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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Δίλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη 

θνξνινγηθέο δηνηθήζεηο ησλ θξαηψλ παγθνζκίσο, είλαη ν εληνπηζκφο  ηεο θνξνδηαθπγήο θαη 

θνξναπνθπγήο ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ζπληειείηαη κέζσ ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ηνπο. ηα πιαίζηα απηά επηζεκαίλεηαη ν ξφινο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ κέζα απφ δηάθνξνπο κεραληζκνχο, δηεπθνιχλνπλ ηελ κεηαθίλεζε θαη ηελ 

ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ ησλ νκίισλ. Δηδηθφηεξα, φπσο έρεη απνδεηρζεί επηρεηξήζεηο 

έληαζεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, δειαδή θπξίσο  επηρεηξήζεηο ησλ θιάδσλ πςειήο 

ηερλνινγίαο θαη ηειεπηθνηλσληψλ θαη νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο, εκπιέθνληαη ζε 

πεξηζζφηεξεο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο  θαη ζε κεηαθίλεζε θεξδψλ , ελψ επηρεηξήζεηο 

έληαζεο κάξθεηηλγθ θαη δηαθήκηζεο, φπσο νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, έρνπλ 

ιηγφηεξεο επθαηξίεο γηα ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο (Crubert, 2003). Πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα, ζηελ νηθνλνκηθή θνηλφηεηα γίλεηαη κεγάιε ζπδήηεζε γηα ηελ 

«Θεσξία ηεο Καηαλνκήο», σο βάζε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ.    

ηελ εξγαζία απηή, παξνπζηάδεηαη ην λνκνζεηηθφ θνξνινγηθφ πιαίζην ησλ 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηνλ ελνπνηεκέλσλ θαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα, γηα ηα έηε 

2005 έσο 2015, θαη ζηελ ζπλέρεηα εμεηάδεηαη, αλαπηχζζνληαο έλα ππφδεηγκα βαζηδφκελν ζην 

ππφδεηγκα Jones (1991), αλ επαιεζεχεηαη ε εξεπλεηηθή  ππφζεζε φηη  ρεηξαγψγεζε θεξδψλ 

κέζσ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπο, παξνπζηάδνπλ θπξίσο εηαηξίεο ησλ θιάδσλ 

πςειήο ηερλνινγίαο θαη επηθνηλσληψλ, δειαδή εηαηξίεο έληαζεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ζε 

αληίζεζε κε εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. Σν 

απνηέιεζκα ηεο εξεπλάο είλαη ζχκθσλα κε ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο θαη δείρλνπλ θάπνηα 

ζρέζε κεηαμχ ηoπ χςνπο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηνπ επηπέδνπ ρεηξαγψγεζεο 

θεξδψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  1 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Απφ ην 1950 θαη κεηά, ζηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο, ην ζέκα πνπ 

απαζρνιεί ηελ δηεζλή νηθνλνκηθή θνηλφηεηα, είλαη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο 

θνξναπνθπγήο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ζπληειείηαη κέζσ 

ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπο θαη ησλ ηηκψλ κεηαβίβαζεο (transfer pricing).  

Δίλαη θνηλά απνδεθηφ, φηη νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο , πηνζεηνχλ δηάθνξεο πξαθηηθέο 

κε ζηφρν ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηνπο. Κπξίσο, ηνπνζεηνχλ ζπγαηξηθέο ή 

ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ζε θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο ή ρψξεο κε πξνλνκηαθφ 

θνξνινγηθφ θαζεζηψο, πξνθεηκέλνπ θαη κέζσ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπο, λα 

θαηεπζχλνπλ εθεί ηα θέξδε πξν θφξσλ.  Ή ζρεδηάδνπλ κία νιφθιεξε ζηξαηεγηθή 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ πξνθεηκέλνπ λα ρεηξαγσγήζνπλ ηα θέξδε ηνπο. εκαληηθφ ξφιν 

ζε φιν απηφ ηoλ κεραληζκφ πνπ αλαπηχζζνπλ νη επηρεηξήζεηο,  θαίλεηαη φηη παίδνπλ ηα άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ ηζνινγηζκψλ ηνπο, ε αμία ησλ νπνίσλ ζήκεξα , ζε νξηζκέλνπο 

θιάδνπο ζπκπίπηεη κε ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο. 

