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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Τα τελευταία χρόνια λόγω της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας έχει 

δηµιουργηθεί µία τάση συγκέντρωσης των επιχειρήσεων κυρίως για λόγους 

οργανωτικούς, οικονοµικούς αλλά και φορολογικούς που ανάγονται στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας µιας επιχείρησης ή στην εφαρµογή της πολιτικής τιµολόγησης. 

 

Με την ενδοοµιλική τιµολόγηση επιχειρείται µία κατανοµή ή αναδιανοµή των 

κερδών µεταξύ των µελών του συνόλου των συνδεδεµένων επιχειρήσεων. 

 
Ο όρος transfer pricing αποτελεί µία έννοια η οποία πρόκυψε πρόσφατα στην 

ελληνική πραγµατικότητα η οποία µέχρι τώρα αποδίδονταν µε τον όρο «υποτιµολόγηση - 

υπερτιµολόγηση». 

 

Το τελευταίο διάστηµα κάτω και από την πίεση των διεθνών οργανισµών και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της ανάγκης για εξυγίανση του φορολογικού µας 

συστήµατος προωθήθηκαν νοµοθετικές πρωτοβουλίες για τον έλεγχο της ενδοοµιλικής 

τιµολόγησης. 

 

Με τη παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί αρχικά η εισαγωγή στην προβληµατική της 

τιµολόγησης των ενδοοµιλικών συναλλαγών, ο εννοιολογικός προσδιορισµός και η 

εφαρµογή της αρχής των ίσων αποστάσεων. 

 

Στη συνέχεια θα γίνει µια προσπάθεια να αναλυθούν οι µέθοδοι προσδιορισµού 

των ενδοοµιλικών τιµών δίνοντας έµφαση στους τρόπους τεκµηρίωσης τους και στις 

φορολογικές τεχνικές που χρησιµοποιούνται. 

 

Τέλος θα αναλύσουµε το Νοµοθετικό πλαίσιο (Ευρωπαϊκό και Ελληνικό) µέσα από 

το οποίο γίνεται µία προσπάθεια ενιαίας εφαρµογής και τεκµηρίωσης των ενδοοµιλικών 

συναλλαγών παραθέτοντας σχετικά παραδείγµατα και καταλήγοντας σε ορισµένα 

συµπεράσµατα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο ρόλος των πολυεθνικών επιχειρήσεων στο παγκόσµιο εµπόριο έχει αυξηθεί 

δραµατικά τα τελευταία 20 χρόνια. Η ανάπτυξη των πολυεθνικών παρουσιάζει όλο και 

πιο πολύπλοκα ζητήµατα φορολογίας τόσο για τις φορολογικές διοικήσεις όσο και για τις 

πολυεθνικές εταιρείες. Τα ζητήµατα αυτά προκύπτουν κυρίως από την πρακτική 

δυσκολία προσδιορισµού του εισοδήµατος και των εξόδων µιας εταιρείας. 

 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν πρόσθετα προβλήµατα, που 

δηµιουργεί η ανάγκη συµµόρφωσής τους µε τους νόµους και τις διοικητικές απαιτήσεις, 

που µπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ενώ οι φορολογικές αρχές των χωρών 

πρέπει να συγκεράσουν το νόµιµο δικαίωµά τους να φορολογήσουν τα κέρδη της 

επιχείρησης µε βάση το εισόδηµα και τα έξοδα που προκύπτουν εντός της επικράτειάς 

τους µε την ανάγκη να αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση του ίδιου εισοδήµατος από 

περισσότερες από µία φορολογικές αρχές.  

 

Οι εταιρείες του οµίλου θα πρέπει να φορολογούνται σαν να ενεργούν σε καθαρά 

εµπορική βάση στις συναλλαγές µεταξύ τους. Ωστόσο, η σχέση µεταξύ των µελών µιας 

πολυεθνικής εταιρείας µπορεί να τους επιτρέψει να θεσπίσουν ειδικές συνθήκες στο 

εσωτερικό του οµίλου διαφορετικές από εκείνες που θα ίσχυαν αν ενεργούσαν σαν 

ανεξάρτητες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελεύθερη αγορά. 

 

Για να ελέγχεται αν οι εταιρείες πολυεθνικών οµίλων τηρούν για τις µεταξύ τους 

συναλλαγές την αρχή των ίσων αποστάσεων, δηλαδή ότι συναλλάσσονται µεταξύ τους 

σαν ανεξάρτητες επιχειρήσεις σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισµού, καθιερώθηκε για 

αυτές, διεθνώς, η υποχρέωση τεκµηρίωσης των τιµών. 

 

Εκτός των φορολογικών θεµάτων η ενδοοµιλική τιµολόγηση των προϊόντων και 

υπηρεσιών µεταξύ επιχειρήσεων του ίδιου πολυεθνικού οµίλου επηρεάζουν και τις τιµές 

καταναλωτή. Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα προϊόντα πολυεθνικών οµίλων εταιρειών 

πωλούνται ακριβότερα συγκριτικά µε άλλες χώρες της Ε.Ε. Αυτό έχει άµεση σχέση µε 

την κατανοµή των κερδών στις διάφορες εταιρείες του οµίλου µε τον καθορισµό της 

ανάλογης τιµολογιακής πολιτικής. 
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Το ζήτηµα των ενδοοµιλικών συναλλαγών αναλύεται εκτενώς από την διεθνή 

βιβλιογραφία. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις εστιάζονται κυρίως σε τέσσερα πεδία: 

οικονοµικό, µαθηµατικό, λογιστικό  και στο πεδίο συµπεριφοράς. 

 

Η πρώτη οικονοµική θεωρία που περιέγραψε τη βέλτιστη λύση που µεγιστοποιεί τα 

συνολικά κέρδη της επιχείρησης, όταν αυτή µπορεί να διαιρεθεί σε αυτόνοµα κέντρα 

κόστους παρουσιάστηκε από το Jack Hirshleifer (1956-1957). Αυτή η τιµή είναι η τιµή 

που επικρατεί στην αγορά σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισµού ενώ σε µια ατελή αγορά 

είναι η τιµή του οριακού κόστους. Η συγκεκριµένη µελέτη αποτέλεσε σηµείο αναφοράς 

για την πλειοψηφία των µετέπειτα ερευνητών.  

 

Από µαθηµατική προσέγγιση (Dopuch and Drake, 1964, p. 16; and Solomons, 

1976, P. 18) η βέλτιστη τιµή επιτυγχάνεται µε την χρήση των σκιωδών τιµών σύµφωνα 

µε τον γραµµικό προγραµµατισµό. Οι σκιώδης τιµές µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν 

βάση για να υπολογίσουν τις τιµές µεταφοράς. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν άµεσα ως 

τιµές µεταφοράς αλλά πρέπει να έχουν το µεταβλητό κόστος του ενδιάµεσου προϊόντος 

που προστίθεται σε αυτές ώστε να αντιπροσωπευθεί η πραγµατική τιµή µεταφοράς. 

 

Ο Onsi (1970, Σ. 535-543) πρότεινε ένα σύστηµα για το κόστος ευκαιρίας στη 

µεταφορά τιµολόγησης ελλείψει µιας αξίας αγοράς των εσωτερικών συναλλαγών. Η 

ανάλυσή του είναι βασισµένη στο γραµµικό προγραµµατισµό που µεγιστοποιεί το 

συνολικό κοινό κέρδος. 

 

Ο Benke και Edwards (1980, σελ. 59) επισηµαίνουν τα µειονεκτήµατα του κόστους 

ευκαιρίας κατά την ενδοοµιλική τιµολόγηση. Είναι δύσκολο να καθοριστεί η έννοια του 

κόστους ευκαιρίας και είναι δύσκολο να καθοριστεί το συµπληρωµατικό κέρδος που 

αποποιείται ή το κόστος που κερδίζεται. 

 

Πολλοί συγγραφείς λογιστικής σύστησαν τις τιµές αγοράς ως βάση για τη 

ενδοοµιλική τιµολόγηση. Παραδείγµατος χάριν, ο Solomons (1976) σε µια 

ανταγωνιστική αγορά  πρότεινε τις τιµές που διαµορφώνονται µέσα σ΄αυτήν. Άλλοι πάλι 

υπερασπίστηκαν στις µελέτες τους το κόστος ως τιµή ενδοοµιλικής τιµολόγησης µε βάση 

τις πραγµατικές δαπάνες. 
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Οι Cyert and March (1963) ανέπτυξαν µια συµπεριφοριστική προσέγγιση της 

εταιρίας που επικεντρώνεται στους οργανωτικούς στόχους, την προσδοκία και την 

επιλογή. 

 

Οι Watson and Baunder (1975) ερεύνησαν την ενδοοµιλική τιµολόγηση µέσα 

στους όρους των οργανωτικών συνθηκών (αβεβαιότητα, διαφοροποίηση και 

ολοκλήρωση). Κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η ενδοοµιλική τιµολόγηση θεωρείται ως 

πρόβληµα στην επίλυση ψυχικών συγκρούσεων. 

 

Τέλος ο Shillinglaw (1982,) θεωρεί τη δικαιοσύνη ως ένα από τρία κριτήρια για τον 

καθορισµό ενός συστήµατος µεταφοράς τιµολόγησης. Αναφέρει: «Το σύστηµα 

µεταφοράς τιµολόγησης πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε οι διευθυντές των τµηµάτων να 

θεωρήσουν τις τιµές µεταφοράς ως δίκαιες» (σελ. 819).1 

 

Επίσης ένα µεγάλο κοµµάτι της πρόσφατης βιβλιογραφίας έχει ασχοληθεί µε τη 

στρατηγική χρησιµοποίησης της ενδοοµιλικής τιµολόγησης µε σκοπό τη ελάφρυνση της 

φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων. 

 

Πολλές εµπειρικές µελέτες (όπως  Lall 1973, Jenkins and Wright 1975, Kopits 

1976; Bernard and Weiner 1990, Grubert and Mutti 1991, Harris, Morck, Slemrod, and 

Yeung 1993, Hines and Rice 1994, and Collins, Kemsley, and Lang 1996) έχουνε 

υπολογίσει το µέγεθος της απώλειας φόρων που έχει προκληθεί από την χρησιµοποίηση 

της ενδοοµιλική τιµολόγησης και τη µεταφορά κερδών από χώρες µε υψηλό φορολογικό 

συντελεστή σε χώρες µε χαµηλό φορολογικό συντελεστή. 

 

Συγκεκριµένα ο Jenkins και Wright (1975) εξετάζει την αποδοτικότητα των 

επιχειρήσεων πετρελαίου των ΗΠΑ όπου διαπιστώνουν ότι οι θυγατρικές τους στις 

χώρες µε χαµηλό-φορολογικό συντελεστή είναι πιο κερδοφόρες. 

 

Οι Grubert και Mutti (1991) διαπιστώνουν ότι οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές 

µειώνουν αισθητά το φορολογητέο εισόδηµα µετά φόρων για τις τοπικές επιχειρήσεις Οι 

                                                           
1 Sabri Abdel-Hamid El Segini The accounting for transfer pricing and Profit Shifting in Multinational 
Companies: The Case of Egypt, University of Warwick ,Coventry –England. 
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Hines and Rice 1994 ανακάλυψαν ότι µια αύξηση κατά 1% στον φορολογικό συντελεστή 

επηρεάζει 2 µε 3% τα φορολογητέα κέρδη των επιχειρήσεων πριν τους φόρους. 

 

Οι Collins, Kemsley, and Lang (1996) ερευνώντας τη σχέση µεταξύ των 

περιθωρίων κέρδους των πολυεθνικών εταιριών των ΗΠΑ και των φορολογικών 

συντελεστών ξένων χωρών αποδεικνύουν γιατί υπάρχει µεταφορά κερδών από αυτές τις 

χώρες στο εσωτερικό των Ηνωµένων Πολιτειών. 

 

Τέλος οι Harris, Morck, Slemrod αναφέρονται στη µετατόπιση των εισοδηµάτων 

των πολυεθνικών µέσω των θυγατρικών σε φορολογικούς παράδεισους (tax havens).2 

 

Τελευταία έχουν γίνει διάφορες µελέτες σχετικά µε τον αντίκτυπο που έχει η 

ενδοοµιλική τιµολόγηση στις εταιρικές αποφάσεις. Ο Borkowski (2010) στη µελέτη του 

ερευνά κατά πόσο η επιλογή της µεθόδου της ενδοοµιλικής τιµολόγησης και οι κίνδυνοι 

που αναλαµβάνονται από τις πολυεθνικές εταιρίες επηρεάζονται από δηµογραφικές, 

συµπεριφοριστικές, οικονοµικές, ή φορολογικές µεταβλητές. 

 

Οι Jost, Pfaffermayr, Stoeckl, and Winner (2011) εφαρµόζουν µία ψευδή 

µεταβλητή καθορίζοντας τον κίνδυνο της ενδοοµιλικής τιµολόγησης στη µελέτη τους για 

το κέρδος που µετατοπίζεται µέσα στις ευρωπαϊκές πολυεθνικές. Υποστηρίζουν ότι η 

ύπαρξη των ποινικών ρητρών συνδέεται συνήθως µε τις νοµικές απαιτήσεις τεκµηρίωσης 

και ότι εποµένως η τεκµηρίωση των ενδοοµιλικών συναλλαγών καθορίζεται µέσα από το 

νοµικό πλαίσιο των κυρώσεων. 

 

Τέλος, Beuselinck, Deloof, και Vanstraelen (2009) εξετάζουν την επιβολή φόρου 

στο φορολογητέο εισόδηµα που µετατοπίζεται µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε τον 

καθορισµό µιας µεταβλητής που περιλαµβάνει τα διαφορετικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα που διέπουν το νοµικό πλαίσιο των ενδοοµιλικών συναλλαγών.3 

 

Το ζήτηµα των ενδοοµιλικών συναλλαγών εξετάζεται και στην ελληνική 

βιβλιογραφία µε τον Ανδρέα Τσουρουφλή (2010) ο οποίος στη µελέτη του µέσα από τη 

συστηµατοποίηση των ενδοοµιλικών συναλλαγών αναδεικνύει τα ιδιαίτερα στοιχεία του 

                                                           
2 The Impact of Transfer Pricing on Intrafirm Trade Kimberly A. Clausing, National Bureau of Economic 
Research, (p. 173 - 200). 
3 The Increasing Importance of Transfer Pricing Regulations – a Worldwide Overview, Theresa Lohse, 
Nadine Riedel and Christoph Spengel. 
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Ελληνικού δικαίου. Επίσης αναφορά γίνεται και από τον Νίκο Μουστάκη (2009) ο 

οποίος αναλύει το ζήτηµα των ενδοοµιλικών συναλλαγών κάτω από το πρίσµα των 

κατευθυντήριων οδηγιών του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝ∆ΟΟΜΙΛΙΚΗΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

1.Εννοιολογικός Προσδιορισµός 

 

«Ως τιµή ενδοοµιλικής συναλλαγής ορίζεται το αντίτιµο ή οποιοδήποτε άλλο 

αντάλλαγµα για µια συναλλαγή µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, η 

τιµή ενδοοµιλικής συναλλαγής είναι το αποτέλεσµα της ενδοοµιλικής τιµολόγησης 

(transfer pricing). 

 

Από οικονοµικής άποψης η τιµή της ενδοοµιλικής συναλλαγής αναφέρεται στον 

προσδιορισµό της αξίας των συναλλακτικών σχέσεων µεταξύ των οικονοµικών µονάδων. 

Για φορολογικούς σκοπούς όµως σηµασία έχουν µόνο οι τιµές των συναλλαγών µεταξύ 

συνδεδεµένων επιχειρήσεων κυρίως σε διασυνοριακό επίπεδο.»4 

 

Με άλλα λόγια ελέγχεται αν οι τιµές που χρεώνονται µεταξύ των συνδεδεµένων 

επιχειρήσεων για τη µεταβίβαση αγαθών, υπηρεσιών και άυλων περιουσιακών στοιχείων 

διαφέρουν από εκείνες που θα είχαν χρεωθεί, εάν οι ίδιες επιχειρήσεις ήταν ανεξάρτητες 

µεταξύ τους. 

 

Στην διεθνή βιβλιογραφία χρησιµοποιούνται και οι όροι «controlled transaction» 

και «uncontrolled transaction», ελληνιστή «ελεγχόµενη και µη ελεγχόµενη συναλλαγή, οι 

οποίοι διακρίνουν τις συναλλαγές που διενεργούνται µεταξύ των συνδεδεµένων 

επιχειρήσεων από εκείνες που διενεργούνται µεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων.5 

 

Αυτό γίνεται γιατί στην µεν πρώτη κατηγορία τον αποκλειστικό έλεγχο στην τελική 

διαµόρφωση των τιµών έχει ο όµιλος ενώ στη δεύτερη κατηγορία οι τιµές καθορίζονται 

υπό τις συνθήκες της ελεύθερης αγοράς. 

 

 

 
                                                           
4 Intenational Fiscal Association, Group taxation, Cahiers de droit fiscalinternational,Vol.89b,2004. 
5 Section482 Internal Revenue Code (IRC). 
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2.Η έννοια των συνδεδεµένων επιχειρήσεων 

 

Για να καθορίσουµε την έννοια των συνδεδεµένων επιχειρήσεων θα πρέπει πρώτα 

να κάνουµε µια σύντοµη αναφορά στην έννοια του οµίλου και των θυγατρικών του 

επιχειρήσεων. 

 

Όµιλος επιχειρήσεων σύµφωνα µε το ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (∆ΠΧΑ 10) είναι η µητρική εταιρία µε όλες 

τις θυγατρικές της. 

 

Η µητρική είναι µια οικονοµική οντότητα που ελέγχει µία ή περισσότερες 

οντότητες ενώ η θυγατρική είναι µια οικονοµική οντότητα χωρίς εταιρική µορφή που 

ελέγχεται από µία άλλη οικονοµική οντότητα (µητρική εταιρία). 

 

Ο όµιλος εταιριών θεωρείται ότι έχει µία ενιαία οικονοµική οντότητα παρά την 

οικονοµική ανεξαρτησία των επιµέρους θυγατρικών του επιχειρήσεων οι οποίες έχουν 

αυτοτελή  φορολογική υποχρέωση. 

 

Οι Όµιλοι διακρίνονται σε δύο τύπους : 

Α. ο κάθετος Όµιλος που αποτελείται από τη µητρική επιχείρηση µε τις θυγατρικές 

της επιχειρήσεις, καθώς και από τις θυγατρικές των θυγατρικών επιχειρήσεων. Βασικό 

χαρακτηριστικό του οµίλου αυτού είναι η συµµετοχική σχέση των εταιριών (άµεση – 

έµµεση). 

Β. ο οριζόντιος Όµιλος που αποτελείται από επιχειρήσεις που έχουν τεθεί υπό 

ενιαία διεύθυνση ή τα διοικητικά τους συµβούλια απαρτίζονται κατά πλειοψηφία από 

αυτά τα πρόσωπα.6 

 

Αρχικά, µε την σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, 

σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων 

[Επίσηµη Εφηµερίδα L 124 της 20.05.2003], καθορίζεται ότι οι συνδεδεµένες 

επιχειρήσεις αντιστοιχούν στην οικονοµική κατάσταση επιχειρήσεων οι οποίες 

αποτελούν µέρος µιας οµάδας, µέσω του άµεσου ή έµµεσου ελέγχου της πλειοψηφίας 

                                                           
6 «ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ» Βασίλειος Λουµνιώτης 
ΙΕΣΟΕΛ, Αθήνα 2004. 
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του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου (συµπεριλαµβανοµένων και µέσω των 

συµφωνιών ή, σε ορισµένες περιπτώσεις, µέσω µετόχων που είναι φυσικά πρόσωπα) ή 

µέσω της εξουσίας άσκησης κυρίαρχης επιρροής σε µια επιχείρηση. Πρακτικά αυτό 

σηµαίνει ότι συνδεδεµένες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν µεταξύ τους 

µια από τις ακόλουθες σχέσεις: 

α) µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή 

των εταίρων άλλης επιχείρησης, 

β) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των 

µελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης, 

γ) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη 

επιχείρηση βάσει σύµβασης που έχει συνάψει µε αυτήν ή δυνάµει ρήτρας του 

καταστατικού αυτής της τελευταίας, 

δ) µια επιχείρηση που είναι µέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει µόνη της, 

βάσει συµφωνίας που έχει συνάψει µε άλλους µετόχους ή εταίρους της εν λόγω 

επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων αυτής 

της επιχείρησης. 

 

Όσον αφορά την Ελληνική νοµοθεσία για την έννοια και τον καθορισµό των 

συνδεδεµένων επιχειρήσεων ουσιαστικά µνηµονεύει τις περιπτώσεις εκείνες που 

αναφέρονται στο άρθρο 42ε του Ν. 2190/1920. Σύµφωνα µε αυτό, συνδεµένες 

επιχειρήσεις είναι: 

 

«Οι επιχειρήσεις εκείνες µεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση µητρικής επιχείρησης 

προς θυγατρική. Σχέση µητρικής σχέσης προς θυγατρική υπάρχει όταν µία επιχείρηση 

(µητρική): 

(αα) ή έχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου µιας άλλης 

(θυγατρικής) επιχείρησης, έστω και αν η πλειοψηφία αυτή σχηµατίζεται ύστερα από 

συνυπολογισµό των τίτλων και δικαιωµάτων που κατέχονται από τρίτους για λογαριασµό 

της µητρικής επιχείρησης, 

(ββ) ή ελέγχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου µιας άλλης (θυγατρικής) 

επιχείρησης ύστερα από συµφωνία µε άλλους µετόχους ή εταίρους της επιχείρησης 

αυτής, 

(γγ) ή συµµετέχει στο κεφάλαιο µιας άλλης επιχείρησης και έχει το δικαίωµα, είτε 

άµεσα, είτε µέσω τρίτων, να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των µελών των οργάνων 

διοίκησης της επιχείρησης αυτής (θυγατρικής), 
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δδ) ή έχει την εξουσία να ασκεί ή πράγµατι ασκεί κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο σε 

άλλη επιχείρηση (θυγατρική επιχείρηση), ή, µε άλλη επιχείρηση (θυγατρική επιχείρηση), 

υπάγονται στην ενιαία διεύθυνση της µητρικής επιχείρησης».7 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι συνδεδεµένες είναι εκείνες οι επιχειρήσεις µεταξύ 

των οποίων υπάρχει σχέση συµµετοχική, δικαιοπρακτική ή πραγµατική. 

 

3.Λειτουργία της ενδοοµιλικής τιµολόγησης 

Α.Φορολογική λειτουργία 

 

Οι όµιλοι έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν οι ίδιοι τις τιµές συναλλαγών τους 

µε τις συνδεµένες επιχειρήσεις. Αυτό βέβαια δεν έχει άµεση επίδραση στα αποτελέσµατα 

του οµίλου ωστόσο έχει φορολογικές συνέπειες που αντικατοπτρίζονται κυρίως στο 

ποσοστό του µικτού κέρδους των επιµέρους επιχειρήσεων που τον απαρτίζουν. 

Εποµένως ένας όµιλος έχει τη δυνατότητα να αυξοµειώσει ανάλογα το φορολογητέο 

κέρδος των θυγατρικών του επιχειρήσεων δηλαδή να µεταφέρει το φορολογητέο κέρδος 

από τη µία στην άλλη επιχείρηση και µε αυτό τον τρόπο να επηρεάσει το συνολική 

φορολογική επιβάρυνση του οµίλου. 

 

Όλα τα παραπάνω µπορούν να γίνουν κατανοητά µε τη βοήθεια του παρακάτω 

παραδείγµατος: 

 

«Η µητρική εταιρία Μ η οποία είναι εγκατεστηµένη στο κράτος Α κατασκευάζει 

προϊόντα µε κόστος κατασκευής ανά µονάδα 1000. Η εταιρία Μ πωλεί τα προϊόντα στην 

θυγατρική εταιρία διανοµής Θ, η οποία είναι εγκατεστηµένη στο κράτος Β. Η θυγατρική 

εταιρία Θ πωλεί στη συνέχεια τα προϊόντα σε τιµή µονάδος 5.000. Ο φορολογικός 

συντελεστής στο κράτος Α είναι 35% και στο κράτος Β είναι 25%. 

 

Με βάσει την παραδοχή ότι καµία από τις εταιρίες δεν πωλεί κάτω του κόστους, 

από τα παραπάνω δεδοµένα προκύπτει ότι ο όµιλος έχει τη δυνατότητα να καθορίζει την 

τιµή πώλησης των προϊόντων από την εταιρία Μ στην εταιρία Θ σε όποια τιµή το 

επιθυµεί µεταξύ 1000 και του 1500. Εάν αποκλείσουµε από τον υπολογισµό όλα τα 

                                                           
7 www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16220 . 
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έξοδα µεταφοράς και διανοµής, τα αποτελέσµατα των διαφόρων εναλλακτικών επιλογών 

από τη σκοπιά όλων των ενδιαφερόµενων έχει ως εξής: 

 

Πίνακας 1.1 

Τιμή 

ενδοομιλικής 

συναλλαγής 

Κέρδος 

Μ 

Κέρδος 

Θ 

Κέρδος 

Ομίλου 

προ 

φόρων 

Φόρος 

Κράτους Α 

40% 

Φόρος 

Κράτους 

Β 40% 

Συνολικός 

Φόρος 

ομίλου 

Κέρδος 

Ομίλου 

μετά 

Φόρων 

1.000 0 4.000 4.000 0 800 800 3.200 

2.000 1.000 3.000 4.000 400 600 1.000 3.000 

3.000 2.000 2.000 4.000 800 400 1.200 2.800 

4.000 3.000 1.000 4.000 1.200 200 1.400 2.600 

5.000 4.000 0 4.000 1.600 0 1.600 2.400 

 

Από το παραπάνω παράδειγµα προκύπτουν τα εξής: 

• Τα κέρδη του Οµίλου προ φόρων παραµένουν σταθερά ανεξαρτήτως της 

τιµής της ενδοοµιλικής συναλλαγής. 

• Όσο αυξάνει η τιµή τόσο περισσότερο κέρδος αποκοµίζει η µητρική ενώ 

αντίθετα τα κέρδη της θυγατρικής παρουσιάζονται µικρότερα. 

• Όταν αυξάνει η ενδοοµιλική τιµή αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα στη 

µητρική και αντίστοιχα µειώνονται στο κράτος της θυγατρικής. 

• Όταν αυξάνεται η η ενδοοµιλική τιµή αυξάνονται και η φορολογική 

επιβάρυνση του Οµίλου. 

 

Συµπεραίνουµε λοιπόν πως ένας όµιλος αυξοµειώνοντας κατάλληλα τις τιµές των 

ενδοοµιλικών συναλλαγών µπορεί να µεγιστοποιήσει τα αποτελέσµατά του 

µεταφέροντας τα κέρδη του στο κράτος µε τη χαµηλότερη φορολογία».8 

 

Οι σκοποί της ενδοοµιλικής τιµολόγησης επηρεάζονται τόσο από την ατοµική 

κατάσταση της εκάστοτε µονάδας του οµίλου (π.χ κερδοφόρος ή ζηµιογόνος επιχείρηση) 

όσο και από τον εφαρµοστέο συντελεστή. 

