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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

 

Στις µέρες µας εκρηκτική ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου  σε µια εποχή 

παγκοσµιοποίησης καθώς και το γεγονός ότι σχεδόν το 40 % του παγκόσµιου 

εµπορίου αποτελούν οι ενδοοµιλικές συναλλαγές κάνει επιτακτική την ανάγκη την 

διαµόρφωση ενός ολοκρηρωµένου νοµικού πλαισίου. 

Γενικά, το ζήτηµα των ενδοοµιλικών συναλλαγών είναι ένα αµφιλεγόµενο ζήτηµα 

διεθνώς, καθώς αφενός προωθεί την κάθετη ανάπτυξη των οµίλων και αφετέρου έχει 

γίνει πολλές φορές «όχηµα» φοροαποφυγής (tax avoidance) αλλά και φοροδιαφυγής 

(tax evasion). 

Ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στην προσπάθεια 

να προωθήσει τη διαφάνεια στις ενδοοµιλικές συναλλαγές, έχει εκδώσει 

κατευθυντήριες οδηγίες (Transfer Pricing Guidelines) που ρυθµίζουν τις ενδοοµιλικές 

συναλλαγές. Κεντρικό άξονα των οδηγιών αυτών αποτελεί η αρχή των ίσων 

αποστάσεων (Arm’s Length Principle), η οποία ορίζει ότι οι εταιρίες πρέπει να 

εφαρµόζουν στις ενδοοµιλικές τους συναλλαγές ταυτόσηµους ή όµοιους όρους µε 

αυτούς που θα εφαρµόζονταν για τις ίδιες ή παρόµοιες συναλλαγές µεταξύ 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων (Bartelsman and Beetsma, 2003). Οι περισσότερες χώρες 

εφαρµόζουν την εν λόγω αρχή. 

Ωστόσο, συνεχίζουν να υπάρχουν ακόµη και σήµερα διαφορές στον τρόπο 

υπολογισµού των ενδοοµιλικών τιµών και στην νοµοθεσία που ακολουθεί η κάθε 

χώρα. Ορισµένες χώρες δε διαθέτουν τη δέουσα εµπειρία στην αντιµετώπιση αυτών 

των ζητηµάτων ή εφαρµόζουν µε διαφορετικό τρόπο την αρχή των ίσων αποστάσεων. 

Επίσης, ανακύπτουν ζητήµατα διπλής φορολόγησης, τα οποία γίνεται προσπάθεια να 

επιλυθούν µε διακρατικές συµφωνίες. Γίνεται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη της 

εναρµόνισης της σχετικής νοµοθεσίας (Feinschreiber, 2004; OECD, 2009) 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η έννοια των ενδοοµιλικών συναλλαγών (intragroup transactions) παρουσιάζεται στη 

διεθνή βιβλιογραφία ως άρρητα συνδεδεµένη µε αυτή της ενδοοµιλικής τιµολόγησης 

(transfer pricing). Η δεύτερη αναφέρεται στις τιµές στις οποίες ανταλλάσσονται υλικά 

και άυλα αγαθά, υπηρεσίες και κεφάλαια µεταξύ των επιµέρους τµηµάτων µιας 

επιχείρησης ή µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων (Abdel-Khalik and Lusk, 1974). 

Ενδεικτικά, η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία, που είναι σε αυτόν τον τοµέα 

εναρµονισµένη µε το αντίστοιχο Κοινοτικό δίκαιο, ορίζει ως συνδεδεµένες οι 

επιχειρήσεις αυτές που: (1) συνδέονται λόγω της συµµετοχής της µιας στην άλλη 

επιχείρηση, κατέχοντας άµεσα ή έµµεσα µετοχές, µερίδια, ή συµµετοχή στο κεφάλαιο 

τουλάχιστον 33%, βάσει αξίας ή αριθµού, ή δικαιώµατα σε κέρδη ή δικαιώµατα 

ψήφου αντίστοιχου ποσοστού, (2) συνδέονται µε κάθε άλλη επιχείρηση που κατέχει 

άµεσα ή έµµεσα µετοχές, µερίδια δικαιώµατα ψήφου ή συµµετοχής στο κεφάλαιο 

τουλάχιστον 33% βάσει αξίας ή αριθµού, ή δικαιώµατα σε κέρδη ή δικαιώµατα 

ψήφου σε µια από τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις, και (3) συνδέονται µε κάθε άλλο 

πρόσωπο µε το οποίο υπάρχει σχέση άµεσης ή έµµεσης ουσιώδους διοικητικής 

εξάρτησης ή ελέγχου ή το πρόσωπο αυτό ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει 

δυνατότητα καθοριστικής επιρροής στη λήψη των αποφάσεων της επιχείρησης ή σε 

περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση άµεσης ή έµµεσης ουσιώδους 

διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα καθοριστικής επιρροής από τρίτο 

πρόσωπο. 

 

 

 

 



Τα διεθνώς αναπτυσσόµενα συστήµατα ενδοοµιλικής τιµολόγησης επιχειρούν να 

προσδιορίσουν τις τιµές για εµπορεύµατα που παράγονται και καταναλώνονται εντός 

της επιχείρησης / οµίλου και δεν εµπλέκονται στον προσδιορισµό των τιµών των 

τελικών προϊόντων, αυτών δηλαδή που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή.  

Η πρακτική των υπερτιµολογήσεων στα ενδοοµιλικά έξοδα και αντίστοιχα 

υποτιµολογήσεων στα ενδοοµιλικά έσοδα αποσκοπεί στην συρρίκνωση της 

συνολικής διεθνώς φορολογικής επιβάρυνσης του οµίλου και είναι ένα ζήτηµα που 

έχει επισηµανθεί πολλές φορές στη διεθνή βιβλιογραφία (Alles and Srikant, 1998). 

Η παρούσα διπλωµατική αποσκοπεί σε µία προσπάθεια κατανόησης των 

προβληµάτων που µπορεί να επιφέρει η µέθοδος της ενδοοµιλικής τιµολόγησης. 

Συγκεκριµένα το κεφάλαιο 2 µας παραθέτει µια επισκόπηση βιβλιογραφίας σχετικά 

µε τις ενδοοµιλικές συναλλαγές, το κεφάλαιο 3 κάνει µία βασική αναφορά στις 

ενοποιηµένες καταστάσεις, τις διαδικασίες ενοποίησης και τον λογιστικό χειρισµό. 

Το κεφάλαιο 4 το οποίο µπορεί να χαρακτηριστεί πιο ‘’ πρακτικό’’ παρουσιάζει τις 

µεθόδους τιµολόγησης, τις αξιολογεί και τέλος παραθέτει σύγχρονα παραδείγµατα 

«κακών πρακτικών», ουσιαστικά καταγγελιών προς πολυεθνικούς οµίλους που 

καταχράζονται το υφιστάµενο πλαίσιο ενδοοµιλικών συναλλαγών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ-ΓΕΝΙΚΑ 

Το παρόν κεφάλαιο παραθέτει επισκόπηση βιβλιογραφίας σύµφωνα µε διάφορα 

επιστηµονικά άρθρα. 

Οι Abdel-Khalik και Lusk (1974) αναφέρουν, επίσης, ότι η ενδοοµιλική τιµολόγηση 

αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο κυρίως για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, 

προκειµένου να µεγιστοποιήσουν τα συνολικά τους κέρδη. Συγχρόνως, επηρεάζει 

άµεσα την κατανοµή των πόρων στα διάφορα τµήµατα και την αξιολόγηση της 

απόδοσης των τµηµάτων αυτών. Από την άλλη πλευρά, µια εσφαλµένη ενδοοµιλική 

τιµολόγηση είναι πιθανό να παρακωλύσει την ορθή λειτουργία της επιχείρησης. 

Επιπλέον, σε περιπτώσεις που η ενδοοµιλική τιµή τίθεται αυθαίρετα και σε ιδιαίτερα 

χαµηλά επίπεδα, δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για δυσανάλογα µεγάλη χρήση 

σπάνιων πόρων. Αυτό µπορεί να συµβεί, διότι τα τµήµατα που αγοράζουν το 

ενδιάµεσο προϊόν φαίνονται περισσότερο κερδοφόρα και επιθυµούν αύξηση του 

όγκου προϊόντος µου µεταχειρίζονται. 

Οι Vidal και Goetschalckx (2001) διαπιστώνουν στη µελέτη τους ότι η ενδοοµιλική 

τιµολόγηση δίνει τη δυνατότητα στις πολυεθνικές επιχειρήσεις να µετατοπίσουν 

εισόδηµα (income sifting) σε χώρες µε ευνοϊκότερη φορολογική µεταχείριση, 

µειώνοντας έτσι τη συνολική φορολογική επιβάρυνση για τη µητρική επιχείρηση. 

Αυτό γίνεται εφικτό µε τον καθαρισµό πλασµατικών τιµών συναλλαγών κατά τη 

διεξαγωγή εµπορίου ή κατά την παροχή υπηρεσιών, στα πλαίσια ενός οµίλου 

επιχειρήσεων. Επίσης, σε αυτές τις περιπτώσεις οι ενδοοµιλικές τιµές των 

ανταλλασσόµενων προϊόντων ή υπηρεσιών αποκλίνουν από αυτές που θα ίσχυαν 

στην ελεύθερη αγορά, αν δηλαδή οι συναλλαγές πραγµατοποιούνταν µεταξύ 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων. 

Είναι δεδοµένο από τη διεθνή εµπειρία ότι όταν µια χώρα έχει υψηλά επίπεδα 

φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων και υψηλά επίπεδα δασµών, είναι 

πιθανόν να αποθαρρύνει τη δραστηριότητα των πολυεθνικών στη χώρα αυτή. 



 Έτσι, όταν η πολυεθνική επιχείρηση είναι αποφασισµένη να δραστηριοποιηθεί στη 

χώρα αυτή, εκµεταλλεύεται τις ενδοοµιλικές συναλλαγές προκειµένου να ξεπεράσει 

τα εµπόδια αυτά. 

Οι Grubert και Mutti (1991) µελέτησαν την επίδραση των παραγόντων της 

φορολόγησης και των δασµών, αξιολογώντας στοιχεία που είχαν συλλεχθεί από 

δείγµα τριάντα τριών χωρών. Αρχικά, εξετάζουν την σχέση των περιθωρίων κέρδους 

µε επίπεδα φορολογίας εισοδήµατος κάθε χώρας, προσπαθώντας να διαπιστώσουν αν 

γίνεται προσπάθεια µετατόπισης του φορολογητέου εισοδήµατος σε χώρες µε χαµηλή 

φορολογία. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση µεταξύ των 

κερδών που δηλώνονται σε µια χώρα και των φορολογικών της συντελεστών. Αυτό 

συµβαίνει γιατί οι πολυεθνικές επιχειρήσεις τείνουν να µεταβιβάζουν τα εισοδήµατά 

τους σε χώρες µε χαµηλότερα επίπεδα φορολογίας, µεθοδεύοντας στοχευόµενα την 

ενδοοµιλική τους τιµολόγηση. Στο συµπέρασµα αυτό συγκλίνουν και άλλες έρευνες 

της βιβλιογραφίας (Jacob, 1996; Swenson, 2001). 

Στο άρθρο των Grubert και Mutti (1991) εξετάζεται επίσης η επίδραση των επιπέδων 

δασµών και φορολογικών συντελεστών στο απόθεµα πραγµατικού κεφαλαίου σε 

κάθε περιοχή και στα πρότυπα εµπορίου. Μπορούµε να πούµε ότι παρατηρείται 

κάποια συµπληρωµατικότητα εξαγωγών και ξένων άµεσων επενδύσεων (FDI). Αν 

δηλαδή µια χώρα προσελκύει την εγκατάσταση θυγατρικών εταιριών στην επικράτειά 

της, αυτό θα αυξήσει και τις εξαγωγές σε αυτή την χώρα, πρωτίστως λόγω της 

ανάγκης της θυγατρικής για υλικά και µετέπειτα για διαφορετικού λόγους. 

Παρόµοια ανάλυση γίνεται από τον Swenson (2001) όσον αφορά τη χρήση της 

ενδοοµιλικής τιµολόγησης µε σκοπό τη µείωση των φορολογικών βαρών, αλλά και τη 

µετατόπιση της πραγµατικής δραστηριότητας των πολυεθνικών επιχειρήσεων σε 

χώρες µε ευνοϊκότερα καθεστώτα. Χρησιµοποιούνται δεδοµένα που αφορούν 

ενδοοµιλικές τιµές για ένα σύνολο αγαθών που εισάγονται στις Η.Π.Α. από τρίτες 

χώρες. Στην έρευνά του ο Swenson παρατήρησε ότι οι δασµοί που επιβάλλονται 

ποικίλουν από προϊόν σε προϊόν, γεγονός το οποίο δηµιουργεί κίνητρο για 

υποτιµολόγηση ή υπερτιµολόγηση των συναλλαγών µε τις συνδεδεµένες 

επιχειρήσεις. Η επίδραση των δασµών συνδυάζεται µε αυτή των φόρων εισοδήµατος 

και το αθροιστικό αποτέλεσµα είναι αυτό που τελικά θα καθορίσει αν υπάρχει 

κίνητρο για τις επιχειρήσεις να µεθοδεύσουν τις ενδοοµιλικές του τιµές.  



Τα ευρήµατα της εν λόγω µελέτης, αν και βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικά, είναι 

ποσοτικά µικρής σπουδαιότητας, ενδεχοµένως γιατί οι επιχειρήσεις επιστρατεύουν 

και άλλες µεθόδους µετατόπισης εισοδήµατος, λιγότερο δαπανηρές. 

Όσον αφορά τη στάση του Κράτους, το οποίο είναι ο άµεσα ενδιαφερόµενος λόγω 

διαφυγόντων φορολογικών εσόδων που πιθανόν να συνεπάγονται οι ενδοοµιλικές 

συναλλαγές, ο Kant (1988)  αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι κυβερνήσεις διαχρονικά 

αντιµετωπίζουν µε καχυποψία τις ενδοοµιλικές συναλλαγές και αυξάνουν συνεχώς 

την επιτήρησή τους. Μια εναλλακτική πρόταση διατυπώνεται από τους Becker και 

Fuest (2009), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι χώρες έχουν κίνητρο να επιτρέψουν – έως 

ένα βαθµό – τη µετατόπιση εισοδήµατος.  