Οη θπβεξλήζεηο ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ, κέζα θαη εθηφο Δ.Δ. πξνζπαζνχλ λα  

αληηκεησπίζνπλ, ηελ ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία ηνπο 

ζηεξεί κεγάια πνζά θνξνινγηθψλ εζφδσλ, θαη ζπηιψλεη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ηελ 

θνηλσληθή επεκεξία. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά ηα ίδηα θξάηε πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαηάιιειν 

νηθνλνκηθφ θαη θνξνινγηθφ θιίκα, γηα λα πξνζειθχζνπλ επελδχζεηο. Σα παξαπάλσ δεηήκαηα 

πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη θπβεξλήζεηο, εληείλνληαη ιφγσ ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

θνπφο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη ηελ θνξνδηαθπγή θαη 

θνξναπνθπγή πνπ ζπληειείηαη κέζσ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα αθνξνχλ ηελ εμέηαζε ηεο επίδξαζεο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ηε ρξήζε ηνπο γηα ζθνπνχο ρεηξαγψγεζεο. 

ην θεθάιαην ηεο Βηβιηνγξαθηθήο Δπηζθφπεζεο,  αξρηθά πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο  θαη νη πξαθηηθέο ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ, κέζα απφ ηελ κειέηε ηεο 

δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο γηα ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο θαη ην transfer pricing . Σν 

πξφβιεκα είλαη ηεξάζηην θαη ζηηο πξαθηηθέο απηέο εκπιέθνληαη επηρεηξήζεηο φισλ ησλ 

θιάδσλ, θπξίσο φκσο θαξκαθεπηηθέο θαη επηρεηξήζεηο πςειήο ηερλνινγίαο. Οη ιφγνη πνπ νη 
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επηρεηξήζεηο ησλ θιάδσλ απηψλ  εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν ζην transfer pricing , αλαιχεηαη 

ζην επφκελν θεθάιαην ηεο Βηβιηνγξαθηθήο Δπηζθφπεζεο. Δθεί, κειεηνχληαη  έξεπλεο  πνπ 

έγηλαλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, θαη πνπ δείρλνπλ φηη επηρεηξήζεηο έληαζεο άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εκπιέθνληαη ζε πεξηζζφηεξεο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο θαη ζε 

πξαθηηθέο transfer pricing.   

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη «ε αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ», πνπ είλαη ε βαζηθή 

αξρή πνπ πξνηείλνπλ νη Καλνληζκνί ηνπ Ο.Ο..Α. θαη ε Δλφηεηα 482 ηνπ Κψδηθα 

Δζσηεξηθψλ Δζφδσλ ησλ Η.Π.Α. θαη πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ηα πεξηζζφηεξα θξάηε ζηηο 

θνξνινγηθέο ηνπο λνκνζεζίεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο  θαη θνξναπνθπγήο 

κέζσ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. Σα απνηειέζκαηα ζήκεξα  απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο 

αξρήο απηήο δελ είλαη ηα αλακελφκελα. ε απηφ ζπκβάιεη θπξίσο ε αιιαγή ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ επέθεξε ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ, ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο αγνξάο θαη ε απμαλφκελε ζεκαληηθφηεηα ησλ 

άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

ηελ ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε «Θεσξία ηεο Καηαλνκήο». Η ζεσξία απηή πξνβάιιεηαη 

ζήκεξα ηφζν ζηελ Δ.Δ. φζν θαη ζηηο Η.Π.Α., σο ν κφλνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηνπ transfer pricing.  Οη φκηινη επηρεηξήζεσλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

ππνβάιινπλ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζνπλ ηνπο 

κεηφρνπο ηνπο, αιιά θαη θάζε ελδηαθεξφκελν, γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ. ε απηέο ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ν φκηινο αληηκεησπίδεηαη σο κία νηθνλνκηθή νληφηεηα.  Με βάζε 

