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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ανάπτυξη και η επέκταση των πολυεθνικών εταιρειών με στόχο την επέκταση 

του κύκλου εργασιών, συνέβαλε στην αύξηση των συναλλαγών μεταξύ των 

συνδεδεμένων εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό, η τιμολόγηση των Ενδοομιλικών 

συναλλαγών αποτελεί αντικείμενο νομοθετικής ρύθμισης που καθορίζει 

συγκεκριμένους κανόνες, βάσει των οποίων επιτυγχάνεται και ο ορθός έλεγχός τους. 

Ουσιαστικά, ως Ενδοομιλική τιμολόγηση ή όπως αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία 

ως “transfer pricing” ορίζεται ο προσδιορισμός της αξίας των συναλλαγών μεταξύ των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Δηλαδή, αφορά την αξία που μια επιχείρηση χρεώνει για 

ένα προϊόν, για μια άυλη υπηρεσία ή για τη χρήση των άυλων περιουσιακών της 

στοιχείων, μια συνδεδεμένη επιχείρησή της. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται σαφές πως οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις είθισται να προσδιορίζουν την τιμή των Ενδοομιλικών 

συναλλαγών βάσει του κόστους παραγωγής ή βάσει της επικρατούσας τιμής στην 

αγορά. 

Σε κάθε περίπτωση, γίνεται αντιληπτό ότι η Ενδοομιλική τιμολόγηση αποτελεί 

μια διαδικασία εξέχουσας σημασίας για τις επιχειρήσεις, διότι συμβάλλει στον 

προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών που έχουν συνδεδεμένες επιχειρήσεις που 

λειτουργούν υπό διαφορετικά φορολογικά συστήματα. Ως εκ τούτου, η Ενδοομιλική 

τιμολόγηση δύναται να βελτιώσει τη συνολική αξία και την επιτυχία της επιχείρησης 

καθώς αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο των ομίλων στη διαδικασία μείωσης της 

συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης καθώς επιλέγουν τη διενέργεια συναλλαγών σε 

εταιρείες που είναι εγκατεστημένες σε χώρες με ευνοϊκό φορολογικό σύστημα.  

Κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή της ακολουθητέας 

τιμολογιακής πολιτικής των Ενδοομιλικών συναλλαγών που αναπτύσσονται στο 

πλαίσιο του ομίλου εταιριών. Υπό αυτήν την έννοια, μελετάται το υπάρχον θεσμικό 

πλαίσιο, ο έλεγχος των Ενδοομιλικών συναλλαγών και η ανάπτυξη φακέλου 

τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών συναλλαγών. Στα κύρια ερευνητικά ερωτήματα για την 

εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής συγκαταλέγεται το ποιο είναι το θεσμικό 

πλαίσιο της ενδοομιλικής τιμολόγησης, το πώς διενεργείται έλεγχος επί των 

Ενδοομιλικών συναλλαγών και το πώς καταρτίζεται ο φάκελος τεκμηρίωσης των 

συναλλαγών. 
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ανάπτυξη της διεθνοποιημένης οικονομίας είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση 

των σχέσεων – συναλλαγών μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Υπό αυτήν την 

έννοια, δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν εταιρικοί κολοσσοί, με θυγατρικές εταιρίες 

που αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους σε όλο τον κόσμο. Στην κατεύθυνση αυτήν 

λαμβάνουν χώρα πολλαπλές συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων που απαρτίζουν 

τους ομίλους εταιρειών – συναλλαγές που επιτάσσεται να καταγραφούν και να 

παρουσιαστούν με σαφή και ορισμένο τρόπο, ώστε αφενός να παρέχεται η απαραίτητη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση επί των συναλλαγών και αφετέρου οι συναλλαγές 

αυτές να υπόκεινται σε φορολόγηση κατά το ισχύον φορολογικό σύστημα. Η 

παγκοσμιοποίηση, υπό αυτήν την έννοια, έχει επιφέρει πολλές διαφορετικές 

διαδικασίες μέσω των οποίων πραγματοποιούνται οι συναλλαγές αυτές μεταξύ των 

εταιρειών που απαρτίζουν τους ομίλους. Άλλωστε, είναι σαφές πως πλέον πιο εύκολα 

δημιουργούνται όμιλοι εταιρειών και οι οργανισμοί αυτοί δημιουργούν θυγατρικές, 

κοινοπραξίες, εταιρείες ειδικού σκοπού και επενδυτικά κεφάλαια σε χώρες που κυρίως 

διέπονται από ηπιότερα φορολογικά συστήματα. Πάντως, ο ρόλος της ενδοομιλικής 

τιμολόγησης αυξάνεται με την ύπαρξη και διάδοση του θεσμού των υπεράκτιων 

φορολογικών κέντρων ή των φορολογικών παραδείσων, όπου δηλαδή πρόκειται για 

περιοχές που με κατάλληλα νομικά πλαίσια εξασφαλίζουν τη μυστικότητα των 

συναλλαγών και τη χαλαρή ελεγκτική πολιτική.  

Ουσιαστικά, η έννοια των Ενδοομιλικών συναλλαγών αποτελεί μια έννοια 

άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή της ενδοομιλικής τιμολόγησης (transfer pricing). Υπό 

αυτήν την έννοια, η Ενδοομιλική συναλλαγή συμβαίνει όταν μια μονάδα μιας 

επιχείρησης εμπλέκεται σε μια άλλη μονάδα της ίδιας επιχείρησης. Μάλιστα, ο όρος 

Ενδοομιλική τιμολόγηση αναφέρεται στις τιμές που τίθενται και στις οποίες 

ανταλλάσσονται υλικά και άυλα αγαθά ή υπηρεσίες μεταξύ των επιμέρους τμημάτων 

μιας επιχείρησης ή μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Στην κατεύθυνση αυτήν, 

η πρακτική των υπερτιμολογήσεων στα ενδοομιλικά έξοδα και αντίστοιχα 

υποτιμολογήσεων στα ενδοομιλικά έσοδα αποσκοπεί στη συρρίκνωση της συνολικής 

διεθνώς φορολογικής επιβάρυνσης του ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, η τιμολόγηση των 

συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων καλείται Ενδοομιλική τιμολόγηση 
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(Transfer Pricing) και αποτελεί τον οικονομικό όρο που υποδηλώνει τη διαδικασία 

προσδιορισμού αξίας στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ επιχειρήσεων 

που συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή, οι ενδοομιλικές συναλλαγές είναι σύνηθες 

φαινόμενο συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο δράσης ενός ομίλου 

εταιρειών και αφορούν τις σχέσεις που προκύπτουν κυρίως μεταξύ της μητρικής και 

των θυγατρικών εταιρειών. 

Από την άλλη πλευρά, η Ενδοομιλική τιμολόγηση στο πλαίσιο της 

διεθνοποιημένης οικονομίας ενέχει ιδιαίτερη σημασία καθώς συμβάλλει στην 

επέκταση των συναλλαγών σε χώρες που διέπονται από διαφορετικά νομικά πλαίσια 

και από διαφορετικά φορολογικά συστήματα. Μάλιστα, στη διαδικασία διαμόρφωσης 

κερδών με ασφαλές πλαίσιο ταμειακών ροών γίνεται σαφές πως είναι δυνατό να 

δημιουργηθούν επενδυτικά σχήματα θυγατρικών εταιρειών μέσω των οποίων 

αναπτύσσονται συναλλαγές οι οποίες πρέπει να διέπονται από διαδικασίες που θα 

καταλογίζουν τα κόστη στα κατάλληλα κέντρα. Επομένως, αποφάσεις για Ενδοομιλική 

τιμολόγηση λαμβάνουν οι πολυεθνικές εταιρίες και πρακτικά όταν ένα τμήμα 

πολυεθνικής εταιρίας τιμολογεί είτε ενσώματα είτε ασώματα στοιχεία του Ενεργητικού 

σε μια συνδεδεμένη είτε θυγατρική επιχείρηση, τον αντιμετωπίζει ως πωλητή. Η 

θυγατρική, που εδράζεται σε χώρα με ευνοϊκό φορολογικό σύστημα, δημιουργεί αξίες 

ώστε να δικαιολογεί όλο και περισσότερα κέρδη, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το 

καταλογισμένο φόρο εισοδήματος. 

Στην κατεύθυνση αυτήν, μέσω κατάλληλων σχημάτων οι επιχειρήσεις μπορούν 

να ελαχιστοποιήσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις αλλά και να διαχωρίζουν τα 

κέρδη τους διασφαλίζοντας ότι θα τα καταλογίσουν σε κράτη με ευνοϊκά φορολογικά 

συστήματα δηλαδή σε χώρες με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές ή με χαλαρό 

θεσμικό πλαίσιο. Ακόμη, η Ενδοομιλική τιμολόγηση συμβάλλει στην αποφυγή της 

διπλής φορολόγησης των επιχειρήσεων. Εντούτοις, υπάρχουν και ορισμένες παγίδες 

κατά την εφαρμογή της, τις οποίες πρέπει να λάβουν υπόψη οι επιχειρήσεις. Στην 

κατεύθυνση αυτήν, μια επιχείρηση μπορεί να μεταφέρει τα κέρδη της από μια χώρα με 

υψηλούς συντελεστές φορολόγησης σε μια χώρα με χαμηλότερους συντελεστές μέσω 

αφενός της μεγιστοποίησης των εξόδων στην πρώτη (πωλήτρια) και αφετέρου της 

μεγιστοποίησης του εισοδήματος στη δεύτερη (αγοράστρια). Ουσιαστικά, η 

Ενδοομιλική τιμολόγηση αποτελεί ένα μέσο με το οποίο μια πολυεθνική εταιρεία έχει 

τη δυνατότητα να μεταφέρει τα κέρδη της σε όλον τον κόσμο και γίνεται σαφές πως η 
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συγκεκριμένη ευελιξία δίνει δυνατότητα για φοροαποφυγή ή και για φοροαποφυγή, 

καθώς είναι ιδιαιτέρως δαπανηρό για τις ελεγκτικές αρχές να γίνει εξακρίβωση των 

στοιχείων. Άλλωστε, γίνεται σαφές πως ο φόρος είναι κόστος και ως εκ τούτου ένας 

μάνατζερ προσπαθεί να διαχειριστεί αυτό το κόστος λαμβάνοντας το αντίστοιχο ρίσκο. 

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τονισθεί με ιδιαίτερη έμφαση πως οι 

ενδοομιλικές τιμολογήσεις αποτελούν εργαλείο στη διαδικασία διοίκησης μιας 

επιχείρησης καθώς αποτελούν θεμέλιο για τη θεμελίωση κερδών και η σπουδαιότητά 

της έγκειται στο γεγονός ότι συμβάλλει στην διοχέτευση των κερδών στις 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατή η μετακύλιση 

κερδών και ως εκ τούτου η φορολογική ελάφρυνση τις επιχείρησης σε χώρες με υψηλά 

επίπεδα φορολόγησης και η φορολόγησή της εκεί που οι φορολογικοί συντελεστές 

είναι ευνοϊκοί. Ως εκ τούτου γίνεται σαφές πως οι κυβερνήσεις των χωρών έχουν κάθε 

λόγο να παρακολουθούν στενά τις ενδοομιλικές συναλλαγές διότι μόνον έτσι έχουν τη 

δυνατότητα να διασφαλίσουν τα φορολογικά τους έσοδα. Άλλωστε, είναι σαφές πως η 

Ενδοομιλική τιμολόγηση εξυπηρετεί πολύπλευρα τις επιχειρήσεις διότι ελαχιστοποιεί 

το φορολογητέο εισόδημα, ελαχιστοποιεί τους εισαγωγικούς δασμούς, συμβάλλει στην 

αποφυγή χρηματοοικονομικών προβλημάτων, συμβάλλει στη διευθέτηση των 

απαραίτητων προσαρμογών βάσει των νομισματικών μεταβολών καθώς επίσης ασκεί 

και έλεγχο στα αποτελέσματα των εταιρειών με γνώμονα την αποδοτικότητά τους. 

Στόχος σε κάθε περίπτωση είναι η διαφάνεια επί των Ενδοομιλικών 

συναλλαγών, κατάσταση που επιτυγχάνεται μέσα από την «Αρχή των Ίσων 

Αποστάσεων» που απορρέει από τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ και 

ουσιαστικά ορίζει ότι οι εταιρίες πρέπει να εφαρμόζουν στις ενδοομιλικές τους 

συναλλαγές ταυτόσημους ή όμοιους όρους με αυτούς που θα εφαρμόζονταν για τις 

ίδιες ή για παρόμοιες συναλλαγές μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Μάλιστα, οι 

περισσότερες χώρες εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη αρχή στο πλαίσιο διαφάνειας των 

Ενδοομιλικών συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η 

καταγραφή της τιμολογιακής πολιτικής που ακολουθεί μια επιχείρηση στο πλαίσιο 

ανάπτυξης Ενδοομιλικών συναλλαγών και υπό αυτήν την έννοια τα ερευνητικά 

ερωτήματα που απαντώνται είναι το ποιο είναι το υπάρχουν θεσμικό πλαίσιο 

τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών συναλλαγών, πως γίνεται ο έλεγχος επί των Ενδοομιλικών 
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συναλλαγών και πως καταρτίζεται ο φάκελος τεκμηρίωσης. Συνεπώς, στα επόμενα 

κεφάλαια καταγράφεται το θεσμικό πλαίσιο και αναλύονται οι ενοποιημένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ενδοομιλικές συναλλαγές. Ακολουθεί η 

διαδικασία ανάλυσης του ελέγχου επί των Ενδοομιλικών συναλλαγών, η ανάπτυξη 

φακέλου τεκμηρίωσης ενώ τέλος παρατίθεται μελέτη περίπτωσης Ενδοομιλικών 

συναλλαγών για την κοινοπραξία ΚΑΠΑ. 
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

Το ζήτημα των Ενδοομιλικών συναλλαγών αναλύεται κυρίως από την ξένη 

βιβλιογραφία από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 καθώς μεγάλες πολυεθνικές 

εταιρείες εφαρμόζουν κατά πάγια τακτική, ειδική τιμολογιακή πολιτική μεταξύ των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων τους, που σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετική για τους 

υπόλοιπους πελάτες που διαθέτουν στο χαρτοφυλάκιο τους. Ο όρος Ενδοομιλική 

τιμολόγηση, όπως και τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτή, εισάγεται στην 

Ελλάδα πολύ αργότερα και η βιβλιογραφία άρχισε μόλις από το 2000 και μετά να 

αναφέρεται στο συγκεκριμένο θέμα.  

Η πρώτη αναφορά για το transfer pricing γίνεται από τον Jack Hirshleifer το 1956 

(Hirshleifer, Jul. 1956) με ένα άρθρο του που καταλήγει στην θεωρία ότι η μητρική 

επιχείρηση πρέπει να κατανείμει την παραγωγή της σε διαφορετικά κέντρα κόστους. 

Πιο συγκεκριμένα η θεωρία του κατέληξε και έθεσε ότι η τιμή του transfer pricing μιας 

επιχείρησης προσδιορίζεται στο ύψος του οριακού κόστους που έχουν τα διαιρεμένα 

εσωτερικά κέντρα κόστους του Ομίλου.  

Λίγο αργότερα το 1964 σε άρθρο του ο Jr. Gould (Goult, 1964) προσθέτει στην θεωρία 

του Hirshleifer πως οι οικονομικοί διευθυντές καθορίζουν το οριακό κόστος της 

επιχείρησης, παίρνοντας σαν δεδομένο το κέρδος που προκύπτει από την τιμολογιακή 

πολιτική του transfer pricing. Πιο συγκεκριμένα τελειοποίησε τη θεωρία για να 

συμπεριλάβει και αγορές που λειτουργούν όχι σε συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού με 

περιορισμό στο κόστος συναλλαγής στις ενδιάμεσες αγορές.  

Την ίδια χρονιά οι Nicholas Dopuch και David F. Drake (Drake, 1964) προσπάθησαν 

να εισάγουν ένα μαθηματικό μοντέλο που να εξηγεί την τιμολογιακή πολιτική των 

επιχειρήσεων με στόχο να κατανοήσουν τις προγενέστερες θεωρίες του transfer 

pricing. Η απάντηση τους βρίσκεται στον γραμμικό προγραμματισμό και πιο 

συγκεκριμένα στις ψευδομεταβλητές. Χρησιμοποίησαν τις ψευδομεταβλητές σαν βάση 

αναφοράς και καθόρισαν τα επίπεδα των τιμών του transfer pricing ως το αλγεβρικό 

άθροισμα των μεταβλητών αυτών συν το μεταβλητό κόστος του ενδιάμεσου προϊόντος.  

To 1970 o Mohamed Onsi (Onsi, 1970) σε σχετικό του άρθρο πρόσθεσε πως σε 

αποκεντρωμένα κέντρα κόστους η λήψη αποφάσεων καθώς και το επίπεδο του 
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προϋπολογισμένου transfer pricing σε μια πολυεθνική επιχείρηση αποτελούσε 

πρόβλημα. Πιο συγκεκριμένα αυτό που εξέτασε ήταν το πρόβλημα που υπήρχε σε 

πολυεθνικές επιχειρήσεις να αποφασίσουν το προκαθορισμένο ύψος του transfer 

pricing δεδομένου της πολυπλοκότητας των διαφορετικών οικονομικών συστημάτων 

που επικρατούσε σε κάθε χώρα. Έτσι πρότεινε ένα μαθηματικό μοντέλο που βασίστηκε 

και αυτό στον γραμμικό προγραμματισμό για την μεγιστοποίηση του κέρδους στις 

μεταφερόμενες συναλλαγές συνολικά χωρίς να υπολογίζει την ενδιάμεση αξία που 

είχαν οι εσωτερικές συναλλαγές στον όμιλο πολυεθνικών επιχειρήσεων.  

Το 1974 οι Abdel-Khalik (Lusk, 1974) προσπάθησαν να απαριθμήσουν και να 

συγκεντρώσουν τις θεωρίες και τα μαθηματικά μοντέλα που πρότειναν οι παραπάνω 

συγγραφείς και να εντοπίσουν τις αδυναμίες του καθενός μοντέλου. Βασίστηκαν και 

πάλι στον γραμμικό προγραμματισμό και στο άρθρο που δημοσίευσαν κατέληξαν απλά 

στο να επιβεβαιώσουν την πολυπλοκότητα των συναλλαγών λέγοντας χαρακτηριστικά 

πως το να συγκεντρώσει ένας όμιλος τα οριακά κόστη της κάθε μιας συνδεδεμένης 

επιχείρησης είναι τόσο δύσκολο και συχνά όχι επιμετρούμενο μέγεθος που αποτρέπουν 

τα παραπάνω μαθηματικά μοντέλα να εφαρμοστούν στην πράξη.   

Τις επόμενες δεκαετίες μέχρι την δεκαετία του 1980 πολλοί συγγραφείς 

επικεντρώθηκαν στην αναζήτηση συγκεκριμένων μαθηματικών μοντέλων 

υπολογισμού της καλύτερης τιμολόγησης προϊόντων δεδομένου του κέρδους που 

προκύπτει από το transfer pricing . O Jane O. Burns (Burns, 1980) σε άρθρο του 

μελέτησε για 62 πολυεθνικές αμερικανικές επιχειρήσεις την επίπτωση στην φορολογία 

του Αμερικανικού κράτους που είχε η εφαρμογή τη πολιτικής του transfer pricing. Την 

ίδια χρονιά το ίδιο έκανε και ο Erci W. Bond (Bond, 1980) που κατέληξε μετά από 

έρευνα του ότι το επίπεδο του transfer pricing πρέπει να έχει την μεγαλύτερη τιμή έτσι 

ώστε όταν το εισόδημα που θα προκύψει για την μητρική εταιρεία εάν φορολογηθεί με 

διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές σε διάφορες χώρες του κόσμου να είναι το 

μεγαλύτερο δυνατό. Με άλλα λόγια αυτό που μας λέει είναι ότι η μητρική έχει 

διαφορετικούς τρόπους φορολόγησης ανάλογα με το κράτος που θα υπάρχει η 

θυγατρική και άρα δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί το συνολικό ποσό του κέρδους από 

την μεταφορά του φορολογητέου κέρδους. Συνεπώς, εμμέσως, προτείνει στις 

επιχειρήσεις να διαλέξουν τις χώρες που θα μεταφέρουν τα φορολογητέα κέρδη και 

άρα κάνει λόγο για το μετέπειτα ορισμό που δόθηκε από τον ΟΟΣΑ για φορολογικούς 

παράδεισους που έχουν έδρα οι υπεράκτιες επιχειρήσεις. Αργότερα το 1987 οι Robert 
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Halperin και Bin Srinidhi (Srinidhi, 1987) σε έρευνα τους καταλήγουν στις γνωστές 

σήμερα μεθόδους τεκμηρίωσης και αποκάλυψης του transfer pricing ,που θα 

αναλύσουμε και στην συνέχεια της παρούσας εργασίας, την μέθοδο της τιμής 

μεταπώλησης και στην μέθοδο υπολογισμού του επιπλέον κόστους.  

Την επόμενη δεκαετία και συγκεκριμένα το 1991 οι Harry Grubert και John Mutti 

(Mutti, 1991) μελέτησαν 3 διαφορετικές εκδοχές του προβλήματος της τιμολογιακής 

πολιτικής των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Η πρώτη εκδοχή ήταν η δυνατότητα 

μεταφοράς των κερδών από χώρες με υψηλό φορολογικό συντελεστή σε άλλες με 

χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή, η δεύτερη ήταν τα αποτελέσματα που δημιουργεί 

η μεταφορά των κερδών στις χώρες αυτές και η συμβολή τους στο πραγματικό ΑΕΠ 

της χώρας αυτής και η τρίτη ήταν η επίδραση που δημιουργεί στους παγκόσμιους 

κανόνες εμπορίου η μεταφορά των κερδών. Το 1996 ο John Jacob (Jacob, 1996) 

μελέτησε και προσπάθησε να προσδιορίσει το ύψος του των φόρων που πληρώνει 

παγκόσμια μια πολυεθνική επιχείρηση σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και να 

προσδιορίσει το ύψος των ενδοεταιρικών συναλλαγών.   

To 2001 η Deborah L. Swenson (Swenson, 2001) μελετά την διαφορετική μεταχείριση 

που έχει η μητρική σε κάθε θυγατρική και τη μεταφορά του φορολογικού βάρους στις 

υπομονάδες της ανάλογα με την χώρα που είναι εγκατεστημένη η θυγατρική 

επιχείρηση. Καταλήγει πως ανάλογα με την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή 

υπάρχει και διαφορετικό φορολογικό κίνητρο για transfer pricing ανάλογα με το 

προϊόν. Το 2011 η Susan C. Borkowski (Borkowski, 2010) στο βιβλίο της  εξετάζει 

κατά πόσο επηρεάζονται οι τιμές των προϊόντων μια πολυεθνικής επιχείρησης ανάλογα 

τις δημογραφικές, γεωγραφικές και οικονομικές μεταβλητές στις χώρες των Ηνωμένων 

Πολιτειών, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας. Το 2011 οι Sven P. Jost , 

Michael Pfaffermayr, Matthias Stoeckl και Hannes Winner (Sven P. Post, 2010) 

εισήγαγαν μια ψευδομεταβλητή αι προσπάθησαν να προσδιορίσουν τον κίνδυνο της 

ενδοομιλικής τιμολόγησης που μεταφέρεται μέσα στις Ευρωπαϊκές πολυεθνικές 

εταιρίες . Καταλήγουν πως υπάρχουν νομικές ευθύνες γύρω από την τεκμηρίωση των 

Ενδοομιλικών συναλλαγών και συνεπώς οι επιχειρήσεις καθορίζουν την τιμολογιακή 

πολιτική τους βάση αυτών των νομικών κυρώσεων. Οι κυρώσεις αυτές 

προδιαγράφονται από τον ΟΟΣΑ και έχουν περάσει στο Ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο 

των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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Από τις πρόσφατες μελέτες ξεχωρίζει αυτή των John McKinley και John Owsley 

(Owsley, 2013) αναφέρονται στη σχέση μεταξύ του transfer pricing και των report που 

είναι υποχρεωμένη η θυγατρική να ετοιμάζει για λογαριασμό της μητρικής. Επίσης 

αναφέρονται στην πολυπλοκότητα των λογιστικών χειρισμών καθώς και του 

αυξημένου λογιστικού κόστους για την παροχή των συγκεκριμένων πληροφοριών. 

Τέλος τονίζει ότι ο τομέας του transfer pricing σε μια επιχείρηση ενέχει το μεγαλύτερο 

ρίσκο λόγω των αυξημένων ελέγχων που διενεργούνται από τους Ορκωτούς Λογιστές 

όλων των Ευρωπαικών χωρών σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που δίνουν 

ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της τιμολόγησης μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων 
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΘΕΣΜΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
 

3.1. Ενοποίηση Επιχειρήσεων 

Ενοποίηση επιχειρήσεων είναι η προσχώρηση (συσπείρωση) ξεχωριστών 

οικονομικών μονάδων ή επιχειρήσεων σε μια οικονομική μονάδα που καταρτίζει 

οικονομικές εκθέσεις (και συνεπώς, οικονομικές καταστάσεις). Αυτή η οικονομική 

μονάδα που καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις είναι μια μονάδα για την οποία 

υπάρχουν χρήστες που βασίζονται στις πληροφορίες των οικονομικών καταστάσεων 

της προκειμένου να λάβουν αποφάσεις για την επένδυση των πόρων τους (Γκίνογλου 

& Ταχυνάκης, 2004). 