Αυτό συµβαίνει γιατί αν οι κυβερνήσεις θέσουν αυστηρότερους κανόνες 

ενδοοµιλικής τιµολόγησης, θα οδηγηθούν αναπόφευκτα σε πιο έντονο ανταγωνισµό 

µε τις χώρες που έχουν χαµηλούς συντελεστές φορολόγησης. Ιδίως οι χώρες στις 

οποίες επικρατούν υψηλά επίπεδα φορολογίας, µπορεί να είναι επωφελές να 

επιτρέψουν στους ιδιοκτήτες του κεφαλαίου µε µεγάλη κινητικότητα να αποφύγουν 

µέρος της φορολογικής τους υποχρέωσης µέσω της µετατόπισης εισοδήµατος σε 

φορολογικούς παραδείσους. 

2.2 ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΝ∆ΟΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

Είναι δεδοµένο από τη διεθνή εµπειρία ότι όταν µια χώρα έχει υψηλά επίπεδα 

φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων και υψηλά επίπεδα δασµών, είναι 

πιθανόν να αποθαρρύνει τη δραστηριότητα των πολυεθνικών στη χώρα αυτή. Έτσι, 

όταν η πολυεθνική επιχείρηση είναι αποφασισµένη να δραστηριοποιηθεί στη χώρα 

αυτή, εκµεταλλεύεται τις ενδοοµιλικές συναλλαγές προκειµένου να ξεπεράσει τα 

εµπόδια αυτά. 

Οι Grubert και Mutti (1991) µελέτησαν την επίδραση των παραγόντων της 

φορολόγησης και των δασµών, αξιολογώντας στοιχεία που είχαν συλλεχθεί από 

δείγµα τριάντα τριών χωρών. Αρχικά, εξετάζουν την σχέση των περιθωρίων κέρδους 

µε επίπεδα φορολογίας εισοδήµατος κάθε χώρας, προσπαθώντας να διαπιστώσουν αν 

γίνεται προσπάθεια µετατόπισης του φορολογητέου εισοδήµατος σε χώρες µε χαµηλή 

φορολογία.  



Η έρευνα αποκαλύπτει ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση µεταξύ των κερδών που 

δηλώνονται σε µια χώρα και των φορολογικών της συντελεστών. Αυτό συµβαίνει 

γιατί οι πολυεθνικές επιχειρήσεις τείνουν να µεταβιβάζουν τα εισοδήµατά τους σε 

χώρες µε χαµηλότερα επίπεδα φορολογίας, µεθοδεύοντας στοχευόµενα την 

ενδοοµιλική τους τιµολόγηση. Στο συµπέρασµα αυτό συγκλίνουν και άλλες έρευνες 

της βιβλιογραφίας (Jacob, 1996; Swenson, 2001). 

Στο άρθρο των Grubert και Mutti (1991) εξετάζεται επίσης η επίδραση των επιπέδων 

δασµών και φορολογικών συντελεστών στο απόθεµα πραγµατικού κεφαλαίου σε 

κάθε περιοχή και στα πρότυπα εµπορίου. Μπορούµε να πούµε ότι παρατηρείται 

κάποια συµπληρωµατικότητα εξαγωγών και ξένων άµεσων επενδύσεων (FDI). Αν 

δηλαδή µια χώρα προσελκύει την εγκατάσταση θυγατρικών εταιριών στην επικράτειά 

της, αυτό θα αυξήσει και τις εξαγωγές σε αυτή την χώρα, πρωτίστως λόγω της 

ανάγκης της θυγατρικής για υλικά και µετέπειτα για διαφορετικού λόγους. 

Παρόµοια ανάλυση γίνεται από τον Swenson (2001) όσον αφορά τη χρήση της 

ενδοοµιλικής τιµολόγησης µε σκοπό τη µείωση των φορολογικών βαρών, αλλά και τη 

µετατόπιση της πραγµατικής δραστηριότητας των πολυεθνικών επιχειρήσεων σε 

χώρες µε ευνοϊκότερα καθεστώτα. Χρησιµοποιούνται δεδοµένα που αφορούν 

ενδοοµιλικές τιµές για ένα σύνολο αγαθών που εισάγονται στις Η.Π.Α. από τρίτες 

χώρες. Στην έρευνά του ο Swenson παρατήρησε ότι οι δασµοί που επιβάλλονται 

ποικίλουν από προϊόν σε προϊόν, γεγονός το οποίο δηµιουργεί κίνητρο για 

υποτιµολόγηση ή υπερτιµολόγηση των συναλλαγών µε τις συνδεδεµένες 

επιχειρήσεις. Η επίδραση των δασµών συνδυάζεται µε αυτή των φόρων εισοδήµατος 

και το αθροιστικό αποτέλεσµα είναι αυτό που τελικά θα καθορίσει αν υπάρχει 

κίνητρο για τις επιχειρήσεις να µεθοδεύσουν τις ενδοοµιλικές του τιµές. Τα ευρήµατα 

της εν λόγω µελέτης, αν και βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικά, είναι ποσοτικά µικρής 

σπουδαιότητας, ενδεχοµένως γιατί οι επιχειρήσεις επιστρατεύουν και άλλες µεθόδους 

µετατόπισης εισοδήµατος, λιγότερο δαπανηρές. 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Το κεφάλαιο 3 µας εισάγει σε βασικές έννοιες απαραίτητες για την κατανόηση του 
όρου των ενδοοµιλικών συναλλαγών και τέλος αναφέρεται στο πεδίο εφαρµογής και 
στον λογιστικό χειρισµό τους. 

 

3.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Οι περισσότερες οικονοµικές συναλλαγές περιλαµβάνουν δύο άσχετες επιχειρήσεις, 
αν και οι συναλλαγές µπορεί να συµβούν µεταξύ των µονάδων µιας επιχείρησης 
(ενδοεταιρικές συναλλαγές). Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές µπορεί να περιλαµβάνουν 
στοιχεία όπως είναι η ανακοίνωση και πληρωµή µερισµάτων, η αγορά και η πώληση 
των περιουσιακών στοιχείων, όπως η απογραφή ή τα περιουσιακά στοιχεία 
εγκαταστάσεων, και το δανεισµό. Ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής, η 
εµφάνιση µιας ενδοεταιρικής συναλλαγής, αν δεν αφαιρεθεί (εξαλειφθεί) από τις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, θα οδηγήσει συχνά σε διαστρέβλωση της 
οικονοµικής θέσης της ενοποιηµένης επιχείρησης. 

Μια ενδοεταιρική συναλλαγή συµβαίνει όταν µία µονάδα µιας επιχείρησης 

εµπλέκεται σε µια άλλη µονάδα της ίδιας επιχείρησης. Αν και αυτές οι συναλλαγές 

µπορεί να συµβούν για διάφορους λόγους, συχνά συµβαίνουν ως  αποτέλεσµα των 

κανονικών επιχειρηµατικών σχέσεων που υπάρχουν µεταξύ των µονάδων της 

επιχείρησης. Οι µονάδες αυτές µπορούν να είναι η µητρική και η θυγατρική, δύο 

θυγατρικές, δύο τµήµατα, ή δύο τµήµατα µιας επιχείρησης. Είναι κοινό στοιχείο για 

τις κάθετα συγχωνευµένες επιχειρήσεις να µεταφέρουν απόθεµα µεταξύ των µονάδων 

της ενοποιηµένης επιχείρησης. Από την άλλη πλευρά, µια µονάδα περιουσιακού 

στοιχείου µπορεί να µεταφερθεί µεταξύ των οργανωτικών µονάδων για να  

επωφεληθούν από τις αλλαγές στη ζήτηση µε τη σειρά προϊόντων. 

Η ενδοεταιρική συναλλαγή αναγνωρίζεται στα οικονοµικά στοιχεία και των δύο 

µονάδων της επιχείρησης, σαν να ήταν µια συναλλαγή αµφότερου βάρους µε ένα µη 

συνδεδεµένο µέρος. Από την άποψη ενοποιηµένης επιχείρησης, η συναλλαγή είναι 

αρχικά απραγµατοποίητη διότι άσχετα µέρη δεν συµµετέχουν, ως εκ τούτου, η 

ενδοεταιρική συναλλαγή πρέπει να ερµηνευθεί µε διαφορετικό τρόπο από ό, τι ήταν 

µε οποιαδήποτε από τις συµµετέχουσες µονάδες.  



Η διαφορά στην ερµηνεία έχει γενικά ως αποτέλεσµα την εξάλειψη ορισµένων 

υπόλοιπων λογαριασµών από τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

Οι συναλλαγές µεταξύ των µονάδων µιας επιχείρησης µπορούν να λάβουν διάφορες 

µορφές και µπορούν να συµβούν µεταξύ οποιωνδήποτε µονάδων της επιχείρησης. Οι 

συναλλαγές που απορρέουν από τη µητρική προς τη θυγατρική κοινώς ονοµάζονται 

καθοδικές συναλλαγές, συναλλαγές από τη θυγατρική στη µητρική συνήθως 

ονοµάζονται ανοδικές συναλλαγές, και οι συναλλαγές µεταξύ των θυγατρικών κοινώς 

ονοµάζονται πλευρικές συναλλαγές. 

Ο όγκος των εξαλειφθέντων ενδοεταιρικών συναλλαγών από τις οικονοµικές 

καταγραφές πολλών µεγάλων οµίλων επιχειρήσεων είναι σηµαντικός.  

Για παράδειγµα, η Exxon Mobil Corporation  ανέφερε την εξάλειψη του 

ενδοεταιρικού εσόδου 98,1 δισ. δολαρίων, $ 113,4 δισ. ευρώ και 136600 

εκατοµµύριων δολαρίων για το 2000, το 2001 και το 2002, αντίστοιχα. Τα ποσά 

αυτά αντιπροσώπευαν το 29,7 τοις εκατό, 34,8 τοις εκατό και 40,0 τοις εκατό των 

συνολικών πωλήσεων της επιχείρησης και άλλων εσόδων πριν την εξάλειψη των 

ενδοεταιρικών συναλλαγών για τα τρία έτη, αντίστοιχα. 

Ο σκοπός των ενοποιηµένων καταστάσεων είναι να παρουσιάσει, κυρίως προς 

όφελος των µετόχων και των πιστωτών της µητρικής εταιρείας, τα αποτελέσµατα των 

εργασιών και την οικονοµική κατάσταση της µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών 

της, δηλαδή κατ 'ουσία, σαν ο όµιλος να ήταν µία εταιρεία µε ένα ή περισσότερα 

υποκαταστήµατα ή τµήµατα. 

Οποιαδήποτε ενδοεταιρικά κέρδη ή ζηµίες επί των περιουσιακών στοιχείων που 

παραµένουν εντός του οµίλου πρέπει να εξαλειφθούν, η ιδέα που εφαρµόζεται 

συνήθως για το σκοπό αυτό είναι το µικτό κέρδος ή ζηµία. 

Η αντιµετώπιση του κέρδους ή της ζηµίας των περιουσιακών στοιχείων που 

µεταβιβάστηκαν ως αποτέλεσµα ενδοεταιρικών συναλλαγών είναι σηµαντική, επειδή 

πολλές οργανώσεις, όπως η Exxon Mobil, καταγράφουν ενδοεταιρικές συναλλαγές 

αποθέµατος (συνήθως το µεγαλύτερο ποσό των ενδοεταιρικών συναλλαγών) µε βάση 

την αξία της αγοράς.  



Για παράδειγµα, η αποτυχία να εξαλειφθεί το απόθεµα  ενδοεταιρικών συναλλαγών 

που καταγράφηκαν  στην αξία της αγοράς θα οδηγήσει σε  υπερεκτίµηση των 

Πωλήσεων, του Κόστους Πωληθέντων Αγαθών, και Αποθέµατος. 

Ακόµη και αν η ενδοεταιρική συναλλαγή αποθέµατος καταγράφεται στο κόστος, οι 

λογαριασµοί Πωλήσεων και του Κόστους Πωληθέντων Αγαθών  θα πρέπει να 

υπερεκτιµηθούν, εάν δεν εξαλείφονται κατά την προετοιµασία των ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων. 

Το ποσοστό τόκου ιδιοκτησίας από τη µητρική εταιρεία στη θυγατρική εταιρία δεν 

µεταβάλλει την απαίτηση για την εξάλειψη των ενδοεταιρικών συναλλαγών. 

Το ποσό του ενδοεταιρικού κέρδους ή ζηµίας που πρέπει να εξαλειφθεί  δεν 

επηρεάζεται από την ύπαρξη µιας µειοψηφίας. Η πλήρης εξάλειψη του ενδοεταιρικού 

κέρδους ή ζηµίας είναι σύµφωνη µε την υποβόσκουσα παραδοχή ότι οι ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις αντιπροσωπεύουν τη χρηµατοοικονοµική θέση και τα 

λειτουργικά αποτελέσµατα µιας ενιαίας επιχείρησης. Η εξάλειψη του ενδοεταιρικού 

κέρδους ή ζηµίας µπορεί να κατανεµηθεί αναλογικά µεταξύ των τόκων πλειοψηφίας 

και µειοψηφίας. 

Το ενδοεταιρικό κέρδος ή ζηµία ενδέχεται να κατανεµηθεί µεταξύ των τόκων 

πλειοψηφίας (ελεγχόµενος τόκος) και µειοψηφίας ( µη ελεγχόµενος ). Σε µια 

µεταγενέστερη συναλλαγή, όλα τα κέρδη ή ζηµίες περιέρχονται στη µητρική εταιρεία 

, επειδή η µητρική εταιρεία καταγράφει την πώληση. ∆εν αναγνωρίζεται κανένα 

κέρδος ή ζηµία στα βιβλία της θυγατρικής . Ως αποτέλεσµα , το κέρδος ή ζηµία δεν 

κατανέµεται µεταξύ των µετόχων της µητρικής εταιρείας και του µη ελεγχόµενου 

τόκου, δηλαδή, όλο το κέρδος ή ζηµία περιέρχεται στους µετόχους της µητρικής 

εταιρίας.  

Η ερµηνεία του αντίκτυπου των ενδοεταιρικών συναλλαγών στις οικονοµικές 

καταγραφές των µονάδων που συµµετέχουν αρχίζει µε την κατανόηση του πώς οι 

συναλλαγές αναγνωρίζονται αρχικά σε κάθε οικονοµική καταγραφή της µονάδας. 

Είναι επίσης σηµαντικό να κατανοήσουµε πώς κάθε συναλλαγή µεταξύ επιχειρήσεων 

επηρεάζει την κατάσταση εισοδήµατος και τον ισολογισµό των µονάδων που 

βρίσκονται στη χρονική περίοδο της ενδοεταιρικής συναλλαγής, καθώς και στις 

µεταγενέστερες περιόδους.  