 

Πρόσφατο παράδειγµα η γνωστή παγκόσµια πολυεθνική εταιρία τεχνολογίας 

υπολογιστών Apple Inc., γνωστή και απλώς ως Apple (ΒΗΜΑ 21/5/2013).9 

 

                                                           
8 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Η Ενδοοµιλική Τιµολόγηση-Transfer Pricing, Νοµική Βιβλιοθήκη σελ. 
11-13. 
9 www.tovima.gr/finance/article/?aid=513729. 
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Το Κογκρέσο κατηγόρησε την Apple, για αποφυγή πληρωµής φόρων σε όλο τον 

κόσµο, ύψους πολλών δισεκατοµµυρίων δολαρίων, χρησιµοποιώντας κενά της 

νοµοθεσίας και θυγατρικές εταιρείες στην Ιρλανδία που δεν είναι καταγεγραµµένες ως 

φορολογικοί κάτοικοι σε καµία χώρα. 

 

Στην έκθεση της Γερουσίας αναφέρεται ότι «µε τη χρήση «παραθύρων» της 

νοµοθεσίας για τη φορολογία των κερδών της διεθνώς, η Apple εξοικονόµησε την 

τελευταία τετραετία τον φόρο που θα πλήρωνε στην Αµερική για κέρδη 44 δισ. 

δολαρίων, τα οποία θα θεωρούνταν διαφορετικά «φορολογητέο εξωχώριο (offshore) 

εισόδηµα». 

 

Μία από αυτές τις θυγατρικές, η Apple Sales International (ASI) δεν πλήρωσε 

καθόλου φόρους για πωλήσεις 74 δισ. δολαρίων από το 2009 έως το 2012. Το 2011, η 

εταιρεία πλήρωσε φόρο 10 εκατ. δολαρίων για κέρδη ύψους 22 δισ. δολαρίων, µε 

φορολογικό συντελεστή δηλαδή 0,05%, σύµφωνα µε την Επιτροπή. 

 

Μία άλλη θυγατρική, η Apple Operations International (AOI) που δεν εµφανιζόταν 

πουθενά ως φορολογικός κάτοικος, δεν υπέβαλε δήλωση φορολογίας εισοδήµατος σε 

καµία χώρα την τελευταία πενταετία, παρά τα εισοδήµατά της ύψους 30 δισ. δολαρίων 

που διαπίστωσε η επιτροπή την περίοδο 2009-2012. 

 

Η AOI ιδρύθηκε το 1980 και το ∆ιοικητικό Συµβούλιό της συνεδριάζει στις ΗΠΑ, 

αλλά χωρίς να υπάρχει φυσική παρουσία εργαζοµένων. 

 

Επιπρόσθετα, αποκαλύφθηκε ότι η Apple σύναψε µία ειδική συµφωνία µε την 

Ιρλανδία για να εφαρµόσει ένα φορολογικό συντελεστή µικρότερο από 2% σε όλα τα 

φορολογητέα στη χώρα κέρδη της, ο οποίος είναι πολύ χαµηλότερος από το φορολογικό 

συντελεστή 12% που επιβάλει η Ιρλανδία για τις επιχειρήσεις. 

 

Η Apple υπεραµύνθηκε των πρακτικών της να µεταθέτει µέρος του κόστους της για 

έρευνα και ανάπτυξη στην Ιρλανδία, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία αυτή «επιτρέπεται 

από τον αµερικανικό νόµο και είναι συνεπής µε όλες τις αµερικανικές ρυθµίσεις». 

 

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

πιο ευνοϊκούς φορολογικούς συντελεστές θα λάβουν µεγαλύτερο µερίδιο (tax 
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contribution). 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. 

  

Επίσης ένα άλλο 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.10 

 

Επίσης στον Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αποκαλυπτικά είναι τα ευρήµατα των 

ελέγχων της Υπηρεσίας Εποπτείας της Αγοράς στις πολυεθνικές που ελέχθησαν: 

 

1. «Οι µητρικές εταιρίες χρεώνουν υψηλά royalties (δικαιώµατα χρήσης σηµάτων) 

στις θυγατρικές. Οι χρεώσεις είναι υψηλές προκειµένου να αποφεύγουν τη φορολόγηση 

στην Ελλάδα, εµφανίζοντας υψηλό κόστος. 

 

2. Θυγατρικές αγοράζουν από τις µητρικές τους σε υψηλές τιµές προϊόντα 

ιδιωτικής ετικέτας. Οι τιµές είναι «φουσκωµένες» για να παρουσιάζουν µεγάλο κόστος 

και να γλιτώνουν τη φορολόγηση κερδών στη χώρα µας. 

 

3. Οι µητρικές δανείζουν µε υψηλό κόστος τις θυγατρικές τους. Έτσι δικαιολογούν 

αφενός αρνητικά οικονοµικά αποτελέσµατα και αφετέρου τις αυξηµένες τιµές των 

προϊόντων τους.  

 

4. Μία θυγατρική λιανικής κάνει ειδική συµφωνία αγοράς προϊόντων από 

θυγατρική προµηθευτικής. Ταυτόχρονα σε παγκόσµιο επίπεδο συµφωνία κάνουν και οι 

µητρικές. Ωστόσο, το όφελος για τη θυγατρική λιανικής δεν της αποδίδεται αλλά πάει 

στη µητρική της εταιρία.  

 

                                                           
10 http://www.indeepanalysis.gr/?q=node/1578. 
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5. Εταιρίες εµφανίζουν επί σειρά ετών ζηµιές και πρόβληµα ρευστότητας. Με τον 

τρόπο αυτό κέρδη τους µεταφέρονται σε άλλες χώρες όπου δραστηριοποιούνται µε 

χαµηλότερους συντελεστές φορολόγησης».11 

 

Όπως κατέληξαν οι αξιωµατούχοι του υπουργείου Ανάπτυξης το συµπέρασµα από 

τις ενδοοµιλικές συναλλαγές είναι πως οι πολυεθνικές προτιµούν στην Ελλάδα να 

εµφανίζουν υψηλά κόστη και ζηµιές προκειµένου να αποφεύγουν τη φορολογία. 

 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί και η περίπτωση της εταιρίας «Κραφτ 

Φουντς Ελλάς ΑΕ» στην οποία επιβλήθηκε πρόστιµο ύψους 1.277.303€ για παραβάσεις 

του ν.3728/08 περί ενδοοµιλικών συναλλαγών από την Υπηρεσία Εποπτείας της Αγοράς 

του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

 

Στο άρθρο που δηµοσιεύθηκε στον ιστότοπο της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ αναφέρεται 

ότι 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.12 

 

Επίσης σε άρθρο που αναφέρεται στην έντυπη έκδοση του ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

στις 18/8/2013 οι ελεγκτικές υπηρεσίες του ΥΠΟΙΚ κατάφεραν να εντοπίσουν έξι 

δικηγορικές γραφεία του εξωτερικού µε εκτεταµένη φοροδιαφυγή, στα οποία 

καταλογίσθηκαν φόροι ύψους 6 εκατ. ευρώ , για τα κέρδη που είχαν από τα γραφεία τους 

στην Ελλάδα. Μετά από µία συντονισµένη επιχείρηση ελέγχων που οργανώθηκαν από 

τις υπηρεσίες του ΥΠΟΙΚ διαπιστώθηκε ότι έξι δικηγορικές εταιρίες µε έδρα το Λονδίνο 

και γραφεία σε Βόννη , Παρίσι , Μόσχα και Πειραιά, που ειδικεύονται να καθοδηγούν 

άλλες πολυεθνικές στη χώρα µας για το πώς να «φοροδιαφεύγουν νόµιµα», δεν είχαν 

αποδώσει τον αναλογούντα φόρο µερισµάτων για τα κέρδη τους στην Ελλάδα , τα οποία 

έστελναν στο εξωτερικό. 

 

                                                           
11 ΠΗΓΗ: imeiria.gr. 
12 Ναυτεµπορική 1 /10/2012)   www.naftemporiki.gr/story/363793. 
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Παρόλο τις πιέσεις που ασκήθηκαν από τις δικηγορικές εταιρίες αναγκάσθηκαν 

τελικά να πληρώσουν τους φόρους τους στην Ελλάδα, παραιτούµενοι από τις προσφυγές 

τους στα δικαστήρια.13 

 

Β.Μη φορολογική λειτουργία 

 

Η τιµολόγηση των ενδοοµιλικών συναλλαγών δε χρησιµεύει µόνο για 

φορολογικούς σκοπούς. Απεναντίας οι τιµές των ενδοοµιλικών συναλλαγών επιτελούν 

µια σειρά από λειτουργίες όπως: 

• ∆ιοίκηση και συντονισµός των εταιριών του οµίλου. 

• Έλεγχο αποδοτικότητας των εταιριών του οµίλου. 

• Μείωση της διαχειριστικής επιβάρυνσης του οµίλου.  

• Μείωση των κινδύνων των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και 

πληθωριστικών επιρροών µέσω της στοχευόµενης περιστολής της ρευστότητας 

συγκεκριµένων εταιριών του οµίλου. 

• Αντιµετώπιση ρυθµιστικών περιορισµών στη µεταφορά κεφαλαίων και 

στις εξαγωγές (π.χ ποσοστώσεων).14 

 

Εξάλλου η διαµόρφωση των τιµών των ενδοοµιλικών συναλλαγών είναι σηµαντική 

και για τους σκοπούς της γνωστοποίησης χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών του 

οµίλου. Οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων των εταιριών του οµίλου πρέπει να 

έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν το είδος και τα οικονοµικά αποτελέσµατα των 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τις οποίες αναλαµβάνουν. 

 

Η ενδοοµιλική τιµολόγηση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες πέρα του 

φορολογικού. Για αυτό κατά τον έλεγχο των ενδοοµιλικών συναλλαγών θα πρέπει να 

συνεκτιµώνται και οι οικονοµικές, επιχειρηµατικές και εταιρικές παράµετροι που 

συνέβαλαν στη διαµόρφωση των τιµών. 

 

 

 

 

                                                           
13 ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ(18/8/2013) “BUSINESS STORIES” «1 δισ. ευρώ τον χρόνο η φοροδιαφυγή από τις 
µεγάλες πολυεθνικές» Κωστής Χ. Πλάντζου , σελ.4. 
14 Vogele A 2008, Handbuch der Verrechnungspreise, 2nd  Edition 
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4.Η στρατηγική των επιχειρήσεων για την ενδοοµιλική τιµολόγηση 

 

Οι επιχειρηµατικές στρατηγικές λαµβάνουν υπόψη πολλές πλευρές µιας 

επιχείρησης όπως: 

 

a) η καινοτοµία και η ανάπτυξη νέων προϊόντων, 

b)  ο βαθµός διαφοροποίησης,  

c) η αποφυγή κινδύνου, 

d)  η εκτίµηση πολιτικών αλλαγών,  

e) οι υφιστάµενοι και οι προγραµµατιζόµενοι εργατικοί νόµοι. 

 

Οι επιχειρηµατικές στρατηγικές περιλαµβάνουν επίσης προγράµµατα διείσδυσης 

στην αγορά. Ο φορολογούµενος που προσπαθεί να εισχωρήσει σε µια νέα αγορά ή να 

αυξήσει το µερίδιό του µπορεί προσωρινά να ορίσει τιµή για το προϊόν χαµηλότερη από 

την τιµή των οµοειδών προϊόντων στην αγορά αυτή. Μπορεί επίσης να έχει αυξηµένο 

κόστος λόγω εξόδων προώθησης του προϊόντος του στην νέα αγορά και εποµένως να 

εµφανίσει χαµηλότερα επίπεδα κέρδους από άλλους φορολογούµενους που κινούνται 

στην ίδια αγορά.  

 

Επίσης κατά τη διαµόρφωση αυτής της πολιτικής θα πρέπει να ληφθούν υπόψη µια 

σειρά παραγόντων, οι οποίοι δεν είναι µόνο επιχειρηµατικής φύσεως αλλά 

περιλαµβάνουν και φορολογικά ζητήµατα όπως : 

 

i. «τις συνέπειες των ενδοοµιλικών συναλλαγών στην συνολική φορολογική 

επιβάρυνση του οµίλου. Αυτή θα µπορεί να επιτευχθεί µέσω µιας κατάλληλης 

κατανοµής των λειτουργιών και των κινδύνων µεταξύ των µελών του οµίλου ώστε 

µε τη νόµιµη τιµολόγηση των ενδοοµιλικών συναλλαγών να µειώνεται η συνολική 

φορολογική επιβάρυνση.  

ii.  Το κόστος της φορολογικής συµµόρφωσης. Επειδή τα τελευταία χρόνια οι 

υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σχετικά µε την τεκµηρίωση των τιµών 

ενδοοµιλικών συναλλαγών έχουν αυξηθεί θα είναι προτιµότερη για τις εν λόγω 

επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται σε χώρες µε λιγότερο σύνθετο νοµικό πλαίσιο 

ώστε να έχουν µικρότερη οικονοµική επιβάρυνση. 



Σελίδα | 16  

 

iii.  Το κόστος των ενδεχόµενων κυρώσεων. Χώρες µε ηπιότερη νοµοθεσία 

ελαχιστοποιούν το κίνδυνο από ενδεχόµενες κυρώσεις».15 

 

5.Η ενδοοµιλική τιµολόγηση ως εργαλείο φορολογικού σχεδιασµού 

 

Ο σχεδιασµός που γίνεται από έναν όµιλο για να επιτυγχάνονται ευνοϊκότερες 

φορολογικές συνέπειες, χωρίς να παραβιάζονται οι διατάξεις της φορολογικής 

νοµοθεσίας, αποτελεί  τον φορολογικό σχεδιασµό (tax planning). 

 

Στην ουσία ο φορολογικός σχεδιασµός αξιοποιεί τις δυνατότητες που του παρέχει ο 

ίδιος ο νόµος υλοποιώντας παράλληλα το κοινωνικό ή οικονοµικό σκοπό του φόρου. 

 

Παράδειγµα αποτελεί η αγορά ακινήτου µε λήψη δανείου ώστε να εκπέσουν οι 

τόκοι από το εισόδηµα ή η αποφυγή διανοµής των κερδών σε ανώνυµη εταιρία µε σκοπό 

την αξιοποίηση ευνοϊκότερου συντελεστή φορολογίας νοµικών προσώπων. 

 

Παρακάτω παραθέτουµε ένα παράδειγµα χρήσης ενδοοµιλικών συναλλαγών για 

σκοπούς φορολογικού σχεδιασµού: 

 

«Η θυγατρική εταιρία Θ είναι εγκατεστηµένη στο κράτος Α και το µετοχικό της 

κεφάλαιο ανήκει στην µητρική εταιρία διαχείρισης εταιρικών συµµετοχών(holding) Μ η 

οποία είναι εγκατεστηµένη στο κράτος Β εταιρία Θ έχει παραγωγική δραστηριότητα και 

ταυτόχρονα διαθέτει αυτόνοµο τµήµα έρευνας και ανάπτυξης από την άλλη πλευρά δεν 

έχει άλλη δραστηριότητα εκτός από την διαχείριση συµµετοχών. 

 

Ο φορολογικός συντελεστής στο κράτος Α είναι 30% και στο κράτος Β 20%.Η 

διµερής σύµβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας ανάµεσα στο κράτος Α και 

στο κράτος Β επιτρέπει την παρακράτηση φόρου κατά τη διανοµή µερισµάτων µε 

συντελεστή 10% . 

 

Η εταιρία Θ αποκτά φορολογητέα έσοδα προ φόρων ύψους 100, ενώ το κόστος του 

τµήµατος έρευνας και ανάπτυξης είναι 40. ∆εδοµένου ότι η εταιρία Θ υπάγεται σε 

                                                           
15 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Η Ενδοοµιλική Τιµολόγηση-Transfer Pricing, Νοµική Βιβλιοθήκη 
σελ.20. 
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φορολογία στο κράτος Α µε συντελεστή 30% η φορολογική επιβάρυνσή της ανέρχεται 

σε 30. Το υπόλοιπο των κερδών µετά τους φόρους, ύψους 70, διανέµεται ολόκληρο στη 

µητρική Μ, επί του οποίου παρακρατείται φόρος 10%, δηλαδή 7. 

 

Στο κράτος Β , όπου φορολογείται η µητρική εταιρία holding Μ , το εισόδηµα από 

µερίσµατα απαλλάσσεται του φόρου. ∆εδοµένου ότι η εταιρία Μ δεν αποκτά άλλα 

εισοδήµατα πέραν των µερισµάτων, η επιβάρυνση µε τη παρακράτηση είναι οριστική, 

καθόσον η εταιρία Μ δεν µπορεί να την συµψηφίσει. Άρα το καθαρό κέρδος από την 

επένδυση στην εταιρία Θ είναι 63. 

 

Η εταιρία Μ αποφασίζει να δηµιουργήσει ένα τµήµα που θα αναλάβει σε κεντρικό 

επίπεδο τη δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης όλου του οµίλου παρέχοντας τις 

σχετικές υπηρεσίες στις θυγατρικές του οµίλου έναντι ενός εύλογου ποσοστού κέρδους. 

Γι΄αυτό το λόγο, η εταιρία Θ καταργεί το δικό της τµήµα έρευνας και ανάπτυξης, µε 

συνέπεια να εξοικονοµήσει το κόστος λειτουργίας αυτού, ύψους 40. Από την άλλη 

πλευρά χρεώνεται από τη µητρική Μ µε ποσό 50, που περιλαµβάνει το κόστος της 

µητρικής ύψους 40 πλέον ενός κέρδους της µητρικής ύψους 10. 

 

Ενόψει αυτών τα φορολογητέα έσοδα της εταιρίας Θ προ φόρων διαµορφώνονται 

σε 90, στα οποία επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή 30 % ύψους 27. Το υπόλοιπο των 

κερδών µετά τους φόρους, ύψους 63, διανέµεται ολόκληρο στη µητρική Β, επί του 

οποίου παρακρατείται φόρος 10%, δηλαδή 6,3. 

 

Στο κράτος Β , όπου φορολογείται η εταιρία holding Μ, το εισόδηµα από 

µερίσµατα , ύψους 63, απαλλάσσεται του φόρου , ενώ δεν µπορεί να συµψηφιστεί ο 

παρακρατηθείς φόρος 6,3. Τώρα πλέον, όµως, η εταιρία Μ αποκτά εισόδηµα 10, που 

αντιστοιχεί στο κέρδος της από την παροχή υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης στην 

εταιρία Θ. Επί του εισοδήµατος αυτού επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή 2% ύψους 2. 

Άρα τα συνολικά καθαρά κέρδη της εταιρίας Μ µετά τους φόρους ανέρχονται σε 64,70, 

ποσό που υπερβαίνει τα καθαρά κέρδη της πριν από την ανάληψη της δραστηριότητας 

παροχής ενδοοµιλικών υπηρεσιών. 

 

Τα παραπάνω συνοψίζονται στον πίνακα 1.2: 
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Πίνακας 1.2 

  Αποκεντρωμένη 

Έρευνα και Ανάπτυξη

Κεντρική έρευνα 

και ανάπτυξη 

 Κέρδη προ φόρων 100 90 

 Φόρος 30% 30 27 

Εταιρία Θ Διανεμόμενα Κέρδη 70 63 

 Παρακράτηση 10% 7 6,3 

 Καθαρό μέρισμα 63 57,7 

 Εγχώρια κέρδη 0 10 

 Αλλοδαπό μέρισμα 70 63 

Εταιρία Μ Σύνολο Κερδών προ φόρων 70 73 

 Φόρος 20% 0 2 

 Παρακράτηση 10% 7 6,3 

 Κέρδη μετά τους φόρους 63 64,7 

 

Αυτό που πρέπει να επισηµανθεί είναι ότι τα διάφορα τεχνάσµατα που κάνουν οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις για να αποκοµίσουν φορολογικά οφέλη δεν ανταποκρίνονται 

πλέον στη σύγχρονη πραγµατικότητα. Αυτό οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι οι 

φορολογικές διοικήσεις έχουν εντείνει τους ελέγχους και διαθέτουν πιο σύγχρονους 

µεθόδους καταπολέµησης της φοροδιαφυγής και αφετέρου στο ότι οι επιχειρήσεις δίνουν 

προτεραιότητα στις επιχειρηµατικές µη φορολογικές παραµέτρους για την κατάστρωση 

της ενδοοµιλικής πολιτικής τους».16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Η Ενδοοµιλική Τιµολόγηση-Transfer Pricing, Νοµική Βιβλιοθήκη σελ 
23-24. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o 

Η ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 
(Arm’s length compensation) 

 
2.1 Oρισµός 

 

O εγκεκριµένος ορισµός της αρχής των ίσων αποστάσεων δίνεται στην παρ. 1 του 

άρθρου 9 της Πρότυπης Φορολογικής Σύµβασης του OOΣA, που αποτελεί τη βάση των 

διµερών συµβάσεων που γίνονται από κράτη µέλη του OOΣA και έναν αυξανόµενο 

αριθµό µη µελών. Το άρθρο 9 προβλέπει:  

 

«(Όταν) στις εµπορικές ή οικονοµικές σχέσεις µεταξύ δυο (συγγενών) 

επιχειρήσεων, δηµιουργούνται ή επιβάλλονται συνθήκες (όροι) που διαφέρουν από 

εκείνες που θα συµφωνούνταν µεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τα οποιαδήποτε κέρδη 

που θα έπρεπε να έχουν πιστωθεί σε µια από τις επιχειρήσεις, αλλά - λόγω αυτών των 

όρων δεν έχουν πιστωθεί - µπορούν να συµπεριληφθούν στα κέρδη αυτής της 

επιχείρησης και να φορολογηθούν ανάλογα». 17 

 

Το ελληνικό δίκαιο  περιέχει τον ορισµό που διατυπώνεται στο άρθρο 39 του 

Ν.2238/1994, ύστερα και από την τελευταία τροποποίηση του Ν.4110/2013,ο οποίος δεν 

ορίζει ρητώς αλλά έµµεσα την αρχή των ίσων αποστάσεων και αναφέρει ότι: 

 

«Όταν µεταξύ συνδεδεµένων, επιχειρήσεων πραγµατοποιούνται συναλλαγές µε 

οικονοµικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα είχαν συµφωνηθεί µεταξύ 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων ή που έχουν συµφωνηθεί µεταξύ των συνδεδεµένων 

επιχειρήσεων και τρίτων..» 

 

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που τα κράτη µέλη του OOΣA υιοθέτησαν την αρχή των 

ίσων αποστάσεων όπως : 

� η αρχή των ίσων αποστάσεων παρέχει εκτεταµένη ισότητα στη φορολογική 

µεταχείριση των πολυεθνικών εταιριών και των ανεξάρτητων επιχειρήσεων, 

                                                           
17 OECD, (2010) , Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Taxes Administrations, Paris : 
OECD p 33. 
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� αποτρέπει τη δηµιουργία φορολογικών πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων τα 

οποία αλλιώς θα αλλοίωναν τις σχετικές ανταγωνιστικές θέσεις αµφότερων των 

προσώπων, 

� η αρχή των ίσων αποστάσεων προωθεί τη µεγέθυνση του διεθνούς εµπορίου και 

των επενδύσεων. 

 

2.2 Μέθοδοι ενδοοµιλικής τιµολόγησης  

 

Για τον προσδιορισµό των τιµών των ενδοοµιλικών συναλλαγών σύµφωνα µε την 

αρχή των ίσων αποστάσεων έχει διαµορφωθεί µια σειρά µεθόδων οι οποίες έχουν 

υιοθετηθεί από πολλές χώρες. ∆ιακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

 

• Τις παραδοσιακές µεθόδους. 

• Συναλλακτικές µέθοδοι υπολογισµού κέρδους. 

 

2.2.1 Οι παραδοσιακές συναλλακτικές µέθοδοι 

 

Οι παραδοσιακές συναλλακτικές µέθοδοι θεωρούνται ως το πιο άµεσο µέσο για τη 

διαπίστωση κατά πόσον οι εµπορικές και οικονοµικές σχέσεις µεταξύ των συνδεδεµένων 

επιχειρήσεων είναι βασισµένες στην αρχή της ελεύθερης αγοράς. 

 

∆ιακρίνουµε τρείς παραδοσιακές µεθόδους (traditional methods): 

 

i. Τη µέθοδο της συγκρίσιµης µη ελεγχόµενης τιµής (comparable uncontrolled 

price method). 

ii.  Τη µέθοδο της τιµής µεταπώλησης (resale price method). 

iii.  Τη µέθοδο του κόστους συν κέρδους (cost plus method). 

 

Α) Μέθοδος της συγκρίσιµα ανέλεγκτης τιµής (CUP) 

 

Η µέθοδος CUP συγκρίνει την τιµή που χρεώνεται για αγαθά ή υπηρεσίες στα 

πλαίσια της ελεγχόµενης συναλλαγής µε την τιµή που χρεώνεται για αγαθά ή υπηρεσίες 

στα πλαίσια συγκρίσιµων µη ελεγχόµενων συναλλαγών, σε ανάλογες περιστάσεις. Εάν 

υπάρχει διαφορά µεταξύ των δύο τιµών, αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι οι όροι των 

εµπορικών και οικονοµικών σχέσεων των συνδεδεµένων επιχειρήσεων δεν βασίζονται 
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στην αρχή της ελεύθερης αγοράς, και ότι η τιµή της ελεγχόµενης συναλλαγής µπορεί να 

χρειαστεί να αντικατασταθεί από την τιµή της µη ελεγχόµενης συναλλαγής. 

 

Μια µη ελεγχόµενη συναλλαγή είναι συγκρίσιµη µε µια ελεγχόµενη συναλλαγή 

(δηλαδή πρόκειται για µια συγκρίσιµη µη ελεγχόµενη συναλλαγή) για τους σκοπούς της 

µεθόδου CUP, αν συντρέχει µία από τις δύο προϋποθέσεις:  

α) οι διαφορές (αν υπάρχουν) µεταξύ των συναλλαγών που συγκρίνονται ή µεταξύ 

των επιχειρήσεων που πραγµατοποιούν αυτές τις συναλλαγές δεν επηρεάζει ουσιωδώς 

την τιµή στην ελεύθερη αγορά, ή  

β) µπορεί να γίνουν κατά το δυνατόν ακριβείς διορθώσεις προκειµένου να 

εξαλειφθούν οι επιπτώσεις των διαφορών αυτών.  

 

Όταν είναι δυνατόν να εντοπιστούν συγκρίσιµες µη ελεγχόµενες συναλλαγές, η 

µέθοδος CUP είναι ο πιο άµεσος και αξιόπιστος τρόπος εφαρµογής της αρχής της 

ελεύθερης αγοράς. Κατά συνέπεια, σε τέτοιες περιπτώσεις η µέθοδος CUP είναι 

προτιµότερη έναντι όλων των άλλων µεθόδων.  

 

Για να αποφασισθεί αν ελεγχόµενες και µη ελεγχόµενες συναλλαγές είναι 

συγκρίσιµες, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η επίδραση στην τιµή ευρύτερων λειτουργιών 

των επιχειρήσεων και όχι µόνο η συγκρισιµότητα του προϊόντος. 