Επιχείρηση ουσιαστικά είναι μια ολοκληρωμένη (αδιάκοπη) σειρά 

δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων που διεξάγονται και διευθύνονται με το 

σκοπό της παροχής (Πρωτοψάλτης, 2005): 

Α. Μια απόδοσης στους επενδυτές ή 

Β. Χαμηλού κόστους ή άλλων οικονομικών ωφελειών άμεσα και αναλογικά στους 

κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή συμμετέχοντες 

Στο πλαίσιο αυτό συνίστανται από Εισροές, διαδικασίες που εφαρμόζονται σε 

αυτές τις Εισροές και προκύπτουσες Εκροές που χρησιμοποιούνται ή θα 

χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εισοδημάτων. Αν παρουσιάζεται υπεραξία σε μια 

μεταβιβαζόμενη σειρά δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων, η 

μεταβιβαζόμενη σειρά πρέπει να θεωρείται ότι είναι μια επιχείρηση. 

Ουσιαστικά, μια ενοποίηση επιχειρήσεων είναι μια προσχώρηση ξεχωριστών 

οικονομικών μονάδων ή Επιχειρήσεων σε μία οικονομική μονάδα που καταρτίζει 

οικονομικές εκθέσεις (και συνεπώς, οικονομικές καταστάσεις) (Γκίνογλου & 

Ταχυνάκης, 2004). 

Το αποτέλεσμα όλων σχεδόν των ενοποιήσεων επιχειρήσεων είναι ότι αυτή η μία 

οικονομική μονάδα, η Αγοράστρια, αποκτά έλεγχο μιας ή περισσότερων άλλων 

επιχειρήσεων, της αποκτώμενης ή των αποκτώμενων. Αν μια οικονομική μονάδα ασκεί 

έλεγχο μιας ή περισσότερων άλλων οικονομικών μονάδων, που δεν είναι επιχειρήσεις, 
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η προσχώρηση (συσπείρωση) αυτών των οικονομικών μονάδων δεν αποτελεί 

ενοποίηση επιχειρήσεων (Πρωτοψάλτης, 2005). 

Στην κατεύθυνση αυτήν βάσει του ΔΠΧΠ 3, γίνεται σαφές ότι για να υπάρξει 

ενοποίηση των επιχειρήσεων πρέπει να υπάρχει αγοράστρια οικονομική μονάδα που 

να αποκτά έλεγχο πάνω σε μια ή περισσότερες επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, η άσκηση 

ελέγχου σε μία ή περισσότερες οικονομικές μονάδες που δεν είναι επιχειρήσεις δεν 

συνιστά η προσχώρηση (συσπείρωση) αυτών των οικονομικών μονάδων, ενοποίηση 

επιχειρήσεων (Ντζανάτος, 2008). 

Ουσιαστικά, έλεγχος είναι η δύναμη για να κατευθύνεται η οικονομική και η 

επιχειρηματική πολιτική μιας οικονομικής μονάδας ή επιχειρήσεων ούτως ώστε να 

αποκτώνται ωφελήματα από τις δραστηριότητές της. Πάντως, δεν αποτελεί ενοποίηση 

επιχειρήσεων η απόκτηση από μια οικονομική μονάδα ομάδας περιουσιακών στοιχείων 

ή καθαρών περιουσιακών στοιχείων που συνιστούν επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό, μια 

ενοποίηση επιχειρήσεων μπορεί να καταλήγει σε σχέση Μητρικής – Θυγατρικής κατά 

την οποία η Αγοράστρια είναι η Μητρική και η αποκτώμενη μια Θυγατρική της 

Αγοράστριας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Αγοράστρια εφαρμόζει το ΔΠΧΠ 3 στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της. Μάλιστα, περιλαμβάνει και το δικαίωμα 

της στην αποκτώμενη σε κάθε ξεχωριστή οικονομική κατάσταση που εκδίδει, ως 

επένδυση σε μια θυγατρική. Στο πλαίσιο αυτό, μια ενοποίηση επιχειρήσεων μπορεί να 

περιλαμβάνει την αγορά καθαρών περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβάνοντας κάθε 

υπεραξία, μιας άλλης οικονομικής μονάδας μάλλον παρά την αγορά των ιδίων 

κεφαλαίων της άλλης οικονομικής μονάδας. Τέτοια ενοποίηση δεν καταλήγει σε σχέση 

μητρικής – θυγατρικής (Ντζανάτος, 2008).  

Στον ορισμό της έννοιας της Ενοποίησης Επιχειρήσεων εμπίπτουν και οι 

ενοποιήσεις στις οποίες μια οικονομική μονάδα αποκτά έλεγχο μιας άλλης οικονομικής 

μονάδας, αλλά για τον οποίο η ημερομηνία αποκτήσεων του  ελέγχου δε συμπίπτει με 

την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες αποκτήσεων ενός ιδιοκτησιακού δικαιώματος. Αυτό 

μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα όταν μία εκδότρια υπεισέρχεται σε συμφωνίες 

επαναγοράς μετοχών με κάποιους από τους επενδυτές της με αποτέλεσμα να 

μεταβάλλεται ο έλεγχος της εκδότριας (Ντζανάτος, 2008).  

Μάλιστα, ημερομηνία αποκτήσεως είναι η ημερομηνία κατά την οποία η 

Αγοράστρια αποτελεσματικά αποκτά έλεγχο της αποκτώμενης, ενώ ημερομηνία 
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συμφωνίας είναι η ημερομηνία που μια ουσιαστική συμφωνία μεταξύ των 

ενοποιούμενων μερών αποφασίζεται, και, στην περίπτωση εισηγμένων σε 

χρηματιστήριο οικονομικών μονάδων, ανακοινώνεται στο κοινό. Στην περίπτωση μιας 

επιθετικής εξαγοράς, η ημερομηνία συμφωνίας είναι η νωρίτερη ημερομηνία κατά την 

οποία ένας επαρκής αριθμός μετοχών της αποκτώμενης επιχείρησης αποδέχεται την 

προσφορά της Αγοράστριας να αποκτήσει τον έλεγχο (Πρωτοψάλτης, 2005).  

Ημερομηνία ανταλλαγής: Όταν μια ενοποίηση επιχειρήσεων επιτυγχάνεται σε μια 

απλή συναλλαγή ανταλλαγής, η ημερομηνία της ανταλλαγής είναι η ημερομηνία 

αποκτήσεων. όταν η ενοποίηση επιχειρήσεων περιλαμβάνει περισσότερες από μία 

συναλλαγές ανταλλαγής, για παράδειγμα όταν επιτυγχάνεται σε στάδια με διαδοχικές 

αγορές μετοχών, η ημερομηνία της ανταλλαγής είναι η ημερομηνία που κάθε 

μεμονωμένη επένδυση καταχωρείται στις οικονομικές καταστάσεις της Αγοράστριας 

(Γκίνογλου & Ταχυνάκης, 2004). 

Πάντως, το ΔΠΧΠ 3 πρέπει να εφαρμόζεται όταν οι οικονομικές μονάδες 

λογιστικοποιούν ενοποιήσεις επιχειρήσεων, ενώ δεν καθορίζει τη λογιστική των 

κοινοπρακτούντων για τα δικαιώματα στις κοινοπραξίες. 

Σε κάθε περίπτωση γίνεται σαφές ότι μια ενοποίηση επιχειρήσεων μπορεί να 

δομείται με πολλούς τρόπους για νομικούς, φορολογικούς ή άλλους λόγους. Στο 

πλαίσιο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αγορά από μία οικονομική μονάδα των ιδίων 

κεφαλαίων μια άλλης οικονομικής μονάδας, την αγορά όλης της καθαρής περιουσίας 

μιας άλλης οικονομικής μονάδας, την ανάληψη των υποχρεώσεων μιας άλλης 

οικονομικής μονάδας, την αγορά μερικών από τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία μιας 

άλλης οικονομικής μονάδας που μαζί σχηματίζουν μια  ή περισσότερες επιχειρήσεις 

(Πρωτοψάλτης, 2005). 

Στην κατεύθυνση αυτήν, μπορεί να επηρεάζεται από την έκδοση συμμετοχικών 

τίτλων, τη μεταβίβαση μετρητών, ταμιακών ισοδυνάμων ή άλλων περιουσιακών 

στοιχείων ή από ένα συνδυασμό αυτών. 

Ουσιαστικά, η συναλλαγή μπορεί να γίνει με μεταξύ μετόχων των ενοποιούμενων 

οικονομικών μονάδων ή μεταξύ μιας οικονομικής μονάδας και των μετόχων μιας άλλης 

οικονομικής μονάδας. Μπορεί να περιλαμβάνει την εγκαθίδρυση μιας νέας 

οικονομικής μονάδας για να ελέγχει τις ενοποιούμενες οικονομικές μονάδες ή τα 
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μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία ή την αναδόμηση μιας ή περισσοτέρων από τις 

ενοποιούμενες οικονομικές μονάδες. 

3.2. Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων Κάτω Από Κοινό Έλεγχο 

Βάσει του ορισμού που δίδεται στα ΔΠΧΠ, η ενοποίηση επιχειρήσεων που 

περιλαμβάνει οικονομικές μονάδες ή επιχειρήσεις κάτω από κοινό έλεγχο, αποτελεί 

μια ενοποίηση επιχειρήσεων στην οποία όλες οι ενοποιούμενες οικονομικές μονάδες ή 

επιχειρήσεις τελικά ελέγχονται από το ίδιο μέρος ή μέρη, τόσο πριν όσο και μετά την 

ενοποίηση και αυτός ο έλεγχος δεν είναι προσωρινός. Συγκεκριμένα, ορίζονται τα εξής 

(Πρωτοψάλτης, 2005): 

Α. Μια ενοποίηση επιχειρήσεων που περιλαμβάνει οικονομικές μονάδες ή επιχειρήσεις 

κάτω από κοινό έλεγχο είναι μια ενοποίηση επιχειρήσεων στην οποία όλες οι 

ενοποιούμενες οικονομικές μονάδες ή επιχειρήσεις είναι τελικά ελεγχόμενες από το 

ίδιο μέρος ή μέρη τόσο πριν όσο και μετά από την ενοποίηση επιχειρήσεων και ο 

έλεγχος αυτός δεν είναι προσωρινός 

Β. Μια ομάδα φυσικών προσώπων πρέπει να θεωρείται ως ελέγχουσα μια οικονομική 

μονάδα, όταν ως αποτέλεσμα συμβατικών ρυθμίσεων έχουν συλλογικά τη δύναμη να 

κατευθύνουν τις οικονομικές και επιχειρηματικές πολιτικές της ούτως ώστε να 

αποκτούν οφέλη από τις δραστηριότητές της. Συνεπώς, μια ενοποίηση επιχειρήσεων 

είναι έξω από το πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 3, όταν η ίδια ομάδα φυσικών προσώπων 

έχει ως αποτέλεσμα συμβατικών ρυθμίσεων, τελική συλλογική δύναμη να κατευθύνει 

την οικονομική και την επιχειρηματική πολιτική κάθε μίας από τις ενοποιούμενες 

οικονομικές μονάδες ούτως ώστε να αποκτά οικονομικά οφέλη από τις δραστηριότητές 

τους και αυτή η τελική συλλογική δύναμη δεν είναι προσωρινή. 

Γ. Μια οικονομική μονάδα μπορεί να ελέγχεται από ένα φυσικό πρόσωπο ή από μία 

ομάδα φυσικών προσώπων  που ενεργούν μαζί σύμφωνα με μία συμβατική ρύθμιση 

και αυτό το φυσικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών προσώπων μπορεί να μην υπόκεινται 

στις απαιτήσεις καταρτίσεως χρηματοοικονομικής έκθεσης των ΔΠΧΠ. Ως εκ τούτου, 

δεν είναι απαραίτητο για ενοποιούμενες οικονομικές μονάδες να περιλαμβάνονται ως 

μέρος των ιδίων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για μία ενοποίηση 

επιχειρήσεων που θεωρείται ως μία συμπεριλαμβάνουσα οικονομικές μονάδες κάτω 

από κοινό έλεγχο 
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Δ. Η έκταση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας σε κάθε μία από τις ενοποιούμενες πριν 

και μετά την ενοποίηση δεν είναι κατάλληλη για τον προσδιορισμό, αν και κατά πόσο 

η ενοποίηση περιλαμβάνει οικονομικές μονάδες κάτω από τον κοινό έλεγχο. Ομοίως, 

το γεγονός ότι μία από τις ενοποιούμενες οικονομικές μονάδες είναι μια θυγατρική που 

έχει αποκλεισθεί από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ομάδας, σύμφωνα 

με το ΔΛΠ 27 δεν είναι κατάλληλη για τον προσδιορισμό αν και κατά πόσο μία 

ενοποίηση περιλαμβάνει οικονομικές μονάδες κάτω από κοινό έλεγχο. 

 

3.3. Κατάρτιση Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σε 

Ανάστροφες Αποκτήσεις 

Σε ορισμένες ενοποιήσεις, οι ανάστροφες αποκτήσεις αφορούν την 

αγοράστριας που είναι η οικονομική μονάδα της οποίας τα δικαιώματα στην καθαρή 

θέση έχουν αγοραστεί και η οικονομική μονάδα που εκδίδει τις μετοχές καθίστανται 

αποκτώμενη. Στο πλαίσιο αυτό, η λογιστική της ανάστροφης απόκτησης καθορίζει την 

κατανομή του κόστους της ενοποιήσεως επιχειρήσεων κατά την ημερομηνία 

αποκτήσεως και δεν εφαρμόζεται σε συναλλαγές μετά την ενοποίηση (Γκίνογλου & 

Ταχυνάκης, 2004). 

Σε κάθε περίπτωση γίνεται σαφές ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

που καταρτίστηκαν στη συνέχεια μιας ανάστροφης αποκτήσεως πρέπει να εκδίδονται 

στο όνομα της νόμιμης μητρικής, αλλά να περιγράφονται στο προσάρτημα ως συνέχιση 

των οικονομικών καταστάσεων της νόμιμης θυγατρικής (δηλαδή της αγοράστριας για 

λογιστικούς σκοπούς). 

Επειδή τέτοιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αντιπροσωπεύουν μία 

συνέχιση των οικονομικών καταστάσεων της νόμιμης θυγατρικής, τα περιουσιακά 

στοιχεία και υποχρεώσεις της νόμιμης θυγατρικής πρέπει να καταχωρίζονται και 

αποτιμώνται σε αυτές τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις προ της 

ενοποιήσεως λογιστικές αξίες τους, τα αποθεματικά και κέρδη σε νέο και άλλα 

υπόλοιπα λογαριασμών καθαρής θέσεως που καταχωρίζονται σε αυτές τις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι τα αποθεματικά και κέρδη σε 

νέο και άλλα υπόλοιπα λογαριασμών καθαρής θέσης της νόμιμης θυγατρικής άμεσης 

πριν από την ενοποίηση επιχειρήσεων και τέλος το ποσό που καταχωρίζεται ως 
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εκδοθέντες συμμετοχικοί τίτλοι σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις πρέπει να 

προσδιορίζεται προσθέτοντας στο εκδοθέν κεφάλαιο της νόμιμης θυγατρικής αμέσως 

πριν από την ενοποίηση επιχειρήσεων, το κόστος της ενοποιήσεως. Όμως, η δομή του 

κεφαλαίου που φαίνεται σε αυτές τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει 

να αντανακλά τη δομή του κεφαλαίου της νόμιμης μητρικής, συμπεριλαμβάνοντας 

τους συμμετοχικούς τίτλους που εκδόθηκαν από τη νόμιμη μητρική για να 

πραγματοποιήσει την ενοποίηση. Επισημαίνεται πως συγκριτική πληροφόρηση που 

παρουσιάζεται σε αυτές τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι 

αυτή της νόμιμης θυγατρικής (Πρωτοψάλτης, 2005). 

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η Λογιστική των ανάστροφων 

αποκτήσεων εφαρμόζεται μόνο στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ως εκ 

τούτου στις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής, αν υπάρχουν, η 

επένδυση στη νόμιμη θυγατρική λογιστικοποιείται σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 10 . 

Πάντως, ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν στη 

συνέχεια μιας ανάστροφης αποκτήσεως πρέπει να αντανακλούν τις εύλογες αξίες των 

περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων της νόμιμης 

μητρικής. Ως εκ τούτου, το κόστος της ενοποίησης πρέπει να κατανέμεται με 

αποτίμηση των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και 

ενδεχόμενων υποχρεώσεων της νόμιμης μητρικής, που πληρούν τα κριτήρια 

καταχώρισης της παραγράφου 37 του ΔΠΧΠ 3, στην εύλογη αξία τους κατά την 

ημερομηνία απόκτησης. 

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε επιπλέον ποσό του κόστους ενοποίησης πάνω από το 

δικαίωμα της αγοράστριας εταιρείας στην καθαρή εύλογη αξία αυτών των στοιχείων 

πρέπει να λογιστικοποιείται σύμφωνα με το ΔΠΧΠ . Μάλιστα, κάθε επιπλέον ποσό του 

δικαιώματος της αγοράστριας στην καθαρή εύλογη αξία αυτών των στοιχείων πάνω 

από το κόστος ενοποιήσεων πρέπει να λογιστικοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 

56 του ΔΠΧΠ 3. 

 

 

 



Σελίδα | 15  
 

3.4. Δ.Π.Χ.Α. 10  

Το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 10 με τίτλο «Ενοποιημένες 

Οικονομικές Καταστάσεις» αποτελεί τη διαδικασία λογιστικής αντιμετώπισης των 

επιχειρησιακών ομίλων. Ουσιαστικά, πρόκειται για πρότυπο το οποίο εξέλιξε το 

προγενέστερο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27 με το ίδιο αντικείμενο. Κύριος στόχος 

του συγκεκριμένου προτύπου είναι να θέσει ουσιαστικά τη βάση για τη σύνταξη αλλά 

και την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σε περίπτωση που υπάρχει 

έλεγχος μίας ή περισσοτέρων οικονομικών οργανισμός από έναν άλλον. Στο πλαίσιο 

αυτό, το Δ.Π.Χ.Α. 10 ορίζει: 

Α. Ότι ο οικονομικός οργανισμός που ελέγχει άλλον ή άλλους φέρει την υποχρέωση 

σύνταξης και δημοσίευσης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

Β.  Τον έλεγχο ως βάση της ενοποίησης, ορίζοντας ταυτόχρονα την αρχή του 

Γ. Την εφαρμογή του ελέγχου και κατά πόσο υπάρχει έλεγχος σε άλλον οικονομικό 

οργανισμό ή όχι 

Δ. Τις λογιστικές απαιτήσεις για την σύνταξη των ενοποιημένων καταστάσεων 

Στο πλαίσιο αυτό, η ύπαρξη ελέγχου σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 10 εξαρτάται από τη 

συνύπαρξη των κάτωθι: 

Α. Εξουσία επί οντότητας: Με τον όρο εξουσία εννοείται η δυνατότητα ενός προσώπου 

να επηρεάζει τις δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις της 

οντότητας. Η εξουσία δεν προαπαιτεί την άσκηση των δικαιωμάτων επί της οντότητας 

αλλά απλά την ύπαρξή τους 

Β. Δικαιώματα με μεταβλητές αποδόσεις από τη συμμετοχή στην οντότητα 

Γ. Μέσω της εξουσίας είναι δυνατή η επιρροή των αποδόσεων της οντότητας. Μάλιστα 

δεν πρέπει απλά να υπάρχει τοποθέτηση που να συνδέεται με αποδόσεις, αλλά μέσω 

της συμμετοχής του προσώπου οι αποδόσεις να επηρεάζονται. Ακόμη, η ύπαρξη 

εξουσίας δεν καθιστά υποχρεωτική τη χρήση τους. 

Σημειώνεται ακόμη ότι σε περίπτωση ελέγχου τότε η ελέγχουσα δεν αναγνωρίζει πλέον 

τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της υπό έλεγχο οντότητας, αναγνωρίζει 
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τις επενδύσεις που έγιναν στη δεύτερη και τις λογιστικοποιεί με τη βοήθεια της εύλογης 

αξίας και αναγνωρίζει το κέρδος ή τη ζημιά που προκύπτει από τη συμμετοχή αυτή. 

 

Ουσιαστικά, έλεγχος είναι η δύναμη να κατευθύνεται η οικονομική και επιχειρηματική 

πολιτική μιας οικονομικής μονάδας, ούτως ώστε να προκύπτουν οφέλη από τις 

δραστηριότητές της 

Θυγατρική είναι μια οικονομική μονάδα που ελέγχεται από μία άλλη οικονομική 

μονάδα (γνωστή ως μητρική) 

Μητρική είναι μία οικονομική μονάδα που έχει μία ή περισσότερες θυγατρικές 

Όμιλος είναι μία μητρική και όλες οι θυγατρικές της 

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι οι οικονομικές καταστάσεις ενός ομίλου 

που παρουσιάζονται ως εκείνες μια μοναδικής επιχείρησης 

Δικαιώματα μειοψηφίας είναι το μέρος των καθαρών αποτελεσμάτων και της καθαρής 

περιουσίας μιας θυγατρικής, που αναλογεί στα συμμετοχικά δικαιώματα που δεν 

ανήκουν, άμεσα ή έμμεσα μέσω θυγατρικών, στη μητρική. 

Ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις, είναι αυτές που παρουσιάζονται από μία μητρική, 

έναν επενδυτή σε μία συγγενή ή ένα κοινοπρακτούνται σε μία κοινοπραξία, στην οποία 

οι επενδύσεις λογιστικοποιούνται στη βάση του άμεσου συμμετοχικού δικαιώματος 

μάλλον παρά στη βάση των απεικονιζόμενων και της καθαρής περιουσίας των 

εκδοτριών. 

Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται σαφές ότι μία μητρική πρέπει να παρουσιάζει 

ενοποιημένες οικονομικές και σύμφωνα με τον Πρωτοψάλτη επισημαίνονται τα 

κάτωθι: (Πρωτοψάλτης, 2005): 

Α. Η μητρική είναι αυτή η  ίδια μια θυγατρική κατεχόμενη στο σύνολο ή θυγατρική 

μερικώς κατεχόμενη από μία άλλη οικονομική μονάδα και οι άλλοι μέτοχοι 

(ιδιοκτήτες), συμπεριλαμβάνοντας αυτούς που διαφορετικά δεν δικαιούνται να 

ψηφίσουν, έχουν ενημερωθεί σχετικά και δεν έχουν αντίρρηση η μητρική να μην 

παρουσιάσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 
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Β. Χρεόγραφα ή συμμετοχικοί τίτλοι της μητρικής δεν διαπραγματεύονται σε μία 

δημόσια αγορά, ένα εγχώριο ή αλλοδαπό χρηματιστήριο παράλληλη αγορά, 

συμπεριλαμβάνοντας τοπικές και περιφερειακές αγορές 

Γ. Η μητρική δεν εισήγαγε, ούτε είναι στη διαδικασία εισαγωγής, τις οικονομικές 

καταστάσεις της σε μία Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή άλλο διοικητικό οργανισμό για το 

σκοπό έκδοσης οποιασδήποτε κατηγορίας χρηματοπιστωτικών μέσων σε μία δημόσια 

αγορά 

Δ. Η τελευταία ή κάθε ενδιάμεση μητρική της μητρικής καταρτίζει ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις, διαθέσιμες για δημόσια χρήση, που συμμορφώνονται με τα 

ΔΠΧΠ. 

Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μιας μητρικής 

συνήθως ενδιαφέρονται και χρειάζονται να πληροφορηθούν για την οικονομική θέση, 

τα αποτελέσματα των εργασιών και τις μεταβολές στην οικονομική θέση του ομίλου, 

ως σύνολο. Μάλιστα, αυτή η ανάγκη υπηρετείται από τις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις, που παρουσιάζουν οικονομική πληροφόρηση για τον όμιλο, ως αυτός να 

ήταν μια ενιαία επιχείρηση, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα νομικά όρια των 

επιμέρους νομικών προσώπων. 

Πάντως, πρέπει να τονισθεί με ιδιαίτερη έμφαση πως οι ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις θυγατρικές της Μητρικής. Μάλιστα, 

κατά την αγορά μια θυγατρική πληροί τα κριτήρια να ταξινομηθεί ως κατεχόμενη για 

πώληση βάσει του ΔΠΧΑ 5 (Γκίνογλου & Ταχυνάκης, 2004). 

