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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με το ζήτημα της τιμολόγησης 

των ενδοομιλικών συναλλαγών. Στόχος είναι, εκτός από τον εννοιολογικό 

προσδιορισμό του όρου, η διερεύνηση της λειτουργίας τους ως εργαλείο διαχείρισης, 

μέσω του οποίου επιτελούνται σημαντικές για την επιχείρηση χρηματοοικονομικές 

λειτουργίες. Για την κατανόηση της χρήσης τους και ως εργαλείο διαμόρφωσης της 

συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης του ομίλου, παρατίθενται πραγματικά 

παραδείγματα πολυεθνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια 

αγορά. 

 

Επιπλέον, διερευνάται η δυνατότητα ελέγχου των ενδοομιλικών τιμολογήσεων 

από τις φορολογικές αρχές, αναλύοντας τα στοιχεία τεκμηρίωσης των συναλλαγών και 

ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται από τη νομοθεσία οι περιπτώσεις παραβίασης 

των φορολογικών διατάξεων. Παρατίθεται συνοπτικά το νομοθετικό πλαίσιο που 

διαμορφώθηκε για τον έλεγχο της τιμολόγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών, σε 

διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο και αναλύεται η τελευταία νομοθετική ρύθμιση, με την 

οποία επιχειρείται η διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου εφαρμογής και τεκμηρίωσης 

των ενδοομιλικών συναλλαγών στην Ελλάδα.  

 

Διαπιστώνεται ότι, όσο επεκτείνεται η παγκοσμιοποίηση της αγοράς, οι 

ενδοομιλικές συναλλαγές αποκτούν όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα, γεγονός που 

καθιστά αναγκαία την ενημέρωση όλων σχετικά με την εφαρμογή τους. Παράλληλα, 

εντείνονται και οι προσπάθειες των κυβερνήσεων για τη διαμόρφωση 

αποτελεσματικότερων μηχανισμών για τον έλεγχο της ενδοομιλικής τιμολόγησης, παρά 

το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις έχουν συνειδητοποιήσει ότι το “transfer pricing” 

αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο διαχείρισης και όχι ένα μέσο αποφυγής φόρων. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας συνέβαλε στη συνεχή ανάπτυξη και 

επέκταση των πολυεθνικών εταιριών και κατά συνέπεια στην αύξηση του όγκου των 

συναλλαγών μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Εξαιτίας του διασυνοριακού 

τους χαρακτήρα, οι όμιλοι πραγματοποιούν συναλλαγές που διενεργούνται σε πολλές 

χώρες με διαφορετικά φορολογικά συστήματα και διαφορετικούς συντελεστές 

φορολόγησης. Το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις να μετατοπίζουν τα φορολογητέα τους 

κέρδη σε χώρες με χαμηλότερη φορολόγηση, μέσω της τιμολόγησης των ενδοομιλικών 

τους συναλλαγών και να επιτυγχάνουν μείωση της συνολικής φορολογικής τους 

επιβάρυνσης, κατέστησε επιτακτική την παρέμβαση των διεθνών οργανισμών για τη 

διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου και τον έλεγχο των συναλλαγών 

αυτών. Έτσι, η ενδοομιλική τιμολόγηση αποτελεί πλέον αντικείμενο νομοθετικής 

ρύθμισης σε πάνω από εξήντα χώρες στον πλανήτη, μέσα στις οποίες συγκαταλέγεται 

και η Ελλάδα.  

 

Στις μέρες μας, η τιμολόγηση των ενδοομιλικών συναλλαγών, αποτελεί το πιο 

αμφιλεγόμενο και σημαντικό οικονομικό ζήτημα παγκοσμίως. Έτσι, καθίσταται 

αναγκαία η ενημέρωση όλων, σχετικά με την έννοιά της, καθώς και με τον τρόπο που 

χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις για την επίτευξη των στόχων τους, τόσο ως 

εργαλείο διαχείρισης, όσο και ως εργαλείο διαμόρφωσης της συνολικής φορολογικής 

τους επιβάρυνσης. Παράλληλα, παρατίθενται και οι κανόνες που έχουν διαμορφωθεί 

από τους διεθνείς οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και την ελληνική 

νομοθεσία, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχός της. 

 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Οι ενδοομιλικές συναλλαγές αποτελούν πλέον το κορυφαίο διεθνές θέμα, τόσο 

φορολογικού ενδιαφέροντος, όσο και κοινωνικού. Το ζήτημα των συναλλαγών μεταξύ 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων αναλύεται εκτενώς από τη διεθνή βιβλιογραφία. Ένα 

μεγάλο μέρος της καλύπτει τις οικονομικές θεωρίες πάνω στις οποίες βασίζεται η 

λειτουργία των ενδοομιλικών συναλλαγών (Hirschleifer, 1956, Abdel-Khalikand Lusk, 

1974, Plasschaert, 1994). Από την άλλη πλευρά, οι Katrak (1984), Ryaman και 
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Eden(1985), Gordon, Wilson (1986) και Κant (1990), περιγράφουν το νομικό πλαίσιο 

το οποίο έχει διαμορφωθεί για τον έλεγχο της λειτουργίας της τιμολόγησης των 

ενδοομιλικών συναλλαγών1. 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι Hirschleifer (1956), Samuelson (1982), Diewert (1985), 

Halperin και Srindhi (1987,1991) επικεντρώνονται στην ανάλυση των πολιτικών 

ενδοομιλικής τιμολόγησης, που ακολουθούν οι επιχειρήσεις για τη βελτιστοποίηση της 

λειτουργίας τους και πως αυτές επηρεάζονται από τη μορφή της αγοράς2. Ο Hirshleifer 

(1956) μάλιστα έχει προσδιορίσει ότι η άριστη τιμή ενδοομιλικών συναλλαγών, που 

μεγιστοποιεί τα κέρδη του ομίλου σε μια πλήρως ανταγωνιστική αγορά, είναι η τιμή 

που επικρατεί στην αγορά, ενώ σε περίπτωση ατελούς ανταγωνισμού επιλέγεται η τιμή 

που ισούται με το οριακό κόστος της επιχείρησης. 

 

Παράλληλα, οι Amershi και Cheng (1990) περιγράφουν τη λειτουργία των 

ενδοομιλικών συναλλαγών ως ένα σημαντικό εργαλείο διαχείρισης των επιχειρήσεων. 

Επιπλέον, η έρευνα του Cravens (1997) επιβεβαιώνει ότι με την τιμολόγηση των 

ενδοομιλικών συναλλαγών επιδιώκεται περισσότερο η επίτευξη των λειτουργικών 

στόχων του ομίλου. Οι Holmstrom και Tirole (1991) εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο 

επηρεάζεται η τιμή των ενδοομιλικών συναλλαγών από τις οργανωτικές δομές και το 

σύστημα λήψης αποφάσεων, ενώ ο Cools (2008) εστιάζει στις οργανωτικές διαδικασίες 

που ακολουθούν οι επιχειρήσεις για την διαμόρφωση της ενδοομιλικής τους 

τιμολόγησης. Ακόμα, οι Abdel-Khalikand Lusk, (1974) αναλύουν τον τρόπο επιλογής 

του συστήματος ενδοομιλικής τιμολόγησης, σύμφωνα με τις οργανωτικές δομές της 

επιχείρησης. 

 

Επίσης, ένα μεγάλο κομμάτι της βιβλιογραφίας εξετάζει τις επιπτώσεις της 

πολιτικής της ενδοομιλικής τιμολόγησης στη φορολογική επιβάρυνση της επιχείρησης. 

Οι πρώτοι που εντόπισαν την πρακτική των ενδοομιλικών τιμολογήσεων ως μέσο 

μείωσης της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης της επιχείρησης ήταν οι Eden και 

Rugma (1985). Οι (Harris, 1993, Klassen et al., 1993, Jacob, 1996, Oyelere 1998, 

Emmanuel, 1999, Smith, 2002) διερεύνησαν τις τάσεις που επικρατούν στην παγκόσμια 

                                                           
1Paschalis Raimondos-Moller and Kimberley Scharf, “Transfer Pricing rules and competing 

governments”, Oxford University Press 2002 (Oxford Economic Papers 54 (2002)), page 231 
2Paschalis Raimondos-Moller and Kimberley Scharf, “Transfer Pricing rules and competing 

governments”, Oxford University Press 2002 (Oxford Economic Papers 54 (2002)), page 231 
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αγορά για τη μεταφορά κεφαλαίων των επιχειρήσεων σε χώρες με χαμηλότερη 

φορολογική επιβάρυνση. 

 

Οι Grubert και Mutti (1991) εξετάζουν την επίδραση που έχουν φορολογικές 

πρακτικές (δασμοί, φόροι εισοδήματος κ.τ.λ.) στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων και 

τις πολιτικές ενδοομιλικής τιμολόγησης. Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι υπάρχει 

αρνητική συσχέτιση μεταξύ των κερδών και των φορολογικών συντελεστών, δηλαδή 

όσο αυξάνονται οι φόροι τόσο τα φορολογητέα κέρδη τείνουν να μειώνονται. Τα 

αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται και από μια έρευνα των Bartelsman και Beetsma 

(2003), σύμφωνα με την οποία η αύξηση των φορολογικών συντελεστών είχε σαν 

αποτέλεσμα τη μείωση του εισοδήματος που δηλώθηκε από τις επιχειρήσεις. 

Επιπροσθέτως, οι Prusa (1990), Gresik & Nelson (1994), Raff (1994) εκφράζουν τον 

προβληματισμό τους σχετικά με τις φορολογικές τακτικές των κυβερνήσεων, σε 

περιπτώσεις όπου οι πολυεθνικές μειώνουν την συνολική φορολογική τους επιβάρυνση 

με τη χρήση των ενδοομιλικών συναλλαγών.3 

 

Το ζήτημα της ενδοομιλικής τιμολόγησης αναλύεται και στην ελληνική 

βιβλιογραφία. Χρίζει αναφοράς ο Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), ο οποίος επιδιώκει να 

συστηματοποιήσει την ύλη που αφορά την τιμολόγηση των ενδοομιλικών συναλλαγών, 

αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα στοιχεία του ελληνικού δικαίου.4 Παράλληλα, ο Νίκος 

Μουστάκης (2009) εξετάζει το πρόβλημα των ενδοομιλικών τιμολογήσεων από τη 

σκοπιά των ελληνικών φορολογικών αρχών5. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3Paschalis Raimondos-Moller and Kimberley Scharf, “Transfer Pricing rules and competing 

governments”, Oxford University Press 2002 (Oxford Economic Papers 54 (2002)), page 231 
4 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη. Σελ.1 
5 Νίκος Μουστάκης (2009), Ενδοομιλικές Τιμολογήσεις Μεταξύ Πολυεθνικών Επιχειρήσεων. Σελ.13 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

 

Ενδοομιλικές Συναλλαγές 

 

Α.Η Έννοια των Ενδοομιλικών Συναλλαγών 

 

Ο όρος “ενδοομιλική τιμολόγηση” ή όπως έχει επικρατήσει διεθνώς το 

“transfer pricing”, αναφέρεται στον προσδιορισμό της αξίας των συναλλαγών μεταξύ 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων.6 Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στην αξία που μια 

επιχείρηση χρεώνει για ένα προϊόν, μια υπηρεσία, τη χρήση άυλων περιουσιακών της 

στοιχείων, σε μια συνδεδεμένη με αυτήν εταιρία, είτε πρόκειται για υποκατάστημα, για 

τη θυγατρική της ή μια κοινοπραξία. Παράλληλα, η ενδοομιλική τιμολόγηση μπορεί να 

αφορά και χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 

δικαιώματα χρήσης εμπορικών σημάτων (royalties), πληρωμές τόκων, αμοιβές, 

διοικητικές δαπάνες, γνωμοδοτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες και ουσιαστικά ότι 

μπορεί μια επιχείρηση να αγοράσει ή να πουλήσει. (Horngren et al.,2002; Atkinson et 

al.,2004). Συνήθως, οι πολυεθνικές εταιρίες προσδιορίζουν την τιμή των ενδοομιλικών 

συναλλαγών τους βάση του κόστους παραγωγής ή βάση της τιμής που επικρατεί στην 

αγορά. Μάλιστα, μετά από έρευνες διαπιστώθηκε ότι περίπου τα δύο τρίτα των τιμών 

των ενδοομιλικών συναλλαγών βασίζονται στο κόστος παραγωγής (Tang 1997, 1993).7 

 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η ενδοομιλική τιμολόγηση είναι σημαντική τόσο για 

τις επιχειρήσεις όσο και για τις φορολογικές διοικήσεις, αφού καθορίζει σε μεγάλο 

βαθμό το εισόδημα και τις δαπάνες και κατά συνέπεια τα φορολογητέα κέρδη των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων σε διαφορετικά φορολογικά συστήματα. Η προβληματική 

των ενδοομιλικών συναλλαγών έγκειται στις περιπτώσεις όπου οι τιμές τιμολόγησης 

των ανταλλασσόμενων προϊόντων, υπηρεσιών ή άυλων περιουσιακών στοιχείων 

αποκλίνουν από αυτές που θα ίσχυαν στην ελεύθερη αγορά, στην περίπτωση κατά την 

οποία οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, με στόχο 

τη συρρίκνωση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης του ομίλου διεθνώς8.  

 
                                                           
6Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη. Σελ.5 
7Lorraine Eden, “Taxes, Transfer Pricing and the Multinational Enterprise”, Chapter 21 p.593 
8Χρήστος Κόδος: «Νέοι Κανόνες για την αποφυγή υπερτιμολογήσεων –υποτιμολογήσεων σε 

ενδοομιλικές συναλλαγές.» Καθημερινή, 28.01.2009 
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Β. Λειτουργίες Ενδοομιλικών Συναλλαγών 

 

Εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης της αγοράς, μια επιχείρηση μπορεί να 

δραστηριοποιείται σε περισσότερες από μια χώρες, με διαφορετικά φορολογικά 

συστήματα και διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές. Έτσι, η τιμή στην οποία μια 

επιχείρηση θα επιλέξει να τιμολογεί στις χώρες που δραστηριοποιείται, θα επηρεάσει τη 

συνολική φορολογική της επιβάρυνση και κατά συνέπεια το σύνολο των κερδών της. 

Μέσω ενός σωστού φορολογικού σχεδιασμού, όπου δεν παραβιάζονται οι διατάξεις της 

φορολογικής νομοθεσίας, ένας όμιλος έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τις 

διαφορές που υπάρχουν, τόσο στα φορολογικά συστήματα, όσο και στους 

φορολογικούς συντελεστές των κρατών. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να διαμορφώσει 

μια τιμή ενδοομιλικών συναλλαγών, με την οποία θα κατανεμηθεί το μεγαλύτερο 

φορολογητέο κέρδος του ομίλου στις χώρες με τους χαμηλότερους φορολογικούς 

συντελεστές, ώστε να μπορέσει να μειώσει την συνολική φορολογική του επιβάρυνση. 

 

Παράλληλα, η ενδοομιλική τιμολόγηση μπορεί να βελτιώσει τη συνολική αξία 

και επιτυχία της επιχείρησης.9 Σύμφωνα με τους Lawrence και Lorsch (1967), οι πιο 

επιτυχημένες επιχειρήσεις, βάσει της κερδοφορίας τους, είναι αυτές που κατάφεραν να 

επιτύχουν την κατάλληλη διαφοροποίηση και καθετοποίηση των μονάδων που την 

απαρτίζουν. Ο μηχανισμός της ενδοομιλικής τιμολόγησης αποτελεί έναν σημαντικό 

παράγοντα που συνδέεται τόσο με τη διαφοροποίηση όσο και με την καθετοποίηση. 

Εφόσον δημιουργηθούν τα διαφορετικά κέντρα δραστηριοτήτων (κέντρα κόστους, 

κέρδους, έρευνας και ανάπτυξης κτλ.), σύμφωνα με τις τεχνολογικές και 

περιβαλλοντικές συνθήκες, πρέπει να καθοριστεί και η τιμή για τα αγαθά ή τις 

υπηρεσίες που θα παρέχονται μεταξύ τους. Η τιμή αυτή θα πρέπει να αντικατοπτρίζει 

τα πραγματικά αποτελέσματα και τη λειτουργία του κάθε κέντρου δραστηριότητας, 

ώστε να είναι εφικτή η αξιολόγηση της λειτουργίας τους και η συνεισφορά τους στους 

οριοθετημένους στόχους κέρδους τους10. 

 

Επιπλέον, η ενδοομιλική τιμολόγηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο 

αξιολόγησης της απόδοσης των διοικητικών στελεχών των επιχειρήσεων. Πολλές 

θυγατρικές εταιρίες λειτουργούν ως κέντρα κέρδους. Τα στελέχη επωμίζονται την 

                                                           
9Molly Dean, Frederick J. Feucht and L Murphy Smith, “International transfer pricing issues and 

strategies for the global firm” , Internal Auditing, (January/February 2008) 
10David J. H. Watson and John V. Baumler: “Transfer Pricing: A Behavioral Context». Page 467 
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ευθύνη προσδιορισμού της τιμής των ενδοομιλικών συναλλαγών, βάσει της οποίας θα 

επιτυγχάνονται οι αντικειμενικοί στόχοι της επιχείρησης και θα αντικατοπτρίζονται τα 

πραγματικά αποτελέσματα και η λειτουργία του κάθε κέντρου δραστηριότητας. Η 

ανταμοιβή των διοικητικών στελεχών συσχετίζεται με το σύνολο των κερδών. Έτσι, 

όσο μεγαλύτερα είναι τα κέρδη της θυγατρικής επιχείρησης, τόσο αυξάνονται και οι 

αποδοχές των στελεχών ως επιβράβευση της απόδοσής τους, γεγονός που αποτελεί 

κίνητρο για αύξηση της αποδοτικότητας τους. 