 

Παραδείγµατα από την εφαρµογή της µεθόδου CUP  

 

Η µέθοδος CUP είναι µια ιδιαίτερα αξιόπιστη µέθοδος στην περίπτωση όπου µια 

ανεξάρτητη επιχείρηση διαθέτει το ίδιο προϊόν που πωλείται µεταξύ δύο συνδεδεµένων 

επιχειρήσεων. Για παράδειγµα, µια ανεξάρτητη επιχείρηση πωλεί κόκκους καφέ 

Κολοµβίας όχι συγκεκριµένης µάρκας, παρόµοιου τύπου, ποιότητας και ποσότητας όπως 

αυτά που πωλούνται µεταξύ δύο συνδεδεµένων επιχειρήσεων, υποθέτοντας ότι οι 

ελεγχόµενες και µη ελεγχόµενες συναλλαγές λαµβάνουν χώρα την ίδια περίπου εποχή, 

κατά το ίδιο στάδιο της αλυσίδας παραγωγής / διανοµής και υπό παρόµοιες συνθήκες. 

 

Σε περίπτωση που η µόνη διαθέσιµη συγκρίσιµη συναλλαγή είναι αυτή που 

εµπλέκονται κόκκοι καφέ Βραζιλίας, θα ήταν σκόπιµο να ελεγχθεί αν η διαφοροποίηση 

των κόκκων καφέ έχει ουσιώδη επίδραση στην τιµή. Για παράδειγµα, θα µπορούσε να 

διαρωτηθεί κανείς αν η προέλευση των κόκκων καφέ επηρεάζει την τιµή. Οι 
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πληροφορίες αυτές δύνανται να αποκτηθούν από τις αγορές εµπορευµάτων ή µπορεί να 

συναχθούν από τις εµπορικές τιµές. Εάν αυτή η διαφορετική προέλευση έχει σηµαντική 

επίπτωση στην τιµή, θα ήταν σκόπιµο να γίνουν κάποιες προσαρµογές. Αν δεν µπορεί να 

γίνει µια ικανοποιητικά ακριβής προσαρµογή, η αξιοπιστία της µεθόδου CUP θα µειωθεί, 

και µπορεί να είναι απαραίτητο να επιλεγεί αντ' αυτής άλλη µέθοδος λιγότερο άµεση.18 

 

Ως άλλο παράδειγµα υποθέτουµε ότι η εταιρία Τai .Co µια επιχείρηση της 

Ταϊλάνδης η οποία πουλάει µόνο έναν τύπο σκληρών δίσκων υπολογιστών. Αυτοί οι 

σκληροί δίσκοι πωλούνται σε δύο επιχειρήσεις: Στην υπερπόντια θυγατρική της Τai .Co, 

την επιχείρηση Β που βρίσκεται στην Σιγκαπούρη και στην τοπική ανεξάρτητη 

επιχείρηση Θ. Στο πλαίσιο της συµφωνίας µεταξύ Τai .Co και της επιχείρησης Β, η Τai 

.Co θα αποστείλει τους σκληρούς δίσκους στη χώρα όπου βρίσκεται η επιχείρηση Β και 

θα τη χρεώσει ασφάλιστρα και ναύλα (βάση CIF). Η τοπική επιχείρηση Θ θα αγοράσει 

από το εργοστάσιο της Τai .Co τους σκληρούς δίσκους (βάσει FOB)19. 

 

 

∆ιάγραµµα 2.1 

 

Υποθέτοντας ότι ο όγκος των πωλήσεων των σκληρών δίσκων της Τai .Co 

αµφότερα για τα συµβαλλόµενα µέρη είναι παρόµοιος σε κάθε χρονική περίοδο, η τιµή 

πώλησης για τους σκληρούς δίσκους, σύµφωνα µε τη µέθοδο CUP, που πωλήθηκαν στην 

επιχείρηση Β θα µπορούσε να υπολογιστεί ως εξής: 

 

                                                           
18 OECD, (2010) , Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Taxes Administrations, Paris : 
OECD p.65. 
 
19

 IRAS CIRCULAR-TRANSFER PRICING GUIDELINES- Published by Inland Revenue Authority of 
Singapore on 23 February 2006. 

Τai .Co 

Εταιρία B 

Εταιρία Θ 

Transfer Price 

with shipment 

$50,000 without 

shipment 
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Τιµή των σκληρών δίσκων στην Εταιρία Θ (για κάθε 
container εµπορευµάτων) $50,000 
Πλέον : ∆απάνες ασφάλισης και ναύλων $400 

Ενδοοµιλική τιµή (για κάθε container εµπορευµάτων) 
βασιζόµενη στη µέθοδο CUP $50,400 
 

Β) Μέθοδος τιµής µεταπώλησης  

 

Η µέθοδος της τιµής µεταπώλησης ξεκινά µε την τιµή στην οποία ένα προϊόν που 

έχει αγοραστεί από µια συνδεδεµένη επιχείρηση µεταπωλείται σε ανεξάρτητη 

επιχείρηση. Η τιµή αυτή (η τιµή µεταπώλησης), στη συνέχεια µειώνεται κατά ένα 

κατάλληλο µικτό περιθώριο κέρδους πάνω σε αυτή την τιµή (το "περιθώριο τιµής 

µεταπώλησης») που αντιπροσωπεύει το ποσό από το οποίο ο µεταπωλητής θα επιδίωκε 

να καλύψει το κόστος πώλησης και άλλα λειτουργικά έξοδα και, υπό το πρίσµα των 

λειτουργιών που έχουν εκτελεστεί (λαµβάνοντας υπόψη περιουσιακά στοιχεία που 

χρησιµοποιούνται και κίνδυνους που αναλαµβάνονται), πραγµατοποιεί ένα κατάλληλο 

κέρδος. Αυτό που αποµένει µετά την αφαίρεση του µικτού περιθωρίου, µπορεί να 

θεωρείται, µετά από προσαρµογές για άλλες δαπάνες που συνδέονται µε την αγορά του 

προϊόντος (π.χ. δασµοί), ως τιµή µε βάση την αρχή της ελεύθερης αγοράς για την αρχική 

µεταβίβαση ιδιοκτησίας µεταξύ των συνδεδεµένων επιχειρήσεων. Αυτή η µέθοδος είναι 

ίσως πιο χρήσιµη όταν εφαρµόζεται σε επιχειρήσεις µάρκετινγκ.  

 

Μια µη ελεγχόµενη συναλλαγή είναι συγκρίσιµη µε µια ελεγχόµενη συναλλαγή 

(δηλαδή πρόκειται για µια συγκρίσιµη ανέλεγκτη συναλλαγή) για τους σκοπούς της 

µεθόδου τιµής µεταπώλησης, αν πληρείται η µία από τις δύο προϋποθέσεις:  

α) καµία από τις διαφορές (αν υπάρχουν) µεταξύ των συγκρινόµενων συναλλαγών 

ή µεταξύ των επιχειρήσεων που πραγµατοποιούν αυτές τις συναλλαγές δεν µπορεί να 

επηρεάσει σηµαντικά το περιθώριο τιµής µεταπώλησης στην ελεύθερη αγορά, ή 

β) µπορούν να γίνουν ακριβείς προσαρµογές για να εξαλείψουν τις υλικές 

επιπτώσεις αυτών των διαφορών. 

 

Όταν γίνονται συγκρίσεις για τους σκοπούς της µεθόδου της τιµής µεταπώλησης, 

χρειάζονται κανονικά λιγότερες προσαρµογές από ότι µε τη µέθοδο CUP, επειδή οι 

µικρές διαφορές των προϊόντων είναι λιγότερο πιθανό να έχουν σηµαντική επίδραση στα 

περιθώρια κέρδους από όσο έχουν στην τιµή. 
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Παραδείγµατα από την εφαρµογή της µεθόδου τιµής µεταπώλησης  

 

Ας υποθέσουµε ότι υπάρχουν δύο διανοµείς που πωλούν το ίδιο προϊόν στην ίδια 

αγορά µε το ίδιο όνοµα. Ο διανοµέας Α προσφέρει εγγύηση, ο ∆ιανοµέας Β δεν 

προσφέρει. Ο ∆ιανοµέας Α δεν συµπεριλαµβάνει την εγγύηση ως µέρος της στρατηγικής 

τιµολόγησης και έτσι πωλεί το προϊόν του σε υψηλότερη τιµή που καταλήγει σε 

υψηλότερο περιθώριο µικτού κέρδους (αν το κόστος εξυπηρέτησης της εγγύησης δεν 

λαµβάνεται υπόψη) από αυτό του ∆ιανοµέα Β, ο οποίος πωλεί σε χαµηλότερη τιµή. Τα 

δύο περιθώρια δεν είναι συγκρίσιµα έως ότου γίνει µια αρκετά ακριβής προσαρµογή που 

θα λαµβάνει υπόψη αυτή τη διαφορά. 

 

Μια εταιρεία πουλάει ένα προϊόν µέσω ανεξάρτητων διανοµέων σε πέντε χώρες 

στις οποίες δεν έχει θυγατρικές εταιρείες. Οι διανοµείς απλώς προωθούν το προϊόν και 

δεν πραγµατοποιούν καµία πρόσθετη εργασία. Σε µία χώρα, η εταιρεία έχει θυγατρική. 

Επειδή αυτή η συγκεκριµένη αγορά είναι στρατηγικής σηµασίας, η εταιρεία απαιτεί από 

τη θυγατρική της να πωλεί µόνο το προϊόν της και να πραγµατοποιεί τεχνικές εφαρµογές 

για τους πελάτες. Ακόµη και αν όλα τα άλλα γεγονότα και περιστάσεις είναι παρόµοια, 

αν τα περιθώρια προκύπτουν από ανεξάρτητες επιχειρήσεις που δεν έχουν αποκλειστικές 

συµφωνίες πώλησης ή πραγµατοποιούν τεχνικές εφαρµογές, όπως εκείνες που 

αναπτύσσονται από τη θυγατρική, πρέπει να εξεταστεί η πιθανότητα να γίνουν 

διορθώσεις προκειµένου να επιτευχθεί συγκρισιµότητα.20 

 

Υποθέτουµε ότι η εταιρία Korea Co διανέµει υπολογιστές laptop στην Ν. Κορέα 

για λογαριασµό της µητρικής της εταιρίας, την RCo. Η επιχείρηση Γ, µια τοπική 

επιχείρηση της Ν. Κορέας ανεξάρτητη από RCo, έχει οριστεί από την RCo για να 

διανείµει τους υπολογιστές γραφείου στη Ν. Κορέα. Σε αυτό το παράδειγµα, υποτίθεται 

ότι οι αγορές των laptop και των υπολογιστών γραφείου είναι παρόµοιες στη χώρα αυτή. 

Η κύρια διαφορά µεταξύ των δύο συµφωνιών είναι ότι η εταιρία Korea Co εκτελεί την 

προώθηση και τη λειτουργία του µάρκετινγκ για τη µητρική εταιρία RCo ενώ η 

επιχείρηση Γ δεν εκτελεί µε τέτοιες δραστηριότητες. 

 

                                                           
20 OECD, (2010) , Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Taxes Administrations, Paris : 
OECD p.70. 
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∆ιάγραµµα 2.2 

 

Το περιθώριο ακαθάριστου κέρδους της επιχείρησης Γ από τη µεταπώληση των 

υπολογιστών γραφείου στους πελάτες βρέθηκε να είναι 10%. Η ενδοοµιλική τιµολόγηση 

σύµφωνα µε την αρχή των ίσων αποστάσεων υπολογίζεται ως εξής: 

 

Πωλήσεις των φορητών Η/Υ της Korea Co σε ανεξάρτητες 
επιχειρήσεις $ 3,500 
Μείον: περιθώριο ακαθάριστου κέρδους της επιχείρησης Γ  
από τη µεταπώληση των υπολογιστών γραφείου (10% x 3.500$) $ 350 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ $3,150  
Μείον: ∆απάνες marketing $80 
Ενδοοµιλική τιµή (βασιζόµενη στη µέθοδο της τιµής 
µεταπώλησης µείον) $3,070 

 

Το ανωτέρω παράδειγµα είναι βασισµένο σε µια εσωτερική σύγκριση δηλ. οι 

συναλλαγές της RCo µε την επιχείρηση Γ (µία ανεξάρτητη επιχείρηση) 

χρησιµοποιούνται για να αξιολογήσουν τις συναλλαγές µε την Korea Co (µία 

συνδεδεµένη επιχείρηση). Η ίδια ανάλυση θα µπορούσε να γίνει χρησιµοποιώντας 

εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία δηλ. αξιολόγηση των συναλλαγών µεταξύ των 

συνδεδεµένων συµβαλλόµενων µερών (RCo και KoreaCo) µε συγκρίσιµες συναλλαγές 

µεταξύ ενός ανεξάρτητου κατασκευαστή και ενός διανοµέα.21 

 

Γ) Μέθοδος υπολογισµού του επιπλέον κόστους (cost plus)  

 

Η µέθοδος του επιπλέον κόστους (cost plus) ξεκινά µε τις δαπάνες που 

πραγµατοποιήθηκαν από τον προµηθευτή των αγαθών (ή υπηρεσιών) σε µια ελεγχόµενη 
                                                           
21

 IRAS CIRCULAR-TRANSFER PRICING GUIDELINES- Published by Inland Revenue Authority of 
Singapore on 23 February 2006. 

Κατασκευαστής 

RCo 

Εταιρία Γ 

Διανομέας 

Korea Co 

Διανομέας 

Πελάτης 

Πελάτης 

GP margin 10% 

Transfer Pricing 
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συναλλαγή για τη µεταβίβαση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών προς συνδεδεµένο 

αγοραστή. Ένα κατάλληλο περιθώριο κέρδους προστίθεται στη συνέχεια σε αυτό το 

κόστος, υπό το πρίσµα των λειτουργιών που πραγµατοποιήθηκαν και τις συνθήκες της 

αγοράς. Αυτό που προκύπτει µετά την προσθήκη του περιθωρίου κόστους στις εν λόγω 

δαπάνες µπορεί να θεωρηθεί ως τιµή ελεύθερης αγοράς της ελεγχόµενης αρχικής 

συναλλαγής. Αυτή η µέθοδος ίσως είναι πιο χρήσιµη όταν ηµικατεργασµένα προϊόντα 

πωλούνται µεταξύ συνδεδεµένων µερών, όπου τα συνδεδεµένα µέρη έχουν συνάψει 

συµφωνίες κοινής εγκατάστασης ή µακροχρόνιες συµφωνίες αγοράς και εφοδιασµού, ή 

όταν η ελεγχόµενη συναλλαγή αφορά παροχή υπηρεσιών. 

 

Μια µη ελεγχόµενη συναλλαγή είναι συγκρίσιµη µε µια ελεγχόµενη συναλλαγή 

(δηλαδή πρόκειται για συγκρίσιµη ανέλεγκτη συναλλαγή) για τους σκοπούς της µεθόδου 

του επιπλέον κόστους, εφόσον συντρέχει µία από τις δύο προϋποθέσεις: 

α) καµία από τις διαφορές (αν υπάρχουν) µεταξύ των συναλλαγών που 

συγκρίνονται ή µεταξύ των επιχειρήσεων που πραγµατοποιούν αυτές τις συναλλαγές δεν 

επηρεάζει σηµαντικά το περιθώριο κέρδους στην ανοικτή αγορά ή, 

β) µπορούν να γίνουν ακριβείς διορθώσεις για την εξάλειψη των επιπτώσεων των 

εν λόγω διαφορών. 

 

Στο cost-plus µοντέλο τιµολόγησης, ο αγοραστής συµφωνεί να πληρώσει το τίµηµα 

της παραγωγής του αγαθού, πλέον ένα σταθερό ποσοστό για τον πωλητή µε σκοπό το 

κέρδος. Αυτό αναφέρεται συχνά ως προσθήκη mark up, η οποία είναι ένα ποσοστό του 

κόστους παραγωγής, µε το ύψος του mark up να καθορίζεται από το επίπεδο των 

αναµενόµενων πωλήσεων. 

 

Όπως µε τη µέθοδο της τιµής µεταπώλησης, όπου υπάρχουν διαφορές που 

επηρεάζουν ουσιωδώς το περιθώριο κέρδους που προκύπτει από τις ελεγχόµενες και µη 

ελεγχόµενες συναλλαγές (για παράδειγµα από τη φύση των λειτουργιών που εκτελούνται 

από τα συµβαλλόµενα µέρη), πρέπει να γίνουν όσο δυνατόν ακριβείς προσαρµογές. Η 

έκταση και η αξιοπιστία των εν λόγω προσαρµογών θα επηρεάσει τη αξιοπιστία της 

ανάλυσης στο πλαίσιο της µεθόδου του επιπλέον κόστους.  
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Παραδείγµατα από την εφαρµογή της µεθόδου επιπλέον κόστους 

 

Ο Α είναι εγχώριος κατασκευαστής χρονογράφων για ρολόγια µαζικής παραγωγής. 

Ο Α πουλά το προϊόν αυτό σε αλλοδαπή θυγατρική Β. Ο Α κερδίζει ένα 5 τοις εκατό 

µικτά κέρδη από τη λειτουργία της κατασκευής. Οι Χ,Y και Z είναι ανεξάρτητοι 

εγχώριοι κατασκευαστές χρονογράφων για ρολόγια µαζικής παραγωγής. Οι X, Y, Z 

πωλούν σε ανεξάρτητους ξένους αγοραστές. Οι Χ,Y, Z έχουν ποσοστό ακαθάριστου 

κέρδους από την κατασκευή που κυµαίνεται από 3 έως 5 τοις εκατό. Ο Α εντάσσει τις 

εποπτικές, γενικές και διοικητικές δαπάνες στα λειτουργικά έξοδα, και κατά συνέπεια οι 

δαπάνες αυτές δεν επιβαρύνουν το κόστος των πωληθέντων αγαθών. Αντίθετα, οι Χ, 

Υ,και Z, εντάσσουν τις δαπάνες εποπτείας, τις γενικές και διοικητικές δαπάνες, στο 

κόστος των πωληθέντων. Ως εκ τούτου, τα µικτά κέρδη των X, Y, και Z πρέπει να 

προσαρµοστούν ώστε να εξασφαλίζεται η λογιστική συνέπεια. 22 

 

Έστω ότι η εταιρία Farmak.Co είναι ο εσωτερικός κατασκευαστής ενός 

εξειδικευµένου φαρµάκου για την υπερπόντια επιχείρηση ∆. Ο πολυεθνικός όµιλος SRI 

στον οποίο η εταιρία Farmak.Co και η επιχείρηση ∆ ανήκουν είναι ο εφευρέτης του 

φαρµάκου και ο µόνος παραγωγός στον κόσµο. Στο πλαίσιο της συµφωνίας, η 

επιχείρηση ∆ παρέχει όλη την τεχνογνωσία που χρησιµοποιείται για την κατασκευή του 

φαρµάκου και αναλαµβάνει να αποκτήσει µια σταθερή παραγωγή από την επιχείρηση 

Farmak.Co κάθε µήνα. Η πληρωµή πρόκειται να γίνει βασισµένη στις δαπάνες που 

αναλαµβάνονται από την επιχείρηση Farmak.Co, συµπεριλαµβανοµένου και ενός 

ποσοστού κέρδους (mark up). Με βάση τις οικονοµικές δηλώσεις της Farmak.Co, το 

κόστος που αναλαµβάνεται για την παραγωγή µιας µονάδας του φαρµάκου είναι $70. 

 

Η επιχείρηση Farmak.Co εκτελεί ουσιαστικά το ρόλο ενός κατασκευαστή 

συµβάσεων-υπηρεσιών. Μια ανεξάρτητη παραγωγική επιχείρηση της Γαλλίας στη 

φαρµακευτική βιοµηχανία που κατασκευάζει ένα διαφορετικό φάρµακο, η επιχείρηση Ε, 

έχει προσδιοριστεί ως πιθανή συγκρίσιµη επιχείρηση. Η επιχείρηση Ε χρεώνει µια µέση 

αύξηση 25% (mark up) για την παροχή των παρόµοιων παραγωγικών συµβάσεων-

υπηρεσιών σε διάφορες άλλες ανεξάρτητες επιχειρήσεις. 

 

                                                           
22 OECD, (2010) , Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Taxes Administrations, Paris : 
OECD p.76. 
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∆ιάγραµµα 2.3 

 

H Ενδοοµιλική τιµολόγηση της συναλλαγής µεταξύ των συνδεδεµένων 

συµβαλλόµενων µερών υπολογίζεται ως εξής: 

 

Άµεσο και έµµεσο κόστος που αναλαµβάνεται από την 
Farmak.Co για να παράγει µια µονάδα φαρµάκου 

$70.00 

Πλέον  mark up (25% x 70.00) $17.50 
Ενδοοµιλική τιµολόγηση (βασιζόµενη στη µέθοδο του κόστους) $87.50 

 

Το ανωτέρω παράδειγµα είναι βασισµένο σε εξωτερικά συγκρίσιµα στοιχεία δηλ. 

οι συναλλαγές της επιχείρησης Farmak.Co µε την επιχείρηση ∆ (συνδεδεµένη 

επιχείρηση) είναι αξιολογηµένες σε σχέση µε τις συναλλαγές µεταξύ της επιχείρησης Ε 

και των ανεξάρτητων συµβαλλόµενων µερών. Η ίδια ανάλυση θα µπορούσε να 

αναληφθεί χρησιµοποιώντας εσωτερικά συγκριτικά στοιχεία π.χ. αξιολόγηση των 

συναλλαγών µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων (της επιχείρησης Farmak.Co και της 

επιχείρησης ∆ ) σε σύγκριση µε τις συναλλαγές µεταξύ της επιχείρησης Farmak.Co και 

µιας ανεξάρτητης επιχείρησης.23 

 

2.2.2 Συναλλακτικές µέθοδοι υπολογισµού κέρδους 

 

Οι συναλλακτικές µέθοδοι κέρδους εξετάζουν τα οφέλη που προκύπτουν από τις 

ελεγχόµενες συναλλαγές. Οι συναλλακτικές µέθοδοι υπολογισµού κέρδους για τους 

σκοπούς αυτών των κατευθυντήριων γραµµών είναι η συναλλακτική µέθοδος 

διαχωρισµού κερδών (transactional profit split method) και η συναλλακτική µέθοδος 

καθαρού περιθωρίου (transactional net margin method). Αυτές συγκρίνουν τα κέρδη που 

                                                           
23

 IRAS CIRCULAR-TRANSFER PRICING GUIDELINES- Published by Inland Revenue Authority of 
Singapore on 23 February 2006. 

ΕΤΑΙΡΙΑ Ε 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Farmak.Co 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 

ΕΤΑΡΙΑ Δ  

ΠΩΛΗΤΗΣ  

25% mark up 

Transfer price 
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προκύπτουν από µια ελεγχόµενη συναλλαγή µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων σε 

σχέση µε τα περιθώρια κέρδους που έχουν µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις που ασκούν 

παρόµοια δραστηριότητα και αναλαµβάνουν παρόµοιους κινδύνους. 

 

Α. Συναλλακτική µέθοδος του καθαρού περιθωρίου(transactional net margin 

method ΤΝΜΜ) 

 

Σε γενικές γραµµές η συναλλακτική µέθοδος του καθαρού περιθωρίου(ΤΝΜΜ) 

εξετάζει το καθαρό κέρδος σε σχέση µε την αντίστοιχη βάση (π.χ. το κόστος, τις 

πωλήσεις, τα περιουσιακά στοιχεία) που έχει ο φορολογούµενος από µια ελεγχόµενη 

συναλλαγή. 

 

Αυτό σηµαίνει ειδικότερα ότι ο δείκτης καθαρού κέρδους του φορολογούµενου 

από την ελεγχόµενη συναλλαγή θα πρέπει ιδεατά να εξεταστεί αναφορικά µε τον δείκτη 

καθαρού κέρδους που ο ίδιος φορολογούµενος κερδίζει από συγκρίσιµες µη ελεγχόµενες 

συναλλαγές. 

 

Επίσης µια λειτουργική ανάλυση της ελεγχόµενης συναλλαγής και ανέλεγκτων 

συναλλαγών απαιτείται για να διαπιστωθεί αν οι συναλλαγές είναι συγκρίσιµες και ποιες 

προσαρµογές είναι απαραίτητες για την επίτευξη αξιόπιστων αποτελεσµάτων. 

 

Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα 

 

Ένα πλεονέκτηµα της συναλλακτικής µεθόδου του καθαρού περιθωρίου είναι ότι οι 

δείκτες καθαρού κέρδους (π.χ. ως προς την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων, ως 

προς τα λειτουργικά έσοδα από τις πωλήσεις, κλπ) επηρεάζονται λιγότερο από τις 

διαφορές στον τρόπο συναλλαγής από ότι συµβαίνει µε την τιµή, όπως χρησιµοποιείται 

στη µέθοδο CUP.  

 

Ένα άλλο πρακτικό πλεονέκτηµα της συναλλακτικής µεθόδου του καθαρού 

περιθωρίου είναι ότι, όπως συµβαίνει µε κάθε µονόπλευρη µέθοδο, είναι απαραίτητο να 

εξεταστεί ο οικονοµικός δείκτης για τη µία µόνο από τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις. 

Ωστόσο, συγκριτική ανάλυση (συµπεριλαµβανοµένης της λειτουργικής), πρέπει να 

γίνεται πάντα προκειµένου να χαρακτηριστούν κατάλληλα οι συναλλαγές µεταξύ των 

µερών και να επιλεγεί η πλέον κατάλληλη µέθοδος καθορισµού των ενδοοµιλικών τιµών.  
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Στην συναλλακτική µέθοδο καθαρού περιθωρίου ο δείκτης καθαρού κέρδους του 

φορολογούµενου µπορεί να επηρεαστεί από ορισµένους παράγοντες που δεν έχουν 

επίδραση ή έχουν λιγότερο σηµαντική ή άµεση επίδραση στην τιµή ή το περιθώριο 

µικτού κέρδους µεταξύ ανεξάρτητων µερών. 

 

Οι φορολογούµενοι µπορούν να µην έχουν πρόσβαση σε αρκετές συγκεκριµένες 

πληροφορίες σχετικά µε τα κέρδη που προκύπτουν από συγκρίσιµες µη ελεγχόµενες 

συναλλαγές ώστε να γίνει αποδεκτή η εφαρµογή της µεθόδου. 

 

Επίσης, µπορεί να είναι δύσκολο να υπολογιστούν εκ των προτέρων λειτουργικά 

έσοδα και έξοδα που σχετίζονται µε τις ελεγχόµενες συναλλαγές, ώστε να προσδιορισθεί 

ο δείκτης καθαρού κέρδους που θα χρησιµοποιηθεί.24 

 

Β) Συναλλακτική µέθοδος επιµερισµού του κέρδους  

 

Η συναλλακτική µέθοδος επιµερισµού του κέρδους επιδιώκει να εξαλείψει τις 

συνέπειες επί των κερδών των ειδικών όρων που τίθενται ή επιβάλλονται σε µια 

ελεγχόµενη συναλλαγή µε τον καθορισµό της κατανοµής των κερδών που ανεξάρτητες 

επιχειρήσεις θα αποκόµιζαν από τη συµµετοχή σε παρόµοια συναλλαγή ή συναλλαγές. 