Από αυτή την κατανόηση είναι δυνατόν να καθοριστεί πώς θα προσαρµοστούν οι 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για ενδοεταιρικές συναλλαγές 

χρησιµοποιώντας απαλείψεις φύλλου εργασίας. 

Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές, δηµιουργούν την ανάγκη για εξάλειψη των 

λογαριασµών µεταξύ των εταιρειών. Οι λογαριασµοί παίρνουν  τη µορφή πωλήσεων 

ενδοεταιρικών αποθεµάτων, προκαταβολών και δάνειων, πωλήσεων ενδοεταιρικών 

εγκαταστάσεων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και άλλων συναλλαγών. Ένας 

κοινός τύπος ενδοεταιρικής συναλλαγής είναι η πώληση αποθεµάτων. 

 Όταν αυτό το είδος της συναλλαγής γίνεται, όταν και ο πωλητής όσο και ο 

αγοραστής καταγράφουν τα γεγονότα µε κανονικό τρόπο.  Από µια άποψη 

ενοποίησης, ωστόσο, αυτές οι ενδοεταιρικές πωλήσεις αποθέµατος είναι µια 

εσωτερική συναλλαγή. Οι επιπτώσεις ενδοεταιρικών συναλλαγών στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να εξαλειφθούν µέσα στη διαδικασία ενοποίησης. 

Κατά συνέπεια, για τις συναλλαγές ενδοεταιρικών αποθεµάτων απαιτούνται τέσσερις 

καταγραφές εξάλειψης για τα ακόλουθα στοιχεία:  

1.Ενδοεταιρικές πωλήσεις . Αυτή η καταχώρηση φτιάχτηκε για το 100 % των 

ενδοεταιρικών πωλήσεων είτε υπάρχει µη ελεγχόµενος τόκος είτε όχι. Αυτή η 

καταχώρηση εξάλειψης γίνεται µε τον ίδιο τρόπο και για τις ανοδικές και για τις 

καθοδικές πωλήσεις. Οι ενδοεταιρικές αγορές τελικά θα µεταπωληθούν, ή πιο πιθανό, 

να γίνουν µέρος σε άλλα προϊόντα . Ωστόσο, η καταχώρηση για την εξάλειψη των 

ενδοεταιρικών πωλήσεων δεν επηρεάζεται από το χρόνο της µεταγενέστερης 

πώλησης από τον ενδοεταιρικό αγοραστή. Εάν οποιoδήποτε ενδοεταιρικό απόθεµα 

είναι διαθέσιµο κατά την ηµεροµηνία ενοποίησης, µια πρόσθετη καταχώριση (η 

καταχώριση 2 παρακάτω) γίνεται για την εξάλειψη του ενδοεταιρικού κέρδους που 

περιέχονται σε αυτήν.  

2 . Ενδοεταιρικά κέρδη στα τελευταία αποθέµατα. Κάθε διαθέσιµο απόθεµα στο 

τέλος του έτους που αποκτήθηκε από µια θυγατρική θα είναι στα βιβλία του 

αγοραστή στο ενδοεταιρικό κόστος - ένα ποσό που συνήθως είναι υψηλότερο από ό, 

τι ( του πωλητή ), το κόστος του αρχικού παραγωγού .  



Από µια άποψη ενοποίησης, το ενδοεταιρικό κέρδος είναι απραγµατοποίητο - µε 

αποτέλεσµα να υπάρξει ανάγκη για µια καταχώρηση που µεταθέτει την υλοποίηση 

του ενδοεταιρικού κέρδους στον τελευταίο απόθεµα. Αυτή η καταχώρηση γίνεται 

πάντα µε τη µείωση του λογαριασµού αποθέµατος για το ποσό των µη 

πραγµατοποιηθέντων ενδοεταιρικών κερδών που περιέχονται σε αυτό και την αύξηση 

του πωληµένου κόστους αγαθών για το ίδιο ποσό.  

Το ποσό και η µορφή αυτής της καταχώρησης δεν επηρεάζεται ούτε από την ύπαρξη 

ενός µη ελεγχόµενου τόκου ούτε από τις συνθήκες πώλησης - είτε είναι προς τα πάνω 

είτε προς τα κάτω. Η µετοχή µη ελεγχόµενου τόκου των ενοποιηµένων καθαρών 

εσόδων µειώνεται ωστόσο, από τη µετοχή µη ελεγχόµενου τόκου του µεταφερόµενου 

ενδοεταιρικού κέρδους σε ανοδικές πωλήσεις. 

3 . Ενδοεταιρικό κέρδος στην αρχικό απόθεµα . Ενδοεταιρικό κέρδος στο αρχικό 

απόθεµα θα συµβεί σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπήρξε ενδοεταιρικό κέρδος στο 

τελευταίο απόθεµα του φύλλου εργασίας ενοποιηµένων δηλώσεων των 

προηγούµενων ετών. Από τη στιγµή που το αρχικό απόθεµα γίνεται ένα µέρος του 

πωληµένου κόστους, η καταχώρηση εξάλειψης για το κέρδος στo αρχικό απόθεµα 

γίνεται για το  πραγµατοποιηθέν ενδοεταιρικό κέρδος, µε πίστωση για το λογαριασµό 

του κόστους των αγαθών που πωλήθηκαν.  

∆ύο παράγοντες επηρεάζουν τις κατάλληλες χρεώσεις για την υλοποίηση του 

αναβαλλόµενου κέρδους για το αρχικό απόθεµα: ( 1 ) η λογιστική µέθοδος που 

χρησιµοποιείται για το λογαριασµό επένδυσης - κόστους, η τροποποίηση  κεφαλαίου, 

είτε το πλήρες κεφάλαιο, και ( 2 ) για τις ανοδικές πωλήσεις, η παρουσία ενός µη 

ελεγχόµενου τόκου.  

Στις καταστάσεις τόκου και τροποποιηµένου κεφαλαίου µε 100 % τη συµµετοχή των 

θυγατρικών της, η µητρική εταιρεία χρεώνεται τα παρακρατηθέντα κέρδη. Σε 

καταστάσεις πλήρους κεφαλαίου µε τη συµµετοχή 100 % θυγατρικών της, η 

επένδυση στην Θυγατρική χρεώνεται.  

Αν υπάρχει µια ανοδική πώληση και ένας µη ελεγχόµενος τόκος, η µετοχή µη 

ελεγχόµενου τόκου του αναβαλλόµενου πραγµατοποιηθέντος κέρδους της χρεώνεται 

στο µη ελεγχόµενο τόκο σε όλες τις περιπτώσεις.  



Τέλος, η µετοχή του µη ελεγχόµενου τόκου του ενδοεταιρικού κέρδους που 

µεταφέρεται ή πραγµατοποιείται σε ανοδικές  πωλήσεις αλλάζει την µετοχή του µη 

ελεγχόµενου τόκου των ενοποιηµένων καθαρών εσόδων. Θα πρέπει να µελετήσετε 

τις αντίστοιχες ενότητες του κεφαλαίου για µια πιο λεπτοµερή εξήγηση και  την 

εικονογράφηση των θεµάτων αυτών .  

4. Ενδοεταιρικοί λογαριασµοί εισπρακτέοι και πληρωτέοι . Εάν οποιοιδήποτε 

αµοιβαίοι εισπρακτέοι και πληρωτέοι λογαριασµοί προκύψουν είτε από ανοδικές ή 

καθοδικές ενδοεταιρικές συναλλαγές, αυτές θα πρέπει να εξαλείφονται 

χρησιµοποιώντας την ίδια καταχώρηση. ∆εν υπάρχουν επιπλοκές που προκύπτουν 

από την ύπαρξη µη ελεγχόµενων τόκων, και καµία διαφορά λόγω του κόστους, του 

τροποποιηµένου κεφαλαίου, είτε των µεθόδων πλήρους κεφαλαίου. 

3.2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Σε αυτό το σηµείο θεωρώ απαραίτητο να αναφερθούµε σε κάποιες εισαγωγικές αλλά 

βασικές έννοιες οι οποίες ξεκινάνε από το πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 27 το οποίο 

αναφέρεται στις ενοποιηµένες εξετάσεις, µέχρι και την έννοια των ενδοοµιλικών 

συναλλαγών και τις απαραίτητες απαλειφές. 

3.3 ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 Το παρόν Πρότυπο θα εφαρµόζεται για την κατάρτιση και παρουσίαση των 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για όµιλο οντοτήτων που υπάγεται στον 

έλεγχο µιας µητρικής εταιρίας. Το Πρότυπο δεν ασχολείται µε µεθόδους λογιστικής 

για συνενώσεις επιχειρήσεων και τις επιδράσεις τους στην ενοποίηση, 

συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας που προκύπτει σε µία συνένωση επιχειρήσεων 

(βλέπε ∆ΛΠ 22: Συνενώσεις Επιχειρήσεων).  

 

Επίσης το παρόν Πρότυπο θα εφαρµόζεται στο λογιστικό χειρισµό των επενδύσεων 

σε θυγατρικές εταιρίες, από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες και συγγενείς 

εταιρίες όταν η οντότητα επιλέγει να παρουσιάσει ιδιαίτερες οικονοµικές 

καταστάσεις ή όταν αυτό επιβάλλεται από τοπικούς κανονισµούς. 



  

 

3.4 ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που 

καθορίζονται: 

Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι οι οικονοµικές καταστάσεις ενός 

οµίλου που παρουσιάζονται ως εκείνες µιας ενιαίας οικονοµικής οντότητας. Έλεγχος 

είναι το δικαίωµα να κατευθύνεται η οικονοµική και επιχειρηµατική πολιτική µιας 

οντότητας, ούτως ώστε να λαµβάνονται οφέλη από τις δραστηριότητές της. 

Η µέθοδος κόστους είναι µέθοδος λογιστικής κατά την οποία η επένδυση 

αναγνωρίζεται στο κόστος. Ο επενδυτής αναγνωρίζει τα έσοδα από την επένδυση 

µόνο στην έκταση που εισπράττει µερίσµατα από σωρευµένα κέρδη της εκδότριας, τα 

οποία προκύπτουν µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας απόκτησης. Μερίσµατα που 

λαµβάνονται επί πλέον τέτοιων κερδών, θεωρούνται ανάκτηση της επένδυσης και 

αναγνωρίζονται αφαιρετικά του κόστους της επένδυσης. Όµιλος είναι µια µητρική 

εταιρία και όλες οι θυγατρικές της. 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας είναι το µέρος των αποτελεσµάτων και των καθαρών 

περιουσιακών στοιχείων µιας θυγατρικής, που αναλογεί στα συµµετοχικά δικαιώµατα 

που δεν ανήκουν, άµεσα ή έµµεσα µέσω θυγατρικών, στη µητρική εταιρία.  

Μητρική είναι µία οντότητα που έχει µία ή περισσότερες θυγατρικές.  

Ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις είναι εκείνες που παρουσιάζονται από µητρική 

εταιρία ή επενδυτή σε συγγενή εταιρία ή από κοινοπρακτών σε από κοινού 

ελεγχόµενη οικονοµική οντότητα, στην οποία οι επενδύσεις αντιµετωπίζονται 

λογιστικά βάσει του άµεσου συµµετοχικού δικαιώµατος και όχι βάσει των 

παρουσιαζόµενων αποτελεσµάτων και των καθαρών περιουσιακών στοιχείων των 

εκδοτριών. 



Θυγατρική είναι µια οντότητα, συµπεριλαµβανοµένης µιας οντότητας χωρίς εταιρική 

µορφή όπως είναι ένας συνεταιρισµός, που ελέγχεται από µία άλλη οντότητα (γνωστή 

ως µητρική εταιρία). 

Η µητρική ή η θυγατρική εταιρία µπορεί να είναι επενδυτής σε συγγενή εταιρία ή 

µέλος κοινοπραξίας σε από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική οντότητα. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζονται και 

παρουσιάζονται σύµφωνα µε το παρόν Πρότυπο καταρτίζονται ώστε να είναι και 

σύµµορφες µε το ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς Εταιρίες και το ∆ΛΠ 31 

Συµφέροντα σε Κοινοπραξίες. 

 

3.5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Η µητρική θα παρουσιάζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στις οποίες 

ενοποιεί τις επενδύσεις της σε θυγατρικές εταιρίες σύµφωνα µε το παρόν Πρότυπο. 

Η µητρική εταιρία δεν απαιτείται να παρουσιάζει ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις µόνον και µόνον εφόσον: 

(α) η ίδια η µητρική εταιρία κατέχεται εξ’  ολοκλήρου από άλλη εταιρία ή κατέχεται 

µερικώς από άλλη οντότητα και οι λοιποί ιδιοκτήτες της, συµπεριλαµβανοµένων 

εκείνων που δεν έχουν δικαίωµα ψήφου, έχουν ενηµερωθεί ότι η µητρική εταιρία δε 

θα καταρτίσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και δεν έχουν αντιρρήσεις 

επ’  αυτού, 

(β) οι χρεωστικοί ή συµµετοχικοί τίτλοι της µητρικής εταιρίας δε διαπραγµατεύονται 

δηµόσια (σε εγχώριο ή αλλοδαπό χρηµατιστήριο ή σε εξωχρηµατιστηριακή αγορά 

που συµπεριλαµβάνει τοπικές και περιφερειακές αγορές), 

(γ) η µητρική εταιρία δεν έχει υποβάλει ούτε βρίσκεται στη διαδικασία υποβολής των 

οικονοµικών καταστάσεών της σε επιτροπή χρηµατιστηριακών συναλλαγών ή άλλη 

διοικητική αρχή προκειµένου να εκδώσει τίτλους οποιασδήποτε κατηγορίας σε 

δηµόσια αγορά και 



(δ) η τελική ή οποιαδήποτε ενδιάµεση µητρική εταιρία της µητρικής εταιρίας 

δηµοσιεύει ενοποιηµένες οικο νοµικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε 

τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

3.6 ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις θα περιλαµβάνουν όλες τις θυγατρικές της 

µητρικής εταιρίας. 