 

Ακόμα, μέσω της τιμολόγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών επιτελούνται 

αρκετές μικροοικονομικές λειτουργίες, όπως11: 

 

� ο έλεγχος των αποτελεσμάτων των εταιριών του ομίλου από την άποψη 

της απόδοσης, καθώς βάσει των οικονομικών καταστάσεων 

αξιολογούνται τα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του, 

� η μείωση της διαχειριστικής επιβάρυνσης του ομίλου,  

� η διοίκηση και ο συντονισμός των εταιρειών του ομίλου, 

� η μείωση των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και πληθωριστικών 

επιρροών μέσω της στοχευμένης περιστολής της ρευστότητας 

συγκεκριμένων εταιριών του ομίλου, 

� η αντιμετώπιση ρυθμιστικών περιορισμών στη μεταφορά κεφαλαίων και 

στις εξαγωγές (π.χ. ποσοστώσεις) 

 

Γ. Παραδείγματα Ενδοομιλικών Τιμολογήσεων 

 

Η ενδοομιλική τιμολόγηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο των ομίλων για 

την μείωση της συνολικής φορολογικής τους επιβάρυνσης. Η βέλτιστη κατανομή 

δαπανών και εσόδων μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, σε συνάρτηση με τις 

διαφορές των φορολογικών συντελεστών μεταξύ των κρατών, μπορεί να επηρεάσουν 

τη συνολική φορολογική υποχρέωση του ομίλου. Έτσι, οι επιχειρήσεις, στα πλαίσια 

ενός φορολογικού σχεδιασμού, προβαίνουν στη διενέργεια ενδοομιλικών συναλλαγών 

                                                           
11Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη. Σελ. 14 
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μέσω των οποίων μπορούν να αποκομίσουν φορολογικές απαλλαγές, χωρίς να 

παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις για την αρχή των ίσων αποστάσεων. 

 

Μια από τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι όμιλοι στα πλαίσια των 

ενδοομιλικών τιμολογήσεων είναι η διενέργεια συναλλαγών με εταιρίες 

εγκατεστημένες σε χώρες με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. Εφόσον η συναλλαγή είναι 

πραγματική και δεν παραβιάζεται η αρχή των ίσων αποστάσεων, δεν συντρέχει 

περίπτωση φοροαποφυγής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα12 αποτελεί η San Disk, μια 

εταιρία που εμπορεύεται mp3 players και κάρτες μνήμης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η 

επιχείρηση αυτή, εγκατέστησε υποκατάστημα στην Ιρλανδία, μια χώρα η οποία έχει 

συντελεστή φορολόγησης 12.5%, ποσοστό που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο της 

φορολογικής επιβάρυνσης των Η.Π.Α. Το υποκατάστημα στην Ιρλανδία ανέλαβε την 

δραστηριότητα της παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών όλου του ομίλου έναντι 

ενός εύλογου ποσοστού κέρδους. Με τον τρόπο αυτό η εταιρία αύξησε τα έξοδα της 

στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε υψηλότερο συντελεστή φορολόγησης και μετέφερε 

ένα μέρος των κερδών της για φορολόγηση στην Ιρλανδία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 

μέσα σε διάστημα οχτώ μηνών από την καταχώρησή της στην Ιρλανδία, η εταιρία 

κατέγραψε καθαρά κέρδη εκατόν έξι εκατομμυρίων δολαρίων από πωλήσεις 

εννιακοσίων πενήντα πέντε εκατομμυρίων.(Irish Times, 23 Φεβρουαρίου 2007). 

 

Παρόμοιο παράδειγμα13 αποτελεί και η Microsoft, η οποία εγκατέστησε ένα 

υποκατάστημα, το Round Island, στο Δουβλίνο όπου μετέφερε τα δικαιώματα της 

πνευματικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης. Έτσι, τα περισσότερα έσοδα του 

υποκαταστήματος προέρχονται από την παροχή δικαιωμάτων χρήσης του σήματος 

(royalties) και άδειας χρήσης του λογισμικού και της πνευματικής ιδιοκτησίας της 

Microsoft, στη μητρική εταιρία που εδρεύει στις Η.Π.Α.. Η Round Island απορρόφησε 

και άλλες μονάδες της Microsoft, από το Ισραήλ μέχρι την Ινδία, μεταφέροντας σχεδόν 

όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ιρλανδία. Το αποτέλεσμα αυτού του 

φορολογικού σχεδιασμού ήταν να μειωθεί η συνολική φορολογική επιβάρυνση της 

Microsoft κατά πεντακόσια εκατομμύρια δολάρια. (Sunday Times, 12 Φεβρουαρίου 

2006). Την ίδια πολιτική ακολουθούν και άλλες εταιρίες όπως η Dell, η Pfizer, η 

Oracle, η Lucent Technologies, η Apple και η Hewlett-Packard, οι οποίες έχουν 

                                                           
12Prem Sikkaa, Hugh Willmott, «The dark side of transfer pricing: Its role in tax avoidance and wealth 

retentiveness» , Elsevier, 29 Ιουλίου 2007 
13Prem Sikkaa, Hugh Willmott, «The dark side of transfer pricing: Its role in tax avoidance and wealth 

retentiveness» , Elsevier, 29 Ιουλίου 2007 
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μεταφέρει τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας τους στην Ιρλανδία.(Wall Street 

Journal, 7 Νοεμβρίου 2005). 

 

Ένα ακόμα παράδειγμα14 ενδοομιλικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται 

μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων σε χώρες με ευνοϊκό καθεστώς φορολογίας αποτελεί 

το εμπόριο της μπανάνας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο που 

δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Guardian, στις 6 Νοεμβρίου 2007, αναφέρεται ότι, οι 

μπανάνες που πωλούνται στον Άγγλο καταναλωτή για μια λίρα, ξεκινούν από την 

παραγωγό χώρα της Καραϊβικής με αξία που δεν ξεπερνά τις δεκατρείς πένες (10.5 

πένες έξοδα παραγωγής + 1.5 πένα εργατικά έξοδα + 1 πένα κέρδος). Εν συνεχεία, το 

κόστος επιβαρύνεται με άλλες οχτώ πένες από τη χρήση του δικτύου συναλλαγών από 

τα νησιά Κέιμαν, έξι πένες επιπλέον για την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 

από τα γραφεία στο Λουξεμβούργο, οχτώ πένες για τη χρήση του εμπορικού σήματος 

που είναι καταχωρημένο στην Ιρλανδία, τέσσερις πένες για την παροχή ασφάλειας από 

ένα υποκατάστημα που βρίσκεται στο Isle of Man, έξι πένες για την παροχή 

διαχειριστικών υπηρεσιών από το υποκατάστημα στο Τζέρσεϋ και 17 πένες για τη 

χρήση του δικτύου διανομής που παρέχεται από ένα υποκατάστημα στις Βερμούδες. 

Έτσι, το κόστος της μπανάνας επιβαρύνεται με 47 πένες για προστιθέμενες υπηρεσίες 

που δεν φορολογούνται στην Αγγλία, αλλά σε χώρες με πολύ χαμηλή ή καθόλου 

φορολογία.  

 

Παράλληλα, μια από τις δυνατότητες που παρέχει το φορολογικό σύστημα των 

Η.Π.Α. είναι οι φορολογικές απαλλαγές, ή η φορολόγηση με χαμηλότερους 

συντελεστές, ή οι ειδικές παροχές στις περιπτώσεις εισοδήματος προερχόμενου από 

άυλα περιουσιακά στοιχεία σε περιοχές όπως η Νεβάδα και το Ντέλαγουερ (Forsberg 

2003). Παράδειγμα15 αυτής της πρακτικής αποτελεί η Toys “R” Us, μια εταιρία που 

δραστηριοποιείται διεθνώς και εδρεύει στο Νιού Τζέρσεϋ των Ηνωμένων Πολιτειών, η 

οποία εγκατέστησε υποκατάστημα στο Ντέλαγουερ το Geoffrey Inc., όπου μετέφερε τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Έτσι, η Toys “R” Us πληρώνει δικαιώματα 

χρήσης για το εμπορικό σήμα (royalties) στην Geoffrey Inc. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

να μεταφέρονται ποσά από την Toys “R” Us, η οποία φορολογείται με υψηλούς 

                                                           
14Prem Sikkaa, Hugh Willmott, «The dark side of transfer pricing: Its role in tax avoidance and wealth 

retentiveness» , Elsevier, 29 Ιουλίου 2007 
15Prem Sikkaa, Hugh Willmott, «The dark side of transfer pricing: Its role in tax avoidance and wealth 

retentiveness» , Elsevier, 29 Ιουλίου 2007 



9 

συντελεστές στο Νιού Τζέρσεϋ, στην Geoffrey Inc. όπου δεν φορολογούνται τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία στο Ντέλαγουερ. 

 

Επιπρόσθετα, πολλές φαρμακευτικές εταιρίες καθώς και πολυεθνικές εταιρίες 

που παρέχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, έχουν μεταφέρει τα τμήματα έρευνας και 

ανάπτυξης, καθώς και τα τμήματα παραγωγής τους στην Ινδία, ώστε να 

εκμεταλλευτούν το φθηνότερο εργατικό δυναμικό και την τεχνολογία. Τα τμήματα 

αυτά παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες ή τα δικαιώματα χρήσης εμπορικών 

σημάτων (royalties), έναντι αμοιβής. Σε αρκετές όμως από αυτές τις περιπτώσεις δεν 

τηρήθηκε η αρχή των ίσων αποστάσεων στις ενδοομιλικές συναλλαγές, με αποτέλεσμα 

οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της Ινδίας, μετά από έλεγχο των τιμών των ενδοομιλικών 

συναλλαγών σε πάνω από χίλιες εταιρίες, να απαιτήσουν επιπλέον φόρο από διακόσιες 

πενήντα εταιρίες μεταξύ των οποίων η Bank of America, η Citibank, η Coke, η 

Standard Chartered Bank, η American Express Bank, η Hero Honda, η Johnson & 

Johnson, η Lever, η Microsoft, η Samsung και η Sony. (India Times, 22 Ιουνίου 2005). 

 

Μια ακόμη περίπτωση16 παραβίασης της αρχής των ίσων αποστάσεων 

αποτελεί μια φαρμακευτική πολυεθνική, η Smith Kline, με έδρα τον Καναδά. Η εταιρία 

αυτή κατασκεύαζε, συσκεύαζε και διένειμε ένα φάρμακο, το Tagamet, από το οποίο 

αποκόμιζε μεγάλα έσοδα στον Καναδά. Για την παρασκευή του φαρμάκου η Smith 

Kline χρησιμοποιούσε την cimetidine, ένα ενεργό συστατικό το οποίο προμηθευόταν 

από τα offshore υποκαταστήματα που διέθετε στην Ιρλανδία και στις Μπαχάμες, δύο 

χώρες με χαμηλούς συντελεστές φορολόγησης. Η αξία αγοράς προσδιορίστηκε στα 

τετρακόσια δολάρια το κιλό, καθώς το ενεργό αυτό συστατικό αποτελούσε πατέντα. 

Όταν η γενετική φόρμουλα του συστατικού έγινε γνωστή, η αξία αγοράς της 

κυμαινόταν από πενήντα έως διακόσια πενήντα δολάρια το κιλό, όμως η Smith Kline 

συνέχισε να την προμηθεύεται στην αξία που είχε συμφωνήσει, δηλαδή στα τετρακόσια 

δολάρια το κιλό, γεγονός που συντελούσε στη μείωση των εσόδων και των 

φορολογητέων κερδών της στον Καναδά. Οι αρμόδιες καναδικές φορολογικές αρχές 

θεώρησαν ότι η επιχείρηση παρουσίαζε πλασματικά έσοδα, καθώς με την ενδοομιλική 

τιμολόγηση δεν ακολούθησε την ελεύθερη αγορά, με αποτέλεσμα να πληρώσει 

πρόστιμο ύψους πενήντα ενός εκατομμυρίων δολαρίων. 

                                                           
16 Prem Sikkaa, Hugh Willmott, «The dark side of transfer pricing: Its role in tax avoidance and wealth 

retentiveness» , Elsevier, 29 Ιουλίου 2007 
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Παρόμοια περίπτωση17 αποτελεί και η Nissan Motor (GB) στο Ηνωμένο 

Βασίλειο (Financial Times, 21 Ιουλίου 2004). Oι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της 

Βρετανίας θεώρησαν ότι η Nissan μείωσε τα φορολογητέα κέρδη της στην Αγγλία, 

κατά τετρακόσια εκατομμύρια λίρες, με το πρόσχημα της αυξημένης τιμής των 

εισαγόμενων εξαρτημάτων που χρησιμοποιούσε ως πρώτη ύλη. «Όταν έχεις μια 

επιχείρηση που δραστηριοποιείται διεθνώς διακινώντας προϊόντα και εξαρτήματα 

παγκοσμίως, τότε υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι γίνεται προσπάθεια να μειωθεί η 

φορολογική επιβάρυνσή της, παρά να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά της» (Daily 

Telegraph, 12 Νοεμβρίου 2004).  

 

Τέλος, η εταιρία IBM θεωρήθηκε ότι παραβίασε την αρχή των ίσων 

αποστάσεων στις ενδοομιλικές της συναλλαγές. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε από 

τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της Αγγλίας ότι το υποκατάστημα του Ηνωμένου 

Βασιλείου πλήρωνε αμοιβή για την παροχή των δικαιωμάτων χρήσης του εμπορικού 

σήματος στην IBM Corp, την μητρική αμερικανική εταιρία, η οποία αντιστοιχούσε στο 

8% με 12% των εσόδων από πωλήσεις και παροχή υπηρεσιών της ΙΒΜ Corp. (The 

Register, 12 Αυγούστου 1999). Η IBM πλήρωσε πρόστιμο εφτακόσια εκατομμύρια λίρες 

στην Αγγλία. (The Observer, 22 Ιουνίου 2003). 

 

Πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα και μάλιστα στην ελληνική επικράτεια, 

αποτελεί και η περίπτωση της εταιρίας ΚΡΑΦΤ ΦΟΥΝΤΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., η οποία 

παραβίασε το νόμο Ν.3728/08 περί ενδοομιλικών συναλλαγών και της επιβλήθηκε 

πρόστιμο αξίας 1.277.303,00€ από την υπηρεσία εποπτείας της αγοράς του Υπουργείου 

Ανάπτυξης. Στο άρθρο που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 

αναφέρεται πως ο έλεγχος διενεργήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία, «Cadbury 

Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία Ζαχαρώδη Σοκολάτες» για την οικονομική χρήση του 2008. 

Η συγκεκριμένη εταιρεία εντός του 2010 απορροφήθηκε από την «Κραφτ Φουντς 

Ελλάς ΑΕ», η οποία και ανέλαβε τις υποχρεώσεις της. Σύμφωνα με το υπουργείο 

Ανάπτυξης, η ελεγχόμενη εταιρεία υπέπεσε σε παραβάσεις που αφορούν στη μη 

δήλωση ενδοομιλικών συναλλαγών, στη μη επαρκή τεκμηρίωση ενδοομιλικών 

συναλλαγών και στη μη τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων.(Ναυτεμπορική 1 

Οκτωβρίου 2012) 

 

                                                           
17Prem Sikkaa, Hugh Willmott, «The dark side of transfer pricing: Its role in tax avoidance and wealth 

retentiveness» , Elsevier, 29 Ιουλίου 2007 



11 

Τέλος, σε άρθρο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.in.gr αναφέρονται 

τριγωνικές υποθέσεις ενδοομιλικής τιμολόγησης, όπου γίνεται τεχνητή μεταφορά 

κερδών από την Ελλάδα σε χώρες με χαμηλότερη φορολογία. Πιο συγκεκριμένα, 

αναφέρεται ότι : «Οι ενδοομιλικές συναλλαγές πολυεθνικών φουσκώνουν τις τιμές 

αλλά και το κόστος προκειμένου να αποφεύγουν τη φορολογία στην Ελλάδα. Οι εν 

Ελλάδι θυγατρικές εισάγουν προϊόντα με τεχνητά υψηλό κόστος, το οποίο μετακυλίεται 

μέσω των υψηλών τιμών, στους καταναλωτές». ( www.in.gr, 17 Σεπτεμβρίου 2012). 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων της ΥΠΕΑ 

στις πολυεθνικές που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκε ότι για να εμφανίσουν χαμηλή 

κερδοφορία ακολουθούν τις ακόλουθες μεθόδους18:  

 

� Οι μητρικές χρεώνουν με πολύ υψηλό τίμημα στις θυγατρικές τους τα 

δικαιώματα χρήσης των σημάτων (royalties). Έτσι, οι θυγατρικές 

εμφανίζουν υψηλό κόστος και έχουν χαμηλότερη φορολόγηση. 

� Οι θυγατρικές αγοράζουν από τις μητρικές τους σε υψηλές τιμές 

προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Και σε αυτή την περίπτωση οι θυγατρικές 

εμφανίζουν μεγάλο κόστος ώστε να γλιτώνουν τη φορολόγηση κερδών 

στην Ελλάδα. 

� Οι μητρικοί όμιλοι δανείζουν τις θυγατρικές τους με τριπλάσιο επιτόκιο 

από αυτό που επικρατεί στην αγορά.  

� Μία θυγατρική εταιρεία λιανικής προχωρεί σε ειδική συμφωνία αγοράς 

προϊόντων από θυγατρική προμηθευτική εταιρεία στο εξωτερικό. 

Ταυτόχρονα, σε παγκόσμιο επίπεδο οι μητρικές των εταιρειών αυτών 

προχωρούν σε συμφωνία η οποία περιλαμβάνει και παροχή έκπτωσης σε 

περίπτωση επίτευξης στόχων επί των πωλήσεων. Ωστόσο, το όφελος από 

την έκπτωση για τη θυγατρική λιανικής στην Ελλάδα δεν της αποδίδεται. 

Το καρπώνεται η μητρική της εταιρεία στο εξωτερικό, την ίδια στιγμή 

που στην Ελλάδα η θυγατρική φαίνεται να έχει αγοράσει ακριβά το 

προϊόν. Έτσι πετυχαίνει και να μη φορολογείται, αλλά και να 

υπερτιμολογεί το προϊόν.  

� Εταιρίες εμφανίζουν επί σειρά ετών ζημιές και πρόβλημα ρευστότητας. 

 
                                                           
18Δημήτρης Χαροντάκης, «Αρχίζουν τα πρόστιμα για παραβάσεις των ενδοομιλικών συναλλαγών. 