 

Η συναλλακτική µέθοδος διαχωρισµού κέρδους αρχικά προσδιορίζει τα κέρδη που 

επιµερίζονται στις συνδεδεµένες επιχειρήσεις από τις ελεγχόµενες συναλλαγές µε τις 

οποίες ασχολούνται αυτές. Ακολούθως επιµερίζει αυτά τα κέρδη µεταξύ των 

συνδεδεµένων επιχειρήσεων σε οικονοµική βάση που προσεγγίζει τον επιµερισµό των 

κερδών που θα αναµένονταν σε µία συµφωνία µεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων σε 

συνθήκες ελεύθερης αγοράς. 

 

Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα  

 

Η κύρια δύναµη της συναλλακτικής µεθόδου διαχωρισµού κέρδους είναι ότι µπορεί 

να προσφέρει µια ολοκληρωµένη λύση για λειτουργίες για τις οποίες µια µονόπλευρη 

µέθοδος δεν θα ήταν κατάλληλη. Η συναλλακτική µέθοδος διαχωρισµού κέρδους µπορεί 

                                                           
24 OECD, (2010) , Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Taxes Administrations, Paris : 
OECD p.78. 
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επίσης να είναι η πιο κατάλληλη µέθοδος σε περιπτώσεις όταν τα δύο µέρη µιας 

συναλλαγής συµβάλουν µε µοναδικό και πολύτιµο τρόπο (π.χ. µοναδική συµβολή 

άυλων) στην συναλλαγή, διότι σε µια τέτοια περίπτωση, ανεξάρτητα µέρη µπορεί να 

επιθυµούν να µοιραστούν τα κέρδη της συναλλαγής κατ’ αναλογία προς τις αντίστοιχες 

εισφορές τους και µια αµφίπλευρη µέθοδος θα µπορούσε να είναι πιο κατάλληλη υπό τις 

περιστάσεις αυτές από µια µονόπλευρη µέθοδο. 

 

Ένα άλλο πλεονέκτηµα της συναλλακτικής µεθόδου διαχωρισµού κέρδους είναι ότι 

είναι λιγότερο πιθανό ένα από τα µέρη στην ελεγχόµενη συναλλαγή να µείνει µε ακραία 

και απίθανα αποτελέσµατα κέρδους, δεδοµένου ότι και οι δύο πλευρές της συναλλαγής 

αξιολογούνται. Αυτή η πτυχή µπορεί να είναι ιδιαίτερα σηµαντική κατά την ανάλυση 

των συνεισφορών κάθε πλευράς όσον αφορά τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που 

χρησιµοποιούνται στις ελεγχόµενες συναλλαγές. Αυτή η αµφίπλευρη προσέγγιση µπορεί 

επίσης να χρησιµοποιηθεί για να επιτύχουµε διαχωρισµό των κερδών που προέρχονται 

από τις οικονοµίες κλίµακας ή κοινή βελτίωση της αποτελεσµατικότητας.  

 

Μια αδυναµία της συναλλακτικής µεθόδου επιµερισµού κέρδους σχετίζεται µε 

δυσκολίες στην εφαρµογή της. Κατά την πρώτη εξέταση, η µέθοδος αυτή µπορεί να 

φαίνεται εύκολη τόσο στους φορολογουµένους όσο και στις φορολογικές διοικήσεις, 

επειδή τείνει να βασίζεται λιγότερο σε πληροφορίες σχετικά µε ανεξάρτητες 

επιχειρήσεις. Ωστόσο, συνδεδεµένες επιχειρήσεις και φορολογικές διοικήσεις µπορούν 

να έχουν δυσκολία πρόσβασης στις πληροφορίες από αλλοδαπές θυγατρικές. 

 

Επιπλέον, µπορεί να είναι δύσκολο να µετρηθούν συνδυασµένα έσοδα και έξοδα 

για όλες τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις που συµµετέχουν στις ελεγχόµενες συναλλαγές, 

οι οποίες απαιτούν βιβλία και στοιχεία µε κοινά λογιστικά πρότυπα και προσαρµογές 

στις λογιστικές πρακτικές και τα νοµίσµατα. 25 

 

2.3 Έννοια της συγκριτικής ανάλυσης και έννοια της συγκρισιµότητας 

 

Η εφαρµογή της αρχής του ελεύθερου ανταγωνισµού βασίζεται στη σύγκριση των 

συνθηκών της ελεγχόµενης συναλλαγής µε τις συνθήκες που ισχύουν στις συναλλαγές 

                                                           
25 OECD, (2010) , Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Taxes Administrations, Paris : 
OECD p.93. 
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µεταξύ ανεξάρτητων εταιρειών. Για να είναι χρήσιµη αυτή η σύγκριση τα οικονοµικά 

χαρακτηριστικά των ελεγχόµενων συναλλαγών πρέπει να είναι επαρκώς συγκρίσιµα.  

 

Οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις, όταν αξιολογούν τους όρους µιας πιθανής 

συναλλαγής, θα την συγκρίνουν µε άλλες διαθέσιµες ρεαλιστικές λύσεις, και θα 

προχωρήσουν στη συναλλαγή. Για παράδειγµα µια επιχείρηση είναι απίθανο να δεχτεί 

µια προσφερόµενη τιµή για το προϊόν της από µια ανεξάρτητη επιχείρηση εάν γνωρίζει 

ότι άλλοι πιθανοί πελάτες θα πληρώσουν περισσότερα σε παρόµοιες συνθήκες. Αυτό το 

σηµείο σχετίζεται µε το ερώτηµα της συγκρισιµότητας, εφόσον ανεξάρτητες επιχειρήσεις 

γενικά θα λάβουν υπόψη τους σχετικές οικονοµικές διαφορές µεταξύ των διαθέσιµων 

εναλλακτικών λύσεων (όπως διαφορές στο επίπεδο κινδύνου ή άλλους συγκριτικούς 

παράγοντες).  

 

Γι’ αυτό όταν κάνουν συγκρίσεις σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισµού οι 

φορολογικές διοικήσεις πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις διαφορές αυτές όταν θέλουν να 

διαπιστώσουν εάν υπάρχει συγκρισιµότητα µεταξύ των συναλλαγών και τι προσαρµογές 

είναι απαραίτητο να γίνουν προκειµένου να υπάρξει συγκρισιµότητα. 

 

2.4 Τυπική διαδικασία συγκριτικής ανάλυσης 

 

Μία τυπική διαδικασία που ακολουθείται όταν διενεργούµε συγκριτική ανάλυση 

είναι αυτή που αναλύουµε στον παρακάτω πίνακα. Η διαδικασία αυτή δεν είναι γραµµική 

και εποµένως µπορεί να πρέπει να πραγµατοποιηθούν διάφορα βήµατα επανειληµµένα 

έως ότου επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό αποτέλεσµα.26 27 

 

Πίνακας 2.1 

Βήµα 1 Ορισµός των ελεγχόµενων ετών  
Βήµα 2 Ευρεία ανάλυση της κατάστασης του φορολογούµενου  
Βήµα 3 Κατανόηση των ελεγχόµενων συναλλαγών, βασισµένη σε λειτουργική 

ανάλυση, ώστε να επιλεγεί η κατάλληλη µέθοδος ενδοοµιλικής 
τιµολόγησης, ο χρηµατοοικονοµικός δείκτης που θα εξεταστεί (στην 
περίπτωση της συναλλακτικής µεθόδου κέρδους) και ο εντοπισµός των 
σηµαντικών παραγόντων σύγκρισης που πρέπει να λάβουµε υπόψη. 

                                                           
26 OECD, (2010) , Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Taxes Administrations, Paris : 
OECD p.110-111. 
27

 United Nations Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries p117-118. 
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Βήµα 4 Επανεξέταση των υφιστάµενων εσωτερικών συγκριτικών στοιχείων, εάν 
υπάρχουν  

Βήµα 5 Καθορισµός των διαθέσιµων πηγών πληροφόρησης των εξωτερικών 
συγκριτικών στοιχείων, όταν χρειάζονται, λαµβανοµένης υπόψη της 
σχετικής τους αξιοπιστίας 

Βήµα 6 Επιλογή της κατάλληλης µεθόδου ενδοοµιλικής τιµολόγησης και 
ανάλογα µε τη µέθοδο, καθορισµός του χρηµατοοικονοµικού δείκτη (πχ. 
Ορισµός του σχετικού δείκτη καθαρού κέρδους στην περίπτωση της 
συναλλακτικής µεθόδου κέρδους) 

Βήµα 7 Εντοπισµός πιθανών συγκριτικών στοιχείων: καθορισµός των βασικών 
χαρακτηριστικών κάθε ανέλεγκτης συναλλαγής ώστε να θεωρηθούν σαν 
πιθανά συγκριτικά στοιχεία 

Βήµα 8 Αναπροσαρµογές συγκρισιµότητας ανάλογα µε την περίπτωση 
Βήµα 9 Ερµηνεία και χρήση των δεδοµένων που συλλέγονται, καθορισµός της 

αµοιβής σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισµού 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΙ ΤΗ 
ΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΝ∆ΟΟΜΙΛΙΚΕΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 
 

3.1 Εισαγωγή 

 

∆ιάφορες διοικητικές διαδικασίες θα µπορούσαν να εφαρµοστούν για την 

ελαχιστοποίηση των διαφορών των ενδοοµιλικών τιµών. Είναι πιθανό οι 

φορολογούµενοι και οι φορολογικές διοικήσεις να προσδιορίζουν διαφορετικά τις 

συνθήκες του πλήρους ανταγωνισµού για τις ελεγχόµενες συναλλαγές δεδοµένης της 

πολυπλοκότητας ορισµένων θεµάτων ενδοοµιλικών τιµών και των δυσκολιών στην 

ερµηνεία και αξιολόγηση των συνθηκών µεµονωµένων περιπτώσεων. 

 

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες φορολογικές αρχές έχουν διαφορετική θέση 

στον καθορισµό των συνθηκών πλήρους ανταγωνισµού, µπορεί να έχουµε διπλή 

φορολόγηση. ∆ιπλή φορολόγηση σηµαίνει τη φορολόγηση του ίδιου εισοδήµατος από 

περισσότερες από µία φορολογικές διοικήσεις, ή όταν το εισόδηµα προέρχεται από 

διαφορετικούς φορολογούµενους (οικονοµική διπλή φορολόγηση, για τις συνδεδεµένες 

επιχειρήσεις) ή όταν το εισόδηµα βρίσκεται στα χέρια της ίδιας νοµικής οντότητας 

(διπλή φορολόγηση για µόνιµη εγκατάσταση).28 

 

3.2 Πρακτικές συµµόρφωσης ενδοοµιλικής τιµολόγησης  

 

Οι πρακτικές φορολογικής συµµόρφωσης αναπτύσσονται και εφαρµόζονται σε 

κάθε κράτος-µέλος, σύµφωνα µε τη δική του εθνική νοµοθεσία και τις διοικητικές 

διαδικασίες. Οι πρακτικές της φορολογικής συµµόρφωσης σε κάθε χώρα έχουν τρία 

κύρια στοιχεία: 

α) να µειώσουν τις ευκαιρίες για µη-συµµόρφωση (π.χ. µέσω της παρακράτησης 

φόρου στην πηγή και την παροχή πληροφοριών), 

β) να παράσχουν θετική βοήθεια για τη συµµόρφωση (π.χ. µέσω της εκπαίδευσης 

και καθοδήγησης), 

γ) να παρέχουν αντικίνητρα για τη µη-συµµόρφωση. 

                                                           
28 OECD, (2010) , Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Taxes Administrations, Paris : 
OECD p.131 
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Παρόλα αυτά µια δίκαιη εφαρµογή της αρχής του πλήρους ανταγωνισµού απαιτεί 

σαφείς διαδικαστικούς κανόνες για να διασφαλιστεί η επαρκής προστασία του 

φορολογούµενου και να εµποδιστεί η µετατόπιση των φορολογικών εσόδων από τις 

χώρες µε υπερβολικά σκληρούς διαδικαστικούς κανόνες. 

 

Υπάρχουν τρείς όψεις της συµµόρφωσης επί ενδοοµιλικών τιµολογήσεων που θα 

πρέπει να τύχουν ειδικής µέριµνας, ώστε να βοηθηθούν οι φορολογικές αρχές να 

διαχειριστούν τους δικούς τους κανόνες ενδοοµιλικών τιµολογήσεων µε τρόπο δίκαιο, 

τόσο για τους φορολογούµενους όσο και για τις άλλες χώρες. 

Οι τρείς όψεις είναι: 

i. οι πρακτικές ελέγχου, 

ii.  το βάρος της απόδειξης, 

iii.  το σύστηµα ποινών. 

 

i.Πρακτικές ελέγχου 

 

Οι πρακτικές ελέγχου ποικίλλουν σε µεγάλο βαθµό µεταξύ των χωρών µελών του 

ΟΟΣΑ. Οι διαφορές στις διαδικασίες οφείλονται σε παράγοντες όπως: 

 

α) το σύστηµα και η δοµή της φορολογικής διοίκησης, 

β) το γεωγραφικό µέγεθος και ο πληθυσµός της χώρας, 

γ) το επίπεδο του εγχώριου και διεθνούς εµπορίου, 

δ) τις πολιτιστικές και ιστορικές επιρροές. 

 

Η ενδοοµιλική τιµολόγηση µπορεί να παρουσιάσει ιδιαίτερες προκλήσεις τόσο για 

τη φορολογική διοίκηση όσο και για τους φορολογούµενους. Περιπτώσεις ενδοοµιλικών 

τιµών περιλαµβάνουν δύσκολες αξιολογήσεις της συγκρισιµότητας, των αγορών και 

οικονοµικών ή άλλων βιοµηχανικών πληροφοριών. Ως εκ τούτου, οι φορολογικές 

διοικήσεις έχουν ελεγκτές που ειδικεύονται στις ενδοοµιλικές τιµές και ο έλεγχος των 

ενδοοµιλικών τιµών µπορεί να διαρκέσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο έλεγχο 

και να ακολουθηθούν ξεχωριστές µέθοδοι ελέγχου. 

 

Σε µια δύσκολη περίπτωση καθορισµού των ενδοοµιλικών τιµών, λόγω της 

πολυπλοκότητας των γεγονότων που πρέπει να αξιολογηθούν, ακόµα και ο 

φορολογούµενος µε τις καλύτερες προθέσεις µπορεί να κάνει ένα λάθος χωρίς πρόθεση. 
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Επιπλέον, ακόµη και ο πιο καλοπροαίρετος ελεγκτής µπορεί να αντλήσει λάθος 

συµπέρασµα από τα γεγονότα. Οι φορολογικές αρχές πρέπει να λάβουν υπόψη τους αυτή 

την παρατήρηση κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου των ενδοοµιλικών τιµών. 

 

Το γεγονός αυτό εγείρει δύο ζητήµατα. Καταρχήν, οι φορολογικοί ελεγκτές πρέπει 

να προτρέπονται να είναι ευέλικτοι στην προσέγγισή τους και να µην απαιτούν από τους 

φορολογούµενους στην ενδοοµιλική τιµολόγηση ακρίβεια που δεν είναι ρεαλιστική στο 

πλαίσιο όλων των γεγονότων και περιστάσεων. ∆εύτερον, οι φορολογικοί ελεγκτές 

πρέπει να προτρέπονται να λαµβάνουν υπόψη την εµπορική κρίση του φορολογουµένου 

για την εφαρµογή της αρχής του πλήρους ανταγωνισµού, έτσι ώστε η ανάλυση των 

ενδοοµιλικών τιµών να είναι συνδεδεµένη µε την επιχειρηµατική πραγµατικότητα. 

 

ii.Το βάρος της απόδειξης  

 

Όπως και στην ελεγκτική πρακτική, υπάρχουν κανόνες για το βάρος της απόδειξης 

στις φορολογικές υποθέσεις που διαφέρουν µεταξύ των χωρών µελών του ΟΟΣΑ. Στις 

περισσότερες χώρες η φορολογική διοίκηση φέρει το βάρος της απόδειξης τόσο στις 

εσωτερικές σχέσεις της µε το φορολογούµενο (π.χ. καταλογισµό και επίλυση των 

διαφορών) όσο και στην άσκηση της προσφυγής. Σε ορισµένες χώρες, το βάρος της 

απόδειξης µπορεί να αντιστραφεί, επιτρέποντας στη φορολογική διοίκηση την εκτίµηση 

του φορολογητέου εισοδήµατος, αν ο φορολογούµενος δεν έχει ενεργήσει µε καλή πίστη, 

για παράδειγµα, µε το να µην συνεργάζεται στην υποβολή στοιχείων τεκµηρίωσης ή 

υποβάλλοντας ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις. Σε άλλες χώρες, το βάρος της 

απόδειξης έχει ο φορολογούµενος. 

 

Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις στην φορολογική διοίκηση και στον 

φορολογούµενο των κανόνων που διέπουν το βάρος της απόδειξης. Για παράδειγµα, 

όπου σύµφωνα µε το εσωτερικό δίκαιο, το βάρος της απόδειξης έχει η φορολογική 

διοίκηση, ο φορολογούµενος µπορεί να µην έχει καµία νοµική υποχρέωση να αποδείξει 

την ορθότητα των ενδοοµιλικών τιµών, εκτός αν η φορολογική διοίκηση διαπιστώσει εκ 

πρώτης όψεως ότι η τιµολόγηση είναι ασυνεπής µε την αρχή του πλήρους ανταγωνισµού. 

Σε ορισµένες χώρες οι φορολογούµενοι είναι υποχρεωµένοι σύµφωνα µε τον νόµο να 

συνεργάζονται µε τη φορολογική διοίκηση. Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος δεν 

συνεργάζεται, η φορολογική αρχή µπορεί να εκτιµήσει το εισόδηµα του 

φορολογούµενου µε βάση την εµπειρία και τα πραγµατικά περιστατικά.  
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Μια φορολογική διοίκηση πρέπει δείχνει καλή πίστη αποδεικνύοντας ότι οι 

ενδοοµιλικές τιµές που προσδιόρισε είναι σύµφωνες µε την αρχή του πλήρους 

ανταγωνισµού ακόµη και όταν το βάρος της απόδειξης φέρει ο φορολογούµενος, και 

οµοίως οι φορολογούµενοι θα πρέπει να είναι έτοιµοι να δείξουν καλή πίστη 

αποδεικνύοντας ότι οι ενδοοµιλικές τιµές τους είναι σύµφωνες µε την αρχή του πλήρους 

ανταγωνισµού, ανεξάρτητα από το ποιος φέρει το βάρος της απόδειξης. 

 

iii.Πρόστιµα  
 

Τα πρόστιµα κυρίως λειτουργούν σαν αντικίνητρα για µη συµµόρφωση, όπου η 

συµµόρφωση µπορεί να αφορά σε διαδικαστικές απαιτήσεις, όπως η παροχή των 

αναγκαίων πληροφοριών ή η υποβολή δηλώσεων, ή στον ουσιαστικό προσδιορισµό της 

φορολογικής υποχρέωσης. Τα πρόστιµα γενικά έχουν σχεδιαστεί ώστε να κάνουν τη µη-

συµµόρφωση πιο δαπανηρή από τη συµµόρφωση. 

 

∆εδοµένου ότι τα πρόστιµα είναι µόνο µία από τις πολλές διοικητικές και 

διαδικαστικές πτυχές του φορολογικού συστήµατος, είναι δύσκολο να συµπεράνει κανείς 

κατά πόσον µία συγκεκριµένη ποινή είναι δίκαιη ή όχι, χωρίς να εξετάσει τις λοιπές 

πτυχές του φορολογικού συστήµατος. Παρ 'όλα αυτά, τα κράτη µέλη του ΟΟΣΑ 

συµφωνούν ότι µπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα συµπεράσµατα, ανεξάρτητα από τις 

άλλες πτυχές του φορολογικού συστήµατος σε µια συγκεκριµένη χώρα: 

α) η επιβολή ενός αρκετά µεγάλου προστίµου λόγω απλής υποεκτίµησης ενός 

ορισµένου ποσού είναι υπερβολικά σκληρή, όταν οφείλεται σε σφάλµα που έγινε 

ενεργώντας µε καλή πίστη και όχι από πραγµατική πρόθεση φοροαποφυγής. 

β) Θα ήταν άδικο να επιβάλλονται αρκετά µεγάλα πρόστιµα σε φορολογούµενους 

που έκαναν µια εύλογη προσπάθεια µε καλή πίστη για να ορίσουν τους όρους των 

συναλλαγών τους µε τις επιχειρήσεις του οµίλου τους σύµφωνα µε την αρχή του πλήρους 

ανταγωνισµού. Ειδικότερα, δεν θα ήταν σκόπιµο να επιβάλλεται πρόστιµο για την 

ενδοοµιλική τιµολόγηση σε ένα φορολογούµενο επειδή δεν εξέτασε δεδοµένα στα οποία 

δεν είχε πρόσβαση, ή επειδή δεν εφάρµοσε µια µέθοδο ενδοοµιλικής τιµολόγησης επειδή 

δεν διέθετε τις απαιτούµενες πληροφορίες. 
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3.3 ∆ιαδικασία αµοιβαίου διακανονισµού 

 

Η διαδικασία αµοιβαίου διακανονισµού είναι ένας µηχανισµός µέσω του οποίου οι 

φορολογικές αρχές διαβουλεύονται για την επίλυση των διαφορών σχετικά µε την 

εφαρµογή των συµβάσεων περί διπλής φορολογίας. Αυτή η διαδικασία, που 

περιγράφεται στο άρθρο 25 της πρότυπης φορολογικής σύµβασης του ΟΟΣΑ, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την αποφυγή της διπλής φορολογίας που θα µπορούσε να προκύψει 

από την αναπροσαρµογή των ενδοοµιλικών τιµών. 

 

3.4 Ταυτόχρονοι φορολογικοί έλεγχοι 

 

Οι ταυτόχρονοι φορολογικοί έλεγχοι είναι µια µορφή αµοιβαίας συνδροµής, που 

χρησιµοποιείται σε ένα ευρύ φάσµα διεθνών θεµάτων, και επιτρέπει σε δύο ή 

περισσότερες χώρες να συνεργαστούν σε φορολογικές έρευνες. Ταυτόχρονοι 

φορολογικοί έλεγχοι µπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιµοι όταν η πληροφορία από τρίτη 

χώρα είναι κλειδί για µια φορολογική έρευνα, δεδοµένου ότι γενικά µπορεί να οδηγήσει 

σε πιο έγκαιρη και αποτελεσµατικότερη ανταλλαγή πληροφοριών. 

 

Οι ταυτόχρονοι έλεγχοι θα µπορούσαν να βοηθήσουν στην αποφυγή διπλής 

φορολογίας, στη µείωση του κόστους συµµόρφωσης για τους φορολογούµενους, καθώς 

και στην επιτάχυνση της επίλυσης των ζητηµάτων. 

 

Κατά την επιλογή των υποθέσεων ενδοοµιλικής τιµολόγησης για ταυτόχρονους 

ελέγχους, µπορεί να υπάρχουν σηµαντικά εµπόδια που προκαλούνται από τις διαφορές 

στις προθεσµίες της διεξαγωγής φορολογικών ελέγχων σε διάφορες χώρες. Ωστόσο, τα 

προβλήµατα αυτά µπορεί να µετριαστούν µε την έγκαιρη ανταλλαγή του προγράµµατος 

των ελέγχων µεταξύ των αρµόδιων αρχών για να εντοπιστεί σε ποιες περιπτώσεις 

συµπίπτουν οι περίοδοι ελέγχου και να συγχρονιστούν µελλοντικοί έλεγχοι.29 

 

 

 

 

                                                           
29 OECD, (2010) , Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Taxes Administrations, Paris : 
OECD p.132-139. 
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3.5 Ασφαλείς λιµένες (safe harbors) 

 

«Οι δυσκολίες στην εφαρµογή της αρχής των ίσων αποστάσεων µπορούν 

περιοριστούν δηµιουργώντας συνθήκες κατά τις οποίες ο φορολογούµενος θα µπορούσε 

να ακολουθήσει ένα απλό πλαίσιο κανόνων µε βάση τους οποίους οι ενδοοµιλικές 

συναλλαγές θα γίνονταν αυτόµατα δεκτές από την εθνική φορολογική αρχή. Τέτοιοι 

κανόνες θα µπορούσαν να αποκαλούνται «ασφαλές λιµάνι» (safe harbour) ή «ασφαλές 

καταφύγιο»(safe haven)». 

 

Αυτοί οι κανόνες θα µπορούσαν, για παράδειγµα, να ζητούν από τους 

φορολογούµενους να καθιερώνουν τις ενδοοµιλικές τιµές ή τα αποτελέσµατα µε ένα 

συγκεκριµένο τρόπο π.χ. εφαρµόζοντας µια απλοποιηµένη µέθοδο ενδοοµιλικής 

τιµολόγησης που θα υποδεικνύεται από τη φορολογική αρχή ή θα ικανοποιεί 

συγκεκριµένες απαιτήσεις όσον αφορά την τήρηση και την αναφορά πληροφοριών 

σχετιζόµενων µε ελεγχόµενες συναλλαγές». 

 

Οι βασικοί στόχοι των της χρήσης των «ασφαλών λιµανιών» είναι οι ακόλουθοι: 

a. Απαλλαγή από την εφαρµογή και µείωση των δαπανών συµµόρφωσης που 

απαιτούνται για την τεκµηρίωση των ελεγχόµενων συναλλαγών. 

b. Η σιγουριά ότι οι ενδοοµιλικές τιµές θα γίνουν δεκτές από την φορολογική 

διοίκηση. 

c. ∆ιοικητική απλότητα και επαναπροσδιορισµό των διοικητικών πόρων ώστε 

να εξετάζονται υποθέσεις υψηλότερου κινδύνου. 

Από την άλλη πλευρά δηµιουργούνται και προβλήµατα που επικεντρώνονται 

κυρίως: 

• στην εφαρµογή ενός «ασφαλούς λιµένος» σε µια δεδοµένη χώρα δεν θα επηρέαζε 

µόνο τους φορολογικούς υπολογισµούς µέσα στην επικράτεια της, αλλά θα 

προσέκρουε επίσης στον υπολογισµό των φόρων των συνδεδεµένων 

επιχειρήσεων σε άλλες χώρες. 

• στο γεγονός ότι είναι δύσκολο να υιοθετηθούν ικανοποιητικά κριτήρια για τον 

καθορισµό «ασφαλών λιµένων» και συνεπώς είναι δυνατόν να ορίζονται τιµές ή 

αποτελέσµατα που µπορεί να µην είναι συνεπή µε την αρχή των ίσων 

αποστάσεων».30 

                                                           
30 Νικόλαος Γ.Μουστάκης (2009), Ενδοοµιλικές Τιµολογήσεις ( Transfer Pricing ) µεταξύ Πολυεθνικών 
Επιχειρήσεων σελ.252-254. 
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Οι συστάσεις σχετικά µε τη χρήση των ασφαλών λιµανιών, συµπεριλαµβανοµένων 

των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων, περιγράφονται στο κεφάλαιο IV των 

οδηγιών του ΟΟΣΑ του 1995 για τις ενδοοµιλικές συναλλαγές. 