Μάλιστα, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν όλες τις 

επιχειρήσεις που ελέγχονται από τη μητρική. Πάντως, έλεγχος τεκμαίρεται ότι υπάρχει, 

όταν η μητρική κατέχει, άμεσα ή έμμεσα μέσω θυγατρικών, περισσότερο από το ήμισυ 

των δικαιωμάτων ψήφου μιας επιχείρησης, εκτός αν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 

μπορεί να αποδειχτεί καθαρά ότι μια τέτοια κυριότητα δεν συνιστά έλεγχο. Ακόμη, 

έλεγχος επίσης μπορεί να υπάρχει και αν ακόμα η μητρική κατέχει το ήμισυ ή λιγότερο 

των δικαιωμάτων ψήφου μιας επιχειρήσεως όταν υπάρχει δικαίωμα ελέγχου 

περισσότερων από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου, δυνάμει συμφωνίας με άλλους 

επενδυτές, δικαίωμα κατεύθυνσης της οικονομικής και επιχειρηματικής πολιτικής της 

επιχειρήσεως, σύμφωνα με το καταστατικό ή συμβατικό όρο, δικαίωμα διορισμού ή 
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παύσης της πλειονότητας των μελών του Δ.Σ. ή ισοδύναμου προς αυτό διοικητικού 

οργάνου, δικαίωμα επηρεασμού της πλειοψηφίας στις συνεδριάσεις του Δ.Σ ή 

ισοδύναμου προς αυτό διοικητικού οργάνου. 

Σε κάθε περίπτωση, κατά την κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, 

οι οικονομικές καταστάσεις της μητρικής και των θυγατρικών της συνενώνονται 

γραμμή προς γραμμή, συναθροίζοντας τα όμοια περιουσιακά στοιχεία, τις 

υποχρεώσεις, τα ίδια κεφάλαια, τα έσοδα και τα έξοδα. Μάλιστα, για να παρουσιάζουν 

οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις την οικονομική πληροφόρηση για τον όμιλο 

ως μιας ενιαίας επιχείρησης, χρειάζεται να γίνουν τα εξής (Γκίνογλου & Ταχυνάκης, 

2004): 

Α.  Η λογιστική αξία της επενδύσεως της μητρικής σε κάθε θυγατρική και η αναλογία 

της μητρικής στα ίδια κεφάλαια της κάθε θυγατρικής πρέπει να απαλείφονται 

Β. Τα δικαιώματα μειοψηφίας στο καθαρό αποτέλεσμα των ενοποιούμενων 

θυγατρικών για την παρουσιαζόμενη χρήση προσδιορίζονται και αφαιρούνται από το 

αποτέλεσμα του ομίλου, ώστε να απομείνει το καθαρό αποτέλεσμα που αφορά τους 

μετόχους ή εταίρους της μητρικής 

Γ. Τα δικαιώματα μειοψηφίας στην καθαρή περιουσία των ενοποιούμενων θυγατρικών 

προσδιορίζονται και παρουσιάζονται στον ενοποιημένο ισολογισμό ξεχωριστά από τις 

υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια των μετόχων ή εταίρων της εταιρείας. Μάλιστα τα 

δικαιώματα μειοψηφίας στην καθαρή θέση αποτελούνται από το ποσό κατά την 

ημερομηνία της αρχικής ενοποιήσεως, υπολογιζόμενο σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 3 

«Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων» και το μερίδιο της μειοψηφίας επί των μεταβολών των 

ιδίων κεφαλαίων από την ημερομηνία της ενοποίησης. 

 

3.5 Δ.Λ.Π. – Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Εταιριών 

3.5.1 Νόμος 2190/20 – Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένα Μέρη 
 

Βάσει του Νόμου 2190/0 για τις συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, οι 

ρυθμίσεις που επέβαλε, ήταν πολύ λίγες σε σχέση με τις πληροφορίες που απαιτεί το 

ΔΛΠ 24. Ουσιαστικά, ο συγκεκριμένος νόμος απαιτούσε πληροφόρηση για παροχές ή 
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για δεσμεύσεις της εταιρείας ή του Ομίλου στα μέλη της διοίκησης και της Διεύθυνσης. 

Επιπροσθέτως, απαιτούσε αναφορά για το ποιες είναι οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις, 

πως ενοποιούνται, τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα αλλά και τις ενδοεταιρικές συναλλαγές 

που απαλείφθηκαν κατά τη διαδικασία της ενοποίησης. Μάλιστα, με αυτόν τον τρόπο 

προέκυπταν οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα μόνον για τις εταιρείες που ενοποιούνταν 

(Ντζανάτος, 2008)  

Πάντως, το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, προέβλεπε ειδικούς λογαριασμούς στον 

Ισολογισμό στους οποίους εμφανίζονταν τα υπόλοιπα των συναλλαγών με τις 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις ενώ παράλληλα πραγματοποιούνταν διαχωρισμός στο 

βραχυπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο τμήμα των συναλλαγών. Πάντως, γίνεται 

σαφές πως σε τέτοια περίπτωση οι περισσότερες συναλλαγές απεικονίζονται στους 

λογαριασμούς πελατών ή προμηθευτών διότι θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται με 

τους συνήθεις όρους της αγοράς. Ως εκ τούτου, το πλαίσιο που καθορίζουν τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για την πληροφόρηση περί των συναλλαγών της 

εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη θεωρείται ατελές. 

Βάσει, λοιπόν, της ελληνικής νομοθεσίας τα ποσά που βάρυναν τη χρήση για 

αμοιβές σε μέλη των οργάνων διοίκησης και διεύθυνσης, αναλύονται κατά κατηγορία 

στο Προσάρτημα. Ακόμη, οι υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή ανακλήθηκαν για 

βοηθήματα σε αποχωρήσαντα μέλη των οργάνων διοίκησης ή διεύθυνσης, αναλύονται 

κατά κατηγορία στο Προσάρτημα. Τα ποσά προκαταβολών, πιστώσεων που δόθηκαν 

με βάσει τις κείμενες διατάξεις, σε μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές 

αναλύονται στο Προσάρτημα, όπως επίσης και η επωνυμία και η έδρα των 

επιχειρήσεων που συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στις οποίες 

περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρείας καθώς και ο τόπος όπου οι ενοποιημένες αυτές καταστάσεις είναι διαθέσιμες, 

αναφέρονται στο Προσάρτημα. Ακόμη, τυχόν υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εμφανίζονται χωριστά 

(Ντζανάτος, 2008). 
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3.5.2. Δ.Λ.Π. 24  - Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένα Μέρη 
 

Σκοπός του συγκεκριμένου Δ.Λ.Π., το οποίο εφαρμόζεται από 01.01.2005, 

είναι η γνωστοποίηση των επιδράσεων στην οικονομική κατάσταση, αλλά και τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. Υπό αυτήν την 

έννοια, οι γνωστοποιήσεις για τα συνδεδεμένα μέρη, αφορούν βασικά τις οικονομικές 

καταστάσεις.  

Μάλιστα, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, όπως είναι φυσικό, οι 

συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τις εταιρίες που ενοποιούνται ολικά συμψηφίζονται. Η 

γνωστοποίηση όμως γίνεται στις σημειώσεις, στα πλαίσια των ιδιαίτερων 

καταστάσεων. Στην περίπτωση όμως που δεν δημοσιεύονται ιδιαίτερες καταστάσεις, 

τότε υπονοείται ότι πρέπει να κοινοποιούνται συναλλαγές και υπόλοιπα (Ντζανάτος, 

2008). 

Σε κάθε περίπτωση, οι συναλλαγές με συνδεδεμένους, μπορεί να επηρεάζει την 

οικονομική θέση αλλά και τα αποτελέσματα χρήσης, διότι οι συναλλαγές μπορεί να 

επηρεάζονται από της σχέση μεταξύ τιμών, πιστώσεων κ.α. Ακόμη πάντως και χωρίς 

συναλλαγές ένα συνδεδεμένο μέρος δύναται να επηρεάζει την κατάσταση (όπως για 

παράδειγμα τη στάση ανταγωνιστών κ.α..). 

Ουσιαστικά, συνδεδεμένο μέρος είναι εκείνο που άμεσα ή έμμεσα (Ντζανάτος, 2008) 

ελέγχει, ελέγχεται ή τελεί υπό κοινό έλεγχο (δηλαδή μητρικές, θυγατρικές, 

υποθυγατρικές). 

Ακόμη, συνδεδεμένο μέρος είναι εκείνο που άμεσα ή έμμεσα ασκεί σημαντική 

επιρροή ή/και ελέγχει από κοινού. Στο πλαίσιο αυτό, συνδεδεμένο μέρος είναι 

συγγενής εταιρεία, κοινοπραξία και ουσιαστικά είναι βασικό διοικητικό στέλεχος της 

εταιρείας ή της μητρικής της. Υπό μία έννοια, συνδεδεμένο μέρος είναι στενό 

συγγενικό πρόσωπο με βασικό Διοικητικό Στέλεχος ή με πρόσωπο που ελέγχει, ασκεί 

σημαντική επιρροή ή ελέγχει από κοινού την εταιρεία (Ντζανάτος, 2008).  

Ακόμη, συνδεδεμένο μέρος είναι επιχείρηση που τα Βασικά Διοικητικά Στελέχη 

και τα Στενά Συγγενικά Πρόσωπα την ελέγχουν, την ελέγχουν από κοινού, την 

επηρεάζουν σημαντικά ή/και έχουν σημαντικά δικαιώματα ψήφου, άμεσα ή έμμεσα. 
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Στην κατεύθυνση αυτήν επισημαίνεται ότι για τον προσδιορισμό ενός 

συνδεδεμένου μέρους, εξετάζεται η ουσία και όχι ο νομικός τύπος. Υπό αυτήν την 

έννοια, δεν είναι κατ’ ανάγκη συνδεδεμένα μέρη: 

Α. Δύο επιχειρήσεις που έχουν μόνον κοινό διευθυντή ή βασικό Διοικητικό Στέλεχος 

Β. Δύο κοινοπρακτούντες 

Γ. Χρηματοδότες 

Δ. Συνδικάτα 

Ε. Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 

Στ. Κρατικές υπηρεσίες και όργανα 

Ζ. Πελάτες 

Η. Προμηθευτές 

Θ. Πράκτορες κ.α. 

Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται πως Συναλλαγή Συνδεδεμένων Μερών αποτελεί 

κάθε μεταφορά πόρων, υπηρεσιών και υποχρεώσεων, ακόμη και αν είναι χωρίς αμοιβή. 

Ως στενά Συγγενικά Πρόσωπα δύναται να είναι, βάσει κριτηρίου επηρεασμού: ο 

σύζυγος, τα παιδιά, παιδιά συζύγου, προστατευόμενα μέλη, προστατευόμενα μέλη 

συζύγου κ.α.. Σε κάθε, όμως, περίπτωση, ο έλεγχος αποτελεί δικαίωμα επίδρασης στην 

οικονομική και επιχειρηματική πολιτική που δίνει τη δυνατότητα για οφέλη από τη 

δραστηριότητα του άλλου. Μάλιστα, από κοινού έλεγχος νοείται ο έλεγχος που έχει 

κατανεμηθεί συμβατικά (Ντζανάτος, 2008).  

Πάντως, στα βασικά διοικητικά στελέχη, συγκαταλέγονται όσοι έχουν εξουσία και 

ευθύνη για το σχεδιασμό, τη διοίκηση και τον έλεγχο της επιχείρησης, ενώ 

περιλαμβάνεται επίσης κάθε διευθυντής εκτελεστικός ή όχι. Τέλος, επισημαίνεται πως 

ως  σημαντική επιρροή νοείται το δικαίωμα συμμετοχής στις αποφάσεις, χωρίς όμως 

να συνιστά έλεγχο και προέρχεται από κατοχή μετοχών, καταστατικό ή σύμβαση. 

Ως προς τις γνωστοποιήσεις που προβλέπονται στο Δ.Λ.Π. 24 επισημαίνεται πως 

γνωστοποιούνται (Ντζανάτος, 2008, οι σχέσεις με Συγγενείς και Κοινοπραξίες του 



Σελίδα | 22  
 

Ομίλου και οι γνωστοποιήσεις αυτές είναι ανεξάρτητες με όσες προβλέπονται από τα 

ΔΠΧΑ 10, ΔΛΠ28 και ΔΛΠ 31.  

Μάλιστα, επειδή μπορεί να είναι σύνθετη η πληροφόρηση γίνεται κατάλληλη 

καταλογοποίηση, οι παροχές σε Βασικά Διοικητικά Στελέχη, θα γνωστοποιούνται 

κατηγοριοποιημένες ως Βραχυπρόθεσμες Παροχές, Παροχές Αποχώρησης, Παροχές 

σχετιζόμενες με μετοχές, Παροχές μετά την έξοδα, Μακροπρόθεσμες παροχές. 

Επισημαίνεται πως ανεξάρτητα από την ειδική πληροφόρηση για τις παροχές σε 

Βασικά Διοικητικά Στελέχη, για όλες τις συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη, θα 

γνωστοποιείται  το ποσό συναλλαγών, το ποσό ανεξόφλητων υπολοίπων χωρίς τυχόν 

προβλέψεις, οι τυχόν σωρευμένες προβλέψεις για επισφάλειες από Συνδεδεμένα Μέρη, 

οι προβλέψεις για επισφάλειες με Συνδεδεμένα Μέρη που επιβάρυναν τα 

Αποτελέσματα Χρήσης.  

Ακόμη, για τα ανεξόφλητα υπόλοιπα σε Συνδεδεμένα Μέρη, γνωστοποιούνται 

πληροφορίες για τη ρευστοποίηση και πιθανές ασφάλειες (εγγυήσεις) και λεπτομέρειες 

για εγγυήσεις. 

Μάλιστα, οι πληροφορίες για συναλλαγές και υπόλοιπα με Συνδεδεμένα Μέρη, θα 

γνωστοποιούνται χωριστά για τη μητρική, για εταιρίες που ελέγχουν από κοινού ή 

ασκούν σημαντική επιρροή στην εταιρία, για θυγατρικές εταιρείες, για συγγενείς 

εταιρείες, για κοινοπραξίες, για τα βασικά διοικητικά στελέχη της εταιρείας ή της 

μητρικής ή/και τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη. 

Πάντως, ορισμένα είδη συναλλαγών που πρέπει να γνωστοποιούνται είναι οι 

αγοροπωλησίες αγαθών, οι αγοροπωλησίες παγίων ή περιουσιακών στοιχείων, η 

παροχή ή λήψη υπηρεσιών, οι μισθώσεις, η μεταβίβαση έρευνας και ανάπτυξης, οι 

παραχωρήσεις δικαιωμάτων, οι μεταβιβάσεις χρηματοδοτικής φύσης (δάνεια, αύξηση 

κεφαλαίου με μετρητά ή σε είδος), οι εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις, η συμμετοχή σε 

Pension Fund Που μοιράζεται για όλο τον Όμιλο και οι διακανονισμοί υποχρεώσεων. 

Τέλος, επισημαίνεται πως αναφορά ότι οι συναλλαγές έγιναν με τους συνήθεις όρους 

της αγοράς, θα γίνεται μόνον όταν μπορεί να τεκμηριωθεί, ενώ η κατηγοριοποίηση των 

συναλλαγών κατά είδος, μπορεί να γίνεται και συγκεντρωτικά, αλλά όταν οι 

πληροφορίες είναι σημαντικές πρέπει να γίνεται διάκριση. 
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Ουσιαστικά, μέσα από το ΔΛΠ 24 γίνεται σαφές πως ως συνδεδεμένα μέρη μιας 

εταιρίας θεωρούνται οι θυγατρικές της, οι υποθυγατρικές της, οι συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις και οι κοινοπραξίας. Δηλαδή, οι εταιρείες  στις οποίες η εκδότρια εταιρία 

ασκεί έλεγχο ή επηρεάζει σημαντικά. Ακόμη, ως συνδεδεμένα μέρη θεωρεί τη μητρική 

της εκδότριας εταιρία ή και ανώτερες μητρικές αν υπάρχουν, επειδή αυτές οι εταιρίες 

ελέγχουν την εκδότρια εταιρία (Ντζανάτος, 2008).  

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται πως οι πληροφορίες που απαιτεί το Δ.Λ.Π. 24 

για τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών είναι εξαιρετικά πολλές και μάλιστα απαιτεί 

να γνωστοποιούνται ακόμη και οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν χωρίς αμοιβή, από τα 

Βασικά Διοικητικά Στελέχη και τα στενά συγγενικά τους πρόσωπα. Ακόμη, απαιτεί να 

εμφανίζονται και οι μη χρηματικές παροχές που χορηγούνται σε αυτά τα στελέχη, όπως 

ασφαλιστήρια προγράμματα, παροχή κατοικίας, παροχή αυτοκινήτου κ.α.. 

 

3.6. Έννοια Ενδοομιλικής Τιμολόγησης 

Ενδοομιλική Τιμολόγηση (Transfer pricing) ονομάζεται η τιμολόγηση των 

συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων και ουσιαστικά αποτελεί έναν 

οικονομικό όρο ο οποίος και αφορά τον προσδιορισμό της αξίας των συναλλαγών που 

πραγματοποιούνται μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων (Τσουρουφλής, 2010). 

Σε πρακτικό επίπεδο, η Ενδοομιλική τιμολόγηση αφορά τον έλεγχο των τιμών 

που ουσιαστικά χρεώνονται μεταξύ των συνδεδεμένων εταιριών με σκοπό τη 

μεταβίβαση αγαθών ή υπηρεσιών καθώς και άυλων στοιχείων. Είναι σαφές πως οι 

συγκεκριμένες τιμές διαφέρουν από τις τιμές που θα χρεωνόντουσαν σε περίπτωση που 

οι επιχειρήσεις δεν ήταν συνδεδεμένες μεταξύ τους. Ουσιαστικά, ο προσδιορισμός της 

τιμής σε μια συναλλαγή μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων είναι ένα κομμάτι της 

ενδοομιλικής τιμολόγησης και σχετίζεται άμεσα με την φορολογική πρακτική που 

ακολουθεί ένας όμιλος εταιρειών (Μουστάκης, 2009). 

Στο  πλαίσιο αυτό, τιμή ενδοομιλικής τιμολόγησης (transfer price) ορίζεται το 

αντίτιμο για μια συναλλαγή μεταξύ συνδεδεμένων οργανισμών. Ως εκ τούτου, η τιμή 

ενδοομιλικής τιμολόγησης είναι το αποτέλεσμα της ενδοομιλικής τιμολόγησης και 

αφορά την τιμή στην οποία μια επιχείρηση πουλά – μεταβιβάζει αγαθά και άυλα 

περιουσιακά στοιχεία ή παρέχει υπηρεσίες σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις. 
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Υπό αυτήν την έννοια ο όρος της ενδοομιλικής τιμολόγησης αφορά τον 

προσδιορισμό της αξίας των συναλλαγών μεταξύ των συνδεδεμένων μερών ενός 

ομίλου και ως όρος θα αποτελεί κάποιο είδος παράβασης, μολονότι μέσω των 

Ενδοομιλικών συναλλαγών δύναται να πραγματοποιηθούν παραβάσεις κυρίως από τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

Μάλιστα, από την οικονομική μεριά η τιμή ενδοομιλικής συναλλαγής αφορά 

ουσιαστικά τον προσδιορισμός της αξίας των συναλλαγών που δημιουργούνται μεταξύ 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων, ενώ από τη φορολογική μεριά, οι τιμές που τίθενται 

μεταξύ των συναλλαγών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις έχουν ιδιαίτερο ρόλο ιδιαιτέρως 

όταν οι συναλλαγές αυτές λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της διεθνοποιημένης 

οικονομίας και αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις εκτός συνόρων 

(Τσουρουφλής, 2010). 

Στην κατεύθυνση αυτήν οι ελεγχόμενες συναλλαγές (controlled transaction) και 

η μη ελεγχόμενες συναλλαγές (uncontrolled transaction) αντικατοπτρίζουν τις 

διαφορές που υπάρχουν στις συναλλαγές όταν αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων και όταν πραγματοποιούνται υπό το καθεστώς των 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, στην πρώτη περίπτωση γίνεται σαφές ότι ο 

έλεγχος ανήκει κατ’ αποκλειστικότητα στον όμιλο, ο οποίος ουσιαστικά ελέγχει τη 

διαμόρφωση των τιμών, ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι τιμές καθορίζονται υπό το 

καθεστώς της διαπραγμάτευσης στις συνθήκες που χαρακτηρίζουν την ελεύθερη – 

ανοιχτή αγορά (Μουστάκης, 2009). 

Γίνεται σαφές ότι η Ενδοομιλική τιμολόγηση ουσιαστικά αποτελεί ένα 

εργαλείο για τις πολυεθνικές εταιρίες ώστε να μπορέσουν να αυξήσουν τα κέρδη τους. 

Ακόμη, η διαδικασία αυτή επιδρά ουσιαστικά στην κατανομή των πόρων μεταξύ των 

τμημάτων που λειτουργούν σε έναν όμιλο και παράλληλα υποβοηθά στην εκτίμηση της 

απόδοσης των τμημάτων. Πάντως, επισημαίνεται πως ο λαθεμένος χειρισμός της 

ενδοομιλικής τιμολόγησης δύναται να έχει αρνητικά αποτελέσματα στη λειτουργία 

μιας επιχείρησης. Ακόμη, όταν η Ενδοομιλική τιμή τίθεται χωρίς κάποιο κριτήριο σε 

χαμηλά επίπεδα, παρατηρείται πως γίνεται μεγάλη χρήση σπάνιων πόρων λόγω του ότι 

τα τμήματα αγοράζουν ένα ενδιάμεσο προϊόν, αυξάνουν την κερδοφορία τους και 

ουσιαστικά επιθυμούν να αυξήσουν τον όγκο του προϊόντος αυτού που επεξεργάζονται 

(Abdel – Khalik & Lusk, 1974). 
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Ακόμη, η Ενδοομιλική τιμολόγηση επιτρέπει στις πολυεθνικές εταιρίας 

ουσιαστικά να μετατοπίσουν μέρος του εισοδήματος που έχουν. Υπό αυτήν την έννοια, 

μεταφέρουν εισόδημα σε χώρες που υπόκεινται σε πιο ευνοϊκή φορολογική 

μεταχείριση, πρακτική που έχει ως αποτέλεσμα να μειώνουν την φορολογία της 

μητρικής επιχείρησης. Ουσιαστικά, πρόκειται για ενέργεια που πραγματοποιείται μέσα 

από τον καθορισμό μιας πλασματικής τιμής συναλλαγών στη διαδικασία παροχής 

υπηρεσιών – αγαθών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ομίλου. Μάλιστα, οι τιμές που 

τίθενται ( ενδοομιλικές τιμές) για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ανταλλάσσονται 

στο πλαίσιο του ομίλου διαφέρουν από τις τιμές που διαφορετικά θα 

διαμορφωνόντουσαν κατά τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς, δηλαδή στην 

περίπτωση που οι συναλλαγές δεν πραγματοποιούνται με συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

αλλά με ανεξάρτητους πελάτες (Vidal & Goetshalckx, 2001). 

Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται πως όταν μια χώρα χαρακτηρίζεται από μεγάλα 

ποσοστά φορολογίας εισοδήματος στα νομικά πρόσωπα ή/και από υψηλούς δασμούς, 

τότε ουσιαστικά αποθαρρύνει τη δραστηριότητα των πολυεθνικών στη χώρα εκείνη. 

Ως εκ τούτου, όταν μια επιχείρηση θέλει να επενδύσει στη συγκεκριμένη χώρα, τότε 

εκμεταλλευόμενη τις ενδοομιλικές συναλλαγές δύναται να αντιμετωπίσει τα οποία 

προβλήματα δημιουργούνται από την αυξημένη φορολόγηση (Τσουρουφλής, 2010). 

Δεδομένου ότι όμιλος επιχειρήσεως βάσει του ΔΠΧΑ 10 είναι η μητρική 

εταιρεία με όλες της θυγατρικές της, γίνεται σαφές αφενός ότι η μητρική εταιρεία 

αποτελεί την οικονομική μονάδα που ασκεί τον έλεγχο σε μία ή περισσότερες μονάδες, 

ενώ θυγατρική είναι η οικονομική οντότητα που ελέγχεται από άλλη οικονομική 

οντότητα, αφετέρου γίνεται αντιληπτό ότι ο όμιλος εταιρειών έχει μία ενιαία 

οικονομική οντότητα, παρά την όποια οικονομική ανεξαρτησία χαρακτηρίζει τις 

θυγατρικές επιχειρήσεις οι οποίες μάλιστα υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση.  

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται πως η Ενδοομιλική τιμολόγηση δύναται να 

αφορά και την ενέργεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης, δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας, δικαιώματα χρήσης εμπορικών σημάτων, πληρωμές τόκων, αμοιβές, 

διοικητικές δαπάνες, συμβουλευτικές υπηρεσίες και γενικότερα δύναται να έχει ως 

αντικείμενο οτιδήποτε μια επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ή και να 

πουλήσει. Στην κατεύθυνση αυτήν, επισημαίνεται ότι οι πολυεθνικές εταιρίες συνήθως 

για να προσδιορίσουν την τιμή των Ενδοομιλικών συναλλαγών που πραγματοποιούν 
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εδράζονται στο κόστος παραγωγής ή στην τιμή που επικρατεί στην αγορά (Μουστάκης, 

2009). 