Επιβαρύνουν τις τιμές των προϊόντων και ευνοούν την αποφυγή φορολόγησης» Το Βήμα 19 

Ιανουαρίου 2012 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

 

Διεθνές Δίκαιο 

 

Οι ενδοομιλικές συναλλαγές αποτελούν αντικείμενο νομοθετικής ρύθμισης σε 

πολλές χώρες ήδη από το 1930. Σε διεθνές επίπεδο, η Επιτροπή Δημοσιονομικών 

Υποθέσεων του ΟΟΣΑ σε συνεργασία με τις ΗΠΑ εξέδωσαν την πρώτη έκθεση 

σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές το 1979. Οι διατάξεις του τομέα 482 (Section 

482) από την Υπηρεσία Εσωτερικού Εισοδήματος των ΗΠΑ (Internal Revenue 

Service), με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ, αποτελούν σήμερα το νομοθετικό 

πλαίσιο εφαρμογής για την τιμολόγηση των ενδοομιλικών συναλλαγών. Έκτοτε, πολλές 

χώρες έχουν ενσωματώσει στο εσωτερικό νομοθετικό τους πλαίσιο τις Οδηγίες του 

ΟΟΣΑ κι έτσι οι νόμοι και οι διατάξεις τους στο ζήτημα των ενδοομιλικών 

συναλλαγών στηρίζονται κυρίως στην «αρχή των ίσων αποστάσεων (arm's length 

principle)». 

 

Α.Η Αρχή των Ίσων Αποστάσεων 

 

Η αρχή των ίσων αποστάσεων αποτελεί τη βάση των Κατευθυντήριων 

Οδηγιών του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με αυτήν, οι όροι συναλλαγής δυο συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι ίδιοι με αυτούς που θα είχαν συμφωνήσει δύο 

ανεξάρτητες επιχειρήσεις, για την πραγματοποίηση μιας παρόμοιας συναλλαγής, υπό 

παρόμοιες συνθήκες, σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς.19 Παράλληλα, ο ΟΟΣΑ και το 

Υπουργείο Οικονομικών των Η.Π.Α. συμφωνούν πως, η τιμή μιας ενδοομιλικής 

συναλλαγής είναι αποδεκτή εφόσον αντιστοιχεί στην τιμή που θα είχαν συμφωνήσει 

ανεξάρτητες μεταξύ τους επιχειρήσεις (εξωτερική σύγκριση) ή εφόσον αντιστοιχεί στην 

τιμή που θα είχαν συμφωνήσει μια εταιρία του ομίλου στις συναλλαγές της με μια 

ανεξάρτητη επιχείρηση (εσωτερική σύγκριση). 

 

Για τον προσδιορισμό των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών και την 

τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δυνατότητα 

συγκρισιμότητας των συναλλαγών αυτών. Αυτό σημαίνει ότι τα οικονομικά 

χαρακτηριστικά των συναλλαγών δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν διαφορές οι οποίες 

                                                           
19Loraine Eden, “Taxes, Transfer Pricing and the Multinational Enterprise” 
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μπορεί να επηρεάζουν τα αποτελέσματα, ή αν τα επηρεάζουν μπορεί να 

αντισταθμιστούν με τις κατάλληλες προσαρμογές20. Τα οικονομικά χαρακτηριστικά 

των συναλλαγών είναι τα χαρακτηριστικά των ενσώματων ή άυλων περιουσιακών 

στοιχείων, καθώς και των υπηρεσιών, οι λειτουργίες που επιτελεί καθένα από τα 

συμβαλλόμενα μέρη (λαμβάνοντας υπόψη τα πάγια που χρησιμοποιούν και τους 

κινδύνους που αναλαμβάνουν), οι συμβατικοί όροι των συναλλαγών, οι οικονομικές 

συνθήκες της αγοράς στην οποία πραγματοποιούνται οι συναλλαγές και η 

επιχειρηματική στρατηγική που ακολουθεί η επιχείρηση21. 

 

Β. Μέθοδοι Προσδιορισμού της Τιμής των Ενδοομιλικών Συναλλαγών 

 

Για τον προσδιορισμό των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών έχουν 

διαμορφωθεί τόσο από τον ΟΟΣΑ, στις Κατευθυντήριες Οδηγίες, όσο και από την 

Υπηρεσία Εσωτερικού Εισοδήματος των Η.Π.Α. (Internal Revenue Service), στις 

διατάξεις του τομέα 482 (Section 482) κάποιες μέθοδοι, οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από 

πολλές χώρες. Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τις παραδοσιακές μεθόδους και τις 

υπόλοιπες μεθόδους. 

 

B.1 Παραδοσιακές Μέθοδοι 

 

Για την εφαρμογή της αρχής των ίσων αποστάσεων σε όλους τους τύπους 

συναλλαγών (χορήγηση δανείου, ενοικίαση ή πώληση ενσώματων περιουσιακών 

στοιχείων, μεταφορά ή χρήση άυλων περιουσιακών στοιχείων και παροχή υπηρεσιών) 

καθιερώθηκαν κάποιες μέθοδοι προσδιορισμού των τιμών. Πιο συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιούνται οι τρεις παρακάτω παραδοσιακές μέθοδοι, οι οποίες είναι κοινά 

αποδεκτές από ΟΟΣΑ και ΗΠΑ: 

 

� της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής (Comparable Uuncontrolled Price 

Method), 

� της τιμής μεταπώλησης (Resale Price Method) και  

� του κόστους συν κέρδος (Cost Plus Method) 

 

                                                           
20 OECD, REVIEW OF COMPARABILITY AND OF PROFIT METHODS, Chapter 1, D.1 Comparability analysis 
21OECD, REVIEW OF COMPARABILITY AND OF PROFIT METHODS, Chapter 1, D.1.2 Factors determining 

comparability 
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Με τη μέθοδο της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής (CUP), ορίζεται ως τιμή 

ενδοομιλικής συναλλαγής η τιμή μιας συναλλαγής μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, 

για ένα πανομοιότυπο προϊόν υπό της ίδιες συνθήκες αγοράς. Ο προσδιορισμός της 

γίνεται είτε με εξωτερική είτε με εσωτερική σύγκριση τιμών, με την εσωτερική να 

θεωρείται πιο αξιόπιστη, καθώς χρησιμοποιεί τιμές συναλλαγών που διενεργήθηκαν 

ανάμεσα στην φορολογούμενη επιχείρηση και μια ανεξάρτητη. Σε γενικές γραμμές, η 

μέθοδος της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής (CUP), προϋποθέτει την ύπαρξη 

παρόμοιων, αν όχι ταυτόσημων χαρακτηριστικών, χωρίς όμως να αποκλείει και 

περιπτώσεις τυχόν αποκλίσεων οι οποίες μπορούν να επιδέχονται διορθώσεων. Η 

μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, στις περιπτώσεις πώλησης ή 

παραχώρησης άυλων περιουσιακών στοιχείων, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί  παρόμοια 

συναλλαγή με ανεξάρτητη επιχείρηση. Αντίθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις των ΗΠΑ, 

η CUP ενδείκνυται μόνο για ενσώματα στοιχεία. Βέβαια, η μέθοδος της συγκρίσιμης μη 

ελεγχόμενης τιμής καθίσταται προβληματική όταν εμπλέκονται παράγοντες όπως η 

διαφοροποίηση του προϊόντος ή, η πολυπλοκότητα των αγορών. Στις περιπτώσεις που 

δεν μπορεί να εφαρμοστεί, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι άλλες δύο μέθοδοι. 

 

Η μέθοδος της τιμής μεταπώλησης (RPM) συγκρίνει το περιθώριο μικτού 

κέρδους που πραγματοποιεί η εταιρία κατά τη μεταπώληση ενός αγαθού σε μια 

ανεξάρτητη επιχείρηση, με το περιθώριο κέρδους που πραγματοποιείται σε συγκρίσιμες 

ανεξάρτητες συναλλαγές. Και εδώ ο προσδιορισμός του περιθωρίου κέρδους γίνεται με 

εξωτερικά ή εσωτερικά συγκριτικά στοιχεία. Η τιμή της ενδοομιλικής συναλλαγής 

ισοδυναμεί με την αξία μεταπώλησης μειωμένη κατά το περιθώριο κέρδους 

μεταπώλησης. Για τον προσδιορισμό του περιθώριο κέρδους μεταπώλησης 

λαμβάνονται υπόψη το ποσοστό κέρδους και τα έξοδα της εταιρίας που συνδέονται με 

τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Η μέθοδος της τιμής μεταπώλησης εφαρμόζεται σε 

περιπτώσεις κατά τις οποίες στα πωλούμενα προϊόντα ή υπηρεσίες δεν προστίθεται 

ιδιαίτερη αξία κατά τη μεταπώλησή τους. Αντίθετα, η μέθοδος αντενδείκνυται εφόσον 

τα προϊόντα έχουν υποστεί επεξεργασία ή ενσωματώνονται σε άλλα προϊόντα. 

 

Με τη μέθοδο του κόστους συν κέρδους (CPM) η τιμολόγηση της 

ενδοομιλικής συναλλαγής γίνεται στην αξία του κόστους απόκτησης ή παραγωγής του 

αγαθού ή της υπηρεσίας, προσαυξημένο με το περιθώριο κέρδους. Το περιθώριο 

κέρδους προσδιορίζεται είτε από συγκρίσιμες συναλλαγές της εταιρίας με ανεξάρτητες 

επιχειρήσεις (εσωτερική σύγκριση), είτε από ανεξάρτητες επιχειρήσεις σε συγκρίσιμες 
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συναλλαγές (εξωτερική σύγκριση). Η αξιοπιστία της μεθόδου βασίζεται στη συνεπή 

τήρηση των λογιστικών μεθόδων κοστολόγησης, όχι μόνο για τις ενδοομιλικές 

συναλλαγές αλλά και για τις συναλλαγές με ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Παράλληλα, η 

συγκρισιμότητα αφορά περισσότερο την ομοιότητα των λειτουργιών, των κινδύνων και 

των συμβατικών όρων της συναλλαγής και όχι του προϊόντος. Η μέθοδος αυτή 

χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχει δυνατότητα συγκρισιμότητας για τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες και όταν για την παραγωγή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών δεν 

απαιτείται η χρήση άυλων περιουσιακών στοιχείων. 

 

Στις περιπτώσεις όπου οι παραδοσιακές μέθοδοι δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, μπορούν να εφαρμοστούν οι παρακάτω μέθοδοι οι οποίες βασίζονται 

στο κέρδος που προκύπτει από την συναλλαγή.  

 

Β.2 Άλλες Μέθοδοι 

 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, επιτρέπεται η εφαρμογή και άλλων μεθόδων οι οποίες 

βασίζονται στο κέρδος. Μάλιστα, στις διατάξεις των Η.Π.Α. αυτές οι μέθοδοι 

θεωρούνται πιο αξιόπιστες για τον υπολογισμό των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών 

για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία. Αυτές είναι: 

 

� η μέθοδος του καθαρού κέρδους συναλλαγής (Transactional Net Margin 

Method) και 

� η μέθοδος του επιμερισμού του κέρδους (Profit Split Method) 

 

Η μέθοδος του καθαρού κέρδους συναλλαγής (TNMM) λειτουργεί 

χρησιμοποιώντας την τιμή στην οποία το καθαρό περιθώριο κέρδους από τη συναλλαγή 

αντιστοιχεί στο περιθώριο που επιτυγχάνουν ανεξάρτητες επιχειρήσεις υπό παρόμοιες 

συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, η αξία του αγαθού κατά την ενδοομιλική τιμολόγηση 

προκύπτει υπολογίζοντας το καθαρό κέρδος το οποίο θα επιτύγχανε η συνδεδεμένη 

επιχείρηση για τη συγκεκριμένη συναλλαγή υπό συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού, σε 

σχέση με μία βάση αναφοράς, όπως το κόστος κτήσης ή τον κύκλο εργασιών ή τα 

χρησιμοποιούμενα πάγια.22 Ο προσδιορισμός του περιθωρίου κέρδους πρέπει να 

προκύπτει από εσωτερική ή εξωτερική σύγκριση. Η μέθοδος χρησιμοποιείται στις 

                                                           
22 OECD, REVIEW OF COMPARABILITY AND OF PROFIT METHODS, Chapter 2, Part III, B. Transactional net 

margin method 
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περιπτώσεις όπου δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι μέθοδοι τιμής μεταπώλησης και 

κόστους συν κέρδους, λόγω των διαφορών ως προς τις λειτουργίες και τους κινδύνους 

ανάμεσα στις ενδοομιλικές συναλλαγές και στις συναλλαγές μεταξύ ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων23. 

 

Στη νομοθεσία των ΗΠΑ, η μέθοδος του καθαρού κέρδους συναλλαγής 

(TNMM) αντικαθίσταται από τη μέθοδο της σύγκρισης του κέρδους (Comparable Profit 

Method). Η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι αυτή εστιάζει στη συγκρισιμότητα 

των επιχειρήσεων και όχι των συναλλαγών. Αναλυτικότερα, με τη μέθοδο της 

σύγκρισης του κέρδους, η τιμή ενδοομιλικής τιμολόγησης προσδιορίζεται με τη χρήση 

αριθμοδεικτών αποδοτικότητας από ανεξάρτητες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στον ίδιο κλάδο. Εφόσον οι αριθμοδείκτες αυτοί αποδώσουν τα ίδια αποτελέσματα 

μετά την εφαρμογή τους και στην επιχείρηση, τότε οι τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών 

θεωρούνται εύλογες. Σε αντίθετη περίπτωση, αναπροσαρμόζονται μέχρι τα 

αποτελέσματα της εταιρείας να ανταποκρίνονται στους αριθμοδείκτες των ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων. 

 

Επιπλέον, ο ΟΟΣΑ αναγνωρίζει τη μέθοδο του επιμερισμού του κέρδους, όπου 

το καθαρό αποτέλεσμα που προκύπτει από την ενδοομιλική συναλλαγή κατανέμεται 

μεταξύ των συμβαλλόμενων επιχειρήσεων βάσει της συνεισφοράς τους στη συναλλαγή. 

Η ανάλυση της συνεισφοράς των συμβαλλομένων επιχειρήσεων αφορά 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 

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 (joint venture). 

Η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη σε περιπτώσεις όπου στο τελικό προϊόν προστίθεται 

πολύ μεγάλη αξία από τη χρήση άυλων περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας24. 

 

Τέλος, υπάρχει και η μέθοδος του συνολικού επιμερισμού βάσει μαθηματικού 

τύπου, η οποία δεν είναι αποδεκτή από τον ΟΟΣΑ, καθώς θεωρείται μη συμβατή με την 
                                                           
23Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη. Σελ.52 
24www.transfer pricing.gr : «Μέθοδοι Τεκμηρίωσης με βάση τις Οδηγίες του ΟΟΣΑ – Μη Παραδοσιακές 

Μέθοδοι » 
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αρχή των ίσων αποστάσεων, χρησιμοποιείται όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και 

στη Γερμανία. Με τη μέθοδο αυτή, το συνολικό εισόδημα του ομίλου κατανέμεται 

μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, βάση ενός μαθηματικού τύπου που 

υπολογίζεται βάζοντας ως δεδομένα κάποια στοιχεία εξόδων ή εσόδων των επιμέρους 

επιχειρήσεων. Αυτό όμως ενέχει τον κίνδυνο να αποδοθεί ο ίδιος συντελεστής 

βαρύτητας σε ανόμοιες εταιρίες, καθώς δεν επηρεάζουν τον υπολογισμό τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά της επιχείρησης, ή οι διαφορές μεταξύ των χωρών στις οποίες 

δραστηριοποιούνται. 

 

Γ. Διοικητικές Μέθοδοι για την Αποφυγή και Επίλυση Διαφορών 

 

Σε περίπτωση που α) διαπιστωθεί η ύπαρξη εμπορικών ή οικονομικών 

σχέσεων μεταξύ δυο συνδεδεμένων επιχειρήσεων, με όρους που διαφέρουν από 

εκείνους μεταξύ δυο ανεξάρτητων επιχειρήσεων, β) οι τιμές και οι όροι των 

συναλλαγών παραβιάζουν την αρχή των ίσων αποστάσεων και γ) η παραβίαση της 

αρχής των ίσων αποστάσεων συντελεί στη μείωση των φορολογητέων κερδών, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των διμερών συμβάσεων του άρθρου 9 ΠΣ – ΟΟΣΑ.  

 

Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί διόρθωσης των κερδών. 

Σύμφωνα με αυτήν, επιτρέπεται η προσθήκη στο φορολογητέο εισόδημα μιας 

επιχείρησης ενός συμβαλλόμενου κράτους και η φορολόγηση των κερδών που θα 

πραγματοποιούνταν σε περίπτωση που δεν παραβιαζόταν η αρχή των ίσων 

αποστάσεων25. Πρόκειται ουσιαστικά, για μια εκ των υστέρων αύξηση της 

φορολογικής υποχρέωσης της επιχείρησης στην οποία διενεργείται. Επιπλέον, 

επιβάλλονται διάφορες κυρώσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε κράτους, 

προσαυξήσεις, πρόστιμα ή και ποινικές διώξεις. Ο τρόπος διενέργειας της διόρθωσης 

των κερδών επαφίεται στις εθνικές φορολογικές διατάξεις. 

 

Παράλληλα, η διόρθωση των κερδών μιας επιχείρησης αυξάνει το ποσοστό 

κέρδους της από την ενδοομιλική συναλλαγή. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει 

αντίστοιχα να μειωθούν τα κέρδη από την αντισυμβαλλόμενη συνδεδεμένη επιχείρηση 

ώστε να αποφευχθεί διπλή φορολογία, να γίνει δηλαδή αναπροσαρμογή των κερδών, 

για την οποία όμως δεν είναι απαραίτητη η συμφωνία των δυο συμβαλλομένων κρατών. 

                                                           
25Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη, Σελ.90 
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Προβλέπεται όμως η διενέργεια διαβουλεύσεων μεταξύ των αρμοδίων αρχών των 

συμβαλλομένων κρατών ώστε να υπάρξει αμοιβαίος διακανονισμός. 

 

Η διαδικασία του αμοιβαίου διακανονισμού προβλέπει την υποβολή αίτησης 

από τον φορολογούμενο στην αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους στο οποίο 

ανήκει, εντός τριών ετών από τη γνωστοποίηση της απόφασης για διόρθωση των 

κερδών. Εφόσον η φορολογική αρχή θεωρήσει βάσιμους τους ισχυρισμούς της 

επιχείρησης μπορεί να προβεί στην επίλυση του ζητήματος μονομερώς, με βάση το 

εθνικό δίκαιο. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε η διαδικασία διενεργείται μεταξύ των 

φορολογικών αρχών των δυο εμπλεκόμενων κρατών, ώστε να υπάρξει συμφωνία για τη 

φορολόγηση της επιχείρησης. Εφόσον διαπιστωθεί σύμπτωση απόψεων των 

συμβαλλομένων κρατών τότε η αναπροσαρμογή των κερδών είναι υποχρεωτική. Σε 

περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατών τότε δεν 

γίνεται αναπροσαρμογή και η διπλή φορολογία δεν αίρεται. Γενικά, η διαδικασία αυτή 

εφαρμόζεται ελάχιστα κι έτσι θεσπίστηκε η διαδικασία της διαιτησίας ως μέρος της 

διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της. 