 

Η αίσθηση που απορρέει από το συγκεκριµένο κεφάλαιο είναι κάπως αρνητική 

σχετικά µε τη χρήση των ασφαλών λιµανιών. Εντούτοις, στις 6 Ιουνίου 2012, ο ΟΟΣΑ 

δηµοσίευσε τα υποµνήµατα συµφωνίας σχεδίων για µια προτεινόµενη αναθεώρηση του 

κεφαλαίου IV και ενός πρωτόκολλου σύµβασης ως διµερή βάση για τις αρµόδιες αρχές 

για να καθιερώσει τα ασφαλή λιµάνια. Το σχέδιο επικυρώνει τα µέτρα απλοποίησης των 

ασφαλών λιµανιών και παρέχει το δείγµα MOU (memoranda of understanding) που οι 

χώρες µπορούν να χρησιµοποιήσουν για να διαπραγµατευτούν τα διµερή ασφαλή λιµάνια 

για συγκεκριµένους τύπους συναλλαγών συµπεριλαµβανοµένου του χαµηλού κινδύνου 

διανοµής, του χαµηλού κινδύνου κατασκευής και του χαµηλού κινδύνου για τις 

υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης .31 

 

Η αναθεωρηµένη καθοδήγηση ενθαρρύνει τώρα τη χρήση των διµερών ή 

πολύπλευρων ασφαλών λιµανιών κάτω από τις σωστές περιστάσεις. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, τα ασφαλή λιµάνια µπορούν να παρέχουν τη σηµαντική ανακούφιση από τα 

φορτία συµµόρφωσης και τη διοικητική πολυπλοκότητα χωρίς τη δηµιουργία των 

προβληµάτων της διπλής φορολογίας ή της διπλής µη φορολόγησης.32 

 

3.6 Συµφωνίες προκαθορισµένης τιµολόγησης (ΑΡΑs Advance Pricing 

Arrangements) 

 

APA είναι η συµφωνία που καθορίζει, πριν από την πραγµατοποίηση των 

ελεγχόµενων συναλλαγών, µια κατάλληλη δέσµη κριτηρίων (π.χ. τη µέθοδο, τα 

συγκριτικά στοιχεία, τις κατάλληλες προσαρµογές και τις βασικές παραδοχές όσον 

αφορά τις µελλοντικές εξελίξεις) για τον προσδιορισµό της ενδοοµιλικής τιµολόγησης 

των συναλλαγών αυτών σε προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα. 

 

Η ΑΡΑ ξεκινάει επίσηµα από τον φορολογούµενο και απαιτεί διαπραγµατεύσεις 

µεταξύ του φορολογούµενου, µίας ή περισσότερων συνδεδεµένων επιχειρήσεων, και 

                                                           
31 (ERNST& YOUNG) :Transfer pricing: safe harbors on the horizon? Global Tax alert 20March 2013. 
32 (ERNST& YOUNG) : OECD Council approves revision of section on safe harbours in the transfer 
pricing guidelines, Global Tax alert 20May 2013. 
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µίας ή περισσότερων φορολογικών διοικήσεων. Οι ΑΡΑs αποσκοπούν στη συµπλήρωση 

των παραδοσιακών διοικητικών, δικαστικών και συµβατικών µηχανισµών για την 

επίλυση θεµάτων ενδοοµιλικών τιµολογήσεων. Μπορεί να φανούν χρησιµότερες όταν οι 

παραδοσιακοί µηχανισµοί αποτύχουν ή είναι δύσκολο να εφαρµοστούν. 

 

Ορισµένες χώρες επιτρέπουν µονοµερείς ρυθµίσεις, όπου η φορολογική διοίκηση 

και ο φορολογούµενος που ανήκει στη δικαιοδοσία της συνάπτουν µια συµφωνία χωρίς 

τη συµµετοχή άλλων ενδιαφερόµενων φορολογικών διοικήσεων. Ωστόσο, µια µονοµερής 

ΑΡΑ ενδέχεται να επηρεάσει τη φορολογική υποχρέωση των συνδεδεµένων 

επιχειρήσεων προς άλλες φορολογικές διοικήσεις. Όπου επιτρέπονται µονοµερείς ΑΡΑs, 

οι αρµόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερόµενων διοικήσεων πρέπει να ενηµερώνονται για 

τη διαδικασία όσο το δυνατόν νωρίτερα για να διαπιστωθεί εάν είναι πρόθυµες και σε 

θέση να εξετάσουν το ενδεχόµενο ενός διµερούς διακανονισµού βάσει της διαδικασίας 

αµοιβαίας συµφωνίας. 

 

Λόγω της ανησυχίας για διπλή φορολόγηση, οι περισσότερες χώρες προτιµούν 

διµερείς ή πολυµερείς ΑΡΑs (δηλαδή συµφωνίες στις οποίες δύο ή περισσότερες χώρες 

συµβάλλονται), και µάλιστα ορισµένες χώρες δεν παρέχουν δικαίωµα σύναψης 

µονοµερούς ΑΡΑ (δηλαδή συµφωνία ανάµεσα στους φορολογούµενους και µια 

φορολογική διοίκηση) στους φορολογούµενους της δικαιοδοσία τους. Η διµερής (ή 

πολυµερής) προσέγγιση έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να εξασφαλίσει ότι οι 

ρυθµίσεις θα µειώσουν τον κίνδυνο της διπλής φορολόγησης, θα είναι δίκαιες για όλες 

τις διοικητικές διοικήσεις και τους φορολογούµενους που εµπλέκονται και θα παρέχει 

µεγαλύτερη ασφάλεια στους φορολογούµενους. 

 

Η ΑΡΑ µπορεί να καλύπτει όλα τα ζητήµατα ενδοοµιλικής τιµολόγησης ενός 

φορολογούµενου (το οποίο ορισµένες χώρες προτιµούν) ή µπορεί να παρέχει ευελιξία 

στον φορολογούµενο να περιορίσει την αίτηση ΑΡΑ σε ορισµένες συνδεδεµένες 

επιχειρήσεις ή ενδοοµιλικές συναλλαγές. Η ΑΡΑ θα ισχύει για τα επόµενα χρόνια και η 

πραγµατική διάρκεια της θα εξαρτάται από τη δραστηριότητα, τα προϊόντα ή τις 

συναλλαγές που αφορά. Οι συνδεδεµένες επιχειρήσεις µπορούν να περιορίσουν το 

αίτηµά τους σε καθορισµένα µελλοντικά φορολογικά έτη. Η ΑΡΑ µπορεί να επιτρέπει να 

εφαρµόζεται η συµφωνηµένη µέθοδος τιµολόγησης για την επίλυση παρόµοιων 

ζητηµάτων ενδοοµιλικών συναλλαγών σε προηγούµενα έτη. Ωστόσο, αυτή η εφαρµογή 
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θα απαιτεί την συµφωνία της φορολογικής διοίκησης, του φορολογούµενου, και, κατά 

περίπτωση, του συµβαλλόµενου στη συνθήκη µέρους. 

 

Κάθε φορολογική αρχή που συµµετέχει στην ΑΡΑ θα επιθυµεί φυσικά να 

παρακολουθεί τη συµµόρφωση των φορολογουµένων της δικαιοδοσία του στην APA, 

και αυτό επιτυγχάνεται γενικά µε δύο τρόπους: 

1) η φορολογική αρχή µπορεί να απαιτήσει από φορολογούµενο που έχει συνάψει 

APA να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις που καταδεικνύουν την έκταση της συµµόρφωσης 

του µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΑΡΑ και το ότι οι βασικές παραδοχές 

παραµένουν επίκαιρες, 

2) η φορολογική αρχή µπορεί να συνεχίζει να ελέγχει τον φορολογούµενο όσον 

αφορά τα υπόλοιπα φορολογικά θέµατα, αλλά χωρίς να επανεκτιµά τη µεθοδολογία. 

Όσον αφορά την ενδοοµιλική τιµολόγηση, η φορολογική διοίκηση µπορεί επίσης 

να εξετάσει την αξιοπιστία και την ακρίβεια των στοιχείων της ΑΡΑ και των ετήσιων 

εκθέσεων και την ακρίβεια και την συνέπεια της εφαρµογής της συγκεκριµένης 

µεθοδολογίας. Όλα τα άλλα ζητήµατα που δεν συνδέονται µε την APA εµπίπτουν στη 

δικαιοδοσία του τακτικού ελέγχου.  

 

Η ΑΡΑ πρέπει να υπόκειται σε ακύρωση, έστω και αναδροµικά, σε περίπτωση 

απάτης ή υποβολής ψευδών πληροφοριών κατά τη διάρκεια της διαπραγµάτευσης της, ή 

όταν ο φορολογούµενος δεν συµµορφώνεται µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της. 

Όταν µια ΑΡΑ προτείνεται να ακυρωθεί ή να ανακληθεί, η φορολογική διοίκηση που την 

προτείνει θα πρέπει να ενηµερώνει τις άλλες φορολογικές αρχές για την πρόθεσή της και 

τους λόγους ακύρωσης.  

 

Πλεονεκτήµατα των ΑΡΑ  

 

i. Ένα πρόγραµµα ΑΡΑ µπορεί να παρέχει στους φορολογούµενους που 

εµπλέκονται βεβαιότητα στη φορολογική µεταχείριση των θεµάτων ενδοοµιλικής 

τιµολόγησης που καλύπτονται από την ΑΡΑ για ορισµένο χρονικό διάστηµα. 

 

ii.  Η ΑΡΑ µπορεί να παρέχει την ευκαιρία τόσο στις φορολογικές διοικήσεις όσο και 

φορολογούµενους να διαβουλεύονται και να συνεργάζονται σε µη ανταγωνιστικό πνεύµα 

και περιβάλλον. 
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iii.  Η ΑΡΑ ενδέχεται να αποτρέψει δαπανηρούς και χρονοβόρους ελέγχους και 

προσφυγές που αφορούν σηµαντικά θέµατα ενδοοµιλικής τιµολόγησης για τους 

φορολογούµενους και τις φορολογικές διοικήσεις.  

 

iv. Η ίδια η διαδικασία της ΑΡΑ, µπορεί να προσφέρει εξοικονόµηση χρόνου τόσο 

στους φορολογούµενους όσο και στις φορολογικές αρχές ως προς το χρόνο που θα 

δαπανούσαν για συµβατικό έλεγχο. 

 

v. Μέσα από ένα πρόγραµµα ΑΡΑ οι φορολογικές διοικήσεις θα έχουν πρόσβαση 

σε χρήσιµα στοιχεία για τις επιχειρήσεις και στην ανάλυση των µεθοδολογιών 

τιµολόγησης σε περιβάλλον συνεργασίας.  

 

Μειονεκτήµατα των ΑΡΑ  

 

i. Οι µονοµερείς ΑΡΑs ενδέχεται να παρουσιάζουν σηµαντικά προβλήµατα για τις 

φορολογικές διοικήσεις και τους φορολογούµενους.  

 

ii.  Ένα άλλο πρόβληµα µε την σύναψη µονοµερούς ΑPA είναι το θέµα των 

αντίστοιχων προσαρµογών. Μια ευέλικτη APA µπορεί να οδηγήσει τον φορολογούµενο 

και το συνδεδεµένο µέρος να προσαρµόσουν τις τιµές τους µέσα στο εύρος της 

επιτρεπόµενης τιµολόγησης στα πλαίσια της ΑΡΑ. 

 

iii.  Ένα πρόγραµµα ΑΡΑ µπορεί αρχικά να δηµιουργήσει πίεση στον έλεγχο των 

ενδοοµιλικών συναλλαγών, επειδή οι φορολογικές διοικήσεις θα πρέπει γενικά να 

διαθέσουν στο πρόγραµµα ΑΡΑ πόρους που προορίζονται για άλλους σκοπούς (π.χ. 

εξέταση, παροχή συµβουλών, επίλυση διαφορών, κ.λπ.).  

 

iv. Η ανανέωση µιας ΑΡΑ είναι πιθανό να είναι λιγότερο χρονοβόρα από ότι η 

διαδικασία έναρξης της. Η διαδικασία ανανέωσης µπορεί να επικεντρωθεί στην 

ενηµέρωση και την προσαρµογή των δεδοµένων, επιχειρηµατικών και οικονοµικών 

κριτηρίων, και υπολογισµών. 

 

v. Ένα άλλο δυνητικό µειονέκτηµα θα µπορούσε να προκύψει όταν µια φορολογική 

διοίκηση έχει συνάψει µια σειρά διµερών ΑΡΑs οι οποίες εφαρµόζονται σε ορισµένες 

µόνο από τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις στα πλαίσια ενός οµίλου. 
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vi. Λόγω της φύσης της διαδικασίας της ΑΡΑ ενδιαφέρονται φορολογούµενοι µε 

καλό ιστορικό εθελοντικής συµµόρφωσης. Υπάρχουν ορισµένες πρώτες ενδείξεις ότι 

φορολογούµενοι, οι οποίοι έχουν βιώσει δυσκολίες µε τις φορολογικές διοικήσεις σε 

θέµατα ενδοοµιλικής τιµολόγησης και δεν επιθυµούν αυτές οι δυσκολίες να συνεχιστούν, 

συχνά υποβάλλουν αιτήσεις για ΑΡΑ.  

 

vii.  Οι φορολογικές διοικήσεις χρειάζονται χρόνο για την εκπαίδευση 

εµπειρογνωµόνων σε ειδικά πεδία, προκειµένου να ανταποκριθούν σε απρόβλεπτο 

αριθµό αιτήσεων φορολογουµένων για ΑΡΑs σε αυτούς τους τοµείς. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 OECD, (2010) , Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Taxes Administrations, Paris : 
OECD p.168-179. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝ∆ΟΟΜΙΛΙΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Οι ενδοοµιλικές συναλλαγές, κυρίως οι διασυνοριακές, λόγω του όγκου και της 

πολυπλοκότητας τους είναι ιδιαίτερα απαιτητικές ως προς τον έλεγχό τους. Για αυτό το 

λόγο χρειάζονται επιπρόσθετες διαδικασίες µε τις οποίες θα καταγραφούν πληροφορίες 

που θα είναι χρήσιµες για την τεκµηρίωση της ορθότητας των τιµών των ενδοοµιλικών 

συναλλαγών µε κριτήριο την αρχή των ίσων αποστάσεων. 

 

Σκοπός της τεκµηρίωσης είναι να επιτρέψει σε έναν ελεγκτή της φορολογικής 

διοίκησης να σχηµατίζει µία αποκρυσταλλωµένη και εµπεριστατωµένη άποψη για τις 

συναλλακτικές σχέσεις µεταξύ των συνδεδεµένων επιχειρήσεων.  

 

Στην πράξη παρατηρείται ότι οι φορολογικές αρχές ερµηνεύσουν διαφορετικά 

όµοιες διατάξεις δίνοντας βαρύτητα σε διαφορετικά στοιχεία της τεκµηρίωσης. 

 

Το γεγονός αυτό εκτός από την νοµική ανασφάλεια προκαλεί και µία αύξηση του 

κόστους συµµόρφωσης και της δέσµευσης ανθρωπίνων πόρων κυρίως των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων δεδοµένου ότι οι επιχειρήσεις αυτές αναγκάζονται να τηρούν διαφορετική 

τεκµηρίωση σε κάθε χώρα. 

 

Από την άλλη πλευρά εάν ο όµιλος επιλέξει να καταρτίσει την τεκµηρίωση των 

τιµών των ενδοοµιλικών συναλλαγών σε κεντρικό επίπεδο κινδυνεύει να του επιβληθούν 

κυρώσεις σε τοπικό επίπεδο αφού δε λάβει υπόψη τους τοπικές ιδιαιτερότητες µε 

αποτέλεσµα ο φάκελος τεκµηρίωσης να καταστεί ελλιπής. 

 

Για να αποφευχθούν οι ανωτέρω αρνητικές συνέπειες για τον όµιλο συνίσταται ο 

συνδυασµός ο κεντρικών και τοπικών στοιχείων τεκµηρίωσης .Στην πράξη έχουµε δύο 

συστήµατα για την αντιµετώπιση των διαφορετικών υποχρεώσεων τεκµηρίωσης από 

χώρα σε χώρα: 

• Το σύστηµα του πυρήνα της τεκµηρίωσης(core documentation concept). 

• Το σύστηµα του βασικού φακέλου (masterfile concept). 
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4.2 Το σύστηµα του πυρήνα της τεκµηρίωσης(core documentation concept) 

 

Βασίζεται σε µια τυποποιηµένη τεκµηρίωση που να µπορεί να χρησιµοποιηθεί όσο 

το δυνατόν σε µεγαλύτερη έκταση από τις επιχειρήσεις του οµίλου. 

 

Σε πρώτη φάση θα πρέπει να εξετασθεί λεπτοµερώς το νοµοθετικό πλαίσιο σε όλες 

τις χώρες που δραστηριοποιείται ο όµιλος και στη συνέχεια να βρεθεί κοινός τόπος, ώστε 

να µπορεί να εφαρµοσθεί αυτό το σύστηµα. 

 

Με βάση αυτή τη ανάλυση θα προκύψει το εύρος του πυρήνα τεκµηρίωσης ο 

οποίος θα πρέπει να λάβει υπόψη του: 

α. τη δοµή του οµίλου, 

β. τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες των επιµέρους εταιριών. 

 

Επίσης στον πυρήνα τεκµηρίωσης θα περιλαµβάνονται: 

α. η γενική περιγραφή του οµίλου και της ιστορικής διαδροµής του,  

β. η παρουσίαση της νοµικής , λειτουργική  και οργανωτικής δοµής του,  

γ. παρουσίαση της επιχειρηµατικής στρατηγικής, 

δ. η ανάλυση του επιχειρηµατικού κλάδου, 

ε. η παρουσίαση των ενδοοµιλικών συναλλαγών, 

στ. ανάλυση των λειτουργιών και κινδύνων, 

ζ. η αιτιολόγηση των εφαρµοσµένων µεθόδων ενδοοµιλικής τιµολόγησης. 

 

Τέλος µετά την ολοκλήρωση του πυρήνα της τεκµηρίωσης σε κεντρικό επίπεδο 

γίνεται η προσαρµογή του ή συµπλήρωσή του και σε τοπικό επίπεδο λαµβάνοντας υπόψη 

τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε θυγατρικής. 

 

4.3 Το σύστηµα του βασικού φακέλου(masterfile concept).  

 

Το σύστηµα του βασικού φακέλου χρησιµοποιεί για την τεκµηρίωση των τιµών 

των ενδοοµιλικών συναλλαγών δύο ξεχωριστούς φακέλους : 

�  το βασικό φάκελο  (masterfile) , ο οποίος περιλαµβάνει στοιχεία για τον όµιλο 

ως σύνολο, 

� τον εθνικό φάκελο (country file), ο οποίος περιλαµβάνει εξειδικευµένα στοιχεία 

της εκάστοτε εταιρίας του οµίλου. 
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Το σύστηµα του πυρήνα της τεκµηρίωσης έχει αποδειχθεί αποτελεσµατικότερο 

όταν ο όµιλος έχει συγκεντρωτική δοµή και οµοιογένεια ενώ για αποκεντρωµένους 

οµίλους µε µέλη που εµφανίζουν ιδιαιτερότητες καταλληλότερο είναι το σύστηµα του 

βασικού φακέλου.  

 

Το σύστηµα του βασικού φακέλου είναι αυτό που τελικά επιλέγει από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ευρωπαϊκή Τεκµηρίωση.34 

 

4.4 Κανόνες  και διαδικασίες για τις επιχειρήσεις και την φορολογική διοίκηση. 

 

Η διαδικασία που χρησιµοποιεί ο φορολογούµενος για να καθορίσει τις 

ενδοοµιλικές τιµές για φορολογικούς σκοπούς θα πρέπει να διέπεται από τις ίδιες συνετές 

αρχές διοίκησης επιχειρήσεων που διέπουν τη διαδικασία αξιολόγησης µιας 

επιχειρηµατικής απόφασης παρόµοιου επιπέδου πολυπλοκότητας και σηµασίας. 

 

Αναµένεται ότι η εφαρµογή αυτών των αρχών θα απαιτήσει από τον 

φορολογούµενο να προετοιµάσει ή να αναφερθεί σε έντυπο υλικό που θα µπορούσε να 

χρησιµεύσει ως τεκµηρίωση των προσπαθειών που κατέβαλλε για να συµµορφωθεί µε τις 

αρχές της ελεύθερης αγοράς και ιδίως τις πληροφορίες στις οποίες βασίστηκε η 

ενδοοµιλική τιµολόγηση, οι παράγοντες που λήφθηκαν υπόψη, και η µέθοδος που 

επιλέχθηκε. 

 

Είναι λογικό οι φορολογικές αρχές να αναµένουν ότι οι φορολογούµενοι κατά τη 

θέσπιση του καθορισµού των ενδοοµιλικών τιµών για κάθε συγκεκριµένη επιχειρηµατική 

δραστηριότητα να έχουν έτοιµο υλικό σχετικά µε τη φύση της δραστηριότητας και τις 

ενδοοµιλικές τιµές και να υποβάλουν το εν λόγω υλικό εάν είναι απαραίτητο κατά τη 

διάρκεια ενός φορολογικού ελέγχου. 

 

Όταν ζητά την υποβολή αυτών των τύπων των εγγράφων η φορολογική διοίκηση, 

θα πρέπει να µεριµνήσει για την εξισορρόπηση µεταξύ της ανάγκης ύπαρξης των 

εγγράφων και του κόστους και της διοικητικής επιβάρυνσης του φορολογούµενου για τη 

δηµιουργία ή την απόκτησή τους. 

                                                           
34 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Η Ενδοοµιλική Τιµολόγηση-Transfer Pricing, Νοµική Βιβλιοθήκη σελ. 
77-81. 
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Επίσης οι φορολογούµενοι δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωµένοι να διατηρούν τα 

έγγραφα που συντάχθηκαν ή αναφέρονται σε συναλλαγές που λαµβάνουν χώρα κατά τα 

έτη που έχουν παραγραφεί πέρα από ένα εύλογο χρονικό διάστηµα σύµφωνα µε το 

εσωτερικό δίκαιο που διέπει τη διατήρηση παρόµοιων τύπων εγγράφων.  

 

Επιπλέον, οι φορολογικές διοικήσεις κανονικά δεν θα πρέπει να ζητήσουν έγγραφα 

που σχετίζονται µε τα χρόνια αυτά, ακόµη και όταν τα έγγραφα έχουν διατηρηθεί. Θα 

πρέπει έχουν κατά νου τις δυσκολίες στον εντοπισµό των εγγράφων προηγουµένων ετών 

και θα πρέπει να περιορίσουν αυτά τα αιτήµατα σε περιπτώσεις όπου έχουν βάσιµους 

λόγους εξέτασης των εγγράφων αυτών, σχετικά µε την ελεγχόµενη συναλλαγή. 

 

Σε πολλές περιπτώσεις, οι πληροφορίες για τους ξένους οµίλους επιχειρήσεων είναι 

απαραίτητες για την εξέταση των ενδοοµιλικών τιµών. Ωστόσο, η συλλογή αυτών των 

πληροφοριών µπορεί να παρουσιάσει δυσκολίες για τον φορολογούµενο που δεν τις έχει 

στη συλλογή των δικών του εγγράφων. Όταν ο φορολογούµενος είναι θυγατρική ενός 

ξένου οµίλου ή είναι µικρός µέτοχος, οι πληροφορίες µπορεί να είναι δύσκολο να 

συλλεγούν, διότι ο φορολογούµενος δεν έχει τον έλεγχο του οµίλου.  

 

Οι φορολογικές αρχές πρέπει να φροντίσουν να εξασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει 

δηµοσιοποίηση των εµπορικών µυστικών, επιστηµονικών µυστικών ή άλλων 

εµπιστευτικών δεδοµένων. Οι φορολογικές αρχές ως εκ τούτου θα πρέπει να διαθέτουν 

διακριτικότητα όταν ζητούν αυτό το είδος των πληροφοριών και πρέπει να το κάνουν 

µόνο αν µπορούν να δεσµευτούν ότι οι πληροφορίες θα παραµείνουν εµπιστευτικές, 

εκτός εάν απαιτείται να αποκαλυφθούν ενώπιον δικαστηρίου ή κατόπιν δικαστικής 

απόφασης. Κάθε προσπάθεια πρέπει να γίνει για την εξασφάλιση της εµπιστευτικότητας 

στο µέτρο του δυνατού και στις παραπάνω περιπτώσεις. 35 

 

4.5 Πληροφορίες για τον καθορισµό των ενδοοµιλικών τιµών  

 

Οι πληροφορίες για την έρευνα των ενδοοµιλικών τιµών εξαρτώνται από τα 

γεγονότα και τις συνθήκες κάθε υπόθεσης. Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατόν να 

ορισθούν µε γενικευµένο τρόπο η ακριβής έκταση και η φύση των πληροφοριών που 

λογικά θα πρέπει να απαιτήσει η φορολογική διοίκηση να προσκοµίσει ο 

                                                           
35 OECD, (2010) , Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Taxes Administrations, Paris : 
OECD p.182-184. 
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φορολογούµενος τη στιγµή της εξέτασης. Ωστόσο, υπάρχουν ορισµένα κοινά 

χαρακτηριστικά απαραίτητα για οποιαδήποτε έρευνα των ενδοοµιλικών τιµών που 

εξαρτώνται από πληροφορίες σχετικές µε τον φορολογούµενο, τις συνδεδεµένες 

επιχειρήσεις, τη φύση της συναλλαγής και τη βάση πάνω στην οποία τιµολογείται η 

συναλλαγή.  

 

Μια ανάλυση στο πλαίσιο της αρχής του πλήρους ανταγωνισµού απαιτεί γενικά 

πληροφορίες για τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις που συµµετέχουν στις ελεγχόµενες 

συναλλαγές, τις συναλλαγές κατ’ είδος, τις λειτουργίες που επιτελούνται, πληροφορίες 

που προέρχονται από ανεξάρτητες επιχειρήσεις που ασχολούνται µε παρόµοιες 

συναλλαγές. 

 

Ορισµένες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε την ελεγχόµενη συναλλαγή µπορεί 

να χρειαστούν. Αυτές µπορεί να περιλαµβάνουν: 

• τη φύση και τους όρους της συναλλαγής,  

• τις οικονοµικές συνθήκες,  

•  τη ροή του προϊόντος ή της υπηρεσίας της υπό έλεγχο συναλλαγής µεταξύ των 

επιχειρήσεων του οµίλου,  

•  τις αλλαγές στους συναλλακτικούς όρους ή τις επαναδιαπραγµατεύσεις των 

υφιστάµενων διακανονισµών.  

 

Θα µπορούσε επίσης να περιλαµβάνει περιγραφή των συνθηκών της κάθε γνωστής 

συναλλαγής µεταξύ του φορολογούµενου και ανεξάρτητης τρίτης πλευράς που είναι 

παρόµοια µε τη συναλλαγή µε την ξένη επιχείρηση µέλος του οµίλου και κάθε 

πληροφορία που θα µπορούσε να αφορά παρόµοιες συναλλαγές µεταξύ ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων κάτω από ανάλογες συνθήκες και πληρούν την αρχή της ελεύθερης 

αγοράς.  

