασκούν δραστηριότητα υπό παρόμοιες συνθήκες. Το 

αποτέλεσμα αντιστοιχεί στην κατανομή του (λειτουργικού) κέρδους μεταξύ 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων στο πλαίσιο μιας κοινής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Υπάρχουν τέσσερις προσεγγίσεις ως προς τον τρόπο διενέργειας της λειτουργικής 

ανάλυσης :

 Ανάλυση της συνεισφοράς.
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Με την μέθοδο αυτή επιμερίζεται το συνολικό καθαρό κέρδος  της συναλλαγής  με 

βάση την αξία των λειτουργιών που εκτέλεσαν για την συγκεκριμένη συναλλαγή οι 

εμπλεκόμενες συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Προσδιορίζονται οι πραγματικές τιμές της 

αγοράς για τις συγκεκριμένες λειτουργίες  και γίνεται μια σύγκριση  της συνεισφοράς 

των συμβαλλομένων επιχειρήσεων ως προς τη φύση και την έκταση τους, ώστε με 

βάση την αναλογία της συνεισφοράς να εξαχθεί η ποσοστιαία συμμετοχή τους στο 

συνολικό κέρδος. 

 Ανάλυση του υπολειμματικού κέρδους.

Σκοπός είναι ο επιμερισμός των συνδυασμένων καθαρών λειτουργικών κερδών 

από τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Ο υπολογισμός γίνεται σε δύο φάσεις :

• Υπολογίζεται το τμήμα του κέρδους που αντιστοιχεί στις λειτουργίες που 

εφικτό να προσδιοριστεί  μια τιμή αγοράς  λόγω του ότι προσφέρονται  και 

από ανεξάρτητες  επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται σε ένα παρόμοιο 

τομέα..

• Στην συνέχεια το κέρδος που απομένει επιμερίζεται με βάση τις μη συνήθεις 

συνεισφορές  των μερών όπως  η χρήση άυλων περιουσιακών στοιχείων που 

είναι μοναδικά ή έχουν ιδιαίτερα μεγάλη αξία.

Ανάλογα με τις λειτουργίες της κάθε μίας από τις συναλλασσόμενες επιχειρήσεις 

και την αξία της συνεισφοράς της επιμερίζεται ο υπολογισμός με τη βοήθεια των 

διαθέσιμων εξωτερικών στοιχείων της αγοράς.

 Ανάλυση του απασχολούμενου κεφαλαίου.

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην παραδοχή  ότι η κεφαλαιακή επένδυση  των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων που μετέχουν στην συναλλαγή διατρέχει τον ίδιο 

κίνδυνο. Έτσι επιμερίζοντας το συνολικό καθαρό κέρδος της επιχείρησης κάθε 

συνδεδεμένη επιχείρηση που μετέχει θα έχει τον ίδιο δείκτη αποδοτικότητας 

απασχολούμενου κεφαλαίου.

 Μέθοδος του συγκριτικού επιμερισμού του κέρδους.
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Στην μέθοδο αυτή  αναλύεται η κατανομή  του κέρδους σε παρόμοιες συναλλαγές 

μεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν τους ίδιους κινδύνους και 

λειτουργούν κάτω από τις  ίδιες συνθήκες.

Ο ΟΟΣΑ συνιστά την ανάλυση του απασχολούμενου κεφαλαίου και την 

ανάλυση του υπολειμματικού κέρδους και αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα την 

μέθοδο συγκριτικού επιμερισμού του κέρδους, ενώ στις ΗΠΑ  η μέθοδος του 

συγκριτικού επιμερισμού του κέρδους  και η ανάλυση του υπολειμματικού κέρδους 

γίνονται δεκτές.

ii. Μέθοδος του καθαρού κέρδους συναλλαγής (transactional net margin method, 

TNMM)

Με βάση τη μέθοδο του καθαρού κέρδους συναλλαγής  θεωρείται ότι η τιμή μιας 

ενδοομιλικής συναλλαγής είναι σύμφωνη με την αρχή των ίσων αποστάσεων, όταν το 

περιθώριο καθαρού κέρδους της συναλλαγής αντιστοιχεί στο περιθώριο το οποίο 

επιτυγχάνουν ανεξάρτητες επιχειρήσεις υπό παρόμοιες συνθήκες. Αυτό το περιθώριο 

κέρδος εκφράζεται σε σχέση με μία κατάλληλη βάση αναφοράς (π.χ. το κόστος 

κτήσης, τον κύκλο εργασιών, τα χρησιμοποιούμενα πάγια). Με εφαρμογή αυτού του 

περιθωρίου καθαρού κέρδους επί της παραπάνω βάσης αναφοράς υπολογίζεται το 

καθαρό κέρδος το οποίο θα επιτύγχανε η συνδεδεμένη επιχείρηση για τη 

συγκεκριμένη συναλλαγή υπό συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού. Με βάση αυτό το 

καθαρό κέρδος υπολογίζεται η τιμή της ενδοομιλικής συναλλαγής, λαμβανομένου 

υπόψη και του λειτουργικού κόστους που βαρύνει τη συναλλαγή. Για το λόγω ότι η 

μέθοδος αφορά συναλλαγές, συγκρίνεται το περιθώριο καθαρού κέρδους 

συγκεκριμένων συναλλαγών ή ομάδας συναλλαγών και όχι αυτό της επιχείρησης 

συνολικά. Το περιθώριο καθαρού κέρδους μπορεί να προέλθει είτε από εσωτερική 

σύγκριση (είναι αυτό που επιτυγχάνει η ίδια η επιχείρηση σε παρόμοιες συναλλαγές 

με ανεξάρτητες επιχειρήσεις) είτε  από εξωτερική σύγκριση (είναι το περιθώριο 

καθαρού κέρδους που επιτυγχάνει μια ανεξάρτητη επιχείρηση σε παρόμοιες 

συναλλαγές). Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ προτιμάται η 

εσωτερική σύγκριση.

2. Μέθοδοι του συνολικού κέρδους

i. Μέθοδος της σύγκρισης του κέρδους  (comparable profit method)
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Στην μέθοδο αυτή  αναζητούνται συγκεκριμένοι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας όπως 

ο δείκτης αποδοτικότητας απασχολούμενου κεφαλαίου ή ο δείκτης καθαρού κέρδους 

ή  δείκτης μικτού κέρδους ,  συγκρίσιμων ανεξάρτητων επιχειρήσεων (εξωτερική 

σύγκριση). Κατάλληλες από την άποψη της συγκρισιμότητας θεωρούνται οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο της αγοράς. Στη συνέχεια οι 

αριθμοδείκτες αυτοί εφαρμόζονται στην επιχείρηση που διενήργησε την υπό εξέταση 

ενδοομιλική συναλλαγή. Εφόσον τα πραγματικά αποτελέσματα της εταιρείας 

συμφωνούν με τους παραπάνω αριθμοδείκτες, τότε οι τιμές ενδοομιλικών 

συναλλαγών θεωρούνται εύλογες. Σε αντίθετη περίπτωση, αναπροσαρμόζονται μέχρι 

τα αποτελέσματα της εταιρείας να ανταποκρίνονται στους αριθμοδείκτες των 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Στη μέθοδο δεν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη 

συναλλαγή και δεν υπολογίζονται παράγοντας προσδιορισμού των τιμών όπως  το 

κόστος μισθοδοσίας, ο τεχνολογικός εξοπλισμός, η αποδοτικότητα της επιχείρησης, οι 

όροι χρηματοδότησης κ.α.. 

Ο ΟΟΣΑ δεν αναγνωρίζει την μέθοδο της σύγκρισης του κέρδους  σε 

αντίθεση με τις ΗΠΑ που την περιλαμβάνει στις αποδεκτές μεθόδους που μπορούν να 

επιλεγούν.

ii. Μέθοδος του συνολικού επιμερισμού βάσει μαθηματικού τύπου (Global formulary 

apportionment method)

Η μέθοδος του συνολικού καταμερισμού βάσει μαθηματικού τύπου στην ουσία 

παραβλέπει τη νομική αυτοτέλεια των μελών ενός ομίλου. Με τη μέθοδο αυτή το 

συνολικό εισόδημα του ομίλου κατανέμεται μεταξύ των μελών του με βάση έναν 

προκαθορισμένο μαθηματικό τύπο που λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένους παράγοντες, 

όπως τα πάγια, οι δαπάνες μισθοδοσίας ή ο κύκλος εργασιών των επιμέρους 

επιχειρήσεων. Η κατανομή του κέρδους  έχει ως αποτέλεσμα να αποδίδεται ο ίδιος 

βαθμός παραγωγικότητας στους παραπάνω παράγοντες ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά της επιχείρησης, όπως π.χ. τη χώρα στην οποία βρίσκεται, το είδος 

της δραστηριότητάς της κ.λπ. Έτσι αγνοούνται οι διαφορές μεταξύ των χωρών ως 

προς τις κεφαλαιακές αγορές, τους κίνδυνους, τις συνθήκες ανταγωνισμού, τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, το δείκτη πληθωρισμού, τις κρατικά ρυθμιζόμενες τιμές 

κ.λπ. Με άλλα λόγια, η μέθοδος αυτή προϋποθέτει ότι κάθε μια από τις συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις συνεισφέρει πάντοτε στα αποτελέσματα του ομίλου σε απόλυτη 
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συμφωνία με την αναλογία της στο μαθηματικό τύπο. Η μέθοδος του συνολικού 

καταμερισμού βάσει μαθηματικού τύπου θεωρείται κατά κανόνα μη συμβατή με την 

αρχή των ίσων αποστάσεων. Γι’ αυτό το λόγο ο ΟΟΣΑ δεν κάνει δεκτή την εφαρμογή 

της.

     Η επιλογή της μεθόδου για τον προσδιορισμό των  τιμών των ενδοομιλικών 

συναλλαγών είναι ελεύθερη και αποφασιστικός παράγοντας για την τελική επιλογή 

είναι η ευχέρεια και η αποτελεσματικότητα μιας μεθόδου.

Για παράδειγμα η εφαρμογή της μεθόδου της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης 

τιμής θεωρείται η καταλληλότερη όταν υπάρχουν στοιχεία  για τιμές συγκρίσιμων 

συναλλαγών στην αγορά. Μια άλλη περίπτωση  είναι όταν οι διαφορές των 

προϊόντων που μας ενδιαφέρουν (π.χ. μη τυποποιημένα προϊόντα) με τα αντίστοιχα 

προϊόντα που διακινούνται στην αγορά είναι ασήμαντες. Όταν τα προϊόντα τυγχάνουν 

επεξεργασίας πριν την μεταπώληση τους ή ενσωματώνονται σε άλλα προϊόντα τότε 

ενδεικτική μέθοδος ίσως να είναι αυτή κόστους συν κέρδους ή του επιμερισμού του 

κέρδους  ανάλογα με τις λειτουργίες και τους κινδύνους που αναλαμβάνουν οι 

συναλλασσόμενες επιχειρήσεις.

Ο ΟΟΣΑ  προτείνει καταρχήν τις παραδοσιακές μεθόδους  και δίνει βαρύτητα στη 

μεθόδο της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής. Μόνο επικουρικά εξετάσει την 

εφαρμογή των  μεθόδων  του κέρδους της συναλλαγής και αυτή του επιμερισμού του 

κέρδους την χαρακτηρίζει ως τελευταίο καταφύγιο. Η εφαρμογή των μεθόδων του 

συνολικού κέρδους αποκλείεται κατηγορηματικά. Έτσι τολμάτε να δοθεί μια σειρά 

προτεραιότητας μεταξύ των μεθόδων :

1. Μέθοδος της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής (ΣΜΕ),

2. Μέθοδος της τιμής μεταπώλησης (ΤΜ) ή του κόστους συν κέρδους (ΚΣΚ),

3. Μέθοδος του καθαρού κέρδους συναλλαγής (ΚΚΣ),

4. Μέθοδος του επιμερισμού κέρδους (ΕΚ).

Ακόμα ανάλογα με το είδος συναλλαγής πιθανές μέθοδοι μπορεί να είναι :  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ TRANSFER PRICING

Προϊόντα – Παραγωγή ΣΜΕ,  ΚΣΚ

Προϊόντα – Διανομή ΣΜΕ,  ΤΜ,  ΚΚΣ

Υπηρεσίες ΣΜΕ,  ΚΣΚ,  ΚΚΣ

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία (σήματα, 
know how…) ΣΜΕ,  ΚΚΣ,  ΕΚ

Χρηματοοικονομικά (π.χ.δάνεια) ΣΜΕ,  ΚΣΚ
 

Εύρεση  συγκριτικών στοιχείων

Με κριτήριο την σχέση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών οι συναλλαγές μπορούν 

να διακριθούν στις εξής κατηγορίες :

• Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη ανήκουν στον όμιλο, π.χ. συναλλαγές ανάμεσα 

στην μητρική και τη θυγατρική,

• Ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη ανήκει στον όμιλο δηλαδή συναλλαγές 

ανάμεσα σε μια εταιρεία του ομίλου και μια ανεξάρτητη εταιρεία,

• Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ανήκει στον όμιλο δηλαδή 

συναλλαγές μεταξύ ανεξάρτητων εταιρειών.

Για την ενδοομιλική τιμολόγηση η σύγκριση γίνεται  μεταξύ της πρώτης από τις 

παραπάνω κατηγορίες και μίας από τις άλλες δύο.

Η σύγκριση διακρίνεται σε εσωτερική σύγκριση :

 Συναλλαγές της κρινόμενης εταιρίας με μια ανεξάρτητη επιχείρηση,

 Συναλλαγές μιας  συνδεδεμένης  με την κρινόμενη εταιρείας με μια 

ανεξάρτητη επιχείρηση.

και σε εξωτερική σύγκριση :

 Συναλλαγές μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων προς την κρινόμενη εταιρεία.

Αντίστοιχα , τα στοιχεία που προκύπτουν από την εσωτερική σύγκριση 

ονομάζονται εσωτερικά συγκριτικά  στοιχεία και αυτά που προκύπτουν από την 
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εξωτερική σύγκριση ονομάζονται εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία. Θεωρούνται 

προσφορότερα τα στοιχεία που  αφορούν την  εσωτερική σύγκριση.

H εφαρμογή της αρχής των ίσων αποστάσεων βασίζεται στη σύγκριση των 

συνθηκών μιας ελεγχόμενης συναλλαγής με τις συνθήκες των συναλλαγών μεταξύ 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Για να είναι οι συγκρίσεις  χρήσιμες, τα οικονομικά 

χαρακτηριστικά των περιστάσεων που συγκρίνονται θα πρέπει να είναι επαρκώς 

συγκρίσιμα και λέγοντας συγκρίσιμα σημαίνει ότι, καμιά από τις διαφορές  μεταξύ 

των συνθηκών που συγκρίνονται δεν θα μπορούσε να επηρεάσει τη συνθήκη που 

εξετάζεται με βάση τη μεθοδολογία (π.χ. τιμή ή περιθώριο) ή ότι εύλογα ακριβείς 

αναμορφώσεις μπορούν να γίνουν για να εξαλειφθεί το αποτέλεσμα τέτοιων 

διαφορών.

 Για τον προσδιορισμό του βαθμού συγκρισιμότητας, συμπεριλαμβανόμενων 

των αναμορφώσεων που είναι απαραίτητες για την καθιέρωση της, απαιτείται η 

κατανόηση του πώς οι μη συνδεδεμένες εταιρίες αξιολογούν τις πιθανές συναλλαγές 

τους. Οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις, όταν αξιολογούν τους όρους μιας πιθανής 

συναλλαγής, θα συγκρίνουν τη συγκεκριμένη συναλλαγή με τις άλλες πραγματικές 

εναλλακτικές δυνατότητες που είναι διαθέσιμες σ’ αυτές, και θα προβούν στη 

διενέργεια της συναλλαγής αυτής αν δεν βλέπουν κάποια εναλλακτική που θα ήταν 

σαφώς πιο ελκυστική.

Πολλές φορές καθίσταται ιδιαίτερα χρήσιμη η ύπαρξη τραπεζών 

πληροφοριών ή αλλιώς βάσεων δεδομένων που παρέχουν οικονομικά στοιχεία για ένα 

μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και συναλλαγών. Οι τράπεζες πληροφοριών μπορεί να 

είναι είτε ιδιωτικές  είτε δημόσιες. Ένα ερώτημα τίθεται όσο αφορά την αξιοπιστία 

τους η οποία εξαρτάται από την ποιότητα και τις ιδιότητες των δεδομένων που 

καταχωρούνται.

Έλεγχος της συγκρισιμότητας των στοιχείων

Για να οριστεί ο βαθμός της συγκρισιμότητας  και μετά να γίνουν οι απαιτούμενες 

διορθώσεις για την αποκατάσταση συνθηκών ίσων αποστάσεων είναι αναγκαίο να 

συγκριθούν τα χαρακτηριστικά των συναλλαγών ή των επιχειρήσεων που θα 

επηρέαζαν τις συνθήκες σε συναλλαγές ίσων αποστάσεων. Στα χαρακτηριστικά που 

μπορεί να είναι σημαντικά περιλαμβάνονται αυτά των αγαθών ή των υπηρεσιών που 
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μεταβιβάζονται οι λειτουργίες που εκτελούνται από τα μέρη (λογαριάζοντας τα 

χρησιμοποιηθέντα ενεργητικά στοιχεία και τους κινδύνους που ελήφθησαν υπόψη), οι 

συμβατικοί όροι, η οικονομική κατάσταση των μερών και οι επιχειρησιακές 

στρατηγικές που επιδιώκονται από αυτά. H έκταση στην οποία καθένας απ’ αυτούς 

τους παράγοντες μετρά στην εκτίμηση της συγκρισιμότητας θα εξαρτηθεί από τη 

φύση των ελεγχόμενων συναλλαγών και τη μέθοδο τιμολόγησης που υιοθετήθηκε. 

Σημαντικά χαρακτηριστικά που επηρεάσουν την συγκρισιμότητα των 

συναλλαγών είναι :

1. Χαρακτηριστικά των αγαθών ή των υπηρεσιών

Διαφορές στα ειδικά χαρακτηριστικά των αγαθών ή των υπηρεσιών συχνά 

διαμορφώνουν διαφορές στην αξία τους στην ελεύθερη  αγορά. Έτσι, η ομοιότητα 

των χαρακτηριστικών των αγαθών ή των υπηρεσιών που μεταβιβάστηκαν θα ληφθεί 

υπόψη όταν συγκρίνονται τιμές των ελεγχόμενων και μη ελεγχόμενων συναλλαγών 

και λιγότερο όταν συγκρίνονται περιθώρια κέρδους. Στα χαρακτηριστικά που μπορεί 

να είναι σημαντικό να εξεταστούν περιλαμβάνονται σε περίπτωση μεταβίβασης 

ενσώματης περιουσίας : 

 τα φυσικά χαρακτηριστικά των αγαθών,

 η ποιότητα και η αξιοπιστία της  και 

 η διαθεσιμότητα και η ποσότητα της προσφοράς (ο όγκος της πώλησης ).

 Στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών : 

 η φύση και η έκταση των υπηρεσιών, 

 στην περίπτωση των άυλων στοιχείων, η μορφή της συναλλαγής (π.χ. 

μίσθωση ή πώληση), 

 ο τύπος του άυλου στοιχείου (π.χ. δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, ή 

know - how ), 

 η διάρκεια και ο βαθμός της προστασίας του, καθώς και 

 τα προβλεπόμενα οφέλη από τη χρήση του άυλου αγαθού.

2. Λειτουργική ανάλυση

Στις συναλλαγές μεταξύ δυο ανεξάρτητων επιχειρήσεων, η τιμή συνήθως αντανακλά 

τις λειτουργίες που κάθε επιχείρηση εκτελεί (λογαριάζοντας τα χρησιμοποιούμενα 

ενεργητικά στοιχεία και τους κινδύνους που ελήφθησαν υπόψη). Για το λόγο αυτό 

κατά τον έλεγχο συγκρισιμότητας πρέπει να ληφθούν υπόψη οι λειτουργίες  των 
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συγκρινόμενων επιχειρήσεων. Η λειτουργική ανάλυση πρέπει να ερευνά τις 

οικονομικές δραστηριότητες και τις ευθύνες των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη προσοχή θα 

πρέπει να δοθεί στη διάρθρωση και την οργάνωση του ομίλου. Θα είναι επίσης 

συναφές να προσδιοριστεί υπό ποία νομική ιδιότητα κάθε μια από τις επιχειρήσεις 

εκτελεί τις λειτουργίες. Ειδικότερα στις λειτουργίες που χρειάζεται να εντοπίσουν και 

να συγκριθούν περιλαμβάνονται :

  ο σχεδιασμός,

  η κατασκευή,  

 συναρμολόγηση,

  η έρευνα και ανάπτυξη, 

 η παροχή υπηρεσιών, 

 η αγορά,

 η διανομή, 

 το marketing, 

 η διαφήμιση, 

 η μεταφορά, 

 η χρηματοδότηση και 

 η διαχείριση. 

Οι βασικές λειτουργίες που εκτελούνται από τα υπό εξέταση μέρη θα πρέπει να 

εντοπιστούν. Αναμορφώσεις θα πρέπει να γίνουν για όποιες σημαντικές διαφορές 

εντοπιστούν  έναντι των λειτουργιών που αναλαμβάνουν ανεξάρτητες επιχειρήσεις με 

τις οποίες συγκρίνεται το μέρος.

H ανάλυση  θα πρέπει να εξετάζει τον τύπο των παγίων που 

χρησιμοποιούνται, όπως βιομηχανοστάσιο, εξοπλισμός, χρήση πολύτιμων άυλων 

στοιχείων κτλ., καθώς και η φύση αυτών των παγίων, όπως είναι η ηλικία, η αγοραία 

αξία, ο χώρος, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας κτλ.).

Επίσης είναι χρήσιμο, κατά τη σύγκριση των λειτουργιών που εκτελούνται, να 

εξεταστούν οι κίνδυνοι που ελήφθησαν υπόψη από τα αντίστοιχα μέρη. Στην 

ελεύθερη  αγορά, η υπόθεση του αυξημένου κινδύνου θα αντιστοιχίζεται επίσης με 

μια αύξηση στην αναμενόμενη απόδοση. Έτσι, οι ελεγχόμενες και μη ελεγχόμενες 

συναλλαγές και τα μετέχοντα σ’ αυτές μέρη δεν θα είναι συγκρίσιμα εάν υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές στους κινδύνους που λαμβάνονται υπόψη για τους οποίους δεν 

μπορούν να γίνουν ανάλογες διορθώσεις. H λειτουργική ανάλυση δεν είναι πλήρης, 

παρά μόνο αν έχουν εξεταστεί όλοι οι σημαντικοί κίνδυνοι που ελήφθησαν υπόψη 
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από κάθε μέρος, εφόσον η υπόθεση ή η συσχέτιση των κινδύνων θα επηρέαζε τις 

συνθήκες των συναλλαγών μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. 

Μεταξύ των τύπων των κινδύνων που θα πρέπει να εξεταστούν περιλαμβάνονται 

 οι κίνδυνοι αγοράς, όπως διακυμάνσεις των τιμών κόστους και πώλησης,

  κίνδυνοι συνδεόμενοι με την επένδυση και τη χρήση της περιουσίας, 

 του βιομηχανοστασίου και του εξοπλισμού, 

 κίνδυνοι επιτυχίας ή αποτυχίας των επενδύσεων έρευνας και ανάπτυξης,

  οικονομικοί κίνδυνοι, όπως εκείνοι που προκαλούνται από τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες και τη διαφοροποίηση των επιτοκίων, 

 πιστωτικοί κίνδυνοι και ούτω καθεξής.

3. Συμβατικοί όροι

Στις συναλλαγές μεταξύ τρίτων, οι συμβατικοί όροι της συναλλαγής ορίζουν ρητά ή 

σιωπηρά πώς κατανέμονται οι ευθύνες, οι κίνδυνοι και τα οφέλη μεταξύ των μερών. 

Έτσι, μια ανάλυση των συμβατικών όρων θα έπρεπε να είναι μέρος της λειτουργικής 

ανάλυσης που αναπτύχθηκε παραπάνω. Οι όροι μιας συναλλαγής μπορεί επίσης να 

βρεθούν στην αλληλογραφία  μεταξύ των μερών, παρά σε ένα γραπτό συμβόλαιο. Αν 

δεν υπάρχουν γραπτοί όροι, οι συμβατικές σχέσεις των μερών πρέπει να συνάγονται 

από τη συμπεριφορά τους και τις οικονομικές αρχές που διέπουν γενικά τις σχέσεις 

μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων.

Στις συναλλαγές μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, λόγω της σύγκρουσης  των 

συμφερόντων μεταξύ των μερών, εξασφαλίζεται  ότι κανονικά το ένα μέρος θα 

επιδιώξει να κρατήσει το άλλο στα πλαίσια των όρων του συμβολαίου και ότι γενικά 

οι συμβατικοί όροι θα αγνοηθούν ή θα τροποποιηθούν εκ των υστέρων, μόνον αν 

είναι προς το συμφέρον αμφοτέρων των μερών. Στην περίπτωση των συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων παρόμοια συμπεριφορά δεν είναι δεδομένη  και επομένως είναι 

σημαντικό να εξεταστεί αν η συμπεριφορά των μερών συνάδει με τους όρους του 

συμβολαίου ή αν η συμπεριφορά των μερών υποδεικνύει ότι οι συμβατικοί όροι δεν 

ακολουθήθηκαν ή είναι μια απάτη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, απαιτείται περαιτέρω 

ανάλυση για τον προσδιορισμό των αληθινών όρων της συναλλαγής.

4. Οικονομικές  συνθήκες

Οι τιμές ίσων αποστάσεων (μεταξύ τρίτων) μπορεί να διαφέρουν από αγορά σε αγορά 

ακόμα και για συναλλαγές που αφορούν τα ίδια αγαθά ή υπηρεσίες. Για να επιτευχθεί 
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η συγκρισιμότητα θα πρέπει οι αγορές στις οποίες οι ανεξάρτητες και οι 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται να είναι συγκρίσιμες και ότι οι 

διαφορές δεν έχουν σημαντική επίδραση στις τιμές ή ότι μπορούν να γίνουν 

συγκρίσιμες αν γίνουν οι αρμόζουσες διορθώσεις. Oι οικονομικές συνθήκες που 

μπορεί να είναι σχετικές στον προσδιορισμό της συγκρισιμότητας των αγορών 

περιλαμβάνουν :

 τη γεωγραφική θέση και το μέγεθος των αγορών, 

 την έκταση του ανταγωνισμού στις αγορές και τη σχετική ανταγωνιστική θέση 

των αγοραστών και των πωλητών, 

 τη διαθεσιμότητα  υποκατάστατων αγαθών και υπηρεσιών, 

 τα επίπεδα της προσφοράς και ζήτησης στην αγορά σαν σύνολο και στις 

συγκεκριμένες περιοχές αν αυτό είναι σχετικό, 

 η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, 

 η φύση και η έκταση των κυβερνητικών ρυθμίσεων στην αγορά, 

 τα κόστη παραγωγής, συμπεριλαμβανόμενων των κόστων γης, εργασίας και 

κεφαλαίου, των μεταφορικών, 

 το είδος της αγοράς (π.χ. λιανική ή χονδρική), 

 την ημερομηνία και το χρόνο των συναλλαγών και ούτω καθεξής.