Βάσει του ΟΟΣΑ, η διαδικασία της ενδοομιλικής τιμολόγησης είναι καθόλα 

σημαντική για τις επιχειρήσεις αλλά και για τις φορολογικές αρχές, διότι η 

συγκεκριμένη πρακτική δύναται να προσδιορίσει το ύψος του εισοδήματος, τις δαπάνες 

που πραγματοποιούνται και ως εκ τούτου να προσδιορίσει τα φορολογητέα κέρδη των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων, κέρδη που σε πολυεθνικές εταιρίες υπόκεινται σε 

διαφορετικές νομοθεσίες και κυρίως διαφορετικά συστήματα φορολόγησης. Μάλιστα, 

εντοπίζεται προβληματική που απασχολεί τις φορολογικές αρχές και σχετίζεται με τη 

διαδικασία εφαρμογής Ενδοομιλικών συναλλαγών  στην περίπτωση μάλιστα που οι 

τιμές που επιβάλλονται στις συναλλαγές είναι ιδιαιτέρως διαφορετικές από τις τιμές 

που υπό κανονικές συνθήκες θα διαμορφωνόντουσαν στην ελεύθερη αγορά, με 

αποτέλεσμα να μειώνεται η συνολική φορολογία στην οποία υπόκεινται γενικότερα ο 

όμιλος. 

Σε κάθε περίπτωση, η Ενδοομιλική τιμολόγηση αφορά τον έλεγχο του αν και 

κατά πόσο οι τιμές που χρεώνονται μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων για τη 

μεταβίβαση αγαθών, υπηρεσιών και άυλων περιουσιακών στοιχείων διαφέρουν από 

εκείνες που θα είχαν χρεωθεί στην περίπτωση που οι ίδιες επιχειρήσεις ήταν 

ανεξάρτητες μεταξύ τους (Τσουρουφλής, 2010). 

Σε κάθε περίπτωση, η Ενδοομιλική τιμολόγηση εξυπηρετεί τις κάτωθι 

παραμέτρους: 

Α. Ελαχιστοποίηση φορολογητέου εισοδήματος 

Β. Ελαχιστοποίηση εισαγωγικών δασμών 

Γ. Αποφυγή χρηματοοικονομικών προβλημάτων 

Δ. Διευθέτηση προσαρμογών για τις νομισματικές μεταβολές 

Ε. Έλεγχος των αποτελεσμάτων των εταιριών ενός ομίλου από άποψη αποδοτικότητας 

Υπό αυτήν την έννοια οι στόχοι της ενδοομιλικής τιμολόγησης δίνονται στη, 

διαχείριση δασμών εμπορίου, στην προσαρμογή στα εθνικά φορολογικά πλαίσια, στη 

διαχείριση φορολογητέας ύλης, στα κίνητρα, στην αποτίμηση απόδοσης, στην 
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προώθηση της επίτευξης των στόχων, στην ανταγωνιστικότητα, στην αντιμετώπιση 

των περιορισμών στη διαχείριση ρευστότητας, στην ελαχιστοποίηση ρίσκου 

πληθωρισμού, στη διαχείριση συναλλαγματικών ισοτιμιών και στην ορθή απεικόνιση 

πραγματικού κόστους και εισοδήματος (Abdallah, 1989, Al Eryami, 1990, Tang, 1992). 

3.7. Λειτουργίες Ενδοομιλικών Συναλλαγών 

Έχει γίνει σαφές πως η Ενδοομιλική τιμολόγηση δύναται να συμβάλλει 

καθοριστικά στη διαδικασία εξοικονόμησης πόρων σε μια επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων σε διεθνές περιβάλλον. Στο 

πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της επιχείρησης οφείλει να προωθεί ένα σύστημα τιμής 

μεταφοράς το οποίο μάλιστα να συνδέεται και με συγκεκριμένους στόχους ώστε 

αφενός να δίδει αυτονομία στα διάφορα τμήματά της και αφετέρου να παρακινεί τα 

στελέχη της επιχείρησης ώστε να επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και 

της αποτελεσματικότητας. Μάλιστα, η τιμή μεταφοράς στις πολυεθνικές επιχειρήσεις 

αποτελεί μια ιδιαίτερη διαδικασία με πολύπλοκες προεκτάσεις διότι πρέπει να λάβει 

υπόψη τα διαφορετικά ισχύοντα φορολογικά πλαίσια που αναπτύσσονται μεταξύ των 

χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος.  

Υπό αυτήν την έννοια, επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν κοινούς στόχους 

ή κοινή επιχειρησιακή στρατηγική και ως εκ τούτου η επιλογή δράσης μιας επιχείρησης 

σε μία χώρα πρέπει να συνδέεται με έρευνα ορισμένους σε παράγοντες όπως 

(Τσουρουφλής, 2010): 

Α. Ο βαθμός καινοτομίας και εξέλιξης που χαρακτηρίζει τα νέα προϊόντα 

Β. Ο βαθμός διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων 

Γ. Ο βαθμός κατά τον οποίον εντοπίζεται αποστροφή κινδύνου 

Δ. Το γενικότερο πολιτικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση (πολιτικός 

κίνδυνος) 

Ε. Η εργατική νομοθεσία που διέπει τη χώρα αναφοράς 

Σε κάθε περίπτωση, γίνεται σαφές πως οι όμιλοι δύναται να αναπτύξουν πολλές 

μορφές συναλλαγών με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Τέτοιες συναλλαγές δύναται να 

είναι Αγοροπωλησίες Αγαθών, Παροχή ή Λήψη Υπηρεσιών, Μισθώσεις,  Μεταβίβαση 

στοιχείων Έρευνας , ανάπτυξης και τεχνογνωσίας, Μεταβίβαση κινητών, ακινήτων ή 
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άυλων περιουσιακών στοιχείων, Συμφωνίες Παραχώρησης Δικαιωμάτων, Συμφωνίες 

χρηματοδότησης, Παροχή εγγυήσεων ή εξασφαλίσεων ή/και Διακανονισμός 

υποχρεώσεων μεταξύ συνδεδεμένων μερών για λογαριασμό των συνδεδεμένων μερών. 

Ως προς τις λειτουργίες της ενδοομιλικής τιμολόγησης εντοπίζονται οι κάτωθι 

λειτουργίες 

Φορολογική Λειτουργία: Βάσει της φορολογικής λειτουργίας γίνεται σαφές πως οι 

όμιλοι έχουν τη δυνατότητα να θέσουν οι ίδιοι τις τιμές με τις οποίες συναλλάσσονται 

με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Πρόκειται για διαδικασία που δεν έχει κάποια άμεση 

επιρροή στα αποτελέσματα του ομίλου, όμως γίνεται ευθέως σαφές πως υπάρχουν 

φορολογικές συνέπειες που εντοπίζονται στο ποσοστό του μικτού κέρδους των 

επιμέρους επιχειρήσεων που ενυπάρχουν στον όμιλο. Ως εκ τούτου, ο όμιλος δύναται 

να αυξήσει ή να μειώσει το φορολογητέο κέρδος των θυγατρικών του επιχειρήσεων 

μεταφέροντας φορολογητέο κέρδος από τη μία στην άλλη επιχείρηση και ως εκ τούτου 

έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει επίδραση στη συνολική φορολόγηση που υφίσταται 

ο όμιλος. Δηλαδή, ένας όμιλος μέσω εφαρμογής αυξομειώσεων στις τιμές των 

Ενδοομιλικών συναλλαγών έχει τη δυνατότητα να μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματά 

του, μεταφέροντας τα κέρδη του στο κράτος με τη χαμηλότερη φορολογία. Άλλωστε, 

είναι σαφές πως αυξομειώνοντας τις τιμές των Ενδοομιλικών συναλλαγών ένας όμιλος 

έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευθεί τις διαφορές μεταξύ των διαφορετικών 

φορολογικών συστημάτων. Δηλαδή, το ύψος της τιμής μιας ενδοομιλικής συναλλαγής 

δεν επηρεάζει το συνολικό κέρδος του ομίλου αλλά επηρεάζει σημαντικά τη 

φορολογική βάση της κάθε εταιρείας που είναι μέλος του ομίλου και ως εκ τούτου 

υπάρχει σαφής επίδραση στη συνολική φορολόγηση του ομίλου αλλά και στα συνολικά 

έσοδα των εμπλεκόμενων κρατών (Τσουρουφλής, 2010). 

Μη Φορολογική Λειτουργία: Υπό αυτή τη λειτουργία γίνεται σαφές πως η τιμολόγηση 

των Ενδοομιλικών συναλλαγών δεν πραγματοποιείται μόνον για σκοπούς που 

σχετίζονται με τη μείωση της συνολικής επιβάρυνσης. Δηλαδή, οι ενδοομιλικές 

συναλλαγές δύναται να λαμβάνουν χώρα με σκοπό να ανατίθενται ορισμένες 

εσωτερικές δραστηριότητες σε κάποιες εταιρείες του ίδιου ομίλου. Μάλιστα, σε 

τέτοιου είδους ενέργειες αλλά και σε αποφάσεις για ιδιοκατασκευή ή αγορά αγαθών 

λαμβάνονται υπόψη παράγοντες που συνδέονται με το κόστος εργασίας, με το κόστος 

των πρώτων υλών, με την αποτελεσματικότητα των τμημάτων παραγωγής και σε όχι 
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παράγοντες που στην ουσία σχετίζονται με τον φορολογικό σχεδιασμό του ομίλου.  Στο 

πλαίσιο αυτό, οι τιμές που τίθενται για τις ενδοομιλικές συναλλαγές δύναται να 

συντελέσουν σε λειτουργίες όπως η διοίκηση 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 πιέσεων μέσα από την κατάλληλη διαχείριση της ρευστότητας σε 

συγκεκριμένες συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ομίλου και αντιμετώπιση περιορισμών 

στη μεταφορά κεφαλαίων που ενδεχομένως υπάρχουν στις εξαγωγικές δραστηριότητες 

(Vogele, 2008). 

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι οι τιμές που τίθενται για τις ενδοομιλικές 

συναλλαγές αποτελούν σημαντικά δράση για τη διαδικασία γνωστοποίηση 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Μάλιστα, είναι σαφές πως οι χρήστες των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του ομίλου πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα αλλά και το είδος των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των επιμέρους εταιρειών που συναποτελούν τον 

όμιλο (Τσουρουφλής, 2010). 

Στην κατεύθυνση αυτήν επισημαίνεται πως οι τιμές με τις οποίες καθορίζονται 

ουσιαστικά οι ενδοομιλικές συναλλαγές εξαρτώνται από τις κάτωθι μεθόδους: 

Α. Τιμές Προκαθορισμένες στις συνθήκες αγοράς: Η συγκεκριμένη μέθοδος 

προϋποθέτει την ύπαρξη συγκρισιμότητας των τιμών στην αγορά και αποτελεί μια 

ιδιαίτερα αξιόπιστη μέθοδο διότι οι δραστηριότητες της επιχείρησης αποτιμώνται 

απευθείας με κριτήριο τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν στην ελεύθερη αγορά. 

Β. Τιμές κοστοστρεφείς (τιμές που σχετίζονται με το κόστος): Η συγκεκριμένη μέθοδος 

ουσιαστικά έχει το πλεονέκτημα ότι όσα δεδομένα απαιτούνται για τον καθορισμό της 

τιμής είναι άμεσα διαθέσιμα υπό την έννοια ότι δύναται να αντληθούν από το 

λογιστήριο του ομίλου, καθώς αφορούν δεδομένα κόστους βάσει των οποίων 

ουσιαστικά προσεγγίζεται η τιμή με την οποία πραγματοποιούνται οι ενδοομιλικές 

συναλλαγές. 

Γ. Τιμές που προκύπτουν από διαπραγματεύσεις: Αφορούν τη μέθοδο που ουσιαστικά 

αποτελούν κίνητρο για την επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στο πλαίσιο 

των εταιριών ενός ομίλου. Μάλιστα, τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μεθόδου 
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εξαρτώνται από τη διαπραγμάτευση και την ανάλογη διαπραγματευτική ισχύ που 

επιδεικνύουν οι επιμέρους εταιρίες, ενώ επισημαίνεται ότι πρόκειται για μία μέθοδο 

που χαρακτηρίζεται ως χρονοβόρα. 

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τονισθεί με ιδιαίτερη έμφαση πως η Ενδοομιλική 

τιμολόγηση επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες όπως για παράδειγμα είναι η 

αποδοτικότητα των διευθυντικών στελεχών τα οποία ουσιαστικά φέρουν την ευθύνη 

λήψης αποφάσεων και σε κάθε περίπτωση πρέπει να γνωστοποιούν τις αποφάσεις για 

τον πληρέστερο έλεγχο του ομίλου. 

Ως εκ τούτου, στη διαδικασία διαμόρφωσης των Ενδοομιλικών συναλλαγών οι 

επιχειρήσεις πρέπει να διαμορφώσουν την κατάλληλη πολιτική που θα λαμβάνει υπόψη 

τις συνέπειες των Ενδοομιλικών Συναλλαγών στη συνολική φορολογική επιβάρυνση 

του ομίλου, το κόστος της φορολογικής συμμόρφωσης και το κόστος ενδεχόμενων 

κυρώσεων. 

 

3.8. Στρατηγική Επιχειρήσεων για Ενδοομιλική τιμολόγηση 

Η Ενδοομιλική τιμολόγηση συμβάλλει στη διάρθρωση της ακολουθητέας 

φορολογικής πολιτικής της επιχείρησης. Ουσιαστικά, ο φορολογικός σχεδιασμός κάθε 

επιχείρησης έχει ως στόχο να επιτυγχάνονται πιο ευνοϊκές φορολογικές συνέπειες 

χωρίς όμως να σημειώνεται παραβίαση των φορολογικών διατάξεων. Η επιτυχημένη 

εφαρμογή των Ενδοομιλικών συναλλαγών λαμβάνει υπόψη την καινοτομία και 

ανάπτυξη νέων προϊόντων, το βαθμός διαφοροποίησης, την αποφυγή κινδύνου, την 

εκτίμηση πολιτικών αλλαγών και τους υφιστάμενους και προγραμματιζόμενους 

εργατικούς νόμους (Τσουρουφλής, 2010). 

Στο πλαίσιο αυτό γίνεται αντιληπτό πως οι στρατηγικές των επιχειρήσεων 

λαμβάνουν υπόψη και παράγοντες που σχετίζονται με τη διείσδυσή τους στην αγορά. 

Είναι σαφές πως ο φορολογούμενος που προσπαθεί να εισχωρήσει σε μια νέα αγορά ή 

να αυξήσει το μερίδιο του μπορεί προσωρινά να ορίσει τιμή για το προϊόν χαμηλότερη 

από την τιμή που έχουν αντίστοιχα προϊόντα στην αγορά. Ακόμη, υπάρχει η περίπτωση 

τα έξοδα προώθησης να είναι αυξημένα με αποτέλεσμα τα επίπεδα κέρδους να 

κυμαίνονται σε χαμηλότερα επίπεδα. Στην κατεύθυνση αυτήν αναλύονται οι συνέπειες 
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των Ενδοομιλικών συναλλαγών στη συνολική φορολόγηση του ομίλου. Είναι δυνατόν 

με μια κατάλληλη κατανομή των λειτουργιών και των κινδύνων μεταξύ των μελών του 

ομίλου να επιτυγχάνεται η μείωση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης μέσω 

νόμιμης τιμολόγησης των Ενδοομιλικών συναλλαγών, το κόστος της φορολογικής 

συμμόρφωσης: Δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων όσον αφορά την 

τεκμηρίωση των Ενδοομιλικών συναλλαγών είναι αυξημένη, πρέπει να προτιμώνται 

τέτοιου είδους συναλλαγές σε χώρες που χαρακτηρίζονται από λιγότερο σύνθετο 

νομικό πλαίσιο με σκοπό την επιδίωξη της χαμηλότερης οικονομικής επιβάρυνσης και 

το κόστος των ενδεχόμενων κυρώσεων: Είναι σαφές πως σε χώρες που 

χαρακτηρίζονται από ηπιότερη νομοθεσία συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση του 

κινδύνου επιβολής κυρώσεων. 

 

3.9. Αρχή των Ίσων Αποστάσεων 

Συνηθισμένη μέθοδος για τον εντοπισμό των αποτελεσμάτων κάθε οικονομικής 

μονάδας που ανήκει σε έναν όμιλο επιχειρήσεων είναι η επιβολή της άμεσης μεθόδου 

που θέτει κάθε μονάδα ως ξεχωριστή οντότητα. Ουσιαστικά, με τη διαδικασία αυτή 

υπάρχει ένα πλαίσιο ανταγωνισμού στην αγορά βάσει του οποίου καθίσταται εφικτή η 

διαδικασία των συγκρίσεων. Στην κατεύθυνση αυτήν, «η αρχή των ίσων αποστάσεων» 

ή «αρχή του πλήρους ανταγωνισμού» ή «αρχή της ανοιχτής αγοράς»  ευθυγραμμίζει 

την τιμή της ενδοομιλικής συναλλαγής με την τιμή που θα συμφωνούσαν μεταξύ τους 

δύο ανεξάρτητες επιχειρήσεις του κλάδου σε κάθε παρόμοια συναλλαγή υπό παρόμοιες 

συνθήκες ανταγωνισμού στη βάση της ελεύθερης αγοράς (Μουστάκης, 2009). 

Η συγκεκριμένη αρχή προέρχεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 9 της 

Πρότυπης Φορολογικής Σύμβασης του ΟΟΣΑ και αποτελεί τη βάση διμερών 

συμβάσεων από κράτη μέλη του ΟΟΣΑ και έναν αυξημένο αριθμό μη μελών. Σύμφωνα 

με τη συγκεκριμένη παράγραφο « Στις εμπορικές ή οικονομικές σχέσεις μεταξύ δύο 

(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». 
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Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές συναλλαγές ισχύει η αρχή των 

ίσων αποστάσεων. Ουσιαστικά, η αρχή των ίσων αποστάσεων αποτελεί την βάση των 

οδηγιών του ΟΟΣΑ και σύμφωνα με αυτήν οι όροι συναλλαγής των συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων πρέπει να είναι ίδιοι με αυτούς που θα είχαν αποφασίσει δύο ανεξάρτητες 

επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση μιας παρόμοιας συναλλαγής, υπό παρόμοιες 

συνθήκες στο πλαίσιο λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς. Μάλιστα, η τιμή της 

ενδοομιλικής συναλλαγής πρέπει να γίνεται αποδεκτή όταν αντιστοιχεί στην τιμή που 

θα είχαν συμφωνήσει ανεξάρτητες μεταξύ τους επιχειρήσεις (εξωτερική σύγκριση)  ή 

εφόσον αντιστοιχεί στην τιμή που θα είχαν συμφωνήσει μια εταιρία του ομίλου στις 

συναλλαγές της με μια ανεξάρτητη επιχείρηση (εσωτερική σύγκριση). 

Πάντως, ο προσδιορισμός των τιμών που έχουν οι ενδοομιλικές συναλλαγές 

καθώς και η τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων θέτει ως προϋπόθεση τη 

δυνατότητα της συγκρισιμότητας των συναλλαγών αυτών. Δηλαδή, τα οικονομικά 

χαρακτηριστικά των συναλλαγών πρέπει να μην παρουσιάζουν διαφορές που να 

επιδρούν στη διαμόρφωση του αποτελέσματος ή αν επηρεάζουν το αποτέλεσμα μπορεί 

να αντισταθμιστούν με τις κατάλληλες προσαρμογές. Μάλιστα, τα οικονομικά 

χαρακτηριστικά των συναλλαγών είναι τα χαρακτηριστικά των ενσώματων ή άυλων 

περιουσιακών στοιχείων, καθώς και των υπηρεσιών, οι λειτουργίες που επιτελεί 

καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, οι συμβατικοί όροι των συναλλαγών, οι 

οικονομικές συνθήκες της αγοράς στην οποία λαμβάνουν χώρα οι συναλλαγές καθώς 

και η ακολουθητέα στρατηγική της εταιρείας (Μουστάκης, 2009).  

Στο ελληνικό δίκαιο, περιέχεται ο ορισμός στο άρθρο 39 του Ν. 2238/1994 και 

τροποποιήθηκε με το Ν.4110/2013 ο οποίος ορίζει έμμεσα την αρχή των ίσων 

αποστάσεων αναφέροντας πως «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…» 

Κύριοι λόγοι που οδήγησαν στην επιβολή της αρχής των ίσων αποστάσεων είναι 

το γεγονός ότι η αρχή των ίσων αποστάσεων παρέχει εκτεταμένη ισότητα στη 

φορολογική μεταχείριση των πολυεθνικών εταιριών και των ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων, ότι η αρχή αποτρέπει τη δημιουργία φορολογικών πλεονεκτημάτων και 

μειονεκτημάτων, τα οποία διαφορετικά θα αλλοίωναν τις σχετικές ανταγωνιστικές 
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θέσεις αμφότερων των προσώπων και τέλος λόγος επιβολής της αρχής είναι ότι η αρχή 

των ίσων αποστάσεων προωθεί τη μεγέθυνση του διεθνούς εμπορίου και των 

επενδύσεων. 

Πάντως, η αρχή των «ίσων αποστάσεων» δέχεται και κριτικές λόγω των δυσκολιών 

που θέτει η ορθή εφαρμογή της. Μάλιστα, επισημαίνεται με ιδιαίτερη έμφαση ότι 

βασίζοντας την αρχή στην υπόθεση της ανεξάρτητης επιχείρησης δεν καθίσταται 

εφικτός ο συνυπολογισμός των οικονομικών κλίμακας που δύναται να 

πραγματοποιηθούν καθώς επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη και οι συνέργιες ή οι 

εξοικονομήσεις δαπανών που προκύπτουν μέσω μιας σχέσης σύνδεσης, όπως 

συμβαίνει στις σχέσεις συνδεδεμένων επιχειρήσεων στο πλαίσιο ενός οργανωμένου 

ομίλου εταιριών. Ακόμη, είναι σαφές πως μία ακόμη καθόλα σημαντική διαφορά 

μεταξύ Ενδοομιλικών συναλλαγών και μεταξύ συναλλαγών με ανεξάρτητες 

επιχειρήσεις είναι το γεγονός ότι οι ενδοομιλικές συναλλαγές πραγματοποιούνται στη 

βάση μιας σχέσης εξάρτησης ενώ οι σχέσεις με ανεξάρτητες επιχειρήσεις 

προσδιορίζονται στη βάση αντικρουόμενων συμφερόντων. 

 

3.10. Παραδοσιακές Μέθοδοι Ενδοομιλικής Τιμολόγησης 

Οι παραδοσιακές συναλλακτικές μέθοδοι αποτελούν το πλέον άμεσο μέσο για να 

διαπιστωθεί αν οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ των συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων είναι βασισμένες στην αρχή της ελεύθερης αγοράς και συγκεκριμένα 

καταγράφεται  μέθοδος της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής, η μέθοδος της τιμής  

μεταπώλησης καθώς επίσης και η μέθοδος του επιπλέον κόστους που αναλύονται στις 

επόμενες παραγράφους. (Τσουρουφλής, 2010). 

Μέθοδος της Συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής (comparable uncontrolled price 

method): Πρόκειται για μέθοδο βάσει της οποίας οι τιμές των συναλλαγών 

συγκρίνονται μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων (ελεγχόμενες συναλλαγές) με τις 

τιμές που εφαρμόζονται σε συγκρίσιμες συναλλαγές μεταξύ ανεξάρτητων εταιριών (μη 

ελεγχόμενες συναλλαγές). Ουσιαστικά, συγκρίνει την τιμή που χρεώνεται για αγαθά ή 

υπηρεσίες στο πλαίσιο της ελεγχόμενης συναλλαγής με την τιμή που χρεώνεται για 

αγαθά ή υπηρεσίες στο πλαίσιο συγκρίσιμων μη ελεγχόμενων συναλλαγών. Μάλιστα, 

στην περίπτωση που εντοπίζονται διαφορές μεταξύ των τιμών, τότε υπάρχει η 
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πιθανότητα οι σχέσεις μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων να μη βασίζονται στην 

αρχή της ελεύθερης αγοράς και η τιμή της ελεγχόμενης συναλλαγής μπορεί να 

χρειαστεί να αντικατασταθεί από την τιμή της μη ελεγχόμενης συναλλαγής. 

Επισημαίνεται πως μολονότι η συγκεκριμένη μέθοδος είναι ιδιαιτέρως διαδεδομένη, 

παρουσιάζει μειονεκτήματα που προέρχονται από το γεγονός ότι δύσκολα βρίσκεται 

κάποια συναλλαγή που να καθίσταται αντιπροσωπευτικά συγκρίσιμη. Ακόμη, γίνεται 

σαφές πως μια μικρή μεταβολή στους όρους του εμπορίου δύναται να έχει σημαντικές 

επιδράσεις στις τιμές με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει σύγκριση. 

Μέθοδος της τιμής μεταπώλησης: Η συγκεκριμένη μέθοδος συγκρίνει το περιθώριο 

μικτού κέρδους που πραγματοποιεί η εταιρεία κατά τη μεταπώληση ενός αγαθού σε 

μια ανεξάρτητη επιχείρηση, με το περιθώριο κέρδους που θα πραγματοποιείται σε 

συγκεκριμένες ανεξάρτητες συναλλαγές. Μάλιστα, ο προσδιορισμός του περιθωρίου 

γίνεται με εξωτερική ή /και με εσωτερικά συγκριτικά στοιχεία. Πρόκειται για μέθοδο 

που μειώνει την τιμή μεταπώλησης, προς τρίτους,  αγαθού ή υπηρεσίας που 

αποκτήθηκε προγενέστερα από συνδεδεμένη εταιρία κατά το περιθώριο κέρδους της 

μεταπώλησης. Ουσιαστικά, η αξία που προκύπτει θεωρείται ότι είναι η συμβατή με την 

αρχή των ίσων αποστάσεων τιμή της προηγηθείσας ενδοομιλικής συναλλαγής. 