ηελ «Θεσξία ηεο Καηαλνκήο», κε έλαλ θνηλά απνδεθηφ ηχπν νη θνξνινγηθέο δηνηθήζεηο ησλ 

θξαηψλ κπνξνχλ ελδερφκελα, λα θαηαλείκνπλ  ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ θαη λα 

θαζνξίζνπλ  ηελ θνξνινγηθή βάζε ηεο κεηξηθήο θαη θάζε ζπγαηξηθήο θαη ζπλδεδεκέλεο 

επηρείξεζεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο.   

ην θεθάιαην 4 κειεηάηαη  ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο ελδννκηιηθέο 

ζπλαιιαγέο δηαρξνληθά ζηελ Διιάδα, ηελ πηνζέηεζε ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ, ηνπο 

θαλφλεο ηεθκεξίσζεο ησλ ζπλαιιαγψλ θαζψο  θαη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ζε 

πεξίπησζε παξάβαζεο ή πιεκκεινχο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ απηψλ. Δίλαη ελδεηθηηθφ  φηη 

κφιηο ην 2008 νη ειιεληθέο θνξνινγηθέο αξρέο  ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην ζέκα ησλ 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο ηεθκεξίσζεο απηψλ.  

Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο ελνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ νκίισλ ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη ηεο ελνπνίεζεο 

κε βάζε ην Γηεζλέο Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 10 θαη Γηεζλέο Λνγηζηηθφ 

Πξφηππν 24.  Η παξνπζίαζε ησλ αλσηέξσ ζεσξήζεθε απαξαίηεηε,  αθνχ ε εκπεηξηθή έξεπλά 
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ζα επηθεληξσζεί ζην πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν ησλ  ελδννκηιηθψλ  ζπλαιιαγψλ νκίισλ 

εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ.  

Με βάζε ηελ κειέηε ηνπ Crubert (2003) εμεηάδεηαη ε ρξήζε ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ γηα ζθνπνχο ρεηξαγψγεζεο,  γηα δχν θιάδνπο εηαηξηψλ ηνπ Διιεληθνχ 

Υξεκαηηζηεξίνπ,  ηνλ θιάδν πιεξνθνξηθήο θαη πςειήο ηερλνινγίαο θαη ηνλ θιάδν ηξνθίκσλ 

θαη πνηψλ. ηελ εκπεηξηθή  έξεπλα  ρξεζηκνπνηείηαη ην ππφδεηγκα  Jones (1991) θαη ζηελ 

ζπλέρεηα ην ππφδεηγκα Tendeloo & Van Straelen (2005), πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε ζρέζε 

ηνπ χςνπο ηεο ρεηξαγψγεζεο κε ην χςνο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. Σν απνηέιεζκα ηεο 

έξεπλαο δείρλεη φηη ππάξρεη ζρέζε ησλ εζφδσλ-εμφδσλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη 

ησλ ρεηξαγσγήζηκσλ δεδνπιεπκέλσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  2 

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

2.1.  Βαζηθέο Έλλνηεο  

 

 

H ελδννκηιηθή ζπλαιιαγή είλαη ε ζπλαιιαγή αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, πνπ 

ιεηηνπξγνχλ, θνξνινγνχληαη θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη  αλεμάξηεηα ε κία απφ ηελ άιιε. 

 Με ηνλ φξν transfer pricing (ελδνκηιηθή ηηκνιφγεζε) ελλννχκε ηελ ηηκνιφγεζε κεηαμχ 

ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ είηε απηέο βξίζθνληαη φιεο ζε έλα θξάηνο είηε απηέο βξίζθνληαη 

ζε δηαθνξεηηθά θξάηε.  

Σransfer Price είλαη ε ηηκή κεηαβίβαζεο πνπ κία εηαηξία ρξεψλεη κία άιιε 

ζπλδεδεκέλε εηαηξία γηα έλα πξντφλ, κία ππεξεζία, έλα δάλεην, έλα άπιν αγαζφ.  