Ο έλεγχος τεκµαίρεται ότι υπάρχει, όταν περισσότερο από το ήµισυ των δικαιωµάτων 

ψήφου µιας οντότητας ανήκει, άµεσα ή έµµεσα µέσω θυγατρικών, στη µητρική 

εταιρία, εκτός αν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µπορεί να αποδειχθεί καθαρά ότι 

τέτοια κυριότητα δε συνιστά έλεγχο. Έλεγχος επίσης υπάρχει και αν ακόµα η µητρική 

εταιρία κατέχει το ήµισυ ή λιγότερο των δικαιωµάτων ψήφου µιας οντότητας, όταν 

υπάρχει:  

(α) δικαίωµα ελέγχου που υπερβαίνει το ήµισυ των δικαιωµάτων ψήφου, δυνάµει 

συµφωνίας µε άλλους επενδυτές, 

(β) το δικαίωµα να κατευθύνει την οικονοµική και επιχειρηµατική πολιτική της άλλης 

οντότητας, σύµφωνα µε καταστατικό ή συµβατικό όρο, 

(γ) το δικαίωµα να διορίζει ή να παύει την πλειονότητα των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ή άλλου ισοδύναµου διοικητικού οργάνου που διοικεί την οντότητα 

ή 

(δ) το δικαίωµα επηρεασµού της πλειοψηφίας στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. ή 

ισοδύναµου προς αυτό διοικητικού οργάνου που διοικεί την οντότητα. 

 

 

 



Η οντότητα µπορεί να κατέχει δικαιώµατα αγοράς µετοχών, δικαιώµατα προαίρεσης 

αγοράς µετοχών, χρεωστικούς ή συµµετοχικούς τίτλους που είναι µετατρέψιµοι σε 

κοινές µετοχές ή άλλα όµοια χρηµατοπιστωτικά µέσα που παρέχουν τη δυνατότητα, 

αν εξασκηθούν ή µετατραπούν, να δώσουν στην οντότητα δύναµη ψήφου ή να 

µειώσουν τη δύναµη ψήφου άλλου µέρους στις χρηµατοοικονοµικές και 

επιχειρηµατικές πολιτικές µίας άλλης οντότητας (δυνητικά δικαιώµατα ψήφου).   

Η ύπαρξη και η επίδραση των δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου τα οποία είναι 

τρέχοντος εξασκήσιµα ή µετατρέψιµα, συµπεριλαµβανοµένων των δυνητικών 

δικαιωµάτων ψήφου που κατέχονται από άλλη οντότητα, εξετάζονται προκειµένου να 

προσδιοριστεί αν η οντότητα έχει την εξουσία να ασκεί έλεγχο στις οικονοµικές και 

επιχειρηµατικές πολιτικές µιας άλλης οντότητας.  Τα δυνητικά δικαιώµατα ψήφου 

δεν είναι επί του παρόντος εξασκήσιµα ή µετατρέψιµα όταν, για παράδειγµα, αυτά 

δεν µπορούν να ασκηθούν ή να µετατραπούν µέχρι µία µελλοντική ηµεροµηνία ή 

µέχρι την πραγµατοποίηση ενός µελλοντικού γεγονότος. 

Κατά τον προσδιορισµό αν τα δυνητικά δικαιώµατα ψήφου συνεισφέρουν στον 

έλεγχο, η οντότητα εξετάζει όλα τα γεγονότα και τις συνθήκες 

(συµπεριλαµβανοµένων των όρων της εξάσκησης των δυνητικών δικαιωµάτων 

ψήφου και κάθε άλλη συµβατικό διακανονισµό, είτε µεµονωµένα είτε συνολικά) που 

επηρεάζουν τα δυνητικά δικαιώµατα ψήφου, εκτός της πρόθεσης της διοίκησης και 

της οικονοµικής δυνατότητας για την εξάσκηση ή τη µετατροπή. 

 Η µητρική εταιρία χάνει τον έλεγχο όταν χάνει το δικαίωµα να κατευθύνει την 

οικονοµική και επιχειρηµατική πολιτική µιας εκδότριας, ούτως ώστε να λαµβάνει 

οφέλη από τις δραστηριότητές της. Η απώλεια του ελέγχου µπορεί να συµβεί µε ή 

χωρίς αλλαγή του απόλυτου ή του σχετικού επιπέδου κυριότητας. Θα µπορούσε να 

συµβεί, για παράδειγµα, όταν µία θυγατρική υπόκειται σε κρατικό, δικαστικό, 

διαχειριστικό ή εποπτικό έλεγχο. Θα µπορούσε επίσης να συµβεί λόγω συµβατικού 

διακανονισµού. 

  

 



3.7 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Κατά την κατάρτιση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, η οντότητα 

συνενώνει τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρίας και των θυγατρικών 

της γραµµή προς γραµµή, συναθροίζοντας τα όµοια περιουσιακά στοιχεία, τις 

υποχρεώσεις, τα ίδια κεφάλαια, τα έσοδα και τις δαπάνες. Για να παρουσιάζουν οι 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις την οικονοµική πληροφόρηση για τον όµιλο, 

ως µιας ενιαίας οικονοµικής οντότητας, τηρούνται οι ακόλουθες διαδικασίες: 

(α) η λογιστική αξία της επένδυσης της µητρικής εταιρίας σε κάθε θυγατρική και η 

αναλογία της µητρικής στα ίδια κεφάλαια της κάθε θυγατρικής απαλείφονται (βλ. 

∆ΛΠ 22, το οποίο επίσης περιγράφει το χειρισµό για κάθε προκύπτουσα υπεραξία), 

(β) εξατοµικεύονται τα δικαιώµατα µειοψηφίας στο κέρδος και τη ζηµία των 

ενοποιηµένων θυγατρικών για την καλυπτόµενη περίοδο αναφοράς 

και 

(γ) τα δικαιώµατα µειοψηφίας στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των ενοποιηµένων 

θυγατρικών εξατοµικεύονται ξεχωριστά από τα ίδια κεφάλαια των µετόχων ή εταίρων 

της µητρικής εταιρίας. Τα δικαιώµατα µειοψηφίας στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία 

αποτελούνται από: 

(i) τo µέγεθος εκείνων των δικαιωµάτων µειοψηφίας κατά την ηµεροµηνία της 

αρχικής ενοποίησης, υπολογιζόµενο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 22 

και 

(ii) το µερίδιο της µειοψηφίας επί των µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων από την 

ηµεροµηνία της ενοποίησης. 

Όταν υπάρχουν δικαιώµατα µειοψηφίας, η αναλογία του κέρδους ή της ζηµίας και οι 

µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων που κατανέµονται στη µητρική εταιρία και τα 

δικαιώµατα µειοψηφίας προσδιορίζονται βάσει των υφιστάµενων δικαιωµάτων 

ιδιοκτησίας και δεν αντανακλούν την πιθανή άσκηση ή µετατροπή των δυνητικών 

δικαιωµάτων ψήφου. 



Ενδοεταιρικά υπόλοιπα, συναλλαγές, έσοδα και δαπάνες θα απαλείφονται πλήρως. 

Ενδοεταιρικά υπόλοιπα και ενδοεταιρικές συναλλαγές, συµπεριλαµβάνουσες έσοδα, 

δαπάνες και µερίσµατα, απαλείφονται πλήρως. Κέρδη και ζηµίες από ενδοεταιρικές 

συναλλαγές, που αναγνωρίζονται σε περιουσιακά στοιχεία, όπως αποθέµατα και 

πάγια περιουσιακά στοιχεία, απαλείφονται πλήρως. Οι ενδοεταιρικές ζηµίες µπορεί 

να αποτελούν ένδειξη αποµείωσης αξίας που πρέπει να αναγνωριστεί στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

Το ∆ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος εφαρµόζεται σε προσωρινές διαφορές που 

προκύπτουν από την απαλοιφή κερδών και ζηµιών από ενδοεταιρικές συναλλαγές. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρίας και των θυγατρικών της που 

χρησιµοποιούνται για την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, 

θα καταρτίζονται µε την ίδια ηµεροµηνία αναφοράς. 

Όταν οι ηµεροµηνίες αναφοράς της µητρικής και της θυγατρικής διαφέρουν, για τους 

σκοπούς της ενοποίησης, η θυγατρική καταρτίζει επιπρόσθετες οικονοµικές 

καταστάσεις µε την ίδια ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής, 

εκτός αν αυτό είναι πρακτικά αδύνατον. 

Όταν, σύµφωνα µε την παράγραφο 26, οι οικονοµικές καταστάσεις µιας θυγατρικής 

που χρησιµοποιούνται στην κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 

καταρτίζονται σε ηµεροµηνία αναφοράς που διαφέρει από εκείνη της µητρικής 

εταιρίας, θα πρέπει να γίνουν προσαρµογές για τις επιδράσεις των σηµαντικών 

συναλλαγών ή γεγονότων που συνέβησαν µεταξύ εκείνης της ηµεροµηνίας και της 

ηµεροµηνίας των οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής εταιρίας.  

Σε κάθε περίπτωση, η διαφορά µεταξύ της ηµεροµηνίας αναφοράς της θυγατρικής και 

εκείνη της µητρικής εταιρίας δε θα είναι µεγαλύτερη από τρεις µήνες. Η διάρκεια των 

καλυπτόµενων περιόδων αναφοράς και κάθε διαφορά στις ηµεροµηνίες αναφοράς δε 

θα διαφέρει από περίοδο σε περίοδο. 

 Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις θα καταρτίζονται χρησιµοποιώντας 

οµοιόµορφες λογιστικές πολιτικές για όµοιες συναλλαγές και άλλα γεγονότα, σε 

όµοιες συνθήκες. 



Αν ένα µέλος του οµίλου χρησιµοποιεί λογιστικές πολιτικές διαφορετικές από εκείνες 

που υιοθετήθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για όµοιες συναλλαγές 

και γεγονότα σε όµοιες συνθήκες, γίνονται κατάλληλες προσαρµογές στις 

οικονοµικές καταστάσεις του, κατά την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων. 

 

Τα έσοδα και οι δαπάνες µιας θυγατρικής περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις από την ηµεροµηνία της απόκτησης, όπως καθορίζεται στο 

∆.Π.Χ.Π. 3. Τα έσοδα και οι δαπάνες συµπεριλαµβανοµένου του σωρευµένου ποσού 

των σχετικών µε τη θυγατρική συναλλαγµατικών διαφορών που αναγνωρίζονται στα 

ίδια κεφάλαια σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 21 Οι Επιδράσεις Μεταβολών των Τιµών 

Συναλλάγµατος, αναγνωρίζεται στην ενοποιηµένη οικονοµική κατάσταση ως κέρδος 

η ζηµία της διάθεσης της θυγατρικής. 

Η επένδυση σε οντότητα θα αντιµετωπίζεται λογιστικά σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 

  

3.8 Ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, 

ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΣΤΙΣ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Όταν καταρτίζονται ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις, οι επενδύσεις σε 

θυγατρικές, από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες και συγγενείς 

επιχειρήσεις που δεν κατατάσσονται ως κατεχόµενες προς πώληση (η δεν 

συµπεριλαµβάνονται σε οµάδα διάθεσης που κατατάσσεται ως κατεχόµενη προς 

πώληση) σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 5 θα αντιµετωπίζονται λογιστικά είτε: 

(α) στο κόστος είτε 

(β) σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. 

 



Η ίδια λογιστική θα εφαρµόζεται σε κάθε κατηγορία επενδύσεων. Επενδύσεις σε 

θυγατρικές, από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες και συγγενείς 

επιχειρήσεις που κατατάσσονται ως κατεχόµενες προς πώληση (η 

συµπεριλαµβάνονται σε οµάδα διάθεσης που κατατάσσεται ως κατεχόµενη προς 

πώληση) σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 5 θα αντιµετωπίζονται λογιστικά σύµφωνα µε 

εκείνο το ∆.Π.Χ.Π.(δπχπ 5) 

Το Πρότυπο αυτό δεν καθορίζει ποιες οντότητες δηµοσιεύουν ιδιαίτερες οικονοµικές 

καταστάσεις. Εφαρµόζονται οι παράγραφοι 37 και 39-42 όταν ή οντότητα καταρτίζει 

ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις που είναι σύµµορφες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Η οντότητα επίσης καταρτίζει ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 

παραγράφου 9, εκτός αν εφαρµόζεται η απαλλαγή της παραγράφου 10. 

Οι επενδύσεις σε από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες και συγγενείς που 

αντιµετωπίζονται λογιστικά σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 στις ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις θα αντιµετωπίζονται λογιστικά κατά τον ίδιο τρόπο στις ιδιαίτερες 

οικονοµικές καταστάσεις του επενδυτή.(∆ΠΧΠ 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Το κεφάλαιο 4 µας παρουσιάζει τις µεθόδους ενδοοµιλικής τιµολόγησης και έπειτα 

τις αξιολογεί. Στο τελευταίο κοµµάτι παραθέτει σύγχρονα παραδείγµατα «κακών 

πρακτικών», ουσιαστικά καταγγελιών προς πολυεθνικούς οµίλους που καταχράζονται 

το υφιστάµενο πλαίσιο ενδοοµιλικών συναλλαγών. 

4.1 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΝ∆ΟΟΜΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Οι κοινά αποδεκτές µέθοδοι ενδοοµιλικής τιµολόγησης, που παραδοσιακά 

χρησιµοποιούνται διεθνώς, είναι: 

1. Η µέθοδος της Συγκρίσιµης Μη Ελεγχόµενης Τιµής (Comparable 

Uncontrolled Price method). 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, συγκρίνονται οι τιµές των συναλλαγών µεταξύ 

συνδεδεµένων επιχειρήσεων (ελεγχόµενες συναλλαγές) µε τις τιµές που 

εφαρµόζονται σε συγκρίσιµες συναλλαγές µεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων (µη 

ελεγχόµενες συναλλαγές). Η συγκρισιµότητα µεταξύ ελεγχόµενων και µη 

ελεγχόµενων συναλλαγών είναι εφικτή όταν δεν υπάρχουν διαφορές στις συναλλαγές 

αυτές ή όταν υπάρχουν κάποιες διαφορές οι οποίες δεν προκαλούν υλική επίδραση ή 

όταν µπορούν να γίνουν εύλογες τροποποιήσεις. Ένα παράδειγµα θα κάνει τη 

διαδικασία πιο κατανοητή. Έστω ότι η εταιρία Α έχει έδρα τη Γερµανία και πουλάει 

εξαρτήµατα στη θυγατρική της, που είναι εγκατεστηµένη στην Τουρκία. Μια 

εξωτερικά συγκρίσιµη συναλλαγή (external comparable transaction) θα µπορούσε να 

είναι η πώληση των εξαρτηµάτων από µια ανεξάρτητη εταιρία Β, µε έδρα την 

Γερµανία, σε µια ανεξάρτητη εταιρία Γ, µε έδρα την Τουρκία. Μια εσωτερικά 

συγκρίσιµη συναλλαγή (internal comparable transaction) θα µπορούσε να είναι η 

πώληση εξαρτηµάτων από την εταιρία Α στην ανεξάρτητη εταιρία Γ ή η πώληση 

εξαρτηµάτων από την εταιρία Β στη θυγατρική της εταιρίας Α. Ο όρος της 

εσωτερικής σύγκρισης ουσιαστικά αναφέρεται στην συµµετοχή της υπό εξέταση 

εταιρίας στη µη ελεγχόµενη συναλλαγή. Η συγκεκριµένη µέθοδος, αν και είναι 

αρκετά διαδεδοµένη, παρουσιάζει δυσκολίες στην εφαρµογή, καθώς είναι δύσκολο 

να βρεθεί µια συναλλαγή η οποία να είναι αντιπροσωπευτικά συγκρίσιµη.  