Η ανάλυση των οικονομικών συνθηκών πρέπει να προσανατολίζεται στις συνθήκες 

αγοράς προορισμού, δηλαδή της αγοράς που δραστηριοποιείται η συνδεδεμένη 

επιχείρηση που λαμβάνει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες.

5. Επιχειρηματικές στρατηγικές

Oι επιχειρηματικές στρατηγικές πρέπει επίσης να εξεταστούν για να προσδιοριστεί η 

συγκρισιμότητα για σκοπούς ενδοομιλικών τιμολογήσεων. Παράγοντες που 

λαμβάνονται υπόψη είναι  οι :  

 η ανακαίνιση και η ανάπτυξη νέων προϊόντων, 

 ο βαθμός διαφοροποίησης, .

 η αποφυγή των κινδύνων, 

 η εκτίμηση των πολιτικών εξελίξεων, 

 οι υφιστάμενοι και σχεδιαζόμενοι εργατικοί νόμοι, 

καθώς και άλλοι παράγοντες επί των οποίων βασίζεται η καθημερινή άσκηση της 

επιχειρηματικής δράσης. Οι επιχειρησιακές στρατηγικές  μπορούν επίσης να 

συμπεριλαμβάνουν σχέδια διείσδυσης στην αγορά. Οι επιχειρήσεις  που επιζητούν  να 
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διεισδύσουν σε μια αγορά ή να αυξήσουν το μερίδιο τους στην αγορά θα μπορούσαν 

προσωρινά να χρεώνουν μια τιμή για τα προϊόντα τους που είναι χαμηλότερη από την 

τιμή χρέωσης των κατά τα άλλα συγκρίσιμων προϊόντων στην ίδια αγορά. Ακόμα ο 

ενδιαφερόμενος  που επιζητά να εισέλθει σε μια νέα αγορά ή να διευρύνει (ή 

υπερασπιστεί) το μερίδιο του στην αγορά θα μπορούσε προσωρινά να προκαλέσει 

υψηλότερα κόστη (π.χ. εξαιτίας του κόστους εκκίνησης ή των αυξημένων 

προσπαθειών marketing) και λόγω αυτού να πετύχει χαμηλότερα επίπεδα κερδών από 

τους άλλες επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά.

Διάστημα αποδεκτών τιμών
Σε κάποιες περιπτώσεις είναι πιθανόν να εφαρμοστεί η αρχή των ίσων αποστάσεων 

και να καταλήξει σε ένα και μόνο νούμερο (π.χ. τιμή ή περιθώριο) που είναι το πλέον 

αξιόπιστο να εφαρμοστεί αν οι συνθήκες των συναλλαγών είναι όπως μεταξύ τρίτων. 

Η ενδοομιλική τιμολόγηση όμως  δεν είναι μια ακριβής επιστήμη, και  υπάρχουν 

πολλές περιπτώσεις που  από την εφαρμογή της πλέον κατάλληλης  μεθόδου 

προκύπτει  ένα διάστημα αριθμών που είναι όλοι σχετικά ίσης αξιοπιστίας. Στις 

περιπτώσεις αυτές , οι διαφορές στους αριθμούς που συνιστούν το διάστημα αυτό 

μπορεί να προκλήθηκαν διότι η εφαρμογή της αρχής των ίσων αποστάσεων παράγει 

μόνο μια προσέγγιση των συνθηκών που  είχαν δημιουργηθεί μεταξύ ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων. Τα διαφορετικά σημεία στο διάστημα αυτό μπορεί να αποδοθεί στο 

γεγονός  ότι  οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους, ακολουθούν 

διαφορετική στρατηγική, και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιούνται οι 

συναλλαγές  μεταβάλλονται συνεχώς.  Είναι δύσκολο να ανευρεθούν απολύτως 

συγκρίσιμα στοιχεία ακόμη και με τις πλέον ακριβείς διορθώσεις. Η αρχή των ίσων 

αποστάσεων δίνει μια προσέγγιση των συνθηκών που θα επικρατούσαν σε παρόμοιες 

συναλλαγές μεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων γιατί ενέχει πολλά στοιχεία 

υποκειμενικής κρίσης.

Αν οι σχετικές συνθήκες των ελεγχόμενων συναλλαγών (π.χ. τιμής ή 

περιθωρίου) είναι μέσα στα πλαίσια των τιμών μεταξύ τρίτων, καμιά αναμόρφωση 

δεν πρέπει να γίνει. Αν οι σχετικές συνθήκες της ελεγχόμενης συναλλαγής (π.χ. τιμής 

ή περιθωρίου) πέφτουν εκτός του διαστήματος για τιμές μεταξύ τρίτων που 

υποστηρίζονται από τη φορολογική αρχή, ο φορολογούμενος πρέπει να έχει την 

ευκαιρία να παρουσιάσει επιχειρήματα για το ότι οι όροι της συναλλαγής 
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ικανοποιούν την αρχή των ίσων αποστάσεων και ότι το διάστημα με τις τιμές μεταξύ 

τρίτων περιλαμβάνει τα αποτελέσματά τους. Αν ο φορολογούμενος δεν μπορεί να 

δείξει αυτό το γεγονός, η φορολογική αρχή πρέπει να προσδιορίσει πώς θα 

αναμορφώσει τους όρους της ελεγχόμενης συναλλαγής λαμβάνοντας υπόψη το 

διάστημα των τιμών μεταξύ τρίτων. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι κάθε 

σημείο του διαστήματος, παρόλα αυτά, ικανοποιεί την αρχή των ίσων αποστάσεων. 

Αυτό μπορεί να ισχύει όταν όλα τα συγκριτικά στοιχεία είναι πλήρη και αξιόπιστα 

και όταν δεν μπορεί να διασφαλιστεί αυτό, προκύπτει ανάγκη περιορισμού του 

διαστήματος τιμών για να μειωθεί ο κίνδυνος λάθους. Χρησιμοποιείται μια ποικιλία 

μηχανισμών από τις φορολογικές αρχές των διαφόρων κρατών. Ένας τρόπος είναι να 

συγκριθούν τα αποτελέσματα με το διάστημα τιμών που προκύπτει από την 

εφαρμογή μιας άλλης μεθόδου ή να γίνει αναπροσαρμογή του διαστήματος των τιμών 

με βάση στατιστικές μεθόδους.

Γενικά, και στο βαθμό που είναι δυνατόν να διακρίνει κάποιος μεταξύ των 

διαφόρων σημείων μέσα στο διάστημα, τέτοιες αναμορφώσεις θα πρέπει να γίνονται 

μέχρι του σημείου - μέσα στα πλαίσια του διαστήματος - που αντανακλούν, κατά τον 

καλύτερο τρόπο, τα γεγονότα και τις περιστάσεις της συγκεκριμένης ελεγχόμενης 

συναλλαγής.
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ΚEΦΑΛΑΙΟ V

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Ασώματη περιουσία
Οι συναλλαγές που αφορούν ασώματη περιουσία, είναι συχνά δύσκολο να 

εκτιμηθούν για φορολογικούς σκοπούς. Λέγοντας  «ασώματη περιουσία» είναι τα 

άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία όπως  τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

(όπως πατέντες, εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες, σχέδια και μοντέλα), 

συγγραφικά και καλλιτεχνικά δικαιώματα και πνευματική ιδιοκτησία, τεχνογνωσία 

και τα εμπορικά μυστικά. Έχουν σημαντική αξία, παρόλο που μπορεί να μην 

εμφανίζονται με λογιστική αξία στον ισολογισμό της εταιρίας.

Οι   οδηγίες για  την αρχής των ίσων αποστάσεων ισχύουν και για τον 

προσδιορισμό του transfer pricing μεταξύ συγγενών επιχειρήσεων για ασώματη 

περιουσία. Η εφαρμογή της είναι δύσκολη γιατί μια τέτοια περιουσία που μπορεί να 

έχει ειδικό χαρακτήρα  η εύρεση  συγκριτικών  στοιχείων και ο  προσδιορισμό της 

αξίας κατά το χρόνο της συναλλαγής είναι περίπλοκος.

O τρόπος μεταβίβασης της ασώματης περιουσίας μπορεί να είναι πώληση ή  η 

καταβολή αμοιβής με βάση κάποια συμφωνία παροχής άδειας χρήσης δικαιωμάτων 

σχετικών με την ασώματη περιουσία.

Κατά την εφαρμογή της αρχής των ίσων αποστάσεων της ασώματη περιουσία, 

πρέπει να εξετασθούν κάποιοι  παράγοντες όπως τα  αναμενόμενα οφέλη από την 

ασώματη περιουσία (προσδιορισμένα πιθανώς μέσω ενός υπολογισμού της καθαρής 

παρούσας αξίας),  σχετικά με τη συγκρισιμότητα μεταξύ των ελεγχόμενων και μη 

συναλλαγών.  Επίσης εξετάζονται 

• οι τυχόν ισχύοντες περιορισμοί στη γεωγραφική περιοχή που μπορούν να 

ασκηθούν τα δικαιώματα, 

• οι περιορισμοί εξαγωγών επί αγαθών παραχθέντων σαν αποτέλεσμα κάποιων 

μεταβιβασθέντων δικαιωμάτων, 

• ο αποκλειστικός ή μη-αποκλειστικός χαρακτήρας κάποιων μεταβιβασθέντων 

δικαιωμάτων, 
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• η επένδυση κεφαλαίων (για κατασκευή νέων βιομηχανοστασίων ή για αγορά 

ειδικών μηχανών), 

• οι προκαταρκτικές δαπάνες και η αναπτυξιακή δουλειά που απαιτείται στην 

αγορά, 

• η πιθανότητα υπομίσθωσης άδειας, 

• το δίκτυο διανομής του αποδέκτη, καθώς και 

• αν ο αποδέκτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε περαιτέρω αναπτύξεις της 

περιουσίας που γίνονται από τον ιδιοκτήτη,

•  τη φύση της πατέντας, αν πρόκειται για πατέντα καθώς και 

• το βαθμό και τη διάρκεια της προστασίας που παρέχονται βάσει του νόμου για 

πατέντες των σχετικών χωρών

Στην περίπτωση κάποιας πώλησης ή παραχώρησης της άδειας χρήσης της 

ασώματης περιουσίας, μπορεί να γίνει χρήση της μεθόδου σύγκρισης μη ελεγχόμενης 

τιμής (ΣMET), όπου ο ίδιος ιδιοκτήτης έχει μεταβιβάσει ή παραχωρήσει συγκρίσιμη 

ασώματη περιουσία κάτω από συγκρίσιμες περιστάσεις σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις. 

Το ποσό του ανταλλάγματος που επιβλήθηκε σε συγκρίσιμες συναλλαγές μεταξύ 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων στον ίδιο κλάδο μπορεί επίσης να είναι οδηγός, όπου η 

πληροφόρηση αυτή είναι διαθέσιμη, και ένα διάστημα τιμών μπορεί να είναι 

κατάλληλο. Προσφορές σε μη συγγενείς επιχειρήσεις ή αυθεντικές προσφορές σε 

διαγωνισμούς ανταγωνιστών που έγιναν αποδεκτές μπορεί επίσης να ληφθούν υπόψη. 

Αν η συνδεδεμένη επιχείρηση παραχωρεί περαιτέρω την άδεια χρήσης της περιουσίας 

σε τρίτους, μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποια μορφή της μεθόδου τιμής μεταπώλησης 

για την εφαρμογή της αρχής των ίσων αποστάσεων.

Όταν η ασώματη περιουσία είναι μεγάλης αξίας είναι δύσκολο να βρεθούν 

συγκρίσιμες μη ελεγχόμενες συναλλαγές είναι πιθανό να μην μπορεί  να 

εφαρμοστούν οι παραδοσιακές συναλλακτικές μέθοδοι και η μέθοδος του 

συναλλακτικού καθαρού περιθωρίου, ιδιαίτερα όταν αμφότερα τα μέρη της 

συναλλαγής κατέχουν δική τους πολύτιμη ασώματη περιουσία ή μοναδικά πάγια που 

χρησιμοποιήθηκαν, γεγονός που διαφοροποιεί τη συναλλαγή από εκείνες των 

πιθανών ανταγωνιστών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η μέθοδος διαχωρισμού του κέρδους 
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μπορεί να είναι σχετική, παρόλο που μπορεί να υπάρχουν πρακτικά προβλήματα στην 

εφαρμογή της.

Η πραγματική δίκαιη τιμή αγοράς της ασώματης περιουσίας είναι συχνά μη 

μετρήσιμη σε σχέση με τα κόστη που δαπανήθηκαν στην ανάπτυξη και συντήρηση 

της περιουσίας γιατί η ασώματη περιουσία, όπως οι πατέντες και το know-how, 

μπορεί να είναι το αποτέλεσμα μακράς διάρκειας και δαπανηρής έρευνας και 

ανάπτυξης. Το πραγματικό μέγεθος των προϋπολογισμών έρευνας και ανάπτυξης 

εξαρτάται από την ποικιλία των συντελεστών, συμπεριλαμβανόμενης της πολιτικής

των ανταγωνιστών ή των πιθανών ανταγωνιστών, την αναμενόμενη κερδοφορία της 

ερευνητικής δραστηριότητας.

 Όταν οι φορολογικές αρχές αξιολογούν την τιμολόγηση μιας ελεγχόμενης 

συναλλαγής που εμπλέκει ασώματη περιουσία, που η αποτίμηση είναι πολύ αβέβαιη 

στην αρχή, οι συμφωνίες που θα έπρεπε να γίνουν - σε συγκρίσιμες περιστάσεις από 

ανεξάρτητες επιχειρήσεις - θα πρέπει να ακολουθηθούν. Έτσι, αν οι ανεξάρτητες 

επιχειρήσεις θα είχαν να κλείσουν την τιμολόγηση βασιζόμενες σε κάποια 

συγκεκριμένη πρόβλεψη, η ίδια προσέγγιση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τη 

φορολογική αρχή κατά την αξιολόγηση της τιμολόγησης. Σε μια τέτοια περίπτωση, 

θα πρέπει να ερευνηθεί  αν οι συγγενείς επιχειρήσεις έκαναν επαρκείς προβλέψεις, 

λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εξελίξεις που ήταν εύλογα ορατές, χωρίς να 

χρησιμοποιούν στις ερμηνείες τους στοιχεία που έγιναν γνωστά εκ των υστέρων.

Είναι αναγνωρισμένο ότι οι φορολογικές αρχές μπορεί να μην είναι σε θέση 

να διενεργήσουν έλεγχο των δηλώσεων του φορολογούμενου, παρά μόνο μερικά 

χρόνια μετά την υποβολή τους. Σε μια τέτοια περίπτωση, η φορολογική αρχή θα 

δικαιούται να διορθώσει το υπό συζήτηση ποσό, όσον αφορά όλα τα ανοικτά χρόνια 

μέχρι το χρόνο που ο έλεγχος λαμβάνει χώρα, επί τη βάσει πληροφοριών που 

ανεξάρτητες επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούσαν σε συγκρίσιμες περιστάσεις για να 

ορίσουν τις τιμές.

Ενδοομιλικές υπηρεσίες
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Κάθε  όμιλος  φροντίσει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση των 

μελών του και ιδιαίτερα διοικητικές, τεχνικές, οικονομικές και εμπορικές υπηρεσίες. 

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν τη διεύθυνση, το συντονισμό και εποπτικές 

λειτουργίες για ολόκληρο τον όμιλο. Το κόστος παροχής μπορεί αρχικά να 

προέρχεται από τη μητρική, από ένα ειδικά εξουσιοδοτημένο μέλος του ομίλου 

(«κέντρο υπηρεσιών για τον όμιλο») ή από ένα μέλος του ομίλου. Μια ανεξάρτητη 

επιχείρηση που έχει ανάγκη κάποιας υπηρεσίας μπορεί να δεχθεί τις υπηρεσίες από 

κάποιον που παρέχει υπηρεσίες και ειδικεύεται στον τύπο της υπηρεσίας ή μπορεί να 

εκτελέσει την υπηρεσία για λογαριασμό του (π.χ. εσωτερικά). Έτσι και  το μέλος του 

ομίλου που έχει ανάγκη κάποιας υπηρεσίας μπορεί να την αποκτήσει άμεσα ή έμμεσα 

από ανεξάρτητες επιχειρήσεις ή από μια ή περισσότερες συγγενείς επιχειρήσεις του 

ίδιου ομίλου (ενδοομιλικά) ή μπορεί να παράγει την υπηρεσία για λογαριασμό του. 

Είναι αναγκαίο να απαντηθούν δύο ζητήματα που αφορούν την τιμολόγηση 

των ενδοομιλικών υπηρεσιών. Το πρώτο είναι  αν έχουν παρασχεθεί πραγματικά οι 

υπηρεσίες και το δεύτερο αν η χρέωση για τέτοιες υπηρεσίες, για φορολογικούς 

σκοπούς, θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την αρχή των ίσων αποστάσεων.

Σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων,  αν μια ενδοομιλική υπηρεσία 

πράγματι παρασχέθηκε, εξαρτάται από το αν η δραστηριότητα δίνει σε ένα αντίστοιχο 

μέλος του ομίλου οικονομική ή εμπορική αξία για να βελτιώσει την εμπορική του 

θέση και προσδιορίζεται αν εξετασθεί τι γίνεται σε μια ανεξάρτητη επιχείρηση. Αν 

μια ανεξάρτητη επιχείρηση, υπό συγκρίσιμες περιστάσεις, είναι πρόθυμη να 

πληρώσει για τη δραστηριότητα αυτή αν εκτελούνταν από μια ανεξάρτητη επιχείρηση 

ή θα εκτελούσε τη δραστηριότητα εσωτερικά η ίδια για λογαριασμό της. 

Τι γίνεται όταν μια συνδεδεμένη επιχείρηση αναλαμβάνει δραστηριότητα που 

σχετίζεται με περισσότερα από ένα μέλη του ομίλου ή του ομίλου ως συνόλου; Μια 

περίπτωση είναι όταν η ενδοομιλική δραστηριότητα εκτελείται π.χ. από τη μητρική 

λόγω του ιδιοκτησιακού της ενδιαφέροντος π.χ. υπό την ιδιότητα του ως μετόχου, 

ενώ τα μέλη του ομίλου δεν την χρειάζονται και δεν θα ήταν  διατεθειμένα να 

πληρώσουν για αυτή αν ήταν ανεξάρτητες  επιχειρήσεις. Αυτός ο τύπος 

δραστηριότητας δεν θα δικαιολογούσε κάποια χρέωση για τις λαμβάνουσες την 

υπηρεσία εταιρίες. Μπορεί να αναφέρεται σαν μια «δραστηριότητα μετόχου», από 
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τον ευρύτερο όρο «συνοδευτική δραστηριότητα» που χρησιμοποιήθηκε στην Έκθεση 

του 1979. Τα παραδείγματα που αναφέρονταν στην Έκθεση του 1984 συνιστούν 

δραστηριότητες μετόχου, με βάση το πρότυπο που τίθεται στην παρ. 7.6:

• κόστη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το νομικό σχήμα της μητρικής 

επιχείρησης καθεαυτής, όπως συνελεύσεις μετόχων της μητρικής, έκδοση 

μετοχών στη μητρική εταιρία και κόστος του εποπτικού σώματος,

• κόστη που σχετίζονται με ανάγκες αναφοράς προς τη μητρική εταιρία, 

συμπεριλαμβανόμενης της ενοποίησης των αναφορών (reports),

• κόστη άντλησης κεφαλαίων για την απόκτηση των συμμετοχών της.

Γενικά, καμιά ενδοομιλική υπηρεσία δεν θα πρέπει να χρεώνεται για 

δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από κάποιο μέλος του ομίλου που αντιγράφει 

μερικώς την ίδια υπηρεσία που ένα άλλο μέλος εκτελεί για λογαριασμό του ή που 

εκτελείται για κάποιο άλλο μέλος του ομίλου από κάποιον τρίτο. Εξαίρεση  μπορεί να 

υπάρχει όταν η αντιγραφή των υπηρεσιών είναι μόνο προσωρινή, για παράδειγμα, 

όταν ένας όμιλος αναδιοργανώνει τη συγκέντρωση των λειτουργιών διοίκησης ή 

όταν η αντιγραφή γίνεται για να μειωθεί ο κίνδυνος λανθασμένων επιχειρηματικών 

αποφάσεων (π.χ. λαμβάνοντας μια δεύτερη νομική γνώμη για κάποιο θέμα).

Για το  δεύτερο πρέπει να προσδιορισθεί αν το ποσό της χρέωσης είναι σύμφωνο 

με την αρχή των ίσων αποστάσεων. Για να εντοπιστεί το ποσόν που έχει χρεωθεί  για 

υπηρεσίες, η φορολογική αρχή θα πρέπει να ελέγξει  τις συμφωνίες  που έγιναν για 

χρέωση ενδοομιλικών υπηρεσιών. Αυτές οι περιπτώσεις είναι εκείνες που ο όμιλος 

χρησιμοποιεί τη μέθοδο άμεσης χρέωσης π.χ. όταν οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

χρεώνονται για συγκεκριμένες υπηρεσίες. Η μέθοδος της άμεσης χρέωσης είναι 

μεγάλης πρακτικής ευκολίας για τις φορολογικές αρχές γιατί επιτρέπει να 

εντοπίζονται καθαρά η υπηρεσία που εκτελέστηκε και η βάση για την πληρωμή. Έτσι, 

η μέθοδος της άμεσης χρέωσης διευκολύνει τον προσδιορισμό του αν η χρέωση είναι 

συνεπής με την αρχή των ίσων αποστάσεων.

Για την τιμολόγηση των ενδοομιλικών υπηρεσιών πιθανή είναι η χρήση της 

μεθόδου
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της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής (ΣΜΕΤ) ή τη μέθοδο κόστος συν κέρδους 

(ΚΣΚ).  Η μέθοδος  ΣMET είναι πιθανόν να χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχει μια 

συγκρίσιμη υπηρεσία που παρέχεται μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων στην αγορά 

του αποδέκτη, ή από συνδεδεμένη επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες σε κάποια 

ανεξάρτητη επιχείρηση σε συγκρίσιμες περιστάσεις. Για παράδειγμα, αυτό θα 

μπορούσε να είναι η περίπτωση όπου παρέχονται λογιστικές, ελεγκτικές, νομικές ή 

μηχανογραφικές υπηρεσίες. Η μέθοδος κόστους συν  κέρδος (ΚΣΚ) θα ήταν πιθανόν 

κατάλληλη εν απουσία της ΣMET, όπου η φύση των απαιτούμενων δραστηριοτήτων 

τα χρησιμοποιούμενα πάγια, και οι υποτιθέμενοι κίνδυνοι είναι συγκρίσιμα με εκείνα 

που αναλαμβάνονται από ανεξάρτητες επιχειρήσεις.
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ΚEΦΑΛΑΙΟ VI

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

«Στην χώρα μας η φοροδιαφυγή ανέρχεται στην σε τριάντα (30) δισεκατομμύρια 

ευρώ ετησίως, κάνοντας την πρωταθλήτρια στην παραοικονομία, και η μείωση της 

κατά είκοσι (20) δισεκατομμύρια ευρώ θα μπορούσε να μειώσει τους φόρους που 

καταβάλλουν οι φορολογούμενοι κατά ποσοστό 30%» .

δημοσίευμα της εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» 24/09/2012

Ακριβή στοιχεία για το ύψος της φοροαποφυγής από τις συνέπειες του 

transfer pricing δεν υπάρχουν. Ενδεικτικό του δυνητικού μεγέθους της πρακτικής 

αυτής είναι το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας που εκτιμάται ότι μόνο από τον 

έλεγχο των ενδοομιλικών συναλλαγών έχει εξασφαλίσει πρόσθετα ετήσια 

φορολογικά έσοδα ύψους δύο (2) δισεκατομμυρίων ευρώ. 

Όσο θα υπάρχουν πολυεθνικοί όμιλοι  και ταυτόχρονα θα υπάρχει διαφοροποίηση 

στους συντελεστές φορολόγησης των κερδών που ισχύουν στις διάφορες χώρες, ή 

κάποιο άλλη διαφορετική διαδικασία αντιμετώπισης, το πρόβλημα θα υφίσταται και 

θα υπάρχει ανάγκη για θεσμική θωράκιση και ελεγκτική αντιμετώπιση των 

ενδοομιλικών τιμολογήσεων. Επίσης οι ταυτόχρονοι φορολογικοί έλεγχοι μπορεί να 

είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση της μη ορθής φορολογικής 

συμπεριφοράς των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και  τη συμμόρφωση τους με τις 

διατάξεις περί transfer pricing. Τα αποτελέσματα που μπορεί  να υπάρξουν είναι ο 

μερισμός του κόστους, τα κέρδη να κατανέμονται στις συμπλεκόμενες χώρες, η 

ανταλλαγή πληροφοριών για τις τακτικές των πολυεθνικών και μια πλήρη εικόνα για 

όλες τις δραστηριότητες του ομίλου.
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Ο ουσιαστικός έλεγχος της διαδικασίας τεκμηρίωσης ενδοομιλικών 

συναλλαγών ενισχύει τη διαφάνεια και καταπολεμά το φαινόμενο της τεχνητής 

ακρίβειας των τιμών των προϊόντων ή υπηρεσιών στην αγορά.(μη φορολογική 

συνέπεια).Οι καιροί και οι περιστάσεις επιτρέπουν μια καθαρά τεχνοκρατική 

προσέγγιση που θα διευκολύνει το τελικό αποτέλεσμα. Δεν χρειάζεται ιδεολογική ή 

πολιτική φόρτιση, ο στόχος είναι θεμιτός και διεθνώς θεσμοθετημένος (OOΣA).