Παξαδνζηαθά, ην transfer pricing αλαθέξεηαη ζε αληαιιαγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

κσο ζήκεξα, ν φξνο κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε καθξνρξφληεο κηζζψζεηο, πλεπκαηηθά 

δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα ρξήζεο (royalties), δαπάλεο, ακνηβέο δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ 

(management charges), ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, θαη ηειηθά φια φζα κπνξεί κηα 

νηθνλνκηθή νληφηεηα λα αγνξάζεη ή λα πνπιήζεη.   

ήκεξα νη  εθεκεξίδεο θαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ρξεζηκνπνηνχλ,  φρη πάληα 

άδηθα, ηελ νξνινγία transfer pricing, γηα λα πεξηγξάςνπλ ελ ζπληνκία, πσο νη πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο δηνρεηεχνπλ θέξδε ζε θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο γηα λα απνθχγνπλ ηνπο 

θφξνπο ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. (Sheppard, 2010).   

Απφ απηή ηελ νπηηθή , ην transfer pricing είλαη κία δηεζλήο θνξνινγηθή ζηξαηεγηθή 

θαη έλα εξγαιείν γηα ηελ δηνίθεζε (management tool), πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο γηα λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα θέξδε ηνπο θαη λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηελ θνξνδνηηθή 

ηνπο ηθαλφηεηα ζηηο ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ε κεηξηθή εηαηξία, νη ζπγαηξηθέο θαη νη 

ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπο 
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2.2 H εκαζία ησλ Δλδννκηιηθψλ πλαιιαγψλ γηα ηηο Πνιπεζληθέο θαη ηηο 

Φνξνινγηθέο Αξρέο. 

 

 

 Γηα ηελ Borkowski (2009), νη ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο είλαη έλα δήηεκα πνιχ ζεκαληηθφ 

ηφζν γηα ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Σν κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ ζήκεξα γίλεηαη κέζσ πνιπεζληθψλ  επηρεηξήζεσλ, κε 

απνηέιεζκα λα γελληνχληαη ζέκαηα transfer pricing πνπ επεξεάδνπλ ηφζν ηηο επηρεηξήζεηο 

απηέο, φζν θαη ηηο θνξνινγηθέο δηνηθήζεηο ησλ θξαηψλ ζηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη.  

Οη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ην transfer pricing γηα λα κεηαθέξνπλ 

θέξδε απφ δηθαηνδνζίεο-θξάηε (jurisdictions) κε πςεινχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο ζε 

θξάηε κε ρακειή θνξνινγία, αλ θαη είλαη πνιχ δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ην εχξνο απηήο ηεο 

κεηαθνξάο θεξδψλ. Οη θνξνινγηθέο αξρέο φισλ ησλ θξαηψλ βξίζθνληαη ζε δηαξθή 

αλαδήηεζε ηερληθψλ γηα λα πεξηνξίζνπλ απηή ηελ κεηαθνξά , ρσξίο επηηπρία (Borkowski, 

2009).   

  Γηα ηνπο Sikka θαη Willmott (2010),  ζηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο 

νηθνλνκίαο , νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα κνλνπψιηα, θπξηαξρνχλ ζην νηθνλνκηθή αιιά 

θαη ζην πνιηηηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ θξαηψλ.    

χκθσλα κε ην πλεχκα ηνπ θαπηηαιηζκνχ, λφκηκνο ζθνπφο ηεο θάζε νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο, πξνο φθεινο ησλ κεηφρσλ ηεο. Η 

κεγηζηνπνίεζε απηή επηηπγράλεηαη κε θαηλνχξηα πξντφληα, θαηλνηφκεο ηδέεο, δηαθήκηζε, 

ζηξαηεγηθέο, κάλαηδκελη, επσθειήο ζπλεξγαζίεο, κείσζε δαπαλψλ, αλαδήηεζε θαηλνχξησλ 

αγνξψλ. ηα πιαίζηα ηνπ θξαηηθνκνλνπσιηαθνχ θαπηηαιηζκνχ φινη νη παξαπάλσ ηξφπνη 

είλαη πιήξσο θαη κε θάζε ηξφπν εμαληιεκέλνη.  Η κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο πξνο φθεινο 

ησλ κεηφρσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε κείσζε ηνπο θφζηνπο αθφκα θαη ζε βάξνο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο θνηλσλίαο. Καη θφζηνο ζεσξείηαη θαη ν θφξνο, γηα ηελ επηρείξεζε.  