 

Η διαδικασία διαιτησίας είναι υποχρεωτική, εφόσον ζητηθεί από την 

επιχείρηση και προβλέπει την επίλυση της διαφοράς από έναν τρίτο, ο οποίος 

εξουσιοδοτείται γι’ αυτό με συμφωνία των μερών.26 Η απόφαση είναι δεσμευτική και 

για τα δυο συμβαλλόμενα κράτη και εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τις προθεσμίες που 

προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο, εκτός και αν ένα πρόσωπο που επηρεάζεται άμεσα 

από την υπόθεση δεν αποδεχθεί τη συμφωνία των συμβαλλόμενων κρατών που θέτει σε 

εφαρμογή την απόφαση διαιτησίας.27 

 

Παράλληλα, αρκετά κράτη έχουν καθορίσει από κοινού τις παραμέτρους της 

ενδοομιλικής τιμολόγησης ώστε να μειώσουν τον κίνδυνο προστριβών. Με τις 

Συμφωνίες Προκαθορισμένης Τιμολόγησης καθορίζονται πριν την διενέργεια των 

ενδοομιλικών συναλλαγών τα κριτήρια βάσει των οποίων θα προσδιοριστούν οι τιμές 

των συναλλαγών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συνήθως μια τριετία. 

Διακρίνονται σε μονομερείς, διμερείς ή πολυμερείς ανάλογα με τον αριθμό των κρατών 

που συμμετέχουν σε αυτές. Αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο καθώς μπορούν να 

αυξήσουν την ασφάλεια του δικαίου, αποφεύγονται οι διορθώσεις των φορολογητέων 

                                                           
26Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη. Σελ.110 
27Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη. Σελ.111 
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κερδών, οι πρόσθετοι φόροι, τα πρόστιμα, οι κυρώσεις και η διπλή φορολογία. Οι 

Συμφωνίες αυτές έχουν υιοθετηθεί και από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. 

 

Δ. Τεκμηρίωση 

 

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν συστήματα για τη λογιστική και φορολογική 

παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, αυτά δεν κρίνονται επαρκή 

για την αποτελεσματική παρακολούθηση των ενδοομιλικών συναλλαγών. Έτσι, τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται διεθνώς μια αύξηση των διατάξεων που επιβάλλουν 

στις επιχειρήσεις υποχρεώσεις σχετικά με την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών τους 

συναλλαγών. Όμως διαπιστώνεται ότι στην πράξη οι φορολογικές αρχές κάθε κράτους 

έχουν διαμορφώσει διαφορετικούς κανόνες τεκμηρίωσης, με αποτέλεσμα την 

ανασφάλεια των επιχειρήσεων και επιβαρύνσεις σχετιζόμενες με το κόστος 

συμμόρφωσης και δέσμευσης ανθρωπίνων πόρων. Έτσι, έχουν διαμορφωθεί δυο 

συστήματα τεκμηρίωσης, το σύστημα του πυρήνα (core documentation concept) και το 

σύστημα του βασικού φακέλου (masterfile concept). 

 

Το σύστημα του πυρήνα της τεκμηρίωσης επιδιώκει την κατάρτιση μιας 

βασικής τυποποιημένης τεκμηρίωσης που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όσο το 

δυνατό μεγαλύτερη έκταση από όλες τις επιχειρήσεις του ομίλου. Περιλαμβάνει 

πληροφορίες σχετικά με τον όμιλο, την ιστορική του διαδρομή, μια παρουσίαση της 

νομικής, λειτουργικής και οργανωτικής δομής του, παρουσίαση της επιχειρηματικής 

στρατηγικής του, ανάλυση του επιχειρηματικού κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται, 

παρουσίαση των ενδοομιλικών επιχειρηματικών σχέσεων, ανάλυση των λειτουργιών 

και κινδύνων που έχουν αναληφθεί από τα μέλη του ομίλου και αιτιολόγηση των 

εφαρμοζόμενων μεθόδων της ενδοομιλικής τιμολόγησης. Στη συνέχεια γίνεται 

προσαρμογή ή συμπλήρωση του φακέλου σε επίπεδο εταιρίας, όπου λαμβάνονται 

υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε θυγατρικής καθώς και οι ειδικότερες απαιτήσεις των 

εθνικών νομικών διατάξεων. 

 

Το σύστημα του βασικού φακέλου τεκμηρίωσης χρησιμοποιεί για την 

τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών δυο ξεχωριστούς φακέλους: τον βασικό 

φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία για τον όμιλο ως σύνολο και τον εθνικό 

φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει τα εξειδικευμένα στοιχεία που αφορούν την εκάστοτε 

εταιρία του ομίλου. Σε περιπτώσεις ομίλων με συγκεντρωτική δομή και μεγάλη 
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ομοιογένεια το σύστημα του πυρήνα της τεκμηρίωσης αποδεικνύεται 

αποτελεσματικότερο, ενώ το σύστημα του βασικού φακέλου ενδείκνυται σε 

περιπτώσεις αποκεντρωμένων ομίλων. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έχει 

υιοθετήσει για την ευρωπαϊκή τεκμηρίωση το σύστημα του βασικού φακέλου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

 

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 

 

Μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενοποίηση της αγοράς, οι 

διασυνοριακές σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων αναπτύχθηκαν ακόμη περισσότερο. Η 

διασφάλιση της ορθότερης λειτουργίας και του ελέγχου των ενδοομιλικών 

συναλλαγών, αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Πιο 

συγκεκριμένα, το 1990 υπογράφτηκε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας η οποία 

προέβλεπε τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 

για την διόρθωση των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών. Ακόμα, το 2006 η 

ευρωπαϊκή κοινότητα υιοθέτησε τον Κώδικα Δεοντολογίας, με τον οποίο επιδιώκεται η 

εφαρμογή μιας τυποποιημένης τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών 

για τα κράτη μέλη, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της διπλής φορολογίας των 

κερδών. Τέλος, η Επιτροπή εξέδωσε και Κατευθυντήριες Οδηγίες σχετικά με τις 

διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν τα κράτη μέλη στη σύναψη Συμφωνιών 

Προκαθορισμένης Τιμολόγησης. 

 

Α. Σύμβαση Διαιτησίας 

 

Η Σύμβαση Διαιτησίας αποτελεί μια πολυμερή διεθνή συνθήκη η οποία 

αποβλέπει στην διεξαγωγή διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών μελών για την 

εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που 

ένα κράτος μέλος προβεί σε διόρθωση κερδών, η διόρθωση αυτή πρέπει να ακυρωθεί ή 

να αντισταθμιστεί από μια αντίστοιχη αντίστροφη διόρθωση κερδών από το 

αντισυμβαλλόμενο κράτος μέλος. Οι διατάξεις της Σύμβασης εφαρμόζονται και σε 

περιπτώσεις όπου η διόρθωση κερδών δεν επιφέρει άμεση φορολογική επιβάρυνση, 

αλλά μείωση των ζημιών η οποία μπορεί να συμψηφιστεί με κέρδη επόμενων χρήσεων. 

 

Η εφαρμογή της σύμβασης αφορά φόρους εισοδήματος και έχει υπογραφεί 

από τις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Επίσης, 

εφαρμόζεται και σε πανομοιότυπους τύπους ή ανάλογους φόρους που ενδέχεται να 

θεσπιστούν ως συμπληρωματικοί ή υποκατάστατοι των υπαρχόντων.(90/436/ΕΟΚ: 
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άρθρο 2, παρ.3). Παράλληλα, τόσο η ερμηνεία όσο και εφαρμογή της σύμβασης 

επαφίεται στα εθνικά δικαστήρια και εξαρτάται από το εθνικό συνταγματικό δίκαιο των 

κρατών μελών για να αναπτύξει την ισχύ της. Η διαδικασία της Σύμβασης Διαιτησίας 

έχει αρκετές ομοιότητες με την διαδικασία του αμοιβαίου διακανονισμού που 

προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο. Η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι η 

Σύμβαση Διαιτησίας καθιστά υποχρεωτική για τα συμβαλλόμενα κράτη την αποφυγή 

της διπλής φορολογίας.  

 

Η σύμβαση έχει εφαρμογή σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: α) μια 

επιχείρηση ενός συμβαλλόμενου κράτους συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στον έλεγχο ή 

στο κεφάλαιο μιας επιχείρησης ενός άλλου συμβαλλόμενου κράτους, β) τα ίδια 

πρόσωπα συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο μιας 

επιχείρησης ενός συμβαλλόμενου κράτους και μιας επιχείρησης ενός άλλου 

συμβαλλόμενου κράτους, γ) στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ τους επικρατούν όροι 

διαφορετικοί από εκείνους που θα είχαν συμφωνηθεί μεταξύ ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων και δ) όταν μια επιχείρηση ενός συμβαλλόμενου κράτους Α ασκεί τη 

δραστηριότητά της σε άλλο συμβαλλόμενο κράτος Β, και καταλογίζονται στη μόνιμη 

αυτή εγκατάσταση του κράτους Β τα κέρδη τα οποία θα είχε κανονικά 

πραγματοποιήσει εάν αποτελούσε ξεχωριστή επιχείρηση στο κράτος Α.(90/436/ΕΟΚ: 

άρθρο 4). 

 

Αρχικά, το κράτος μέλος που προτίθεται να προβεί σε διόρθωση κερδών 

πρέπει να ενημερώσει την επιχείρηση η οποία έχει παραβεί την αρχή των ίσων 

αποστάσεων και όλα τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη (συνδεδεμένη επιχείρηση και 

αρμόδιες ελεγκτικές αρχές αντισυμβαλλόμενου κράτους). Εφόσον το 

αντισυμβαλλόμενο κράτος μέλος αποδεχθεί την διόρθωση, προβαίνει στην 

αναπροσαρμογή των φορολογητέων κερδών της συνδεδεμένης επιχείρησης και η 

διαδικασία τελειώνει. Σε περίπτωση που η επιχείρηση θεωρεί ότι η διόρθωση αντίκειται 

στην αρχή των ίσων αποστάσεων μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός τριών ετών στις 

αρμόδιες αρχές, όπου θα αναφέρει παράλληλα και τα άλλα συμβαλλόμενα κράτη τα 

οποία οφείλουν να ενημερωθούν. Η υποβολή της ένστασης από την πλευρά της 

θιγόμενης επιχείρησης δεν αναιρεί τη δυνατότητά της να προσφύγει στα αρμόδια 

εθνικά δικαστήρια για την διευθέτηση της διαφοράς. 
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Εφόσον η αρμόδια αρχή στην οποία υποβλήθηκε η ένσταση θεωρεί βάσιμη την 

ένσταση εφαρμόζεται. Η διαδικασία του φιλικού διακανονισμού μεταξύ των 

συμβαλλόμενων κρατών. Στο στάδιο αυτό οι αρμόδιες αρχές των εμπλεκόμενων 

κρατών έχουν τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν και εφόσον καταλήξουν σε 

συμφωνία να προχωρήσουν στην άρση της διπλής φορολογίας. Εφόσον οι αρμόδιες 

αρχές των εμπλεκόμενων κρατών δεν καταλήξουν σε συμφωνία κατά τη διαδικασία του 

φιλικού διακανονισμού εντός δύο ετών, τότε ακολουθεί η διαδικασία της διαιτησίας. 

 

Στο στάδιο αυτό συγκροτείται μια συμβουλευτική επιτροπή, η οποία 

αναλαμβάνει να γνωμοδοτήσει σχετικά με τον τρόπο εξάλειψης της διπλής φορολογίας. 

Τα μέλη της επιτροπής δεσμεύονται από το απόρρητο, οπότε σε περίπτωσης 

παραβίασης τα κράτη οφείλουν να λάβουν μέτρα για την επιβολή κυρώσεων. Η 

επιτροπή είναι υποχρεωμένη να γνωμοδοτήσει εντός έξι μηνών από την ημερομηνία 

ανάθεσης της υπόθεσης και η αποφάσεις της πρέπει να στηρίζονται στην αρχή των ίσων 

αποστάσεων. Για τις ανάγκες της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενες συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις μπορούν να παράσχουν στην επιτροπή όλες τις πληροφορίες, τα 

αποδεικτικά μέσα ή τα έγγραφα που τους φαίνονται χρήσιμα για τη λήψη απόφασης. 

Παράλληλα, υποχρεούνται να ανταποκρίνονται σε κάθε αίτημα της συμβουλευτικής 

επιτροπής όσον αφορά την παροχή πληροφοριών, αποδεικτικών μέσων ή εγγράφων. 

Με την πάροδο του εξαμήνου, οι αρμόδιες αρχές των εμπλεκόμενων κρατών οφείλουν 

να καταλήξουν σε συμφωνία για την άρση της διπλής φορολογίας και την εφαρμογή 

της αρχής των ίσων αποστάσεων. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η μεταξύ τους 

συμφωνία, τα κράτη είναι υποχρεωμένα να συμμορφωθούν με την γνωμοδότηση της 

συμβουλευτικής επιτροπής. 

 

Σε γενικές γραμμές, η Σύμβαση Διαιτησίας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και βοηθά στη 

διευθέτηση των διαφορών που προκύπτουν από την ενδοομιλική τιμολόγηση. Από το 

2000 μάλιστα, ενισχύθηκε η ισχύς της, αφού επιτεύχθηκε μια λιγότερο δεσμευτική 

προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών. Επιπροσθέτως, ο Κώδικας Δεοντολογίας που 

υιοθετήθηκε το 2006 και αναθεωρήθηκε το 2009 συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη 

εφαρμογή της.  
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Β. Κώδικας Δεοντολογίας για την ευρωπαϊκή τεκμηρίωση 

 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 

ένωσης με σκοπό την εφαρμογή μιας τυποποιημένης τεκμηρίωσης των τιμών των 

ενδοομιλικών συναλλαγών για τα κράτη μέλη, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος της 

διπλής φορολογίας των κερδών των ενδοομιλικών συναλλαγών.28 Ο Κώδικας 

Δεοντολογίας αποτελεί ψήφισμα και κατά συνέπεια δεν έχει δεσμευτική ισχύ. Η 

εφαρμογή του όμως συμβάλει στην προστασία των επιχειρήσεων από τυχόν διορθώσεις 

φορολογητέων κερδών, καθώς η τεκμηρίωση των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών 

συμβάλει στη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με την αρχή των ίσων αποστάσεων. 

Παράλληλα, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο ελέγχου των ενδοομιλικών συναλλαγών 

των επιχειρήσεων για τις φορολογικές αρχές των κρατών μελών.  

 

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση της Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης Τιμολόγησης 

Ενδοομιλικών Συναλλαγών είναι προαιρετική για τις επιχειρήσεις, σε περίπτωση όμως 

που αποφασιστεί, θα πρέπει να εφαρμόζεται με συνέπεια και μακροπρόθεσμη 

προοπτική από όλες τις εταιρίες του ομίλου. Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να 

προετοιμάζει τους φακέλους τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών 

της, καθώς και όποια συμπληρωματικά στοιχεία ζητηθούν και να τους θέτει στη 

διάθεση των αρμόδιων φορολογικών αρχών εντός των προθεσμιών που της έχουν τεθεί. 

Παράλληλα, έχει την δυνατότητα να επιλέξει τον τρόπο αποθήκευσης και διαφύλαξης 

των στοιχείων της τεκμηρίωσης. Η τεκμηρίωση των τιμών δεν αφορά μόνο την 

οικονομική χρήση κατά την οποία καταρτίστηκε, αλλά συνεχίζει να ισχύει εφόσον δεν 

έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία που επηρεάζουν τον καθορισμό των τιμών. Σε περίπτωση 

μεταβολής, η τεκμηρίωση αναπροσαρμόζεται. 

 

Η Ευρωπαϊκή Τεκμηρίωση των Τιμών των Ενδοομιλικών Συναλλαγών 

πραγματοποιείται σε δύο στάδια, την βασική τεκμηρίωση και την εθνική τεκμηρίωση. 

Η βασική τεκμηρίωση περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αφορούν το σύνολο του 

ομίλου και είναι ίδιες για όλα τα κράτη μέλη. Ο φάκελος με τις πληροφορίες αυτές 

αποτελεί τον Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης (Masterfile). Η εθνική τεκμηρίωση 

καταρτίζεται ξεχωριστά από κάθε εταιρία του ομίλου, περιλαμβάνει πληροφορίες για 

την εταιρία που δραστηριοποιείται σε συγκεκριμένο κράτος μέλος και αποτελεί τον 

Εθνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης (country specific documantation). 
                                                           
28 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη. Σελ.163 
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Αναλυτικότερα, ο Βασικός Φάκελος Τεκμηρίωσης καταρτίζεται από τη 

μητρική εταιρία του ομίλου, σε γλώσσα κοινά κατανοητή από όλες τις εταιρίες του τον 

απαρτίζουν, καθώς είναι ίδιος για όλες της εταιρίες του ομίλου και αντανακλά την 

οικονομική κατάσταση του ομίλου ως σύνολο. Επίσης περιλαμβάνει πληροφορίες για 

τη μέθοδο υπολογισμού των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών που είναι κοινή για 

όλες τις εταιρίες του ομίλου. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:29 

 

� Γενική περιγραφή της επιχείρησης και της επιχειρηματικής στρατηγικής 

με τις όποιες αλλαγές έχουν γίνει σε σύγκριση με το προηγούμενο 

φορολογικό έτος. 

� Γενική περιγραφή της οργανωτικής, νομικής και λειτουργικής δομής του 

ομίλου, η οποία περιλαμβάνει οργανόγραμμα, κατάλογο των μελών του 

ομίλου και περιγραφή της συμμετοχής της μητρικής εταιρίας στις 

θυγατρικές. 

� Γενική περιγραφή των εταιριών του ομίλου που διενεργούν ενδοομιλικές 

συναλλαγές με εταιρίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

� Γενική περιγραφή των ενδοομιλικών συναλλαγών στις οποίες 

συμμετέχουν εταιρίες με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου θα 

περιλαμβάνονται και στοιχεία σχετικά με τη ροή των συναλλαγών, τη 

ροή των τιμολογίων και το ύψος των συναλλαγών. 