            Από τη πλευρά τους, οι εταιρίες και κυβερνήσεις συχνά διαφωνούν για την 

κατάλληλη  πολιτική που θα χρησιμοποιηθεί  διότι τα συμφέροντα τους είναι εκ 

διαμέτρου  αντίθετα. Το νομικό περιβάλλον της ενδοομιλικής τιμολόγησης  γίνεται 

όλο και πιο σύνθετο και είναι απαραίτητο για τις επιχειρήσεις  να διαμορφώσουν  μια 

συνεπή πολιτική για το χειρισμό των ενδοομιλικών συναλλαγών τους. Το ζητούμενο 

είναι να εκμεταλλευθούν μέσω του φορολογικού σχεδιασμού  τις δυνατότητες που 

παρέχουν οι διαφορές των φορολογικών συστημάτων και των φορολογικών 

συντελεστών  μεταξύ των διαφόρων κρατών. Μπορεί  μέσω της κατάλληλης 

κατανομής  λειτουργιών  και κινδύνων μεταξύ  των μελών  του ομίλου , με την 

νόμιμη και όχι παράνομη τιμολόγηση των ενδοομιλικών συναλλαγών να επιτύχουν 

την μείωση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης τους.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ι
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ 2238  (ΦΕΚ151/Α΄/16.9.1994)

Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βoυλή:

Άρθρο 39 

 Υπερτιμολογήσεις και υποτιμολογήσεις

1. Όταν μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων ή μεταξύ αλλοδαπής και ημεδαπής επιχείρησης συνάπτονται συμβάσεις 
αγοραπωλησίας ή παροχής υπηρεσιών και κατά τις συμβάσεις αυτές το τίμημα ή το αντάλλαγμα ορίζεται 
αδικαιολόγητα σε ποσό ανώτερο ή κατώτερο, κατά περίπτωση, από εκείνο που θα πραγματοποιείτο, αν η
σύμβαση γινόταν με άλλο πρόσωπο με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά κατά το χρόνο κατάρτισης της 
σύμβασης, η προκύπτουσα διαφορά θεωρείται κατά τεκμήριο κέρδος της επιχείρησης, η οποία εισέπραξε 
μικρότερο ή πλήρωσε μεγαλύτερο, κατά περίπτωση, τίμημα ή αντάλλαγμα. Η διαφορά αυτή προσαυξάνει τα
καθαρά κέρδη της επιχείρησης που προκύπτουν από τα βιβλία της, χωρίς να επηρεάζει το κύρος των βιβλίων και 
στοιχείων.
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται:
α) Εφόσον η ημεδαπή εταιρία τελεί υπό τον έλεγχο της αλλοδαπής, λόγω συμμετοχής της δεύτερης στο κεφάλαιο 
ή τη διοίκηση της πρώτης.
β) Αν πρόκειται για ημεδαπές επιχειρήσεις, όταν υπάρχει μεταξύ τους σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους 
διοικητικής ή οικονομικής εξάρτησης ή ελέγχου.
3. Η διαφορά που προκύπτει από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προσαυξάνει τα ακαθάριστα έσοδα της 
επιχείρησης που προκύπτουν από τα βιβλία της, προκειμένου τα έσοδα αυτά να ληφθούν υπόψη για τον 
προσδιορισμό των φόρων, τελών και εισφορών στις λοιπές φορολογίες.
4. Σε βάρος της επιχείρησης, που υπάγεται στις διατάξεις αυτού του άρθρου, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο 
καθοριζόμενο σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στο ποσό της διαφοράς που προκύπτει από τις διατάξεις του 
άρθρου αυτού. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται ανεξάρτητα από την τυχόν επιβολή πρόσθετων φόρων,
προσαυξήσεων και λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν. Οι διατάξεις των άρθρων 
69, 70, 71 και 74 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή. Αντικείμενο της διοικητικής επίλυσης της 
διαφοράς δεν μπορεί να αποτελέσει το ποσοστό του επιβαλλόμενου προστίμου.
5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται:
α) Αν το συνομολογούμενο τίμημα έχει καθοριστεί με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της 
αλλοδαπής εταιρίας, που έχει κυρωθεί με νόμο.
β) Αν αποδειχθεί από τις συμβαλλόμενες επιχειρήσεις ότι η υπερτιμολόγηση ή η υποτιμολόγηση δεν έγινε με 
σκοπό την αποφυγή των άμεσων ή έμμεσων φόρων. Στην περίπτωση που το γεγονός αυτό αμφισβητηθεί από τον 
προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, η διαφορά αυτή μπορεί να επιλύεται με την προεδρική 
διαδικασία, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ν. 820/1978 (ΦΕΚ 174 Α’).
6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και για τα δικαιώματα ή τις αποζημιώσεις που 
καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς για τη χρησιμοποίηση στην Ελλάδα τεχνικής 
βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων, σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, πνευματικής 
ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

Άρθρο 66 

Φορολογικός έλεγχος
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1. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ελέγχει την ακρίβεια των επιδιδόμενων δηλώσεων και 
προβαίνει σε έρευνα για την εξακρίβωση των υπόχρεων που δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Για το σκοπό αυτόν 
δικαιούται:

α) Να ζητά από τον υπόχρεο, ανεξάρτητα από το αν έχει υποβάλει ή όχι φορολογική δήλωση, καλώντας αυτόν με 
έγγραφο, το οποίο του αποστέλλει επί αποδείξει να δώσει μέσα σε σύντομη και τακτή προθεσμία, είτε 
αυτοπροσώπως είτε με εντολοδόχο που διορίζεται με απλή επιστολή, τις αναγκαίες διευκρινίσεις και να 
προσκομίσει κάθε λογαριασμό και κάθε στοιχείο που είναι χρήσιμο για τον καθορισμό του εισοδήματος.

β) Να ζητά από τις δημόσιες ή δημοτικές και κοινοτικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις 
τράπεζες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά από κάθε οργάνωση επαγγελματική, εμπορική, βιομηχανική, 
γεωργική κ.λπ. οποιεσδήποτε πληροφορίες θεωρεί αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου του. Κατά την αληθή 
έννοια της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου υφίσταται υποχρέωση παροχής των ζητούμενων πληροφοριών 
από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής δεν εμποδίζεται 
από την επίκληση, εκ μέρους οποιουδήποτε του κατά την ισχύουσα νομοθεσία. απορρήτου των τραπεζικών 
καταθέσεων, το οποίο αίρεται ειδικώς προς διευκόλυνση του φορολογικού ελέγχου. Για την άρση του απορρήτου 
στην περίπτωση αυτή απαιτείται κοινή απόφαση του επιθεωρητή της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και του 
προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας οι οποίοι είναι αρμόδιοι για το συγκεκριμένο φορολογικό 
έλεγχο.

γ) Να καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο και να ζητά από αυτό τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη διευκόλυνση 
του έργου του. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να είναι έγγραφες.

δ) Να ενεργεί είτε μόνος, είτε μέσω υπαλλήλου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ή άλλου δημόσιου 
υπαλλήλου, είτε μέσω άλλης αρχής, οποιαδήποτε επιτόπια εξέταση που θα κρίνει αναγκαία και ειδικά. 
προκειμένου για υπόχρεους που υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων πρέπει να ενεργεί 
σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις.

ε) Να ενεργεί, είτε ο ίδιος, είτε ο οριζόμενος με έγγραφη εντολή του υπάλληλος της δημόσιας οικονομικής 
υπηρεσίας, ελεγκτικές επαληθεύσεις στα βιβλία και στοιχεία επιτηδευματία αρμοδιότητας άλλου προϊστάμενου 
δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, που έχει την έδρα του στην ίδια πόλη ή στον ίδιο νομό, για να διαπιστώνει την 
ακρίβεια των δεδομένων των βιβλίων και στοιχείων επιτηδευματία δικής του αρμοδιότητας. Ο έλεγχος του άλλου 
επιτηδευματία περιορίζεται στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων που φέρεται ως εκδότης ή λήπτης αυτών, με 
τα δεδομένα των βιβλίων και των στοιχείων του. Για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής. οι νομοί Αττικής και 
Πειραιά θεωρούνται ως ένας νομός. Στην περίπτωση του ελέγχου αυτού δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των 
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 36 του Π.δ. 186/1992.

2. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά τον υπολογισμό και την εκκαθάριση του φόρου δεν 
λαμβάνει υπόψη λέξεις, ποσά και αριθμούς που έχουν αναγραφεί στις ενδείξεις της ετήσιας δήλωσης του 
υπόχρεου και συνεπάγονται τη διενέργεια μειώσεων ή εκπτώσεων του εισοδήματος ή του φόρου ή διαμορφώνουν 
το αφορολόγητο ποσό ή την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη, εφόσον δεν συνυποβάλλονται από τον υπόχρεο τα νόμιμα 
στοιχεία που αποδεικνύουν άμεσα τη συνδρομή των προϋποθέσεων, με βάση όσα ορίζονται στις κείμενες 
διατάξεις. Αριθμητικά λάθη στις αθροίσεις και στις μεταφορές, καθώς και αναριθμητισμοί, που αφορούν στην 
ορθή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης του υπόχρεου, διορθώνονται οίκοθεν από τον προϊστάμενο της δημόσιας 
οικονομικής υπηρεσίας, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του. Το περιεχόμενο του σημειώματος 
υπολογισμού και εκκαθάρισης του φόρου αυτής της παραγράφου μπορεί να αμφισβητηθεί από το φορολογούμενο 
με κάθε αποδεικτικό μέσο ενώπιον του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ή του διοικητικού 
πρωτοδικείου, κατά τα οριζόμενα από τον Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας. Το δικαίωμα αυτό του 
φορολογουμένου ασκείται από την ημερομηνία  έκδοσης του οικείου χρηματικού καταλόγου μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου του οικείου οικονομικού έτους. Αν ο φορολογούμενος λάβει αυτό το σημείωμα μετά τις 31 
Δεκεμβρίου του οικείου οικονομικού έτους, η αμφισβήτηση ασκείται μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στο 
άρθρο 77 του ν.4125/1960. Η εκκαθάριση και η καταβολή του φόρου δεν αναστέλλεται από τη διαδικασία αυτή.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι αρχές, οι κανόνες, ο τρόπος, τα κριτήρια, τα 
στοιχεία και γενικά οι διαδικασίες και επαληθεύσεις που πρέπει να ακολουθούνται κατά τον έλεγχο των 
δηλώσεων, ο οποίος προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 καθώς και κάθε άλλη σχετική 
λεπτομέρεια, που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:
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α) Συνιστώνται ειδικά ελεγκτικά κέντρα, στα οποία παρέχεται η αρμοδιότητα για το φορολογικό έλεγχο 
ορισμένων επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη μορφή ή τον τύπο με τον οποίο λειτουργούν ή το είδος τους ή την 
κατηγορία των βιβλίων που τήρησαν και καθορίζεται ο αριθμός αυτών, η χωρική τους αρμοδιότητα, η οργάνωση, 
η στελέχωση και ο τρόπος λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για 
την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της περίπτωσης.

β) Μπορεί να ανατίθεται η διενέργεια ελέγχου σε προϊστάμενο δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που δεν είναι 
καθ' υλη και κατά τόπο αρμόδιος. Όλη η υπόλοιπη, εκτός από τη διενέργεια του ελέγχου, διαδικασία επιβολής του 
φόρου ενεργείται από τον καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.

5. Τα δικαιώματα ελέγχου που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 4, έχουν και οι επιθεωρητές των δημόσιων 
οικονομικών υπηρεσιών, οι οποίοι μπορεί να διατάσσουν και επανέλεγχο για οποιαδήποτε φορολογική υπόθεση 
με υπαλλήλους της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ή με άλλους υπαλλήλους των δημόσιων 
οικονομικών υπηρεσιών που εποπτεύουν, οι οποίοι μετακινούνται για το σκοπό αυτόν με απόφασή τους.

6. Όσοι καλούμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, αρνούνται ή παραλείπουν αναιτιολογήτως να 
δώσουν πληροφορίες για την εξακρίβωση του εισοδήματος και να διευκολύνουν το ελεγκτικό έργο του 
προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, υπόκεινται στο πρόστιμο που ορίζεται από το άρθρο 87.

7. Σε δίκες για αδικήματα που διαπράχθηκαν εναντίον υπαλλήλων ή επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών, 
οι οποίοι ενήργησαν για το συμφέρον της υπηρεσίας, μπορεί, ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού 
Οικονομικών, να παρίσταται για την υπεράσπισή τους, ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, εκπρόσωπος της 
νομικής διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών.

8. Επιφυλασσομένης της εφαρμογής της διατάξεως της παραγράφου 3 του παρόντος, από τις ανέλεγκτες 
δηλώσεις, των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84, ελέγχονται 
υποχρεωτικά κατά προτεραιότητα οι δηλώσεις με τα μεγαλύτερα εισοδήματα. Στις περιπτώσεις που δεν 
καθίσταται εφικτός ο έλεγχος των υπόλοιπων δηλώσεων μέχρι να συμπληρωθεί ο χρόνος της παραγραφής. οι 
δηλώσεις αυτές περαιώνονται με έλεγχο που καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Παραγραφή 
του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φόρου, λόγω εφαρμογής της διατάξεως της παραγράφου 3 δεν 
δημιουργεί πειθαρχική ευθύνη φοροτεχνικών υπαλλήλων.

9. Ο υπόχρεος, προ της έκδοσης του φύλλου ελέγχου ή της πράξης, μπορεί να λάβει γνώση του αποτελέσματος 
του ελέγχου της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού και να υποβάλει αρχική ή συμπληρωματική δήλωση. Στην 
περίπτωση αυτήν, οι προβλεπόμενες κατά φορολογικό αντικείμενο προσαυξήσεις ή πρόστιμα μειώνονται στο 1/5 
για υποθέσεις οικονομικού έτους 1991 και παλαιότερα.

Άρθρο 69 - Κοινοποίηση φύλλων ελέγχου

Αντίγραφο του φύλλου ελέγχου, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68, κοινοποιείται στον 
υπόχρεο μαζί με τη σχετική έκθεση ελέγχου. Αν ο φορολογούμενος έχει διορίσει αντίκλητο στην έδρα της 
δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, η κοινοποίηση μπορεί να γίνει στον αντίκλητο. Για την επίδοση του φύλλου 
ελέγχου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας. Ειδικά, η κοινοποίηση του 
φύλλου ελέγχου σε περίπτωση πτώχευσης γίνεται στο σύνδικο και τον πτωχό και σε περίπτωση θανάτου του 
φορολογουμένου στους κληρονόμους του. Όταν η δήλωση περαιωθεί ως ειλικρινής, η γνωστοποίηση του φύλλου 
ελέγχου στον υπόχρεο γίνεται με απλή ταχυδρομική επιστολή.

Άρθρο 70 - Διοικητική επίλυση της διαφοράς

1. Ο υπόχρεος, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε το φύλλο ελέγχου, μπορεί, αν αμφισβητεί την ορθότητα του, να 
προτείνει τη διοικητική επίλυση της διαφοράς μεταξύ αυτού και του αρμόδιου προϊσταμένου της δημόσιας 
οικονομικής υπηρεσίας.

2. Η πρόταση για διοικητική επίλυση της διαφοράς υποβάλλεται, προκειμένου για σχολάζουσα  κληρονομιά, από 
τον κηδεμόνα, για επιδικία από τον προσωρινά διαχειριστή, για μεσεγγύηση από το μεσεγγυούχο, για 
πτωχεύσαντα από το σύνδικο, για ανήλικο από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα και επί πλειόνων από τον ένα από 
αυτούς ή για δικαστικώς ή νομίμως απαγορευμένο ή υπό δικαστική αντίληψη από τον επίτροπο ή τον 
αντιλήπτορα, κατά περίπτωση, και προκείμενου για θανόντα φορολογούμενο από τους κληρονόμους του. Τα 
πρόσωπα, που, κατά το προηγούμενο εδάφιο προτείνουν τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, υπογράφουν και την 
πράξη που ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου αυτού.
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3. Η πρόταση υποβάλλεται στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που έχει εκδώσει το φύλλο 
ελέγχου, με το δικόγραφο της προσφυγής ή με ιδιαίτερη αίτηση που κατατίθεται μέσα στη νόμιμη προθεσμία για 
την άσκηση της προσφυγής. Αυτός που υποβάλλει την αίτηση για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς 
υποχρεούται να προσκομίσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία τα αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της 
αίτησης του και να αναπτύξει τους ισχυρισμούς του.

4. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, αφού λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία του φάκελου της 
υπόθεσης, τα στοιχεία που προσκομίζονται από τον φορολογούμενο και όσα αναπτύσσονται από αυτόν εγγράφως 
ή προφορικώς, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο μπορεί, εφόσον κρίνει το αίτημα βάσιμο, να αποδεχθεί την ακύρωση 
του φύλλου ελέγχου ή τη διαγραφή των εισοδημάτων μερικών μόνο πηγών ή τον περιορισμό του συνόλου της 
φορολογητέας ύλης που αναφέρεται στο φύλλο ελέγχου ή μερικών μόνο πηγών ή της ίδιας πηγής ή του φόρου ή 
άλλου δικαιώματος.

5. Ειδικώς, όταν στο φύλλο ελέγχου περιλαμβάνονται και εισοδήματα που προέρχονται από γεωργικές και 
εμπορικές επιχειρήσεις ή από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή μόνο τέτοια εισοδήματα, που προέρχονται 
όμως αποκλειστικά από άσκηση επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία και στοιχεία της τρίτης κατηγορία του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων, η διοικητική επίλυση της διαφοράς γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από τον αρμόδιο 
επιθεωρητή, τον προϊστάμενο τη δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, από 
εκπρόσωπο του Εμπορικού και Βιομηχανικού ή Οικονομικού Επιμελητηρίου ή του εμπορικού ή επαγγελματικού 
συλλόγου της περιοχής στην οποία εδρεύει η αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία. Οι πιο πάνω φορείς ορίζουν 
τους εκπροσώπου τους με τους αναπληρωτές τους, ύστερα από έγγραφο του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας 
οικονομικής υπηρεσίας. Η θητεία των εκπροσώπων του Εμπορικού και Βιομηχανικού ή Οικονομικού 
Επιμελητηρίου ή εμπορικού ή επαγγελματικού συλλόγου, καθώς και των νόμιμων αναπληρωτών τους, που 
μετέχουν στη διοικητική επίλυση της διαφοράς, είναι διετής και αρχίζει από την ημερομηνία που αυτοί ορίστηκαν 
ως εκπρόσωποι. Οι εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων που δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να δώσουν 
ενώπιον του αρμόδιου επιθεωρητή της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας τον όρκο του δημοσίου υπαλλήλου, 
συντασσόμενης σχετικής πράξης. Η εξέταση του αιτήματος για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς δεν κωλύεται 
αν απουσιάζει κατά τη συζήτηση ένα από τα τρία μέλη της επιτροπής. Κατά τη συζήτηση της πρότασης για 
διοικητική επίλυση της διαφοράς παρίσταται ο φορολογούμενος αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο του κατά τις διατάξεις της παραγράφου 7. Αν δεν παραστεί ο φορολογούμενος ή εκπρόσωπος του 
κατά τη συνεδρίαση που έχει ορισθεί για την εξέταση της πρότασης του, η διοικητική επίλυση της διαφοράς 
ματαιώνεται.

6. Αν συμπέσουν οι απόψεις του υπόχρεου και: α) του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, όταν 
πρόκειται για πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, τα οποία τηρούν κατά περίπτωση βιβλία 
πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, β) δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της 
επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου, όταν πρόκειται για φύλλα ελέγχου που αναφέρονται σε αυτή, 
συντάσσεται και υπογράφεται, από όλα τα μέρη που μετείχαν στη διαδικασία, πράξη επίλυσης της διαφοράς, με 
την αναγραφή της γνώμης τυχόν μειοψηφήσαντος μέλους της επιτροπής. Με την πράξη αυτή που είναι 
αμετάκλητη θεωρείται ότι η διαφορά επιλύθηκε ολικά ή μερικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με το αποτέλεσμα που 
επήλθε από τη σύμπτωση των απόψεων των μερών. Στην περίπτωση αυτήν, η προσφυγή που τυχόν ασκήθηκε δεν 
παράγει κανένα αποτέλεσμα ή ισχύει μόνο για το μέρος που δεν επιλύθηκε η διαφορά. Αν υποβληθεί αίτημα για 
διοικητική επίλυση της διαφοράς με ιδιαίτερη αίτηση, η νόμιμη προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αρχίζει 
από την επομένη της ημέρας υπογραφής της πράξης ματαίωσης ή μερικής επίλυσης της διαφοράς.

7. Η συζήτηση της αίτησης για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς και η υπογραφή της σχετικής πράξης μπορεί 
να γίνει και από ειδικό πληρεξούσιο του υπόχρεου, εφόσον κατατεθεί στον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας 
οικονομικής υπηρεσίας πληρεξούσιο έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από 
την κατά νόμο αρμόδια αρχή. Αν ο υπόχρεος είναι αγράμματος, το ιδιωτικό πληρεξούσιο έγγραφο υπογράφεται 
από δύο μάρτυρες, των οποίων η γνησιότητα των υπογραφών βεβαιώνεται, όπως στο προηγούμενο εδάφιο 
αναφέρεται ή αναπληρώνεται τούτο από έγγραφο δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, το οποίο περιέχει τη 
δήλωση που έγινε ενώπιον αυτών από τον υπόχρεο.

8. Στα πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 5 αυτού του άρθρου για να εξετάζουν με δικαίωμα ψήφου το 
αίτημα διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, καθώς και στον υπάλληλο που ορίζεται για την τήρηση των 
πρακτικών, καταβάλλεται για κάθε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν, αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με 
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζεται η διαδικασία για τη διοικητική επίλυση 
της διαφοράς, για τη λειτουργία της επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την 
εφαρμογή αυτού του άρθρου.
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9. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4125/1960 εφαρμόζεται και επί προσφυγής 
που ασκείται από νομικό πρόσωπο, όταν ο εκπρόσωπος αυτού διαμένει, κατά το χρόνο άσκησης της προσφυγής, 
έξω από την έδρα της φορολογικής αρχής που εξέδωσε τη με αυτή προσβαλλόμενη πράξη.

Άρθρο 71 - Δικαστικός συμβιβασμός

1. Δικαστικός συμβιβασμός με βάση αυτό το νόμο είναι δυνατός σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται και όπως 
προβλέπεται διοικητική επίλυση της διαφοράς.

2. Κατά τη συζήτηση που διεξάγεται επί του ακροατηρίου ενώπιον οποιουδήποτε διοικητικού δικαστηρίου και σε 
κάθε στάση της δίκης, παρουσία και των δύο μερών, κάθε διάδικος μπορεί να προτείνει την κατάργηση της 
φορολογικής δίκης, με την κατάθεση δήλωσης στο γραμματέα του δικαστηρίου πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις 
ημέρες πριν από τη συζήτηση. Η δήλωση αφού υπογραφεί και από το διάδικο που αποδέχθηκε την πρόταση και 
θεωρηθεί από αυτόν που διευθύνει τη συζήτηση, καταχωρίζεται ολόκληρη στα πρακτικά τα οποία έχουν τα 
αποτελέσματα αμετάκλητης απόφασης

3. Ύστερα από αίτηση ενός από τους διαδίκους ή αυτεπάγγελτα, το δικαστήριο αναβάλλει εφάπαξ τη συζήτηση για 
την πρόταση. Η δήλωση που κατατέθηκε δεν ανακαλείται, μπορεί όμως μέχρι την, μετά την αναβολή, συζήτηση ή 
κατά τη διάρκεια αυτής να συμπληρωθεί για να βελτιωθεί.

4. Αν αποκρουσθεί η πρόταση από τον άλλο διάδικο, αυτή θεωρείται ως να μην έχει γίνει και συνεχίζεται η 
διαδικασία.

5. Σε περίπτωση ομοδικίας η πρόταση γίνεται από κοινού από όλους τους ομοδίκους, εκτός αν το δικαστήριο έχει 
διατάξει το χωρισμό. Σε περίπτωση παρέμβασης δεν απαιτείται σύμπραξη αυτού που παρεμβαίνει.

6. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 71 του ν. 4125/1960 , εφαρμόζονται και στην περίπτωση του άρθρου αυτού.

7. Δεύτερη πρόταση από τον ίδιο διάδικο και στον ίδιο βαθμό δικαιοδοσίας δεν συγχωρείται.

Άρθρο 74 - Βεβαίωση του φόρου

1. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας βεβαιώνει το φόρο, αρχικό ή πρόσθετο, κατά περίπτωση, 
που προκύπτει:

α) Βάσει των δηλώσεων που υποβάλλονται.

β) Βάσει των φύλλων ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 68, εφόσον αυτά έχουν οριστικοποιηθεί με διοικητική 
επίλυση της διαφοράς ή λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης άσκησης προσφυγής.

γ) Βάσει οριστικών αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων ή πρακτικών δικαστικού συμβιβασμού.

2. Για τη βεβαίωση του φόρου, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας συντάσσει χρηματικό 
κατάλογο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη λήξη του μήνα που αποκτήθηκε ο τίτλος βεβαίωσης και 
οπωσδήποτε όχι αργότερα από τρία (3) έτη από το τέλος του έτους στο οποίο αποκτήθηκε ο τίτλος βεβαίωσης. Η 
παράλειψη βεβαίωσης του φόρου στην προθεσμία των δύο (2) μηνών αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, που 
τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

3. Αμελείται η βεβαίωση του ποσού που τελικά οφείλεται με βάση οποιονδήποτε τίτλο βεβαίωσης, εφόσον τούτο 
δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (2.000) δραχμές, αθροιστικά λαμβανόμενο για το φορολογούμενο και τη σύζυγο 
του. Επίσης, αμελείται η βεβαίωση και η καταβολή του ποσού της οφειλής η οποία προκύπτει στο συνολικό 
εισόδημα του συνταξιούχου, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών 
και ο φορολογούμενος έχει υπερβεί την ηλικία των εξήντα πέντε (65) ετών. Αν το συνολικό εισόδημα του 
συνταξιούχου υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές, το διαθέσιμο εισόδημα που απομένει σε 
αυτόν, μετά την αφαίρεση της οφειλής, η οποία προκύπτει από το εισόδημά του για κύριο και συμπληρωματικό 
φόρο, τέλη και εισφορές που συμβεβαιώνονται με το φόρο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από ένα εκατομμύριο 
(1.000.000) δραχμές.

4. Για τους εγγάμους. εφόσον συντρέχει περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 5, η οφειλή για φόρο τέλη και 
εισφορές, που αναλογούν στα εισοδήματά τους βεβαιώνεται στο όνομα του συζύγου, η ευθύνη όμως για την 
καταβολή της οφειλής που αναλογεί στα εισοδήματα καθενός συζύγου, βαρύνει καθένα σύζυγο χωριστά. Επίσης, 
εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5, για την καταβολή της οφειλής, η οποία αναλογεί 
επιμεριστικά στο εισόδημα που προστίθεται και φορολογείται στο όνομα του ενός συζύγου ευθύνεται εις 
ολόκληρων και ο άλλος σύζυγος. Αν με αίτηση του ενός συζύγου ζητηθεί ο διαχωρισμός της οφειλής που 
προκύπτει από την κοινή δήλωση των συζύγων ο αρμόδιος προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας 
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υποχρεούται να του ανακοινώσει με σχετικό έγγραφό του το ποσό αυτής της οφειλής. Το έγγραφο αυτό αποτελεί 
νόμιμο τίτλο, η ισχύς του οποίου ανάγεται στο χρόνο που έγινε η βεβαίωση του ολικού ποσού αυτής της οφειλής. 
Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης, στις περιπτώσεις α' και β' της παρ. 3 ίδιου άρθρου 61, ευθύνονται εις 
ολόκληρων με τους υπόχρεους για την καταβολή του φόρου και έχουν δικαίωμα αναγωγής.