Πάντως, για να προσδιοριστεί το περιθώριο κέρδους της μεταπώλησης πρέπει να 

συνεκτιμηθούν τα άμεσα και έμμεσα έξοδα της επιχείρησης τα οποία όμως συνδέονται 

αυστηρά με τη συγκεκριμένη συναλλαγή καθώς επίσης και το ποσοστό κέρδους που 

αφορά το είδος της συναλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να εκτιμηθεί και το χρονικό 

διάστημα  μεταξύ της πρώτης αγοράς και της μεταπώλησης καθώς επίσης και η φθορά 

που επήλθε στα αγαθά αλλά και το δικαίωμα που έχει η μεταπωλήτρια επιχείρηση για 

να πωλεί τα συγκεκριμένα αγαθά ή να εκμεταλλεύεται συγκεκριμένα δικαιώματα. Σε 

κάθε περίπτωση, η τιμή μεταπώλησης μειώνεται με ένα μεικτό περιθώριο κέρδους το 

οποίο όμως προκύπτει από το ποσό με το οποίο ο μεταπωλητής θα ζητούσε για  να 

καλύψει τις δαπάνες και τα λειτουργικά του έξοδα αλλά και το κέρδος που θα 

επιθυμούσε να έχει. Δηλαδή, η τιμή της ενδοομιλικής συναλλαγής ισούται με την αξία 

μεταπώλησης μειωμένη με το περιθώριο κέρδους μεταπώλησης. Συνεπώς, αποτελεί 

μέθοδος που καθορίζει το ποσοστό κερδοφορίας του διανομέα μεταπωλητή και για να 

είναι η σύγκριση ορθολογική επισημαίνεται πως η σύγκριση που γίνεται πρέπει να 

αφορά όμοιες δραστηριότητες που σχετίζονται με ανάλογα επίπεδα κινδύνου και πως 

πρόκειται για μέθοδο που είθισται να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις π0ου στα 
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πωλούμενα προϊόντα ή υπηρεσίες δεν προστίθεται ιδιαίτερη αξία κατά την 

μεταπώλησή τους. 

Μέθοδος υπολογισμού του επιπλέον κόστους (cost plus):Η συγκεκριμένη μέθοδος 

ουσιαστικά έχει την αφετηρία της στη μελέτη των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν 

από τον προμηθευτή των αγαθών ( ή υπηρεσιών) σε μια ελεγχόμενη συναλλαγή με 

σκοπό τη μεταβίβαση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών προς συνδεδεμένο αγοραστή. Με 

τη συγκεκριμένη μέθοδο, η τιμολόγηση της ενδοομιλικής συναλλαγής γίνεται στην 

αξία του κόστους απόκτησης ή παραγωγής του αγαθού ή της υπηρεσίας αυξανόμενο 

κατά ένα περιθώριο κέρδους το οποίο προσδιορίζεται είτε βάσει σύγκρισης από 

συναλλαγές της εταιρείας με ανεξάρτητες επιχειρήσεις – εσωτερική σύγκριση – είτε 

από ανεξάρτητες επιχειρήσεις σε συγκρίσιμες συναλλαγές – εξωτερική σύγκριση.  

Ουσιαστικά, για να είναι αυτό το περιθώριο κέρδους σύμφωνο με την αρχή των ίσων 

αποστάσεων θα πρέπει να είναι ανάλογο του περιθωρίου κέρδους που χρησιμοποιούν 

μη συνδεδεμένες επιχειρήσεις που παράγουν το ίδιο προϊόν.  

Σε κάθε περίπτωση, ο βαθμός αξιοπιστίας της συγκεκριμένη μεθόδου εξαρτάται 

από τον βαθμό συνέπειας στην τήρηση των λογιστικών μεθόδων κοστολόγησης 

γενικότερα για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται και ενδοομιλικά αλλά και με 

ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίζεται ένα κατάλληλο περιθώριο 

κέρδους το οποίο προστίθεται εν συνέχεια σε αυτό κόστος, δεδομένων των λειτουργιών 

που έχουν πραγματοποιηθεί καθώς των συνθηκών που υπάρχουν στην αγορά. 

Ουσιαστικά, μετά την προσθήκη του συγκριμένου περιθωρίου στις δαπάνες δύναται να 

προσδιοριστεί η τιμή ελεύθερης αγοράς της ελεγχόμενης αρχικής συναλλαγής. 

Μάλιστα, η συγκεκριμένη μέθοδος θεωρείται καταλληλότερη στην περίπτωση που 

πωλούνται ημικατεργασμένα προϊόντα μεταξύ των συνδεδεμένων μερών, όπου τα 

συνδεδεμένα μέρη έχουν συνάψει συμφωνίες κοινής εγκατάστασης ή μακροχρόνιες 

συμφωνίες αγοράς και εφοδιασμού, ή όταν η ελεγχόμενα συναλλαγή έχει ως 

αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών.  

Γίνεται σαφές πως στο συγκεκριμένο μοντέλο τιμολόγησης, ο αγοραστής 

ουσιαστικά συμφωνεί να πληρώσει το τίμημα της παραγωγής του αγαθού, πλέον ένα 

σταθερό ποσοστό για τον πωλητή με σκοπό το κέρδος. Δηλαδή είναι μια προσθήκη ή 

ένα ποσοστό του κόστους παραγωγής, του οποίου το ύψος καθορίζεται από το ύψος 

των αναμενόμενων πωλήσεων. Μάλιστα, πρόκειται για μέθοδο που χρησιμοποιείται 
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ιδιαιτέρως όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα συγκρισιμότητας για τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες και όταν για την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών δεν απαιτείται χρήση 

άυλων περιουσιακών στοιχείων. Στην κατεύθυνση αυτήν πρέπει να τονισθεί με 

ιδιαίτερη έμφαση πως μια μη ελεγχόμενη συναλλαγή είναι συγκρίσιμη με μια 

ελεγχόμενη συναλλαγή – συγκρίσιμη ανέλεγκτη συναλλαγή - για τους σκοπούς της 

μεθόδου του επιπλέον κόστος όταν συντρέχει μία εκ των δύο κάτωθι προϋποθέσεων 

και συγκεκριμένα 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 ανοιχτή αγορά, ή να μπορούν να 

γίνουν ακριβείς διορθώσεις για την εξάλειψη των επιπτώσεων των συγκεκριμένων 

διαφορών (Μουστάκης, 2009). 

3.11. Μη Παραδοσιακές – Συναλλακτικές Μέθοδοι Ενδοομιλικής 

Τιμολόγησης 

Οι συναλλακτικές μέθοδοι κέρδους ουσιαστικά εξετάζουν τα οφέλη τα οποία 

προκύπτουν από τις ελεγχόμενες συναλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό, στις συναλλακτικές 

μεθόδους συγκαταλέγονται η συναλλακτική μέθοδος διαχωρισμού των κερδών 

(transactional profit split method) καθώς και η συναλλακτική μέθοδος καθαρού 

περιθωρίου (transactional net margin method). Πρόκειται για μεθόδους που 

συγκρίνουν τα κέρδη τα οποία προέρχονται από μια ελεγχόμενη συναλλαγή που 

πραγματοποιείται μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων σε σχέση με τα περιθώρια 

κέρδους που έχουν μη συνδεδεμένες επιχειρήσεις όταν ασκούν παρόμοια 

δραστηριότητα ή όταν αναλαμβάνουν αντίστοιχα επίπεδα κινδύνου. 

Συναλλακτική μέθοδος του καθαρού περιθωρίου (transactional net margin 

method): Πρόκειται για μέθοδο που λειτουργεί κάνοντας χρήση της τιμής στην οποία 

το καθαρό περιθώριο κέρδους από τη συναλλαγή είναι αντίστοιχο με το περιθώριο 

κέρδους που επιτυγχάνουν οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις κάτω από ανάλογες συνθήκες. 

Η συγκεκριμένη μέθοδος ουσιαστικά εξετάζει το καθαρό κέρδος σε σχέση με την 

αντίστοιχη βάση (όπως για παράδειγμα είναι το κόστος, τις πωλήσεις, τα περιουσιακά 

στοιχεία) που έχει ο φορολογούμενος από κάποια ελεγχόμενα συναλλαγή. Μάλιστα, ο 

δείκτης του καθαρού κέρδους από ελεγχόμενη συναλλαγή θα πρέπει να εξετάζεται 

συγκριτικά με το δείκτη του καθαρού κέρδους που ο ίδιος φορολογούμενος θα 

ωφεληθεί από συγκρίσιμες μη ελεγχόμενες συναλλαγές.  
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Πρόκειται για μέθοδο που εφαρμόζεται όταν δεν μπορεί να εφαρμοστούν οι 

μέθοδοι τιμής μεταπώλησης και κόστους συν κέρδους λόγω των διαφορών ως προς τις 

λειτουργίες και τους κινδύνους ανάμεσα στις ενδοομιλικές συναλλαγές και στις 

συναλλαγές μεταξύ των ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Πάντως, στα κύρια 

πλεονεκτήματα χρήσης αυτής της μεθόδου συγκαταλέγεται το γεγονός ότι οι δείκτες 

καθαρού κέρδους επηρεάζονται λιγότερο από τις διαφορές στον τρόπο συναλλαγής από 

ότι συμβαίνει με την τιμή στη μέθοδο της ανέλεγκτης τιμής (CUP). Ακόμη, 

πλεονέκτημα θεωρείται ότι ως μονόπλευρη μέθοδος εξετάζεται ο οικονομικός δείκτης 

μόνο για μία από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Ωστόσο, υπάρχουν και μειονεκτήματα 

χρήσης όπως το γεγονός ότι οι φορολογούμενοι δύναται να μην έχουν την απαραίτητη 

πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με τα κέρδη από συγκρίσιμες μη 

ελεγχόμενες συναλλαγές με σκοπό την αποδεκτή εφαρμογή της μεθόδου. 

Συναλλακτικής μέθοδος επιμερισμού του κέρδους: Πρόκειται για μια μέθοδο που 

έχει ως επιδίωξη την εξάλειψη των συνεπειών επί των κερδών των ίδιων όρων που 

τίθενται ή επιβάλλονται σε μια ελεγχόμενη συναλλαγή με τον καθορισμό της 

κατανομής των κερδών που ανεξάρτητες επιχειρήσεις θα είχαν αποκομίσει από τη 

συμμετοχή σε παρόμοια συναλλαγή ή συναλλαγές. Ουσιαστικά, είναι η μέθοδος όπου 

το καθαρό αποτέλεσμα που προκύπτει από την  Ενδοομιλική συναλλαγή κατανέμεται 

μεταξύ των συμβαλλόμενων επιχειρήσεων με βάση τη συνεισφορά τους στη 

συναλλαγή. Μάλιστα, η ανάλυση της συνεισφοράς των συμβαλλόμενων επιχειρήσεων 

σχετίζεται με τις λειτουργίες που επιτελούνται, τους κινδύνους καθώς και τις ευθύνες 

που αναλαμβάνονται από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία της 

συγκεκριμένης συναλλαγής.  

Για την εφαρμογή της συγκεκριμένη μεθόδου στην αρχή γίνεται ο προσδιορισμός 

των κερδών που επιμερίζονται στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις από τις ελεγχόμενες 

συναλλαγές με τις οποίες ασχολούνται αυτές και στη συνέχεια επιμερίζονται αυτά τα 

κέρδη μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων σε οικονομική βάση που ουσιαστικά 

προσεγγίζει των επιμερισμό των κερδών που θα αναμένονταν σε μια συμφωνία μεταξύ 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς. Στα κύρια πλεονεκτήματα 

της συγκεκριμένης μεθόδου συγκαταλέγεται το γεγονός ότι η μέθοδος επιμερισμού του 

κέρδους έχει τη δυνατότητα να παράσχει μια ολοκληρωμένη λύση για λειτουργίες για 

τις οποίες η μονόπλευρη μέθοδος δεν θα ήταν η κατάλληλη, ενώ στα μειονεκτήματα 

συγκαταλέγεται ότι η συγκεκριμένη μέθοδος έχει δύσκολη εφαρμογή υπό την έννοια 
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ότι συνδεδεμένες επιχειρήσεις ενδεχομένως δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις 

πληροφορίες από αλλοδαπές θυγατρικές. Πάντως, σε γενικές γραμμές η συγκεκριμένη 

μέθοδος είναι κατάλληλη σε περιπτώσεις όπου στο τελικό προϊόν προστίθεται πολύ 

μεγάλη αξία από τη χρήση άυλων περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας. 

3.12. Συμφωνίες Προκαθορισμένης Τιμολόγησης (Advanced Pricing 

Arrangement – APA) 

Ο πολύπλοκος τρόπος που χαρακτηρίζει την εφαρμογή της ενδοομιλικής 

τιμολόγησης καθώς επίσης και οι κυρώσεις που δύναται να επιβληθούν για το 

συγκεκριμένο ζήτημα, έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της ανασφάλειας που υπάρχει 

στα φορολογούμενα νομικά πρόσωπα, ενώ επιφέρουν επίσης και αυξημένο φόρτο 

εργασίας για τις ελεγκτικές αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει η δυνατότητα 

συνεννόησης μεταξύ των φορολογουμένων και των ελεγκτών πριν διενεργηθούν οι 

συναλλαγές με σκοπό να καθοριστούν από κοινού ορισμένες παράμετροι ενδοομιλικής 

τιμολόγησης που με τη σειρά τους θα συμβάλλουν στη μείωση των μεταξύ των 

διαφωνιών.  Επισημαίνεται πως η Συμφωνία Προκαθορισμένης Τιμολόγησης (APA) 

αρχίζει επίσημα από τον φορολογούμενο και απαιτεί διαπραγματεύσεις μεταξύ του 

φορολογούμενου, μίας ή περισσότερων συνδεδεμένων επιχειρήσεων και μιας ή 

περισσότερων φορολογικών διοικήσεων. Τέτοιες συμφωνίες δύναται να είναι 

ιδιαιτέρως χρήσιμες όταν οι παραδοσιακοί μηχανισμοί αποτυγχάνουν ή και είναι 

δύσκολο να εφαρμοστούν (Τσουρουφλής, 2010). 

Πράγματι, η συνεννόηση αυτή δύναται να επιτευχθεί μέσω των Συμφωνιών 

Προκαθορισμένης Τιμολόγησης. Ουσιαστικά, βάσει του ΟΟΣΑ, οι συγκεκριμένες 

συμφωνίες, αποτελούν συμφωνίες μεταξύ του φορολογούμενου και των φορολογικών 

αρχών και καθορίζουν πριν από τον προσδιορισμό των τιμών αυτών των συναλλαγών 

για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

Πρόκειται για μέθοδο που χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις στην κατεύθυνση 

μείωσης του κινδύνου έκθεσης σε έλεγχο καθώς επίσης χρησιμοποιούνται και ως μέσο 

αποφυγής διαμαχών που δύναται να αναπτυχθούν με τις εγχώριες ελεγκτικές αρχές. 

Στην κατεύθυνση αυτήν, οι Συμφωνίες Προκαθορισμένης Τιμολόγησης διακρίνονται 

ανάλογα με τον αριθμό των κρατών που συμμετέχουν σε αυτές σε  μονομερείς, διμερείς 

ή/και πολυμερείς (Μουστάκης, 2009): 
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Σημειώνεται πως οι μονομερείς Συμφωνίες Προκαθορισμένης Τιμολόγησης έχουν 

το μειονέκτημα ότι παρέχουν μερική ασφάλεια διότι σε περίπτωση διασυνοριακών 

συναλλαγών ενδεχομένως να μη μπορούν να αποτρέψουν τη διπλή φορολογία διότι δε 

δεσμεύεται από τη Συμφωνία και η αλλοδαπή ελεγκτική αρχή. Ως εκ τούτου, οι 

περισσότερες χώρες, λόγω ανησυχίας για διπλή φορολόγηση, προτιμούν τις διμερείς ή 

πολυμερείς Συμφωνίες Προκαθορισμένης Τιμολόγησης. 

Σε κάθε περίπτωση για να αξιολογηθεί η πιθανότητα σύναψης μιας τέτοιας 

συμφωνίας απαιτείται μια ανεπίσημη αίτηση από την επιχείρηση προς τις φορολογικές 

αρχές των εμπλεκόμενων κρατών, στην οποία θα αναγράφονται όλες οι απαραίτητες 

πληροφορίες, όπως τα στοιχεία της επιχείρησης, η δραστηριότητά της, οι συναλλαγές 

που θα αποτελέσουν αντικείμενο της συμφωνίας, η μεθοδολογία της τιμολόγησης, η 

επιθυμητή διάρκεια της συμφωνίας, καθώς και όλες οι εμπλεκόμενες χώρες. Μάλιστα, 

τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει από την αρχή να συμφωνήσουν για το αν εφαρμόζονται 

τα όρια πολυπλοκότητας δηλαδή αν οι συναλλαγές της επιχείρησης είναι τόσο 

πολύπλοκές ώστε να δικαιολογούν τη σύναψη συμφωνίας προκαθορισμένης 

τιμολόγησης (Μουστάκης, 2009). 

Εν συνεχεία, η επιχείρηση πρέπει να υποβάλει μια επίσημη αίτηση στη φορολογική 

αρχή του κράτους, στο οποίο έχει την έδρα της και αμέσως μετά υποβάλλει ανάλογη 

αίτηση σε όλες τις φορολογικές αρχές όλων των χωρών με τις οποίες εμπλέκεται, πράξη 

που πρέπει να γίνει σε μία συγκεκριμένη χρονική προθεσμία που ισχύει για κάθε 

κράτος.  

Πάντως, βάσει του Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας η συγκεκριμένη  αίτηση 

πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία (Τσουρουφλής, 2010): 

Α. Επωνυμίες και διευθύνσεις όλων των συνδεδεμένων εταιριών τις οποίες αφορά η 

Συνθήκη Προκαθορισμένης Τιμής 

Β. Διάρθρωση του Ομίλου 

Γ. Ανάλυση των τάσεων του επιχειρηματικού κλάδου καθώς επίσης και της αγοράς με 

εκτίμηση των τάσεων που δύναται να επιδράσουν στη δραστηριότητα της επιχείρησης. 

Στο πλαίσιο αυτό γίνεται έρευνα αγοράς και  οικονομικές μελέτες όπου αυτές 
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απαιτούνται για την κατάλληλη επεξήγηση των επιχειρηματικών στρατηγικών που 

διέπουν την επιχείρηση 

Δ. Κατατίθεται η επιθυμητή χρονική διάρκεια της Συμφωνίας Προκαθορισμένης Τιμής, 

στην οποία περιλαμβάνεται και η ενδεχόμενη αναδρομική της εφαρμογή. Μάλιστα, 

προϋπόθεση για αναδρομικότητα είναι να μην αντίκειται σε διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας καθώς επίσης και να έχει τη συναίνεση της επιχείρησης 

Ε. Λειτουργική ανάλυση των επιχειρήσεων καθώς και των συναλλαγών που αφορά η 

συγκεκριμένη Συμφωνία Προκαθορισμένης Τιμής 

ΣΤ. Κατάθεση των λόγων για τους οποίους ο φορολογούμενος θεωρεί απαραίτητη τη 

σύναψη της Συμφωνίας Προκαθορισμένης Τιμής για τις συναλλαγές που έχει ήδη 

περιγράψει. 

Ζ. Επισκόπηση των κρίσιμων παραδοχών στις οποίες και θα βασίζεται η Συμφωνία 

Προκαθορισμένης Τιμής, δηλαδή πρέπει να κατατεθούν τα κριτήρια αναφορικά με τα 

λειτουργικά, νομικά ή οικονομικά γνωρίσματα της επιχείρησης καθώς όλα αυτά 

αποτελούν προϋπόθεση για την ουσιαστική εφαρμογή της Συμφωνίας 

Προκαθορισμένης Τιμής 

Η. Κατάθεση λεπτομερών στοιχείων για τη μέθοδο με την οποία θα υπολογίζονται οι 

τιμές που πρόκειται να εφαρμοστούν καθώς και τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι 

τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με τη θεμελιώδη αρχή των «Ίσων Αποστάσεων» 

Θ. Κατάθεση καταλόγου παλαιότερων Συμφωνιών Προκαθορισμένης Τιμής οι οποίοι 

αφορούν συνδεδεμένες επιχειρήσεις που εμπλέκονται στη σχεδιαζόμενοι Συμφωνία 

Προκαθορισμένης Τιμής 

Ι. Επισύναψη λεπτομερών χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν τα τελευταία 

τρία χρόνια πριν από τη σύναψη της Συμφωνίας Προκαθορισμένης Τιμής 

ΙΑ. Κατάθεση καταλόγου των νομικά δεσμευτικών συμφωνιών μεταξύ των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων που έχουν επιπτώσεις στις συναλλαγές που καλύπτονται 

από τη Συμφωνία Προκαθορισμένων Τιμών, όπως για παράδειγμα είναι οι συμβάσεις 

παραχώρησης χρήσης αγοράς, διανομής ή παροχής υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης 



Σελίδα | 41  
 

ΙΒ. Στην περίπτωση που ζητείται η αναδρομική ισχύς της Συμφωνίας 

Προκαθορισμένης Τιμής απαιτούνται επιπρόσθετα στοιχεία για την φορολογική θέση 

κάθε μιας από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις και για κάθε ένα από τα έτη που θα 

καλύψει αναδρομικά η Συμφωνία Προκαθορισμένης Τιμής. 

ΙΓ. Στην κατεύθυνση αυτήν, σημειώνεται πως η σύναψη Συμφωνίας Προκαθορισμένης 

Τιμολόγησης ουσιαστικά, προϋποθέτει την καταβολή κάποιων τελών τα οποία 

εξαρτώνται από τις διοικητικές ενέργειες που απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί η 

συμφωνία αλλά και από το αν έχουν πάγιο χαρακτήρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα | 42  
 

4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
 

4.1. Τεκμηρίωση τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών 

Οι ενδοομιλικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο 

είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκες και ως εκ τούτου ο έλεγχός τους καθίσταται ιδιαιτέρως 

απαιτητικός. Στην κατεύθυνση αυτήν, απαιτούνται επιπρόσθετες διαδικασίες που 

συμβάλλουν στην καταγραφή χρήσιμων πληροφοριών με σκοπό την τεκμηρίωση της 

ορθότητας των τιμών που έχουν οι ενδοομιλικές συναλλαγές. Σημειώνεται πως κύριο 

κριτήριο για την ορθότητα των τιμών αποτελεί η αρχή των ίσων αποστάσεων που 

αναλύθηκε εκτενώς στο 2ο κεφάλαιο της παρούσας εργασία. 

Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της τεκμηρίωσης είναι να επιτρέψει σε έναν ελεγκτή 

της φορολογικής διοίκησης να έχει μια πλήρη γνώμη για τις συναλλακτικές σχέσεις 

που αναπτύσσονται μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Στην ουσία αποτελεί τη 

διαδικασία που εξασφαλίζει έναν ταχύ και αποτελεσματικό έλεγχο της τιμολόγησης 

μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι οι φορολογικές 

αρχές ερμηνεύουν διαφορετικά διατάξεις δίνοντας βαρύτητα σε διαφορετικά στοιχεία 

της τεκμηρίωσης με αποτέλεσμα να καλλιεργείται αφενός η νομική ανασφάλεια και 

αφετέρου να αυξάνεται το κόστος δέσμευσης των πολυεθνικών επιχειρήσεων, 

δεδομένου μάλιστα ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αναγκάζονται να τηρούν 

διαφορετική τεκμηρίωση Ενδοομιλικών συναλλαγών σε κάθε χώρα. Υπό την έννοια 

αυτή, είναι πιθανόν ενώ ο όμιλος να έχει καταρτίσει σε κεντρικό επίπεδο την 

τεκμηρίωση των Ενδοομιλικών συναλλαγών του, να κινδυνεύει με κυρώσεις σε τοπικό 

επίπεδο διότι δεν έχει προσαρμοστεί στις τοπικές ιδιαιτερότητες που καθιστούν τον 

φάκελο τεκμηρίωσής του ελλιπή (Μουστάκης, 2009). 

Ως εκ τούτου, για να αποφευχθούν  τέτοιου είδους συνέπειες για τον όμιλο 

επιχειρείται ο συνδυασμό τόσο κεντρικών όσο και τοπικών στοιχείων τεκμηρίωσης. 

Δηλαδή, σε πρακτικό επίπεδο υπάρχουν δύο συστήματα τεκμηρίωσης με σκοπό την 

αντιμετώπιση των διαφορετικών υποχρεώσεων τεκμηρίωσης που εντοπίζονται από 

χώρα σε χώρα. Συγκεκριμένα υπάρχει το σύστημα του πυρήνα της τεκμηρίωσης καθώς 

επίσης και το σύστημα του βασικού φακέλου. (Τσουρουφλής, 2010): 
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Το σύστημα του πυρήνα της τεκμηρίωσης (core documentation concept): Αποτελεί 

μια τυποποιημένη διαδικασία τεκμηρίωσης που δύναται να χρησιμοποιηθεί όσο το 

δυνατόν σε μεγαλύτερη έκταση από τις επιχειρήσεις του ομίλου. Πρόκειται για 

σύστημα που επιδιώκει την κατάρτιση μιας βασικής τυποποιημένης τεκμηρίωσης που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλη έκταση από όλες τις επιχειρήσεις του ομίλου.   