 

Άλλες χρήσιµες πληροφορίες µπορούν να περιλαµβάνουν µια λίστα µε όλες τις 

γνωστές συγκρίσιµες επιχειρήσεις που έχουν συναλλαγές παρόµοιες µε τις ελεγχόµενες 

συναλλαγές.  

 

Σε ειδικές περιπτώσεις ενδοοµιλικής τιµολόγησης µπορεί να είναι χρήσιµο να 

αναφερθούν πληροφορίες για κάθε συνδεδεµένη επιχείρηση που εµπλέκεται στην 

ελεγχόµενη συναλλαγή, όπως:  
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α) συνοπτική περιγραφή της επιχείρησης,  

β) η δοµή του οργανισµού,  

γ) σχέσεις ιδιοκτησίας στο εσωτερικό ενός οµίλου επιχειρήσεων,  

δ) το ποσό των πωλήσεων και των λειτουργικών αποτελεσµάτων από τα τελευταία 

χρόνια πριν από την συναλλαγή,  

ε) το επίπεδο των συναλλαγών του ελεγχόµενου µε ξένες επιχειρήσεις του ίδιου 

οµίλου(συνδεδεµένες επιχειρήσεις), όπως για παράδειγµα το ύψος των πωλήσεων των 

αποθεµάτων, τη παροχή υπηρεσιών, το ενοίκιο των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων, 

τη χρήση και τη µεταφορά άυλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τους τόκους 

δανείων. 

 

Πληροφορίες σχετικά µε την τιµολόγηση, συµπεριλαµβανοµένων των 

επιχειρηµατικών στρατηγικών και ειδικών συνθηκών κάθε συναλλαγής , µπορεί επίσης 

να είναι χρήσιµες. Αυτές µπορεί να περιλαµβάνουν παράγοντες που επηρέασαν τον 

καθορισµό των τιµών ή την καθιέρωση τυχόν πολιτικών τιµολόγησης για τον 

φορολογούµενο και όλες τις επιχειρήσεις του οµίλου. 

 

Για παράδειγµα, οι πολιτικές αυτές µπορεί να αφορούν: 

•  ανατίµηση του κόστους παραγωγής, 

•  αφαίρεση των σχετικών εξόδων από τις τιµές πώλησης στους τελικούς χρήστες 

όταν οι ξένες επιχειρήσεις του οµίλου λειτουργούν σαν χονδρέµποροι, 

•  χρήση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος τιµολόγησης ή πολιτική συνεισφοράς 

στο κόστος όλου του οµίλου. 

 

Πληροφορίες σχετικά µε τους παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη µιας 

τέτοιας πολιτικής µπορεί επίσης να βοηθήσουν έναν Όµιλο να πείσει τις φορολογικές 

αρχές ότι η ενδοοµιλική τιµολογιακή του πολιτική είναι σύµφωνη µε τις συναλλακτικές 

συνθήκες στην ελεύθερη αγορά. Θα µπορούσε επίσης να είναι χρήσιµο να έχουµε µια 

εξήγηση για την επιλογή, εφαρµογή και συνέπεια µε την αρχή του πλήρους 

ανταγωνισµού της µεθόδου ενδοοµιλικής τιµολόγησης που χρησιµοποιήθηκε. 

 

Άλλες ειδικές περιπτώσεις θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν στρατηγικές 

διαχείρισης ή το είδος της επιχείρησης. Για παράδειγµα συνθήκες υπό τις οποίες 

λειτούργησε επιχειρηµατικά ο φορολογούµενος προκειµένου να εισέλθει σε µια νέα 
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αγορά, να αυξήσει το µερίδιο του σε µια υπάρχουσα αγορά, να εισάγει νέα προϊόντα σε 

µια αγορά, ή να αντιµετωπίσει αύξηση του ανταγωνισµού. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 OECD, (2010) , Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Taxes Administrations, Paris : 
OECD p.185-190. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

 

5.1 Η Σύµβαση ∆ιαιτησίας 

 

Τα κράτη µέλη υπέγραψαν συµφωνία που εισάγει µια διαδικασία διαιτησίας για 

την εξάλειψη της διπλής φορολογίας στην περίπτωση διόρθωσης των κερδών 

συνδεδεµένων επιχειρήσεων. 

 

Η σύµβαση 90/436/ΕΟΚ3 υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 23 Ιουλίου 1990 και 

τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1995. Στη συνέχεια τροποποιήθηκε µε πρωτόκολλο 

παράτασης το οποίο υπεγράφη στις 25 Μαΐου 1999. 

 

Από την Ελλάδα κυρώθηκε  µε το Ν.3140/2003 και τέθηκε σε ισχύ τη 1/1/2005. 

 

Η σύµβαση ∆ιαιτησίας προβλέπει δύο µόνο ουσιαστικές υποχρεώσεις : 

a) την εφαρµογή των ίσων αποστάσεων (άρθρο 4). 

b) την υποχρέωση της αποφυγής της διπλής φορολογίας. 

 

Ο σκοπός της σύµβασης ∆ιαιτησίας συνίσταται στην αποφυγή της διπλής 

φορολογίας. ∆ιπλή φορολογία υπάρχει όταν η επίµαχη ενδοοµιλική συναλλαγή 

φορολογείται µόνο µία φορά ανεξαρτήτως του κράτους στο οποίο φορολογείται. 

 

Αυτό σηµαίνει ότι αφού διορθωθεί, αρχικά η φορολογική επιβάρυνση της µιας 

συναλλασσόµενης επιχείρησης, από το ένα συµβαλλόµενο κράτος, στη συνέχεια µέσω 

της Σύµβασης ∆ιαιτησίας προβλέπεται διαδικασία για τη αναπροσαρµογή των κερδών 

της επιχείρησης του άλλου συµβαλλόµενου κράτους, για να αποφευχθεί τελική η διπλή 

φορολόγηση που επήλθε λόγω της αρχικής διόρθωσης. 

 

Η διαδικασία της Σύµβασης ∆ιαιτησίας προβλέπει τρία στάδια: 

• τη γνωστοποίηση και υποβολή ένστασης, 

• το φιλικό διακανονισµό, 

• τη διαιτησία. 
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Σε καθένα από τα στάδια αυτά µπορεί να επιτευχθεί η λύση της διαφοράς, χωρίς να 

είναι απαραίτητο να ολοκληρώσει κάποιος και τα τρία στάδια. 

 

Στο πρώτο στάδιο το συµβαλλόµενο κράτος που προτίθεται να προβεί σε διόρθωση 

των κερδών µιας επιχείρησης θα πρέπει να την ενηµερώσει και αυτή µε τη σειρά της 

οφείλει να ενηµερώσει και όλα τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη (συνδεδεµένη επιχείρηση και 

τις αρµόδιες αρχές του άλλου συµβαλλόµενου κράτους). 

 

Εφόσον το αντισυµβαλλόµενο κράτος αποδεχθεί τη διόρθωση προβαίνει στην 

αναπροσαρµογή των φορολογητέων κερδών της συνδεδεµένης επιχείρησης και η 

διαδικασία τελειώνει. 

 

Στη συνέχεια, εάν η θιγόµενη επιχείρηση θεωρήσει ότι δεν τηρήθηκε η αρχή των 

ίσων αποστάσεων µε αποτέλεσµα να οδηγείται σε διπλή φορολογία, µπορεί να υποβάλλει 

ένσταση στις αρχές του κράτους του οποίου είναι κάτοικος ή στο οποίο έχει τη µόνιµη 

εγκατάστασή της. Συγχρόνως µε την υποβολή της ένστασης η επιχείρηση ενηµερώνει τη 

φορολογική αρχή για το άλλο συµβαλλόµενο κράτος που εµπλέκεται. 

 

Το δεύτερο στάδιο αφορά τη διαδικασία του φιλικού διακανονισµού. Μετά την 

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

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

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

διαδικασία του φιλικού διακανονισµού σε συνεννόηση µε την αρµόδια αρχή κάθε άλλου 

συµβαλλόµενου κράτους που έχει σχέση µε την υπόθεση µε στόχο την άρση της διπλής 

φορολογίας βάσει της αρχής των ίσων αποστάσεων. 

 

Εφόσον οι αρµόδιες δεν µπορούν να καταλήξουν σε συµφωνία κατά την ανωτέρω 

διαδικασία εντός προθεσµίας δύο ετών τότε ακολουθείται η διαδικασία της διαιτησίας. 

 

Στο στάδιο της συγκροτείται συµβουλευτική επιτροπή να γνωµοδοτήσει σχετικά µε 

τον τρόπο εξάλειψης της διπλής φορολογίας που προκύπτει. Κατά τις εργασίες της 

συµβουλευτικής επιτροπής, οι εµπλεκόµενοι δεν έχουν καµία συµµετοχή, αλλά µπορούν 

να υποβάλλουν όλες τις πληροφορίες, τα αποδεικτικά µέσα που κρίνουν απαραίτητα για 

τη λήψη απόφασης. Η επιτροπή είναι υποχρεωµένη να γνωµοδοτήσει εντός έξι µηνών 

από την ηµεροµηνία ανάθεσης της υπόθεσης και οι αποφάσεις της να στηρίζονται στην 
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αρχή των ίσων αποστάσεων. Η απόφαση λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία. Στη συνέχεια, 

εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία γνωµοδότησης της συµβουλευτικής επιτροπής, οι 

αρµόδιες αρχές υποχρεούνται να συµφωνήσουν στο τρόπο εξάλειψης της διπλής 

φορολογίας. Σε διαφορετική περίπτωση, εφαρµόζεται η γνώµη της συµβουλευτικής 

επιτροπής. 

 

Η Σύµβαση ∆ιαιτησίας αποτελεί µία σηµαντική καινοτοµία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που συµβάλει στην διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της ενδοοµιλικής 

τιµολόγησης. Σε αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι και ο ΟΟΣΑ υιοθέτησε µία παρόµοια 

διαδικασία στη Πρότυπη σύµβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας.37 

 

5.2 Κώδικας ∆εοντολογίας για την Ευρωπαϊκή Τεκµηρίωση. 

 

Στις 23 Απριλίου 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλλε πρόταση για έναν Κώδικα 

∆εοντολογίας για την αποτελεσµατική εφαρµογή της Σύµβασης ∆ιαιτησίας. Ο Κώδικας 

αυτός υιοθετήθηκε από το Συµβούλιο στις 20 Ιουνίου 2006. Ο Κώδικας ∆εοντολογίας 

αποτελεί ψήφισµα και κατά συνέπεια δεν έχει δεσµευτική ισχύ. 

 

Ο σκοπός του Κώδικα είναι η τυποποίηση της πρακτικής των κρατών µελών 

σχετικά µε την τεκµηρίωση των ενδοοµιλικών συναλλαγών και την ελαχιστοποίηση του 

σχετικού διοικητικού κόστους έτσι ώστε να περιορίζονται τα εµπόδια στην ελεύθερη 

διακίνηση των αγαθών και να επιτυγχάνεται ο επί ίσους όρους ανταγωνισµός εντός των 

ορίων της Ένωσης. 

 

Παρόλο που η χρήση του Κώδικα είναι προαιρετική όταν αυτός εφαρµόζεται όλοι 

οι πολυεθνικοί όµιλοι είναι υποχρεωµένοι να ετοιµάζουν Φάκελο Τεκµηρίωσης για 

ενδοοµιλικές συναλλαγές, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι σχετική νοµική υποχρέωση σε 

κάποια χώρα. 

 

O Φάκελος Τεκµηρίωσης αποτελείται από δύο µέρη: τον Κύριο ή Βασικό 

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

κάθε χώρα. 

                                                           
37 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Η Ενδοοµιλική Τιµολόγηση-Transfer Pricing, Νοµική Βιβλιοθήκη 
σελ.128. 
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Ο βασικός φάκελος τεκµηρίωσης καταρτίζεται από την Μητρική εταιρία του 

οµίλου σε γλώσσα κοινά κατανοητή και αντανακλά την οικονοµική του οµίλου ως 

σύνολο. 

Περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: 

• µία γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων και της επιχειρησιακής στρατηγικής 

του οµίλου, 

• τη γενική περιγραφή της οργανωτικής, νοµικής και επιχειρησιακής δοµής του 

οµίλου, 

• το κατάλογο των συγγενών επιχειρήσεων που πραγµατοποιούν «ελεγχόµενες» 

συναλλαγές, 

• την γενική περιγραφή των «ελεγχόµενων» συναλλαγών που εµπλέκονται µε 

συγγενείς εταιρίες εντός EE, 

• µια γενική περιγραφή λειτουργιών και κινδύνων, 

• την ιδιοκτησία άυλων στοιχείων και των δικαιωµάτων που εισπράχθηκαν ή 

πληρώθηκαν, 

• την πολιτική ενδοοµιλικής τιµολόγησης και την τεκµηρίωση του πώς οι 

ακολουθούµενες πρακτικές εξασφαλίζουν τιµές «ίσων αποστάσεων», 

• κατάλογο µε Συµφωνίες Προέγκρισης των Τιµολογήσεων , µε Συµφωνίες 

Συνεισφοράς Κόστους και Κανονισµών που έχουν καταρτίσει εταιρίες του 

οµίλου, 

• δήλωση κάθε επιχείρησης του οµίλου ότι δεσµεύεται να παρέχει πρόσθετες 

πληροφορίες κατόπιν αιτήµατος και εντός εύλογης προθεσµίας σύµφωνα µε τους 

κανόνες της εθνικής νοµοθεσίας. 

 

Ο Εθνικός φάκελος Τεκµηρίωσης πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Λεπτοµερή περιγραφή των δραστηριοτήτων και της στρατηγικής της επιχείρησης, 

• περιγραφή και επεξήγηση των συγκεκριµένων ελεγχόµενων συναλλαγών που 

αφορούν την τοπική επιχείρηση, 

• ανάλυση συγκρισιµότητας σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των περιουσιακών 

στοιχείων και των υπηρεσιών, την λειτουργική ανάλυση (λειτουργίες που 

επιτελούνται, πάγια που χρησιµοποιούνται και κίνδυνοι που αναλαµβάνονται), 

τους συµβατικούς όρους, τις οικονοµικές συνθήκες και τις ειδικές 

επιχειρηµατικές στρατηγικές, 
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• περιγραφή της εφαρµογής της πολιτικής ενδοοµιλικής τιµολόγησης που 

ακολουθεί ο όµιλος, 

• επεξήγηση για την επιλογή και την εφαρµογή της µεθόδου ενδοοµιλικής 

τιµολόγησης, 

• πληροφόρηση για εσωτερικά ή εξωτερικά στοιχεία σύγκρισης, εφόσον είναι 

διαθέσιµα. 

 

Τέλος σε περίπτωση που ενός όµιλος διατηρεί περισσότερες επιχειρήσεις σε ένα 

κράτος µέλος πρέπει να έχει τη δυνατότητα επιλογής ανάµεσα στη σύνταξη ενός και 

µοναδικού εθνικού φακέλου ή ξεχωριστών φακέλων για κάθε επιχείρηση σε αυτό το 

κράτος.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Margaret Critzer , Andrew Hickman, Dirk Van Stappen:’ Pan-European documatation: The EU 
approach for Transfer pricing. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

6.1 Νοµικό Πλαίσιο 

 

Το ζήτηµα των ενδοοµιλικών συναλλαγών αντιµετωπίζεται από το ελληνική 

φορολογική νοµοθεσία από το νόµο 2238/1994 µε τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας 

Φορολογίας Εισοδήµατος. Συγκεκριµένα το άρθρο 39 αναφέρεται στις υπερτιµολογήσεις 

και υποτιµολογήσεις µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων και στις επιπτώσεις που θα 

υποστούν αν διαπιστωθεί από την φορολογική αρχή παραβίαση των επικείµενων 

διατάξεων µε σκοπό των φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή. 

 

Στη συνέχεια το πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης (και νυν Υπουργείο Οικονοµίας 

Ανταγωνισµού και Ναυτιλίας) στη πλαίσιο των προσπαθειών για την καταπολέµηση της 

υπερτιµολόγησης των καταναλωτικών αγαθών θεσµοθέτησε µια δέσµη µέτρων 

αγορανοµικού χαρακτήρα ανάµεσα στα οποία περιελάµβανε και την υποχρέωση 

τεκµηρίωσης των τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών(άρθρο 26 του Ν.3728/2008). Όλες οι 

απαραίτητες λεπτοµέρειες ρυθµίστηκαν µε την υπουργική απόφαση Α2- 

8092/31.12.2008(όπως τροποποιήθηκαν µε την υπουργική απόφαση Α2-

1225/07.06.2010). 

 

Το παράδειγµα του αγορανοµικού νοµοθέτη ακολούθησε ο φορολογικός νοµοθέτης  

ο οποίος µε το νόµο 3775/2009 προσέθεσε νέο άρθρο 39Α στον Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος µε το οποίο καθιστούσε υποχρεωτική την τεκµηρίωση των ενδοοµιλικών 

συναλλαγών. 

 

Ωστόσο από την παράλληλη λειτουργία των δύο νοµοθετηµάτων προέκυψαν 

αρκετά σηµεία διαφοροποίησης δηµιουργώντας σύγχυση τόσο στις επιχειρήσεις όσο και 

στις ελεγκτικές αρχές. 

 

Τα πιο σηµαντικά είναι τα εξής: 

i. Σύµφωνα µε τον Ν. 3728/2008 υπόχρεοι σύνταξης και υποβολής «Κατάστασης 

ενδοοµιλικών συναλλαγών υποβάλλεται µόνο στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 
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ii.  Υποχρέωση της σύνταξης φακέλου τεκµηρίωσης έχουν σύµφωνα µε το άρθρο 26 

του Ν. 3728/2008 οι εταιρίες οποιουδήποτε τύπου και µορφής που λειτουργούν 

στην Ελλάδα ,για τις συναλλαγές τους µε εταιρίες που είναι συνδεδεµένες κατά 

την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920. 

iii.  Με βάση τον Ν. 3775/2009 υποχρέωση της σύνταξης φακέλου τεκµηρίωσης έχει 

η ηµεδαπή επιχείρηση, που λειτουργεί µε οποιονδήποτε τύπο και µορφή στην 

Ελλάδα και συνδέεται µε αλλοδαπή επιχείρηση µε σχέση άµεσης ή έµµεσης 

ουσιώδους διοικητικής ή οικονοµικής εξάρτησης ή ελέγχου, λόγω συµµετοχής 

της µιας στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση της άλλης ή λόγω συµµετοχής των ιδίων 

προσώπων στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση και των δύο επιχειρήσεων. 

iv. Με βάση το άρθρο 26 του Ν. 3728/2008 το περιεχόµενο  του φακέλου 

τεκµηρίωσης αποτελείται από το «Βασικό Φάκελο Τεκµηρίωσης» ο οποίος 

αφορά τους οµίλους, όπου η µητρική εταιρία είναι Ελληνική και από  «Ελληνικό 

Φάκελο Τεκµηρίωσης» ο οποίος αφορά τις ηµεδαπές θυγατρικές αλλοδαπών 

οµίλων και τις αλλοδαπές εταιρείες που λειτουργούν µε οποιονδήποτε τύπο ή 

µορφή στην Ελλάδα. 

v. Με βάση τον Ν. 3775/2009 το περιεχόµενο του φακέλου τεκµηρίωσης 

αποτελείται από το «βασικό» φάκελο τεκµηρίωσης, ο οποίος είναι κοινός για 

όλες τις εταιρείες του οµίλου και περιέχει κοινές τυποποιηµένες πληροφορίες για 

όλες τις συνδεδεµένες εταιρείες και τα υποκαταστήµατα του οµίλου και από τον 

«ελληνικό φάκελο τεκµηρίωσης», ο οποίος συµπληρώνει το «βασικό φάκελο» 

της παραπάνω περίπτωσης και περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, σχετικά µε τις 

ελληνικές επιχειρήσεις του οµίλου. 

vi. Με βάση το άρθρο 26 του Ν. 3728/2008 απαλλαγή από τη σύνταξη φακέλου 

τεκµηρίωσης έχουν οι εταιρείες που λειτουργούν µε οποιονδήποτε τύπο ή µορφή 

στην Ελλάδα και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών µέχρι του ποσού του ενός 

εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ. Η απαλλαγή αίρεται, αν µια εταιρεία υπερβεί το 

όριο του κύκλου εργασιών για δύο συνεχόµενες διαχειριστικές χρήσεις. 

vii.  Με βάση τον Ν. 3775/2009 oι επιχειρήσεις, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα δεν 

υπερβαίνουν το όριο για ένταξη στην τρίτη κατηγορία του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων (Π.∆. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α' τηρούν απλούστερη και περιορισµένη 

τεκµηρίωση . 

viii.  Με βάση  το άρθρο 26 του Ν. 3728/2008  απαλλαγή από τη σύνταξη φακέλου 

τεκµηρίωσης έχουν οι εταιρείες που το συνολικό ύψος των συναλλαγών τους µε 
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τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων 

(200.000) ευρώ. 

ix. Με βάση τον Ν. 3775/2009 από την υποχρέωση τεκµηρίωσης συναλλαγών, 

εξαιρούνται οι συναλλαγές µεταξύ των ιδίων επιχειρήσεων µε το ίδιο αντικείµενο 

όταν το συνολικό ύψος αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων 

(100.000) ευρώ ετησίως. 

x. Με βάση το άρθρο 26 του Ν. 3728/2008 επιβάλλεται: 

• Αυτοτελές χρηµατικό πρόστιµο, ίσο µε το 10% της αξίας των συναλλαγών, για 

τις οποίες δεν τέθηκε στην διάθεση του ελέγχου ο οικείος φάκελος τεκµηρίωσης 

ή δεν υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα οι προβλεπόµενες καταστάσεις ενδοοµιλικών 

συναλλαγών. Ειδικά για την περίπτωση που η υπόχρεη εταιρεία υπέβαλε την εν 

λόγω κατάσταση εκτός της τασσόµενης προθεσµίας, επιβάλλεται αυτοτελές 

διοικητικό πρόστιµο 10.000 ευρώ και επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε 

ηµερολογιακή ηµέρα καθυστέρησης. Το συνολικό πρόστιµο αυτό δεν δύναται 

να υπερβεί τις 100.000 ευρώ. 

• Χρηµατικό πρόστιµο 5.000 ευρώ για την µη τήρηση της αρχής των ίσων 

αποστάσεων, πέραν των ποινικών κυρώσεων, πού θα επιβάλλονται για την 

παράβαση των διατάξεων αυτών, όπως προβλέπονται από το άρθρο 30 του 

Αγορανοµικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

xi. Με βάση τον Ν. 3775/2009 η µη τήρηση ή ελλιπής τήρηση των στοιχείων ή αν τα 

στοιχεία τεκµηρίωσης αυτά δεν τεθούν στη διάθεση της φορολογικής αρχής µέσα 

στην προθεσµία των 30 ηµερών, επιβάλλεται ειδικό πρόστιµο ίσο µε το είκοσι 

τοις εκατό (20%) της αξίας των συναλλαγών για τις οποίες δεν τηρήθηκαν ή 

τηρήθηκαν ελλιπώς ή δεν τέθηκαν υπόψη της φορολογικής αρχής τα στοιχεία 

τεκµηρίωσης.39 

 

Από τα παραπάνω κρίθηκε απαραίτητη η εναρµόνιση των δύο νοµοθετηµάτων και 

η κατάρτιση ενός ενιαίου αναθεωρητικού νοµοθετικού κειµένου, ώστε να διαµορφωθεί 

µε ενιαίο τρόπο το πεδίο εφαρµογής της υποχρέωσης τεκµηρίωσης.  

 
Τον Ιανουάριο του 2013 θεσπίστηκε ο Ν.4113/2013 βάση του οποίου οι 

ενδοοµιλικές συναλλαγές ελέγχονται πλέον αποκλειστικά από το Υπουργείο 

Οικονοµικών ενώ παράλληλα καταργείται το άρθρο 26 του Ν.37828/2008. 
                                                           
39 www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/12224 Κωνσταντίνος Νιφρόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής-
Λογιστής, «Υποχρέωση σύνταξης και υποβολής «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝ∆ΟΟΜΙΛΙΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» έως 15 Μαΐου 2012 για εταιρείες που κλείνουν ισολογισµό την 31-12-2011. 
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Το άρθρο 39 τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 4110/2013 

και εφαρµόζεται για ενδοοµιλικές συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σε διαχειριστικές 

περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2012 και µετά.  

 

Το τροποποιηµένοι άρθρο προβλέπει ότι στις περιπτώσεις που µεταξύ 

συνδεδεµένων επιχειρήσεων πραγµατοποιούνται συναλλαγές µε οικονοµικούς όρους 

διαφορετικούς από εκείνους που θα είχαν συµφωνηθεί µεταξύ ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων ή που έχουν συµφωνηθεί µεταξύ των συνδεδεµένων επιχειρήσεων και 

τρίτων, τα κέρδη τα οποία, χωρίς τους όρους αυτούς, θα είχαν πραγµατοποιηθεί από την 

ηµεδαπή επιχείρηση, αλλά τελικά δεν πραγµατοποιήθηκαν λόγω των διαφορετικών 

όρων, προσαυξάνουν τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης ή µειώνουν τη ζηµία που 

προκύπτει από τα βιβλία της, χωρίς να θίγεται το κύρος αυτών. Τα παραπάνω 

εφαρµόζονται και για συναλλαγές µεταξύ µόνιµης εγκατάστασης αλλοδαπής επιχείρησης 

στην Ελλάδα µε το κεντρικό και µε τις συνδεδεµένες εταιρείες του κεντρικού της στην 

αλλοδαπή, καθώς και για συναλλαγές µεταξύ ηµεδαπής επιχείρησης και µόνιµης 

εγκατάστασής της στην αλλοδαπή. 

 

«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. Ειδικότερα, ως συνδεδεµένες νοούνται οι επιχειρήσεις οι 

οποίες: 

α) Συνδέονται λόγω της συµµετοχής της µίας στην άλλη επιχείρηση, κατέχοντας 

άµεσα ή έµµεσα µετοχές, µερίδια, ή συµµετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία 

τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθµού, ή δικαιώµατα σε κέρδη ή δικαιώµατα ψήφου. 

β) Συνδέονται µε κάθε άλλη επιχείρηση που κατέχει άµεσα ή έµµεσα µετοχές, 

µερίδια δικαιώµατα ψήφου ή συµµετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις 

εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθµού, ή δικαιώµατα σε κέρδη ή δικαιώµατα ψήφου σε µία 

από τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις. 

γ) 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 τη δυνατότητα καθοριστικής επιρροής στη λήψη των 

αποφάσεων της επιχείρησης ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση 
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άµεσης ή έµµεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα 

καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο». 

 

«Ειδικά για τις συµβάσεις δανείου που συνάπτονται µεταξύ συνδεδεµένων 

επιχειρήσεων κατά την έννοια της προηγούµενης παραγράφου 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». 