5. Φόρος, που βεβαιώνεται κατά τη διάρκεια του οικείου οικονομικού έτους ή μεταγενέστερα από τη λήξη του: 

α) ύστερα από διοικητική επίλυση της διαφοράς ή δικαστικό συμβιβασμό και 

β) με βάση φύλλο ελέγχου που έγινε οριστικό λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης άσκησης προσφυγής, 
καταβάλλεται ως ακολούθως:

αα) Για οφειλή μέχρι 30.000 δραχμές σε μία (1) δόση.

ββ) Για οφειλή από 30.001-100.000 δραχμές σε τρεις (3) ίσες μηνιαίες δόσεις.

γγ) Για οφειλή από 100.001-500.000 δραχμές σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις.

δδ) Για οφειλή από 500.001-1.000.000 δραχμές σε οκτώ (8) ίσες μηνιαίες δόσεις.

εε) Για οφειλή από 1.000.001 και άνω δραχμές σε δώδεκα (12) ίσες μηνιαίες δόσεις.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέσα στον επόμενο μήνα από τη βεβαίωση της οφειλής.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί 
να μεταβάλλονται τα κλιμάκια και ο αριθμός των δόσεων. Φόρος, που βεβαιώνεται με βάση απόφαση διοικητικού 
δικαστηρίου, καταβάλλεται σε δύο (2) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέσα στον 
επόμενο μήνα από τη βεβαίωση της οφειλής.

6. Αν δεν επιτεύχθηκε διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκήθηκε από το φορολογούμενο εμπρόθεσμη 
προσφυγή, βεβαιώνεται αμέσως από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ποσοστό είκοσι τοις 
εκατό (20%) του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτό 
φόρων και τελών. Το ποσό αυτό βεβαιώνεται μετά την πάροδο της προθεσμίας για διοικητική επίλυση της 
διαφοράς και πριν από τη διαβίβαση της προσφυγής στο διοικητικό δικαστήριο και καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι 
την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα.

7. Φόρος που έχει ήδη βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται με βάση οριστική απόφαση του διοικητικού 
πρωτοδικείου, εκπίπτει ή επιστρέφεται κατά περίπτωση. Τυχόν άσκηση έφεσης από το Δημόσιο κατά οριστικών 
αποφάσεων διοικητικών πρωτοδικείων δεν αναστέλλει σε καμιά περίπτωση τη διαδικασία της έκπτωσης των 
ποσών που βεβαιώθηκαν ή της επιστροφής των ποσών που καταβλήθηκαν αλλά δεν οφείλονται βάσει των 
αποφάσεων αυτών.

8. Βάσει των αποφάσεων των διοικητικών εφετείων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο προϊστάμενος της 
δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας προβαίνει σε νέα εκκαθάριση φόρου και ενεργεί συμπληρωματική βεβαίωση του 
επιπλέον φόρου που τυχόν οφείλεται ή έκπτωση του επιπλέον ποσού φόρου που βεβαιώθηκε.

9. Φόροι, τέλη και εισφορές που βεβαιώνονται βάσει προσωρινού φύλλου ελέγχου, που εκδόθηκε μετά από τον 
προσωρινό έλεγχο που προβλέπεται από την παρ.4 του άρθρου 67 καταβάλλονται εφάπαξ. Η τυχόν άσκηση 
προσφυγής ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου δεν αναστέλλει την προσωρινή βεβαίωση του φόρου. Από το 
φόρο, τέλη και εισφορές που βεβαιώνονται τελεσίδικα, βάσει του οριστικού φύλλου ελέγχου, ο προϊστάμενος της 
δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας εκπίπτει τα ποσά που καταλογίστηκαν με το προσωρινό φύλλο ελέγχου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ 3775/2009 - ΦΕΚ 122/Α'/21.7.2009

Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία 
Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Άρθρο 1
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Διόρθωση κερδών σε περίπτωση διαπίστωσης τιμολογιακών αποκλίσεων

  1. Το άρθρο 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α), 
αντικαθίσταται ως εξής:

 «Άρθρο 39

    1. Όταν μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων, οι οποίες συνδέονται κατά την έννοια της παραγράφου 3, 
πραγματοποιούνται πωλήσεις αγαθών ή παρέχονται υπηρεσίες και το τίμημα πώλησης ή η αμοιβή, κατά 
περίπτωση, ορίζεται σε ποσό αδικαιολόγητα ανώτερο ή κατώτερο από εκείνο που θα είχε συμφωνηθεί αν η 
συναλλαγή γινόταν με άλλη επιχείρηση κάτω από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά κατά το χρόνο 
πραγματοποίησης της, η προκύπτουσα διαφορά, εφόσον είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή άμεσων ή έμμεσων 
φόρων, θεωρείται κέρδος της επιχείρησης που απέκτησε έσοδα μικρότερα ή επιβαρύνθηκε με δαπάνες 
μεγαλύτερες, αντίστοιχα. Η διαφορά αυτή προσαυξάνει τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης, χωρίς να θίγεται το 
κύρος των βιβλίων και στοιχείων.

    2. Όταν μεταξύ ημεδαπής και αλλοδαπής επιχείρησης οι οποίες συνδέονται κατά την έννοια της παραγράφου 3, 
πραγματοποιούνται πωλήσεις αγαθών ή παρέχονται υπηρεσίες με οικονομικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους 
που θα είχαν συμφωνηθεί μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τα κέρδη τα οποία, χωρίς τους όρους αυτούς, θα 
είχαν πραγματοποιηθεί από την ημεδαπή επιχείρηση αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των ανωτέρω 
όρων, θεωρούνται κέρδος της επιχείρησης αυτής, με το οποίο προσαυξάνονται τα καθαρά της κέρδη, χωρίς να 
θίγεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων.

    3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται για τις επιχειρήσεις που συνδέονται με σχέση 
άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονομικής εξάρτησης ή ελέγχου, λόγω συμμετοχής της μιας στο 
κεφάλαιο ή τη διοίκηση της άλλης ή λόγω συμμετοχής των ιδίων προσώπων στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση και των 
δύο επιχειρήσεων.

    4. Η διαφορά κερδών που προκύπτει από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, προσαυξάνει τα ακαθάριστα 
έσοδα της επιχείρησης που προκύπτουν από τα βιβλία της, προκειμένου τα έσοδα αυτά να ληφθούν υπόψη για τον 
προσδιορισμό των φόρων, τελών και εισφορών.

    5. Για τον έλεγχο της εφαρμογής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις 
υποχρεούνται να τηρούν τα στοιχεία τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών που καθορίζονται με τις 
διατάξεις του άρθρου 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

    6. Όταν από τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2, η 
υπόθεση παραπέμπεται από την αρμόδια ελεγκτική αρχή σε ειδική επιτροπή της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 
του άρθρου 66 η οποία αποφαίνεται αιτιολογημένα, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνώς αποδεκτές κατευθυντήριες 
οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις τιμές μεταβίβασης για πολυεθνικές επιχειρήσεις και φορολογικές αρχές, για τη 
συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του παρόντος και για το ύψος της προσαύξησης των κερδών ανά 
περίπτωση. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

    7. Σε βάρος των επιχειρήσεων για τις οποίες συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 
αυτού, επιβάλλεται πρόστιμο που υπολογίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των επιπλέον καθαρών 
κερδών που προκύπτουν από τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται ανεξάρτητα από την 
τυχόν επιβολή πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων και λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις που 
ισχύουν και καταβάλλεται εφάπαξ εντός του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου γίνεται η βεβαίωση. Οι 
διατάξεις των άρθρων 69, 70, 71 και 74, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α) έχουν εφαρμογή 
και για το πρόστιμο αυτό.

    8. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και για τα δικαιώματα ή τις αποζημιώσεις που 
καταβάλλονται μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων, εφόσον συνδέονται μεταξύ τους κατά την έννοια 
της παραγράφου 3, για τη χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων, σχεδίων, μυστικών 
βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων, καθώς επίσης και 
για τα έξοδα διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης και αναδιοργάνωσης».

    2. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται για εισοδήματα ή δαπάνες που πραγματοποιούνται σε διαχειριστικές περιόδους 
για τις οποίες η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος γεννάται από 1.1.2011 και μετά.

 Άρθρο 2

Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών διασυνοριακών συναλλαγών

1. Μετά το άρθρο 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται άρθρο με αριθμό 39Α ως εξής:

71



Άρθρο 39Α

1. Ημεδαπή επιχείρηση, που λειτουργεί με οποιονδήποτε τύπο και μορφή στην Ελλάδα και συνδέεται με 
αλλοδαπή επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, 
υποχρεούται σε παροχή στοιχείων και πληροφοριών τεκμηρίωσης των τιμών των μεταξύ τους συναλλαγών για τον 
έλεγχο των προϋποθέσεων των παραγράφων 2 και 8 του προηγούμενου άρθρου.

2. Ημεδαπή επιχείρηση, μέλος ομίλου πολυεθνικών επιχειρήσεων, μπορεί να εκπληρώνει την υποχρέωση 
τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών της μέσω της τήρησης «φακέλου τεκμηρίωσης», ο οποίος 
αποτελείται από: 

α. Το «βασικό» φάκελο τεκμηρίωσης, ο οποίος είναι κοινός για όλες τις εταιρείες του ομίλου και περιέχει κοινές 
τυποποιημένες πληροφορίες για όλες τις συνδεδεμένες εταιρείες και τα υποκαταστήματα του ομίλου. Ο «βασικός 
φάκελος» περιλαμβάνει:

αα) γενική περιγραφή της επιχείρησης και της στρατηγικής της, καθώς και της οργανωτικής, νομικής 
καιλειτουργικής δομής του ομίλου, 

ββ) γενική περιγραφή των συνδεδεμένων εταιρειών του ομίλου, που συμμετέχουν σε ελεγχόμενες συναλλαγές, 
καθώς και των συναλλαγών αυτών,

γγ) γενική περιγραφή των επιτελούμενων λειτουργιών και των κινδύνων που αντιμετωπίζονται, καθώς και των 
αλλαγών που μπορεί να επέρχονται,

δδ) πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία άυλων περιουσιακών στοιχείων και την πληρωμή ή είσπραξη 
δικαιωμάτων,

εε) περιγραφή της τιμολογιακής πολιτικής και της μεθόδου που ακολουθεί ο όμιλος προκειμένου να καθορίσει τις 
τιμές των ενδοομιλικών συναλλαγών του,

στστ) κατάλογο συμφωνιών κατανομής κόστους, συμφωνιών προκαθορισμένων τιμολογήσεων και δικαστικών 
αποφάσεων που αφορούν τα μέλη του ομίλου, σχετικά  με τον καθορισμό των τιμών των συναλλαγών τους και

ζζ) έγγραφη δήλωση κάθε επιχείρησης − μέλους του ομίλου για παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών.

β. Τον «ελληνικό φάκελο τεκμηρίωσης», ο οποίος συμπληρώνει το «βασικό φάκελο» της περίπτωσης  α΄ της 
παρούσας παραγράφου και περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, σχετικά με τις ελληνικές επιχειρήσεις του ομίλου, 
όπως λεπτομερή περιγραφή της επιχείρησης και

της στρατηγικής της, πληροφορίες για τις ελεγχόμενες συναλλαγές, συγκριτικές αναλύσεις, πληροφορίες για τη 
μέθοδο που ακολουθεί η επιχείρηση για τον καθορισμό των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών της και για 
εσωτερικά και/ή εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία, καθώς και περιγραφή της τιμολογιακής πολιτικής του ομίλου. 

3. Η τεκμηρίωση των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζεται ανάλογα και στις μόνιμες  εγκαταστάσεις που διατηρούν 
στην Ελλάδα αλλοδαπές επιχειρήσεις μέλη πολυεθνικών ομίλων ή που διατηρούν στην αλλοδαπή ελληνικές 
επιχειρήσεις μέλη πολυεθνικών ομίλων.

4. Οι επιχειρήσεις, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το όριο για ένταξη στην τρίτη κατηγορία 
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ84 Α΄), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του 
άρθρου 4 αυτού, τηρούν απλούστερη και περιορισμένη τεκμηρίωση. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα στοιχεία που συνιστούν 
το περιεχόμενο της τεκμηρίωσης και κάθε  άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

5. Από την υποχρέωση τεκμηρίωσης συναλλαγών των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 εξαιρούνται οι συναλλαγές 
μεταξύ των ιδίων επιχειρήσεων με το ίδιο αντικείμενο όταν το συνολικό ύψος αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των 
200.000 ευρώ ετησίως.

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων των 
προηγούμενων παραγράφων, και ειδικότερα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που τηρούν οι ημεδαπές επιχειρήσεις 
για την τεκμηρίωση των συναλλαγών των παραγράφων 1,2,3 και 4, το περιεχόμενο των πληροφοριών που 
τηρούνται και αφορούν τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ομίλου, το υποχρεωτικό περιεχόμενο του «φακέλου 
τεκμηρίωσης» της παραγράφου 2, οι ειδικότεροι κανόνες εφαρμογής τους, η γλώσσα στην οποία τηρούνται οι ως 
άνω πληροφορίες, οι μέθοδοι, τρόποι και διαδικασίες προσδιορισμού των τιμών των συναλλαγών αυτών, καθώς 
και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 
Κατά την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, για τις ανάγκες του σχετικού φορολογικού ελέγχου, 
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λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη το περιεχόμενο των φακέλων τεκμηρίωσης που προβλέπονται στο άρθρο 26 του 
ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258 Α).

7. Τα στοιχεία τεκμηρίωσης των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 που τηρούν οι ημεδαπές επιχειρήσεις, τίθενται στη 
διάθεση της αρμόδιας φορολογικής αρχής στα ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5697 
πλαίσια ελέγχου, εντός εύλογου χρόνου, που ορίζεται με σημείωμα της αρχής αυτής ο οποίος σε κάθε περίπτωση 
δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερος των εξήντα ημερών. Αν κατά το φορολογικό έλεγχο διαπιστωθεί η μη 
τήρηση ή ελλιπής τήρηση των παραπάνω στοιχείων τεκμηρίωσης, επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο με Βάση 
Υπολογισμού Ν01 (ΒΑΣ. ΥΠ.1) και συντελεστή βαρύτητας 10, σύμφωνα με τα  οριζόμενα από τις διατάξεις της 
παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997. Για το παραπάνω ειδικό πρόστιμο εφαρμόζονται ανάλογα οι 
διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2523/1997, ως κύρια δε φορολογία νοείται η φορολογία εισοδήματος. Το ανωτέρω 
ειδικό πρόστιμο επιβάλλεται ανεξάρτητα αν συντρέχουν και λόγοι επιβολής των λοιπών κυρώσεων του άρθρου 5 
του ν. 2523/1997. 

8. Τα στοιχεία τεκμηρίωσης των παραγραφών 1, 2, 3 και 4 διατηρούνται όσο διαρκεί ο εκάστοτε οριζόμενος από 
τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου. Τα 
στοιχεία αυτά διατηρούνται οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί η σχετική υπόθεση ενώπιον των αρμόδιων 
Διοικητικών Δικαστηρίων.

9. Για τα στοιχεία τεκμηρίωσης των παραγράφων 1,2,3 και 4 του παρόντος επιβάλλεται υποχρέωση 
επικαιροποίησης,  έτσι ώστε να ανταποκρίνονται πάντοτε στις εκάστοτε επικρατούσες τιμές μεταξύ των υπόχρεων 
επιχειρήσεων.

10. Όσοι λαμβάνουν γνώση των στοιχείων της τεκμηρίωσης του παρόντος άρθρου, υποχρεούνται να τηρούν και 
να διαφυλάσσουν το απόρρητο αυτών, κατά τις κείμενες διατάξεις».

2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε διαχειριστικές 
περιόδους για τις οποίες η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος γεννάται από 1.1.2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3728

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 26

Κανόνες Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών

1. Εταιρείες που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο και μορφή στην Ελλάδα υποχρεούνται να εφαρμόζουν στις 
συναλλαγές τους με τις εταιρείες που είναι συνδεδεμένες με αυτές κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 
2190/1920 (ενδοομιλικές συναλλαγές), όρους οι οποίοι να είναι ταυτόσημοι ή όμοιοι, σε κάθε δε περίπτωση να 
μην αποκλίνουν αναιτιολόγητα από τους όρους, οι οποίοι θα εφαρμόζονταν για τις ίδιες ή παρόμοιες συναλλαγές 
μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων (αρχή των ίσων αποστάσεων).

2. Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με την υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου, οι υπόχρεες εταιρείες 
τεκμηριώνουν τις τιμές σε όλες τις ενδοομιλικές συναλλαγές τους με την κατάρτιση πλήρους και τυποποιημένης 
μελέτης τεκμηρίωσης τιμών, η οποία αποτελείται:

α. Όσον αφορά τους ομίλους, όπου η μητρική εταιρία είναι Ελληνική, από το «Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης», ο 
οποίος περιέχει γενικές πληροφορίες για τον όμιλο, όπως ενδεικτικά είναι οι πληροφορίες για τις συνδεδεμένες 
εταιρίες και υποκαταστήματα του ομίλου, την τιμολογιακή πολιτική του ομίλου και τη μέθοδο τεκμηρίωσης του 
ΟΟΣΑ που ακολουθεί ο όμιλος στις ενδοομιλικές συναλλαγές του για την εφαρμογή της αρχής των ίσων 
αποστάσεων και β. Όσον αφορά τις ημεδαπές θυγατρικές αλλοδαπών ομίλων και τις αλλοδαπές εταιρείες που 
λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο ή μορφή στην Ελλάδα, από τον «Ελληνικό Φάκελο εκμηρίωσης», ο οποίος 
περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την τεκμηρίωση των τιμών των συναλλαγών της ελληνικής 
θυγατρικής ή του υποκαταστήματος με τις αλλοδαπές εταιρείες του ομίλου, όπως ενδεικτικά είναι οι πληροφορίες 
για την τιμολογιακή πολιτική του ομίλου και τη μέθοδο τεκμηρίωσης του ΟΟΣΑ που ακολουθεί ο όμιλος στις 
ενδοομιλικές συναλλαγές του για την εφαρμογή της αρχής των ίσων αποστάσεων. Οι ανωτέρω φάκελοι 
τεκμηρίωσης ενημερώνονται υποχρεωτικά, όταν μεταβληθούν τα διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία της αγοράς ή τα 
στοιχεία των συναλλαγών τα οποία επηρεάζουν την αξιολόγηση της ακολουθούμενης ενδοομιλικής τιμολογιακής 
πολιτικής.
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3. Για το σκοπό του ελέγχου της συμμόρφωσης των υπόχρεων εταιρειών με τις διατάξεις του παρόντος, ο Βασικός 
και ο Ελληνικός Φάκελος Τεκμηρίωσης, κατά περίπτωση, θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι οποτεδήποτε ζητηθούν 
από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Ανάπτυξης εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την κοινοποίηση του 
σχετικού αιτήματος.

4. Οι υπόχρεες εταιρείες υποβάλλουν ετησίως στο Υπουργείο Ανάπτυξης εντός τεσσάρων μηνών και δεκαπέντε 
ημερών από τη λήξη της διαχειριστικής τους περιόδου, κατάσταση στην οποία εμφανίζονται τα στοιχεία των 
ενδοομιλικών συναλλαγών τους, ιδίως ο αριθμός και οι αξίες αυτών.

5. Από τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται:

α. Οι εταιρείες που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο ή μορφή στην Ελλάδα και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών 
μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ. Η απαλλαγή αίρεται, αν μια εταιρεία υπερβεί το όριο 
του κύκλου εργασιών για δύο συνεχόμενες διαχειριστικές χρήσεις. Υποχρέωση δημιουργείται εκ νέου από την 
επόμενη διαχειριστική χρήση εκείνης που για δεύτερη συνεχή διαχειριστική χρήση ο ετήσιος κύκλος εργασιών 
υπερέβη το όριο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ.

β. Οι συμβάσεις μεταξύ συνδεδεμένων εταιριών με αξία χαμηλότερη του ποσού των διακοσίων χιλιάδων 
(200.000) ευρώ ετησίως.

6. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος επιβάλλεται αυτοτελές 
πρόστιμο ίσο με δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας των συναλλαγών για τις οποίες δεν τέθηκε στη διάθεση του 
ελέγχου ο οικείος φάκελος τεκμηρίωσης ή δεν υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 4 
καταστάσεις. 7. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παραγράφου 1 του παρόντος τιμωρείται κατά τις 
παραγράφους 7 και 14 του άρθρου 30 του  Αγορανομικού Κώδικα, όπως αυτός ισχύει.

8. Οι διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5, 7,8, 10 και 11 του ν. 3668/2008 εφαρμόζονται ανάλογα και για την επιβολή 
των κυρώσεων των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος

άρθρου. 

9. Εάν από το σχετικό έλεγχο των στοιχείων του φακέλου τεκμηρίωσης και των καταστάσεων που προβλέπονται 
στο παρόν άρθρο διαπιστώνεται παράβαση της υποχρέωσης της παραγράφου 1 του παρόντος, ενημερώνονται 
άμεσα οι αρμόδιες φορολογικές αρχές για την εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας και την 
επιβολή των προβλεπόμενων φορολογικών κυρώσεων.

10. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα που είναι αναγκαίο για την 
εφαρμογή του παρόντος, όπως, ιδίως, τα στοιχεία που πρέπει να περιέχουν ο «Βασικός Φάκελος Τεκμηρίωσης» 
και ο «Ελληνικός Φάκελος Τεκμηρίωσης», οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν και η διαδικασία ελέγχου αυτών, 
καθώς και το ακριβές περιεχόμενο των καταστάσεων της παραγράφου 4. Επίσης με απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης μπορούν να εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ορισμένες συναλλαγές. 

11. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται για τη διαχειριστική περίοδο που λήγει μετά την έναρξη 
ισχύος του και εφεξής.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Νόμος  N.3842 -Α΄ 58  - 23/4/2010

 Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 11

Προσδιορισμός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος των επιχειρήσεων

13.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 39 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«1.  Όταν  μεταξύ  ημεδαπών  επιχειρήσεων,  οι  οποίες  συνδέονται  κατά  την  έννοια  της  παραγράφου  3,  
πραγματοποιούνται πωλήσεις αγαθών ή παρέχονται υπηρεσίες με οικονομικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους 
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πού θα είχαν συμφωνηθεί μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τα κέρδη τα οποία, χωρίς τους όρους αυτούς, θα 
είχαν  πραγματοποιηθεί  από  την  επιχείρηση  αλλά  τελικά  δεν  πραγματοποιήθηκαν  λόγω των  ανωτέρω  όρων,  
θεωρούνται κέρδος της επιχείρησης αυτής, με το οποίο προσαυξάνονται τα καθαρά της κέρδη, χωρίς να θίγεται το  
κύρος των βιβλίων και στοιχείων.»

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Νόμος 2523/1997  - ΦΕΚ Α' 179/11/9/97 

Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΦΟΡΟΙ

Άρθρο 1

Πρόσθετοι φόροι 

1. Αν ο κατά τη φορολογική νομοθεσία υπόχρεος να υποβάλει δήλωση και ανεξάρτητα από την πρόθεσή του να 
αποφύγει ή όχι την πληρωμή φόρου:

α) υποβάλει εκπρόθεσμη δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1 %) επί 
του οφειλόμενου με τη δήλωση φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης,

β) υποβάλει ανακριβή δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του 
φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε λόγω της ανακρίβειας, για κάθε μήνα καθυστέρησης,

γ) δεν υποβάλει δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,50%) επί 
του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε λόγω μη υποβολής δήλωσης, για κάθε μήνα καθυστέρησης.- 
Αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 24, παρ. 1 του ν. 3296/2004.

2. Στο φόρο προστιθέμενης αξίας, στο φόρο κύκλου εργασιών και στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους 
φόρους, τέλη και εισφορές τα παραπάνω ποσοστά πρόσθετων φόρων ορίζονται σε ενάμισι τοις εκατό (1,50%) για 
την εκπρόθεσμη δήλωση, σε τρία τοις εκατό(3%) για την ανακριβή δήλωση και σε τριάμισι τοις εκατό (3,50%) για 
τη μη υποβολή δήλωσης.

 Παρατήρηση: Με το άρθρο 24, παρ. 3 του ν. 3296/2004. ορίζεται ότι:

Οι δύο προηγούμενες παράγραφοι ισχύουν:

α) για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1ης Ιανουαρίου 2005 και μετά, 

β) για το Φ.Π.Α. για τις πράξεις που γίνονται από 1ης Ιανουαρίου 2005 και μετά, γ) για τους παρακρατούμενους ή 
επιρριπτόμενους φόρους, τέλη και εισφορές, για αυτούς που παρακρατούνται ή επιρρίπτονται από 1ης Ιανουαρίου 
2005 και μετά, 

δ) για τις επιστροφές Φ.Π.Α. στα πρόσωπα του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. χωρίς να τον δικαιούνται, για τις 
επιστροφές που διενεργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος και μετά, 

ε) για τις υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου για τις περιπτώσεις που η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από τη 
δημοσίευση του παρόντος και μετά και 

στ) για τους λοιπούς φόρους, τέλη και εισφορές, για πράξεις, συναλλαγές ή έγγραφα, για τις οποίες η υποχρέωση 
γεννιέται από 1ης Ιανουαρίου 2005 και μετά.

Οι πρόσθετοι αυτοί φόροι επιβάλλονται τόσο στην προσωρινή όσο και στην εκκαθαριστική δήλωση, καθώς και 
στις δηλώσεις αποθεμάτων των παραγράφων 11 και 12 των άρθρων 32 και 33 αντίστοιχα του ν.1642/1986 (ΦΕΚ 
125 Α'). Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο επίρριψη του πρόσθετου φόρου από τον υπόχρεο σε 
παρακράτηση στον πραγματικό φορολογούμενο. 
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Ο φόρος προστιθέμενης αξίας που καταλογίζεται στα πρόσωπα του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α., που έτυχαν 
επιστροφής χωρίς να τον δικαιούνται, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο, που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο για την 
ανακριβή δήλωση. 

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και όταν από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται απόδοση 
φόρου εντός ορισμένης προθεσμίας χωρίς την υποβολή δήλωσης, οπότε ως εκπρόθεσμη δήλωση νοείται η 
εκπρόθεσμη απόδοση του φόρου, ως ανακριβής δήλωση νοείται η ελλιπής απόδοση του φόρου και ως μη δήλωση 
θεωρείται η μη απόδοση του φόρου που οφείλεται. Εξαιρετικά, οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται 
για τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων που καταβάλλονται με ειδικό σήμα και το τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών 
τεχνικών παιγνίων. 