Μάλιστα, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον όμιλο, την ιστορική του 

διαδρομή, τη νομική, λειτουργική και οργανωτική δομή του, παρουσιάζει τη 

στρατηγική, την ανάλυση του επιχειρηματικού κλάδου στον οποίο αναπτύσσει 

δραστηριότητα καθώς επίσης και την παρουσίαση των Ενδοομιλικών επιχειρηματικών 

σχέσεων με παράλληλη ανάλυση των λειτουργιών και των κινδύνων που έχουν 

αναληφθεί από τα μέλη του ομίλου, ενώ επίσης αιτιολογεί τις μεθόδους ενδοομιλικής 

τιμολόγησης που εφαρμόζει. Στο πλαίσιο αυτό, αρχικά εξετάζεται το νομικό πλαίσιο 

σε όλες τις χώρες στις οποίες έχει αναπτύξει δραστηριότητες ο όμιλος και εν συνεχεία 

εντοπίζεται ο κοινός τόπος, με στόχο την εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος. 

Δηλαδή σχηματίζεται ο πυρήνας τεκμηρίωσης σε κεντρικό επίπεδο και εν συνεχεία 

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

τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε θυγατρικής.  

Βάσει της ανωτέρω διαδικασία εντοπίζεται το εύρος που λαμβάνει ο πυρήνας 

τεκμηρίωσης, ο οποίος σε κάθε περίπτωση λαμβάνει υπόψη τη δομή του ομίλου και τις 

δραστηριότητες και τις λειτουργίες των επιμέρους εταιριών. Ακόμη, επισημαίνεται ότι 

στον πυρήνα τεκμηρίωσης εμπεριέχονται η γενική περιγραφή του ομίλου και της 

ιστορικής διαδρομής του, η  παρουσίαση της νομικής, λειτουργικής και οργανωτικής 

δομής τους, η  παρουσίαση της επιχειρηματικής στρατηγικής του, η  ανάλυση του 

επιχειρηματικού κλάδου, η παρουσίαση των Ενδοομιλικών συναλλαγών, η  ανάλυση 

των λειτουργιών και των κινδύνων και η αιτιολόγηση των εφαρμοσμένων μεθόδων 

ενδοομιλικής τιμολόγησης 

Από την άλλη μεριά, το σύστημα του βασικού φακέλου (masterfile concept): 

Πρόκειται για σύστημα που χρησιμοποιεί την τεκμηρίωση των τιμών των 

Ενδοομιλικών συναλλαγών σε δύο ξεχωριστούς φακέλους και συγκεκριμένα το βασικό 

φάκελο (masterfile), ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία για τον όμιλο ως σύνολο και τον 

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

εκάστοτε εταιρίας του ομίλου 
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Γίνεται σαφές πως 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. Μάλιστα, το σύστημα του βασικού φακέλου 

είναι αυτό που τελικά έχε επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την 

Ευρωπαϊκή Τεκμηρίωση. 

  

4.2. Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο 

4.2.1.  Η σύμβαση Διαιτησίας 
 

Τα κράτη μέλη μέσω της υπογραφής μιας συμφωνίας, εισήγαγαν μια διαδικασία 

διαιτησίας για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας στην περίπτωση διόρθωσης των 

κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων. 

Η παραπάνω συμφωνία σφραγίστηκε με την υπογραφή της σύμβασης 

90/436/ΕΟΚ3 στις 23 Ιουλίου 1990 στις Βρυξέλλες, ενώ η ίδια τέθηκε σε ισχύ από την 

1η Ιανουαρίου 1995. Ακολούθως, η συγκεκριμένη σύμβαση τροποποιήθηκε με 

πρωτόκολλο παράτασης, το οποίο υπογράφηκε στις 25 Μαΐου 1999. 

Στην Ελλάδα κυρώθηκε με το Ν.3140/2003 και τέθηκε σε ισχύ την 1η 

Ιανουαρίου 2005. 

Η σύμβαση της Διαιτησίας προβλέπει 2 κύριες υποχρεώσεις και συγκεκριμένα την 

υποχρέωση αποφυγής της διπλής φορολογίας, και την εφαρμογή των ίσων 

αποστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4. 

Διπλή φορολογία συναντάται στις περιπτώσεις όπου η επίμαχη Ενδοομιλική 

συναλλαγή φορολογείται μόνο μία φορά, ανεξάρτητα από το κράτος στο οποίο ήδη 

φορολογείται. Έτσι, λοιπόν, η σύμβαση της Διαιτησίας θέτει ως κύριο στόχο την 

αποφυγή της κατάστασης αυτής της διπλής φορολογίας (Μουστάκης, 2009). 

Αναλυτικότερα, η αποφυγή της διπλής φορολογίας συνεπάγεται πως ύστερα από 

τη διόρθωση της φορολογικής επιβάρυνσης της μιας συναλλασσόμενης επιχείρησης 

από το ένα συμβαλλόμενο κράτος, η Σύμβαση Διαιτησίας επιβάλλει την 

αναπροσαρμογή των κερδών της επιχείρησης του άλλου συμβαλλόμενου κράτους, με 
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στόχο την αποφυγή τελικά της διπλής φορολόγησης που προκλήθηκε από την αρχική 

διόρθωση (Τσουρουφλής, 2010). 

Η διαδικασία της Σύμβασης Διαιτησίας περιλαμβάνει 3 κύρια στάδια και 

συγκεκριμένα τη γνωστοποίηση και υποβολή ένστασης, το φιλικό διακανονισμό, και 

τη διαιτησία. 

Στο κάθε ένα από τα προαναφερθέντα στάδια, είναι δυνατή η επίτευξη της λύσης 

της διαφοράς, χωρίς να είναι αναγκαία η ολοκλήρωση και των τριών σταδίων. 

Κατά το αρχικό στάδιο, το συμβαλλόμενο κράτος που έχει σκοπό να διορθώσει τα 

κέρδη μιας επιχείρησης, οφείλει να ενημερώσει την τελευταία, ενώ η επιχείρηση, με τη 

σειρά της, πρέπει να ενημερώσει τα υπόλοιπα μέρη που εμπλέκονται στην όλη 

διαδικασία. Στα εμπλεκόμενα αυτά μέρη περιλαμβάνονται οι αρμόδιες αρχές του 

άλλου συμβαλλόμενου κράτους και η συνδεδεμένη επιχείρηση. 

Στην περίπτωση που το αντισυμβαλλόμενο κράτος είναι σύμφωνο με τη διόρθωση, 

προχωρά στην αναπροσαρμογή των φορολογητέων κερδών της συνδεδεμένης 

επιχείρησης, και η διαδικασία ολοκληρώνεται σε αυτό το σημείο (Μουστάκης, 2009). 

Ακολούθως, εάν η θιγόμενη επιχείρηση θεωρήσει πως δεν τηρήθηκε η αρχή των 

ίσων αποστάσεων, με συνέπεια την υποβολή και πάλι διπλής φορολογίας, έχει το 

δικαίωμα υποβολής ένστασης στις αρχές του κράτους του οποίου είναι  κάτοικος ή στο 

οποίο έχει τη μόνιμη εγκατάστασή της. Παράλληλα με την ένσταση, η επιχείρηση 

γνωστοποιεί στη φορολογική αρχή την εμπλοκή και του άλλου συμβαλλόμενου 

κράτους. 

Όσον αφορά στο δεύτερο στάδιο, εκείνα σχετίζεται με τη διαδικασία του φιλικού 

διακανονισμού. Ύστερα από την υποβολή ένστασης, η αρμόδια αρχή του κράτους 

οφείλει να εξετάσει την ένσταση αυτή και αν γίνει η τελευταία αποδεκτή και είναι 

δυνατή η εύρεση λύσης από την ίδια την αρχή του κράτους, τότε αίρεται μονομερώς η 

διπλή φορολογία. Σε περίπτωση, ωστόσο, που είναι δυνατή η εύρεση μιας 

ικανοποιητικής λύσης, ξεκινά η διαδικασία του φιλικού διακανονισμού σε συνεννόηση 

με την αρμόδια αρχή κάθε άλλου συμβαλλόμενου κράτους που σχετίζεται με την 

υπόθεση. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην άρση της διπλής φορολογίας βάσει της 

αρχής των ίσων αποστάσεων (Τσουρουφλής, 2010). 
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Η διαδικασία της διαιτησίας ακολουθείται στην περίπτωση όπου οι αρμόδιες αρχές 

δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία με την παραπάνω διαδικασία μέσα σε 

χρονικό διάστημα 2 ετών (Μουστάκης, 2009). 

Στο στάδιο της διαδικασία της διαιτησίας συγκροτείται συμβουλευτική επιτροπή 

με στόχο τη γνωμοδότηση για τον τρόπο εξάλειψης της διπλής φορολογίας που 

προκύπτει. Κατά τις εργασίες της συμβουλευτικής επιτροπής, οι εμπλεκόμενοι δε 

συμμετέχουν καθόλου, αλλά έχουν τη δυνατότητα υποβολής όλων των πληροφοριών 

και των αποδεικτικών στοιχείων που κρίνουν απαραίτητα για τη λήψη της επιθυμητής 

απόφασης. Η επιτροπή οφείλει μέσα σε χρονικό διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία 

ανάθεσης της υπόθεσης, να γνωμοδοτήσει, ενώ οι αποφάσεις της πρέπει να βασίζονται 

στην αρχή των ίσων αποστάσεων. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με την απλή 

διαδικασία της πλειοψηφίας. Ακολούθως, μέσα στο χρονικό διάστημα 6 μηνών από 

την ημερομηνία γνωμοδότησης της συμβουλευτικής επιτροπής, οι αρμόδιες αρχές 

οφείλουν να συμφωνήσουν στον τρόπο με τον οποίο θα εξαλειφθεί η διπλή φορολογία. 

Σε αντίθετη περίπτωση, εφαρμόζεται η γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής 

(Τσουρουφλής, 2010). 

Η Σύμβαση Διαιτησίας αποτελεί μία σημαντική καινοτομία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η οποία συμβάλλει στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ενδοομιλικής 

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

διαδικασία στην Πρότυπη σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας (37). 

 

4.2.2.Κώδικας Δεοντολογίας για την Ευρωπαϊκή Τεκμηρίωση 
 

Στις 23 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για έναν 

Κώδικα Δεοντολογίας με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης 

Διαιτησίας. Ο Κώδικας αυτός έγινε αποδεκτός και υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο στις 

20 Ιουνίου 2006. Ο Κώδικας Δεοντολογίας, ωστόσο, δεν έχει δεσμευτική ισχύ διότι 

είναι ψήφισμα. 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας ουσιαστικά αποσκοπεί στην υλοποίηση της 

πρακτικής των κρατών μελών σχετικά με την τεκμηρίωση των Ενδοομιλικών 

συναλλαγών και την ελαχιστοποίηση του σχετικού διοικητικού κόστους, έτσι ώστε να 
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επέρχεται περιορισμός των εμποδίων στην ελεύθερη διακίνηση των αγαθών, καθώς και 

να επιτυγχάνεται ο επί ίσους όσους ανταγωνισμός μέσα στα όρια της Ένωσης. 

Αν και η χρήση του Κώδικα είναι προαιρετική, όταν εκείνος εφαρμόζεται, όλοι 

οι πολυεθνικοί όμιλοι υποχρεούνται να ετοιμάζουν Φάκελο Τεκμηρίωσης για 

ενδοομιλικές συναλλαγές, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη σχετικής νομικής 

υποχρέωσης σε κάποια χώρα. 

Ο φάκελος Τεκμηρίωσης διακρίνεται σε 2 μέρη  και συγκεκριμένα στο Βασικό η 

Κύριο (masterfile), ο οποίος και είναι μοναδικός για ολόκληρο τον όμιλο, και στον 

Εθνικό ή Ειδικό (specific), ο οποίος είναι διαφορετικός για κάθε χώρα. 

Ο βασικό φάκελος τεκμηρίωσης καταρτίζεται από τη Μητρική εταιρεία του ομίλου 

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

Ο βασικός φάκελος περιλαμβάνει (Τσουρουφλής, 2010) μία γενική περιγραφή της 

νομικής, επιχειρησιακής και οργανωτικής δομής του ομίλου., μία γενική περιγραφή της 

επιχειρησιακής στρατηγικής και των δραστηριοτήτων του ομίλου, μία γενική 

περιγραφή των «ελεγχόμενων» συναλλαγών που σχετίζονται με συγγενείς εταιρείες 

εντός ΕΕ., έναν κατάλογο με Συμφωνίες Συνεισφοράς Κόστους και Κανονισμών και 

με Συμφωνίες Προέγκρισης των Τιμολογήσεων που έχουν καταρτίσει εταιρείες του 

ομίλου, έναν κατάλογο με όλες τις συγγενείς επιχειρήσεις που πραγματοποιούν 

ελεγχόμενες συναλλαγές, μία γενική περιγραφή των κινδύνων και των λειτουργικών, 

την πολιτική ενδοομιλικής τιμολόγησης, την ιδιοκτησία άυλων στοιχείων και των 

δικαιωμάτων που πληρώθηκαν ή εισπράχθηκαν, τη δήλωση της εκάστοτε επιχείρησης 

του ομίλου πως δεσμεύεται για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών ύστερα από 

σχετικό αίτημα και εντός εύλογης προθεσμίας, σύμφωνα με τους κανόνες της εθνικής 

νομοθεσίας και την τεκμηρίωση του τρόπου με τον οποίο οι ακολουθούμενες πρακτικές 

εξασφαλίζουν τιμές «ίσων αποστάσεων». 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Εθνικός Φάκελος Τεκμηρίωσης περιλαμβάνει 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, τη λειτουργική ανάλυση (λειτουργίες που 

επιτελούνται, πάγια που χρησιμοποιούνται και κίνδυνοι που αναλαμβάνονται) τους 
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συμβατικούς όρους, τις οικονομικές συνθήκες και τις ειδικές επιχειρηματικές 

στρατηγικές, περιγραφή της εφαρμογής της πολιτικής ενδοομιλικής τιμολόγησης που 

ακολουθεί ο όμιλος, επεξήγηση για την επιλογή και την εφαρμογή της μεθόδου 

ενδοομιλικής τιμολόγησης και πληροφόρηση για εσωτερικά ή εξωτερικά στοιχεία 

σύγκρισης, εφόσον είναι διαθέσιμα. 

 

4.3. Ενδοομιλικές Συναλλαγές Ν. 4110/2013, Ν.4172/2013 

Το φορολογικό έτος 2013 τέθηκε σε εφαρμογή η τεκμηρίωση των 

Ενδοομιλικών συναλλαγών, για δεύτερη χρονιά, υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου 

Οικονομικού. Βάσει του άρθρου 11 Ν. 4110/2013, η έννοια της σύνδεσης διευρύνθηκε 

στη σχέση εξάρτησης και επιρροής, πέραν της συμμετοχής στο κεφάλαιο. 

Επιπροσθέτως, η μείωση του ύψους των συναλλαγών στις 100.000 ευρώ για 

ακαθάριστα έσοδα μέχρι 5 εκατομμύρια ευρώ και υπό αυτήν την έννοια υποχρέωσε σε 

σύνταξη φακέλου και υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4172/2013 επαναλαμβάνεται ο ορισμός των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων και ειδικότερα βάσει του συγκεκριμένου νόμου 

συνδεδεμένα θεωρούνται τα δύο ή περισσότερα πρόσωπα όταν: 

Α. Κάθε πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο 

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

Β. Δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα 

μετοχές, μερίδια, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον 33% 

βάσει αξίας ή αριθμού ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου 

Γ. Κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής 

εξάρτησης ή ελέγχου ή ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης 

καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα 

έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή 

δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο 

Ακόμη, βάσει του νέου ΚΦΔ, μεταβάλλεται η τεκμηρίωση των Ενδοομιλικών 

συναλλαγών. Πιο αναλυτικά, βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν. 

4174/2013 επαναλαμβάνονται τα όρια των 100.000 ευρώ σε ακαθάριστα έσοδα μέχρι 
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5 εκατομμύρια ευρώ ή 200.000 ευρώ σε υψηλότερα έσοδα, που καθορίζουν τις 

υπόχρεες προς τεκμηρίωση επιχειρήσεις. Μάλιστα, η προθεσμία υποβολής του 

συνοπτικού πίνακα πληροφοριών ορίζεται στους 4 μήνες από το τέλος του 

φορολογικού έτους. 

Ως προς το περιεχόμενο του φακέλου τεκμηρίωσης, αυτός αποτελείται από δύο 

μέρη «το βασικό φάκελο τεκμηρίωσης» και τον «ελληνικό φάκελο τεκμηρίωσης». 

Συγκεκριμένα και εν συντομία ο «Βασικός φάκελος τεκμηρίωσης» περιλαμβάνει 

περιγραφή της μητρικής επιχείρησης και της στρατηγικής της, περιγραφή της 

οργανωτικής, νομικής και λειτουργικής δομής του ομίλου, περιγραφή των 

συνδεδεμένων εταιρειών που συμμετέχουν στις προς τεκμηρίωση συναλλαγές, 

περιγραφή των προς τεκμηρίωση συναλλαγών (ροή τιμολογίων δύση και ύψος 

συναλλαγών), περιγραφή των επιτελούμενων λειτουργιών και κινδύνων, ιδιοκτησία 

άυλων περιουσιακών στοιχείων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και περιγραφή της 

ενδοομιλικής τιμολογιακής πολιτικής.  

Αντίστοιχα, ο ελληνικός φάκελος τεκμηρίωσης εξειδικεύει τις λειτουργίες και τους 

κινδύνους που αναλαμβάνει η υπό εξέταση επιχείρηση, τόσο στο πλαίσιο του ομίλου, 

όσο και στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εκτός ομίλου. 

Συγκεκριμένα, ο «ελληνικός φάκελος τεκμηρίωσης» περιλαμβάνει τα κάτωθι 

χαρακτηριστικά στοιχεία: 

Α. Περιγραφή της στρατηγικής της επιχείρησης 

Β. Περιγραφή των προς τεκμηρίωση συναλλαγών (ροή τιμολογίων φύση και ύψος 

συναλλαγών) 

Γ. Συγκριτική ανάλυση, δηλαδή, λειτουργική ανάλυση, συμβατικοί όροι και 

οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει η επιχείρηση, στο πλαίσιο εξεύρεσης 

εσωτερικών και εξωτερικών συγκριτικών στοιχείων 

Δ.. Επεξήγηση για την επιλογή και την εφαρμογή της – των μεθόδου/ων προσδιορισμού 

των τιμών Ενδοομιλικών συναλλαγών 

 



Σελίδα | 50  
 

5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΚΑΠΑ (ΧΡΗΣΗ 2013:  01/01-31/12/2013) 
 

5.1. Δηλώσεις Διοίκησης 

Η παρούσα εργασία συντάχθηκε στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από 

τις διατάξεις του Ν.4110/2013. 

Περαιτέρω με την ΠΟΛ 1179/2013, καθορίστηκε το υποχρεωτικό περιεχόμενο του 

φακέλου τεκμηρίωσης καθώς επίσης και του σχετικού συνοπτικού πίνακα 

πληροφοριών. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε σχέση με την εν λόγω εργασία, ημεδαπές επιχειρήσεις 

που συνδέονται με άλλες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 

39 του ΚΦΕ, υποχρεούνται να τηρούν φάκελο τεκμηρίωσης τιμών των συναλλαγών 

τους με αυτές 

Συντάκτες της εργασίας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Δεσπόζουσας κυρίαρχης 

επιρροής επί του Ομίλου Εταιρία "ΚΑΠΑ Α.Ε." 

Όλες οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης 

δραστηριότητας. 

Το περιεχόμενο του παρόντος φακέλου είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα και 

προορίζεται αποκλειστικά για τις ανάγκες τις διοίκησης της εταιρίας, τους Νόμιμους 

Ελεγκτές και Ελεγκτικά Γραφεία της Εταιρίας και τις Αρμόδιες Φορολογικές αρχές.  

Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή συναίνεση της Διοίκησης.  

Για την ΚΑΠΑ ΑΕ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30/04/2014 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 39α του Ν.4110/13 οι εταιρίες ΚΑΠΑ Α.Ε. και 

ΛΑΜΔΑ ΑΕ καθώς και οι συνδεδεμένες κατά την έννοια του Νόμου Κοινοπραξίες 

που συμμετέχει, θεωρούνται ως ΌΜΙΛΟΣ εταιριών καθώς υφίσταται κοινή μετοχική 
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σύνθεση καθώς επίσης και κοινή Διοίκηση. Η Δεσπόζουσας επιρροής εταιρία είναι η 

ΚΑΠΑ Α.Ε. η οποία πραγματοποιεί την κύρια δραστηριότητα του ομίλου (Κατασκευή 

Δημοσίων έργων και παραγωγή σκυροδέματος). Η Εταιρία κατέχει 5ης τάξης 

εργοληπτικό πτυχίο ΣΑΤΕ Οδοποιία: 5η, Βιομ/κά Ενεργ: 2η,  Ηλεκτρομηχ/κά: 4η, 

Υδραυλικά: 5η Γεωτρήσεις: - Ηλεκτρον.Εξοπ.:-Λιμενικά:3η 

 

Διαγραμματική απεικόνιση σχέσεων σύνδεσης  

(ενημερωμένο ΧΡΗΣΗ 2013) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΠΑ ΑΕ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΠΑ Α.Ε 

–ΑΛΦΑ Α.Τ.Ε. 

AΜΜΕΣΗ KAI ΕΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ                    

ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ/ ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 85% 

ΛΑΜΔΑ Α.Ε. 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΠΑ Α.Ε. 

–ΒΗΤΑ ΑΕ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΚΑΠΑ 

Α.Ε. – ΓΑΜΑ  ΑΕ- ΔΕΛΤΑ 

Α.Ε. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50%   

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 74,44%  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33,33% 

ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΨΙΛΟΝ ΑΕ - 

ΚΑΠΑ ΑΕ - ΖΗΤΑ ΑΕ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35%  
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5.2. Περιγραφή Δομής Ομίλου. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

(ΜΗΤΡΙΚΗ)                 

  ΑΦΜ 111111111 

 Επωνυμία ΚΑΠΑ ΑΕ  

 Αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Διεύθυνση ΕΝΓΑΤΙΑΣ 156 

 Τηλέφωνο - 

 e-mail - 

 Υπεύθυνος επικοινωνίας - 

 Κ.Α.Δ. Δραστηριότητας με 

μεγαλύτερα έσοδα 43999001 

ΑΡ. ΜΕΕΠ - 

Α.Μ. ΣΑΤΕ - 

  

Αριθμητικ

ώς 

Διεθνής Κωδ. Χώρας ή 

Χωρών 

 Συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

και μόνιμες εγκαταστάσεις 

 Στην Ελλάδα 5 GR 

 Στην Ε.Ε./Ε.Ο.Χ. 0   

 Σε χώρες εκτός της 

Ε.Ε./Ε.Ο.Χ. με 

0   

 τις οποίες υπάρχει 

Σ.Α.Δ.Φ. 

 Σε χώρες εκτός της 

Ε.Ε./Ε.Ο.Χ. Με 

0   

 τις οποίες δεν 

υπάρχει Σ.Α.Δ.Φ. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

(ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ  1)                 

  ΑΦΜ 222222222 

 Επωνυμία ΛΑΜΔΑ Α.Ε. 

 Αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Διεύθυνση 
 

                                            ΕΓΝΑΤΙΑΣ 156 
 

 Τηλέφωνο - 

 e-mail - 

 Υπεύθυνος 

επικοινωνίας - 

 Κ.Α.Δ. 

Δραστηριότητας με 

μεγαλύτερα έσοδα 43999001 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ  2)                 

  ΑΦΜ 333333333 

 Επωνυμία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΠΑ Α.Ε - ΑΛΦΑ Α.Ε 

 Αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Διεύθυνση ΕΓΝΑΤΙΑΣ 156 

 Τηλέφωνο - 

 e-mail - 

 Υπεύθυνος επικοινωνίας - 

 Κ.Α.Δ. Δραστηριότητας με 

μεγαλύτερα έσοδα 43999001 

 

mailto:enipeas@yahoo.gr
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ  3)                 

  ΑΦΜ 444444444 

 Επωνυμία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΠΑ Α.Ε. - ΒΗΤΑ ΑΕ  

 Αρμόδια Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Διεύθυνση ΕΓΑΝΤΙΑΣ 156 

 Τηλέφωνο - 

 e-mail - 

 Υπεύθυνος επικοινωνίας - 

 Κ.Α.Δ. Δραστηριότητας με μεγαλύτερα 

έσοδα 43999001 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ  4)                 

  ΑΦΜ 555555555 

 Επωνυμία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΠΑ ΑΕ- ΓΑΜΑ ΑΕ- ΔΕΛΤΑ ΑΕ   

 Αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Διεύθυνση ΕΓΝΑΤΙΑΣ 156 

 Τηλέφωνο - 

 e-mail - 

 Υπεύθυνος επικοινωνίας - 

 Κ.Α.Δ. Δραστηριότητας με 

μεγαλύτερα έσοδα 43999001 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ  5)                 

  ΑΦΜ 666666666 

 Επωνυμία 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ  ΕΨΙΛΟΝ ΑΕ- ΚΑΠΑ ΑΕ- ΖΗΤΑ Α.Ε. 

 Αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Διεύθυνση ΕΓΝΑΤΙΑΣ 156 

 Τηλέφωνο - 

 e-mail - 

 Υπεύθυνος επικοινωνίας - 

 Κ.Α.Δ. Δραστηριότητας με 

μεγαλύτερα έσοδα 43999001 

 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1995 (ΦΕΚ  12345/01-01-95). Έδρα της εταιρίας ορίστηκε ο 

Δήμος Θεσσαλονίκης και επί της οδού Εγνατίας 156. Κύριος Σκοπός της εταιρίας είναι 

η μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή Δημοσίων και ιδιωτικών έργων, η παραγωγή και 

πώληση ετοίμου σκυροδέματος, η εμπορία μηχανημάτων και η συμμετοχή της εταιρίας 

σε εταιρίες συναφούς αντικειμένου. Το μετοχικό κεφάλαιο κατά την 31/12/2013 

ανέρχεται σε ποσό € 8.904.750,00 και διαιρείται σε 178.095 μετοχές ονομαστικής αξίας 

€ 50,00 έκαστη. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ 

 

 

 ΛΑΜΔΑ ΑΤΕ  

 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1998.Έδρα της εταιρίας ορίστηκε ο Δήμος Θεσσαλονίκης και 

επί της οδού Εγνατίας 156. Κύριος Σκοπός της εταιρίας είναι η μελέτη, επίβλεψη και 

κατασκευή Δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Το μετοχικό κεφάλαιο κατά την 

31/12/2013 ανέρχεται σε ποσό € 375.000,00 και διαιρείται σε 25.000 μετοχές 

ονομαστικής αξίας € 15,00 έκαστη. Επί του ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου, η 

ΚΑΠΑ ΑΕ κατέχει το 85%. 

 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΠΑ Α.Ε - ΑΛΦΑ Α.Ε 

 (ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ). 

 

Η κοινοπραξία ιδρύθηκε σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Κοινοπρακτικό Έγγραφο 

01/01/2000 με σκοπό την κατασκευή του έργου Κατασκευής εσωτερικών λυμάτων 

 

Αναθέτουσα αρχή - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - 01/01/2000 

Προϋπολογισμός έργου - € 14.700.000 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ - Χ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΠΑ ΑΕ 50% 

ΥΛΙΚΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΠΑ Α.Ε. - ΒΗΤΑ ΑΕ  

(ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) 

 

Η Κ/ΞΙΑ ιδρύθηκε σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Κοινοπρακτικό Έγγραφο 

01/01/2000 με σκοπό την κατασκευή ειδικού σχολείου. 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - 01/01/2000 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - € 14.000.000 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Χ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΠΑ ΑΕ - 74,44% 

 

 
 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΠΑ ΑΕ- ΓΑΜΑ ΑΕ- ΔΕΛΤΑ ΑΕ  (ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ 

ΘΕΑΤΡΟΥ) 

 

Η κοινοπραξία ιδρύθηκε σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Κοινοπρακτικό έγγραφο, 

την 01/01/2000 με σκοπό την κατασκευή θεάτρου. 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – 01/01/2000 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – 10.000.000 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ - Χ ΜΗΝΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΠΑ - 35%. 

 

 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ  ΕΨΙΛΟΝ ΑΕ- ΚΑΠΑ ΑΕ- ΖΗΤΑ Α.Ε. 

Η κοινοπραξία ιδρύθηκε 01/01/2000, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Κοινοπρακτικό 

έγγραφο από τους 

1) ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. 

2) ΚΑΠΑ ΑΕ 

3) ΖΗΤΑ Α.Ε  

Σκοπός η εκτέλεση του έργου " ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ", με εταιρία leader του Έργου την "ΕΨΙΛΟΝ ΑΕ" 

Έδρα της κοινοπραξίας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης επί της οδού Εγνατίας 156  

Η Διάρκεια της κοιν/ξίας ορίζεται ως ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου και την 

οριστική παραλαβή του. 
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Το κεφάλαιο της Κοινοπραξίας ορίσθηκε σε € 15.000,00, με ποσοστά συμμετοχής 

ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. 35%, ΚΑΠΑ Α.Ε. 35% και ΖΗΤΑ Α.Ε. 30%. 

Ισολογισμός. Ως πρώτη χρήση είναι αυτή που έληξε την 31/12/2013. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2013. 

Πληροφορίες για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή μόνιμες εγκαταστάσεις με τις οποίες 

πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές για τη συγκεκριμένη διαχειριστική περίοδο (2013). 

Οι συνδεδεμένες εταιρίες σύμφωνα με το Νόμο, για τις οποίες υφίσταται υποχρέωση 

τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών για την χρήση που έληξε την 

31/12/2013 είναι οι κάτωθι. 

ΑΦΜ ΧΩΡ

Α  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΙΔΟΣ 

ΣΧΕΣΗΣ 

ΕΝΑΡΞΗ 

ΣΧΕΣΗΣ 

ΚΑΔ ΚΥΡΙΑΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Σ 

333333333 GR ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙ

Α ΚΑΠΑ ΑΕ - 

ΑΛΦΑ Α.Ε. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧ

Η ΣΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΧΧ/ΧΧ/20Χ

Χ 

43999001 

444444444 GR ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙ

Α ΚΑΠΑ ΑΕ - 

ΒΗΤΑ ΑΕ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧ

Η ΣΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΧΧ/ΧΧ/20Χ

Χ 

43999001 

555555555

` 
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5.3. Περιγραφή Κλάδου Επιχείρησης 

Κατά τα τελευταία έτη ο κλάδος των Κατασκευών και Δημοσίων έργων περνά από μία 

εξαιρετικά δύσκολη φάση στην Ελλάδα, καθώς τα έσοδα των τεχνικών επιχειρήσεων 

από την κατασκευή αυτοτελώς εκτελούμενων έργων κατέγραψαν μείωση της τάξης του 

36% το 2012/11, ενώ την περίοδο 2008-2012 παρατηρούνται απώλειες 186.000 θέσεων 

εργασίας. Αυτά προκύπτουν από την κλαδική μελέτη της ICAP GROUP.  
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Σημειώνεται ότι ο κλάδος των κατασκευών έφθασε στην κορύφωσή του το 2006, όπου 

συνέβαλε κατά 7,8% στο ΑΕΠ της χώρας, ενώ το 2011 η συμμετοχή του μειώθηκε 

μόλις στο 2,2%. Η συμμετοχή του στη συνολική απασχόληση ανερχόταν σε 8,7% το 

2008, έκτοτε όμως παρατηρείται συνεχής μείωση του ποσοστού συμμετοχής (5,6% το 

Β΄ Τρίμηνο του 2012). Σωρευτικά, την περίοδο 2008-2012 παρατηρούνται απώλειες 

186 χιλ. θέσεων εργασίας.     

 

H ίδια μελέτη επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια οι περικοπές στα προγράμματα 

δημοσίων επενδύσεων και η μείωση στις δημοπρασίες δημοσίων έργων επέφεραν 

μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας δημοσίων έργων. Περαιτέρω, η 

οικονομική ύφεση που πλήττει τη χώρα έχει επιφέρει μείωση του εισοδήματος των 

νοικοκυριών, αύξηση του αδιάθετου αποθέματος ακινήτων, μείωση των χορηγήσεων 

δανείων με αποτέλεσμα να πληγεί και ο τομέας κατασκευής ιδιωτικών έργων 

(κατοικίες, εμπορικά και βιομηχανικά ακίνητα κ.λ.π). Συνέπεια των παραπάνω ήταν η 

δραστική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων ιδιαίτερα την τριετία 

2009-2011, γεγονός το οποίο δημιούργησε ανακατατάξεις στον κλάδο, όπως 

υποβαθμίσεις επιχειρήσεων σε χαμηλότερες τάξεις πτυχίων, πτωχεύσεις, παύση 

λειτουργίας ορισμένων εταιρειών και γενικότερα σταδιακή μείωση του αριθμού των 

εταιρειών 5ης, 6ης και 7ης τάξης. Για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στην εγχώρια 

αγορά, οι μεγαλύτερες (κυρίως) από τις εταιρείες του κλάδου, εκμεταλλευόμενες τη 

σημαντική τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει αναζητούν ευκαιρίες και εκτός των 

ελληνικών συνόρων.  

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ίδιας κλαδικής μελέτης, το μέγεθος αγοράς των 

τεχνικών εταιρειών 7ης-6ης-5ης τάξης (έσοδα μόνο από την κατασκευή αυτοτελώς 

εκτελούμενων έργων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό) παρουσιάζει μείωση από το 2009 

και συγκεκριμένα υποχώρησε κατά 7,8% το 2011/10. Η πτωτική πορεία συνεχίστηκε 

και το 2012 με εκτιμώμενο ποσοστό της τάξης του 36%. Οι εταιρείες 6ης και 7ης τάξης 

αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς (40% και 46% αντίστοιχα το 2011).  

 

Εάν ληφθούν υπόψη τα έσοδα των επιχειρήσεων τόσο από την κατασκευή ιδίων έργων 

όσο και από κοινοπραξίες, εκτιμάται ότι η συνολική αγορά των τεχνικών εταιρειών 

5ης, 6ης και 7ης τάξης μειώθηκε κατά 13,5% το 2011/2010. Στο συνολικό μέγεθος 

αγοράς (ίδια έργα και κοινοπραξίες) τα έσοδα από την κατασκευή ιδίων έργων 
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αντιπροσωπεύουν το 58% του συνόλου και τα έσοδα από την κατασκευή έργων σε 

κοινοπρακτική βάση το 42%. Αξιοσημείωτο είναι τα έσοδα των συγκεκριμένων 

επιχειρήσεων από την κατασκευή έργων στο εξωτερικό αντιπροσωπεύουν ένα 

σημαντικό μερίδιο στο σύνολο της αγοράς (περίπου 36% το 2011).  

 

5.4 Περιγραφή Ενδοομιλικών Συναλλαγών 

α. Εργολαβία. Σύμφωνα με το άρθρο 681 του Α.Κ., εργολαβία είναι η σύμβαση 

μίσθωσης έργου, κατά την οποία ο μεν εργολάβος υποχρεούνται σε εκτέλεση του 

έργου, ο δε εργοδότης σε καταβολή της αμοιβής, που συμφωνήθηκε. Κατά συνέπεια 

τα βασικά στοιχεία της έννοιας της εργολαβίας, με τα οποία διακρίνεται αυτή από 

άλλες παραπλήσιες συμβατικές σχέσεις και ιδίως από τη σύμβαση μίσθωσης εργασίας 

και τη σύμβαση πώλησης, είναι :η εκτέλεση έργου, η απόληψη αμοιβής και η σύναψη 

συμφωνίας. 

β. Υπεργολαβία. Υπεργολαβία έχουμε όταν ο εργολάβος αναθέτει την εκτέλεση του 

έργου που έχει αναλάβει ή ένα μέρος του έργου, σε κάποιο άλλο πρόσωπο, τον 

υπεργολάβο, ο οποίος αναλαμβάνει την κατασκευή του έναντι ορισμένης αμοιβής, 

χρησιμοποιώντας εργάτες, οι οποίοι μισθοδοτούνται και αμείβονται από αυτόν (τον 

υπεργολάβο). 

 

γ. Εργολάβος. Εργολάβος ή εργολήπτης τεχνικών έργων είναι κάθε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο που έχει ως κύρια επαγγελματική απασχόληση του, την εργολαβική εκτέλεση 

τεχνικών έργων, δηλαδή οικοδομικών, λιμενικών, υδραυλικών, οδοποιίας, 

γεφυροποιίας, σιδηροδρόμων και έργων υπαίθρου γενικά, άσχετα αν διατηρεί ή όχι 

επαγγελματική στέγη. 

 

δ. Εργολαβικές επιχειρήσεις. Είναι εκείνες οι επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο 

την εκτέλεση εργασιών, για την κατασκευή τεχνικού έργου που συνδέεται με το 

έδαφος. Συνεπώς στην έννοια του εργολάβου, δεν περιλαμβάνονται, κατ’ αρχήν, οι 

προμηθευτές οικοδομικών προϊόντων, οι οποίοι ασκούν εμπορική ή βιοτεχνική 

επιχείρηση, έστω και αν αυτοί, κατά τις συναλλακτικές συνήθειες, εκτός από την 

πώληση των προϊόντων της επιχείρησης τους εκτελούν και την παρεπόμενη εργασία 

της τοποθέτησης τους στο πλαίσιο του όλου εκτελούμενου έργου. Τούτο συμβαίνει για 
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το κύριο στοιχείο, στις περιπτώσεις αυτές, είναι η πώληση του είδους και όχι η 

ανάληψη κατασκευής έργου. 

 

ε. Τεχνικό έργα. Ως τεχνικά έργα νοούνται τα οικοδομικά έργα, τα λιμενικά, τα 

υδραυλικά, οδοποιίας, γεφυροποιίας, σιδηροδρόμων και γενικά έργα υπαίθρου και όχι 

η κατασκευή βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων (Σ.τ.Ε. 1582/64, 227/1961 και 

Φορ.Εφ.Αθηνών 2504/74). Στην περίπτωση οικοδομικών έργων, εργολαβικές 

εργασίες, ειδικότερα, είναι εκείνες που αφορούν τις κατεδαφίσεις, εκσκαφές θεμελίων, 

κατασκευής μπετόν αρμέ, λιθοδομές, αμμοκονιάματα, ξυλουργικές εργασίες, 

υδροχρωματισμούς και ελαιοχρωματισμούς, διακοσμήσεις, εγκαταστάσεις 

ανελκυστήρων κ.λ.π. που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία συστατικών μερών του 

ακινήτου. 

 

στ. Υλικό. Το Σ.τ.Ε. με την 792/1982 απόφαση που δέχεται ότι, ως χρησιμοποιούμενα 

υλικά λογίζονται μόνο τα υλικά για το έργο αυτό, δηλαδή εκείνα που ενσωματώνονται 

σ’ αυτό για την υλική διαμόρφωση του, και όχι τα κάθε είδους εφόδια, τα οποία δεν 

ενσωματώνονται στο έργο αυτό καθαυτό, αλλά χρησιμοποιούνται για την κίνηση του 

παραγωγικού μηχανισμού της οικείας εργολαβικής επιχείρησης, όπως είναι τα 

καύσιμα, τα λιπαντικά των μηχανημάτων κ.λ.π. 

Η Εταιρία (Μητρική) Δραστηριοποιείται στον κλάδο κυρίως των κατασκευών 

Δημοσίων έργων κατέχοντας 5ης τάξης εργοληπτικό πτυχίο. Την δραστηριότητα αυτή 

την ασκεί απευθείας ως ανάδοχος εργολάβος έργων είτε μέσω Κοινοπραξιών με άλλες 

εταιρίες του κλάδου είτε μέσω υπεργολαβίας από έργα που αναλήφθηκαν από την 

Θυγατρική εταιρία "ΛΑΜΔΑ Α.Ε.". 

Επίσης κατασκευάζει σκυρόδεμα το οποίο και διαθέτει για τις ανάγκες των έργων της 

ή για τρίτους. Για τις δραστηριότητες ιδιωτικών τεχνικών έργων δεν συντρέχει 

περίπτωση τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών συναλλαγών.   

Αρχικά η εκάστοτε Αναθέτουσα αρχή διεξάγει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου 

του έργου. Κατόπιν συμφωνίας της εταιρίας με άλλες του χώρου, συστήνετε η 

κοινοπραξία όπου μοναδικός σκοπός της είναι η κατασκευή του εκάστοτε έργου. Εντός 

του Κοινοπρακτικού συμφώνου, περιγράφονται και οι επιμέρους συμφωνίες μεταξύ 
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των εταιριών, τα ποσοστά συμμετοχής καθώς επίσης και το μέρος εκείνο που θα 

κατασκευαστεί από την κάθε εταιρία. Επί της ουσίας ο ανάδοχος του έργου είναι η 

κοινοπραξία όπου στην συνέχεια αναθέτει στην εταιρία (υπεργολάβος πλέον) την 

κατασκευή μέρους του έργου ανάλογα με την συμφωνία. 

Σε κάθε στάδιο της κατασκευαστικής περιόδου και με κάθε πιστοποίηση που 

υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή, εκδίδεται το τιμολόγιο έργου από την 

κοινοπραξία για το μέρος του έργου που έχει κατασκευασθεί.  

Στην συνέχεια εκδίδονται οι πιστοποιήσεις από τους υπεργολάβους (εταιρία) και τα 

αντίστοιχα τιμολόγια έργων προς την κοινοπραξία. Βέβαια πάντοτε υφίσταται σχετική 

απόκλιση στις ημερομηνίες μεταξύ των τιμολογήσεων της κοινοπραξίας προς την 

αναθέτουσα αρχή με τις τιμολογήσεις της εταιρίας προς τις κοινοπραξίες καθώς η 

διαδικασία της κατασκευής του έργου είναι μία δυναμική και συνεχόμενη διαδικασία 

μέχρι την τελική ολοκλήρωση του έργου, με αποτέλεσμα η κάθε κοινοπραξία στο τέλος 

της διαχειριστικής περιόδου, να εμφανίζει αποτέλεσμα (θετικό) και να φορολογείται 

σχετικά. 

Σε κάθε περίπτωση με την ολοκλήρωση του έργου η κοινοπραξία κλείνει και το 

αποτέλεσμα της ενσωματώνεται στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας. 

Όσον αφορά τις πωλήσεις σκυροδέματος προς τις κοινοπραξίες η την θυγατρική αυτές 

πάντοτε πραγματοποιούνται σε βάση συγκρίσιμων μη ελεγχόμενων τιμών (συνήθης 

τιμολόγηση).  

 

5.5. Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών 

Παρακάτω ακολουθεί σχετικός πίνακας με τις εταιρίες του Ομίλου , που έχουν 

πραγματοποιήσει ενδοομιλικές συναλλαγές μεταξύ του για την διαχειριστική χρήση 

2013 και για τις οποίες υφίσταται υποχρέωση τεκμηρίωσης στον παρόντα φάκελο βάση 

των σχετικών διατάξεων του Ν.4110/2013 και της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ 

1179/2013. 
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5.6. Επιλογή Μεθόδου Τεκμηρίωσης 

Παρακάτω ακολουθεί η περιγραφή των παραδοσιακών μεθόδων τεκμηρίωσης. 

Μέθοδος "συγκρινόμενης μη ελεγχόμενης τιμής" (Comparable Price Method-CUP) 

Με βάση τη μέθοδο αυτή, η τιμή μίας ενδοομιλικής συναλλαγής συγκρίνεται με την 

τιμή μίας παρόμοιας συναλλαγής μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων.  

Ο προσδιορισμός της τιμής της παρόμοιας συναλλαγής μεταξύ ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους: 

- Εξωτερική σύγκριση τιμών, όπου αναζητούνται οι τιμές συναλλαγών που 

διενεργήθηκαν ανάμεσα σε τρίτες, ανεξάρτητες επιχειρήσεις. 

- Εσωτερική σύγκριση τιμών, όπου αναζητούνται οι τιμές συναλλαγών που 

διενεργήθηκαν ανάμεσα στις ενδοομιλικές συναλλαγές και μία ανεξάρτητη επιχείρηση. 

Περαιτέρω η μέθοδος απαιτεί τη σύγκριση με μία πραγματική ομοειδή συναλλαγή έτσι 

ώστε να αξιοποιηθούν τα στοιχεία των συναλλαγών με ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Αυτί 

κρίνεται με βάση τα ακόλουθα στοιχεία. 

α) Φυσικά χαρακτηριστικά αγαθών ή υπηρεσίας. 

β) Τις λειτουργίες που επιτελούνται σε σχέση με τον κεφαλαιουχικό εξοπλισμό και 

τους σχετικούς κινδύνους (μεταφορά, συσκευασία, υποστήριξη πωλήσεων, διαφήμιση, 

εγγύηση) 

γ) Τους συμβατικούς όρους και τις συνθήκες της συναλλαγής 

δ) Τις συνθήκες τις αγοράς  

ε) Τις επιχειρηματικές στρατηγικές  

 

Μέθοδος της τιμής μεταπώλησης (resale price method - RPM) 

Με βάση τη μέθοδο αυτή, η τιμή μίας ενδοομιλικής συναλλαγής είναι ίση με την τιμή 

μεταπώλησης προϊόντος ή υπηρεσίας που έχει αγοραστεί από συνδεδεμένη επιχείρηση 

σε ανεξάρτητη επιχείρηση, μείον το μικτό περιθώριο κέρδους που θα πραγματοποιείτο 

σε παρόμοια συγκρίσιμη συναλλαγή μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων. 
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Για τις ανάγκες της εφαρμογής της μεθόδου της τιμής μεταπώλησης εξευρίσκεται 

αρχικά η τιμή με την οποία ένα προϊόν ή μία υπηρεσία που αγοράστηκαν από μία 

συνδεδεμένη επιχείρηση μεταπωλείται σε μία ανεξάρτητη επιχείρηση. Στην συνέχεια 

προσδιορίζεται το περιθώριο μικτού κέρδους που είναι κατάλληλο να αποζημιώσει τον 

μεταπωλητή κατά την μεταπώληση. Η τιμή της ενδοομιλικής συναλλαγής υπολογίζεται 

μέσω της αφαίρεσης αυτού του περιθωρίου μικτού κέρδους από την τιμή μεταπώλησης. 

Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για περιπτώσεις κατά τις οποίες τα 

πωλούμενα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν αγοραστεί από συνδεδεμένες επιχειρήσεις και 

μεταπωλούνται, χωρίς ο μεταπωλητής να προσθέτει σημαντική αξία. 

 

Μέθοδος του Κόστους πλέον περιθωρίου κέρδους (Cost plus Method- CPM) 

Με βάση τη μέθοδο αυτή, η τιμή μίας ενδοομιλικής συναλλαγής καθορίζεται 

εφαρμόζοντας επί του κόστους ένα κατάλληλο περιθώριο κέρδους, όπως αυτό θα ίσχυε 

μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων. 

Περαιτέρω, με βάση τη μέθοδο αυτή, αρχικά προσδιορίζεται το κόστος κτήσης 

(αγοράς) για την επιχείρηση που πωλεί το αγαθό ή την υπηρεσία και στη συνέχεια 

προστίθεται ένα εύλογο περιθώριο κέρδους. Αυτό το περιθώριο κέρδους είναι το 

ποσοστό κέρδους που αποκτάται από μία επιχείρηση που πωλεί συγκρίσιμα προϊόντα 

ή υπηρεσίες σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις που πωλεί συγκρίσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες. 

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στις παραδοχές ότι η οικονομικές καταστάσεις 

συντάσσονται με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας και ότι υπάρχει 

σταθερή αναλογία  ανάμεσα στο κόστος και στο κέρδος.  

Η μέθοδος κόστους συν κέρδους λαμβάνει ως βάση υπολογισμού του κόστους το 

κόστος παραγωγής ( Αποθέματα + Εργασία + Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα). 

Ο προσδιορισμός του περιθωρίου κέρδους προσανατολίζεται στις λειτουργίες που 

επιτελούνται και στους κινδύνους που αναλαμβάνονται από την επιχείρηση που πωλεί 

τα αγαθά ή τις υπηρεσίες Σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων, αυτό το 

περιθώριο πρέπει να αντιστοιχεί σε εκείνο που επιτυγχάνει ο πωλητής των αγαθών ή 

υπηρεσιών σε συναλλαγές με ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που υφίστανται 

διαφορές με ανεξάρτητες επιχειρήσεις που μπορούν να αναπροσαρμόσουν τις τιμές 
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αυτές οι διαφορές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μέσω αναπροσαρμογών. Στο πλαίσιο 

αυτό επισημαίνεται ότι η εφαρμογή της μεθόδου διασφαλίζει την κάλυψη ολόκληρου 

του κόστους και τους κινδύνους για τον Πωλητή. 

 

Μέθοδος του καθαρού περιθωρίου κέρδους συναλλαγής (Transactional Net Margin 

Method -TNMM) 

Με βάση τη μέθοδο αυτή, το καθαρό περιθώριο κέρδους μίας συναλλαγής μεταξύ 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων συγκρίνεται με το καθαρό περιθώριο κέρδους το οποίο 

επιτυγχάνουν ανεξάρτητες επιχειρήσεις υπό παρόμοιες συνθήκες. 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 

  
Α.Φ.Μ. ή VAT 

numper ή 

Registration numper 

Xώρα  Επωνυμία Πώληση/παρο

χή σε € Μέθοδος 

τεκμηρίωσης 

Α/Α 

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗ

Σ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ   

 Προϊόντα            

 Εμπορεύματα 333333333 GR 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ΚΑΠΑ ΑΕ - 

ΑΛΦΑ Α.Ε. 193.089,43 1 

 

1 

 Λοιπά 333333333 GR 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ΚΑΠΑ ΑΕ - 

ΑΛΦΑ Α.Ε. 2.185.610,15 1 

 

2 

       

      

 

 

 

      
 

  
Α.Φ.Μ. ή VAT 

numper ή 

Registration numper 

Xώρα  Επωνυμία Πώληση/παρο

χή σε € Μέθοδος 

τεκμηρίωσης 

Α/Α 

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗ

Σ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ   

 Προϊόντα 444444444 GR 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ΚΑΠΑ ΑΕ -

ΒΗΤΑ ΑΕ 128.162,30 1 

 

3 

 Λοιπά 444444444 GR 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ΚΑΠΑ ΑΕ -

ΒΗΤΑ ΑΕ 25.000,00 1 

 

4 
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Α.Φ.Μ. ή VAT 

numper ή 

Registration numper 

Xώρα  Επωνυμία Πώληση/παρο

χή σε € Μέθοδος 

τεκμηρίωσης 

Α/Α 

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗ

Σ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ   

 Προϊόντα 555555555 GR 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Σ ΚΑΠΑ ΑΕ-

ΓΑΜΑ ΑΕ-

ΔΕΛΤΑ Α.Ε. 70.605,60 1 

 

 

5 

 Λοιπά 997434175 GR 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ΚΑΠΑ ΑΕ-

ΓΑΜΑ ΑΕ-

ΔΕΛΤΑ  Α.Ε 126.937,50 1 

 

 

6 

       

 

5.7. Τεκμηρίωση σημαντικών συναλλαγών 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ 1 

Πώληση εμπορευμάτων της ΚΑΠΑ ΑΕ προς την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΠΑ ΑΕ – 

ΑΛΦΑ  Α.Ε., συνολικής αξίας € 193.089,43. 