Μια µικρή αλλαγή, για παράδειγµα, στους όρους εµπορίου µπορεί να έχει σηµαντική 

επίδραση στις τιµές, καθιστώντας δύσκολη τη σύγκριση. Έτσι, στις περιπτώσεις όπου 

η εφαρµογή της µεθόδου είναι αδύνατη ή ατελέσφορη, είναι προτιµότερο να 

χρησιµοποιηθεί κάποια εκ των δυο µεθόδων που ακολουθούν (Feinschreiber, 2004). 

 

2. Η µέθοδος της Τιµής Μεταπώλησης Μείον (Resale Price method). 

Η µέθοδος αυτή µειώνει την τιµή µεταπώλησης, προς τρίτους, αγαθού ή υπηρεσίας 

που αποκτήθηκε προγενέστερα από συνδεδεµένη εταιρία κατά το περιθώριο κέρδους 

µεταπώλησης. H αξία που προκύπτει θεωρείται ότι είναι η συµβατή µε την αρχή των 

ίσων αποστάσεων τιµή της προηγηθείσας ενδοοµιλικής συναλλαγής. Για τον 

προσδιορισµό του περιθώριο κέρδους µεταπώλησης λαµβάνονται υπ’ όψιν τα άµεσα 

και έµµεσα έξοδα της εταιρίας που συνδέονται αυστηρά µε τη συγκεκριµένη 

συναλλαγή καθώς και το ποσοστό κέρδους που προσιδιάζει στο είδος της 

συναλλαγής. Επίσης, λαµβάνονται υπ’ όψιν και άλλοι παράγοντες, όπως το χρονικό 

διάστηµα που παρήλθε µεταξύ της αρχικής αγοράς και της µεταπώλησης, η 

φυσιολογική φθορά των αγαθών και το αποκλειστικό δικαίωµα της µεταπωλήτριας 

επιχείρησης να πουλά συγκεκριµένα αγαθά ή να εκµεταλλεύεται συγκεκριµένα 

δικαιώµατα. Η τιµή µεταπώλησης µειώνεται µε ένα κατάλληλο µεικτό περιθώριο 

κέρδους, το οποίο αντιπροσωπεύει το ποσό µε το οποίο ο µεταπωλητής θα 

επιζητούσε να καλύψει τις δαπάνες του και άλλα λειτουργικά έξοδά του, και το 

κέρδος που θα επιθυµούσε να αποκοµίσει. Για παράδειγµα, αν µια εταιρία 

κατασκευάζει κεριά στη Γαλλία και τα προµηθεύει σε ένα συνδεδεµένο διανοµέα Α 

στην Ισπανία, για να καθορίσει την ενδοοµιλική τιµή της θα πρέπει να αφαιρέσει από 

την τιµή µεταπώλησης ένα ποσοστό µεικτού περιθωρίου κέρδους. Για να βρει η 

επιχείρηση ποιο είναι το κατάλληλο ποσοστό κέρδους για τον εν λόγω υπολογισµό, 

πρέπει να λάβει υπ’ όψιν το µεικτό ποσοστό κέρδους που αποκτά ένας άλλος µη 

συνδεδεµένο Ισπανός διανοµέας κεριών Β (εξωτερική σύγκριση) ή το µεικτό 

ποσοστό κέρδους που αποκτά ο διανοµέας Α από συγκρίσιµες συναλλαγές µε 

ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Για να είναι η σύγκριση ορθολογική πρέπει να αφορά 

όµοιες δραστηριότητες που φέρουν αντίστοιχους κινδύνους.  



Ουσιαστικά, η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται για να καθορίζει την κερδοφορία του 

διανοµέα-µεταπωλητή µε τον ίδιο τρόπο που η µέθοδος του κόστους συν κέρδους, 

την οποία µελετάµε αµέσως µετά, χρησιµοποιείται για να καθορίζει την κερδοφορία 

του κατασκευαστή (Feinschreiber, 2004). 

3. Η µέθοδος του Κόστους Συν Κέρδους (Cost Plus method). 

Εδώ προσδιορίζεται η τιµή πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών προς 

συνδεδεµένη εταιρία ως το άθροισµα του κόστους απόκτησης ή παραγωγής του 

αγαθού ή της υπηρεσίας πλέον του κατάλληλου περιθωρίου κέρδους, όπως θα ίσχυε 

σε συνθήκες αγοράς. Για την εφαρµογή της µεθόδου απαιτείται ο διαχωρισµός των 

εξόδων σε άµεσα, έµµεσα και λειτουργικά. Στη συγκεκριµένη µέθοδο 

συνυπολογίζονται µόνο τα άµεσα και έµµεσα έξοδα5. Η ενδοοµιλική τιµή προκύπτει 

αν στα έξοδα αυτά προστεθεί ένα µεικτό περιθώριο κέρδους (mark-up) του 

κατασκευαστή. Για να είναι αυτό το περιθώριο κέρδους σύµφωνο µε την αρχή των 

ίσων αποστάσεων θα πρέπει να είναι ανάλογο του περιθωρίου κέρδους που 

χρησιµοποιούν µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις που παράγουν το ίδιο προϊόν. Για την 

κατάταξη των εξόδων στην κατάλληλη κατηγορία λαµβάνονται υπ’ όψιν οι βασικές 

λογιστικές αρχές που είναι γενικά αποδεκτές για τον συγκεκριµένο κλάδο, στη χώρα 

που παράγεται το προϊόν. Ο διαχωρισµός του κόστους πρέπει να είναι ακριβής και να 

διέπεται από συνέπεια και οµοιοµορφία, διαφορετικά, τα αποτελέσµατα που 

προκύπτουν µπορεί να είναι παραπλανητικά. Αν, για παράδειγµα, ένα συγκεκριµένο 

έξοδο θεωρείται από την υπό µελέτη επιχείρηση ως λειτουργικό, ενώ από µια άλλη 

συγκρινόµενη επιχείρηση ως άµεσο, τότε η σύγκριση δεν είναι εφικτή και πρέπει να 

γίνουν κατάλληλες τροποποιήσεις. Ας εξηγήσουµε πως γίνεται η σύγκριση. Έστω µια 

επιχείρηση Α, η οποία κατασκευάζει υποδήµατα στη Βουλγαρία. Για να υπολογίζει 

την ενδοοµιλική τιµή στην οποία θα πουλήσει στις συνδεδεµένες της επιχειρήσεις, 

πρέπει να προσθέσει τα άµεσα και έµµεσα έξοδα που πραγµατοποίησε και ένα µεικτό 

περιθώριο κέρδους, ανάλογο µε αυτό που εφαρµόζει µια άλλη ανεξάρτητη επιχείρηση 

Β κατασκευής υποδηµάτων στη Βουλγαρία (εξωτερική σύγκριση). Επίσης µπορεί να 

γίνει σύγκριση µε το ποσοστό µεικτού περιθωρίου κέρδους που εφαρµόζει η ίδια η 

επιχείρηση Α όταν συναλλάσσεται µε ανεξάρτητες επιχειρήσεις (εσωτερική 

σύγκριση). 

 



 

Αντίστοιχα, στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται και κάποιες εναλλακτικές µέθοδοι 

ενδοοµιλικής τιµολόγησης, οι βασικότερες των οποίων είναι οι ακόλουθες:  

4. Η µέθοδος του Καθαρού Κέρδους Συναλλαγής (Transactional Net Margin 

method). 

Η συγκεκριµένη µέθοδος εξετάζει το καθαρό περιθώριο κέρδους που πραγµατοποιεί 

µια επιχείρηση από µια ελεγχόµενη συναλλαγή. Προϋποθέτει ότι οι ενδοοµιλικές 

τιµές πώλησης µπορούν να προσδιορίζονται αξιόπιστα, µε αναφορά στο καθαρό 

κέρδος που αποκτούν συγκρίσιµες µη συνδεδεµένες εταιρίες που επιτελούν τις ίδιες 

λειτουργίες. Η µέθοδος αυτή είναι ανάλογη µε τη µέθοδο του κόστους συν κέρδους, 

που είδαµε νωρίτερα, µε τη διαφορά ότι συνυπολογίζονται όχι µόνο τα άµεσα και 

έµµεσα έξοδα αλλά και τα λειτουργικά. Στο παράδειγµα που είχαµε δώσει νωρίτερα 

για την επιχείρηση Α, η οποία κατασκεύαζε υποδήµατα στη Βουλγαρία, η 

ενδοοµιλική τιµή προκύπτει αν η επιχείρηση προσθέσει τα άµεσα, έµµεσα και 

λειτουργικά της έξοδα και ένα καθαρό περιθώριο κέρδους, ανάλογο είτε µε αυτό που 

εφαρµόζει µια άλλη ανεξάρτητη επιχείρηση Β κατασκευής υποδηµάτων στη 

Βουλγαρία (εξωτερική σύγκριση), είτε µε αυτό που εφαρµόζει η επιχείρηση Α όταν 

συναλλάσσεται µε ανεξάρτητες επιχειρήσεις (εσωτερική σύγκριση) (Feinschreiber, 

2004). 

5. Η µέθοδος του Επιµερισµού του Κέρδους (Profit split method). 

Όταν οι συναλλαγές είναι αλληλένδετες µεταξύ τους είναι πολύ πιθανόν να µην είναι 

δυνατή η αποτίµηση τους σε ατοµική βάση. Σε αυτή την περίπτωση, η µέθοδος 

προσπαθεί να απαλείψει την επίδραση των ειδικών συνθηκών που υπάρχουν ή 

επιβάλλονται σε ελεγχόµενες συναλλαγές, προσδιορίζοντας την κατανοµή των 

κερδών ή των ζηµιών µε τον τρόπο που θα είχαν κάνει µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

από την εµπλοκή τους σε αντίστοιχες συναλλαγές. Η συγκεκριµένη µέθοδος 

εφαρµόζεται σε όλα τα εµπλεκόµενα στην ελεγχόµενη συναλλαγή µέρη. Το πρώτο 

βήµα είναι να υπολογιστεί το συνολικό κέρδος που αποκτάται από µια ελεγχόµενη 

συναλλαγή6.  



Στη συνέχεια, γίνεται ο επιµερισµός του κέρδους στα µέρη που συµµετείχαν, βάση 

της συνεισφοράς τους, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις λειτουργίες που επιτελέστηκαν, τα 

περιουσιακά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν και τους κινδύνους που αναλήφθηκαν.  

Για να αποφασιστεί η µέθοδος επιµερισµού πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν η µέθοδος που 

χρησιµοποιήθηκε σε µια συγκρίσιµη µη ελεγχόµενη συναλλαγή. Ο επιµερισµός των 

κερδών µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε µε ανάλυση συνεισφοράς (contribution 

analysis) είτε µε ανάλυση καταλοίπων (residual analysis). Για να είναι σύµφωνος µε 

την αρχή των ίσων αποστάσεων πρέπει ληφθεί υπ’ όψιν πως θα ενεργούσαν 

ανεξάρτητα µέρη κάτω από παρόµοιες συνθήκες.  

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται συχνά για την αποτίµηση άυλων περιουσιακών 

στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά συνήθως είναι µοναδικά και η συγκρισιµότητα µε 

συναλλαγές ανεξάρτητων επιχειρήσεων είναι σχεδόν αδύνατη. Επίσης, ενδείκνυται 

όταν κάποια τµήµατα µιας επιχείρησης είναι έντονα ολοκληρωµένα (highly 

integrated), καθιστώντας δύσκολη την αξιολόγηση των συναλλαγών τους σε ατοµική 

βάση. Ένα παράδειγµα θα κάνει πιο κατανοητή τη διαδικασία επιµερισµού. Έστω ότι 

η επιχείρηση Α µε έδρα τις Η.Π.Α. έχει εφεύρει µια πατέντα κατασκευής 

αλεξίσφαιρων γιλέκων, τα οποία προµηθεύει στην αστυνοµία. Η επιχείρηση Α έχει 

µια θυγατρική στην Ευρώπη, στην οποία και εκχωρεί το δικαίωµα. Ο επιµερισµός 

των κερδών που θα προκύψουν πρέπει να γίνει συνυπολογίζοντας το κόστος του 

δικαιώµατος και τις δαπάνες για απόκτηση σχετικών περιουσιακών στοιχείων, 

κάνοντας σύγκριση µε τη µέση απόδοση των επενδύσεων άλλων ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων που επιτελούν παρόµοιες λειτουργίες (Feinschreiber, 2004). 

 

4.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΕΝ∆ΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η διεθνής βιβλιογραφία είναι εξαιρετικά πλούσια στο ζήτηµα αξιολόγησης των 

διαφόρων µορφών ενδοοµιλικής τιµολόγησης και οι περισσότερες µελέτες έχουν 

επικεντρωθεί στον καθορισµό της βέλτιστης µεθόδου.  

 



Γενικά, οι µέθοδοι ενδοοµιλικής τιµολόγησης µπορούν κατηγοριοποιηθούν σε δυο 

βασικές οµάδες: αυτές που χρησιµοποιούν την επικρατούσα τιµή αγοράς για τα 

ενδοοµιλικώς ανταλλασσόµενα αγαθά (market-based) και αυτές που επηρεάζονται 

από παράγοντες διαφορετικούς από την τιµή αγοράς (non-market-based) (Al-Eryani 

et al, 1990).  