4. Ανακριβής δήλωση θεωρείται η δήλωση στην οποία μεταξύ του φόρου που προκύπτει με βάση τα όσα 
δηλώθηκαν με αυτή και του φόρου που καταλογίζεται υφίσταται διαφορά, ανεξάρτητα από την αιτία στην οποία 
οφείλεται αυτή. Στη φορολογία του ν.δ.118/1973 (ΦΕΚ 202 Α') δεν θεωρείται ανακρίβεια της δήλωσης και δεν 
επιβάλλεται πρόσθετος φόρος λόγω ανακρίβειας, όταν η διαφορά μεταξύ της αξίας ολόκληρης της κληρονομικής 
μερίδας ή κληροδοσίας που δηλώθηκε δεν είναι μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%) της αξίας τους που 
οριστικά καθορίσθηκε, μετά την έκπτωση του παθητικού. Όταν συνυπολογίζονται και προγενέστερες δωρεές, 
γονικές παροχές ή προίκες λαμβάνονται υπόψη και συγκρίνονται τα αθροίσματα των μερίδων των δωρεών, 
γονικών παροχών ή προικών, που δηλώθηκαν και οριστικά καθορίσθηκαν. Αν η αξία των δωρεών, γονικών 
παροχών και προικών, που συνυπολογίζονται δεν είναι οριστική, λαμβάνεται υπόψη αυτή που δηλώθηκε, με την 
επιφύλαξη της διενέργειας νέας εκκαθάρισης μετά την οριστικοποίησή της. Στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων 
και στο φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας δεν θεωρείται ανακρίβεια της δήλωσης όταν η διαφορά μεταξύ της 
αξίας που δηλώθηκε και αυτής που προσδιορίστηκε με βάση το σύστημα των συγκριτικών στοιχείων δεν 
υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%). Σε περίπτωση ανακρίβειας των περιγραφικών στοιχείων των ακινήτων στη 
φορολογία κεφαλαίου γενικά και ανεξάρτητα από το σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας αυτών, η 
δήλωση θεωρείται πάντοτε ανακριβής και επιβάλλεται πρόσθετος φόρος έστω και αν η διαφορά φόρου δεν 
υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%). 

5. Όταν έχει υποβληθεί εκπρόθεσμη συμπληρωματική δήλωση, ως φόρος που προκύπτει με τη δήλωση θεωρείται 
το συνολικό ποσό φόρου αρχικής και συμπληρωματικής δήλωσης. Σε περίπτωση καταλογισμού ποσού φόρου 
μετά από έλεγχο, ο πρόσθετος φόρος ανακρίβειας επιβάλλεται στη διαφορά του φόρου μεταξύ του ποσού που 
προκύπτει με την αρχική συν τη συμπληρωματική δήλωση και του ποσού του φόρου που από έλεγχο 
καταλογίζεται. 

6. Σε περίπτωση μερικής διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, για τον προσδιορισμό της ανακρίβειας επί της τυχόν 
επιπλέον διαφοράς που προσδιορίζεται από το δικαστήριο, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά μεταξύ του φόρου που 
προκύπτει με βάση τη φορολογητέα ύλη που προσδιορίσθηκε από το δικαστήριο και του φόρου που αναλογεί στη 
φορολογητέα ύλη που προέκυψε από τη μερική διοικητική επίλυση της διαφοράς. 

7. Στη φορολογία κεφαλαίου ως παράλειψη υποβολής δήλωσης θεωρείται η μη αναγραφή περιουσιακών 
στοιχείων στη δήλωση που υποβλήθηκε, καθώς και η σύμβαση δωρεάς που με το συμβόλαιο χαρακτηρίσθηκε 
εικονικά ως αγοραπωλησία. Στην περίπτωση αυτή ο πρόσθετος φόρος υπολογίζεται επί της διαφοράς του φόρου 
τον οποίο ζημιώθηκε το Δημόσιο λόγω της εικονικότητας. Σε ανακρίβεια δηλωθέντων και παράλειψη δήλωσης 
άλλων περιουσιακών στοιχείων οι πρόσθετοι φόροι ανακρίβειας και παράλειψής υποβολής της δήλωσης 
υπολογίζονται επιμεριστικά. 

8. Πρόσθετος φόρος δεν επιβάλλεται εφόσον ο φορολογούμενος: α) ακολούθησε τις εγκυκλίους του Υπουργείου 
των Οικονομικών ή έγγραφες θέσεις της αρμόδιας φορολογικής αρχής αναφορικά με τη φορολογική του 
υποχρέωση. Ο φορολογούμενος πάντως δεν μπορεί να επικαλεσθεί τις άνω εγκυκλίους ή έγγραφα, εφόσον δόθηκε 
από το Σ.τ.Ε. αντίθετη ερμηνεία στις σχετικές διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Στην τελευταία περίπτωση 
η φορολογική αρχή επιβάλλει πρόσθετο φόρο μετά την ανάκληση των πιο πάνω εγκυκλίων ή εγγράφων και β) 
υπέβαλε συμπληρωματική δήλωση με την οποία αποδέχεται το τεκμαρτό ακαθάριστο εισόδημα από οικοδομές, 
όπως αυτό είχε προσδιορισθεί με βάση τα στοιχεία έγγραφης πρόσκλησης του προϊσταμένου της αρμόδιας 
δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'). 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρ.8 Ν.2954/2001,ΦΕΚ Α 255/2.11.2001, ορίζεται ότι: " Οι διατάξεις των άρθρων 1 και 
2 του Ν.2523/1997 εφαρμόζονται ανάλογα και για το δικαίωμα του Δημοσίου από τη συμμετοχή του στα μικτά 
κέρδη των καζίνων, που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του Ν. 2206/1994 (ΦΕΚ 62 
Α). Δεν θίγονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2206/1994". 

Ν.2190/20 αρθρο 42ε

Ως συμμετοχές που καταχωρούνται στους λογαριασμούς της κατηγορίας "συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες 
χρηματοοικονομικές  απαιτήσεις"  ορίζονται  τα  δικαιώματα  συμμετοχής  στο  κεφάλαιο  άλλων  επιχειρήσεων 
οποιασδήποτε  νομικής  μορφής,  τα  οποία  αντιπροσωπεύουν  ποσοστό  τουλάχιστον  10%  του  κεφαλαίου  των 
επιχειρήσεων αυτών που αποκτούνται με σκοπό διαρκούς κατοχής τους. Οι συμμετοχές και οι απαιτήσεις και οι 
υποχρεώσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις καθώς και οι μετοχές της εταιρίας που κατέχονται από την ίδια (ίδιες 
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μετοχές) σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά καταχωρούνται μόνο στους λογαριασμούς που έχουν 
προβλεφτεί για τις περιπτώσεις αυτές στο υπόδειγμα ισολογισμού του άρθρου 42γ. Για την εφαρμογή αυτού του 
Νόμου συνδεμένες επιχειρήσεις είναι:

α. Οι  επιχειρήσεις  εκείνες  μεταξύ  των  οποίων  υπάρχει  σχέση  μητρικής  επιχείρησης  προς  θυγατρική.  Σχέση 
μητρικής επιχείρησης προς θυγατρική υπάρχει όταν μία επιχείρηση (μητρική): 

α.α. Ή έχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης (θυγατρικής) επιχείρησης, έστω 
και αν η πλειοψηφία αυτή σχηματίζεται ύστερα από συνυπολογισμό των τίτλων και δικαιωμάτων που κατέχονται 
από τρίτους για λογαριασμό της μητρικής επιχείρησης. 

β.β. Ή ελέγχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης (θυγατρικής) επιχείρησης ύστερα από 
συμφωνία με άλλους μετόχους ή εταίρους της επιχείρησης αυτής. 

γ.γ. Ή συμμετέχει στο κεφάλαιο μιας άλλης επιχείρησης και έχει το δικαίωμα είτε άμεσα είτε μέσω τρίτων  
να  διορίζει  ή  να  παύει  την  πλειοψηφία  των  μελών  των  οργάνων  διοίκησης  της  επιχείρησης  αυτής 
(θυγατρικής). 

δ.δ. Ή ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε μια άλλη επιχείρηση (θυγατρική). Δεσπόζουσα επιρροή υπάρχει όταν η 
μητρική  επιχείρηση διαθέτει  άμεσα ή  έμμεσα,  δηλαδή  μέσω τρίτων  που  ενεργούν  για  λογαριασμό της 
επιχείρησης αυτής,  τουλάχιστον το 20% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου της θυγατρικής και,  
ταυτόχρονα, ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση ή τη λειτουργία της τελευταίας. 

Για την εφαρμογή των παραπάνω υποπεριπτώσεων στα ποσοστά συμμετοχής ή στα δικαιώματα ψήφου, καθώς και  
στα δικαιώματα διορισμού ή ανάκλησης που έχει  η  μητρική επιχείρηση, πρέπει  να προστίθενται  τα ποσοστά 
συμμετοχής και τα δικαιώματα κάθε άλλης επιχείρησης που είναι θυγατρική της ή θυγατρική θυγατρικής της. 

"Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων αα, ββ, γγ και δδ, από τα αναφερόμενα ποσοστά συμμετοχής ή 
δικαιώματα ψήφου πρέπει να αφαιρούνται εκείνα που απορρέουν από:

(1) τις μετοχές ή τα μερίδια που κατέχονται για λογαριασμό άλλου προσώπου εκτός της μητρικής  
ή θυγατρικής επιχείρησης, ή 

(2) τις μετοχές ή τα μερίδια που κατέχονται για εγγύηση, εφόσον τα δικαιώματα αυτά ασκούνται 
σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί, ή που κατέχονται για ασφάλεια δανείων που χορηγήθηκαν στα πλαίσια 
συνήθους  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  στον  τομέα  της  χορήγησης  δανείων,  υπό  τον  όρο  ότι  αυτά  τα  
δικαιώματα ψήφου ασκούνται προς όφελος του παρέχοντος την εγγύηση". 

"Για την εφαρμογή των παραπάνω υποπεριπτώσεων αα και ββ, από το σύνολο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων 
ψήφου των μετόχων ή εταίρων της θυγατρικής επιχείρησης πρέπει να αφαιρούνται τα ποσοστά κεφαλαίου ή τα  
δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές ή μερίδια που κατέχονται, είτε από την ίδια επιχείρηση, είτε 
από  θυγατρικές  της  επιχειρήσεις,  είτε  από  πρόσωπο  που  ενεργεί  στο  όνομά  του,  αλλά  για  λογαριασμό  των 
επιχειρήσεων αυτών". 

***Τα εντός " " εδάφια προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ΠΔ 498/1987 (Α 236). 

β. Οι συνδεμένες επιχειρήσεις της προηγούμενης περίπτωσης α, και κάθε μία από τις θυγατρικές ή τις θυγατρικές 
των θυγατρικών των συνδεμένων αυτών επιχειρήσεων. 

γ. Οι θυγατρικές επιχειρήσεις των προηγούμενων περιπτώσεων α και β, άσχετα αν μεταξύ των θυγατρικών αυτών 
δεν υπάρχει απευθείας δεσμός συμμετοχής. 

"δ.  Οι  συνδεμένες  επιχειρήσεις  των  προηγουμένων  περιπτώσεων  α,  β  και  γ  και  κάθε  άλλη  επιχείρηση  που  
συνδέεται με αυτές με τις σχέσεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 96". 

***Η περ. δ) προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ΠΔ 498/1987 (Α 236). 

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν.2533/1997 (Α 228) ορίζει ότι: "Απαγορεύεται η απόκτηση από 
το  Ε.Κ.Α.Α.  κινητών  αξιών  της  Διαχειρίστριας  ή  του  θεματοφύλακα  ή  εκδοτών  συνδεδεμένων  προς  τους  
παραπάνω κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920. Η απόκτηση από το Ε.Κ.Α.Α, κινητών 
αξιών  που  διαχειρίζονται  ή  εκδίδουν  τα  παραπάνω  πρόσωπα  επιτρέπεται  μόνον  εάν  η  δυνατότητα  αυτή 
προβλέπεται στον Κανονισμό του Ε.Κ.Α.Α. και εντός των τυχόν ορίων που ορίζονται στον Κανονισμό." 

Αριθμ.Πρωτ. Α2- 8092/31.12.2008 
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Ειδικότερες ρυθμίσεις σχετικά με την επιβολή Κανόνων Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών συναλλαγών, κατά τις 
επιταγές της παραγράφου 10 άρθρου 26του ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258 Α

Αθήνα   31 Δεκεμβρίου 2008
Αριθμ.Πρωτ. Α2- 8092

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/NΣΕΙΣ:-ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ-ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ –ΦΑΡΜΑΚΩΝ
- ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

 Θέμα: «Ειδικότερες  ρυθμίσεις σχετικά με την επιβολή Κανόνων Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών συναλλαγών, 
κατά τις επιταγές της παραγράφου 10 άρθρου 26 του ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258 ΑΆ)»

Έχοντας υπόψη:

1.     Τον 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποιήθηκε 
με το π.δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α/05).

2.     Το π.δ. 397/88 (ΦΕΚ 185/Α/88) «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.     Το ν.δ. 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.     Το ν. 3668/2008 (ΦΕΚ 115/Α/08) «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ 136/46 «Περί 
Αγορανομικού Κώδικος» και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 30 του Α.Κ. 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ανώτερου νόμου και του άρθρου 11του ιδίου νόμου.

5.     Της υπ' αριθμόν Α2-5900/4.09.2008 Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης «Ρυθμίσεις ειδικότερων 
λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο επιβολής των χρηματικών προστίμων, που επιβάλλονται από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα, κατά τη διαπίστωση της παράβασης, κατά τις επιταγές του ν. 3668/2008»

6.     Το π.δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/Α/96) « Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας-Ενέργειας-
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

7. Το π.δ. 122/04 (ΦΕΚ 85/Α/17-03-2004) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού»

    8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών, Υφ/γών κ.λ.π.»(Φ.Ε.Κ. 232/Α/2007) 

9. Την Κ.Υ.Α. Δ15/Α/Φ19/19955 (ΦΕΚ 1982/Β/09-10-2007) του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο».

10.   Το ν. 3728/2008 «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/A/08)  και ειδικότερα τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 26.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 ΑΡΘΡΟ 1

Πεδίο Εφαρμογής 

             1. Οι εταιρίες οποιουδήποτε τύπου και μορφής που λειτουργούν  στην Ελλάδα ,για τις συναλλαγές τους με 
εταιρίες που είναι συνδεδεμένες κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920  (ενδοομιλικές 
συναλλαγές), πρέπει να εφαρμόζουν όρους οι οποίοι να είναι ταυτόσημοι ή όμοιοι με αυτούς που θα 
εφαρμόζονταν για τις ίδιες ή παρόμοιες συναλλαγές μεταξύ ανεξαρτήτων Επιχειρήσεων (αρχή των ίσων 
αποστάσεων).  

            Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης τους με την υποχρέωση αυτή, οι ως άνω εταιρίες υποχρεούνται να 
τεκμηριώνουν τις τιμές στις ενδοομιλικές συναλλαγές τους με την κατάρτιση πλήρους και τυποποιημένης μελέτης 
τεκμηρίωσης. 
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 Στη διάταξη αυτή εμπίπτουν οι ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρίες και  Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, οι 
ομόρρυθμες και  ετερόρρυθμες εταιρίες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι 
αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, οι κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου  2 του 
π.δ. 186/1992 (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων), οι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και ενώσεις αυτών, 
οι δημόσιες, δημοτικές και κοινωνικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι αλλοδαπές 
επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα κατά την 
έννοια των διατάξεων του Άρθρου 100 παρ. 1 του Ν. 2238/94 (Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και 
Νομικών Προσώπων) ή των οικείων Διμερών Συμβάσεων για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας μεταξύ της 
Ελλάδας και της Χώρας στην οποία η επιχείρηση έχει την έδρα τους,  όπου υπάρχει τέτοια Σύμβαση.  

            2. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να συντάσσουν φακέλους τεκμηρίωσης των τιμών τους 
για τι συναλλαγές τους με τις εταιρίες (ημεδαπές και αλλοδαπές) που είναι συνδεδεμένες με αυτές, κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 42 (ε) του Κ.Ν. 2190/1920.

            Στην ως άνω έννοια των συνδεδεμένων επιχειρήσεων συμπεριλαμβάνονται και οι μόνιμες εγκαταστάσεις 
αυτών.

            Επίσης θεωρούνται ενδοομιλικές συναλλαγές οι ενδοομιλικές παραδόσεις προϊόντων που τιμολογούνται 
από τρίτα μέρη (Τριγωνικές συναλλαγές).

            3. Στην ως άνω υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών εμπίπτουν και οι 
συναλλαγές μεταξύ κεντρικού και μόνιμης εγκατάστασης, είτε πρόκειται για μόνιμη εγκατάσταση ημεδαπής 
εταιρίας στην αλλοδαπή είτε για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπής επιχείρησης 

            4. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις δε χρειάζονται να υποβάλουν φακέλους τεκμηρίωσης των τιμών τους στις 
ακόλουθες περιπτώσεις :

                α)     Σε σχέση με συμβάσεις που συνομολογούν με φυσικά πρόσωπα που δε λειτουργούν ως 
επιχειρηματίες.

                β)     Όταν οι συμβάσεις μεταξύ των συνδεδεμένων με αυτές επιχειρήσεων δεν υπερβαίνουν τις 200.000 
Ευρώ ετησίως.  Ως συμβάσεις νοούνται και οι προφορικές συμφωνίες μεταξύ των επιχειρήσεων, όπως 
αποδεικνύονται από σχετικές εγγραφές στα βιβλία ή τιμολόγια και άλλα φορολογικά στοιχεία.

                γ)     Όταν ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν ξεπερνά το 1,000,000 Ευρώ.  Η απαλλαγή αίρεται από 
τον δεύτερο διαδοχικά χρόνο κατά τον οποίο η επιχείρηση ξεπερνά το όριο του ετήσιου τζίρου των 1,000,000 
Ευρώ.

                δ)     Όταν αντικείμενο των συναλλαγών τους είναι μετοχές, εταιρικές μερίδες ή μερίδια  

                ε)     Για μεταβιβάσεις κυριότητας και λοιπών εμπραγμάτων  δικαιωμάτων επί ακινήτων.

        στ)    Οι ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των άρθρων 27 επ. (Κεφ. ΣΤ΄) του 
Ν.3427/2005 (ΦΕΚ Α΄ 312/27-12-2005) περί τροποποίησης, αντικατάστασης και συμπλήρωσης των διατάξεων 
του Α.Ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως στην Ελλάδα αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιριών»

ΑΡΘΡΟ 2

Περιεχόμενο των φακέλων τεκμηρίωσης

 Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με την αρχή των ίσων αποστάσεων στις συναλλαγές τους με 
τις συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες οφείλουν να θέτουν στη διάθεση του ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές του 
Υπουργείου Ανάπτυξης εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής αίτησης, τους 
ακόλουθους φακέλους:  

I. Το «Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης» ,όσον αφορά τους ομίλους, όπου η μητρική εταιρία είναι ελληνική και 
ο οποίος περιέχει τις εξής πληροφορίες: 

Α.     Πληροφορίες σχετικά με τον όμιλο: 

1. Περιγραφή της οργανωτικής, νομικής και λειτουργικής δομής του Ομίλου, των εταιριών που περιλαμβάνει ο 
Όμιλος, συμπεριλαμβανομένων και των μονίμων εγκαταστάσεων και των συμμετοχών σε προσωπικές εταιρίες, 
του γενικότερου πλαισίου εντός του οποίου δραστηριοποιείται  και των οικονομικών στοιχείων αυτού. 

 2. Γενική περιγραφή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της επιχειρηματικής στρατηγικής του ομίλου, 
συμπεριλαμβανομένων των τυχόν μεταβολών στην επιχειρηματική στρατηγική σε σύγκριση με το αμέσως 
προηγούμενο οικονομικό έτος·
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 3. Γενική  περιγραφή και εφαρμογή της ενδοομιλικής τιμολογιακής πολιτικής επί των ενδοομιλικών συναλλαγών, 
όπου υπάρχει· 

4. Γενικό προσδιορισμό των συναλλαγών μεταξύ της ελληνικής μητρικής και των συνδεδεμένων με αυτήν 
εταιριών (ημεδαπών και αλλοδαπών) καθώς και των συνδεδεμένων εταιριών μεταξύ τους όταν μία από αυτές είναι 
ημεδαπή, ήτοι: 

(α)   φύση των συναλλαγών (πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χρηματοοικονομικές συναλλαγές κλπ.)

(β)   ροή των τιμολογίων

(γ)    χρηματικά ποσά (ύψος) συναλλαγών· 

Η περιγραφή των συνδεδεμένων μερών ή και των μονίμων εγκαταστάσεων τους που σχετίζονται με αυτές τις 
συναλλαγές ή συμφωνίες θα περιλαμβάνει το αντικείμενο εργασιών τους, τα έτη λειτουργίας τους, τον κύκλο 
εργασιών τους, τον αριθμό προσωπικού τους κλπ. 

5. Γενική περιγραφή των λειτουργιών που επιτελούνται και των κινδύνων που αναλαμβάνονται από τα 
συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν  μεταβολών που συνέβησαν στον τομέα αυτόν σε 
σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος. 

Επίσης γενική περιγραφή των υλικών παγίων που χρησιμοποιούνται από τον όμιλο για την επίτευξη των εν λόγω 
λειτουργιών.

6. Την ιδιοκτησία επί των αύλων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον όμιλο (σήματα, ευρεσιτεχνίες, 
τεχνογνωσία κ.λ.π.) και αμοιβές (Royalties) που καταβάλλονται ή εισπράττονται για αυτά· 

7. Κατάλογο με τις Συμφωνίες Προέγκρισης των Ενδοομιλικών Τιμολογήσεων που τυχόν έχουν συνάψει εταιρίες 
του Ομίλου με αλλοδαπές φορολογικές αρχές.

 Β.    Πληροφορίες σχετικά με την Εταιρία 

1. Αναλυτική αναφορά στις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση 
τεκμηρίωσης. 

(α)   φύση των συναλλαγών (πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χρηματοοικονομικές συναλλαγές κλπ.)

(β)   ροή των τιμολογίων

(γ)    χρηματικά ποσά (ύψος) συναλλαγών  

2. Συγκριτική ανάλυση: 

(α)   χαρακτηριστικά των αγαθών και υπηρεσιών·

(β)   λειτουργική ανάλυση (επιτελούμενες λειτουργίες, κίνδυνοι που αναλαμβάνονται, περιουσιακά στοιχεία που 
χρησιμοποιούνται κ.λ.π.)

(γ)    συμβατικοί όροι·

(δ)   οικονομικές συνθήκες·

(ε)    ειδικές επιχειρηματικές στρατηγικές· 

3. Περιγραφή της ακολουθούμενης μεθόδου υπολογισμού των τιμών των  ενδοομιλικών συναλλαγών, εκ των 
προβλεπόμενων στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ (OECD Transfer Pricing Guidelines), όπως 
ειδικότερα περιγράφονται και προσδιορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας, και των επιχειρημάτων για τα κριτήρια 
επιλογής της μεθόδου. 

5. Συναφείς πληροφορίες σχετικά με εσωτερικά ή/και εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία, εφόσον διατίθενται. 

6. Περιγραφή άλλων δεδομένων ή συνθηκών που θεωρούνται αναγκαίες από την ελεγχόμενη εταιρία 

ΙΙ. Τον «Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης»  όσον αφορά τους ομίλους, όπου η μητρική εταιρία είναι 
αλλοδαπή καθώς και αλλοδαπές εταιρίες που λειτουργούν με οποιαδήποτε τύπο ή μορφή στην Ελλάδα και  ο 
οποίος περιέχει τις εξής πληροφορίες: 
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Α.     Πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο: 

1. Γενική περιγραφή της οργανωτικής, νομικής και λειτουργικής δομής του Ομίλου, των εταιριών που 
περιλαμβάνει ο Όμιλος, συμπεριλαμβανομένων και των μονίμων εγκαταστάσεων και των συμμετοχών σε 
προσωπικές εταιρίες, του γενικότερου πλαισίου εντός του οποίου δραστηριοποιείται, και των οικονομικών 
στοιχείων αυτού. 

2. Γενική περιγραφή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της επιχειρηματικής στρατηγικής του ομίλου, 
συμπεριλαμβανομένων των τυχόν μεταβολών στην επιχειρηματική στρατηγική σε σύγκριση με το αμέσως 
προηγούμενο οικονομικό έτος·

3. Γενική περιγραφή και εφαρμογή της ενδοομιλικής τιμολογιακής πολιτικής επί των ενδοομιλικών συναλλαγών, 
όπου υπάρχει·  

4. Γενικό προσδιορισμό των συναλλαγών μεταξύ της ελληνικής θυγατρικής ή της αλλοδαπής εγκατεστημένης 
στην Ελλάδα εταιρίας και των με αυτήν συνδεδεμένων εταιριών (ημεδαπών και αλλοδαπών). 

5. Γενική περιγραφή των λειτουργιών που επιτελούνται και των κινδύνων που αναλαμβάνονται από τα 
συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν μεταβολών που συνέβησαν στον τομέα αυτόν σε 
σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος· 

6. Την ιδιοκτησία των άυλων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον όμιλο (σήματα, ευρεσιτεχνίες, 
τεχνογνωσία κ.λ.π.) και αμοιβές (Royalties) που καταβάλλονται ή εισπράττονται για αυτά· 

7. Κατάλογο με τις Συμφωνίες Προέγκρισης των Ενδοομιλικών Τιμολογήσεων που έχουν συνάψει εταιρίες του 
Ομίλου με αλλοδαπές φορολογικές αρχές. 

Β.    Πληροφορίες σχετικά με την Εταιρία 

1. Αναλυτική αναφορά στις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση 
τεκμηρίωσης. 

(α)   φύση των συναλλαγών (πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χρηματοοικονομικές συναλλαγές κλπ.)

(β)   ροή των τιμολογίων

(γ)    χρηματικά ποσά (ύψος) συναλλαγών· 

2. Συγκριτική ανάλυση: 

(α)   χαρακτηριστικά των αγαθών και υπηρεσιών·

(β)   λειτουργική ανάλυση (επιτελούμενες λειτουργίες, κίνδυνοι που αναλαμβάνονται, περιουσιακά στοιχεία που 
χρησιμοποιούνται κ.λ.π.)