 

Τα επιπλέον κέρδη που προκύπτουν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της 

επιχείρησης που προκύπτουν από τα βιβλία της, προκειµένου να ληφθούν υπόψη για τον 

υπολογισµό των οφειλόµενων φόρων, τελών και εισφορών στις λοιπές φορολογίες. 

 

Αρµόδια υπηρεσία για τον τακτικό (οριστικό) φορολογικό έλεγχο των 

συνδεδεµένων επιχειρήσεων, εφόσον µία τουλάχιστον από αυτές έχει υποχρέωση 

κατάρτισης φακέλου τεκµηρίωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 39Α, είναι το 

Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων. 

 

Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων είναι αρµόδιο και για τον τακτικό 

(οριστικό) φορολογικό έλεγχο των µονίµων εγκαταστάσεων αλλοδαπών επιχειρήσεων 

στην Ελλάδα, καθώς και των ηµεδαπών επιχειρήσεων που έχουν µόνιµη εγκατάσταση 

στην αλλοδαπή όταν αυτές έχουν υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκµηρίωσης. 

 

6.2 Τεκµηρίωση τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών 

 
Με το ν.3775/2009 προστίθεται στο άρθρο 39 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος Άρθρο µε αριθµό 39Α , το οποίο αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του 

άρθρου 11 του ν. 4110/2013 και εφαρµόζεται για ενδοοµιλικές συναλλαγές που 

πραγµατοποιούνται σε διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2012 και µετά. 
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Σύµφωνα µε το τροποποιηµένο άρθρο επιβάλλεται στις επιχειρήσεις που 

διενεργούν συναλλαγές µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις, η παροχή στοιχείων και 

πληροφοριών τεκµηρίωσης ώστε να διαπιστωθεί αν τηρείται η αρχή των ίσων 

αποστάσεων. Για να καταστεί εφικτός αυτός ο έλεγχος απαιτείται από τις υπόχρεες 

επιχειρήσεις η κατάρτιση πλήρους και αιτιολογηµένης µελέτης τεκµηρίωσης τιµών για 

όλες τις ενδοοµιλικές συναλλαγές τους. Η µελέτη αυτή αποτελείται από τον Βασικό 

Φάκελο Τεκµηρίωσης και από τον Ελληνικό Φάκελο Τεκµηρίωσης. 

 

Εδώ θα πρέπει να αναφερθούµε και στην απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 

(Α.Υ.Ο ΠΟΛ. 1179/18 Ιουλίου 2013 ) σχετικά µε το καθορισµό του υποχρεωτικού 

περιεχοµένου του φακέλου τεκµηρίωσης, του περιεχοµένου του συνοπτικού πίνακα 

πληροφοριών, της γλώσσας στην οποία τηρούνται οι ως άνω πληροφορίες, των µεθόδων, 

τρόπων και διαδικασιών προσδιορισµού των τιµών των συναλλαγών αυτών, της 

επικαιροποίησης του φακέλου τεκµηρίωσης καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας 

λεπτοµέρειας για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 39Α του Κ.Φ.Ε. 

 

6.3 Περιεχόµενο Φακέλου Τεκµηρίωσης 

 

«Σε περίπτωση ηµεδαπής επιχείρησης η οποία είναι µέλος οµίλου, πολυεθνικού ή 

ηµεδαπού,  ο «φάκελος τεκµηρίωσης» αποτελείται από δύο µέρη, τον «βασικό φάκελο 

τεκµηρίωσης» και τον «ελληνικό φάκελο τεκµηρίωσης», ο οποίος συµπληρώνει τον 

«βασικό φάκελο» και περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τις επιχειρήσεις-µέλη 

του οµίλου. Όταν ηµεδαπή επιχείρηση πραγµατοποιεί συναλλαγές  µε άλλες 

συνδεδεµένες επιχειρήσεις, ηµεδαπές ή αλλοδαπές ή µε µόνιµες εγκαταστάσεις της στην 

αλλοδαπή, καθώς και όταν µόνιµες εγκαταστάσεις αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα 

πραγµατοποιούν συναλλαγές µε το κεντρικό ή µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις του 

κεντρικού τους στην αλλοδαπή, ο φάκελος τεκµηρίωσης αποτελείται µόνο από τον 

«ελληνικό φάκελο τεκµηρίωσης». 

 

α. Βασικός φάκελος τεκµηρίωσης  

 

Ο «βασικός φάκελος» είναι κοινός για όλες τις επιχειρήσεις του οµίλου και 

περιέχει κοινές τυποποιηµένες πληροφορίες για αυτές και τις µόνιµες εγκαταστάσεις 

τους.  

Πιο αναλυτικά περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία:  
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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, 

(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. 

 

β. Ελληνικός φάκελος τεκµηρίωσης 

 

Ο «ελληνικός φάκελος τεκµηρίωσης περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:  

αα) λεπτοµερή περιγραφή της επιχείρησης και της στρατηγικής της, 

συµπεριλαµβανοµένων των αλλαγών που έγιναν σε σύγκριση µε το προηγούµενο 

οικονοµικό έτος, 
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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,  

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, 

v) ειδικές στρατηγικές της επιχείρησης, 

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

προσδιορισµού των τιµών των ενδοοµιλικών συναλλαγών.» 

 

6.4 Γλώσσα τήρησης Φακέλου τεκµηρίωσης  

 

«Τα στοιχεία του «βασικού φακέλου τεκµηρίωσης» τηρούνται 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». 

 

6.5 Περιεχόµενο του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών 

 

«Ο συνοπτικός πίνακας πληροφοριών υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην Γενική 

Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών πριν την 

έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. 

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

διαχειριστικής περιόδου, για χρήσεις που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2012 και µετά. 
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Ο συνοπτικός πίνακας πληροφοριών είναι συνοδευτικός του φακέλου τεκµηρίωσης  

και υποβάλλεται προκειµένου να αξιοποιηθούν  φορολογικά οι παρεχόµενες 

πληροφορίες.  

 

Σε καµία περίπτωση ο συνοπτικός πίνακας πληροφοριών δεν πρέπει να 

εκλαµβάνεται ως πλήρης και εκτενής τεκµηρίωση των ενδοοµιλικών συναλλαγών 

προκειµένου να κριθεί ως απόδειξη για την συµβατότητα των τελευταίων µε την έννοια 

της παρ.1 του άρθρου 39 του Κ.Φ.Ε. («αρχή της ανοιχτής αγοράς ή της ελεύθερης 

αγοράς ή των ίσων αποστάσεων-Arm’s Length Principle»)». 

 

6.6 Μέθοδοι προσδιορισµού των τιµών των ενδοοµιλικών συναλλαγών 

 

«Για τον προσδιορισµό των τιµών των ενδοοµιλικών συναλλαγών χρησιµοποιείται 

η «αρχή της ανοικτής αγοράς ή της ελεύθερης αγοράς ή των ίσων αποστάσεων (Arm’s 

Length Principle)», όπως περιγράφεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 

39 του ν. 2238/1994.  

 

Για την διαπίστωση εφαρµογής της παραπάνω αρχής, λαµβάνονται υπόψη, 

σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 39 του Κ.Φ.Ε., οι «Κατευθυντήριες Οδηγίες του 

ΟΟΣΑ περί Ενδοοµιλικών Τιµολογήσεων για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και τις 

Φορολογικές Αρχές (OECD Transfer Pricing Guidelines for Tax Administrations and 

Multinational Enterprises)», όπως κάθε φορά επικαιροποιούνται (τελευταία 

επικαιροποιηµένη έκδοση 2010). 

 

Σύµφωνα µε τις οδηγίες αυτές, οι µέθοδοι διακρίνονται ανάλογα µε τη λειτουργία 

που επιτελούν ως ακολούθως: 

α. Στις παραδοσιακές ή κλασσικές µεθόδους: 

αα. Μέθοδος της συγκρίσιµης µη ελεγχόµενης τιµής. 

ββ. Μέθοδος της τιµής µεταπώλησης. 

γγ. Μέθοδος κόστους πλέον περιθώριο κέρδους. 

 

β. Στις συναλλακτικές µεθόδους οι οποίες βασίζονται στα κέρδη (µικτά ή καθαρά) : 

αα. Μέθοδος του καθαρού περιθωρίου κέρδους συναλλαγής. 

ββ. Μέθοδος επιµερισµού κερδών. 
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Για την εφαρµογή των ως άνω µεθόδων, χρησιµοποιούνται συγκριτικά στοιχεία, τα 

οποία διακρίνονται σε:  

α) εσωτερικά, τα οποία προκύπτουν από συγκρίσιµες συναλλαγές της κρινόµενης 

επιχείρησης µε µια ανεξάρτητη επιχείρηση ή συγκρίσιµες συναλλαγές µιας συνδεδεµένης 

µε την κρινόµενη επιχείρηση µε µια ανεξάρτητη επιχείρηση, 

β) εξωτερικά, τα οποία προκύπτουν από συγκρίσιµες συναλλαγές µεταξύ 

ανεξάρτητων προς την κρινόµενη επιχείρηση. 

 

Ως συγκρίσιµες συναλλαγές νοούνται αυτές οι οποίες ταυτίζονται ή παρουσιάζουν 

οµοιότητα ως προς το αντικείµενο και τα άλλα χαρακτηριστικά τους και των οποίων οι 

τυχόν διαφορές στους ειδικότερους όρους δεν µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά το 

συµφωνούµενο τίµηµα ή η επίδραση των διαφορών αυτών µπορεί να εξαλειφθεί µέσω 

κατάλληλων προσαρµογών. 

 

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, όπως: 

• για τα ενσώµατα αγαθά, τα φυσικά χαρακτηριστικά προϊόντος, η ποιότητα, 

η αξιοπιστία, η διαθεσιµότητα, ο όγκος πωλήσεων, 

• για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, η µορφή της συναλλαγής (πώληση ή 

παραχώρηση χρήσης), το είδος του άυλου περιουσιακού στοιχείου, η 

διάρκεια και η έκταση της νοµικής προστασίας, τα προσδοκώµενα οφέλη 

από τη χρήση αυτών, 

• για τις υπηρεσίες, η φύση και η έκταση παρεχόµενων υπηρεσιών. 

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

µέσα (κτίρια, εξοπλισµός, άυλα, κλπ) που χρησιµοποιούνται, τα οποία αποτελούν 

στοιχεία της λειτουργικής ανάλυσης (functional analysis) που περιλαµβάνεται στον 

φάκελο τεκµηρίωσης.  

γ. Οι συµβατικοί όροι, δηλαδή ο καταµερισµός ευθυνών, κινδύνων και οφελών 

µεταξύ των συνδεδεµένων επιχειρήσεων (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.). 



Σελίδα | 67  

 

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 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». 

 

6.7 Προσδιορισµός µη τεκµηριωµένων τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών 

 

Επίσης σύµφωνα µε το ν.4110/2013 προστέθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 

11 το άρθρο 39Β, το οποίο αναφέρεται στο προσδιορισµό µη τεκµηριωµένων τιµών 

ενδοοµιλικών συναλλαγών και εφαρµόζεται για ενδοοµιλικές συναλλαγές που 

πραγµατοποιούνται σε διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2012 και µετά. 

 

Το συγκεκριµένο άρθρο προβλέπει ότι τιµές ενδοοµιλικών συναλλαγών κρίνονται 

µη τεκµηριωµένες στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) µη τήρησης ή µη διάθεσης του φακέλου τεκµηρίωσης στην αρµόδια ελεγκτική 

αρχή, 
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β) 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, 

γ) µη παροχής ή παροχής ανεπαρκών ή ανακριβών πρόσθετων πληροφοριών, 

εφόσον προκύπτει αδυναµία ελεγκτικής επαλήθευσης των τιµών ενδοοµιλικών 

συναλλαγών. 

 

Επίσης 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. 

 

6.8 Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοοµιλικής Τιµολόγησης 

 

Τέλος µε την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 4110/2013  προστέθηκε νέο 

άρθρο το 39Γ, το οποίο αναφέρεται στην Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοοµιλικής 

Τιµολόγησης και ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2014, σύµφωνα µε την παράγραφο 19 του 

ιδίου άρθρου και νόµου.  

 

∆ιευκρινιστικές οδηγίες σχετικά µε την διαδικασία προέγκρισης Μεθοδολογίας 

Ενδοοµιλικής Τιµολόγησης, την αναθεώρηση, ανάκληση και ακύρωσή της έχουν δοθεί 

µε την υπουργική απόφαση ΠΟΛ 1284/31-12-2013. 

 

Η συγκεκριµένη απόφαση προβλέπει ότι τα συνδεδεµένα πρόσωπα, όπως 

αναλυτικά αναφέρθηκαν παραπάνω στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 39, οι 

µόνιµες εγκαταστάσεις αλλοδαπού νοµικού προσώπου στην Ελλάδα για τις συναλλαγές 

τους µε το κεντρικό, τα συνδεδεµένα πρόσωπα του κεντρικού τους στην αλλοδαπή 

καθώς και τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε µόνιµες εγκαταστάσεις στην αλλοδαπή 

δύνανται να υποβάλουν αίτηση προέγκρισης της µεθοδολογίας για την τιµολόγηση 

συγκεκριµένων µελλοντικών διασυνοριακών συναλλαγών τους µε συνδεδεµένες 
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επιχειρήσεις. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται στη Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων 

και Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών. 

 

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. 

 

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα πριν από την επίσηµη υποβολή της αίτησης 

προέγκρισης, το ενδιαφερόµενο πρόσωπο δύναται να ζητήσει προκαταρκτική 

διαβούλευση, προκειµένου να εκτιµηθούν οι πιθανότητες αποδοχής της αίτησης 

προέγκρισης. 

 

Κατά την προκαταρκτική συνάντηση, το ενδιαφερόµενο πρόσωπο προσκοµίζει όλα 

τα στοιχεία τα οποία κατά την κρίση του παρέχουν τη δυνατότητα στην αρµόδια 

υπηρεσία να προβεί σε τεκµηριωµένη εκτίµηση ως προς το παραδεκτό της αίτησης. 

 

Στη διάρκεια του προκαταρκτικού σταδίου, το ενδιαφερόµενο πρόσωπο και η 

αρµόδια υπηρεσία διεξάγουν συζητήσεις σχετικά µε τα στοιχεία τεκµηρίωσης τα οποία 

θα πρέπει να περιλαµβάνει η επίσηµη αίτηση. 

 

«Η επίσηµη αίτηση προέγκρισης µεθοδολογίας ενδοοµιλικής τιµολόγησης οφείλει 

να περιλαµβάνει τουλάχιστον:  

α. Τα στοιχεία του αιτούντος προσώπου (επωνυµία, διεύθυνση, ΑΦΜ, στοιχεία 

επικοινωνίας). 

β. Τα στοιχεία όλων των συνδεδεµένων προσώπων, συµπεριλαµβανοµένων όλων 

των µόνιµων εγκαταστάσεων, που εµπλέκονται στην αιτούµενη προέγκριση.  
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γ. Τη διάρθρωση του οµίλου, στην οποία εµφαίνονται όλα τα πρόσωπα που 

συµµετέχουν στις δραστηριότητες τις οποίες αφορά η αιτούµενη προέγκριση. 

δ. Περιγραφή των ενδοοµιλικών συναλλαγών για την τιµολόγηση των οποίων 

ζητείται η προέγκριση. 

ε. Την προτεινόµενη µεθοδολογία για την τιµολόγηση των ως άνω συναλλαγών. 

στ. Τις κρίσιµες παραδοχές στις οποίες βασίζεται η αίτηση προέγκρισης. 

ζ. Λεπτοµερή ανάλυση των λόγων για τους οποίους το αιτόν πρόσωπο θεωρεί ότι η 

προτεινόµενη µεθοδολογία ενδείκνυται για την εφαρµογή της αρχής των ίσων 

αποστάσεων κατά την τιµολόγηση των ως άνω συναλλαγών. 

η. Το χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητείται η προέγκριση.  

θ. Εφόσον το επιθυµεί το αιτών πρόσωπο, αίτηµα συνεννόησης της αρµόδιας 

υπηρεσίας µε τις αρµόδιες φορολογικές αρχές άλλων εµπλεκοµένων κρατών µε τα οποία 

υφίσταται Σύµβαση περί Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας Εισοδήµατος. Σε τέτοια 

περίπτωση πρέπει να υποβληθούν παράλληλα αιτήσεις στις φορολογικές αρχές των 

λοιπών εµπλεκοµένων κρατών, περιλαµβάνοντας τα ίδια στοιχεία». 

 

Η ∆ιεύθυνση Ελέγχων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και 

Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων µε τη συνδροµή, όπου απαιτείται, της ∆ιεύθυνσης 

Φορολογίας Εισοδήµατος αξιολογεί την αίτηση προέγκρισης, ελέγχοντας τα 

προσκοµισθέντα στοιχεία, τις κρίσιµες παραδοχές και τα αιτήµατα του αιτούντος και 

διατυπώνει τις απόψεις της, όσον αφορά τους όρους προέγκρισης.  

 

Όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της αίτησης, η ∆ιεύθυνση Ελέγχων συντάσσει 

Έγγραφο ∆ιατύπωσης Θέσεων, το οποίο αναφέρει συνοπτικά το πόρισµα και τις 

προτάσεις της. 

 

Εντός δέκα (10) ηµερών από την σύνταξη του εγγράφου διατύπωσης θέσεων του 

προηγουµένου άρθρου ορίζεται ηµεροµηνία συνάντησης µε το αιτόν πρόσωπο. 

 

Κατά την παραπάνω συνάντηση συζητούνται οι απόψεις και οι προτάσεις του 

αιτούντος προσώπου και της αρµόδιας υπηρεσίας µε σκοπό την επίτευξη συναίνεσης 

σχετικά µε το περιεχόµενο της προέγκρισης. 
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Εάν συµπέσουν οι απόψεις της αρµόδιας υπηρεσίας και του αιτούντος προσώπου 

συντάσσεται και υπογράφεται από τα µέρη που µετέχουν στη διαδικασία Πρακτικό 

Αποδοχής Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοοµιλικής Τιµολόγησης. 

 

Εάν δεν συµπέσουν οι απόψεις της αρµόδιας υπηρεσίας και του αιτούντος ή εάν 

δεν παραστεί το αιτόν πρόσωπο κατά τη συνάντηση που έχει ορισθεί για την εξέταση της 

αίτησής του, συντάσσεται Πρακτικό Απόρριψης της Προέγκρισης Μεθοδολογίας 

Ενδοοµιλικής Τιµολόγησης.  

 

Εντός είκοσι (20) ηµερών και µε βάση το Πρακτικό που συντάχθηκε, η αρµόδια 

υπηρεσία εκδίδει την απόφαση επί της αίτησης προέγκρισης µεθοδολογίας ενδοοµιλικής 

τιµολόγησης, η οποία κοινοποιείται στο αιτόν πρόσωπο µαζί µε αντίγραφο του εν λόγω 

Πρακτικού. 

 

Το αιτόν πρόσωπο υποχρεούται να καταρτίζει και να υποβάλλει ετήσια έκθεση 

συµµόρφωσης µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης προέγκρισης για το 

οικείο φορολογικό έτος. Στην έκθεση αυτή, πρέπει να περιλαµβάνονται οι απαιτούµενες 

πληροφορίες ώστε να αποδεικνύεται ότι οι κρίσιµες παραδοχές έχουν ικανοποιηθεί και 

να αναφέρεται ρητά πιθανή απόκλιση. Αν, σύµφωνα µε την έκθεση οι κρίσιµες 

παραδοχές δεν έχουν ικανοποιηθεί, τότε ο φορολογούµενος θα πρέπει να υποβάλει 

προτάσεις για την πραγµατοποίηση σχετικών προσαρµογών. 

 

«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: 

α) εάν οι κρίσιµες παραδοχές στις οποίες βασίστηκε η απόφαση προέγκρισης 

αποδειχθούν εσφαλµένες χωρίς ευθύνη της αιτούσας, 

β) εάν επήλθε ουσιώδης µεταβολή των κρίσιµων παραδοχών ή συνθηκών που 

καθιστά αδύνατη την τήρηση των οριζοµένων στην απόφαση προέγκρισης χωρίς ευθύνη 

της αιτούσας, 

γ) 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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Για την ανάκληση ή ακύρωση της απόφασης προέγκρισης συντάσσεται Ειδική 

Έκθεση Απόψεων από την αρµόδια υπηρεσία η οποία κοινοποιείται στο ενδιαφερόµενο 

πρόσωπο. 

 

Για τη συζήτηση της ανάκλησης ή ακύρωσης της απόφασης προέγκρισης ορίζεται 

συνάντηση της αρµόδιας υπηρεσίας µε το ενδιαφερόµενο πρόσωπο και το ενδιαφερόµενο 

πρόσωπο καλείται να παραστεί στη συνεδρίαση µε ιδιαίτερη πρόσκληση, η οποία 

κοινοποιείται σε αυτό τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από την ηµέρα της 

συνάντησης. 

 

Στη συνέχεια εντός τριάντα (30) ηµερών από τη συνάντηση ο Γενικός Γραµµατέας 

εκδίδει την απόφαση επί της ανάκλησης ή ακύρωσης, η οποία κοινοποιείται στο 

ενδιαφερόµενο πρόσωπο και περιλαµβάνει µια σύντοµη αιτιολογία και προκειµένου για 

την ακύρωση, ορίζει το χρονικό σηµείο από το οποίο επέρχονται τα αποτελέσµατά της. 

 

Σε περίπτωση ανάκλησης η απόφαση προέγκρισης θεωρείται ως µηδέποτε 

εκδοθείσα.40 

 

6.9 Πρόστιµα -Κυρώσεις 

 

Το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο επιφέρει αλλαγές και σε επίπεδο προστίµων αφού 

ουσιαστικά καταργεί τον Ν. 3728/2008 του Υπουργείου Ανάπτυξης. Συγκεκριµένα 

αναφέρεται ότι: 

 

1. «Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών 

της παραγράφου 5 του άρθρου 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) 

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 χιλίων (1.000) ευρώ και µεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων 

(10.000) ευρώ. Το πρόστιµο αυτό καταβάλλεται εφάπαξ εντός του επόµενου µήνα από τη 

βεβαίωσή του. Τυχόν άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει τη βεβαίωσή του. Το πρόστιµο 

της παραγράφου αυτής επιβάλλεται και σε περίπτωση που ο φάκελος τεκµηρίωσης δεν 

                                                           
40 ΝΟΜΟΣ 4110 «Ρυθµίσεις στη φορολογία Εισοδήµατος ,ρυθµίσεις Θεµάτων αρµοδιότητας 
Υπουργείου οικονοµικών και λοιπές διατάξεις(ΦΕΚ Α΄17/23-1-2013) & Α.Υ.Ο ΠΟΛ. 1179/18 Ιουλίου 
2013 και  ΠΟΛ 1284/31-12-2013. 
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τίθεται στη διάθεση της αρµόδιας ελεγκτικής αρχής µέσα στην προθεσµία των 30 

ηµερών. 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. 

 

2. 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 δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και µεγαλύτερο των εκατό 

χιλιάδων (100.000) ευρώ. 

 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι 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 όµως το εύρος που προκύπτει 

δεν γίνεται αποδεκτό από τη φορολογική αρχή, αυτή προσδιορίζει τις τιµές ενδοοµιλικών 

συναλλαγών στην τιµή της διαµέσου».41 

 

6.10 Παραδείγµατα προσδιορισµού των τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών (Φάκελος 

Τεκµηρίωσης) 

1ο 
Παράδειγµα 

 

Η Franco είναι µια πολυεθνική µητρική εταιρεία εδρεύουσα στη Γαλλία και είναι 

κύριος του 55% του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της στην Ιταλία µε την 

επωνυµία «Italiano» και του 51% του µετοχικού κεφαλαίου του υποκαταστήµατος της 

στην Ελλάδα µε την επωνυµία « Greeco». 

 

Η εταιρία «Italiano» κατασκευάζει το προϊόν (X) και πωλεί το ολοκληρωµένο 

προϊόν στην εταιρία «Greeco». 

                                                           
41 Κωνσταντίνος Νιφρόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής «Τεκµηρίωση τιµών ενδοοµιλικών 
συναλλαγών (Transfer Pricing): Πότε, πως και ποιές οι κυρώσεις των µη συµµορφωµένων υπόχρεων 
εταιρειών. Τι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις». 
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Η ελεγκτική αρχή επέλεξε την εταιρία «Italiano» για το φορολογικό έλεγχο και 

προέβη στην ακόλουθη ανάλυση, προκειµένου να αποφασιστεί εάν το προϊόν (X) 

τιµολογείται από την εταιρία «Italiano» στην επιχείρηση «Greeco» σύµφωνα µε την αρχή 

των ίσων αποστάσεων. 

 

Τα δηλωθέντα εισοδήµατα  των δύο υποκαταστηµάτων είναι τα ακόλουθα: 

 

Πίνακας 6.1 

Δηλωθέντα Εισοδήματα της Italiano (Κατασκευαστής)  

Πωλήσεις στην εταιρία  Greeco  100.000,00 € 

(1000 μονάδες με ενδοομιλική τιμή 100€/μονάδα)  

Μείον:  

Βιομηχανικό κόστος 75.000,00 € 

Μικτό Κέρδος  25.000,00 € 

Μείον:  

Λειτουργικές δαπάνες 15.000,00 € 

Καθαρό Κέρδος 10.000,00 € 

  

Δηλωθέντα Εισοδήματα Greeco’s(Διανομέας)  

Πωλήσεις σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις 160.000,00 € 

Μείον:  

Αγορές από εταιρία Italiano 100.000,00 € 

Μικτό Κέρδος 60.000,00 € 

Μείον:  

Λειτουργικά έξοδα 40.000,00 € 

Καθαρό Κέρδος 20.000,00 € 

 

Ακολουθούµε τις εξής περιπτώσεις: 

 

Το πρώτο σενάριο 

Προσδιορισµός της ενδοοµιλικής τιµής σύµφωνα µε τη µέθοδο CUP. 

 

Το δεύτερο σενάριο 

Προσδιορισµός της ενδοοµιλικής τιµής σύµφωνα µε τη µέθοδο Τιµής 

Μεταπώλησης. 

 

Το τρίτο σενάριο 

Προσδιορισµός της ενδοοµιλικής τιµής σύµφωνα µε τη µέθοδο κόστος συν 

κέρδους. 
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Η ανάλυση  

 

Το πρώτο σενάριο  

 

Η ελεγκτική αρχή επιλέγει την τιµή των 108,75€ ως συγκρίσιµη τιµή. Αποτελεί την 

τιµή µε την οποία µία ανεξάρτητη επιχείρηση πώλησε το ίδιο προϊόν κάτω από τις ίδιες 

συνθήκες. 

 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο της συγκρίσιµης τιµής και µε την προϋπόθεση ότι όλα τα 

γεγονότα και οι καταστάσεις είναι συγκρίσιµες η ελεγκτική αρχή θα: 

 

1) Εστιάζει στην ενδοοµιλική τιµή του προϊόντος παραγωγής µεταξύ της εταιρίας 

«Italiano» και της επιχείρησης «Greeco». Σε αυτή τη περίπτωση η ενδοοµιλική τιµή ανά 

µονάδα είναι 100,00€. 