� Γενική περιγραφή των επιτελούμενων λειτουργιών, των κινδύνων που 

αναλαμβάνονται και μια περιγραφή των μεταβολών στις λειτουργίες και 

στους κινδύνους σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος πχ. 

αλλαγή από έναν ανεξάρτητο διανομέα σε πράκτορα. 

� Την ιδιοκτησία άυλων περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι τα 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, εμπορικές ονομασίες, η 

τεχνογνωσία καθώς και η καταβολή ή είσπραξη δικαιωμάτων χρήσης 

(royalties). 

�  Την πολιτική ενδοομιλικής τιμολόγησης η μια περιγραφή του 

συστήματος προσδιορισμού των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών του 

ομίλου, η οποία τεκμηριώνει ότι οι συναλλαγές μεταξύ των εταιριών του 

ομίλου διενεργούνται με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων. 

                                                           
29Margaret Critzer, Andrew Hickman, Dirk Van Stappen: “Pan-European documentation: The EU 

approach for transfer pricing. 
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� Κατάλογο συμφωνιών κατανομής κόστους, συμφωνιών 

προκαθορισμένης τιμολόγησης ενδοομιλικών συναλλαγών και 

δεσμευτικών εγγράφων απόψεων της διοίκησης για θέματα ενδοομιλικής 

τιμολόγησης, εφόσον αφορούν εταιρίες του ομίλου που εδρεύουν στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

� Δήλωση κάθε επιχείρησης του ομίλου η οποία φορολογείται στο 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ότι δεσμεύεται να παρέχει 

συμπληρωματικές πληροφορίες κατόπιν αιτήματος και εντός εύλογης 

προθεσμίας σύμφωνα με τους κανόνες της εθνικής νομοθεσίας. 

 

Ο Εθνικός Φάκελος Τεκμηρίωσης πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

στοιχεία ώστε να συμπληρώνει τον Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης30: 

 

� Λεπτομερή περιγραφή της επιχείρησης και της επιχειρηματικής 

στρατηγικής της, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών που έγιναν σε 

σύγκριση με το προηγούμενο φορολογικό έτος. 

� Πληροφορίες, όπως η περιγραφή και επεξήγηση των ενδοομιλικών 

συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από την συγκεκριμένη εταιρία 

ομίλου, περιλαμβάνοντας αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την ροή των 

συναλλαγών (ενσώματα, άυλα περιουσιακά στοιχεία, υπηρεσίες και 

χρηματοοικονομικές συναλλαγές), την ροή των τιμολογίων και το ύψος 

των συναλλαγών. 

� Ανάλυση συγκρισιμότητας σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 

περιουσιακών στοιχείων και των υπηρεσιών, λειτουργική ανάλυση (των 

λειτουργιών που επιτελούνται, των παγίων που χρησιμοποιούνται, των 

κινδύνων που αναλαμβάνονται), τους συμβατικούς όρους, τις 

οικονομικές συνθήκες καθώς και τις ειδικές επιχειρηματικές 

στρατηγικές. 

� Επεξήγηση της επιλογής και της εφαρμογής της μεθόδου για τον 

προσδιορισμό των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών, δηλαδή γιατί 

επιλέχθηκε η συγκεκριμένη μέθοδος και με ποιόν τρόπο εφαρμόστηκε. 

� Πληροφορίες σχετικά με εσωτερικά ή και εξωτερικά συγκριτικά 

στοιχεία, εφόσον είναι διαθέσιμες. 

                                                           
30Margaret Critzer, Andrew Hickman, Dirk Van Stappen: “Pan-European documentation: The EU 

approach for transfer pricing. 
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� Περιγραφή της εφαρμογής της πολιτικής των ενδοομιλικών 

τιμολογήσεων του ομίλου. 

 

Ένας όμιλος έχει τη δυνατότητα να εισάγει στοιχεία στον Βασικό Φάκελο 

Τεκμηρίωσης σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να καταρτίσει εθνικό φάκελο 

τεκμηρίωσης. Ο εθνικός φάκελος τεκμηρίωσης πρέπει να καταρτίζεται στην γλώσσα 

που ορίζεται από το συγκεκριμένο κράτος μέλος έστω και αν η επιχείρηση έχει επιλέξει 

να συμπεριλάβει τις πληροφορίες της επιχείρησης στον Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, 

αντί να καταρτίσει ξεχωριστό εθνικό φάκελο. 

 

Γ. Συμφωνίες Προκαθορισμένης Τιμολόγησης 

 

Οι Συμφωνίες Προκαθορισμένης Τιμολόγησης συνάπτονται μεταξύ των 

κρατών μελών και των επιχειρήσεων πριν τη διενέργεια των ενδοομιλικών τους 

τιμολογήσεων, με σκοπό τον καθορισμό των κριτήριων βάσει των οποίων θα 

προσδιοριστούν οι τιμές των συναλλαγών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 

συνήθως μια τριετία. Αποτελούν δεσμευτικές συμφωνίες που διακρίνονται σε 

μονομερείς, διμερείς και πολυμερείς ανάλογα με τον αριθμό των κρατών μελών που 

συμμετέχουν σε αυτές.31 

 

Για να αξιολογηθεί η πιθανότητα σύναψης μιας τέτοιας συμφωνίας, απαιτείται 

μια ανεπίσημη αίτηση από την επιχείρηση προς τις φορολογικές αρχές των 

εμπλεκόμενων κρατών, όπου θα αναγράφονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, όπως 

τα στοιχεία της επιχείρησης, η δραστηριότητά της, οι συναλλαγές που θα αποτελέσουν 

αντικείμενο της συμφωνίας, η μεθοδολογία της τιμολόγησης, η επιθυμητή διάρκεια της 

συμφωνίας, καθώς και όλες οι εμπλεκόμενες χώρες. Επίσης, τα εμπλεκόμενα μέρη θα 

πρέπει να συμφωνήσουν αρχικά και για το αν εφαρμόζονται τα όρια πολυπλοκότητας, 

αν δηλαδή οι συναλλαγές της επιχείρησης είναι τόσο πολύπλοκες ώστε να 

δικαιολογούν τη σύναψη συμφωνίας προκαθορισμένης τιμολόγησης. 

 

Στη συνέχεια, η επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλει επίσημη αίτηση στην 

φορολογική αρχή του κράτους στο οποίο εδρεύει και εν συνεχεία στις φορολογικές 

αρχές όλων των εμπλεκόμενων χωρών, εντός της προθεσμίας που ισχύει σε κάθε 

                                                           
31 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη. Σελ.175 
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κράτος. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία σύμφωνα με τον 

Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας :32 

 

� Επωνυμίες και διευθύνσεις όλων των συνδεδεμένων εταιριών τις οποίες 

αφορά η ΣΠΤ. 

� Διάρθρωση του ομίλου. 

� Ανάλυση των τάσεων του επιχειρηματικού κλάδου αλλά και της αγοράς 

οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τη δραστηριότητα της επιχείρησης. 

Εφόσον απαιτείται, η ανάλυση αυτή μπορεί να περιέχει έρευνες αγοράς, 

οικονομικές μελέτες καθώς και συνοπτική περιγραφή της 

επιχειρηματικής στρατηγικής της επιχείρησης. 

� Η επιθυμητή χρονική διάρκεια της ΣΠΤ, συμπεριλαμβανομένης 

ενδεχομένως της αναδρομικής εφαρμογής. Προϋπόθεση για την 

αναδρομικότητα είναι να μην αντίκειται στις διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας και να έχει τη συναίνεση της επιχείρησης. 

� Λειτουργική ανάλυση των επιχειρήσεων και των συναλλαγών που θα 

αφορά η ΣΠΤ.  

� Οι λόγοι για τους οποίους ο φορολογούμενος θεωρεί απαραίτητη τη 

σύναψη ΣΠΤ για τις συγκεκριμένες συναλλαγές. 

� Οι κρίσιμες παραδοχές στις οποίες θα βασίζεται η ΣΠΤ, δηλαδή 

κριτήρια σχετικά με λειτουργικά, νομικά ή οικονομικά γνωρίσματα της 

επιχείρησης η ύπαρξη των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την 

εφαρμογή της ΣΠΤ.  

� Λεπτομερή στοιχεία για τη μέθοδο υπολογισμού των τιμών που 

πρόκειται να εφαρμοστεί και στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα 

αποτελέσματα είναι σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων. 

� Κατάλογος παλαιότερων ΣΠΤ που έχουν συναφθεί από συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην ΣΠΤ. 

� Λεπτομερή χρηματοοικονομικά στοιχεία των τελευταίων τριών ετών 

πριν από τη σύναψη της ΣΠΤ. 

� Κατάλογος νομικά δεσμευτικών συμφωνιών μεταξύ των συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων που έχουν επιπτώσεις στις συναλλαγές που καλύπτονται 

από την ΣΠΤ, όπως συμβάσεις παραχώρησης χρήσης (licence 

                                                           
32Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη. Σελ.180-181 
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agreements) αγοράς (purchase agreements) διανομής ή παροχής 

υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης. 

� Εφόσον ζητείται η αναδρομική ισχύς της ΣΠΤ, στοιχεία για τη 

φορολογική θέση κάθε μιας από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις και για 

κάθε ένα από τα έτη που θα καλύψει αναδρομικά η ΣΠΤ. Από τα 

στοιχεία αυτά θα πρέπει να προκύπτει το αν είναι δυνατόν να 

διορθωθούν εκ των υστέρων τα κέρδη των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων 

για τα συγκεκριμένα έτη. Έτσι λοιπόν, πρέπει να αναφέρεται εάν 

υποβλήθηκε η σχετική φορολογική εγγραφή, εάν ελέγχθηκε, εάν 

οριστικοποιήθηκε η σχετική φορολογική δήλωση, εάν η φορολογική 

εγγραφή είναι αμετάκλητη και κατά πόσον είναι συνετός ένας 

συμπληρωματικός καταλογισμός. 

 

Μετά την παραλαβή της επίσημης αίτησης οι αρμόδιες αρχές πρέπει να έρθουν 

σε επαφή μεταξύ τους και να καταρτίσουν με τη σύμπραξη της επιχείρησης ένα 

χρονοδιάγραμμα για τη σύναψη της ΣΠΤ το οποίο δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 

δεκαοχτώ μήνες33. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, κάθε φορολογική αρχή 

ξεκινά διαπραγματεύσεις με την επιχείρηση ώστε να επιτευχθεί μια προκαταρκτική 

συμφωνία ως προς τις λεπτομέρειες της ενδοομιλικής τιμολόγησης. Τέλος, η ΣΠΤ 

τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή της επίσημης συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων 

αρχών. Τα στοιχεία που αναγράφονται υποχρεωτικά στη συμφωνία είναι τα 

ακόλουθα34: 

 

� Η διάρκεια της ΣΠΤ και η ημερομηνία έναρξης της ισχύος της, 

� λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την αποδεκτή μεθοδολογία για τον 

καθορισμό των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και τις κρίσιμες 

παραδοχές που πρέπει να ισχύουν προκειμένου να εφαρμοστεί η ΣΠΤ, 

� συμφωνία ότι η ΣΠΤ θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για τις 

εμπλεκόμενες φορολογικές αρχές, 

� συμφωνία για τον τρόπο που θα ελέγχεται η εφαρμογή της ΣΠΤ, 

� συμφωνία για τα στοιχεία τεκμηρίωσης που θα πρέπει να τηρούνται καθ΄ 

όλη τη διάρκεια ισχύος της ΣΠΤ, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η 

παρακολούθηση της εφαρμογής της, 

                                                           
33Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη. Σελ.181 
34Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη. Σελ. 184 
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� συμφωνία για την ενδεχόμενη αναδρομικότητα, 

� περιγραφή των περιπτώσεων στις οποίες θα απαιτείται η αναθεώρηση 

της ΣΠΤ, 

� τυχόν περιστάσεις που οδηγούν σε πρόωρη ή ακόμα και αναδρομική 

καταγγελία της ΣΠΤ. 

 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες για τις ΣΠΤ αποτελούν ανακοινώσεις χωρίς 

δεσμευτική ισχύ οι οποίες προσδιορίζουν τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν 

τα κράτη μέλη ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τη σύναψη ΣΠΤ και να 

αποφευχθεί η διπλή φορολογία των κερδών των επιχειρήσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 

 

Ελληνική Νομοθεσία 

 

Η τιμολόγηση των ενδοομιλικών συναλλαγών αποτέλεσε αντικείμενο 

πολλαπλών νομοθετικών διατάξεων στην Ελλάδα, τόσο φορολογικού όσο και 

αγοραστικού δικαίου. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 39 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος του Ν.2238/1994 προέβλεπε τη δυνατότητα διόρθωσης των κερδών των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης της 

αρχής των ίσων αποστάσεων. Παράλληλα, με το άρθρο 26 του Ν.3728/2008 

θεσπίστηκε η υποχρέωση τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών σε μια 

προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης να ελέγξει τις τιμές της αγοράς. Τέλος, τον 

Ιανουάριο του 2013 στο άρθρο 11 του νέου φορολογικού νόμου (Ν.4110/2013), γίνεται 

μια προσπάθεια εναρμόνισης των παραπάνω νομοθετημάτων, καθώς διαμορφώνεται με 

ενιαίο τρόπο το πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης τεκμηρίωσης των τιμών των 

ενδοομιλικών συναλλαγών. 

 

Α. Νομικό Πλαίσιο 

 

Το νομικό πλαίσιο της τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών στην 

Ελλάδα συντίθεται από τις διατάξεις του τελευταίου φορολογικού νόμου (Ν.4110/2013) 

«Ρυθμίσεις Στη Φορολογία Εισοδήματος, Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας 

Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπές Διατάξεις». Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 11 του 

νομοσχεδίου πραγματοποιείται ενοποίηση των διατάξεων των δυο υφιστάμενων 

νομοθετημάτων για τις ενδοομιλικές συναλλαγές, δηλαδή του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος και του άρθρου 26 του Ν.3728/2008 για την Ίδρυση Εποπτείας της 

Αγοράς. 

 

Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος προέβλεπε τη δυνατότητα διόρθωσης 

των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων, καθώς και την επιβολή κυρώσεων σε 

περίπτωση παραβίασης της αρχής των ίσων αποστάσεων, χωρίς να καθιστά 

υποχρεωτική την τεκμηρίωση των συναλλαγών. Αργότερα, με το άρθρο 2 του Ν 

3775/2009 προστέθηκε το άρθρο 39Α στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με το 

οποίο μόνο οι επιχειρήσεις που διενεργούσαν συναλλαγές με αλλοδαπές συνδεδεμένες 
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επιχειρήσεις ήταν υποχρεωμένες να τεκμηριώνουν τις ενδοομιλικές τους τιμολογήσεις. 

Το άρθρο 26 του Ν 3728/2008 κατέστησε υποχρεωτική την τεκμηρίωση για όλες τις 

εταιρίες οποιουδήποτε τύπου και μορφής που λειτουργούσαν στην Ελλάδα ως μέρος 

μιας δέσμης μέτρων αγορανομικού χαρακτήρα σε σκοπό την εποπτεία της αγοράς και 

την καταπολέμηση της τεχνητής ακρίβειας35. 

 

Τα δυο παραπάνω νομοθετήματα λειτουργούσαν παράλληλα από το 2008 

μέχρι και το τέλος του 2012. Το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο προκάλεσε 

πολυπλοκότητα και σύγχυση τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στις ελεγκτικές αρχές, 

αφού για τα ίδια περιστατικά ενδοομιλικής τιμολόγησης ήταν αρμόδιες δυο 

διαφορετικές υπηρεσίες. Έτσι, κρίθηκε απαραίτητη η εναρμόνιση των νομοθετημάτων 

για την απλοποίηση και εκλογίκευση του συνολικού νομοθετικού πλαισίου, ώστε να 

διαμορφωθεί με ενιαίο τρόπο το πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης τεκμηρίωσης. Τον 

Ιανουάριο του 2013 θεσπίστηκε ο 4110/2013 βάση του οποίου οι ενδοομιλικές 

συναλλαγές ελέγχονται πλέον αποκλειστικά από το Υπουργείο Οικονομικών και 

καταργείται το άρθρο 26 του Ν. 3728/2008. 

 

Παράλληλα με το φορολογικό νόμο, το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα 

συντίθεται και από μια σειρά κανόνων του διεθνούς δικαίου, οι οποίοι έχουν έμμεση 

ρυθμιστική ισχύ. Πιο συγκεκριμένα, οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ 

αναπτύσσουν ρυθμιστική ισχύ κατά το μέρος που αφορούν την εφαρμογή των μεθόδων 

προσδιορισμού των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών. Επιπλέον, ο Κανόνας 

Δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης χρησιμοποιείται ως βοήθημα για την 

ερμηνεία των διατάξεων για την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών αφού δεν 

έχει μεν νομική δεσμευτική ισχύ, αλλά αποτελεί πολιτική δέσμευση των κυβερνήσεων 

των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.36 

 

Β. Η τεκμηρίωση με βάση το Ν 4110/2013 

 

Η εφαρμογή δύο διαφορετικών νομοθετικών πλαισίων δεν απέδωσε, γεγονός 

που κατέστησε επιτακτική την ανάγκη για κατάρτιση ενός ενιαίου αναθεωρημένου 

νομοθετικού κειμένου. Έτσι, με το άρθρο 11 του νέου φορολογικού νόμου επιχειρείται 

                                                           
35 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 201 
36 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 202 
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η απλοποίηση των διαδικασιών, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικός ο έλεγχος των 

επιχειρήσεων από τις φορολογικές αρχές. 

 

Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 11 του Ν.4110/2013, η υποχρέωση τήρησης 

φακέλων τεκμηρίωσης τιμών των ενδοομιλικών τους συναλλαγών επιβάλλεται στις 

επιχειρήσεις οποιουδήποτε τύπου και μορφής που λειτουργούν στην Ελλάδα και 

συνδέονται με ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις. Στην έννοια της επιχείρησης 

εμπίπτουν37 : 

 

Οι Ημεδαπές Επιχειρήσεις όπως περιγράφονται παρακάτω: 

� οι ατομικές επιχειρήσεις, 

� οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, 

� οι ανώνυμες εταιρίες και οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, 

� οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, 

� οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, 

� οι συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες, 

� οι κοινοπραξίες της παρ.2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων, 

� οι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους, 

� οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  

 

Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οργανισμοί, εφόσον διαθέτουν μόνιμη 

εγκατάσταση στην Ελλάδα, για συναλλαγές με το κεντρικό και με τις συνδεδεμένες 

εταιρείες του κεντρικού της στην αλλοδαπή. 