(γ)    συμβατικοί όροι·

(δ)   οικονομικές συνθήκες·

(ε)    ειδικές επιχειρηματικές στρατηγικές· 

3. Περιγραφή των συνδεδεμένων μερών ή και των μονίμων εγκαταστάσεων τους που σχετίζονται με αυτές τις 
συναλλαγές ή συμφωνίες·  

4. Περιγραφή της ακολουθούμενης μεθόδου υπολογισμού των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών, εκ των 
προβλεπομένων στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ (OECD Transfer Pricing Guidelines), όπως 
περιγράφονται και προσδιορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας, και επιχειρήματα για τα κριτήρια επιλογής της 
μεθόδου: 

5. Συναφείς πληροφορίες σχετικά με εσωτερικά ή/και εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία, εφόσον διατίθενται 

6. Περιγραφή άλλων δεδομένων ή συνθηκών που θεωρούνται αναγκαίες από την ελεγχόμενη εταιρία 

ΙΙΙ. Οι ανωτέρω φάκελοι τεκμηρίωσης ενημερώνονται υποχρεωτικά ,όταν μεταβληθούν τα διαθέσιμα συγκριτικά 
στοιχεία της αγοράς ή τα στοιχεία των συναλλαγών τα οποία επηρεάζουν την αξιολόγηση της ακολουθούμενης 
ενδοομιλικής τιμολογιακής πολιτικής. 

ΑΡΘΡΟ 3
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Μέθοδοι υπολογισμού τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών 

1.      Μέθοδος της «συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής» 

Για την τεκμηρίωση των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών τους οι υπόχρεες εταιρίες της παραγράφου 1 του 
άρθρου 1 ακολουθούν καταρχήν τη μέθοδο της «συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής», όπως αυτή αναλυτικότερα 
περιγράφεται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ (OECD Transfer Pricing Guidelines), σύμφωνα με την 
οποία συγκρίνονται οι τιμές των συναλλαγών με συνδεδεμένες εταιρίες με τις τιμές που εφαρμόζονται σε 
συγκρίσιμες συναλλαγές μεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων.  

Η σύγκριση της προηγούμενης παραγράφου αφορά τις τιμές που εφαρμόζονται είτε από την ίδια την ελεγχόμενη 
εταιρία σε συγκρίσιμες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας, συναλλαγές της με ανεξάρτητες 
επιχειρήσεις (εσωτερική σύγκριση τιμών) είτε στις τιμές που εφαρμόζονται  σε συγκρίσιμες συναλλαγές μεταξύ 
ανεξαρτήτων επιχειρήσεων (εξωτερική σύγκριση τιμών). 

Στις περιπτώσεις όπου η εφαρμογή της μεθόδου της «συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής» είναι αδύνατη ή 
ατελέσφορη και στο βαθμό που οι λόγοι της μη εφαρμογής της αιτιολογούνται επαρκώς στο φάκελο τεκμηρίωσης, 
μπορούν να χρησιμοποιούνται οι άλλες εκ των παραδοσιακών μεθόδων που προβλέπονται στις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ (Transfer Pricing Guidelines) ήτοι η μέθοδος της «τιμής μεταπώλησης μείον» ή του «κόστους 
συν κέρδους, όπως αυτές αναλυτικότερα περιγράφονται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ (OECD Transfer 
Pricing Guidelines). 

2. Μέθοδος της «τιμής μεταπώλησης μείον»  

Η μέθοδος της «τιμής μεταπώλησης μείον» μειώνει την τιμή μεταπώλησης προς τρίτους αγαθού ή υπηρεσίας που 
αποκτήθηκε προγενέστερα από συνδεδεμένη εταιρία κατά το περιθώριο κέρδους μεταπώλησης. H αξία που 
προκύπτει θεωρείται ότι είναι η συμβατή με την αρχή των ίσων αποστάσεων τιμή της προηγηθείσας ενδοομιλικής 
συναλλαγής. 

Για τον προσδιορισμό του περιθώριο κέρδους μεταπώλησης λαμβάνονται υπόψη τα άμεσα και έμμεσα έξοδα της 
εταιρίας που συνδέονται αυστηρά με τη συγκεκριμένη συναλλαγή καθώς και το ποσοστό κέρδους που προσιδιάζει 
στο είδος της συναλλαγής. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των γενικών εξόδων 
διαχείρισης της επιχείρησης. 

Για τον προσδιορισμό του ως άνω περιθωρίου κέρδους λαμβάνεται υπόψη το περιθώριο κέρδους που προκύπτει 
για την ελεγχόμενη εταιρία από συγκρίσιμες συναλλαγές με ανεξάρτητες επιχειρήσεις (εσωτερική σύγκριση) ή το 
περιθώριο κέρδους που προκύπτει από συγκρίσιμες συναλλαγές μεταξύ ανεξαρτήτων εταιριών (εξωτερική 
σύγκριση) 

Για τον καθορισμό του περιθωρίου κέρδους μεταπώλησης λαμβάνονται υπόψη ιδίως τα ακόλουθα: 

α) το χρονικό διάστημα που παρήλθε μεταξύ της αρχικής αγοράς και της μεταπώλησης, ιδίως αν επήλθαν 
μεταβολές στην αγορά σε σχέση με τα κόστη, συναλλαγματικές ισοτιμίες ή πληθωρισμό 

β) φυσιολογική φθορά των αγαθών ή άλλες αλλαγές στα χαρακτηριστικά τους, περιλαμβανομένων και τυχόν 
τεχνολογικών εξελίξεων σε συγκεκριμένο τομέα 

γ) το αποκλειστικό δικαίωμα της μεταπωλήτριας επιχείρησης να πουλά συγκεκριμένα αγαθά ή να εκμεταλλεύεται 
συγκεκριμένα δικαιώματα, που μπορεί να επηρεάζει το περιθώριο κέρδους 

3. Μέθοδος του «κόστους συν κέρδους» 

Με τη μέθοδο αυτή προσδιορίζεται η τιμή πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών προς συνδεδεμένη εταιρία ως 
το άθροισμα του κόστους απόκτησης ή παραγωγής του αγαθού ή της υπηρεσίας πλέον του κατάλληλου 
περιθωρίου κέρδους, όπως θα ίσχυε σε συνθήκες αγοράς.  

Το ως άνω περιθώριο κέρδους προσδιορίζεται είτε με βάση το περιθώριο κέρδους που εφαρμόζεται από την 
ελεγχόμενη εταιρία σε συγκρίσιμες συναλλαγές με ανεξάρτητες επιχειρήσεις (εσωτερική σύγκριση) είτε το 
περιθώριο κέρδους που εφαρμόζεται από ανεξάρτητες επιχειρήσεις σε συγκρίσιμες συναλλαγές (εξωτερική 
σύγκριση).  

4. Λοιπές (μη παραδοσιακές) μέθοδοι 

Η χρήση των λοιπών (μη παραδοσιακών) μεθόδων, όπως των μεθόδων του «καθαρού κέρδους συναλλαγής» και 
του «επιμερισμού κέρδους», επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις, όπου η χρήση των ως άνω παραδοσιακών 
μεθόδων κρίνεται με ειδική αιτιολογία, που περιλαμβάνεται στον φάκελο τεκμηρίωσης, ατελέσφορη.  

ΑΡΘΡΟ 4
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Χρησιμοποιούμενα εσωτερικά και εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία 

1. Για την απόδειξη της συμμόρφωσης με την αρχή των ίσων αποστάσεων, χρησιμοποιούνται εσωτερικά και 
εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία (ανάλογα και με την ακολουθούμενη μέθοδο υπολογισμού των τιμών των 
ενδοομιλικών συναλλαγών), στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό και λογικό.

2. Τα χρησιμοποιούμενα συγκριτικά στοιχεία αποτελούν στοιχείο του φακέλου τεκμηρίωσης (άρθρο 2, Ι.Β.2, 5 και 
ΙΙ.Β.2, 5) και πρέπει να αφορούν όμοιες συναλλαγές μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Τέτοιες συναλλαγές είναι 
οι ακόλουθες:

α) Συναλλαγές μεταξύ τρίτων επιχειρήσεων (εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία)

β) Συναλλαγές μεταξύ της εταιρίας και ανεξάρτητων τρίτων επιχειρήσεων (εσωτερικά συγκριτικά στοιχεία)

γ) Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων με την εταιρία μερών αφενός και ανεξαρτήτων τρίτων επιχειρήσεων 
αφετέρου

3. Τα συγκριτικά στοιχεία μπορεί να αφορούν είτε τις τιμές των συναλλαγών είτε άλλα οικονομικά στοιχεία 
συγκρίσιμων εταιριών, όπως μεικτό περιθώριο κέρδους, καθαρό κέρδος, περιθώριο κέρδους επί κόστους. Για τον 
έλεγχο της συγκρισιμότητας των χρησιμοποιούμενων στοιχείων, η εταιρία πρέπει να παρέχει πληροφορίες για 
εσωτερικά  της στοιχεία, όπως ο όγκος των πωλήσεων, οι πωληθείσες μονάδες, το ύψος των δαπανών και ο 
επιμερισμός τους. 

ΑΡΘΡΟ 5

Έλεγχος συγκρισιμότητας των χρησιμοποιούμενων στοιχείων 

Για τον έλεγχο της συγκρισιμότητας των χρησιμοποιούμενων στοιχείων, τα ακόλουθα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη: 

1. Συγκρίσιμες είναι οι συναλλαγές οι οποίες ταυτίζονται ή παρουσιάζουν ομοιότητα ως προς το αντικείμενο και 
τα άλλα χαρακτηριστικά τους και των οποίων οι τυχόν διαφορές στους ειδικότερους όρους δεν μπορούν να 
επηρεάσουν σημαντικά το συμφωνούμενο τίμημα. 

2. Ειδικότερα τα χαρακτηριστικά των συναλλαγών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προκειμένου αυτές να 
θεωρηθούν ως συγκρίσιμες ή μη με τη συναλλαγή για την οποία υπάρχει η υποχρέωση τεκμηρίωσης, είναι:

α) στην περίπτωση των ενσώματων αγαθών, τα φυσικά χαρακτηριστικά αυτών, η ποιότητα και διαθεσιμότητα 
τους, οι ποσότητες που παραδίδονται και τυχόν δικαιώματα τρίτων επί αυτών

β) στην περίπτωση των άυλων αγαθών, η διάρκεια και ο βαθμός προστασίας αυτών καθώς και το προσδοκώμενο 
όφελος από αυτά

γ) στην περίπτωση των υπηρεσιών και άλλων παροχών, το είδος, το αντικείμενο και η ποιότητα τους. 

3. Ειδικότεροι όροι που μπορούν, κατά τα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 1, να επηρεάζουν σημαντικά το 
συμφωνούμενο τίμημα και κατά επέκταση τη συγκρισιμότητα των συναλλαγών είναι ιδίως οι ακόλουθοι:

α) ημερομηνίες, όροι και τρόποι εξόφλησης του τιμήματος

β) ιδιαιτερότητες της χρονικής περιόδου εντός της οποίας έλαβε χώρα η συναλλαγή

γ) υποχρέωση ολοκλήρωσης της συναλλαγής εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου 

δ) μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης της συναλλαγής εντός συγκεκριμένου 
χρονικού ορίου. 

4. Στις περιπτώσεις που η σύγκριση αφορά οικονομικά στοιχεία εταιριών κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 4 της 
παρούσας (μεικτό περιθώριο κέρδους, καθαρό κέρδος), για τον έλεγχο της συγκρισιμότητας αυτών, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι λειτουργίες που επιτελούνται από τις συγκρινόμενες εταιρίες σε σχέση με τις συναλλαγές 
για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης και η οικονομική στρατηγική που εφαρμόζεται, όπως αυτά 
περιγράφονται στη λειτουργική ανάλυση, που αποτελεί στοιχείο των φακέλων τεκμηρίωσης (άρθρο 2, Ι.Β.2 (β) 
και ΙΙ.Β.2 (β) 

5. Για τον σκοπό αυτό, η λειτουργική ανάλυση, πρέπει να αναφέρει ποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη στην υπό 
κρίση συναλλαγή επιτελεί τις πλέον σημαντικές οικονομικές λειτουργίες, ήτοι εκείνες που προσθέτουν αξία και 
συντελούν στη δημιουργία κέρδους από συγκεκριμένη συναλλαγή. Κατά την ανάλυση αυτή πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, τα ακόλουθα στοιχεία:
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α) ο καταμερισμός των οικονομικών κινδύνων και υποχρεώσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών σε μία 
συναλλαγή

β) ο βαθμός χρήσης πόρων, μηχανημάτων και εξοπλισμού

γ) η αξία των άυλων στοιχείων που χρησιμοποιούνται 

6. Επίσης η λειτουργική ανάλυση πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία της ακολουθούμενης οικονομικής στρατηγικής 
από την ελεγχόμενη εταιρία όπως ιδίως:

α) Την υιοθέτηση τυχόν ευνοϊκών (χαμηλών) τιμών προς τον σκοπό εισόδου σε μία νέα αγορά

β) Τυχόν προσωρινή μείωση κερδών με στόχο την επίτευξη μακροπρόθεσμα μεγαλύτερου κέρδους 

γ) Τυχόν προσωρινή αύξηση των δαπανών προκειμένου να διατηρηθεί το κεκτημένο μερίδιο αγοράς ή να γίνει 
επέκταση προς νέα αγορά  

  Ως εκ τούτου πρέπει, με κάθε πρόσφορο μέσο, να αποδεικνύονται οι ισχυρισμοί μιας επιχείρησης σχετικά με την 
ακολουθούμενη οικονομική στρατηγική της όπως το μερίδιο που κατέχει στην Ελληνική αγορά σε σχέση με τους 
ανταγωνιστές της, την καινοτομία των προϊόντων της και τις οικονομικές συγκυρίες που ισχύουν διεθνώς για τα 
προϊόντα της. 

ΑΡΘΡΟ 6

Χρήση τραπεζών πληροφοριών  

1. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται τράπεζες πληροφοριών για τη συλλογή συγκριτικών στοιχείων, θα πρέπει 
να γίνεται ακριβής περιγραφή αυτών (ονομασία, πάροχος, έκδοση, χρόνος τελευταίας ενημέρωσης και πλήθος 
στοιχείων, άδεια χρήσης).

2. Επίσης πρέπει να αναφέρονται και να αιτιολογούνται τα κριτήρια και τα βήματα επιλογής και χρησιμοποίησης 
των συγκεκριμένων συγκριτικών στοιχείων. Εάν υπάρχει αμφιβολία ως προς τη δυνατότητα χρήσης 
συγκεκριμένων στοιχείων σε συγκεκριμένη συναλλαγή, τα εν λόγω στοιχεία δεν θα χρησιμοποιούνται.

3. Σε περίπτωση που η εταιρία προβαίνει σε σύγκριση του περιθωρίου κέρδους μέσω στοιχείων που συλλέγονται 
από τράπεζες πληροφοριών, θα πρέπει εκτός από τα ανωτέρω να περιγράφει και τα ακόλουθα:

-          Τον τρόπο με τον οποίο περιγράφονται ο ισολογισμός και η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης κάθε 
εταιρίας στην τράπεζα πληροφοριών 

-          Τους κανόνες που χρησιμοποιεί η εταιρία για την τήρηση των βιβλίων της και τη σύνταξη των οικονομικών 
καταστάσεων (ΕΓΛΣ, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Αμερικανικά Λογιστικά Πρότυπα κλπ.) 

-          Αιτιολόγηση της κατηγοριοποίησης του τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας και τους λόγους επιλογής 
του συγκεκριμένου τομέα στην υπό κρίση περίπτωση

-          Τα κριτήρια και τους λόγους επιλογής των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται  στο δείγμα σύγκρισης σε 
σχέση με την ανάλυση των λειτουργιών και κινδύνων της υπό κρίση εταιρίας

-          Κατάσταση όλων των επιχειρήσεων που αποκλείστηκαν από το δείγμα σύγκρισης κατά τη διαδικασία 
επιλογής. Οι λόγοι αποκλεισμού κάθε επιχείρησης πρέπει να αιτιολογούνται ειδικά.

4. Επιπλέον, σε περίπτωση σύγκρισης του περιθωρίου κέρδους, θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος ποσοστών 
κέρδους των τελευταίων τριών χρήσεων κάθε επιχείρησης που περιλαμβάνεται στο δείγμα σύγκρισης. 

ΑΡΘΡΟ 7

Προσδιορισμός των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών από ένα εύρος αποδεκτών τιμών 

1.  Στις περιπτώσεις όπου από την εφαρμογή της ακολουθούμενης μεθόδου ενδοομιλικής τιμολόγησης και τη 
χρήση των συγκριτικών στοιχείων προκύπτει ένα εύρος τιμών ή κέρδους, απορρίπτεται το 25% των χαμηλότερων 
τιμών και το 25% των υψηλότερων, με τη χρήση τεταρτημόριων. 

Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή, γίνεται προσδιορισμός των τεταρτημόριων του συνόλου των τιμών ή του κέρδους 
του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε, ως εξής: 

Q1 = πρώτο τεταρτημόριο = 25ο εκατοστιαίο σημείο
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Q2 = διάμεσος = 50ο εκατοστιαίο σημείο

Q3 = τρίτο τεταρτημόριο = 75ο εκατοστιαίο σημείο 

Σε αυτή την περίπτωση, θεωρείται ως συμβατή με την αρχή των ίσων αποστάσεων οποιαδήποτε τιμή μεταξύ του 
πρώτου και του τρίτου τεταρτημόριου, με την προϋπόθεση ότι η επιλογή αυτή αιτιολογείται επαρκώς. 

Οι εταιρίες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν άλλα υπολογιστικά μαθηματικά σχήματα προκειμένου για τον 
προσδιορισμό των τεταρτημορίων (π.χ. άλλα παραδεδεγμένα υπολογιστικά και στατιστικά προγράμματα είναι 
αποδεκτά). 

2. Εάν το ποσό  της τιμής που καθορίζει η εταιρία δεν συμπεριλαμβάνεται στο συγκρίσιμο εύρος τιμών ή κέρδους, 
όπως περιορίστηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω, η αρμόδια υπηρεσία της Εποπτείας Αγοράς θα προσδιορίζει την 
μέση τιμή που είναι σύμφωνη με την αρχή των ίσων αποστάσεων. Η μέση τιμή είναι η τιμή της διαμέσου, ως 
ανωτέρω. 

ΑΡΘΡΟ 8

Καταστάσεις ενδοομιλικών συναλλαγών

Οι υπόχρεες εταιρίες της παραγράφου 1 του άρθρου 1, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Δ/νση Ελέγχων της 
Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, εντός 4 μηνών και 
15 ημερών από τη λήξη της διαχειριστικής τους χρήσης, κατάσταση στην οποία εμφανίζονται τα στοιχεία κάθε 
μίας από τις ενδοομιλικές συναλλαγές τους, τις οποίες πραγματοποίησαν μέσα στη χρήση και πιο συγκεκριμένα:

            α. Το αντικείμενο κάθε συμφωνίας (π.χ. πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, δάνειο, παραχώρηση χρήσης 
δικαιωμάτων κ.λ.π.)

            β. Τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου (επωνυμία, έδρα, αριθμός φορολογικού μητρώου)

            γ. Ο τρόπος (ιδιωτικό έγγραφο, συμβολαιογραφικό, προφορική συμφωνία) και η ημερομηνία κατάρτισης 
κάθε συμφωνίας

            δ. Η αξία (ύψος) της συναλλαγής

            ε. Όλες οι ενδοομιλικές παραδόσεις αγαθών που τιμολογούνται από τρίτα μέρη (τριγωνικές συναλλαγές).

            Υπόδειγμα κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγών παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.    

ΑΡΘΡΟ 9

Διαδικασία ελέγχου των φακέλων τεκμηρίωσης από τις αρμόδιες αρχές 

            1. Για τον έλεγχο των φακέλων τεκμηρίωσης, η αρμόδια Δ/νση της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς 
απευθύνει στις εταιρίες της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Νόμου 3728/2008, οι οποίες, βάσει των 
καταστάσεων του άρθρου 8 της παρούσας Απόφασης, πραγματοποιούν ενδοομιλικές συναλλαγές, έγγραφη αίτηση 
περί προσκόμισης των φακέλων τεκμηρίωσης, ήτοι το Βασικό ή τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης κατά 
περίπτωση. Υπόδειγμα της αίτησης αυτής παρατίθεται στο Παράρτημα  Ι της παρούσας.

            2. Κατά τον έλεγχο των φακέλων, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητούν επιπλέον συμπληρωματικές 
πληροφορίες ή στοιχεία, τα οποία πρέπει να τους προσκομίζονται εντός εύλογου χρόνου, όπως ενδεικτικά:

            α) Γενικό Καθολικό και Αναλυτικά Ισοζύγια της εταιρίας

            β) Τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, ατομικές ή ενοποιημένες, στις περιπτώσεις όπου μητρική 
εταιρία του ομίλου είναι ελληνική.

            γ) Διευκρινίσεις ως προς τον τρόπο κατάρτισης των φακέλων τεκμηρίωσης

            δ) Διευκρινίσεις σχετικά με μόνιμες εγκαταστάσεις ή συμμετοχές σε προσωπικές εταιρίες

            ε) Διευκρινίσεις για το είδος και αντικείμενο των συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρίες

            3. Κατά τον έλεγχο των φακέλων, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι, κατά γενική αρχή, 
δεν υπάρχει μόνο μία τιμή συμβατή με την αρχή των ίσων αποστάσεων ή ένα μόνο περιθώριο κέρδους και ότι 
συχνά είναι πιθανό να προκύπτει ένα εύρος τιμών ή κερδών που πρέπει να θεωρείται αποδεκτό.
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            4. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους φακέλους τεκμηρίωσης θεωρούνται απόρρητα έναντι παντός 
τρίτου. Η κατάθεση των φακέλων στην Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς, μετά την ως άνω έγγραφη εντολή γίνεται με 
την ένδειξη «Εμπιστευτικό» στο τηρούμενο σχετικό πρωτόκολλο της Υπηρεσίας.

            5. Για τον ως άνω έλεγχο των φακέλων τεκμηρίωσης συντάσσεται από τους εντεταλμένους ελεγκτές 
έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου (έκθεση ελέγχου), αντίγραφο της οποίας επιδίδεται αμελλητί στον ελεγχόμενο.

            6. Στο βαθμό που η ελεγχόμενη εταιρία έχει προσδιορίσει τις τιμές των ενδοομιλικών συναλλαγών της με 
κάποια από τις μεθόδους που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας και χρησιμοποιεί συγκριτικά στοιχεία 
σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 4, 5 και 6 της παρούσας των οποίων η αξιοπιστία και αντικειμενικότητα δεν 
αμφισβητείται αιτιολογημένα, οι τιμές των ενδοομιλικών συναλλαγών πρέπει να θεωρούνται ως επαρκώς 
τεκμηριωμένες. 

ΑΡΘΡΟ 10

Γλώσσα στην οποία συντάσσονται οι φάκελοι και διάρκεια διαφύλαξης τους 

            1. Οι φάκελοι τεκμηρίωσης του άρθρου 2 συντάσσονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν 
έγγραφα που προέρχονται από την αλλοδαπή μεταφράζονται στην ελληνική γλώσσα.

            2. Οι φάκελοι τεκμηρίωσης διαφυλάσσονται από τις υπόχρεες εταιρίες στον εκάστοτε οριζόμενο από τις 
σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή φόρου. 

ΑΡΘΡΟ 11

Προβλεπόμενες κυρώσεις 

            1. Στους παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 26 του Ν. 3728/2008, 
επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Ειδικού Γραμματέα, ως προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εποπτείας 
Αγοράς, αυτοτελές χρηματικό πρόστιμο, ίσο με το 10% της αξίας των συναλλαγών, για τις οποίες δεν τέθηκε στην 
διάθεση του ελέγχου ο οικείος φάκελος τεκμηρίωσης ή δεν υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι προβλεπόμενες στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 26 του Ν.3728/2008 καταστάσεις.             2. Στους παραβάτες των διατάξεων της 
παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Ν. 3728/2008, επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Ειδικού Γραμματέα 
ως προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς, χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, πέραν των ποινικών 
κυρώσεων, πού θα επιβάλλονται για την παράβαση των διατάξεων αυτών, όπως προβλέπονται από το άρθρο 30 
του Αγορανομικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικά για την περίπτωση αυτή ενημερώνονται άμεσα 
οι αρμόδιες φορολογικές αρχές, με την αποστολή του σχετικού φακέλου στην αρμόδια για την φορολογία Δ.Ο.Υ. 
της ελεγχόμενης εταιρίας, για την εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας και την επιβολή των 
προβλεπομένων φορολογικών κυρώσεων 

            3. Οι αποφάσεις επιβολής των ανωτέρω διοικητικών κυρώσεων κοινοποιούνται στους παραβάτες εντός 
τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή τους. Πριν την έκδοση των αποφάσεων αυτών, απαραιτήτως πρέπει να έχει 
συνταχθεί από τους εντεταλμένους ελεγκτές έκθεση ελέγχου μέσα από την οποία να τεκμηριώνεται η διαπίστωση 
της παράβασης. Η έκθεση αυτή μαζί με εισήγηση  της αρμόδιας Υπηρεσίας υποβάλλεται το ταχύτερο στον φορέα, 
πού είναι αρμόδιος για επιβολή του προστίμου. 

            4. Τα ανωτέρω διοικητικά πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 
( Κ.Ε.Δ.Ε.) και αποδίδονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

            5. Κατά των αποφάσεων επιβολής των ως άνω διοικητικών κυρώσεων, χωρεί ενδικοφανής προσφυγή 
ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης στον 
παραβάτη της απόφασης επιβολής του προστίμου. Με απόφασή του ο Υπουργός Ανάπτυξης αποφαίνεται επί της 
προσφυγής μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη υποβολή της προσφυγής.  Επί απόρριψης της 
ενδικοφανούς  προσφυγής, χωρεί προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου μέσα σε εξήντα 
( 60 ) ημέρες από την κοινοποίηση στον παραβάτης της απόφασης απόρριψης.

            6. Για το παραδεκτό της προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, καταβάλλεται από τον υπόχρεο ποσό ίσο με το  
20%  του εκάστοτε επιβαλλομένου προστίμου. Η καταβολή του ποσού αυτού αποδεικνύεται με την προσκόμιση 
υποχρεωτικά στην αρμόδια Υπηρεσία του αποδεικτικού κατάθεσης στην Δ.Ο.Υ  Η μη τήρηση της υποχρέωσης 
αυτής ή μη άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου ή η εκπρόθεσμη άσκησης της προσφυγής, 
επισύρει κατά του παραβάτη την βεβαίωση και καταβολή ολοκλήρου του επιβληθέντος προστίμου.  

 ΑΡΘΡΟ 12

Μεταβατικές Διατάξεις  
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Μέχρι  την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Εποπτείας της Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, η υποβολή των προβλεπομένων με την παρούσα στοιχείων ως και ο έλεγχός τους θα 
γίνεται από τις Δ/νσεις: α) Τιμών Τροφίμων –Ποτών, β) Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων, γ) Τιμών 
Παροχής Υπηρεσιών, κατά περίπτωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ τα 
πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 11 της παρούσας θα επιβάλλονται από τον Γενικό Γραμματέα  Εμπορίου 
της ιδίας Γενικής Γραμματείας. 