 

2) Συγκρίνει αυτή την τιµή µε την τιµή που έχει επιλέξει από την ανεξάρτητη 

επιχείρηση που πώλησε το ίδιο προϊόν Σε αυτήν την περίπτωση, η επιλεγµένη 

συγκρίσιµη τιµή ανά µονάδα είναι 108,75€. 

 

3) Κρίνει αν η ενδοοµιλική τιµή που υιοθετήθηκε είναι σύµφωνη µε την επιλεγµένη 

συγκρίσιµη τιµή της ανεξάρτητης επιχείρησης. 

 

Η ελεγκτική αρχή συγκρίνοντας τις δύο τιµές καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η 

ενδοοµιλική τιµή δεν είναι σύµφωνη µε την αρχή των ίσων αποστάσεων. 

 

Κατά συνέπεια προσαρµόζει την ενδοοµιλική τιµή του προϊόντος που πουλήθηκε 

στην εταιρία Greeco προσαρµόζοντας ταυτόχρονα και το φορολογητέο εισόδηµα που 

οφείλεται. 

 

Πίνακας 6.2 

∆ηλωθέντα Εισοδήµατα της Italiano (Κατασκευαστής)  

Πωλήσεις στην εταιρία  Greeco  108.750,00 € 
(1000 µονάδες µε ενδοοµιλική τιµή 108,75€/µονάδα)  
Μείον:  
Βιοµηχανικό κόστος 75.000,00 € 
Μικτό Κέρδος  33.750,00 € 
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Μείον:  
Λειτουργικές δαπάνες 15.000,00 € 
Καθαρό Κέρδος 18.750,00 € 

 

Οι παραπάνω προσαρµογές αύξησαν το φορολογητέο εισόδηµα της εταιρίας 

«Italiano» κατά 87,5% [(18.750 -10.000)/ 10.000)]. 

 

Το δεύτερο σενάριο  

 

Η ελεγκτική αρχή επιλέγει ως µέτρο σύγκρισης το περιθώριο κέρδους µιας 

ανεξάρτητης επιχείρησης –διανοµέα που φέρει τους ίδια περιουσιακά στοιχεία και 

αντιµετωπίζει τους ίδιους κινδύνους. Έστω αυτό το Μικτό Κέρδος είναι 32%. 

 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο της τιµής µεταπώλησης (RT) και µε την προϋπόθεση ότι 

όλα τα γεγονότα και οι καταστάσεις είναι συγκρίσιµες η ελεγκτική αρχή θα: 

 

1) Εστιάζει στο µικτό περιθώριο κέρδους της εταιρίας «Creeco». Σε αυτή τη 

περίπτωση το µικτό περιθώριο κέρδους είναι (60,000/160,000) = 37.5%. 

 

2) Συγκρίνει το παραπάνω περιθώριο µικτού κέρδους µε το µικτό κέρδος που έχει η 

επιλεγµένη ανεξάρτητη επιχείρηση – διανοµέας το οποίο είναι 32%. 

 

3) Κρίνει εάν το µικτό περιθώριο κέρδους της εταιρίας «Creeco» (37.5%) είναι 

σύµφωνο µε αυτό της ανεξάρτητης επιλεγµένης επιχείρησης (32%). 

 

Συγκρίνοντας τα δύο µικτά περιθώρια κέρδους η ελεγκτική αρχή καταλήγει στο 

συµπέρασµα ότι το ακαθάριστο µικτό κέρδος που υιοθετείτε από την επιχείρηση 

«Creeco» δεν είναι σύµφωνο µε αυτό της επιλεγµένης επιχείρησης –διανοµέα.  

 

Αυτό σηµαίνει ότι η ενδοοµιλική τιµή που υιοθετείτε από την εταιρία «Italiano» 

στην επιχείρηση «Creco» δεν είναι σύµφωνη µε την αρχή των ίσων αποστάσεων. 

 

Κατά συνέπεια η ελεγκτική αρχή θα διενεργήσει τις ακόλουθες προσαρµογές 

προκειµένου να καθοριστεί η αξία της συναλλαγής σύµφωνα µε την αρχή των ίσων 

αποστάσεων. 
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Το προσαρµοσµένο µικτό περιθώριο κέρδους ,σύµφωνα µε την αρχή των ίσων 

αποστάσεων, είναι 32%. 

 

Η ενδοοµιλική τιµή = Πωλήσεις σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις – (το 

προσαρµοσµένο µικτό περιθώριο κέρδους * Πωλήσεις σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις). 

 

= € 160.000 – ( 32% * € 160.000)= 

= € 160.000 – € 51.200 = €108.800. 

 

Παρακάτω δίνονται τα αποτελέσµατα του προσαρµοσµένου εισοδήµατος της 

εταιρίας «Italiano»: 

 

Πίνακας 6.3 

Δηλωθέντα Εισοδήματα της Italiano (Κατασκευαστής)  

Πωλήσεις στην εταιρία  Greeco  108.800,00 € (µετά την 
προσαρµογή) 

(1000 μονάδες με ενδοομιλική τιμή 108,80€/μονάδα)  
Μείον:  
Βιομηχανικό κόστος 75.000,00 € 
Μικτό Κέρδος  33.800,00 € 
Μείον:  
Λειτουργικές δαπάνες 15.000,00 € 
Καθαρό Κέρδος 18.800,00 € 

 

Οι παραπάνω προσαρµογές αύξησαν το φορολογητέο εισόδηµα της εταιρίας 

«Italiano» κατά 88% [(18.800 -10.000)/ 10.000)]. 

 

Το τρίτο σενάριο  

 

Η ελεγκτική αρχή επιλέγει ως µέτρο σύγκρισης το περιθώριο κέρδους (mark-up) 

µιας ανεξάρτητης επιχείρησης – κατασκευαστή που φέρει τα ίδια περιουσιακά στοιχεία 

και αντιµετωπίζει τους ίδιους κινδύνους. Έστω αυτό το Μικτό Κέρδος (mark-up) είναι 

45%. 

 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο της τιµής κόστους συν κέρδος (CP) και µε την προϋπόθεση 

ότι όλα τα γεγονότα και οι καταστάσεις είναι συγκρίσιµες η ελεγκτική αρχή θα: 
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1) Εστιάζει στο µικτό mark-up που κερδίζει η εταιρία «Italiano» (ο 

κατασκευαστής). Σε αυτή τη περίπτωση το µικτό mark-up είναι (100.000- 75.000) / 

75.000 = 33,34%. 

2) Συγκρίνει το παραπάνω περιθώριο µικτού mark-up µε το µικτό κέρδος που έχει 

η επιλεγµένη  ανεξάρτητη επιχείρηση –κατασκευαστής το οποίο είναι 45%. 

3) Κρίνει εάν το µικτό περιθώριο mark-up της εταιρίας «Italiano» που προστίθεται 

στην ελεγχόµενη συναλλαγή της µε την εταιρία «Greeco» είναι σύµφωνο µε αυτό της 

ανεξάρτητης επιλεγµένης επιχείρησης. 

 

Συγκρίνοντας τα δύο mark-ups η ελεγκτική αρχή καταλήγει στο συµπέρασµα το 

mark up που υιοθετείτε στην ελεγχόµενη συναλλαγή δεν είναι ίδιο µε αυτό του 

επιλεγµένου ανεξάρτητου κατασκευαστή.  

 

Αυτό δείχνει ότι η ενδοοµιλική τιµή που υιοθετείτε δεν είναι σύµφωνη µε την αρχή 

της των ίσων αποστάσεων.  

 

Κατά συνέπεια η ελεγκτική αρχή θα διενεργήσει τις ακόλουθες προσαρµογές 

προκειµένου να καθοριστεί η αξία της συναλλαγής σύµφωνα µε την αρχή των ίσων 

αποστάσεων της εταιρίας «Italiano» και της επιχείρησης «Creeco». 

 
Το προσαρµοσµένο mark-up = 75.000 * 45% = € 33.750 

Η προσαρµοσµένη ενδοοµιλική τιµολόγηση = 33.750 + 75.000 = € 108.750. 

 

Παρακάτω δίνονται τα αποτελέσµατα του προσαρµοσµένου εισοδήµατος της 

εταιρίας «Italiano»: 

 

Πίνακας 6.4 

Δηλωθέντα Εισοδήματα της Italiano (Κατασκευαστής)  

Πωλήσεις στην εταιρία  Greeco  108.750,00 € (µετά 
την προσαρµογή) 

(1000 μονάδες με ενδοομιλική τιμή 108,75€/μονάδα)  
Μείον:  
Βιομηχανικό κόστος 75.000,00 € 
Μικτό Κέρδος  33.750,00 € 
Μείον:  
Λειτουργικές δαπάνες 15.000,00 € 
Καθαρό Κέρδος 18.750,00 € 
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Οι παραπάνω προσαρµογές αύξησαν το φορολογητέο εισόδηµα της εταιρίας 

«Italiano» κατά 87,50% [(18.750 -10.000)/ 10.000)]. 

 

Με βάση τη προηγούµενη ανάλυση είναι προφανές η εφαρµογή κάθε µία από τις 

παραδοσιακές µεθόδους ενδοοµιλικής τιµολόγησης οδήγησε στην ίδια αξία της 

ελεγχόµενης συναλλαγής µεταξύ της εταιρίας «Italiano» και της επιχείρησης «Creeco».42 

 

2ο Παράδειγµα 

Η εταιρεία ΚΣ είναι µέλος του Ελληνικού Οµίλου ΕΒΣΚ. Ο όµιλος κατέχει το 50% 

του µετοχικού κεφαλαίου της ελεγχόµενης επιχείρησης, η οποία παράγει το προϊόν Α. 

Επίσης κατέχει και το 25% του µετοχικού κεφαλαίου µιας άλλης συνδεόµενης 

επιχείρησης ΠΣ και το 25% µιας τρίτης συνδεόµενης επιχείρησης ΡΣ. 

 

Για την τεκµηρίωση των συναλλαγών της η εταιρεία θα χρησιµοποιήσει την 

παραδοσιακή µέθοδο «Συγκρίσιµη µη ελεγχόµενη τιµή». 

Αναλυτικά οι ετήσιες πωλήσεις του συγκεκριµένου κωδικού προϊόντος ανά πελάτη 

στις ανεξάρτητες αλλά και στις συνδεόµενες επιχειρήσεις έχουν ως εξής: 

 

Πίνακας 6.5 

Πωλήσεις προϊόντος Α       

Επωνυμία πελάτη Ετήσια αξία(€) Ετήσια ποσότητα Μέση τιμή Πώλησης(€) 

Ανεξάρτητη Επιχείρηση 1 50.000,00 200,00 250,00 

Ανεξάρτητη Επιχείρηση 2 75.000,00 150,00 500,00 

Ανεξάρτητη Επιχείρηση 3 65.000,00 180,00 361,11 

Ανεξάρτητη Επιχείρηση 4 80.000,00 200,00 400,00 

Ανεξάρτητη Επιχείρηση 5 67.000,00 300,00 223,33 

Ανεξάρτητη Επιχείρηση 6 20.000,00 50,00 400,00 

Ανεξάρτητη Επιχείρηση 7 55.000,00 150,00 366,67 

Ανεξάρτητη Επιχείρηση 8 75.000,00 350,00 214,29 

Ανεξάρτητη Επιχείρηση 9 88.000,00 200,00 440,00 

Ανεξάρτητη Επιχείρηση 10 50.000,00 100,00 500,00 

Σύνολα 625.000,00 1.880,00  

    

Συνδεόμενη επιχείρηση ΚΣ 70.000,00 200,00 350,00 

                                                           
42 Transfer Pricing Guidelines:. A guide to the application of Article 30 of the Income Tax Low No 
91/2005. 
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Συνδεόμενη επιχείρηση ΠΣ 80.000,00 165,00 484,85 

Συνδεόμενη επιχείρηση ΡΣ 90.000,00 220,00 409,09 

Σύνολα 240.000,00 585,00 - 

 

Τα ανωτέρω δεδοµένα και συγκεκριµένα την µέση τιµή πώλησης ενσωµατώσαµε 

σε πίνακα excel και µε τη χρήση της συνάρτησης QUARTILE.EXC προσδιορίσαµε το 

Ενδοτεταρτηµοριακό εύρος: 
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Πίνακας 6.6Πίνακας 

6.6 
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Πίνακας 6.7 

Κατώτερη τιμή 214,285714 

Κατώτερο Τεταρτημόριο (25%) 277,777778 

Διάμεσος (50%) 383,333333 

Ανώτερο Τεταρτημόριο (25%) 430,000000 

Ανώτερη τιμή 500,000000 

Αριθμός παρατηρήσεων 10,000000 

 

Εποµένως το αποδεκτό εύρος τιµών είναι :277,77€-430,00€ 

Από τον ανωτέρω πίνακα διαπιστώνουµε τα εξής: 

 

Α) για τις συνδεόµενες επιχειρήσεις ΚΣ και ΡΣ: 

 

H εταιρεία έχει τηρήσει την αρχή των ίσων αποστάσεων καθώς η µέση τιµή 

πώλησης προς αυτές είναι € 350,00 και € 409,09 και είναι εντός του 1ου και 3ου 

τεταρτηµορίου δηλαδή εντός των τιµών πωλήσεων € 277,77 και € 430,00. 

 

Β) για την συνδεόµενη επιχείρηση ΠΣ: 

 

Η εταιρία δεν έχει τηρήσει την αρχή των ίσων αποστάσεων καθώς η µέση τιµή 

πώλησης προς αυτή είναι 484,85€ και είναι εκτός των αποδεκτών ορίων. Εποµένως η 

ελεγκτική αρχή επεµβαίνει ορίζοντας την τιµή αυτής της διαµέσου , δηλαδή 383,33€. 

 

Το πλεονέκτηµα του περιορισµού του εύρους των τιµών µε βάσει την στατιστική 

µέθοδο κατανοµής συνίσταται ότι εξουδετερώνονται οι ακραίες τιµές και λαµβάνονται 

υπόψη οι κύριες τάσεις. 

 

Εάν η εταιρεία για την τεκµηρίωση των συναλλαγών της θέλει να χρησιµοποιήσει 

την παραδοσιακή µέθοδο «τιµής µεταπώλησης» τότε θα έπρεπε να ακολουθήσει την 

παρακάτω µεθοδολογία: 

 

1ο ΒΗΜΑ  

 

Από την τιµή πώλησης στην συνδεδεµένη επιχείρησης ΚΣ αφαιρούµε το µικτό 

περιθώριο κέρδους της ανεξάρτητης επιχείρησης 1 ώστε να προκύψει το κόστος 
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πωληθέντων (θεωρητικά το µικτό περιθώριο κέρδους της ανεξάρτητης επιχείρησης 1 

µπορούµε να το βρούµε από µία Τράπεζα Πληροφοριών). 

 

Έστω το µικτό περιθώριο κέρδους της ανεξάρτητης επιχείρησης 1 είναι 20%.Έτσι 

έχουµε : 

 

Κόστος Πωληθέντων =350,00-(350,00Χ0,20)=280,00€  

 

2ο ΒΗΜΑ  

 

Από το κόστος πωληθέντων αφαιρούµε διάφορα έξοδα όπως µεταφορικά, 

εκτελωνιστικά κ.α) τα οποία ανέρχονται 50,00 €. 

 

Έτσι µε αυτό τον τρόπο καταλήγουµε στη συγκρίσιµη τιµή αγοράς: 

 

Συγκρίσιµη τιµή αγοράς = 280,00-50,00=230,00€ 

 

Αυτό σηµαίνει ότι η ελεγχόµενη επιχείρηση τηρεί την αρχή των ίσων αποστάσεων 

µόνο εφόσον το κόστος κτήσης του προϊόντος Α που πούλησε στην συνδεδεµένη 

επιχείρηση ΚΣ ανέρχεται στην τιµή 120,00€. 

 

Εάν η εταιρεία για την τεκµηρίωση των συναλλαγών της θέλει να χρησιµοποιήσει την 

παραδοσιακή µέθοδο «του κόστους συν κέρδους » τότε θα έπρεπε να έχουµε το κόστος 

του προϊόντος Α από ανεξάρτητη επιχείρηση παραγωγής και του συνολικού περιθωρίου 

κέρδους της. 

 

Έστω από έρευνα που έγινε σε Τράπεζα πληροφοριών και προέκυψαν τα εξής 

στοιχεία: 

 

Ανεξάρτητη εταιρία παραγωγής προϊόντος Β 

 

Πίνακας 6.8 

Καθαρή πώληση του Προϊόντος Α 300,00€ 

Κόστος παραχθέντων 120,00€ 

Καθαρό κέρδος 180,00€ 
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Λειτουργικά έξοδα 100,00€ 

Λειτουργικό κέρδος 80,00€ 

 

Συνολικό περιθώριο κέρδους= 80,00 / (180,00 + 100,00) = 36%  

 

Για την ελεγχόµενη επιχείρηση θα έχουµε: 

 

Κόστος παραχθέντων προϊόντων 120,00€ 
Λειτουργικά Έξοδα 100,00€ 

 

Τιµή πώλησης (transfer price) = (κόστος παραχθέντων + λειτουργικά έξοδα) Χ 

(περιθώριο κέρδους της ανεξάρτητης επιχείρησης) (1) 

 

Αντικαθιστώντας στη παραπάνω εξίσωση (1): 

 

Τιµή πώλησης (transfer price) =(120,00+100,00) Χ 1,36=299,20€. 

 

Εποµένως η ελεγχόµενη επιχείρηση θα πρέπει να πουλά στη συνδεόµενη 

επιχείρηση στην τιµή των 300,00 € περίπου. 

 

Ωστόσο, η ελεγχόµενη επιχείρηση µπορεί να είναι πολύ πιο αποτελεσµατική στις 

διαδικασίες κατασκευής από ότι η ανεξάρτητη επιχείρηση , επιτρέποντας έτσι να έχει 

χαµηλότερο κόστος. Αυτό θα επέτρεπε το επίπεδο κέρδους της ελεγχόµενης εταιρείας να 

είναι υψηλότερο από αυτό της εταιρείας Β. Εποµένως είναι σκόπιµο να γίνει 

προσαρµογή ως προς την επίδραση αυτής της διαφοράς στο κέρδος. 

 

6.11 Κριτική νοµοθετικού περιεχοµένου. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι µέσω του νέου νοµοθετήµατος επιχειρείται ένας 

εξορθολογισµός του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει τις ενδοοµιλικές συναλλαγές. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να καθίσταται ευκολότερη η ανταπόκριση των επιχειρήσεων 

στις υποχρεώσεις τους ενώ ταυτόχρονα ξεκαθαρίζει και το θολό νοµοθετικό πλαίσιο για 

τις ελεγκτικές υπηρεσίες. 

 

Επίσης για πρώτη φορά εισάγεται η έννοια της σύναψης Συµφωνιών 

Προκαθορισµένης Τιµολόγησης δηλαδή η δυνατότητα που έχουν πολυεθνικές εταιρίες 
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µε τις θυγατρικές τους στην Ελλάδα να υποβάλουν στο ΥΠΟΙΚ συγκεκριµένη 

µεθοδολογία βάσει της οποίας θα τιµολογούν συγκεκριµένες µελλοντικές συναλλαγές 

τους. Η πρακτική αυτή θα βοηθήσει ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο οι φορολογικές 

διενέξεις ενώ παράλληλα µε την εµπέδωση της ασφάλειας δικαίου προσελκύονται 

περισσότερες διεθνείς επενδύσεις. 

 

Η τεκµηρίωση των τιµών των ενδοοµιλικών συναλλαγών είναι ένα πάρα πολύ 

σηµαντικό κεφάλαιο στην ορθολογική λειτουργία των επιχειρήσεων και µε µία ευρύτερη 

έννοια στην καταπολέµηση της απόκρυψης φορολογητέας ύλης. Η χώρα µας 

ακολούθησε στο ακέραιο την Ευρωπαϊκή πολιτική σχετικά µε τον έλεγχο των 

συναλλαγών µεταξύ των συνδεδεµένων επιχειρήσεων. Τα οφέλη από την ορθή εφαρµογή 

της σχετικής Νοµολογίας θα είναι αρκετά. Η ευαισθητοποίηση σχετικά  µε τα ζητήµατα 

τεκµηρίωσης των τιµών των ενδοοµιλικών συναλλαγών ενδέχεται να οδηγήσει στον 

περιορισµό της µεταφοράς κερδών εκτός Ελλάδας. Ακόµη είναι πιθανό να βελτιωθούν 

τόσο οι τιµές των καταναλωτικών προϊόντων και των πρώτων υλών όσο και η 

ανταγωνιστικότητα µεταξύ των επιχειρήσεων. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η παγκοσµιοποίηση και η ταχεία ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου έχουν κάνει την 

διαιτερική τιµολόγηση µια καθηµερινή ανάγκη για τη µεγάλη πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων. 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. 

 

Όλο και περισσότερες χώρες έχουν υιοθετήσει τις κατευθυντήριες οδηγίες του 

ΟΟΣΑ για την αντιµετώπιση της ενδοοµιλικής τιµολόγησης ή έχουν αναθεωρήσει την 

υπάρχουσα νοµοθεσία και τις πρακτικές τους προς αυτήν την κατεύθυνση. 

 

Οι φορολογικές αρχές έχουν κάνει πρώτη προτεραιότητα τους την εφαρµογή στην 

τιµολόγηση των ενδοοµιλικών συναλλαγών την αρχή ίσων αποστάσεων(arm’s length 

principle), έχουν εντείνει τους φορολογικούς ελέγχους προσπαθώντας παράλληλα να 

αυξήσουν τα φορολογικά έσοδα. Επίσης τελευταία έχουν γίνει βήµατα σε ένα πιο σαφή 

πλαίσιο τεκµηρίωσης ενδοοµιλικών συναλλαγών µε την υιοθέτηση των 

Προκαθορισµένων τιµών Τεκµηρίωσης (APAs) και των Ασφαλών Λιµένων( tax 

shelters). 

 

Παρόλο αυτά υπάρχουν έντονες προστριβές µεταξύ των αρµόδιων φορολογικών 

αρχών και των επιχειρήσεων λόγω της έλλειψης συγκριτικών στοιχείων (έλλειψη βάσεων 

δεδοµένων) και υιοθέτησης διαφορετικών µεθόδων ενδοοµιλικής τιµολόγησης. 

 

Επίσης το αυξανόµενο κόστος συµµόρφωσης από πλευράς των επιχειρήσεων, η 

ύπαρξη υψηλών φορολογικών συντελεστών, η αδυναµία φορολόγησης των 

ηλεκτρονικών ενδοοµιλικών συναλλαγών καθώς και η έλλειψη έµπειρου και 

εκπαιδευµένου ελεγκτικού προσωπικού επιδεινώνει το πρόβληµα. 

 

Εξάλλου έχουν δηµιουργηθεί αρκετά προβλήµατα τεκµηρίωσης σε συναλλαγές µε 

αρνητικό περιθώριο κέρδους, το οποίο είναι αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης σε 

πολλούς κλάδους και της δυσκολίας άµεσης προσαρµογής του έµµεσου κόστους. 
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Το κανονιστικό πλαίσιο για τις ενδοοµιλικές συναλλαγές έχει ρωγµές τις οποίες 

εκµεταλλεύονται οι εταιρίες για να αποκοµίσουν οφέλη. Η αποτελεσµατικότητα των 

κατευθυντήριων οδηγιών του ΟΟΣΑ έχουν τεθεί υπό αµφισβήτηση αφού οι µέθοδοι 

προσδιορισµού των τιµών δεν αποδεικνύουν µε σαφήνεια την αρχή των ίσων 

αποστάσεων. 

 

Το σύστηµα ενδοοµιλικής τιµολόγησης θα είναι εκτελέσιµο εάν είναι λογικό και 

κατανοητό από τις εταιρίες και τις φορολογικές αρχές. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη αυτήν την κατάσταση το Νοεµβρίου 2011, οµάδα εργασίας 

αριθ. 6 της Επιτροπής των φορολογικών υποθέσεων Committee on Fiscal Affairs-WP6), 

ενέκρινε ένα πρόγραµµα κανόνων για την απλοποίηση ή τη βελτίωση των απαιτήσεων 

τεκµηρίωσης της ενδοοµιλικής τιµολόγησης,  

 

Αυτή η Λευκή Βίβλος για την τεκµηρίωση ενδοοµιλικής τιµολόγησης ερευνά την 

τρέχουσα παρούσα κατάσταση , εξετάζει τους σκοπούς και τους στόχους της 

τεκµηρίωσης ενδοοµιλικής  τιµολόγησης και κάνει τις προτάσεις ως προς τον τρόπο µε 

τον οποίο τις οι κανόνες αυτοί θα γίνουν απλούστεροι και συγχρόνως θα παρέχουν στις 

αρµόδιες ελεγκτικές αρχές χρήσιµες πληροφορίες για τον έλεγχο των ενδοοµιλικών 

συναλλαγών.  

 

Επίσης στις 19 Ιουλίου 2013 ο ΟΟΣΑ δηµοσίευσε ένα πρόγραµµα δράσης για τη 

διάβρωση βάσεων και τη µετατόπιση κέρδους (Base Erosion and Profit Shifting - 

BEPS»). Η ∆ράση 13 στο πρόγραµµα δράσης BEPS δηλώνει ότι ο ΟΟΣΑ «θα αναπτύξει 

τους κανόνες σχετικά µε την τεκµηρίωση µεταφοράς τιµολόγησης για να ενισχύσει τη 

διαφάνεια για τη φορολογική διοίκηση λαµβάνοντας υπόψη τις δαπάνες συµµόρφωσης για 

την επιχείρηση. Οι κανόνες που αναπτύσσονται θα περιλάβουν µια απαίτηση ότι 

Πολυεθνικές εταιρίες (MNE) θα παρέχουν σε όλες τις κυβερνήσεις τις σχετικές αναγκαίες 

πληροφορίες για τη σφαιρική κατανοµή του εισοδήµατος τους, της οικονοµικής 

δραστηριότητας και των φόρων που πληρώνονται µεταξύ των χωρών, σύµφωνα µε ένα 

κοινό πρότυπο». Για αυτό το πρόγραµµα αλλά και για την Λευκή Βίβλο προσκάλεσαν τα 

συµβαλλόµενα µέρη σε δηµόσια διαβούλευση .43 

 

                                                           
43 «WHITE PAPER ON TRANSFER PRICING DOCUMENTATION» ,OECD 30 July 2013. 
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Όλες αυτές οι ενέργειες καταδεικνύουν την επιµονή των αρµόδιων µερών να 

[επιλύσουν το ζήτηµα των ενδοοµιλικών συναλλαγών άµεσα µε τρόπο απλό και δίκαιο 

για όλα τα συµβαλλόµενα µέρη . 

 

Είναι ανάγκη πλέον όλοι οι συµµετέχοντες να προχωρήσουν στο σχεδιασµό ενός 

διεθνούς φορολογικού συστήµατος, ώστε η διασυνοριακή επένδυση να καταστεί βιώσιµη 

δηµιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για µεγαλύτερη ανάπτυξη και πλούτο.  
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