Η επιλογή µεθόδου που βασίζεται στην τιµή της αγοράς θεωρείται αντικειµενική και 

δεν ενοχοποιείται ως µέθοδος που πλασµατικά καθορίζει τις τιµές, ενέχοντας άλλες 

σκοπιµότητες. Επίσης, περιορίζει τη διένεξη µεταξύ των τµηµάτων της επιχείρησης 

όσων αφορά την επιλογή µιας δίκαιης µεθόδου ενδοοµιλικής τιµολόγησης. 5στόσο, 

δεν είναι εφικτό να εφαρµοστεί σε όλες τις περιπτώσεις γιατί η τιµή αγοράς του 

ενδιάµεσου προϊόντος ενδέχεται να µη µπορεί να προσδιοριστεί άµεσα (π.χ. 

παρασκευή φαρµάκου που προστατεύεται από πατέντα) ή να µην υπάρχει τιµή 

αγοράς 

 (π.χ. τα εξαρτήµατα που παράγονται από ένα τµήµα και αποστέλλονται στο τµήµα 

συναρµολόγησης). Ταυτόχρονα, οι τιµές ορισµένων εµπορευµάτων παρουσιάζουν 

συχνές και µεγάλες διακυµάνσεις και, συνεπώς, η χρησιµοποίηση της συγκεκριµένης 

µεθόδου αφήνει την επιχείρηση εκτεθειµένη σε απρόβλεπτες εξελίξεις. 

Από την άλλη πλευρά, ο Gox (2000) εντόπισε στην έρευνά του ότι ο παράγοντας 

«ανταγωνιστές» είναι κρίσιµος για την επιλογή µεθόδου ενδοοµιλικής τιµολόγησης 

και παραθέτει το εξής παράδειγµα. Έστω ότι υπάρχουν δυο επιχειρήσεις οι οποίες 

είναι διαιρεµένες σε αυτόνοµα τµήµατα και αντιµετωπίζουν ανταγωνισµό τιµών στο 

τελικό προϊόν. Η άριστη ενδοοµιλική τιµή δε θα είναι ίση µε το οριακό κόστος του 

ενδιάµεσου προϊόντος, αλλά µεγαλύτερη. Με αυτόν τον τρόπο και οι δύο 

επιχειρήσεις δεσµεύουν τους διευθυντές πωλήσεων να συµπεριφέρονται σαν ήπιοι 

ανταγωνιστές στην αγορά του τελικού προϊόντος. 

Επίσης, στη διεθνή βιβλιογραφία η µέθοδος της πλήρους (ή απορροφητικής) 

κοστολόγησης (absorption costing) αναφέρεται ως ένα σηµαντικό εργαλείο για την 

αντιµετώπιση της αντικειµενικής δυσκολίας να παρατηρηθούν οι ενδοοµιλικές τιµές. 

Η µέθοδος αυτή καταλογίζει όλα τα στοιχεία κόστους (µεταβλητά και σταθερά) για 

να υπολογίσει το κόστος των παραγόµενων µονάδων.  



Η επίσηµη χρήση αυτού του συστήµατος κοστολόγησης πληροφορεί τον 

ανταγωνιστή ότι η συγκεκριµένη επιχείρηση θα αποκλίνει από τη µέθοδο του 

οριακού κόστους και δίνει κίνητρο και στη δεύτερη επιχείρηση να πράξει ανάλογα, 

αφού κάτι τέτοια είναι προς όφελος και των δύο (Gox, 2000). 

Άλλοι µελετητές, όπως οι Alles και Datar (1998), δηµιούργησαν το δικό τους ιδανικό 

υπόδειγµα τιµολόγησης ενδοοµιλικών συναλλαγών. Οι προαναφερόµενοι 

δηµιούργησαν ένα υπόδειγµα που βασίζεται σε παράγοντες κόστους και στοχεύει να 

συνδυάσει την οικονοµική θεωρία, που εξισώνει το οριακό κόστος µε το οριακό 

έσοδο για να επιτευχτεί µεγιστοποίηση κερδών, µε τα εµπειρικά δεδοµένα, αυτά 

δηλαδή που δείχνουν ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις λαµβάνουν υπ’ όψιν στοιχεία 

πλήρους κόστους στις σχετικές τους αποφάσεις, παρά οριακού κόστους. Επίσης, το 

υπόδειγµα αυτό εστιάζει κυρίως στις επιπτώσεις που έχει η επιβολής ενδοοµιλικής 

τιµής µεγαλύτερης από το οριακού κόστους. Το επίπεδο στο οποίο έχουν τη 

δυνατότητα οι επιχειρήσεις να υπερτιµολογούν τις ενδοοµιλικές τιµές τους είναι 

σαφής ένδειξη της δύναµης αγοράς που κατέχουν. 

 Όµως, ορισµένες επιχειρήσεις µπορεί να επιχορηγούν τα προϊόντα τους µε σκοπό να 

µεγιστοποιήσουν τη δυνατότητα τους να αυξήσουν τις τιµές σε ένα στρατηγικό 

επιχειρησιακό περιβάλλον. 

Μια δεκαετία νωρίτερα, οι Al-Eryani et al (1990) πραγµατοποίησαν έρευνα σε δείγµα 

πολυεθνικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ µε σκοπό να εξετάσουν την επίδραση των 

παραγόντων που επηρεάζουν την επιλογή της πολιτικής ενδοοµιλικής τιµολόγησης. 

Ύστερα από την ανάλυση των δεδοµένων προέκυψαν τα ακόλουθα συµπεράσµατα. 

Οι νοµικοί περιορισµοί, όπως φορολογικοί και δασµολογικοί κανονισµοί, νοµοθεσία 

anti-dumping και anti-trust και υποχρέωση σύνταξης χρηµατοοικονοµικών 

αναφορών, φαίνεται να οδηγούν τις επιχειρήσεις στην επιλογή πολιτικών 

βασιζόµενων στην τιµή αγοράς καθώς προσπαθούν να αποφύγουν διάφορες 

επιπλοκές µε τις φορολογικές αρχές. Στην υιοθέτηση ίδιας πολιτικής είναι πιθανόν να 

οδηγηθούν και οι επιχειρήσεις µε µεγάλο µέγεθος γιατί το µέγεθος αυτό τις κάνει πιο 

ορατές στις κυβερνητικές αρχές, αλλά και εξαιτίας της µεταβλητότητας του 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και της δραστηριοποίησης σε πολλές χώρες. 



Άλλοι ερευνητές έχουν αναφερθεί και στο ζήτηµα της αποκέντρωσης 

(decentralization) των επιχειρήσεων ως προσδιοριστικό παράγοντα της µεθόδου 

ενδοοµιλικής τιµολόγησης. Οι απόψεις διίστανται γύρω από το θέµα αυτό. Οι Ronen 

και McKinney (1970) δίνουν έµφαση στην αποκέντρωση και στα οφέλη που αυτή 

συνεπάγεται για την επιχείρηση.  

Θεωρούν σκόπιµο η κεντρική διοίκηση να δώσει αρκετή αυτονοµία στα τµήµατα, 

καθώς αυτά έχουν πιο άµεση πρόσβαση σε χρήσιµες πληροφορίες και ο συντονισµός 

των συντελεστών παραγωγής λειτουργεί πιο αποτελεσµατικά. Ο ρόλος της κεντρικής 

διοίκησης θα πρέπει να περιορίζεται στο να συντονίζει τα τµήµατα, να δίνει κίνητρα 

και να µεταφέρει πληροφορίες, ενώ δε θα πρέπει να εµπλέκεται ενεργά στη λήψη 

αποφάσεων. Όµως σ’ αυτή την περίπτωση η κεντρική διοίκηση χάνει µέρος του 

ελέγχου της και επίσης υπάρχει κίνδυνος για απόκλιση από τον κεντρικό στόχο της 

επιχείρησης. 

 

4.3 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

Μεθοδολογία 

Η έρευνα που εκπονείται στα πλαίσια της παρούσας εργασίας είναι δευτερογενής και 

ποιοτική. Πιο συγκεκριµένα, αναζητήθηκαν παραδείγµατα εφαρµογής ενδοοµιλικών 

συναλλαγών και κανόνες που έχουν τεθεί από την πιο πρόσφατη φορολογική 

νοµοθεσία σε εγχώριο επίπεδο. Σε δεύτερο επίπεδο, συλλέχθηκαν και κάποια 

παραδείγµατα «κακών πρακτικών», ουσιαστικά καταγγελιών προς πολυεθνικούς 

οµίλους που καταχράζονται το υφιστάµενο πλαίσιο ενδοοµιλικών συναλλαγών..  

4.3.1 Παράδειγµα 1 

Ας υποθέσουµε ότι ο Χ πολυεθνικός όµιλος πουλάει το Α προϊόν στην Ελλάδα αντί 

2€ και ακριβώς το ίδιο προϊόν σε άλλη ευρωπαϊκή αγορά αντί 1,5€. Με το νέο νοµικό 

πλαίσιο είναι υποχρεωµένος να τηρεί φάκελο τεκµηρίωσης της τιµής πώλησης του 

προϊόντος τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες όπου γίνεται πώληση του 

προϊόντος. Οι σχετικοί φάκελοι πρέπει να είναι στη διάθεση όλων των ελεγκτικών 

οργάνων.  



 

∆εδοµένου ότι η διαφοροποίηση των τιµών από χώρα σε χώρα έχει κυρίως 

φορολογικά κίνητρα (πουλάµε µε υψηλή τιµή σε χώρα µε χαµηλή φορολογία νοµικών 

προσώπων όπως η Ελλάδα και έτσι ουσιαστικά αντισταθµίζουµε τυχόν οικονοµική 

ζηµία που υφιστάµεθα όταν πουλάµε µε χαµηλή τιµή σε χώρα µε υψηλή φορολογία 

νοµικών προσώπων) οπότε οι έλεγχοι θα γίνονται και σε φορολογικό αλλά και σε 

αγορανοµικό επίπεδο, ο Χ όµιλος δεν θα ρισκάρει τις αυστηρές αγορανοµικές 

κυρώσεις (πρόστιµα επί ποσοστού συναλλαγών, παραποµπή στον εισαγγελέα), µην 

παρέχοντας τα στοιχεία των φακέλων τεκµηρίωσης.  

Η γνώση των στοιχείων τεκµηρίωσης από τις ελεγκτικές αρχές, η οποία είναι 

απόλυτα συµβατή µε το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο και δεν θέτει θέµατα επιχειρηµατικού 

απορρήτου, θα επιτρέψει στις αρχές να υποχρεώσουν την εταιρεία να υιοθετήσει 

τιµολογιακή πολιτική που να συµβαδίζει µε την αρχή των ίσων αποστάσεων, δηλαδή 

εφόσον κρίνει ως επιχειρηµατικά ικανοποιητική την τιµή που πουλάει ένα προϊόν σε 

άλλη χώρα, θα πρέπει να πουλάει το ίδιο προϊόν σε ανάλογη τιµή και στην Ελλάδα, η 

οποία τιµή θα τεκµηριώνεται από τους φακέλους τεκµηρίωσης. Εάν δεν τηρεί αυτή 

την υποχρέωση τότε θα παραπέµπεται στις φορολογικές αρχές για έλεγχο και 

κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος 

(http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22770&subid=2&pubid=1536596). 

4.3.2 Παράδειγµα 2 

Η Ερµηνευτική εγκύκλιος σχετικά µε την επιβολή Κανόνων Τεκµηρίωσης Τιµών 

Ενδοοµιλικών Συναλλαγών (2009), σύµφωνα µε το Άρθρο 26 του Ν.3728/2008 και 

την Απόφαση Α2-8092/31-12-2008 (ΦΕΚ 2709 Β΄) του Υπουργού Ανάπτυξης, ορίζει 

ότι: 

Ειδικά για την πρώτη χρήση που κλείνουν οι εταιρείες µετά την ψήφιση του Ν. 

3728/2008 η υποχρέωση υποβολής της κατάστασης ενδοοµιλικών συναλλαγών και 

τεκµηρίωσης των τιµών των συναλλαγών που υπερβαίνουν τις 200.000€ 

δηµιουργείται, εφόσον ο κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει το 1.000.000€, όπως 

προκύπτει από τα επίσηµα βιβλία των εταιρειών. Το ίδιο όριο ισχύει και για τις 

υπερδωδεκάµηνες ή υποδωδεκάµηνες χρήσεις. 



Σε συνέχεια, κάθε εταιρεία που απαλλάσσεται σύµφωνα µε τον κύκλο εργασιών της 

πρώτης κλειόµενης χρήσης µετά την ψήφιση του νόµου, υποχρεούται να υποβάλει 

κατάσταση µε τις ενδοοµιλικές συναλλαγές της χρήσης αυτής, καθώς και να 

τεκµηριώσει αυτές που υπερβαίνουν τις 200.000€ εντός της χρήσης εκείνης, κατά την 

οποία για δεύτερη συνεχόµενη φορά υπερβαίνει το όριο του 1.000.000€. 

Εταιρεία που για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά έχει κύκλο εργασιών κάτω του 

1.000.000€, δεν έχει υποχρέωση υποβολής της κατάστασης ενδοοµιλικών 

συναλλαγών και απαλλάσσεται κάθε άλλης υποχρέωσης.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω παρατίθενται τα εξής δύο παραδείγµατα):1 

Έστω ότι εταιρεία Α κλείνει την 1η χρήση µετά την πρώτη εφαρµογή του νόµου στις 

31/12/2008.  Αυτή η εταιρεία έχει µε βάση τα επίσηµα βιβλία της ετήσιο κύκλο 

εργασιών 950.000€. 

Την χρήση που κλείνει στις 31/12/2009 ο κύκλος εργασιών µε βάση τα επίσηµα 

βιβλία της είναι 1.100.000€. 

Την χρήση που κλείνει στις 31/12/2010 ο κύκλος εργασιών της µε βάση τα επίσηµα 

βιβλία της είναι 1.200.000€. 

Για την τελευταία χρήση αυτή µόνο απαιτείται η υποβολή της κατάστασης 

ενδοοµιλικών συναλλαγών και η προσκόµιση φακέλου τεκµηρίωσης τιµών για τις 

συναλλαγές που ξεπερνούν τις 200.000€. 

Έστω ότι εταιρεία Β κλείνει την 1η χρήση µετά την πρώτη εφαρµογή του νόµου στις 

30/06/2009.  Αυτή η εταιρεία έχει µε βάση τα επίσηµα βιβλία της ετήσιο κύκλο 

εργασιών 1.550.000€.   

Για αυτή τη χρήση η εταιρεία έχει υποχρέωση να υποβάλλει κατάσταση 

ενδοοµιλικών συναλλαγών εντός της προθεσµίας που τάσσεται από τον νόµο και να 

τεκµηριώσει τις τιµές για τις συναλλαγές που ξεπερνούν τις 200.000€. 