ΑΡΘΡΟ 13

Έναρξη Ισχύος  

            1. Η παρούσα τίθεται σε ισχύ σε όλη τη Χώρα από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

            2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ     ΧΡ.  ΦΩΛΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 8 ΤΗΣ Α2-8092/2008 (ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ)

Με την Απόφαση Α2-1225 /7-6-2010 τουΥΠΟΙΑΝ με θέμα" Αντικατάσταση του άρθρου 8 (καταστάσεις 
ενδοομιλικών συναλλαγών ) της με αρ. πρωτοκόλλου Α2-8092/31-12-2008 απόφασης (Φ.Ε.Κ.2709/β/31-12-
2008 ) περί " ειδικότερων ρυθμίσεων σχετικά με την επιβολή Κανόνων Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών 
συναλλαγών, σύμφωνα με τον ν. 3728/2008 ( Φ.Ε.Κ. 258 Α')  η οποία Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ  Αρ. Φύλλου 
936/28-6-2010 καί ισχύει από 7/6/2010,

τροποποιείται μόνο η Δ/νση  που υποβάλλονται  οι  Καταστάσεις  ενδοομιλικών συναλλαγών και είναι πλέον η 
Δ/νση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 
του Υπουργείου " Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας". (από την Δ/νση Ελέγχων της Υπηρεσίας 
Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.)                                     ………
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το άρθρο 8 της με αριθμ. πρωτ. Α2-8092/31.12.2008 απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2709/Β/31.12.2008), αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«Άρθρο 8»

Καταστάσεις ενδοομιλικών συναλλαγών

Οι υπόχρεες εταιρίες της παραγράφου 1 του άρθρου 1, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Δ/νση Κοστολόγησης 
και Έρευνας Αγοράς της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου 
«Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλιάς», εντός 4 μηνών και 15 ημερών από τη λήξη της διαχειριστικής 
τους χρήσης, κατάσταση στην οποία εμφανίζονται τα στοιχεία κάθε μίας από τις ενδοομιλικές συναλλαγές τους, 
τις οποίες πραγματοποίησαν μέσα στη χρήση και πιο συγκεκριμένα:

α. Το αντικείμενο κάθε συμφωνίας (π.χ. πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, δάνειο, παραχώρηση χρήσης 
δικαιωμάτων κ.λπ.).

β. Τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου (επωνυμία, έδρα, αριθμός φορολογικού μητρώου).

γ. Ο τρόπος (ιδιωτικό έγγραφο, συμβολαιογραφικό, προφορική συμφωνία) και η ημερομηνία κατάρτισης κάθε 
συμφωνίας.

δ. Η αξία (ύψος) της συναλλαγής.

ε. Όλες οι ενδοομιλικές παραδόσεις αγαθών που τιμολογούνται από τρίτα μέρη (τριγωνικές συναλλαγές). 
Υπόδειγμα κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγών παρατίθεται στο Παράρτημα II της με αριθμ. πρωτ. Α2-
8092/31.12.2008 απόφασης»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                Ημερομηνία 

Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 (τίθεται ο τίτλος της αρμόδιας δ/νσης, υπηρεσίας)                           

                                                                                    

 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος                                                  ΠΡΟΣ:

Ταχ. Κώδικας: 101 81                                                (στοιχεία ελεγχόμενης εταιρίας)

Τηλέφωνο: ………………                                                    

                                                 

 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ

ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

άρθρου 26 παρ.2 Ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α/18-12-2008)

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Υπουργικής Απόφασης ………………)

  Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε στην υπηρεσία μας, εντός τριάντα (30) ημερών 
από την επίδοση της παρούσας, φάκελο τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών 
συναλλαγών του άρθρου 26 παρ.2 του Ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258 Α΄) για το σύνολο 
των ενδοομιλικών συναλλαγών που πραγματοποιήσατε κατά τη διαχειριστική 
χρήση ../../.. - ../../.., βάσει της υποβληθείσας με αριθ. πρωτ. …/…. Κατάστασης 
ενδοομιλικών συναλλαγών σας του άρθρου 26 παρ.4. του ως άνω νόμου, για τον 
έλεγχο της συμμόρφωσης σας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις 
του άρθρου 26 του Ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258 Α΄).

 Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας

 …………………………

 (Υπογραφή)

(Ονοματεπώνυμο)
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ΠΡΟΣ:                                                                                 Ημερομηνία …………

Υπουργείο Ανάπτυξης 

Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου                                                                                                                         

Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος                                                  

Ταχ. Κώδικας: 101 81

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

άρθρου 26 παρ.4 Ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α/18-12-2008)

 1. Στοιχεία υπόχρεης εταιρίας

Επωνυμία ………………………………………………..

ΑΦΜ /ΔΥΟ ………………………………………………..

Διεύθυνση /Τηλέφωνο ………………………………………………...

Επάγγελμα ………………………………………………...

Στοιχεία εκπροσώπου …………………………………………………

Διαχειριστική περίοδος …………………………………………………

Ετήσιος κύκλος εργασιών …………………………………………………

 2. Στοιχεία ενδοομιλικών συναλλαγών (Χρήση: ../../.. - ../../..)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Άρθρο 9 της Πρότυπης Φορολογικής Συνθήκης του OOΣA

O εγκεκριμένος ορισμός της αρχής των ίσων αποστάσεων δίνεται στην παρ. 1 του άρθρου 9 της Πρότυπης 
Φορολογικής Σύμβασης του OOΣA, που αποτελεί τη βάση των διμερών συμβάσεων που γίνονται από κράτη μέλη 
του OOΣA και έναν αυξανόμενο αριθμό μη μελών. Το άρθρο 9 προβλέπει:
«(Όταν) στις εμπορικές ή οικονομικές σχέσεις μεταξύ δυο (συγγενών) επιχειρήσεων, δημιουργούνται ή 
επιβάλλονται συνθήκες (όροι) που διαφέρουν από εκείνες που θα συμφωνούνταν μεταξύ ανεξάρτητων 
επιχειρήσεων, τα οποιαδήποτε κέρδη που θα έπρεπε να έχουν πιστωθεί σε μια από τις επιχειρήσεις, αλλά - λόγω 
αυτών των όρων δεν έχουν πιστωθεί - μπορούν να συμπεριληφθούν στα κέρδη αυτής της επιχείρησης και να 
φορολογηθούν ανάλογα».
Επιζητώντας να αναμορφώσει τα κέρδη με αναφορά στις συνθήκες που θα λαμβάνονταν μεταξύ ανεξάρτητων 
επιχειρήσεων, σε συγκρίσιμες συναλλαγές και συγκρίσιμες περιστάσεις, η αρχή των ίσων αποστάσεων ακολουθεί 
την προσέγγιση θεώρησης των μελών ενός ΠE Oμίλου ως ενεργούντων σαν ξεχωριστά πρόσωπα, παρά σαν 
αξεχώριστα μέρη μιας μοναδικής ενοποιημένης επιχείρησης. Eπειδή η προσέγγιση της ξεχωριστής νομικής 
οντότητας χειρίζεται τα μέλη ενός ΠE Oμίλου σαν να ήταν ανεξάρτητα πρόσωπα, η προσοχή είναι επικεντρωμένη 
στη φύση των συναλλαγών μεταξύ αυτών των μελών.
1. Yπάρχουν αρκετοί λόγοι που τα κράτη μέλη του OOΣA υιοθέτησαν την αρχή των ίσων αποστάσεων. Ένας 
σημαντικός λόγος είναι το ότι η αρχή των ίσων αποστάσεων παρέχει εκτεταμένη ισότητα στη φορολογική 
μεταχείριση των ΠEE και των ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Eπειδή η αρχή των ίσων αποστάσεων θέτει συγγενείς 
και ανεξάρτητες επιχειρήσεις σε περισσότερο ίσες θέσεις, όσον αφορά τους φορολογικούς σκοπούς, αποτρέπει τη 
δημιουργία φορολογικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων τα οποία αλλιώς θα αλλοίωναν τις σχετικές 
ανταγωνιστικές θέσεις αμφότερων των προσώπων. Aφαιρώντας έτσι τη φορολογική διάσταση από τις οικονομικές 
αποφάσεις, η αρχή των ίσων αποστάσεων προωθεί τη μεγέθυνση του διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων.
1.8 H αρχή των ίσων αποστάσεων έχει αποδειχθεί ότι δουλεύει αποτελεσματικά σε ένα πολύ μεγάλο εύρος 
περιπτώσεων. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου γίνονται αγορές και πωλήσεις 
χρηματιστηριακών προϊόντων και δανεισμός χρημάτων, όπου η τιμή των ίσων αποστάσεων μπορεί να εξευρεθεί 
εύκολα για μια συγκρίσιμη συναλλαγή που έγινε από συγκρίσιμες ανεξάρτητες επιχειρήσεις, κάτω από 
συγκρίσιμες περιστάσεις. Eντούτοις, υπάρχουν μερικές σημαντικές περιπτώσεις στις οποίες η αρχή των ίσων 
αποστάσεων είναι δύσκολο και πολύπλοκο να εφαρμοστεί. Για παράδειγμα, σε ΠE Oμίλους που ασχολούνται με 
την ολοκληρωμένη παραγωγή προϊόντων υψηλής εξειδίκευσης, μοναδικών άυλων στοιχείων, ή/και παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών.
1.9 H αρχή των ίσων αποστάσεων θεωρείται από κάποιους ότι είναι εγγενώς ατελής γιατί η προσέγγιση των 
χωριστών προσώπων μπορεί να μη μετρά πάντα τις οικονομίες κλίμακας και τη συσχέτιση των διαφοροποιημένων 
δραστηριοτήτων που δημιουργούνται από ολοκληρωμένες επιχειρήσεις. Δεν υπάρχουν, εντούτοις, ευρέως 
αποδεκτά αντικειμενικά κριτήρια για μερισμό των οικονομιών κλίμακας ή των οφελειών ολοκλήρωσης, μεταξύ 
συγγενών επιχειρήσεων. Tο θέμα των πιθανών εναλλακτικών της αρχής των ίσων αποστάσεων αναπτύσσεται στο 
μέρος Γ του κεφαλαίου III.
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1.10 Mια πρακτική δυσκολία στην εφαρμογή της αρχής των ίσων αποστάσεων είναι ότι οι συγγενείς επιχειρήσεις 
μπορεί να εμπλακούν σε συναλλαγές που οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις δεν θα αναλάμβαναν. Tέτοιες συναλλαγές 
μπορεί να μην 
κινούνται αναγκαίως από κίνητρα αποφυγής της φορολογίας, αλλά μπορεί να προκύψουν επειδή, κάνοντας 
συναλλαγές μεταξύ τους, τα μέλη του ΠE Oμίλου αντιμετωπίζουν διαφορετικές εμπορικές συνθήκες σε σύγκριση 
με ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, μια ανεξάρτητη επιχείρηση μπορεί να μην είναι διατεθειμένη να 
πωλήσει ένα άυλο στοιχείο (π.χ. το δικαίωμα εκμετάλλευσης των καρπών όλων των μελλοντικών ερευνών) αντί 
μιας συγκεκριμένης τιμής, εάν το πιθανό κέρδος του άυλου στοιχείου δεν μπορεί να εκτιμηθεί επαρκώς και 
υπάρχουν άλλα μέσα εκμετάλλευσης των άυλων στοιχείων. Σε μια τέτοια περίπτωση, μια ανεξάρτητη επιχείρηση 
μπορεί να μη θελήσει να ρισκάρει μια συγκεκριμένη πώληση γιατί η τιμή θα μπορούσε να μην αντανακλά τη 
δυνατότητα να γίνει το άυλο στοιχείο άκρως κερδοφόρο. Kατά παρόμοιο τρόπο, ο κύριος κάποιου άυλου 
στοιχείου μπορεί να είναι διστακτικός στο να μπει σε διαδικασίες παραχώρησης της χρήσης του σε ανεξάρτητες 
επιχειρήσεις από το φόβο μείωσης της αξίας του άυλου στοιχείου. Aντίθετα, ο κύριος του άυλου στοιχείου μπορεί 
να είναι διατεθειμένος να προσφέρει σε συγγενείς επιχειρήσεις όρους που είναι λιγότερο περιοριστικοί, γιατί η 
χρήση των άυλων μπορεί να ελεγχθεί πιο στενά. Eξάλλου δεν υπάρχει κίνδυνος για τα συνολικά κέρδη του ομίλου 
από μια τέτοιου είδους συναλλαγή μεταξύ μελών ενός ΠE Oμίλου. Mια ανεξάρτητη επιχείρηση σε τέτοιες 
περιστάσεις θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί το άυλο αυτό στοιχείο καθεαυτό ή να το παραχωρήσει σε μια άλλη 
ανεξάρτητη επιχείρηση για μια περιορισμένη χρονική περίοδο (ή πιθανώς με την πρόβλεψη να διορθωθεί το 
δικαίωμα). Eντούτοις, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος το άυλο στοιχείο να μην είναι τόσο πολύτιμο, όσο δείχνει να 
είναι. Eπομένως, μια ανεξάρτητη επιχείρηση έχει να κάνει την εκλογή μεταξύ του να πουλήσει το άυλο στοιχείο, 
για να μειώσει έτσι τον κίνδυνο και να σιγουρέψει το κέρδος, και του να το εκμεταλλευτεί αναλαμβάνοντας τον 
κίνδυνο το κέρδος να απέχει από αυτό που θα μπορούσε να κερδηθεί με την πώληση του άυλου. Στις σπάνιες 
περιπτώσεις που οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις κάνουν συναλλαγές του τύπου που ακολουθούν οι συγγενείς 
επιχειρήσεις, η αρχή των ίσων αποστάσεων είναι δύσκολο να εφαρμοστεί γιατί υπάρχει μικρή ή έμμεση μόνο 
τεκμηρίωση για το ποιές συνθήκες θα δημιουργούνταν από ανεξάρτητες επιχειρήσεις.
1.11 Σε κάποιες περιπτώσεις, η αρχή των ίσων αποστάσεων μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα ένα διοικητικό βάρος 
για αμφότερους, φορολογούμενο και φορολογική αρχή, για την αξιολόγηση σημαντικού αριθμού και τύπων 
διασυνοριακών συναλλαγών. Παρόλο που μια συγγενής επιχείρηση είναι - φυσιολογικά - αυτή που δημιουργεί, 
μέχρι κάποιου σημείου, τις συνθήκες μιας συναλλαγής κατά το χρόνο που διεξάγεται, μπορεί να της ζητηθεί να 
δείξει ότι οι συναλλαγές αυτές είναι συνεπείς με την αρχή των ίσων αποστάσεων. (Bλέπε κεφάλαιο V περί 
Tεκμηρίωσης). H φορολογική αρχή μπορεί επίσης να πρέπει να εμπλακεί στη διαδικασία διερεύνησης ίσως μερικά 
χρόνια μετά τη διενέργεια των συναλλαγών. H φορολογική αρχή θα μπορούσε έτσι να επιχειρήσει να συλλέξει 
πληροφορίες για παρόμοιες συναλλαγές, όσον αφορά τις συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο που έλαβαν χώρα οι 
συναλλαγές, κτλ. για πληθώρα διαφορετικών συναλλαγών. Mια τέτοια προσπάθεια συνήθως γίνεται πιο δύσκολη 
με την πάροδο του χρόνου.
1.12 Aμφότεροι, φορολογικές αρχές και φορολογούμενοι, συχνά έχουν δυσκολία στη συλλογή ικανοποιητικών 
πληροφοριών για εφαρμογή της αρχής των ίσων αποστάσεων. Eπειδή η αρχή των ίσων αποστάσεων συνήθως 
απαιτεί οι φορολογούμενοι και οι φορολογικές αρχές να εκτιμήσουν τις μη ελεγχόμενες συναλλαγές και τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες ανεξάρτητων επιχειρήσεων προκειμένου να τις συγκρίνουν με τις συναλλαγές και 
δραστηριότητες των συγγενών επιχειρήσεων, η προσπάθεια αυτή μπορεί να απαιτεί ένα σημαντικό όγκο 
δεδομένων. Oι πληροφορίες που είναι προσιτές μπορεί να είναι ατελείς και δύσκολο να ερμηνευτούν. Λοιπές 
πληροφορίες, αν υπάρχουν, μπορεί να είναι δύσκολο να ληφθούν για λόγους που σχετίζονται με τη γεωγραφική 
θέση του ελεγχόμενου ή εκείνη των μερών από τα οποία θα πρέπει να ληφθούν. Eπιπρόσθετα, μπορεί να μην είναι 
πιθανόν να ληφθούν πληροφορίες από ανεξάρτητες επιχειρήσεις εξ’ αιτίας λόγων εμπιστευτικότητας. Σε άλλες 
περιπτώσεις, η πληροφόρηση για κάποια ανεξάρτητη επιχείρηση που θα μπορούσε να είναι σχετική μπορεί απλά 
να μην υπάρχει. Θα πρέπει επίσης να θυμηθεί κανείς σ’ αυτό το σημείο ότι, η ενδοομιλική τιμολόγηση δεν είναι 
μια ακριβής επιστήμη, αλλά απαιτεί την άσκηση κρίσης από αμφότερους, φορολογική αρχή και φορολογούμενο.

 2. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΟ 25 ΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ) 
Η διαδικασία του αμοιβαίου διακανονισμού δίνει τη δυνατότητα στις φορολογικές αρχές των χωρών  να επιλύνουν 
ζητήματα σχετικά με την διπλή φορολογία που προκύπτουν μεταξύ τους. Οι διατάξεις του άρθρου 25 της 
Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ, με την έμμεση παραπομπή του άρθρου 9 παρ.2.εφαρμόζεται στην περίπτωση της 
διόρθωσης των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Ο αμοιβαίος διακανονισμός διαχωρίζεται σε «στενή έννοια» 
και «ευρεία έννοια». Ο αμοιβαίος διακανονισμός υπό «στενή έννοια» αναφέρεται στην επίλυση συγκεκριμένων 
διαφορών

Το άρθρο 25 παρ.1 και 2 ορίζει τα σχετικά με τον αμοιβαίο διακανονισμό υπό στενή έννοια και αφορά την 
περίπτωση όπου ένα πρόσωπο θεωρεί πως οι ενέργειες ενός ή και των δύο συμβαλλόμενων κρατών έχουν ή θα 
έχουν σαν αποτέλεσμα την επιβολή φορολογίας η οποία δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της φορολογικής 
σύμβασης. Του δίνετε το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στην αρμόδια αρχή του συμβαλλόμενου κράτους στο 
οποίο είναι κάτοικος, για να εξετάσει το ζήτημα, ανεξάρτητα από τα μέσα θεραπείας που παρέχει το εθνικό δίκαιο 
των κρατών αυτών. Η αρμόδια αρχή, αφού εξετάσει την ένσταση και τη θεωρήσει   βάσιμη και η ίδια δεν μπορεί 
να δώσει  λύση, επιλύει τη διαφορά με αμοιβαία συμφωνία με την αρμόδια αρχή του άλλου συμβαλλόμενου 
κράτους, με σκοπό να αποφευχθεί η φορολογία που δεν είναι σύμφωνη με τη Σύμβαση. Ειδικότερα, για την 
περίπτωση της ενδοομιλικής συναλλαγής, κατά τη διόρθωση των κερδών της μιας επιχείρησης, προκύπτει διπλή 
φορολόγηση, αν η συνδεδεμένη επιχείρηση που βρίσκεται σε άλλο κράτος δεν αναπροσαρμόσει τα δικά της 
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κέρδη. Η διπλή φορολόγηση συνιστά εξ ορισμού παράβαση της σύμβασης για την αποφυγή της διπλής 
φορολογίας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει πάραυτα τη επιβαρυνόμενη επιχείρηση στη διαδικασία του 
αμοιβαίου διακανονισμού, χωρίς να είναι αναγκαία καμία περαιτέρω ρύθμιση στο κείμενο της σύμβασης. 
Σημειωτέον, ωστόσο, ότι στην περίπτωση του άρθρου 25, πρέπει να συντρέχει νομική διπλή φορολογία, σε 
αντίθεση με το άρθρο 9, που απαιτεί οικονομική διπλή φορολογία

ΣYMBOYΛIO
THΣ EYPΩΠAΪKHΣ ENΩΣHΣ
Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στα 
πλαίσια του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2006, όσον αφορά ένα κώδικα δεοντολογίας με θέμα την 
τεκμηρίωση σχετικά με τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης των συνδεδεμένων επιχειρήσεων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΤΤΜ ΕΕ)
(2006/C 176/01)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Φορολογία επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά" [1],την πρόταση που 
υπέβαλε η Επιτροπή στην ανακοίνωση που εξέδωσε στις 23 Οκτωβρίου 2001: "Προς μια εσωτερική αγορά χωρίς 
φορολογικά εμπόδια -στρατηγική που παρέχει στις εταιρείες μια ενοποιημένη βάση για τη φορολόγηση των 
εταιρειών όσον αφορά τις δραστηριότητές τους σε επίπεδο ΕΕ [2]", για τη σύσταση ενός Κοινού φόρουμ της ΕΕ 
για τις τιμές μεταβίβασης, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2002 που επιδοκιμάζουν αυτήν 
την πρωτοβουλία καθώς και την ίδρυση του κοινού Φόρουμ τον Ιούνιο του 2002,
Εκτιμώντας τα εξής:
Η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων
Σε μια εσωτερική αγορά που φέρει τα χαρακτηριστικά εθνικής αγοράς οι συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων από διαφορετικά κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υπάγονται σε λιγότερο ευνοϊκούς όρους από αυτούς 
που ισχύουν για τις ίδιες συναλλαγές που διεξάγονται μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων του ίδιου κράτους 
μέλους.
Χάριν της σωστής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς είναι πολύ σημαντικό να μειωθούν τα έξοδα συμμόρφωσης 
όσον αφορά την τεκμηρίωση σχετικά με τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Ο κώδικας δεοντολογίας του παρόντος ψηφίσματος αποτελεί για τα κράτη μέλη και τους φορολογουμένους ένα 
πολύτιμο μέσο για την εφαρμογή τυποποιημένης και εν μέρει κεντρικά οργανωμένης τεκμηρίωσης σχετικά με τον 
καθορισμό των τιμών μεταβίβασης στην ΕΕ, με στόχο την απλούστευση των απαιτήσεων για τον καθορισμό των 
τιμών μεταβίβασης στις διασυνοριακές δραστηριότητες.
Η εκ μέρους των κρατών μελών αποδοχή μιας τυποποιημένης και εν μέρει κεντρικά οργανωμένης τεκμηρίωσης 
σχετικά με τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης για να κρίνουν πώς καθορίζονται οι τιμές μεταβίβασης υπό 
συνθήκες ανταγωνισμού μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να επωφεληθούν περισσότερο από την εσωτερική 
αγορά.
Η τεκμηρίωση σχετικά με τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης στην ΕΕ πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις τιμές μεταβίβασης.
Η τυποποιημένη και εν μέρει κεντρικά οργανωμένη τεκμηρίωση πρέπει να εφαρμόζεται με ευελιξία και να 
αναγνωρίζει τις ειδικές περιστάσεις σε κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση.
Ένα κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει να μην θεσπίσει κανόνες τεκμηρίωσης σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης ή 
να ζητήσει λιγότερη τεκμηρίωση σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης από αυτή που αναφέρεται στον κώδικα 
δεοντολογίας του παρόντος ψηφίσματος,
Αναγνωρίζοντας ότι η κοινή προσέγγιση σε όλη την ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης θα είναι 
ευεργετική τόσο για τους φορολογούμενους, ιδίως επειδή θα οδηγήσει στη μείωση των δαπανών συμμόρφωσης 
και στη μείωση της έκθεσης σε κυρώσεις που συνδέονται με την τεκμηρίωση, όσο και για τις φορολογικές αρχές 
λόγω της μεγαλύτερης διαφάνειας και συνέπειας,
Επιδοκιμάζοντας την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Νοεμβρίου 2005 [3] όσον αφορά τις εργασίες του κοινού 
φόρουμ της ΕΕ σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης στον τομέα της φορολογίας επιχειρήσεων και ένα κώδικα 
δεοντολογίας για την τεκμηρίωση σχετικά με τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης των συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων στην ΕΕ,
Τονίζοντας ότι ο κώδικας δεοντολογίας είναι πολιτική δέσμευση και δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των κρατών μελών ούτε τους τομείς αρμοδιότητας τόσο των κρατών μελών όσο και της Κοινότητας βάσει της 
συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
Αναγνωρίζοντας ότι η εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας του παρόντος ψηφίσματος δεν θα πρέπει να εμποδίζει 
την εξεύρεση λύσεων σε ευρύτερη κλίμακα,

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ:

Κώδικας δεοντολογίας όσον αφορά την τεκμηρίωση σχετικά με τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης των 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΤΤΜ ΕΕ)
Με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και της Κοινότητας ο παρών κώδικας 
δεοντολογίας αφορά την εφαρμογή τυποποιημένης και εν μέρει κεντρικά οργανωμένης τεκμηρίωσης σχετικά με 
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τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης των συνδεδεμένων επιχειρήσεων στην ΕΕ. Απευθύνεται στα κράτη μέλη 
και έχει επίσης στόχο να ενθαρρύνει τις πολυεθνικές επιχειρήσεις να εφαρμόζουν την ΤΤΜ-ΕΕ
1. Τα κράτη μέλη κάνουν δεκτή την τυποποιημένη και εν μέρει κεντρικά οργανωμένη τεκμηρίωση για τον 
καθορισμό των τιμών μεταβίβασης των συνδεδεμένων επιχειρήσεων στην ΕΕ, ήτοι την "ΤΤΜ ΕΕ" που 
αναφέρεται στο παράρτημα και την θεωρούν βασική πηγή πληροφοριών για την αξιολόγηση των τιμών 
μεταβίβασης ενός ομίλου πολυεθνικών επιχειρήσεων (ΠE).
2. Η χρήση ΤΤΜ ΕΕ είναι προαιρετική για έναν όμιλο ΠΕ.
3. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν όσον αφορά την τεκμηρίωση σχετικά με την κατανομή των κερδών σε μια μόνιμη 
εγκατάσταση κριτήρια παρόμοια με εκείνα που εφαρμόζουν για την τεκμηρίωση σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης.
4. Τα κράτη μέλη, όταν αυτό απαιτείται, λαμβάνουν δεόντως υπόψη και ακολουθούν τις γενικές αρχές και 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα.
5. Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν να μην απαιτούν από μικρότερες και απλούστερα δομημένες εταιρείες 
(περιλαμβανομένων των ΜΜΕ) να παράγουν την ίδια τεκμηρίωση από άποψη ποσότητας ή πολυπλοκότητας με 
τις μεγαλύτερες και πιο περίπλοκα δομημένες επιχειρήσεις.
6. Τα κράτη μέλη:
α) δεν πρέπει να επιβάλλουν αλόγιστες δαπάνες συμμόρφωσης ή διοικητικές επιβαρύνσεις στις επιχειρήσεις με το 
να ζητούν τη συγκέντρωση ή την υποβολή τεκμηρίωσης·
β) δεν πρέπει να ζητούν τεκμηρίωση που δεν αφορά τις υπό εξέταση συναλλαγές· και
γ) πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν θα γίνεται δημοσιοποίηση απόρρητων πληροφοριών που περιέχονται στην 
τεκμηρίωση.
7. Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να επιβάλλουν κυρώσεις που συνδέονται με την τεκμηρίωση στις περιπτώσεις που οι 
φορολογούμενοι συμμορφώνονται καλή τη πίστη προς τις απαιτήσεις της τυποποιημένης και πλήρους 
τεκμηρίωσης σύμφωνα με το παράρτημα ή προς τις εθνικές απαιτήσεις τεκμηρίωσης ενός κράτους μέλους, με τον 
δέοντα τρόπο και εντός εύλογης προθεσμίας και χρησιμοποιούν δεόντως την τεκμηρίωσή τους για να καθορίσουν 
τις τιμές μεταβίβασης υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού.
8. Για την εξασφάλιση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής του παρόντος κώδικα, τα κράτη μέλη 
καλούνται να υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με οιαδήποτε μέτρα έχουν λάβει ως συνέπεια 
του παρόντος κώδικα και της πρακτικής του εφαρμογής.
[1] SEC(2001) 1681, 23.10.2001.
 [2] COM(2001) 582 τελικό, 23.10.2001.
[3] COM(2005) 543 τελικό, 7.11.2005.