Η πώληση αφορά υλικά για την κατασκευή του έργου (Φρεάτια, βαλβίδες, συνδέσεις 

κ.λ.π). Τα υλικά αυτά τα προμηθεύθηκε η ΚΑΠΑ Α.Ε. για τις ανάγκες της 

κοινοπραξίας. Οι τιμές αγοράς και πώλησης, ακολουθούν την γενικότερη πολιτική 

χρέωσης τιμών της εταιρίας για την κατηγορία των εμπορευμάτων.  

Η προτεινόμενη μέθοδος τεκμηρίωσης για την συναλλαγή αυτή είναι η μέθοδος των 

μη ελεγχόμενων συγκρίσιμων τιμών.  

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ 2 

Τιμολόγια έργων της ΚΑΠΑ ΑΕ προς την Κ/ΞΙΑ ΚΑΠΑ ΑΕ - ΑΛΦΑ ΑΕ. 

Τα τιμολόγια έργων που εκδίδει η ΚΑΠΑ Α.Ε. , ακολουθούν τα αντίστοιχα τιμολόγια 

και πιστοποιήσεις της Κ/ΞΙΑΣ προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Για την χρήση 2013 η κοινοπραξία έχει εκδώσει προς την αναθέτουσα αρχή τιμολόγια 

συνολικής αξίας € 3.972.857,90 σύμφωνα και με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις του 

έργου μέχρι την 17/12/2013 (1η - 14η Εντολή). 
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Κατά αναλογία η ΚΑΠΑ ΑΕ έχει εκδώσει σχετικά τιμολόγια έργου συνολικής αξίας € 

2.185.610,15 και πώλησης εμπορευμάτων (όπου αντιστοιχεί στο 50% του κόστους 

πωληθέντων πλέον της παραγωγής σε εξέλιξη της Κοινοπραξίας σύμφωνα και με τις 

οικονομικές καταστάσεις της πρώτης χρήσης που έληξε την 31/12/2013. 

Η προτεινόμενη μέθοδος τεκμηρίωσης για την συναλλαγή αυτή είναι η μέθοδος των 

μη ελεγχόμενων συγκρίσιμων τιμών, καθώς το έργο ακολουθεί κανονική κατανομή 

στις τιμολογήσεις μεταξύ της εταιρίας και της Κ/ΞΙΑΣ. Οι οικονομικές καταστάσεις 

της Κ/ΞΙΑΣ εμφανίζουν κέρδη προ φόρων € 379.271,53. με μικτά αποτελέσματα 

εκμετάλλευσης 8% μέχρι το παρόν στάδιο. 

Η εταιρία ακολουθεί την πολιτική της αναγνώρισης του εσόδου και του εξόδου με βάση 

την αρχή του δεδουλευμένου σύμφωνα με τις αρχές του ΕΓΛΣ. 

Συγκεκριμένα το συνολικό δεδουλευμένο κόστος επί των βιβλίων για το συγκεκριμένο 

έργο ανέρχεται μέχρι την 31/12/2013 σε ποσό €  2.103.981,48, ενώ το έσοδο   

2.185.610,15 εμφανίζοντας μικτό κέρδος 4% μέχρι το παρόν στάδιο εξέλιξης για την 

εταιρία. 

Συνεπώς συνολικά και εταιρία και Κ/ΞΙΑ έχουν ένα μέσο κέρδος περίπου 11,5% μέχρι 

το παρόν στάδιο του έργου όπου τελικά θα διαμορφωθεί σε 10-11% περίπου όπου 

προσεγγίζει και το μικτό αποτέλεσμα της εταιρίας κατά την 31/12/2013 όπου ανέρχεται 

σε 10%. 

 

 (ΠΗΓΗ/ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΠΑ ΑΕ)  

.Α. Κωδικός 

Περιγραφή 

λογαριασμού Χρέωση Πίστωση ΕΡΓΟ   

191 23.00. 

ΚΑΤΑΣΚ.ΕΣΩ
Τ.ΔΙΚΤ.ΛΥΜ

ΑΤΩΝ 519.129,13    

                                                                                                                              

-      

ΔΙΚΤΥΟ 

ΛΥΜΑΤΩΝ   

218 24.02. 

Εργο: 
Κατ.Εσωτ.Δικ.

Λυμά. 931.620,78 

                                                                                                                              

-      

ΔΙΚΤΥΟ 

ΛΥΜΑΤΩΝ   

252 25.05. 

Διάφ.Αναλώσ.

Υλικά/Κατ.Λυ

μα 317,63 

                                                                                                                              

-      

ΔΙΚΤΥΟ 

ΛΥΜΑΤΩΝ   

523 60.00. 

Τακτικές 

Αποδοχές/Κατ.
Λυμάτ 155.154,38 

                                                                                                                              
-      

ΔΙΚΤΥΟ 
ΛΥΜΑΤΩΝ   

555 60.01. 

Τακτ.Αποδ.Ημ/

σθ.Οικ/Κατασκ

.Λυμάτ         44.869,40    

                                                                                                                              

-      

ΔΙΚΤΥΟ 

ΛΥΜΑΤΩΝ   

573 60.03. 

Εργοδ.Εισφ.ΙΚ

Α/Κατασκ.Λυμ 48.464,05 

                                                                                                                              

-      

ΔΙΚΤΥΟ 

ΛΥΜΑΤΩΝ   

583 60.04. 
Εργοδ.Εισφ.ΙΚ
Α 28.997,48 

                                                                                                                              
-      

ΔΙΚΤΥΟ 
ΛΥΜΑΤΩΝ   
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Ημ/σθ./ΚΑΤ.Λ

ΥΜΑΤ 

597 61.00. 

Αμοιβ.Τεχνικ/

Κατασκ.λυμάτ

ων         60.500,00    

                                                                                                                              

-      

ΔΙΚΤΥΟ 

ΛΥΜΑΤΩΝ   

612 61.90. 

Αμοιβ.σε 
Εταιρ.Μελετ/Κ

ατ.Εσ.Δικτ. 18.750,00 

                                                                                                                              

-      

ΔΙΚΤΥΟ 

ΛΥΜΑΤΩΝ   

616 61.90. 

Αμοιβές 
Τρίτων/Κατασκ

.λυμάτων 562,50 

                                                                                                                              

-      

ΔΙΚΤΥΟ 

ΛΥΜΑΤΩΝ   

637 61.93. 

Αμοιβ.Υπεργολ

άβ/Κατασκ.λυμ
άτων 233.804,35 

                                                                                                                              
-      

ΔΙΚΤΥΟ 
ΛΥΜΑΤΩΝ   

651 61.94. 

Εισφ.ΙΚΑ 

Προσ.Υπεργ./Κ
ατ.Εσ.Δικτ 24.871,53 

                                                                                                                              
-      

ΔΙΚΤΥΟ 
ΛΥΜΑΤΩΝ   

695 62.00. 

ΔΕΗ 

Παραγωγής/Απ

οχέτευση 90,03 

                                                                                                                              

-      

ΔΙΚΤΥΟ 

ΛΥΜΑΤΩΝ   

696 62.00. 

ΔΕΗ 

Παραγωγής/Απ

οχέτευση  1.612,15 

                                                                                                                              

-      

ΔΙΚΤΥΟ 

ΛΥΜΑΤΩΝ   

760 62.07. 

Επισκ-
Συντ.Μετ.Μέσ/

Κατ.Λυμάτ. 1.387,08 

                                                                                                                              

-      

ΔΙΚΤΥΟ 

ΛΥΜΑΤΩΝ   

829 64.00. 

εξοδα 
Κίνησης/Κατ.Ε

σ.Δικτ.Λυμ. 77.000,00 

                                                                                                                              

-      

ΔΙΚΤΥΟ 

ΛΥΜΑΤΩΝ   

830 64.00. 
ΔΙΟΔΙΑ 
(Υ)ΑΠΟΧ. 6.327,75 

                                                                                                                              
-      

ΔΙΚΤΥΟ 
ΛΥΜΑΤΩΝ   

853 64.00. 

Εξοδ.Μεταφ.Μ

.Τρ/Κατ.Δικτ.Λ

υμ. 19.083,60 

                                                                                                                              

-      

ΔΙΚΤΥΟ 

ΛΥΜΑΤΩΝ   

899 64.80. 

Λοιπ.Διάφ.Εξο

δ(Υ)/Κατ.Δικτ.

Λυμ, 1236,33 

                                                                                                                              

-      

ΔΙΚΤΥΟ 

ΛΥΜΑΤΩΝ   

911 64.80. 

Λοιπά Διάφορα 
Εξοδα/Κατ.Δικ

τ.Λυμ. 252,50 

                                                                                                                              

-      

ΔΙΚΤΥΟ 

ΛΥΜΑΤΩΝ   

927 64.98. 

Εξοδα 
Επιβ.ΚΝΡ1194

/Κατ.Εσ.Δικτ.Λ

υμ. 11.824,73 

                                                                                                                              

-      

ΔΙΚΤΥΟ 

ΛΥΜΑΤΩΝ   

968 65.10. 

Εγγ.ΚΕ-
ΔΕΚ.Κατασκ.ε

σωτ.δικτύων 19.516,18 

                                                                                                                              

-      

ΔΙΚΤΥΟ 

ΛΥΜΑΤΩΝ   

106
3 71.02. 

Εσοδα"Κατακ.
Δικτ.Λυμάτων                               -      2.185.610,15 

ΔΙΚΤΥΟ 
ΛΥΜΑΤΩΝ   

       2.205.371,58    

                                                                                                      

2.185.610,15       

        

  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣ

ΜΑ ΕΡΓΟΥ 

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ 

ΧΡΗΣΗΣ    -19.761,43     

  

 ΑΡΧΙΚΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ   
                                                                                                       

519.129,13    

  

 ΤΕΛΙΚΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΓΙΑ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ 

ΧΡΗΣΗΣ   
                                                                                                          

101.390,05       

 

Η προτεινόμενη μέθοδος αποτελεί αυτή της μη συγκρίσιμης ελεγχόμενης τιμής (CUP). 

Τυχόν αποκλίσεις είναι εντός 2ου και 3ου τεταρτημορίου. 
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 3 ΚΑΙ 4 

 

 

 

Οι συναλλαγές αφορούν σε τιμολογήσεις της εταιρίας προς την Κ/ΞΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΠΑ ΑΕ -ΒΗΤΑ ΑΕ οι οποίες αφορούν στο έργο "Ανέγερση 

Ειδικού Δημοτικού σχολείου- Νηπιαγωγείου). 

Κατά την χρήση 2013 η Κ/ΞΙΑ έλαβε  προκαταβολή από την αναθέτουσα € 315.000,00 

και εκδόθηκε και η 2η εντολή που αφορά στο τιμολόγιο της Κ/ΞΙΑΣ προς τον Δήμο 

καθαρής αξίας € 156.504,08. 

Κατά την ως άνω χρήση οι τιμολογήσεις της εταιρίας προς την Κ/ΞΙΑ ανήλθαν σε ποσό 

€ 153.162,93 οι οποίες αφορούν σε αγορές υλικών αλλά και αρχικές χωματουργικές 

εργασίες. 

Μέχρι την 31/12/2013 το συνολικό κόστος του έργου το έχει αναλάβει η εταιρία για 

τον λόγο αυτό το έσοδο ισούται με το έξοδο  μέχρι την 31/12/2013. 

 

Η προτεινόμενη μέθοδος είναι αυτή της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής (CUP). 

Τυχόν διακυμάνσεις τιμών είναι εντός 2ου και 3ου τεταρτημόριου. 

 

 

 

 

  
Α.Φ.Μ. ή VAT 

numper ή 

Registration numper 

Xώρα  Επωνυμία Πώληση/παροχ

ή σε € Μέθοδος 

τεκμηρίωσης 

Α/Α 

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗ

Σ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ   

 Προϊόντα 444444444 GR 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ΚΑΠΑ ΑΕ –

ΒΗΤΑ ΑΕ 128.162,93 1 

 

3 

 Λοιπά 444444444 GR 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ΚΑΠΑ ΑΕ -

ΒΗΤΑ ΑΕ 25.000,00 1 

 

4 
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 5 & 6 

  Α.Φ.Μ. ή VAT numper 

ή Registration numper 

Xώρα  Επωνυμία Πώληση/παρ

οχή σε € 
Μέθοδος 

τεκμηρίωσης 

Α/Α 

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ   

 Προϊόντα 997434175 GR 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ΚΑΠΑ ΑΕ-ΓΑΜΑ 

ΑΕ-ΔΕΛΤΑ Α.Ε. 70.605,60 1 

 

 

5 

 Λοιπά 997434175 GR 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ΚΑΠΑ ΑΕ-ΓΑΜΑ 

ΑΕ-ΔΕΛΤΑ Α.Ε. 126.937,50 1 

 

 

6 

 

Οι συναλλαγές αφορούν στο έργο που ανέλαβε η Κ/ΞΙΑ  "Ανέγερση Θεάτρου και 

Χώρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στο Δήμο Θεσσαλονίκης".  

Κατά την χρήση 2013 η Κ/ΞΙΑ έλαβε προκαταβολή από την αναθέτουσα € 740.758,60 

πλέον ΦΠΑ το οποίο αφορά την πρώτη εντολή – πιστοποίηση εργασιών με ημερομηνία 

20/12/2013. 

Κατά την ως άνω περίοδο, η ΚΑΠΑ Α.Ε. εξέδωσε 2 τιμολόγια έργων συνολικής αξίας 

€ 126.937,50 τα οποία και αφορούν αρχικές εργασίες (χωματουργικά κλπ) σύμφωνα 

με τα σχετικά συμφωνητικά .Επιπλέον εκδόθηκαν τιμολόγια πώλησης εμπορευμάτων 

συνολικής αξίας € 70.605,60. 

Συνεπώς οι τιμολογήσεις της εταιρείας προς την Κοινοπραξία αφορούν στο μέρος των 

εκτελεσθέντων εργασιών εντός της χρήσης 2013 και η προτεινόμενη μέθοδος 

τεκμηρίωσης είναι αυτή των συγκρίσιμών μη ελεγχόμενων τιμών (CUP). Οι όποιες 

διαφορές μεταξύ ομοειδών συναλλαγών με τρίτους είναι εντός του 2ου & 3ου 

τεταρτημόριου.  

5.8. Περιγραφή κινδύνων  που αναλαμβάνουν τα συνδεδεμένα μέρη 

Οι κίνδυνοι από τις ενδοομιλικές συναλλαγές που φέρουν σημαντικότητα αναφοράς, 

είναι επιχειρηματικής φύσεως αλλά σχετίζονται πάντοτε με την κύρια δραστηριότητα 

της εταιρίας. 

 Η συμμετοχή των τεχνικών εταιριών σε Κοινοπραξίες είναι μία συνήθης διαδικασία 

στον κλάδο. Οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι είναι κοστολογικού περιεχομένου καθώς 

ενδέχεται κάποιο τεχνικό έργο κατά την ολοκλήρωση και αποτίμηση του να είναι 
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ζημιογόνο λόγω απόκλισης του τελικού κόστους κατασκευής από το προϋπολογισμό. 

Σε κάθε περίπτωση, οι κοινοπραξίες όπως και κάθε μορφή εταιρεία που αναλαμβάνει 

κάποιο έργο μπορεί να κλείσει τελικά με ζημία. 

Επιπλέον σε κάθε περίπτωση με την ολοκλήρωση του έργου, τα αποτελέσματα της 

κοινοπραξίας, ενσωματώνονται στα λογιστικά βιβλία των εταιρειών που συμμετέχουν 

και ως εκ τούτου οποιαδήποτε ενδεχόμενη Ενδοομιλική διαφορά τιμολόγησης σε 

σχέση με τρίτους θα καταλήξει να επιβαρύνει (θετικά ή αρνητικά) τα αποτελέσματα 

της εταιρείας και συνεπώς δεν συντρέχει περίπτωση λογιστικών διαφορών ή 

αναμορφώσεων. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η ανάπτυξη των πολυεθνικών επιχειρήσεων επιφέρει την ανάπτυξη κρίσιμων 

ζητημάτων που άπτονται της φορολόγησης, τα ζητήματα αυτά ανακύπτουν από την 

αντικειμενική δυσκολία προσδιορισμού του εισοδήματος αλλά και των εξόδων που 

υπάρχουν και κατανέμονται σε συνδεδεμένες εταιρίες ενός ομίλου εταιριών. Είναι 

σαφές, πως οι εταιρείες αυτές πρέπει να προσαρμόζονται σε νόμους και διατάξεις που 

διαφέρουν από χώρα σε χώρα, ενώ από τη μεριά τους οι φορολογικές αρχές επιδιώκουν 

το νόμιμο δικαίωμά τους, δηλαδή να γίνει η φορολόγηση των κερδών της επιχείρησης 

με βάση των εισοδημάτων αλλά και των εξόδων που προκύπτουν εντός της επικράτειάς 

τους, ενώ παράλληλα στο πλαίσιο αυτό εντοπίζεται και η ανάγκη αποφυγής της διπλής 

φορολόγησης. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αποτελούν τις 

οικονομικές καταστάσεις ενός ομίλου που παρουσιάζονται ως εκείνες μιας ενιαίας 

οικονομικής οντότητας. Στο πλαίσιο αυτό, έλεγχος είναι το δικαίωμα που υπάρχει ώστε 

να κατευθύνεται η οικονομική και επιχειρηματική πολιτική μιας οντότητας ούτως ώστε 

να λαμβάνονται οφέλη από τις δραστηριότητές της. Γίνεται σαφές πως η μητρική 

εταιρεία παρουσιάζει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες ενοποιεί 

τις επενδύσεις της σε θυγατρικές εταιρείες βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

Στην κατεύθυνση αυτήν, η ανάπτυξη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της 

διεθνοποιημένης οικονομίας έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη των Ενδοομιλικών 

συναλλαγών μεταξύ θυγατρικών και επιχειρήσεων που συναποτελούν ομίλους 

εταιριών. Ουσιαστικά, η τιμολόγηση των συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων ονομάζεται Ενδοομιλική τιμολόγηση (transfer pricing) και αποτελεί έναν 

οικονομικό όρο που αναφέρεται στον προσδιορισμό της αξίας των συναλλαγών μεταξύ 

των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Σε πρακτικό επίπεδο ο όρος transfer pricing 

ασχολείται με τον ενδεχόμενο έλεγχο των τιμών που χρεώνονται μεταξύ συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων για τη μεταβίβαση αγαθών, υπηρεσιών και άυλων περιουσιακών 

στοιχείων και το κατά πόσο διαφέρουν από εκείνες τις τιμές που θα είχαν καταλογιστεί 

εάν οι ίδιες οικονομικές οντότητες ήταν ανεξάρτητες μεταξύ τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο 

προσδιορισμός της τιμής σε μια συναλλαγή μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων 
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αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ενδοομιλικής τιμολόγησης ανεξάρτητα από την 

προσαρμογής της ή μη στο εκάστοτε νομικό πλαίσιο που τις ορίζει.  

Μάλιστα, η ραγδαία αύξηση των πολυεθνικών επιχειρήσεων συνέβαλλε στη 

δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου που καθιστά σαφείς τους τρόπους και τα μέσα 

ενδοομιλικής τιμολόγησης στη βάση της αρχής που διέπει τις συναλλαγές, δηλαδή της 

«Αρχής των Ίσων Αποστάσεων» που ουσιαστικά καταδεικνύει ότι η τιμής μιας 

ενδοομιλικής συναλλαγής έχει εύλογο χαρακτήρα αν ευθυγραμμίζεται με την 

αντίστοιχη τιμή που θα συμφωνούσαν μεταξύ τους δυο ανεξάρτητες επιχειρήσεις του 

κλάδου σε παρόμοια συναλλαγή και σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού. Ωστόσο, 

η κύρια αδυναμία της Αρχής «Ίσων Αποστάσεων» είναι το γεγονός ότι η αρχή 

βασίζεται στην ύπαρξη δυσκολιών αναφορικά με τις προϋποθέσεις που θέτει η ορθή 

εφαρμογή της. Μάλιστα, η κύρια υπόθεση εφαρμογής της αφορά την ύπαρξη 

ανεξάρτητης επιχείρησης και δεν μπορεί να συμπεριλάβει τις οικονομίες κλίμακας που 

δύναται να πραγματοποιηθούν ή/και τις συνεργασίες που δύναται να επιτευχθούν με 

τα συνδεόμενα μέρη. 

Σε κάθε περίπτωση, κύριος σκοπός της τεκμηρίωσης, που επιτυγχάνεται μέσω 

του φακέλου τεκμηρίωσης, είναι να δίνεται η δυνατότητα στους ελεγκτικούς 

μηχανισμούς να διενεργούν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες με σκοπό την εκτίμηση 

των συναλλακτικών δραστηριοτήτων μιας οικονομικής μονάδας με τις συνδεδεμένες 

σε εκείνην επιχειρήσεις. Ουσιαστικά, υπό αυτήν την έννοια εξασφαλίζεται ένας 

αποτελεσματικός και άμεσος έλεγχος επί αυτών των συναλλαγών. Μάλιστα, 

παρατηρούνται κάποιες αλλαγές στο φάκελο τεκμηρίωσης και σε όσα αυτός 

περιλαμβάνει από χώρα σε χώρα. Σε ότι αφορά την Ελλάδα υιοθετήθηκε η τεκμηρίωση 

τόσο σε εγχώριες όσο και σε αλλοδαπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις που ουσιαστικά 

επιζητείται τεκμηρίωση τόσο στις διασυνοριακές συναλλαγές όσο και στις εγχώριες 

συναλλαγές.  

Πάντως, επισημαίνεται ότι υπάρχουν δύο συστήματα για την κατάρτιση των 

διαφορετικών υποχρεώσεων τεκμηρίωσης από χώρα σε χώρα και συγκεκριμένα 

υπάρχει το σύστημα του πυρήνα τεκμηρίωσης και το σύστημα του βασικού φακέλου. 

Ως προς το εύρος των αποδεκτών τιμών, σύμφωνα με υπουργική απόφαση που 

αντιγράφει τις σχετικές οδηγίες του ΟΟΣΑ, κρίνεται απαραίτητη η μέθοδος της 

στατιστικής κανονικής κατανομής και ο επιμερισμός τους σε 4 τεταρτημόρια. 
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Μάλιστα, για τις ελεγκτικές αρχές χρησιμοποιείται το ένδο – τεταρτημοριακό εύρος, 

δηλαδή τα διαστήματα από το 1ο έως το 3ο τεταρτημόριο, στο πλαίσιο των οποίων 

κατανέμονται οι τιμές του δείγμα τους. Σε περίπτωση απόκλισης των τιμών από τα 

τεταρτημόρια, τότε γίνεται επέμβαση της ελεγκτικής αρχής με σκοπό τη διόρθωση της 

τιμής στην τιμή της διαμέσου.  

Σε ό,τι αφορά την τεκμηρίωση τιμών των Ενδοομιλικών συναλλαγών υπάρχουν 

δύο φάκελοι τεκμηρίωσης και συγκεκριμένα ο βασικός φάκελος που καταρτίζεται από 

ομίλους των οποίων η μητρική εταιρεία είναι ελληνική και περιέχονται γενικές 

πληροφορίες για τον όμιλο και την τιμολογιακή πολιτική του, αλλά και ο ελληνικός 

φάκελος ο οποίος καταρτίζεται από τις θυγατρικές αλλοδαπών ομίλων και από 

οποιεσδήποτε αλλοδαπές εταιρίες λειτουργούν στην Ελλάδα, περιέχοντας σημαντικές 

πληροφορίες για την τεκμηρίωση τιμών της ελληνικής θυγατρικής. Στο πλαίσιο αυτό, 

κύριοι περιορισμοί της παρούσας εργασίας αποτελούν τα ελλιπή στοιχεία που 

δημοσιεύονται στο πλαίσιο κατάρτισης των Ενδοομιλικών συναλλαγών, υπό αυτήν την 

έννοια κύρια πρόταση μελέτης αποτελεί ο έλεγχος του αν και κατά πόσο οι 

ενδοομιλικές συναλλαγές εισηγμένων εταιριών καταρτίζονται βάσει της Αρχής των 

Ίσων αποστάσεων. 
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