 

Εξαιρούνται εξ ’αντιδιαστολής από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 11 του 

Ν.4110/2013:38 

 

� τα φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχείρηση, 

� τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε 

είδους ιδρύματα (άρθρο 101 παρ. 2 του Ν.2238/1994), 

                                                           
37 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 205 
38 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ.206 
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� οι αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οργανισμοί που δεν ιδρύουν μόνιμη 

εγκατάσταση στην Ελλάδα, 

� οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που δεν ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, 

� οι δημόσιες, δημοτικές  και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  

� οι εμποροβιομηχανικές εταιρίες που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα με 

τις διατάξεις του α.ν. 89/1967(Α΄ 132)  

 

Η υποχρέωση τεκμηρίωσης αφορά συνδεδεμένες επιχειρήσεις, όπως αυτές 

ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρο 39 του Ν. 2238/1194. Πιο συγκεκριμένα ως 

συνδεδεμένες νοούνται οι επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση άμεσης ή 

έμμεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονομικής εξάρτησης ή ελέγχου, ιδίως λόγω 

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

ιδίων προσώπων στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση και των δύο επιχειρήσεων, καθώς και οι 

επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν σε μία από τις συνδεδεμένες τα ανωτέρω δικαιώματα 

ή δυνατότητες επιρροής. 

 

Παράλληλα, στο άρθρου 11 του Ν.4110/2013 δεν γίνεται αναφορά για τα είδη 

των συναλλαγών που ελέγχονται. Έτσι θεωρείται ότι εμπίπτουν όλες οι ενδοομιλικές 

συναλλαγές στις οποίες στοιχειοθετείται παράβαση της αρχής των ίσων αποστάσεων 

που έχει ως συνέπεια να μην πραγματοποιούνται κέρδη φορολογητέα στην Ελλάδα. Οι 

συναλλαγές που ελέγχονται είναι39: 

 

� Η αγορά ή πώληση αγαθών (εμπορευμάτων, προϊόντων, πρώτων και 

βοηθητικών υλών). 

� Η λήψη ή παροχή υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων 

κινητών και ακινήτων. 

� Η χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας. 

� Η λήψη ή παροχή δικαιωμάτων όπως ευρεσιτεχνίες, σήματα, σχέδια, 

μυστικές βιομηχανικές μέθοδοι και τύποι, πνευματική ιδιοκτησία και 

άλλα συναφή δικαιώματα, ή άλλα άυλα περιουσιακά στοιχεία. 

� Χρηματοοικονομικές συναλλαγές (δάνεια, αλληλόχρεοι δοσοληπτικοί 

λογαριασμοί, προθεσμιακές καταθέσεις). 
                                                           
39www.taxheaven.gr: Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, «Υποχρέωση 

σύνταξης και υποβολής ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ έως 15 Μαΐου 2012 για εταιρίες 

που κλείνουν ισολογισμό την 31.12.2011»(11.10.2012) 
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� Έξοδα διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης και αναδιοργάνωσης. 

 

Εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις μετοχών που πραγματοποιούνται μεταξύ 

ημεδαπής επιχείρησης και επιχειρήσεων συνδεδεμένων με αυτή, οι συμβάσεις δανείου 

που συνάπτονται μεταξύ ημεδαπής επιχείρησης και επιχειρήσεων συνδεδεμένων με 

αυτή, καθώς και οι μεταβιβάσεις ακινήτων που πραγματοποιούνται μεταξύ ημεδαπής 

επιχείρησης και επιχειρήσεων συνδεδεμένων με αυτή. Ακόμα, εξαιρούνται οι δαπάνες 

αγοράς αγαθών, λήψης υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλη κατηγορία δαπάνης, από 

εταιρείες με έδρα σε μη συνεργάσιμα κράτη ή κράτη με προνομιακό φορολογικό 

καθεστώς όταν καταβάλλονται σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις τους στην αλλοδαπή, για 

τις οποίες προβλέπεται η τήρηση ειδικών φακέλων τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών 

συναλλαγών. 

 

Ειδικά για τις συμβάσεις δανείου που συνάπτονται μεταξύ συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων δεν εκπίπτουν οι δεδουλευμένοι τόκοι που καταβάλλονται ή πιστώνονται, 

κατά το μέρος που το συνολικό ύψος δανείων της δανειοδοτούμενης από τις 

δανειοδότριες υπερβαίνει κατά μέσο όρο και κατά διαχειριστική περίοδο το τριπλάσιο 

των ιδίων κεφαλαίων της δανειοδοτούμενης. Στην έννοια των τόκων εμπίπτουν και οι 

τόκοι ομολογιακών δανείων που καταβάλλονται σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Στο 

συνολικό ύψος δανείων από συνδεδεμένες επιχειρήσεις προστίθενται και τα 

ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται προς αυτές, καθώς και τα δάνεια που έχουν ληφθεί 

από τρίτες επιχειρήσεις για τα οποία έχει χορηγηθεί οποιασδήποτε μορφής εγγύηση από 

τις πιο πάνω συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Από την παραπάνω διάταξη εξαιρούνται: 

 

� οι ανώνυμες εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/1986, 

� οι εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων του ν. 1905/1990,  

� οι εταιρίες ειδικού σκοπού του ν. 3156/2003 και του ν. 3601/2007 με 

έδρα στην Ελλάδα, 

� οι εταιρίες παροχής πιστώσεων του ν. 2937/2001, 

� οι Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) 

του ν.3606/ 2007, 

� καθώς και για τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα. 

 

Οι ενδοομιλικές συναλλαγές που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του 

άρθρου 11 του Ν.4110/2013 είναι αυτές των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τις εκατό 
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χιλιάδες ευρώ αθροιστικά, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής χρήσης για 

το σύνολο των συνδεδεμένων δεν υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια ευρώ, ή η αξία των 

οποίων δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα της 

διαχειριστικής χρήσης για το σύνολο των συνδεδεμένων υπερβαίνει τα πέντε 

εκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα, στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, 

«Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» 

προτείνεται η εξής τροπολογία σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Πιο 

συγκεκριμένα, στην παράγραφο 1 του άρθρου 39Α του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) (Α'151) 

αναμένεται να προστεθεί εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τις υποκείμενες, κατά τα 

ανωτέρω, σε τεκμηρίωση συναλλαγές με μία ή περισσότερες συνδεδεμένες, η 

υποχρέωση τεκμηρίωσης των συναλλαγών αφορά σε συναλλαγές που υπερβαίνουν το 

ποσό των ευρώ 20.000 ανά κατηγορία συναλλαγής συνδεδεμένης»40. 

 

i.Φάκελοι Τεκμηρίωσης 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4110/2013 επιβάλλεται στις επιχειρήσεις, που 

διενεργούν συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις, η παροχή στοιχείων και 

πληροφοριών τεκμηρίωσης των τιμών μεταξύ των συναλλαγών τους, ώστε να 

διαπιστωθεί αν τηρείται η αρχή των ίσων αποστάσεων. Για να καταστεί εφικτός ο 

έλεγχος των ενδοομιλικών συναλλαγών απαιτείται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις η 

κατάρτιση πλήρους και τυποποιημένης μελέτης τεκμηρίωσης τιμών για όλες τις 

ενδοομιλικές συναλλαγές τους. Η μελέτη αυτή αποτελείται από τον Βασικό Φάκελο 

Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης. 

 

Ο Βασικός Φάκελος Τεκμηρίωσης είναι κοινός για όλες τις εταιρίες του 

ομίλου και περιέχει κοινές τυποποιημένες πληροφορίες για όλες τις συνδεδεμένες 

εταιρίες και τα υποκαταστήματα του ομίλου, την τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί, 

καθώς και τη μέθοδο τεκμηρίωσης του ΟΟΣΑ που εφαρμόζει ο όμιλος στις 

ενδοομιλικές συναλλαγές του στα πλαίσια της αρχής των ίσων αποστάσεων. Ο 

Ελληνικός Φάκελος Τεκμηρίωσης συμπληρώνει το βασικό φάκελο και περιέχει 

πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις ελληνικές επιχειρήσεις του ομίλου, τις μόνιμες 

εγκαταστάσεις της αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα ή τις μόνιμες εγκαταστάσεις 

της ελληνικής επιχείρησης στην αλλοδαπή. Η διαφορά των δυο φακέλων έγκειται στο 

                                                           
40www.taxheaven.gr : Οι νέες τροποποιήσεις για τις ενδοομιλικές συναλλαγές σε τροπολογία μαζί με 

την παράταση. (28.08.2013) 
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γεγονός ότι ο βασικός εστιάζει στις συναλλαγές του ομίλου ως σύνολο, ενώ ο 

ελληνικός στις συναλλαγές της συγκεκριμένης θυγατρικής επιχείρησης.  

 

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ.1179/18.7.2013, 

ο βασικός φάκελος είναι κοινός για τις επιχειρήσεις του ομίλου καθώς περιέχει 

πληροφορίες για όλες τις συνδεδεμένες εταιρίες και τα υποκαταστήματα του ομίλου, 

καταρτίζεται από τον όμιλο και περιλαμβάνει τα εξής: 

 

αα) μια γενική περιγραφή της μητρικής επιχείρησης και της στρατηγικής της, 

συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών που έγιναν σε σύγκριση με το προηγούμενο 

οικονομικό έτος, 

ββ) μια γενική περιγραφή της οργανωτικής, νομικής και λειτουργικής δομής 

του ομίλου που περιλαμβάνει το οργανόγραμμα, τον κατάλογο των μελών του ομίλου, 

συμπεριλαμβανομένων και των μόνιμων εγκαταστάσεων καθώς και περιγραφή της 

σχέσης σύνδεσης αυτών. 

γγ) μια γενική περιγραφή των συνδεδεμένων εταιρειών ή και των μονίμων 

εγκαταστάσεών τους που συμμετέχουν στις προς τεκμηρίωση συναλλαγές, 

δδ) μια γενική περιγραφή των προς τεκμηρίωση συναλλαγών στις οποίες 

συμμετέχουν οι συνδεδεμένες εταιρείες, ήτοι μια γενική περιγραφή: 

(i) της φύσης των συναλλαγών (πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, 

χρηματοοικονομικές συναλλαγές, άυλα περιουσιακά στοιχεία, κλπ.), 

(ii)   της ροής των τιμολογίων και 

(iii)   του ύψους των συναλλαγών 

εε) μια γενική περιγραφή των επιτελούμενων λειτουργιών, των κινδύνων που 

αντιμετωπίζονται, καθώς και των αλλαγών που μπορεί να επέρχονται στις λειτουργίες 

και στους κινδύνους σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. 

στ) την ιδιοκτησία άυλων περιουσιακών στοιχείων των μελών του ομίλου 

(διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, εμπορικές ονομασίες, τεχνογνωσία, κλπ.) 

και την πληρωμή ή είσπραξη δικαιωμάτων, 

ζζ) μια περιγραφή της τιμολογιακής πολιτικής του ομίλου που να επεξηγεί την 

τήρηση της αρχής της ανοιχτής αγοράς (Arm's Length Principle) στις ενδοομιλικές 

συναλλαγές. 

ηη) κατάλογο συμφωνιών κατανομής κόστους, αποφάσεων προέγκρισης 

μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης και δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τα 

μέλη του ομίλου, σχετικά με τον καθορισμό των τιμών των συναλλαγών τους, 
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Παράλληλα, ο ελληνικός φάκελος τεκμηρίωσης πρέπει να περιλαμβάνει τις 

παρακάτω πληροφορίες: 

 

αα) λεπτομερή περιγραφή της επιχείρησης και της στρατηγικής της, 

συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών που έγιναν σε σύγκριση με το προηγούμενο 

οικονομικό έτος, 

ββ) λεπτομερή περιγραφή των προς τεκμηρίωση συναλλαγών η οποία 

περιλαμβάνει: 

i) τη φύση των συναλλαγών (πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, 

χρηματοοικονομικές συναλλαγές, άυλα περιουσιακά στοιχεία, κλπ.), 

ii)   τη ροή των τιμολογίων και 

iii)   το ύψος των συναλλαγών 

γγ) συγκριτική ανάλυση, ήτοι: 

i) χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων και των υπηρεσιών, καθώς 

και συναφείς πληροφορίες σχετικά με εσωτερικά και/ή εξωτερικά 

συγκριτικά στοιχεία, εφόσον διατίθενται 

ii)  λειτουργική ανάλυση (επιτελούμενες λειτουργίες, περιουσιακά στοιχεία 

που χρησιμοποιούνται, επιχειρηματικοί κίνδυνοι), 

iii)  συμβατικοί όροι, 

iv) οικονομικές συνθήκες και 

v) ειδικές στρατηγικές της επιχείρησης, 

δδ) επεξήγηση για την επιλογή και την εφαρμογή της/των μεθόδου/ων 

προσδιορισμού των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών. 

 

Τα στοιχεία του «βασικού φακέλου τεκμηρίωσης» τηρούνται, σύμφωνα με την 

ΠΟΛ.1179/18.7.2013, σε γλώσσα διεθνώς αποδεκτή, κατά προτίμηση την αγγλική, 

όταν πρόκειται για αλλοδαπό όμιλο, με υποχρέωση μετάφρασής του στην ελληνική 

γλώσσα εφόσον ζητηθεί από την φορολογική αρχή, εντός ευλόγου χρονικού 

διαστήματος και όχι πέραν των τριάντα (30) ημερών από την επίδοση σχετικής 

πρόσκλησης. Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις τα στοιχεία του φακέλου τεκμηρίωσης 

τηρούνται στην ελληνική γλώσσα.  

 

Ο φάκελος τεκμηρίωσης τηρείται είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή 

από την επιχείρηση και τίθεται στη διάθεση της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής στα 
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πλαίσια ελέγχου, εντός εύλογου χρόνου ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα 

(30) ημέρες. Τέλος, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διαφυλάσσει τους φακέλους 

τεκμηρίωσης για μια πενταετία, γεγονός που σημαίνει ότι μετά την πάροδο αυτού του 

χρονικού διαστήματος δεν είναι υποχρεωμένη να προσκομίσει τους φακέλους 

τεκμηρίωσης στην ελεγκτική αρχή και δεν μπορούν να τις επιβληθούν κυρώσεις λόγω 

μη τήρησης ή λόγω ελλιπούς τήρησης της υποχρέωσης τεκμηρίωσης. Επίσης, 

διατηρείται οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί η σχετική υπόθεση ενώπιον Δικαστηρίου. 

Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους φακέλους τεκμηρίωσης θεωρούνται 

απόρρητα έναντι παντός τρίτου. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4110/2013, ο φάκελος τεκμηρίωσης 

καταρτίζεται από τις επιχειρήσεις πριν την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και 

σε κάθε περίπτωση εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία κλεισίματος της 

διαχειριστικής περιόδου. Συνοδεύεται από συνοπτικό πίνακα πληροφοριών, ο οποίος 

υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του 

Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να αξιοποιηθούν φορολογικά οι παρεχόμενες 

πληροφορίες, μέσα στην ίδια προθεσμία, για ισολογισμούς που κλείνουν μετά τις 

30.12.2012. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργική ταυτότητα της 

επιχείρησης, όπως τον όμιλο στον οποίο ανήκει, τις λειτουργίες που επιτελεί και τους 

κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και κατάλογο με τις ενδοομιλικές συναλλαγές προς 

τεκμηρίωση, οι οποίες πραγματοποιούνται εντός της οικείας διαχειριστικής περιόδου, 

καθώς και σύντομη περιγραφή της μεθόδου τεκμηρίωσης που εφαρμόζεται. 

Παράλληλα, ο φάκελος τεκμηρίωσης τηρείται στην επιχείρηση και τίθεται στη διάθεση 

της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής στα πλαίσια ελέγχου, εντός εύλογου χρόνου ο οποίος 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες.  

 

Η παραπάνω διάταξη, ενδέχεται και αυτή να τροποποιηθεί με το Σχέδιο Νόμου 

του Υπουργείου Οικονομικών καθώς προβλέπεται η κατάρτιση του φακέλου 

τεκμηρίωσης και η ηλεκτρονική υποβολή του συνοδευτικού πίνακα πληροφορίων στη 

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, μέχρι 

το τέλος του τέταρτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου» 41. 

Ειδικότερα για τις ενδοομιλικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τη χρήση του 

2012, η προθεσμία υποβολής καθορίστηκε μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2013 και ο 

                                                           
41www.taxheaven.gr : Οι νέες τροποποιήσεις για τις ενδοομιλικές συναλλαγές σε τροπολογία μαζί με 

την παράταση. (28.08.2013) 
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συνοπτικός πίνακας πληροφοριών υποβάλλεται με βάση το υπόδειγμα, το οποίο 

επισυνάπτεται  στο Προσάρτημα Ι. 

 

Παράλληλα, η ετήσια κατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης προβλέπεται σε 

περίπτωση μεταβολής των συνθηκών της αγοράς που επιφέρουν αλλαγές στα στοιχεία 

του. Η επιχείρηση υποχρεούται να τον ενημερώσει μέχρι το τέλος της διαχειριστικής 

περιόδου εντός της οποίας μεταβάλλονται οι πιο πάνω συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή, 

είναι υποχρεωτική η υποβολή του συνοπτικού πίνακα στη Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών εντός πενήντα (50) 

ημερών από την ημερομηνία κλεισίματος της διαχειριστικής περιόδου εντός της οποίας 

πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση του φακέλου. 

 

Ο έλεγχος διενεργείται από τη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, η οποία 

προσδιορίζει και τις τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών σε περίπτωση μη τήρησης ή μη 

διάθεσης ή τήρησης ανεπαρκούς ή ανακριβούς φακέλου τεκμηρίωσης. Οι αρμοδιότητες 

της Δ.Ο.Υ. δεν έχουν ακόμα καθοριστεί πλήρως. Σύμφωνα όμως με τις προηγούμενες 

νομοθετικές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα με το άρθρο 26 του Ν.3728/2008, κατά τον 

έλεγχο των φακέλων οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές μπορούν να ζητήσουν επιπλέον 

πληροφορίες ή στοιχεία, χωρίς να φτάνουν σε σημείο υπερβολής. Τέτοιου είδους 

στοιχεία μπορεί να είναι Γενικό Καθολικό και Αναλυτικά Ισοζύγια της εταιρίας, 

Οικονομικές Καταστάσεις, ατομικές ή ενοποιημένες, διευκρινίσεις σχετικά με μόνιμες 

εγκαταστάσεις ή συμμετοχές σε προσωπικές εταιρίες, καθώς και για το είδος και το 

αντικείμενο των συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρίες. Μετά την ολοκλήρωση του 

ελέγχου οι ελεγκτές συντάσσουν την έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου της οποίας 

αντίγραφο επιδίδεται στην ελεγχόμενη επιχείρηση.  