Έλαο ηξφπνο  κείσζεο ησλ θφξσλ, είλαη λα θαηεπζχλνληαη ηα θέξδε ζε ζπγθεθξηκέλα 

πξντφληα θαη πξννξηζκνχο. ε πξννξηζκνχο πνπ έρνπλ ρακειή ή θαζφινπ θνξνινγία. Έηζη 

βιέπνπκε κεγάια θέξδε ζηα πιαίζηα ελφο νκίινπ , ζε κία εηαηξία ηνπ πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλε π.ρ. ζηελ Ιξιαλδία ή ζηα λεζηά Cayman, ή ζε άιινπο θνξνινγηθνχο 

παξαδείζνπο , εληφο ησλ νπνίσλ ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξία δελ έρεη θακία νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Γε είλαη ηπραίν θαη ίζσο είλαη αμηνπξφζεθην , φηη ην κηζφ απφ ην παγθφζκην 

εκπφξην πεξλά κέζα απφ ππεξάθηηα νηθνλνκηθά θέληξα. ηνπο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο, 

κηθξά θξαηίδηα, ζηα νπνία αλαινγεί ην 1,2% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ, αλαινγνχλ ην 26% 
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ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ην 31%   ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ησλ 

Ακεξηθάληθψλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ (Hines and Rice, 1994). Πεξίπνπ 3600 θχξηεο 

επηρεηξήζεηο θαίλνληαη λα είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηα  US Virgin Islands θαη ζηα Barbados 

(Rugman, 2000). Πεξίπνπ 11,5 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα απφ θεθάιαηα θαίλεηαη λα είλαη 

ηνπνζεηεκέλα ζε θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο (The Observer, 27 March 2005). Κάζε ρξφλν 

200.000 θαηλνχξηεο εηαηξίεο ηδξχνληαη ζε θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο θαη αζξνηζηηθά κπνξεί 

λα κηιάκε γηα πάλσ απφ ηξία εθαηνκκχξηα εηαηξίεο (Baker, 2005). Οη Βξεηαληθνί Παξζέλνη 

λήζνη έρνπλ 3389 εηαηξίεο γηα θάζε 100 άηνκα ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο θα ηα Cayman 182 

εηαηξίεο γηα θάζε 100 άηνκα (Meinzer, 2009). Οη 575 θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ Sark , δηαηεξνχλ 

15.000 δηεπζχλζεηο επηρεηξήζεσλ , νη νπνίεο είλαη θπξίσο κε εγθαηεζηεκέλεο εθεί (UK Home 

Office, 1998). Έλα θηίξην ζηα Caymans απνηειεί ηελ έδξα απφ 18.857 εηαηξίεο κεηαμχ απηψλ 

θαη κεξηθέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο παγθφζκηεο εηαηξίεο (US Government Accountability Office, 

2008).  

Μέζσ ησλ ζπλδεδεκέλσλ θαη ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ηεο, ε επηρείξεζε κπνξεί κε ηελ 

θαηάιιειε ηηκνιφγεζε λα θαηεπζχλεη ηα θέξδε ζε θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο. Σέηνηα 

παξαδείγκαηα ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ πνιιά, φπνπ νη επηρεηξήζεηο 

ρξεζηκνπνηνχλ πνίθηιεο κεζφδνπο, γηα λα πεηχρνπλ θεξδνθφξν  transfer pricing. 