                                                           
1 (http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/12224):1 

 



Την χρήση που κλείνει στις 30/06/2010 ο κύκλος εργασιών µε βάση τα επίσηµα 

βιβλία της είναι 880.000€.  Και για αυτή τη χρήση η εταιρεία έχει υποχρέωση να 

υποβάλλει κατάσταση ενδοοµιλικών συναλλαγών εντός της προθεσµίας που τάσσεται 

από τον νόµο και να τεκµηριώσει τις τιµές για τις συναλλαγές που ξεπερνούν τις 

200.000€. 

Την χρήση που κλείνει στις 30/06/2011 ο κύκλος εργασιών της µε βάση τα επίσηµα 

βιβλία της είναι 900.000€.  

Για την τελευταία χρήση η εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής 

κατάστασης ενδοοµιλικών συναλλαγών και τεκµηρίωσης τιµών. 

Σηµειωτέον ότι η εταιρεία αυτή υπάγεται εκ νέου στις υποχρεώσεις του νόµου κατά 

τη χρήση που υπερβαίνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το όριο του 1.000.000€. 

4.3.3 Παράδειγµα 3 

Στις 15 Μαΐου 2012 λήγει η προθεσµία υποβολής της ετήσιας κατάστασης 

ενδοοµιλικών συναλλαγών για τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 

201. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3728/2008, όλες οι εταιρείες που λειτουργούν 

στην Ελλάδα και πραγµατοποιούν ενδοοµιλικές συναλλαγές υποχρεούνται να 

υποβάλλουν ετησίως στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 

εντός τεσσάρων (4) µηνών και δεκαπέντε (15) ηµερών από την λήξη της 

διαχειριστικής τους χρήσης, κατάσταση στην οποία εµφανίζονται τα στοιχεία κάθε 

µίας από τις ενδοοµιλικές συναλλαγές τους, τις οποίες πραγµατοποίησαν µέσα στην 

εν λόγω χρήση, και πιο συγκεκριµένα: 

1.Τα στοιχεία του αντισυµβαλλοµένου (επωνυµία, έδρα, αριθµός φορολογικού  

µητρώου) 

2.Το αντικείµενο κάθε συµφωνίας (π.χ. πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, δάνεια, 

παραχώρηση χρήσης δικαιωµάτων κ.λπ.) 

3.Ο τρόπος (ιδιωτικό έγγραφο, συµβολαιογραφικό, προφορική συµφωνία) και η 

ηµεροµηνία κατάρτισης κάθε συµφωνίας 



4.Η αξία (ύψος) της συναλλαγής 

Όλες οι ενδοοµιλικές παραδόσεις αγαθών που τιµολογούνται από τρίτα µέρη 

(τριγωνικές συναλλαγές). 

Βάσει των ανωτέρω, όλες οι εταιρείες των οποίων η διαχειριστική χρήση έληξε την 

31η ∆εκεµβρίου 2011, θα πρέπει να υποβάλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης,  

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατάσταση µε τις ενδοοµιλικές συναλλαγές που  

πραγµατοποίησαν κατά την περίοδο 1/1 - 31/12/2011 µέχρι τις 15 Μαΐου 2012. 

Σχετικά µε την υποχρέωση υποβολής της σχετικής κατάστασης των ενδοοµιλικών  

συναλλαγών, σηµειώνεται ότι αυτή αφορά εταιρείες µε κύκλο εργασιών που 

υπερβαίνει  το ποσό του €1.000.000 κατά την πρώτη χρήση µετά την ψήφιση του Ν. 

3728/2008, ήτοι µετά την 18η ∆εκεµβρίου 2008. Η απαλλαγή από τη σχετική 

υποχρέωση υποβολής προκύπτει για όσες εταιρείες βρίσκονται κάτω από το όριο του 

κύκλου εργασιών του €1.000.000 για δύο συνεχόµενες χρήσεις. 

Έστω ότι µία εταιρεία κλείνει την πρώτη χρήση µετά την εφαρµογή του Ν.  

3728/2008 στις 31/12/2008 και έχει κύκλο εργασιών €1.200.000.2 Για αυτή τη  χρήση 

η εταιρεία έχει υποχρέωση να υποβάλλει τη σχετική κατάσταση των ενδοοµιλικών 

συναλλαγών. Αν τις επόµενες δύο χρήσεις ο κύκλος εργασιών της βρίσκεται κάτω 

από το όριο που θέτει ο νόµος, τότε παύει η υποχρέωση προς υποβολή της σχετικής  

κατάστασης προς το Υπουργείο για τη δεύτερη από αυτές χρήση. Στην περίπτωση της 

µη υποβολής της κατάστασης των ενδοοµιλικών συναλλαγών επιβάλλεται πρόστιµο 

ίσο µε το 10% της αξίας των συναλλαγών. Για δε την εκπρόθεσµη υποβολή, το άρθρο 

26 παρ. 6 του Ν. 3728/2008 (όπως τροποποιήθηκε) ορίζει ότι επιβάλλεται αυτοτελές 

διοικητικό πρόστιµο €10.000 και επιπλέον €1.000 για κάθε ηµερολογιακή µέρα 

καθυστέρησης, ενώ το συνολικό πρόστιµο δεν δύναται να υπερβεί τις €100.000. 

Επισηµαίνεται ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν επίσης, υποχρέωση να  συντάσσουν 

Φακέλους Τεκµηρίωσης (Βασικό ή Ελληνικό Φάκελο Τεκµηρίωσης) των τιµών τους 

για τις ενδοοµιλικές συναλλαγές η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 

€200.000. 
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 Βάσει των παραπάνω παρατίθεται το παράδειγμα από την Ernst & Young 

(http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/TP_alert_April_2012_GR/$FILE/TP_alert_april_2012_G

R.pdf): 



Επιπλέον, οι φορολογικές διατάξεις του άρθρου 39Α του Κώδικα Φορολογίας  

Εισοδήµατος, οι οποίες εισήγαγαν την υποχρέωση σύνταξης Φακέλου Τεκµηρίωσης 

για τις ενδοοµιλικές συναλλαγές, η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 

€100.000, εφαρµόζονται για τις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σε 

διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας 

εισοδήµατος γεννάται από την 1/1/2011 και µετά. Σε κάθε περίπτωση, ο φάκελος θα 

πρέπει να τίθεται στη διάθεση του ελέγχου  από τις αρµόδιες αρχές είτε του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας είτε του Υπουργείου 

Οικονοµικών εντός 30 ηµερών από τη σχετική κοινοποίηση. 

4.3.4 Παράδειγµα 4 

Η µεταβίβαση υλικών περιουσιακών στοιχείων δεν δηµιουργεί σηµαντικά 

προβλήµατα transfer pricing. Εντούτοις, ένα ειδικότερο πρόβληµα που προκύπτει 

είναι η εκτίµηση των αποθεµάτων που µεταβιβάζονται από τον παραγωγό ή διανοµέα 

σε αλλοδαπή συνδεδεµένη εταιρεία.3 

Παραθέτουµε το εξής παράδειγµα: Φορολογούµενος, µέλος πολυεθνικής επιχείρησης, 

που λειτουργούσε ως «full fledged» παραγωγός και διανοµέας (ο 

«Φορολογούµενος») µετατράπηκε, µετά από την σχεδιαζόµενη επιχειρηµατική 

αναδιάρθρωση, σε “contract” παραγωγό και απλό διανοµέα (µε λιγότερες εµπορικές 

λειτουργίες και ελάχιστους κινδύνους). Με βάση το επιχειρηµατικό µοντέλο που 

ίσχυε πριν την αναδιάρθρωση, ο Φορολογούµενος αγόραζε πρώτες ύλες, παρήγαγε 

προϊόντα χρησιµοποιώντας υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία που αγόραζε ή 

µίσθωνε, αναλάµβανε προωθητικές ενέργειες, τη διανοµή των εµπορευµάτων και την 

πώληση αυτών σε πελάτες. Κατά την διεκπεραίωση των ανωτέρω, ο Φορολογούµενος 

αναλάµβανε µία σειρά από κινδύνους, όπως τον κίνδυνο αποθεµάτων, τον κίνδυνο 

επισφαλών απαιτήσεων και τους κινδύνους εν γένει της αγοράς. 

Λόγω της αναδιάρθρωσης, αλλοδαπή συνδεδεµένη επιχείρηση συστήνεται 

προκειµένου να αποκτήσει διάφορα άυλα περιουσιακά στοιχεία του 

Φορολογούµενου.  

                                                           
3
 Το παρόν παράδειγμα σχετίζεται με την ενδοομιλική μεταβίβαση υλικών περιουσιακών στοιχείων 

(http://epixeirisi.gr/actions/lemma/?item_id=4729467). 



Κατά το χρόνο της αναδιάρθρωσης, η αλλοδαπή επιχείρηση αγοράζει πρώτες ύλες 

από τον Φορολογούµενο, οι οποίες εντούτοις παραµένουν στην κατοχή του 

Φορολογούµενου ως παρακαταθήκη για να χρησιµοποιηθούν από τον 

Φορολογούµενο στην παραγωγή έτοιµων προϊόντων για λογαριασµό της αλλοδαπής 

επιχείρησης έναντι συµφωνηθείσας αµοιβής. Το απόθεµα έτοιµων προϊόντων θα 

ανήκει κατά κυριότητα στην αλλοδαπή επιχείρηση και θα αποκτάται από τον 

Φορολογούµενο για άµεση µεταπώληση σε τρίτους πελάτες (ο Φορολογούµενος θα 

αγοράζει τα προϊόντα µόνο κατά την ολοκλήρωση µεταπώλησης των εν λόγω 

τελικών προϊόντων σε τρίτους). Κατά αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο αποθεµάτων τον 

αναλαµβάνει εξ’ ολοκλήρου η αλλοδαπή επιχείρηση. Με την ανωτέρω 

αναδιάρθρωση, οι πρώτες ύλες και τα έτοιµα προϊόντα που βρίσκονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις του Φορολογούµενου µεταβιβάζονται στην αλλοδαπή 

επιχείρηση. 

Το ερώτηµα που προκύπτει είναι κατά ποιον τρόπο υπολογίζεται η τιµή πώλησης των 

πρώτων υλών µε βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων.  

Η επιλογή της κατάλληλης µεθόδου εφαρµογής της αρχής των ίσων αποστάσεων 

εξαρτάται από την ανάλυση συγκρισιµότητας (συµπεριλαµβανοµένων των 

λειτουργιών). Ενδεχοµένως, η λειτουργική ανάλυση µπορεί να καλύπτει µεταβατική 

περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ολοκληρωθεί η µεταβίβαση. Εποµένως, για 

τον υπολογισµό της τιµής πώλησης βάσει της αρχής των ίσων αποστάσεων, για το 

ανωτέρω παράδειγµα, υπάρχουν οι εξής εναλλακτικές λύσεις: 

1.Η τιµή πώλησης των πρώτων υλών και των έτοιµων προϊόντων µπορεί να 

υπολογιστεί µε βάση συγκρίσιµες µη ελεγχόµενες τιµές, στο βαθµό που οι 

συγκρίσιµες µη ελεγχόµενες τιµές είναι συγκρίσιµες µε τις συνθήκες και καταστάσεις 

των τιµών που υπολογίστηκαν στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης. 

2.Η τιµή πώλησης των έτοιµων προϊόντων µπορεί να υπολογιστεί µε βάση την τιµή 

µεταπώλησης αυτών στους πελάτες µείον ενός ποσού, που υπολογίζεται, µε βάση την 

αρχή των ίσων αποστάσεων, για προωθητικές ενέργειες και λειτουργίες διανοµής που 

µένουν να υλοποιηθούν. 



3.Η τιµή πώλησης των πρώτων υλών και των έτοιµων προϊόντων µπορεί να 

υπολογιστεί µε βάση το κόστος παραγωγής τους, προσθέτοντας ένα κέρδος βάσει της 

αρχής των ίσων αποστάσεων ως αποζηµίωση του παραγωγού για τις λειτουργίες που 

εκτέλεσε, τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιµοποίησε και τους κινδύνους που 

ανέλαβε σχετικά µε το εν λόγω απόθεµα. 

Η επιλογή της κατάλληλης µεθόδου εν µέρει εξαρτάται από το µέρος της συναλλαγής 

που είναι λιγότερη περίπλοκη και µπορεί να εκτιµηθεί µε µεγαλύτερη βεβαιότητα. 

4.3.5 Παράδειγµα 5: Google 

Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους επιδεικνύεται ενδιαφέρον από τις φορολογικές 

αρχές για τις συναλλαγές των πολυεθνικών και των συνδεδεµένων µε αυτές 

επιχειρήσεις είναι ότι:4 

1.πάνω από το 60% του διεθνούς εµπορίου πραγµατοποιείται από πολυεθνικές 

επιχειρήσεις, και 

2.µέσω του transfer pricing οι πολυεθνικές προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν 

παγκοσµίως το φορολογητέο τους εισόδηµα. 

Με δεδοµένο ότι πολλές επενδυτικές αποφάσεις επηρεάζονται από τους 

φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν σε κάθε χώρα και µε δεδοµένο ότι υπάρχουν 

πέντε (5) βασικές µέθοδοι τεκµηρίωσης των τιµών των ενδοοµιλικών συναλλαγών, οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις θα επιλέξουν εκείνη τη µέθοδο η οποία τους δίνει 

τη  µεγαλύτερη δυνατή φορολογική ωφέλεια. 

Η µάχη µεταξύ των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των κρατών εντός των οποίων 

δραστηριοποιούνται είναι σκληρή και διαρκής καθώς από τη µία οι πολυεθνικές 

προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν το φορολογητέο τους εισόδηµα και από την άλλη 

τα κράτη αγωνίζονται για να αυξήσουν τη φορολογητέα τους βάση.  

Προφανώς δε συστρατεύονται όλες οι χώρες σε αυτόν τον αγώνα, καθώς χώρες µε 

πιο ευνοϊκούς φορολογικούς συντελεστές θα λάβουν µεγαλύτερο µερίδιο (tax 

contribution).  
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Αυτό συµβαίνει γιατί οι πολυεθνικές έχουν κίνητρο να δείχνουν λιγότερα ή καθόλου 

κέρδη σε χώρες µε υψηλότερο φορολογικό συντελεστή, εκµεταλλευόµενες φυσικά 

την πολυεθνική τους δοµή. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα της παραπάνω κίνησης αποτελεί η εταιρεία Google η 

οποία µόνο για το έτος 2011 απέφυγε να πληρώσει $2 δις  φόρους εισοδήµατος σε 

όλο τον κόσµο µεταφέροντας $9,8 δις ως έσοδα σε εταιρεία «βιτρίνα» στις 

Βερµούδες (shell company), όπως εξέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο 

Bloomberg στις 4 Ιουνίου 2013. Πάντως, οι επικεφαλείς της εταιρείας Google 

δηλώνουν ότι η εταιρεία δεν έχει κάνει τίποτα παράνοµο. Το ερώτηµα όµως που 

τίθεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι φυσικά αν αυτό είναι και ηθικό. 