 

ii. Μέθοδοι, Τρόποι και Διαδικασίες Προσδιορισμού των Τιμών 

 

Οι μέθοδοι υπολογισμού των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών βάση του 

νέου φορολογικού νόμου, όπως προσδιορίστηκαν με την ΠΟΛ.1179/18-07-2013, είναι 

αυτές που προβλέπονται από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ. Έτσι οι 

επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να ακολουθούν τη μέθοδο της συγκρίσιμης μη 

ελεγχόμενης τιμής, της τιμής μεταπώλησης και του κόστους συν κέρδος για την 

τεκμηρίωση των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών τους. Ακόμα, μπορούν να 

ακολουθήσουν και τις συναλλακτικές μεθόδους οι οποίες βασίζονται στα κέρδη (μικτά 
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ή καθαρά), δηλαδή στη μέθοδο του καθαρού περιθωρίου κέρδους συναλλαγής και στη 

μέθοδο επιμερισμού κερδών. 

 

Επιπλέον, 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. Τα χρησιμοποιούμενα 

συγκριτικά στοιχεία αποτελούν στοιχείο του φακέλου τεκμηρίωσης και πρέπει να 

αφορούν όμοιες συναλλαγές μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Επίσης, μπορεί να 

αφορούν είτε τις τιμές των συναλλαγών είτε άλλα οικονομικά στοιχεία συγκρίσιμων 

εταιριών, όπως μεικτό περιθώριο κέρδους, καθαρό κέρδος ,περιθώριο κέρδους επί 

κόστους. Παράγοντες που καθορίζουν και επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα των 

συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων είναι: 

 

α. τα χαρακτηριστικά των αγαθών ή υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο 

των συναλλαγών, 

β. οι σημαντικές οικονομικές λειτουργίες, οι κίνδυνοι που αναλαμβάνονται και 

τα μέσα (κτίρια, εξοπλισμός, άυλα, κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται, τα οποία αποτελούν 

στοιχεία της λειτουργικής ανάλυσης (functional analysis) που περιλαμβάνεται στον 

φάκελο τεκμηρίωσης. 

γ. οι συμβατικοί όροι, (προθεσμίες, εγγυητικοί όροι σε συμβόλαια, κλπ.). 

δ. οι οικονομικές συνθήκες των συγκρινόμενων μερών και των συναλλαγών 

τους, (γεωγραφική θέση, αγοραστική δύναμη, ανταγωνιστικότητα, μέγεθος αγοράς, 

κόστος παραγωγής, κόστος εργασίας, κλπ.). 

ε. ειδικές στρατηγικές που ασκούνται από την επιχείρηση (π.χ. προσπάθεια 

διείσδυσης σε αγορές, ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων, αύξηση μεριδίου 

αγοράς, κλπ.). 

 

Για την άντληση συγκριτικών στοιχείων οι επιχειρήσεις μπορούν να 

χρησιμοποιούν και οποιαδήποτε τράπεζα πληροφοριών, με υποχρεωτική αναφορά στο 

φάκελο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτής (ονομασία, πάροχος, έκδοση, πλήθος 

στοιχείων κ.λπ.). 

 

Σε περίπτωση που από την εφαρμογή της ακολουθούμενης μεθόδου 

ενδοομιλικής τιμολόγησης και τη χρήση συγκριτικών στοιχείων προκύπτει ένα εύρος 
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τιμών ή κέρδους, απορρίπτεται το 25% των χαμηλότερων τιμών και το 25% των 

υψηλότερων, με τη χρήση τεταρτημόριων. Ο προσδιορισμός των τεταρτημορίων γίνεται 

ως εξής: 

 

Q1 = πρώτο τεταρτημόριο = 25ο εκατοστιαίο σημείο 

Q2 = διάμεσος = 50ο εκατοστιαίο σημείο 

Q3 = τρίτο τεταρτημόριο = 75ο εκατοστιαίο σημείο 

 

Ως συμβατή με την αρχή της ελεύθερης αγοράς (Arm's Length Principle), 

θεωρείται οποιαδήποτε τιμή μεταξύ του πρώτου και του τρίτου τεταρτημόριου (25ου 

εκατοστιαίου σημείου έως και του 75ου εκατοστιαίου σημείου), με επαρκή αιτιολόγηση 

της επιλογής. 

 

iii. Παραδείγματα τεκμηρίωσης τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών 

 

Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η τεκμηρίωση των τιμών των ενδοομιλικών 

συναλλαγών μπορεί να γίνει κατανοητός με τη βοήθεια των ακόλουθων 

παραδειγμάτων: 

 

Παράδειγμα 1: Η μητρική εταιρία Μ έχει υποχρέωση τεκμηρίωσης των 

συναλλαγών της, για την πώληση εμπορευμάτων, με τις θυγατρικές εταιρίες Ι και Δ. 

Αναλυτικά, η κατάσταση των πωλήσεων της εταιρίας Μ για το 2012 φαίνεται στον 

Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1 

 

Συναλλασσόμενος Πωλήσεις Τεμάχια Τιμή ανά Τεμάχιο 

Θυγατρική εταιρία Ι 367.000,00 3.500 105,00 
Θυγατρική εταιρία Θ 85.000,00 809 105,07 
Θυγατρική εταιρία Δ 210.000,00 2.000 105,00 
Ανεξάρτητη εταιρία Α 134.925,50 1.285 105,00 
Ανεξάρτητη εταιρία Β 77.040,00 720 107,00 
Ανεξάρτητη εταιρία Γ 35.640,00 330 108,00 
Ανεξάρτητη εταιρία Δ 420.000,00 4.000 105,00 
Ανεξάρτητη εταιρία Ε 27.250,00 250 109,00 
Ανεξάρτητη εταιρία Στ 1.000.000,00 10.000 100,00 
Ανεξάρτητη εταιρία Ζ 750.000,00 7.500 100,00 
Σύνολα 3.106.855,50              30.394  
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Για την τεκμηρίωση των συναλλαγών της η μητρική εταιρία Μ ακολουθεί τη 

μέθοδο της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής και θα χρησιμοποιήσει εσωτερικά 

στοιχεία σύγκρισης, δηλαδή τις συναλλαγές της με ανεξάρτητες εταιρίες. Τα 

συγκριτικά στοιχεία αφορούν τις τιμές των συναλλαγών, ενώ για τον έλεγχο της 

συγκρισιμότητας των χρησιμοποιούμενων στοιχείων θεωρείται ότι, οι συναλλαγές 

παρουσιάζουν ομοιότητα ως προς το αντικείμενο και τα άλλα χαρακτηριστικά τους και 

δεν υπάρχουν ειδικοί όροι που να επηρεάζουν σημαντικά το συμφωνούμενο τίμημα. 

 

Παράλληλα, για τον προσδιορισμό των τεταρτημορίων του συνόλου των τιμών 

του δείγματος χρησιμοποιούμε τα δεδομένα του Πίνακα 1. Υπολογίζοντας τα 

τεταρτημόρια προκύπτει ότι, το πρώτο τεταρτημόριο (25ο εκατοστιαίο σημείο), έχει 

εύρος τιμών από 100,00 έως 102,50€, το δεύτερο τεταρτημόριο (50ο εκατοστιαίο 

σημείο), έχει εύρος τιμών από 102,51 έως 105,00€, το τρίτο τεταρτημόριο (75ο 

εκατοστιαίο σημείο), έχει εύρος τιμών από 105,01 έως 107,50€ και το τελευταίο 

τεταρτημόριο έχει εύρος τιμών από 107,51 έως 109,00€. Απορρίπτονται το 25% των 

χαμηλότερων και το 25% των υψηλότερων τιμών κι έτσι προκύπτει ότι, η τιμή που 

θεωρείται συμβατή με την αρχή των αποστάσεων πρέπει να κυμαίνεται από 102,51 έως 

107,50€, δηλαδή να βρίσκεται μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου τεταρτημορίου. 

Συνοπτικά ο προσδιορισμός των τεταρτημορίων παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. 

 

Πίνακας 2 

 

Η τιμή ενδοομιλικών συναλλαγών της μητρικής εταιρίας Μ, όπως προκύπτει 

από τον Πίνακα 1 του παραδείγματος ανέρχεται σε 105,00€, γεγονός που την καθιστά 

συμβατή με την αρχή των ίσων αποστάσεων, καθώς συμπεριλαμβάνεται στο εύρος 

τιμών 102,51 έως 107,50€. 

 

Σε περίπτωση που ο όγκος συναλλαγών επηρέαζε την συνολική αξία των 

συναλλαγών, τότε θα μπορούσε να γίνει μια διόρθωση της τιμής μεταβίβασης. Στο 

Τεταρτημόριο Εύρος Εξίσωση 
Q1 100,00-102,50 102,50 
Q2 102,51-105,00 105,00 
Q3 105,01-107,50 107,50 
Q4 107,51-109,00 109,00 
Εύρος τιμών τήρησης ίσων αποστάσεων 102,51-107,50 
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συγκεκριμένο παράδειγμα προκύπτουν οι παρακάτω εκπτώσεις, βάση όγκου 

συναλλαγών: 

 

Όγκος Συναλλαγών Τιμή Πώλησης ανά 
μονάδα 

Αξία Έκπτωσης ανά 
μονάδα 

Από 0-250 μονάδες προϊόντος 109,00 0,00 

Από 251-500 μονάδες προϊόντος 108,00 1,00 
Από 501-1.000 μονάδες προϊόντος 107,00 2,00 
Από 1.000-5.000 μονάδες προϊόντος 105,00 4,00 
Άνω των 5.001 μονάδων 100,00 9,00 

Πίνακας 3 

 

Ο όγκος συναλλαγών της μητρικής Μ με τις θυγατρικές εταιρίες Ι και Δ 

ανέρχεται σε 3.500 και 2.000 μονάδες προϊόντος αντίστοιχα, οπότε και η τιμή πώλησης 

που προκύπτει βάσει του Πίνακα 3 είναι 105,00€ ανά μονάδα προϊόντος, αξία που 

συμπίπτει με την τιμή της ενδοομιλικής συναλλαγής. 

 

Γενικότερα, κατά την εφαρμογή της μεθόδου της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης 

τιμής, μπορεί να απαιτείται να γίνουν διορθώσεις   

 

Παράδειγμα 2: Η γερμανική εταιρία Μ πουλά ανταλλακτικά αυτοκινήτων σε 

μια βουλγαρική εταιρία και σε μια συνδεδεμένη ελληνική επιχείρηση. Σε σύγκριση 

τιμών για ένα συγκεκριμένο ανταλλακτικό προκύπτει ότι η τιμή πώλησης στην 

βουλγαρική εταιρία ανέρχεται σε 51,00€ ενώ στην συνδεδεμένη ελληνική ανέρχεται σε 

30,80€. Για την τεκμηρίωση των τιμών όμως, θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν σημαντικοί 

παράγοντες, οι οποίοι διαφοροποιούν τη συναλλαγή.  

 

Η ελληνική εταιρία παρήγγειλε το ανταλλακτικό στα πλαίσια της ετήσιας 

παραγγελίας της (stock order), γεγονός που της αποφέρει ένα ποσοστό έκπτωσης 25% 

επί της παραγγελίας. Την ίδια στιγμή, η βουλγαρική επιχείρηση παρήγγειλε το 

ανταλλακτικό εκτάκτως (emergency order), γεγονός που συνεπάγεται μια επιπλέον 

επιβάρυνση 10% επί της αξίας του ανταλλακτικού. 

 

Παράλληλα, η συνολική παραγγελία της ελληνικής επιχείρησης επιβαρύνθηκε 

με 5% για έξοδα συσκευασίας, όμως επειδή το συγκεκριμένο ανταλλακτικό 

τοποθετήθηκε σε παλέτα για την μεταφορά, είχε μια επιπλέον έκπτωση ίση με 3% επί 

της αξίας του. Από την άλλη πλευρά, η παραγγελία της βουλγαρικής εταιρίας, 
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επιβαρύνθηκε και αυτή με 5% έξοδα συσκευασίας και επιπλέον 5€ για τα έξοδα 

μεταφοράς. 

 

Έτσι, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στη συγκρίσιμη τιμή ίσων αποστάσεων 

“εξομοιώνουμε” τα δυο προϊόντα και τις διαφορετικές συνθήκες που ισχύουν σε σχέση 

με τα υπόλοιπα στοιχεία της συναλλαγής, στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Επιχείρηση Ελληνική Βουλγαρική 
Τιμή Αγοράς (€) 30,80 51,00 
Έκπτωση επί Παραγγελίας (%) -25% +10% 
Επιβάρυνση Συσκευασίας (%) +5% +5% 
Επιπλέον Επιβάρυνση Συσκευασίας (%) -3% - 
Έξοδα Μεταφοράς (€) - 5 
Συγκρίσιμη Τιμή  40,00 

=30,80/(1-0,25+0,05-0,03) 
40,00 

    =(51-5)/(1+0,10+0,05) 

Πίνακας 4 

 

Διαπιστώνουμε λοιπόν, ότι μετά τις διορθώσεις τιμής, η συγκρίσιμη τιμή 

ανέρχεται σε 40,00€, γεγονός που σημαίνει ότι η γερμανική εταιρία Μ τηρεί την αρχή 

των ίσων αποστάσεων. 

 

Παράδειγμα 3: H ελληνική εταιρία εμπορίας ηλεκτρονικών ειδών A, πουλά 

τα προϊόντα της με μικτό περιθώριο κέρδους 35%. Την ίδια στιγμή, μια άλλη ελληνική 

εταιρία που εμπορεύεται τα ίδια ηλεκτρονικά είδη, η B, πουλά σε μια συνδεδεμένη με 

αυτή επιχείρηση στα Σκόπια έναν συγκεκριμένο τύπο ηλεκτρονικού υπολογιστή στην 

αξία των 500,00€. Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα εκτελωνισμού και η 

επέκταση εγγύησης για 3 χρόνια που ανέρχονται σε 50,00€. 

 

Για τον προσδιορισμό της συγκρίσιμης τιμής ίσων αποστάσεων σύμφωνα με 

τη μέθοδο της Τιμής Μεταπώλησης, ακολουθούμε την παρακάτω μεθοδολογία: 

 

1. Από την τιμή πώλησης, αφαιρούμε το μικτό περιθώριο κέρδους της 

ανεξάρτητης ελληνικής επιχείρησης Α, ώστε να προκύψει το κόστος 

πωληθέντων. Έτσι, έχουμε:  

    Κόστος Πωληθέντων = 500,00 - (500,00 x 0.35) = 325,00€ 

2. Από το κόστος πωληθέντων αφαιρούμε τα έξοδα εκτελωνισμού και 

επέκτασης εγγύησης, ώστε να καταλήξουμε στην συγκρίσιμη τιμή 

αγοράς. Έτσι, έχουμε: 
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                       Συγκρίσιμη Τιμή Αγοράς  = 325,00-50,00 = 275,00€ 

 

Αυτό σημαίνει ότι, η ελληνική εταιρία Β τηρεί την αρχή των αποστάσεων, 

μόνο εφόσον το κόστος κτήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή που πούλησε στην 

συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση στα Σκόπια, ανέρχεται σε 275,00€. 

 

Παράδειγμα 4: Η ελληνική εταιρία κατασκευής υποδημάτων Α, κατασκευάζει 

ένα συγκεκριμένο σχέδιο δερμάτινου γυναικείου υποδήματος με κόστος 20,00€ ανά 

ζεύγος. Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνονται οι πρώτες ύλες (δέρματα, σόλες, κόλλες 

κτλ.), καθώς και το κόστος εργασίας. Η εταιρία αυτή πωλεί τα γυναικεία υποδήματα 

που κατασκευάζει σε έναν έμπορο στην Ελλάδα για 28,00€ ανά ζεύγος, ο οποίος 

αγοράζει με πίστωση 6 μηνών και σε μια συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση στην 

Βουλγαρία για 27,00€ ανά ζεύγος. Την ίδια στιγμή, μια άλλη εταιρία κατασκευής 

υποδημάτων Β, εμπορεύεται τα προϊόντα της με περιθώριο κέρδους 35% επί του 

κόστους παραγωγής. 

 

Για τον προσδιορισμό της συγκρίσιμης τιμής ίσων αποστάσεων σύμφωνα με 

τη μέθοδο του κόστους συν κέρδος, ακολουθούμε την παρακάτω μεθοδολογία: 

 

1. Προσθέτουμε στο κόστος παραγωγής της εταιρίας Α το περιθώριο 

κέρδους της ανεξάρτητης ελληνικής επιχείρησης Β. Έτσι, έχουμε:  

     Τιμή Πώλησης = 20,00 x 1,35 = 27,00€ 

2. Στην τιμή αυτή προσθέτουμε τους τόκους έξι μηνών, όπου με ετήσιο 

επιτόκιο 8% ανέρχονται σε 1,00€. Έτσι έχουμε: 

     Τιμή Πώλησης (με πίστωση 6 μηνών) = 27,00+1,00 =28,00€ 

 

Διαπιστώνεται ότι η επιχείρηση Α τηρεί την αρχή των ίσων αποστάσεων. 

 

iv.Άρθρο 39Β «Προσδιορισμός μη τεκμηριωμένων τιμών ενδοομιλικών 

συναλλαγών» 

 

Τέλος, με το άρθρο 11 του Ν.4110/2013 έχει προστεθεί στο νόμο Ν.2238/1994 

το Άρθρο 39Β με τίτλο «Προσδιορισμός μη τεκμηριωμένων τιμών ενδοομιλικών 

συναλλαγών», βάση του οποίου οι τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών κρίνονται μη 

τεκμηριωμένες στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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� μη τήρησης ή μη διάθεσης του φακέλου τεκμηρίωσης στην αρμόδια 

ελεγκτική αρχή, 

� τήρησης ανεπαρκούς ή ανακριβούς φακέλου τεκμηρίωσης, εφόσον 

προκύπτει αδυναμία ελεγκτικής επαλήθευσης της ορθότητας 

υπολογισμού ή τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών, η 

οποία δεν θεραπεύεται από τις πρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται 

στον έλεγχο, 

� μη παροχής ή παροχής ανεπαρκών ή ανακριβών πρόσθετων 

πληροφοριών, εφόσον προκύπτει αδυναμία ελεγκτικής επαλήθευσης των 

τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών. 