πσο ε πεξίπησζε ηεο ακεξηθάληθεο ENRON, πνπ ίδξπζε 3500 ακεξηθάληθεο θαη 

μέλεο ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, ζε κέξε φπσο ε Σνπξθία , ην Κάτξν, νη 

Βεξκνχδεο θαη ν Άγηνο Μαπξίθηνο.   Με βάζε κία ηέηνηα δνκή θαη κέζσ ηνπ transfer pricing, 

ε ENRON θαηάθεξε λα θαηεπζχλεη ηα θέξδε απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξε, ζε 

ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο ηεο ζε θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο . Σα ίδηα θέξδε απνηέιεζαλ θφζηνο 

γηα άιιεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο ηεο. Έηζη θέξδε 1.785 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ  θαηά ηα 

έηε 1996-2000 δελ θνξνινγήζεθαλ (Sikka, Willmott, 2010) 

Έλαο άιιν ακεξηθάληθνο θνινζζφο ε  WorldCom , κε ηελ κεηξηθή εηαηξία 

εγθαηεζηεκέλε ζηελ Ακεξηθή, εγθαηέζηεζε ζε έλα θνξνινγηθφ παξάδεηζν φιν ην πιέγκα 

ησλ άπισλ αγαζψλ ηεο , πνπ απνηεινχζαλ εκπνξηθέο κάξθεο, κπζηηθά, θίξκεο, πλεπκαηηθή 

ηδηνθηεζία θ.ι.π., έλα ζχλνιν δειαδή απφ απηά πνπ νπζηαζηηθά απνηεινχζαλ κία θάζεηε  θαη  

νξηδφληηα ελνπνίεζε,  ζε έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν ππεξεζηψλ ηειεπηθνηλσλίαο. Απηά ηα 

άπια αγαζά θαηφπηλ ηα πνπινχζε ζηηο ζπγαηξηθέο ηεο έλαληη ακνηβήο γηα δηθαηψκαηα ρξήζεο 

(royalties) γηα θάζε έηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη ακνηβέο γηα ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο, 

απνηέιεζαλ θφζηνο γηα ηηο ζπγαηξηθέο ηεο, θαη έζνδν γηα κία απφ απηέο, ε νπνία  

θνξνινγνχληαλ κε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ. Απνηέιεζκα, ε  WorldCom θέξδηζε εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα ακεξηθάληθνχο θφξνπο. 
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( United State Bankruptcy Court Southern District of New York, 2004). 

Έλα ηξίην παξάδεηγκα είλαη απηφ ηεο θαλαδηθήο θαξκαθεπηηθήο εηαηξίαο SmithKline 

ε νπνία αγφξαδε ην θχξην ζπζηαηηθφ ζπγθεθξηκέλνπ θαξκάθνπ πνπ ήηαλ εγθεθξηκέλε 

παηέληα, 400$ ην θηιφ απφ ζπγαηξηθέο ηεο επηρεηξήζεηο κε έδξα ρψξεο κε πξνλνκηαθφ 

θνξνινγηθφ θαζεζηψο φπσο νη Μπαράκεο θαη ε Ιξιαλδία. Αξγφηεξα, άιιεο γελεηηθέο θφξκεο 

απηνχ ηνπ ζπζηαηηθνχ πνπιηφληαλ ζηελ αγνξά απφ 50$ έσο 250$, φκσο ε  SmithKline 

ζπλέρηζε λα αγνξάδεη ζηα 400$ απφ ηελ ζπγαηξηθή ηεο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα παξνπζηάδεη 

κεησκέλα θνξνινγεηέα θέξδε. Οη θνξνινγηθέο αξρέο ζηνλ Καλαδά, θαηέιεμαλ φηη ηα θέξδε 

ζηελ ρψξα εκθαληδφηαλ κεησκέλα ιφγσ ηνπ transfer pricing , ην νπνίν εζθεκκέλα αγλννχζε 

ηηο ηηκέο γελεηηθά ίδησλ ζπζηαηηθψλ ζηελ ειεχζεξε αγνξά. Ιζρπξίζηεθαλ δε, φηη αλ ε εηαηξία 

αγφξαδε κε ηηο δηεζλήο ηηκέο ηεο αγνξάο ηα θέξδε ηεο ζα εκθαληδφηαλ ηξηπιάζηα (Sikka, 

Willmott, 2010) . 