ΠAPAPTHMA

ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΤΤΜ ΕΕ)
ΤΜΗΜΑ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΤΜ ΕΕ
1. Η τυποποιημένη και πλήρης ΤΤΜ ΕΕ ενός ομίλου πολυεθνικών επιχειρήσεων (ΠΕ) αποτελείται από δυο κυρίως 
μέρη:
i) από ένα φάκελο τεκμηρίωσης που περιέχει κοινές τυποποιημένες πληροφορίες σχετικά με όλα τα μέλη ομίλων 
στην ΕΕ (που καλείται "βασικός φάκελος"), και
ii) από χωριστούς φακέλους τυποποιημένης τεκμηρίωσης που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με κάθε χώρα 
("τεκμηρίωση ανά χώρα").
Η ΤΤΜ ΕΕ πρέπει να περιέχει αρκετές πληροφορίες που χρειάζονται οι φορολογικές αρχές για την αξιολόγηση 
των κινδύνων για την επιλογή περιπτώσεων που πρόκειται να ελεγχθούν ή στην αρχή ενός φορολογικού ελέγχου, 
ώστε να υποβάλουν συναφείς και ακριβείς ερωτήσεις σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης των ΠΕ και την 
αξιολόγηση των τιμών μεταβίβασης στις ενδοεταιρικές συναλλαγές. Βάσει της παραγράφου 31 η εταιρεία πρέπει 
να καταρτίζει έναν ενιαίο φάκελο για κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ήτοι έναν κοινό βασικό φάκελο που θα 
χρησιμοποιείται σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και ένα χωριστό φάκελο τεκμηρίωσης για κάθε κράτος 
μέλος.
2. Πρέπει να διατεθούν όλα τα στοιχεία των φακέλων της ΤΤΜ ΕΕ που αναφέρονται παρακάτω αφού ληφθούν 
υπόψη η πολυπλοκότητα της επιχείρησης και οι συναλλαγές. Όπου αυτό είναι δυνατό, πρέπει να 
χρησιμοποιούνται πληροφορίες που υφίστανται ήδη εντός του ομίλου(π.χ. για σκοπούς διαχείρισης). Ωστόσο, 
μπορεί να ζητηθεί από μια ΠΕ να προσκομίσει τεκμηρίωση για το σκοπό αυτό που σε άλλη περίπτωση 
ενδεχομένως να μην υπήρχε.
3. Η TΤΜ ΕΕ πρέπει να καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις ομίλων που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ και να ελέγχει 
τις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων που βρίσκονται εκτός της ΕΕ και των επιχειρήσεων ομίλων που είναι 
εγκατεστημένες στην ΕΕ.
4. Ο βασικός φάκελος
4.1. Ο "βασικός φάκελος" πρέπει να αντανακλά την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και να περιγράφει σε 
γενικές γραμμές τον όμιλο ΠΕ και το σύστημα τιμών μεταβίβασης που είναι κοινό και διαθέσιμο σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη της ΕΕ.
4.2. Ο βασικός φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
α) μια γενική περιγραφή της επιχείρησης και της στρατηγικής της, περιλαμβανομένων των αλλαγών που έγιναν σε 
σύγκριση με το προηγούμενο φορολογικό έτος·
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β) μια γενική περιγραφή της οργανωτικής, νομικής και λειτουργικής δομής του ομίλου ΠΕ (που θα περιλαμβάνει 
το οργανόγραμμα, τον κατάλογο των μελών του ομίλου και την περιγραφή της συμμετοχής της μητρικής εταιρείας 
στις θυγατρικές)·
γ) τη γενική περιγραφή των συνδεδεμένων εταιρειών που συμμετέχουν σε ελεγχόμενες συναλλαγές που αφορούν 
εταιρείες στην ΕΕ·
δ) μια γενική περιγραφή των ελεγχόμενων συναλλαγών στις οποίες συμμετέχουν οι συνδεδεμένες εταιρείες στην 
ΕΕ, ήτοι μια γενική περιγραφή:
i) της ροής των συναλλαγών (υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές συναλλαγές).
ii) της ροής των τιμολογίων· και
iii) του ύψους της ροής των συναλλαγών·
ε) μια γενική περιγραφή των επιτελούμενων λειτουργιών, των κινδύνων που αντιμετωπίζονται και μια περιγραφή 
των αλλαγών στις λειτουργίες και στους κινδύνους σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος, π.χ. όταν 
πρόκειται για αλλαγή από κανονικό διανομέα σε απλό προμηθευτή·
στ) την ιδιοκτησία άυλων περιουσιακών στοιχείων (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, εμπορικές 
ονομασίες, τεχνογνωσία, κλπ.) και την πληρωμή ή είσπραξη δικαιωμάτων·
ζ) μια περιγραφή της πολιτικής της ΠΕ για τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης ή του συστήματος τιμών 
μεταβίβασης του ομίλου που εξηγεί τον τρόπο καθορισμού των τιμών υπό συνθήκες ανταγωνισμού·
η) κατάλογο συμφωνιών κατανομής του κόστους, προκαταρκτικών συμφωνιών και δικαστικών αποφάσεων για 
θέματα τιμών μεταβίβασης στο βαθμό που αφορούν τα μέλη ομίλων στην ΕΕ· και
i) τη δέσμευση κάθε φορολογουμένου στην εσωτερική αγορά να παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες κατόπιν 
αιτήματος και εντός εύλογης προθεσμίας σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες.
5. Συστάσεις ανά χώρα
5.1. Το περιεχόμενο της τεκμηρίωσης ανά χώρα συμπληρώνει το βασικό φάκελο. Αυτά τα δυο αποτελούν από 
κοινού το φάκελο τεκμηρίωσης για το κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Η τεκμηρίωση ανά χώρα θα διατίθεται σε 
εκείνες τις φορολογικές αρχές που έχουν έννομο συμφέρον να τους επιφυλαχθεί η κατάλληλη φορολογική 
μεταχείριση όσον αφορά τις συναλλαγές που καλύπτει η τεκμηρίωση.
5.2. Η τεκμηρίωση ανά χώρα πρέπει να περιέχει, εκτός από το περιεχόμενο του βασικού φακέλου, τα ακόλουθα 
στοιχεία:
α) λεπτομερή περιγραφή της επιχείρησης και της στρατηγικής της, περιλαμβανομένων των αλλαγών που έγιναν σε 
σύγκριση με το προηγούμενο φορολογικό έτος· και
β) πληροφορίες, ήτοι περιγραφή και εξήγηση, σχετικά με ελεγχόμενες συναλλαγές ανά χώρα στις οποίες 
περιλαμβάνονται:
i) η ροή των συναλλαγών (υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές συναλλαγές)·
ii) η ροή των τιμολογίων· και
iii) το ύψος της ροής των συναλλαγών·
γ) συγκριτική ανάλυση, ήτοι:
i) χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων και των υπηρεσιών·
ii) λειτουργική ανάλυση (επιτελούμενες λειτουργίες, περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται, επιχειρησιακοί 
κίνδυνοι)·
iii) συμβατικοί όροι·
iv) οικονομικές περιστάσεις· και
v) ειδικές στρατηγικές της επιχείρησης·
δ) εξήγηση σχετικά με την επιλογή και την εφαρμογή των μεθόδων καθορισμού των τιμών μεταβίβασης, ήτοι, 
ποιος είναι ο λόγος για την επιλογή συγκεκριμένης μεθόδου καθορισμού των τιμών μεταβίβασης και ο τρόπος με 
τον οποίο εφαρμόστηκε·
ε) συναφείς πληροφορίες σχετικά με εσωτερικά και/ή εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία, εφόσον διατίθενται· και
στ) περιγραφή της εφαρμογής της πολιτικής του ομίλου σχετικά με τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης.
6. Μια ΠΕ πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εισάγει στοιχεία στο βασικό φάκελο και όχι στην τεκμηρίωση ανά 
χώρα, αλλά ο όγκος των στοιχείων πρέπει να είναι ο ίδιος όπως στο φάκελο τεκμηρίωσης ανά χώρα. Η 
"τεκμηρίωση ανά χώρα" πρέπει να είναι στη γλώσσα που προβλέπεται για το συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος, ακόμη και εάν η ΠΕ επέλεξε να συμπεριλάβει την τεκμηρίωση που αφορά την εν λόγω χώρα στον "βασικό 
φάκελο".
7. Οιαδήποτε πληροφορία και έγγραφα σχετικά με συγκεκριμένη χώρα που συνδέονται με μια ελεγχόμενη 
συναλλαγή που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα κράτη μέλη πρέπει να περιέχεται είτε στην τεκμηρίωση ανά 
χώρα όλων των ενδιαφερόμενων κρατών μελών είτε στον κοινό βασικό φάκελο.
8. Στις ΠΕ πρέπει να επιτρέπεται να προετοιμάζουν ένα και μόνο φάκελο τεκμηρίωσης ανά χώρα (που θα περιέχει 
πληροφορίες σχετικά με όλες τις επιχειρήσεις στην εν λόγω χώρα) ή ξεχωριστούς φακέλους για κάθε επιχείρηση ή 
ομάδα δραστηριοτήτων ανά χώρα.
9. Η τεκμηρίωση ανά χώρα πρέπει να είναι στη γλώσσα που προβλέπεται για το συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος.
ΤΜΗΜΑ 2
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕ
10. Η χρησιμοποίηση της ΤΤΜ ΕΕ είναι προαιρετική για τους ομίλους ΠΕ. Ωστόσο, ένας όμιλος ΠΕ δεν πρέπει 
να επιλέγει αυθαίρετα την εφαρμογή ή μη της TΤΜ ΕΕ για λόγους τεκμηρίωσης αλλά πρέπει να την εφαρμόζει με 
συνέπεια και συνέχεια σε όλη την επικράτεια της ΕΕ και από έτος σε έτος.
11. Ένας όμιλος ΠΕ που επιλέγει την ΤΤΜ ΕΕ πρέπει, γενικά, να εφαρμόζει αυτή την προσέγγιση συλλογικά σε 
όλες τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε ελεγχόμενες συναλλαγές που περιλαμβάνουν επιχειρήσεις 
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στην ΕΕ για τις οποίες ισχύουν οι κανόνες που αφορούν τις τιμές μεταβίβασης. Βάσει της παραγράφου 31 ένας 
όμιλος ΠΕ που επιλέγει ΤΤΜ ΕΕ, πρέπει, συνεπώς, να διατηρεί την τεκμηρίωση που ορίζεται στο τμήμα 1 όσον 
αφορά όλες τις επιχειρήσεις του στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη περιλαμβανομένων και των μόνιμων 
εγκαταστάσεων.
12. Σε περιπτώσεις στις οποίες ένας όμιλος ΠΕ έχει επιλέξει την ΤΤΜ ΕΕ για ένα δεδομένο φορολογικό έτος, 
κάθε μέλος του ομίλου ΠΕ ενημερώνει ανάλογα τη φορολογική αρχή στην οποία υπάγεται.
13. Οι ΠΕ πρέπει να προετοιμάζουν εγκαίρως τον βασικό φάκελο εγκαίρως ώστε να συμμορφώνονται με 
οιοδήποτε νόμιμο αίτημα προέρχεται από κάποια από τις ενεχόμενες φορολογικές αρχές.
14. Ο φορολογούμενος σε δεδομένο κράτος μέλος θέτει στη διάθεση της εκάστοτε φορολογικής αρχής την ΤΤΜ 
ΕΕ που έχει προετοιμάσει κατόπιν αιτήματός της εντός εύλογης προθεσμίας ανάλογα με την πολυπλοκότητα των 
συναλλαγών.
15. Ο φορολογούμενος που είναι υπεύθυνος για τη διάθεση της τεκμηρίωσής του στη φορολογική αρχή είναι 
εκείνος από τον οποίο θα ζητηθεί η επιστροφή φόρου και που διατρέχει κίνδυνο επιβολής κυρώσεων σε 
περίπτωση που δεν διαθέσει την κατάλληλη τεκμηρίωση. Αυτό συμβαίνει ακόμη και εάν η τεκμηρίωση 
προετοιμάζεται και αποθηκεύεται από μια από τις επιχειρήσεις εντός του ομίλου εξ ονόματος μιας άλλης. Η 
απόφαση ενός ομίλου ΠΕ να εφαρμόσει την ΤΤΜ ΕΕ προϋποθέτει δέσμευση από πλευράς όλων των 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων στην ΕΕ να καθιστούν τόσο το βασικό φάκελο όσο και την τεκμηρίωση ανά χώρα 
διαθέσιμα στην αρμόδια εθνική φορολογική αρχή.
16. Όταν ο φορολογούμενος αναπροσαρμόζει στη φορολογική του δήλωση τα κέρδη των λογαριασμών του κατ' 
εφαρμογή της αρχής της συμμόρφωσης προς τους κανόνες του ανταγωνισμού, πρέπει να διαθέτει τεκμηρίωση που 
να δείχνει τον τρόπο υπολογισμού της αναπροσαρμογής.
17. Η συγκέντρωση των συναλλαγών πρέπει να εφαρμόζεται συστηματικά, να είναι διαφανής για την φορολογική 
αρχή και σύμφωνη με την παράγραφο 1.42 των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ (που επιτρέπουν τη 
συγκέντρωση των συναλλαγών που συνδέονται τόσο στενά ή διαδοχικά που δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθούν 
ορθά εξεταζόμενες ξεχωριστά). Οι κανόνες αυτοί πρέπει να εφαρμόζονται με ορθολογικό τρόπο, και να 
λαμβάνεται υπόψη ιδίως ο αριθμός και η πολυπλοκότητα των συναλλαγών.
ΤΜΗΜΑ 3
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
18. Εφόσον η ΤΤΜ ΕΕ είναι ένα βασικό σύνολο πληροφοριών για την αξιολόγηση των τιμών μεταβίβασης ενός 
ομίλου ΠΕ, ένα κράτος μέλος δικαιούται βάσει της εθνικής του νομοθεσίας να απαιτεί περισσότερες και 
διαφορετικές πληροφορίες και έγγραφα, κατόπιν ειδικού αιτήματος ή κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου, σε 
σχέση με τις πληροφορίες που θα περιέχονταν σε ΤΤΜ ΕΕ.
19. Η προθεσμία για την προσκόμιση πρόσθετων πληροφοριών και εγγράφων κατόπιν ειδικού αιτήματος κατά την 
παράγραφο 18 καθορίζεται κατά περίπτωση αφού ληφθεί υπόψη ο όγκος των πληροφοριών και των εγγράφων που 
έχουν ζητηθεί. Ανάλογα με τις ειδικούς τοπικούς κανονισμούς, το χρονοδιάγραμμα πρέπει να παρέχει στον 
φορολογούμενο εύλογη προθεσμία (που μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την πολυπλοκότητα της συναλλαγής) για 
τη συγκέντρωση των πρόσθετων πληροφοριών.
20. Οι φορολογούμενοι αποφεύγουν τις κυρώσεις όσον αφορά τη συνεργασία, όταν έχουν συμφωνήσει να 
υιοθετήσουν την προσέγγιση TΤΜ ΕΕ και προσκομίζουν, κατόπιν ειδικού αιτήματος ή κατά τη διάρκεια 
φορολογικού ελέγχου, κατά τον δέοντα τρόπο και εντός εύλογης προθεσμίας πρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα 
εκτός της TΤΜ ΕΕ.
21. Οι φορολογούμενοι οφείλουν να υποβάλουν την ΤΤΜ ΕΕ, ήτοι το βασικό φάκελο και την τεκμηρίωση ανά 
χώρα, στη φορολογική αρχή μόνον στην αρχή ενός φορολογικού ελέγχου ή κατόπιν αιτήματος.
22. Όταν ένα κράτος μέλος ζητά από έναν φορολογούμενο να υποβάλει με τη φορολογική δήλωσή του 
πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιορίζονται σε ένα μικρό 
ερωτηματολόγιο ή σε κατάλληλο έντυπο αξιολόγησης των κινδύνων.
23. Η μετάφραση των εγγράφων στην τοπική γλώσσα ενδέχεται να μην είναι πάντοτε αναγκαία. Για την 
ελαχιστοποίηση του κόστους και των καθυστερήσεων που οφείλονται στην μετάφραση, τα κράτη μέλη πρέπει να 
κάνουν δεκτά, στο μέτρο του δυνατού, έγγραφα σε ξένη γλώσσα. Όσον αφορά την ΤΤΜ ΕΕ, οι φορολογικές αρχές 
πρέπει να είναι έτοιμες να δεχτούν το βασικό φάκελο σε γλώσσα που συνήθως τη γνωρίζουν τα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη. Οι μεταφράσεις της βασικού φακέλου πρέπει να διατίθενται μόνον εφόσον αυτό είναι απολύτως 
αναγκαίο και ύστερα από ειδικό αίτημα.
24. Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να υποχρεώνουν τους φορολογουμένους να αποθηκεύουν την τεκμηρίωση πέραν 
εύλογου χρονικού διαστήματος, ανάλογου προς τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας που ισχύει για κάθε 
επιχείρηση του ομίλου.
25. Τα κράτη μέλη πρέπει να αξιολογούν τα εθνικά ή μη εθνικά στοιχεία βάσει των ειδικών, κατά περίπτωση, 
δεδομένων και περιστάσεων. Για παράδειγμα, τα συγκριτικά στοιχεία που περιέχονται σε βάσεις δεδομένων 
ευρωπαϊκής κλίμακας δεν πρέπει να απορρίπτονται αυτομάτως. Η χρήση μη εθνικών συγκριτικών στοιχείων και 
μόνον δεν πρέπει να συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων στον φορολογούμενο λόγω μη συμμόρφωσης.
ΤΜΗΜΑ 4
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΕ ΠΕ ΚΑΙ ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
26. Στις περιπτώσεις που η τεκμηρίωση που αφορά μια συγκεκριμένη περίοδο εξακολουθεί να ισχύει και για 
μεταγενέστερες περιόδους και να περιλαμβάνει στοιχεία που δείχνουν ότι οι τιμές μεταβίβασης καθορίστηκαν υπό 
συνθήκες ανταγωνισμού, ενδέχεται να είναι σκόπιμο οι τεκμηριώσεις όσον αφορά τις περιόδους αυτές να 
παραπέμπουν στην εν λόγω τεκμηρίωση αντί να την επαναλαμβάνουν.
27. Η τεκμηρίωση δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνει την τεκμηρίωση που μπορεί να περιλαμβάνεται σε 
διαπραγματεύσεις μεταξύ επιχειρήσεων που δρουν υπό συνθήκες ανταγωνισμού (για παράδειγμα, κατά τη σύναψη 
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συμφωνίας δανεισμού ή για μια σημαντική σύμβαση) εφόσον περιλαμβάνει κατάλληλες πληροφορίες για να 
διαπιστωθεί εάν οι τιμές διαμορφώθηκαν υπό συνθήκες ανταγωνισμού.
28. Το είδος της τεκμηρίωσης που πρέπει να προσκομίσει η επιχείρηση ενός ομίλου μπορεί να είναι διαφορετικό 
από εκείνο που απαιτείται για τη μητρική εταιρεία, ήτοι μια θυγατρική εταιρεία δεν χρειάζεται να προσκομίσει 
πληροφορίες σχετικά με όλες τις διασυνοριακές σχέσεις και συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων 
εντός του ομίλου ΠΕ αλλά μόνον σχετικά με τις σχέσεις και τις συναλλαγές που αφορούν την εν λόγω θυγατρική.
29. Δεν πρέπει να έχει σημασία για τις φορολογικές αρχές το πού ένας φορολογούμενος προετοιμάζει και 
αποθηκεύει την τεκμηρίωσή του, εφόσον η τεκμηρίωση είναι επαρκής και διατίθεται έγκαιρα στις αρμόδιες 
φορολογικές αρχές κατόπιν αιτήματος. Συνεπώς, οι φορολογούμενοι πρέπει να είναι ελεύθεροι να αποθηκεύουν 
την τεκμηρίωσή τους, καθώς και την ΤΤΜ ΕΕ, είτε κεντρικά είτε αποκεντρωμένα.
30. Ο τρόπος αποθήκευσης της τεκμηρίωσης — είτε εγγράφως είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε υπό οιαδήποτε 
άλλη μορφή — άπτεται της διακριτικής ευχέρειας του φορολογουμένου, εφόσον μπορεί να διατεθεί στη 
φορολογική αρχή κατά τον δέοντα τρόπο.
31. Σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, π.χ. όταν ένας όμιλος ΠΕ διαθέτει αποκεντρωμένη οργανωτική, 
νομική ή λειτουργική δομή ή αποτελείται από πολλά μεγάλα τμήματα με εντελώς διαφορετικό φάσμα προϊόντων 
και πολιτικές τιμών μεταβίβασης ή συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών, και στην περίπτωση μιας πρόσφατα 
αποκτηθείσας επιχείρησης, ένας όμιλος ΠΕ πρέπει να επιτρέπεται να προσκομίζει περισσότερους από έναν 
βασικούς φακέλους ή να απαλλάσσει συγκεκριμένα μέλη του ομίλου από την ΤΤΜ ΕΕ.
ΤΜΗΜΑ 5
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΠΕ) ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕ
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ:
- μια ΠΕ είναι μια εταιρεία που αποτελεί μέρος ενός ομίλου ΠΕ·
- ένας όμιλος ΠΕ είναι ένας όμιλος συνδεδεμένων εταιρειών με επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε δύο ή 
περισσότερες χώρες.
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Πρόκειται για ένα κοινό για όλη την ΕΕ σύνολο κανόνων τεκμηρίωσης σύμφωνα με τους οποίους όλες οι 
επιχειρήσεις στα κράτη μέλη προετοιμάζουν χωριστούς αλλά ομοιόμορφους φακέλους τεκμηρίωσης. Αυτή η πιο 
περιοριστική προσέγγιση αποσκοπεί στην αποκεντρωμένη αλλά τυποποιημένη τεκμηρίωση, ήτοι κάθε εταιρεία σε 
έναν πολυεθνικό όμιλο προετοιμάζει τη δική της τεκμηρίωση αλλά σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες.
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ (ΣΦΑΙΡΙΚΗ) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Είναι ένας ενιαίος φάκελος τεκμηρίωσης (βασική τεκμηρίωση) σε σφαιρική ή περιφερειακή βάση που 
προετοιμάζεται από τη μητρική εταιρεία ή από τα κεντρικά γραφεία ενός ομίλου εταιρειών και είναι ο ίδιος για 
ολόκληρη την ΕΕ. Αυτός ο φάκελος τεκμηρίωσης μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για την προετοιμασία φακέλου 
τεκμηρίωσης ανά χώρα τόσο από τοπικές όσο και από κεντρικές πηγές.
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ (ΤΤΜ ΕΕ)
Η μέθοδος της τεκμηρίωσης σχετικά με τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης στην ΕΕ (ΤΤΜ ΕΕ) συνδυάζει 
πτυχές τόσο της τυποποιημένης όσο και της κεντρικά οργανωμένης (σφαιρικής) τεκμηρίωσης. Ένας πολυεθνικός 
όμιλος προετοιμάζει ένα φάκελο τυποποιημένης και πλήρους τεκμηρίωσης σχετικά με τον καθορισμό της 
μεταβίβασης τιμών που αποτελείται από δυο μέρη:
i) έναν ενιαίο φάκελο τεκμηρίωσης που περιέχει κοινές τυποποιημένες πληροφορίες σχετικά με όλα τα μέλη 
ομίλων στην ΕΕ (που καλείται "βασικός φάκελος"), και
ii) διάφορους φακέλους τυποποιημένης τεκμηρίωσης που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με κάθε χώρα 
("τεκμηρίωση ανά χώρα").
Ο φάκελος τεκμηρίωσης για μια δεδομένη χώρα περιλαμβάνουν τον κοινό βασικό φάκελο και τον φάκελο 
τυποποιημένης τεκμηρίωσης για τη χώρα αυτή.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διοικητική κύρωση (ή αστική κύρωση) που επιβάλλεται λόγω μη συμμόρφωσης με την ΤΤΜ ΕΕ ή με τις εθνικές 
διατάξεις τεκμηρίωσης κάθε κράτους μέλους (ανάλογα με το με ποιες απαιτήσεις έχει επιλέξει να συμμορφώνεται 
η ΠΕ) κατά τη στιγμή που η ΤΤΜ ΕΕ ή η τεκμηρίωση που απαιτείται από τις εθνικές διατάξεις κάποιου κράτους 
μέλους όφειλε να έχει υποβληθεί στη φορολογική αρχή.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Διοικητική κύρωση (ή αστική κύρωση) που επιβάλλεται λόγω μη έγκαιρης συμμόρφωσης με ειδικό αίτημα μιας 
φορολογικής αρχής να υποβάλλει πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα πέραν της ΤΤΜ ΕΕ ή της τεκμηρίωσης 
βάσει της νομοθεσίας ενός κράτους μέλους (ανάλογα με το με ποιες απαιτήσεις έχει επιλέξει να συμμορφωθεί η 
ΠΕ).
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
Κύρωση που επιβάλλεται λόγω μη συμμόρφωσης προς τους κανόνες του ανταγωνισμού, υπό τη μορφή ορισμένου 
ποσοστού της αναπροσαρμογής των τιμών μεταβίβασης ή της φορολογικής ελάφρυνσης.
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