 

Οι τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών που κρίνονται μη τεκμηριωμένες 

προσδιορίζονται από την αρμόδια ελεγκτική αρχή με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από 

κάθε πηγή. Στις περιπτώσεις που προκύπτει ένα εύρος τιμών ή κέρδους, το οποίο 

γίνεται δεκτό από τη φορολογική αρχή, οι τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών 

προσδιορίζονται σε οποιαδήποτε τιμή ή ποσοστό κέρδους εντός του αποδεκτού εύρους. 

Αν το εύρος που προκύπτει δεν γίνεται αποδεκτό από τη φορολογική αρχή, αυτή 

προσδιορίζει τις τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών στην τιμή της διαμέσου.  

 

v.Πρόστιμα 

 

Στην περίπτωση παραβίασης της αρχής των ίσων αποστάσεων, προβλέπονται 

προσαυξήσεις των κερδών της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, η προσαύξηση ισούται 

με το ποσό των κερδών που θα είχαν πραγματοποιηθεί από την επιχείρησης, αλλά δεν 

πραγματοποιήθηκαν λόγω της παραβίασης της αρχής των ίσων αποστάσεων. Η 

προσαύξηση προστίθεται στα φορολογητέα κέρδη  που είχαν προκύψει από τον 

λογιστικό προσδιορισμό του εισοδήματος, ή μειώνει τη ζημία που προκύπτει από τα 

βιβλία της, χωρίς όμως να θίγεται το κύρος αυτών. Τα επιπλέον κέρδη που προκύπτουν 

λαμβάνονται υπόψη στη συνέχεια για τον υπολογισμό των οφειλόμενων φόρων, τελών 

και εισφορών στις λοιπές φορολογίες. 

 

Σύμφωνα με τα όσα ίσχυαν με το άρθρο 39 του Ν.2238/1994, σε περίπτωση 

που διαπιστωθεί απόκλιση από τις «κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ περί 

ενδοομιλικών τιμολογήσεων για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις φορολογικές 
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αρχές», η υπόθεση παραπέμπεται στην αρμόδια ειδική επιτροπή του άρθρου 66 παρ.4 

περ. γ του Ν. 2238/1994, που είναι είτε τα Δ.Ε.Κ. (Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά 

Κέντρα), είτε τα Π.Ε.Κ. ( Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα), τα οποία είναι αρμόδια για 

τον έλεγχο των δαπανών για δικαιώματα και αποζημιώσεις (royalties), και των εξόδων 

διοικητικής υποστήριξης που καταβάλλονται σε αλλοδαπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 

Η επιτροπή βασιζόμενη στις Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ διαπιστώνει αν η 

επιχείρηση  παραβιάζει τελικά την αρχή των ίσων αποστάσεων και αποφασίζει το ύψος 

της προσαύξησης των κερδών. 

 

Η απόφαση επιβολής προστίμου κοινοποιείται στην επιχείρηση εντός 30 

ημερών από την έκδοση της και διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της παράβασης. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών 

επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό 1/1000 των δηλούμενων 

ακαθάριστων εσόδων της υπόχρεης σε υποβολή επιχείρησης. Το παραπάνω πρόστιμο 

δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000€ και μεγαλύτερο των 10.000€. Το πρόστιμο 

αυτό καταβάλλεται εφάπαξ εντός του επόμενου μήνα από τη βεβαίωσή του. Τυχόν 

άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει τη βεβαίωσή του. 

 

Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και σε περίπτωση που ο φάκελος τεκμηρίωσης 

δεν τίθεται στη διάθεση της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής μέσα στην προθεσμία που 

ορίζεται Όταν η εκπρόθεσμη υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών οφείλεται 

σε γεγονός ανωτέρας βίας, το οποίο επικαλείται και αποδεικνύει η επιχείρηση και ο 

πίνακας αυτός υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του γεγονότος αυτού, 

δεν επιβάλλεται πρόστιμο. 

 

Σε περίπτωση μη υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών ή μη 

διάθεσης του φακέλου τεκμηρίωσης στην αρμόδια ελεγκτική αρχή, επιβάλλεται 

αυτοτελές πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό ένα εκατοστό (1/100) των δηλουμένων 

ακαθάριστων εσόδων της υπόχρεης σε υποβολή επιχείρησης. Το παραπάνω πρόστιμο 

δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 10.000€ και μεγαλύτερο των 100.000€. Ειδικά για 

υποθέσεις εκπρόθεσμης υποβολής της κατάστασης για τις οποίες μέχρι τη δημοσίευση 

του παρόντος δεν έχει βεβαιωθεί το προβλεπόμενο πρόστιμο επιβάλλεται το αυτοτελές 

πρόστιμο ίσο με το 10% της αξίας των συναλλαγών για τις οποίες δεν τέθηκε στη 

διάθεση του ελέγχου ο οικείος φάκελος τεκμηρίωσης.  
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vi.Άρθρο 39Γ «Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης» 

 

Τέλος, με το Ν.4110/2013 προστίθεται το άρθρο 39Γ στον Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος, με τίτλο Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής 

Τιμολόγησης. Σύμφωνα με το νέο άρθρο οι ημεδαπές επιχειρήσεις οποιουδήποτε τύπου 

και μορφής που λειτουργούν στην Ελλάδα και συνδέονται με ημεδαπές ή αλλοδαπές 

επιχειρήσεις, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση προέγκρισης της 

μεθοδολογίας για την τιμολόγηση συγκεκριμένων μελλοντικών συναλλαγών τους με 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις.  

 

Αντικείμενο της προέγκρισης αποτελεί το ενδεδειγμένο σύνολο κριτηρίων που 

χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών κατά τη 

διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν 

κυρίως τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο τεκμηρίωσης, τα στοιχεία σύγκρισης ή αναφοράς 

και τις σχετικές προσαρμογές, καθώς και τις κρίσιμες παραδοχές για τις μελλοντικές 

συνθήκες. Αντικείμενο της προέγκρισης μπορεί επίσης να αποτελέσει και κάθε άλλο 

εξειδικευμένο ζήτημα που αφορά την τιμολόγηση των συναλλαγών με συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του αντικείμενου της προέγκρισης: 

 

i. ορισμένη τιμή συναλλαγής μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, 

ii.  ορισμένο ποσοστό του περιθωρίου μικτού ή καθαρού κέρδους από 

συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 

 

Η αίτηση προέγκρισης υποβάλλεται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών 

Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συστήνεται Επιτροπή για τον επανέλεγχο 

ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) των υποθέσεων των οποίων η μεθοδολογία έχει τύχει 

προέγκρισης. Η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων 

Εσόδων στη συνέχεια εκδίδει τη σχετική απόφαση, η οποία κοινοποιείται στην αιτούσα 

εταιρεία. Η διάρκεια ισχύος της απόφασης προέγκρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 

δύο (2) έτη και η χρονική ισχύς της δεν μπορεί να ανατρέχει σε διαχειριστική περίοδο 

που έχει ολοκληρωθεί κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης προέγκρισης. Από την 

απόφαση προέγκρισης δεν απορρέουν δικαιώματα ή υποχρεώσεις για άλλους 

φορολογούμενους πέραν της αιτούσας. 
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Οι τιμές των ενδοομιλικών συναλλαγών της επιχείρησης, τις οποίες αφορά η 

απόφαση προέγκρισης, θεωρούνται ότι δεν διαφέρουν από αυτές που θα είχαν 

συμφωνηθεί μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Η επιχείρηση υποχρεούται να 

περιλαμβάνει στους τηρούμενους φακέλους τεκμηρίωσης τα στοιχεία που απαιτούνται 

για την παρακολούθηση και επαλήθευση της εφαρμογής της απόφασης προέγκρισης. Ο 

φορολογικός έλεγχος των συναλλαγών με συνδεδεμένες επιχειρήσεις περιορίζεται στην 

επαλήθευση ότι τηρήθηκαν τα οριζόμενα στην απόφαση προέγκρισης και ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν οι κρίσιμες παραδοχές στις οποίες αυτή βασίστηκε. 

 

Πέραν των υποχρεώσεων τήρησης και διαφύλαξης στοιχείων η επιχείρηση 

υποχρεούται να διαφυλάσσει τα στοιχεία τεκμηρίωσης που αφορούν την απόφαση 

προέγκρισης καθ’ όλη τη διάρκεια διατήρησης του αντίστοιχου φακέλου τεκμηρίωσης. 

Η έκδοση απόφασης προέγκρισης δεν εμποδίζει τη μεταγενέστερη διενέργεια της 

διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού της εκάστοτε εφαρμοστέας διμερούς σύμβασης 

για την αποφυγή της διπλής φορολογίας ή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την εξάλειψη 

της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων για τις ίδιες συναλλαγές του ίδιου φορολογούμενου. Σε μια τέτοια 

περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις για την αναθεώρηση της απόφασης προέγκρισης. 

 

 Η απόφαση προέγκρισης αναθεωρείται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος 

της, είτε κατόπιν αίτησης από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση είτε αυτεπάγγελτα από 

την αρμόδια υπηρεσία, στις εξής περιπτώσεις: 

 

i. εάν οι κρίσιμες παραδοχές στις οποίες βασίστηκε η απόφαση 

προέγκρισης αποδειχθούν εσφαλμένες χωρίς ευθύνη της αιτούσας, 

ii.  εάν επήλθε ουσιώδης μεταβολή των κρίσιμων παραδοχών ή συνθηκών 

που καθιστά αδύνατη την τήρηση των οριζόμενων στην απόφαση 

προέγκρισης χωρίς ευθύνη της αιτούσας, 

iii.  σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού της 

εκάστοτε εφαρμοστέας διμερούς σύμβασης για την αποφυγή της διπλής 

φορολογίας ή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την εξάλειψη της διπλής 

φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων για τις ίδιες συναλλαγές του ίδιου φορολογούμενου. 
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Ειδικά για την αυτεπάγγελτη αναθεώρηση της αρχικής απόφασης προέγκρισης 

η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει απόφαση, η οποία κοινοποιείται στην αιτούσα εταιρεία Η 

απόφαση προέγκρισης δύναται να ανακληθεί από την αρμόδια υπηρεσία οποτεδήποτε 

κατά τη διάρκεια ισχύος της, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

i. εφόσον διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία ή κρίσιμες παραδοχές στα οποία 

βασίστηκε η απόφαση προέγκρισης ήταν ανακριβή, 

ii.  εφόσον διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν τήρησε ουσιώδεις όρους ή 

υποχρεώσεις που ορίζονται από την απόφαση προέγκρισης, 

 

Σε περίπτωση ανάκλησης, η απόφαση προέγκρισης θεωρείται ως ουδέποτε 

εκδοθείσα και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 

δηλαδή επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό 1/1000 των 

δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων της υπόχρεης σε υποβολή επιχείρησης. Το 

παραπάνω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1000€ και μεγαλύτερο των 

10.000€. Το πρόστιμο αυτό καταβάλλεται εφάπαξ εντός του επόμενου μήνα από τη 

βεβαίωσή του. Η απόφαση προέγκρισης δύναται να ακυρωθεί από την αρμόδια 

υπηρεσία οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

i. εφόσον διαπιστωθεί ότι επήλθε ουσιώδης μεταβολή των κρίσιμων 

παραδοχών ή συνθηκών στις οποίες βασίστηκε η απόφαση προέγκρισης, 

ii.  εφόσον διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν τήρησε ουσιώδεις όρους ή 

υποχρεώσεις που ορίζονται από την απόφαση προέγκρισης, 

iii.  εφόσον επέλθει ουσιώδης μεταβολή των εφαρμοστέων φορολογικών 

διατάξεων. 

 

Δεν επιτρέπεται η ακύρωση της απόφασης προέγκρισης, εφόσον είναι δυνατή 

η αναθεώρησή της. Σε περίπτωση ακύρωσης, η ισχύς της απόφασης προέγκρισης παύει 

από το χρονικό σημείο που ορίζεται με την απόφαση ακύρωσης. Ύστερα από αίτηση 

της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, η οποία υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τη λήξη της 

ισχύος της απόφασης προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, δύναται 

να ανανεώνεται μέχρι δύο φορές η ισχύς της απόφασης προέγκρισης χωρίς αλλαγή των 

όρων της. 
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Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της αίτησης ανανέωσης είναι να 

αποδειχθεί ότι δεν επήλθε ουσιώδης μεταβολή των στοιχείων στα οποία βασίστηκε η 

απόφαση προέγκρισης. Η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει απόφαση επί της αίτησης 

ανανέωσης, η οποία κοινοποιείται στην αιτούσα εταιρεία. Η διάρκεια ισχύος της 

απόφασης ανανέωσης δεν δύναται κάθε φορά να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.  

 

vii. Κριτική Νομοθετικού Πλαισίου 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι μέσω του νέου νομοθετήματος, επιχειρείται η 

ενίσχυση της διαφάνειας των συναλλαγών, η απλοποίηση των διαδικασιών, αλλά και 

της προστασία του υγιούς ανταγωνισμού. Διαμορφώνεται ένα σαφέστερο πλαίσιο 

τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών και των τιμών συναλλαγών μεταξύ 

συνδεμένων επιχειρήσεων. Ακόμα, εξορθολογίζονται τα πρόστιμα για περιπτώσεις 

εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής του φακέλου, ενώ διευρύνεται το χρονικό 

περιθώριο υποβολής του φακέλου τεκμηρίωσης προκειμένου να καθίσταται 

ευκολότερη η ανταπόκριση των επιχειρήσεων και να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η 

υποχρέωση κατάθεσής του με το χρονικό διάστημα δημοσιοποίησης των οικονομικών 

καταστάσεων.42 

 

Τέλος, για πρώτη φορά εισάγεται η έννοια της «προέγκρισης μεθοδολογίας» 

για την τιμολόγηση μελλοντικών συναλλαγών, της δυνατότητας δηλαδή των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων που έχουν θυγατρικές στην Ελλάδα να καταθέτουν στο 

ΥΠΟΙΚ συγκεκριμένη μεθοδολογία βάσει της οποίας θα διενεργούν τις τιμολογήσεις 

τους. Η πρακτική αυτή είναι διαδεδομένη στο εξωτερικό καθώς επιτρέπει αφενός στις 

επιχειρήσεις να απαλλάσσονται από γραφειοκρατικές διαδικασίες και αφετέρου στο 

Δημόσιο να γνωρίζει ότι θα υπάρχει σαφής τρόπος τιμολόγησης και να προϋπολογίζει 

με μεγαλύτερη ακρίβεια τα μελλοντικά έσοδα από φόρους. 

 

Κλείνοντας, παρατίθεται ένα απόσπασμα από την ομιλία του βουλευτή 

Επικρατείας της ΝΔ, Γιάννη Μιχελάκη, στις 28 Ιανουαρίου 2013 στη Βουλή, σχετικά 

τις ενδοομιλικές συναλλαγές: «Είναι αλήθεια ότι στο άρθρο 11 του φορολογικού 

νομοσχεδίου που ψηφίστηκε πριν λίγες ημέρες από τη Βουλή έγινε ένα σοβαρό βήμα 

για την αντιμετώπιση του προβλήματος με τη θέσπιση της νέας μεθοδολογίας 

τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών, όμως ακόμη έχουν να γίνουν πολλά.» 

                                                           
42www.kerdos.gr: Αλλάζει η νομοθεσία για τις ενδοομιλικές συναλλαγές. (27.10.2012) 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς ενισχύει την εξάπλωση των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων και την αύξηση του όγκου των συναλλαγών τους σε όλο και 

περισσότερες χώρες. Το γεγονός αυτό καθιστά δύσκολη την προσαρμογή των εταιριών 

στις διαφορετικές φορολογικές νομοθεσίες και επιπρόσθετα τον καθορισμό των τιμών 

των ενδοομιλικών τους συναλλαγών. Από την άλλη πλευρά, ο έλεγχος της τιμολόγησης 

των ενδοομιλικών συναλλαγών αποτελεί ένα ζήτημα, που δεν θα πάψει ποτέ να 

απασχολεί τις φορολογικές αρχές παγκοσμίως. 

 

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ με την αρχή των ίσων αποστάσεων 

(the arm's length principle), αποτελούν σήμερα το νομοθετικό πλαίσιο εφαρμογής για 

την τιμολόγηση των ενδοομιλικών συναλλαγών διεθνώς. Πιο συγκεκριμένα, έχει 

διαμορφωθεί ένα σαφές πλαίσιο τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών, ενώ 

προβλέπονται και διεθνείς συμβάσεις για την αποφυγή και επίλυση των διαφορών που 

προκύπτουν από τις ενδοομιλικές συναλλαγές.  

 

Παρά το γεγονός ότι οι Κατευθυντήριες Οδηγίες έχουν υιοθετηθεί από πολλές 

χώρες παγκοσμίως, η αποτελεσματικότητα τους έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση και 

ασκείται έντονη κριτική. Η βασική ένσταση έγκειται στο γεγονός ότι δεν είναι δυνατό 

να διαχωριστεί η πραγματική συμμετοχή του κάθε υποκαταστήματος στα συνολικά 

έσοδα του ομίλου, καθώς είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν στην πράξη οι μέθοδοι 

προσδιορισμού των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών.  

 

Παράλληλα, οι δυνατότητες που παρέχονται από τη χρήση διαδικτύου 

ενισχύουν την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπου οι μέθοδοι τεκμηρίωσης 

είναι δύσκολο να ανταποκριθούν στις συνεχείς αλλαγές και εξελίξεις. Έτσι, το 

ηλεκτρονικό εμπόριο, οι διαφορές των επιμέρους φορολογικών συστημάτων και η 

υιοθέτηση στρατηγικών ηλεκτρονικών συναλλαγών δυσχεραίνουν την εφαρμογή των 

μεθόδων τεκμηρίωσης. Η πρόταση για ενιαία φορολόγηση των ομίλων παγκοσμίως 

μπορεί να μην θεωρείται βάσιμη ακόμα, αλλά ίσως να αποτελεί μια μελλοντική 

προσέγγιση στην επίλυση του προβλήματος της ενδοομιλικής τιμολόγησης. 
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