4.3.6. Παράδειγµα 6: BMW και Mercedes 

Σύµφωνα µε την νοµοθεσία, η φορολογική επιβάρυνση των αυτοκινήτων στην 

Ελλάδα, κατά την απόκτησή τους, είναι προοδευτικά ανάλογη µε την αξία κάθε 

αυτοκινήτου, έτσι ώστε η επιβάρυνση αυτή να είναι και κοινωνικά δίκαιη. Στην 

πράξη όµως εµφανίζονται πολυτελή και πανάκριβα αυτοκίνητα να επιβαρύνονται µε 

χαµηλότερους φόρους σε σύγκριση µε αντίστοιχα µεσαία οικογενειακά αυτοκίνητα.5 

Πράγµατι, όπως προκύπτει από την έρευνα που πραγµατοποιήσαµε, δύο πολύ 

γνωστές θυγατρικές γερµανικών οίκων κατασκευής αυτοκινήτων, και συγκεκριµένα η 

Mercedes Benz Hellas και η BMW Hellas έχουν ανακαλύψει τον τρόπο να 

φοροδιαφεύγουν προκλητικά, κατά συρροή, στερώντας πολλά εκατοµµύρια από το 

Ελληνικό ∆ηµόσιο, ενώ παράλληλα διαστρεβλώνουν τον ανταγωνισµό στον κλάδο, 

δυσχεραίνοντας την θέση των ελληνικών εταιρειών οι οποίες βρίσκονται στα 

πρόθυρα της καταστροφής. 

Μια σηµαντική κατηγορία φόρων που επιβαρύνουν τα Αυτοκίνητα, όπως είναι το 

Τέλος Ταξινόµησης και ο Φόρος Πολυτελείας, επιβάλλονται στην  λεγόµενη αξία 

CIF του αυτοκινήτου και καταβάλλονται κατά τον εκτελωνισµό του. 

Πρόκειται ουσιαστικά για την εργοστασιακή αξία του αυτοκινήτου, δηλαδή για την 

τιµή που  πουλάει ο κατασκευαστής στην εισαγωγική εταιρεία στην Ελλάδα. 
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Αθροιστικά το ύψος των δύο αυτών φόρων ξεκινάει από 12% και µπορεί να φτάσει 

έως και το 90% της αξίας του. 

Αποδεικνύεται όµως ότι στις περιπτώσεις όπου υπάρχει σχέση µητρικής – θυγατρικής 

του εισαγωγέα και του κατασκευαστή αυτοκινήτων, η υποτιµολόγηση των 

αυτοκινήτων µε την πρακτική του Transfer Pricing µπορεί να εξασφαλίσει γι’ αυτές 

τις εταιρείες τεράστια οφέλη σε βάρος του Ελληνικού ∆ηµοσίου και κατ’ επέκταση 

του Έλληνα φορολογούµενου. 

Ας υποθέσουµε για παράδειγµα ότι ένα αυτοκίνητο 2.000 κ.ε. διαθέτει εργοστασιακή 

αξία 24.000 €. Αυτή είναι η τιµή πώλησης του κατασκευαστή σε όλες τις χώρες της 

Ευρώπης. Αν η τιµή αυτή ίσχυε, όπως θα ανέµενε κανείς και στην Ελλάδα,  κατά τον 

εκτελωνισµό του θα έπρεπε να καταβληθεί Τέλος Ταξινόµησης 40% (9.600 €) και 

Φόρος Πολυτελείας 30% (7.200 €), σύνολο φόρων 16.800 €. 

Εάν όµως το ίδιο αυτοκίνητο υποτιµολογηθεί από την µητρική εταιρεία στην τιµή 

των 15.000 €, τότε απαλλάσσεται από τον Φόρο Πολυτελείας και καταβάλλεται 

Τέλος Ταξινόµησης 6.000 €, δηλαδή το Ελληνικό ∆ηµόσιο ζηµιώνεται κατά 10.800 € 

µόνο από ένα αυτοκίνητο. 

Το ανωτέρω παράδειγµα δεν είναι ένα θεωρητικό παράδειγµα, αλλά µία 

αναµφισβήτητη πραγµατικότητα και πρακτική που προκύπτει από τους επίσηµους 

Τιµοκαταλόγους της MERCEDES και της BMW στην Ελλάδα και ισχύει αναλογικά 

για όλα τους τα µοντέλα. 

4.3.7 Παράδειγµα 7: Starbucks  

Έντονες είναι οι διαµαρτυρίες πολλών ελληνικών επιχειρήσεων έναντι του αθέµιτου 

ανταγωνισµού που αντιµετωπίζουν από τις θυγατρικές πολυεθνικών επιχειρήσεων, 

εξαιτίας του ότι ορισµένες από αυτές αποφεύγουν να καταβάλλουν φόρους…«∆εν 

είναι µόνο η οικονοµική κρίση που µας έχει πλήξει, δεν είναι µόνο τα υψηλά επιτόκια 

που καλούµεθα να πληρώσουµε για τα δάνειά µας, είναι και το γεγονός ότι πολλές 

ξένες εταιρείες που µας ανταγωνίζονται καταφέρνουν να µην πληρώνουν φόρους», 

δήλωσε στο Euro2day.gr γνωστός Έλληνας επιχειρηµατίας, ο οποίος συµπλήρωσε: 



«Σε αρκετές περιπτώσεις οι ξένες εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα, οδηγούν σε 

αύξηση των εισαγωγών και στο τέλος της ηµέρας καταφέρνουν να µην πληρώνουν 

φόρους εισοδήµατος. Αν δει κάποιος τα ετήσια αποτελέσµατα που δηµοσιεύουν, θα 

διαπιστώσει πως εδώ και πολλά χρόνια καταγράφουν ζηµίες, ακόµη και σε 

περιπτώσεις όπου έχουν καρπωθεί µεγάλα µερίδια στην εγχώρια αγορά. Εµείς τόσα 

χρόνια πληρώνουµε φόρους και αυτοί όχι». 

Το όλο θέµα, βέβαια, είναι πολύ ευρύτερο από το πλήγµα που δέχονται κάποιες 

ελληνικές επιχειρήσεις. Έχει λάβει πολύ µεγαλύτερες διαστάσεις εξαιτίας της 

αδυναµίας πολλών ευρωπαϊκών κρατών να συλλέξουν φόρους και να εξυγιάνουν τα 

δηµόσια οικονοµικά τους. Σε επίπεδο µάλιστα Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζεται πώς 

µέσα από µια σειρά αποφάσεων και ενεργειών θα σταµατήσουν ουσιαστικά να 

µεταφέρονται φορολογικά έσοδα από την Ευρώπη των 27 σε άλλες γεωγραφικές 

περιοχές. 

Η περίπτωση των Starbucks6 

Γενικότερα, πολλές πολυεθνικές εταιρείες κατηγορούνται για το «transfer pricing», 

δηλαδή για τη µεταφορά των κερδών τους ανά χώρα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 

ελαχιστοποιείται η συνολική φορολογική τους επιβάρυνση. Με άλλα λόγια, µέσω 

διαφόρων τεχνικών, οι όµιλοι µεταφέρουν κέρδη από χώρες µε υψηλό φορολογικό 

συντελεστή σε άλλες µε πολύ χαµηλότερη φορολογική επιβάρυνση, οι οποίες συχνά 

ονοµάζονται και φορολογικοί παράδεισοι. 

Σύµφωνα µε τις ίδιες κατηγορίες, οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται είναι ιδιαίτερα 

σύνθετες και οι ακολουθούµενες διαδικασίες δαιδαλώδεις, µε αποτέλεσµα να… 

χάνεται όποιος προσπαθεί να βρει την άκρη του νήµατος. 

Αξιοσηµείωτο είναι πρόσφατο δηµοσίευµα του Reuters (Οκτώβριος 2012) σχετικά µε 

τη θυγατρική των Starbucks στο Ηνωµένο Βασίλειο. Σύµφωνα µε το εκτενές 

δηµοσίευµα του διεθνούς πρακτορείου, η θυγατρική της συγκεκριµένης αλυσίδας στο 

Ηνωµένο Βασίλειο από το 1998 µέχρι σήµερα έχει πληρώσει φόρο εισοδήµατος µόλις 

                                                           
6

http://epam-patras.net/2012/11/29/%CF%80%CF%8E%CF%82-

%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%B5%CF%8D%CE%B3%CE%B

F%CF%85%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-

%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82/ 



8,6 εκατ. στερλίνες. Κατά την τελευταία τριετία, µάλιστα, η θυγατρική εµφανίζεται 

ζηµιογόνος, παρά το γεγονός ότι σηµείωσε κύκλο εργασιών ύψους 1,2 δισ. λιρών. 

Σύµφωνα µε το ίδιο δηµοσίευµα, µια άλλη γνωστή αλυσίδα, τα McDonald’s, είχε 

καταβάλει πολλαπλάσιους φόρους πάνω από 80 εκατοµµύρια λίρες στο βρετανικό 

δηµόσιο. 

Το οξύµωρο, όπως αναφέρει το Reuters, είναι το γεγονός ότι το διάστηµα 

δραστηριοποίησης της Starbucks στο Ηνωµένο Βασίλειο το management της 

µητρικής εταιρείας δήλωνε πως η δραστηριότητα είναι κερδοφόρος, πως είναι πολύ 

ικανοποιηµένοι µε αυτήν και πως είναι παράδειγµα προς µίµηση. 

∆ηλαδή, από τη µία πλευρά, η µητρική, της οποίας οι µετοχές τελούν υπό 

διαπραγµάτευση στο χρηµατιστήριο, «έσταζε µέλι» για την πορεία της θυγατρικής 

στο Ηνωµένο Βασίλειο -δικαιολογώντας έτσι την απόδοση που είχαν οι µέτοχοι από 

τη συγκεκριµένη τοποθέτηση- και από την άλλη η θυγατρική του Λονδίνου εµφάνιζε 

ζηµιογόνα αποτελέσµατα ή έστω πολύ χαµηλά κέρδη στη βρετανική εφορία… 

 

Η απάντηση της εταιρείας είναι πως εφαρµόζει πιστά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα 

και πως θέλει να καταβάλει τη δίκαιη φορολογία, όπως αυτή προκύπτει από τη 

νοµοθεσία. Ωστόσο, όπως σηµειώνει το Reuters, το εισόδηµα από το εξωτερικό της 

αµερικανικής Starbucks επιβαρύνθηκε µε µέσο φορολογικό συντελεστή 13%, έναν 

από τους χαµηλότερους στον τοµέα των καταναλωτικών αγαθών… 

Το Reuters αναφέρει χαρακτηριστικά το εξής: Η Starbucks σχετικά µε τη θυγατρική 

της στο Ηνωµένο Βασίλειο είναι σαν να προσφέρει δύο καφέδες: Στους επενδυτές 

πουλάει έναν espresso δυνατό και τονωτικό, ενώ στον Βρετανό έφορο δίνει έναν 

ελαφρύ γαλλικό καφέ… 

Στο ίδιο δηµοσίευµα αναφέρονται επίσης και διάφοροι τρόποι µέσω των οποίων 

µπορούν πολυεθνικές εταιρείες να ελαχιστοποιήσουν τους φόρους που καταβάλλουν, 

µεταφέροντας κέρδη από µια χώρα σε άλλη. Μεταξύ των τρόπων αυτών 

συγκαταλέγονται: 



Καταβολή υψηλών royalties σε εταιρείες του ίδιου οµίλου, που όµως 

δραστηριοποιούνται σε χώρες χαµηλού φορολογικού συντελεστή. 

Αγορά πρώτων υλών έναντι ακριβών τιµών από εµπορικές εταιρείες του οµίλου που 

έχουν έδρα σε άλλες χώρες. 

∆ανεισµός από µια εταιρεία του οµίλου σε άλλη, µε το σύνολο των χρεωστικών 

τόκων της δανειζόµενης εταιρείας να εκπίπτει και τη δανείστρια να µη φορολογείται 

για το σχετικό έσοδο. 

 

 

 

 

 

 

  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

Μέσα από την παρούσα εργασία είναι φανερή η πολυπλοκότητα του ζητήµατος των 

ενδοοµιλικών συναλλαγών και πρέπει άµεσα να βρεθούν λύσεις. 

Θα έπρεπε να χρησιµοποιηθούν πολλοί πόροι για τη συµµόρφωση αναφορικά µε την 

τιµολόγηση ενδοοµιλικών συναλλαγών από τις κορυφαίες εταιρείες σε παγκόσµιο 

επίπεδο. Ειδικότερα η πρόσληψη κάποιων εργαζοµένων που θα µπορούσαν να 

ασχοληθούν αποκλειστικά µε την συµµόρφωση των παρόντων κανονισµών, 

εξωτερικοί σύµβουλοι ή αύξηση στη χρήση λογισµικού ή παρεµφερών εργαλειών θα 

µπορούσε να διευκολύνει το πρόβληµα. 

Ειδικότερα στην Ελλάδα η θέσπιση των κανόνων έγινε πολύ πρόσφατα και συχνά 

δηµιουργείται σύγχυση. 

Από την έρευνα της Ernst & Young Global Transfer Pricing Survey , οι φορολογικές 

αρχές σε αρκετά κράτη αύξησαν σηµαντικά το προσωπικό τους στον εν λόγω τοµέα, 

υιοθέτησαν πιο συντονισµένη προσέγγιση στη διαχείριση ερωτηµάτων και 

καθιέρωσαν µια πιο στρατηγική προσέγγιση στην ιεράρχηση των ελέγχων των 

ενδοοµιλικών συναλλαγών βασισµένη στην επικινδυνότητα της κάθε περίπτωσης.  

Συµπερασµατικά η καθιέρωση ενός αυστηρότερου κανονιστικού πλαισίου, η 

πραγµατοποίηση αυστηρότερων µέτρων και οι συνεχοί έλεγχοι θα µπορούσαν να 

δώσουν µια πιο ικανοποιητική λύση στο πρόβληµα. 
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