Η Google γιχησζε απφ θφξνπο χςνπο 2 δηζ. δνιαξίσλ δηεζλψο ην 2011, 

κεηαθέξνληαο έζνδα 9,8 δηζ. δνιαξίσλ ζε κία «εηαηξία θέιπθνο» ζηηο Βεξκνχδεο, ζηηο νπνίεο 

δελ θνξνινγνχληαη  νη επηρεηξήζεηο. Η πξαθηηθή απηή ζεσξείηαη λφκηκε θαη αθνξά ην 80% 

ησλ πξν θφξσλ θεξδψλ ηεο Google γηα ην 2011(Bloomberg, 2013). 
1
 

χκθσλα κε ζηνηρεία δειψζεσλ ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ησλ ΗΠΑ, απφ ην 

2006 έσο  ην 2011 ε πνιπεζληθή εηαηξεία είρε έζνδα χςνπο 11,9 δηζεθαηνκκπξίσλ ζηεξιηλψλ 

απφ ηε βξεηαληθή αγνξά. Χζηφζν, πιήξσζε θφξνπο πεξίπνπ 10 εθαηνκκπξίσλ ζηεξιηλψλ γηα 

ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. Καη απηφ, ιφγσ ηνπ φηη δήισλε ηα έζνδα απφ ηηο δηαθεκίζεηο ζηελ 

ηξιαλδηθή ζπγαηξηθή ηεο θαη απφ εθεί κέζσ ινγηζηηθψλ "καγεηξεκάησλ", πνπ φκσο δελ 

αληηηίζεληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαηέιεγαλ ζηηο Βεξκνχδεο φπνπ έβξηζθαλ 

θνξνινγηθή αζπιία. 

χκθσλα κε έθζεζε ηνπ Reuters γηα ην 2012, ηα θέξδε ηεο Google ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 

2,8% γηα 5,8 δηζ. θέξδε αλαθνξηθά κε ηελ "ππεξπφληηα" θνξνδηαθπγή ηεο.  

Δπηπιένλ, ηα ηειεπηαία ζηνηρεία πνπ έθεξαλ ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο νη "Financial 

Times" θαη πξνέξρνληαη απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο νιιαλδηθήο Google Holdings, ε εηαηξεία 

κεηέθεξε  8,8 δηζ. επξψ απφ πιεξσκέο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ζηηο Βεξκνχδεο, φπνπ δελ 

πθίζηαηαη θφξνο επηρεηξεκαηηθψλ θεξδψλ. Σα ζηνηρεία απνθαιχπηνπλ φηη ε Google έρεη 

ππεξδηπιαζηάζεη ηηο πιεξσκέο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ζηηο Βεξκνχδεο κέζα ζε ηξία 

ρξφληα.
2
  

                                                           
1
 https://left.gr/.../pos-forodiafeygoyn-starbucks-amazon-google-kai-alles-...2013 

2
 neoskosmos.com/news/el/node/48103, 2015. 

 

https://left.gr/.../pos-forodiafeygoyn-starbucks-amazon-google-kai-alles-...2013
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2.3 Transfer Pricing Καη Άπια ηνηρεία Σνπ Δλεξγεηηθνχ. 

 

Τπάξρνπλ πάξα πνιιά παξαδείγκαηα ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη πάξα πνιιά άξζξα ζε 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, πνπ παξαπέκπνπλ ζε transfer pricing πνπ αθνξά θπξίσο άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

ήκεξα νη επελδχζεηο ζε άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ (intangible assets) δηαξθψο 

απμάλνληαη, θαη κάιηζηα πνιιέο θνξέο μεπεξλνχλ ηηο επελδχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε 

ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ο εληεηλφκελνο παγθφζκηνο αληαγσληζκφο, ηα λέα 

επηρεηξεκαηηθά κνληέια, ε αλάπηπμε ηεο Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ 

Δπηθνηλσληψλ (ICTs),  θαη ε αλάπηπμε ηνπ  ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ζπκβάιεη ζηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ άπισλ αγαζψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, γηα ηελ βηνκεραλία θαη 

γηα ηηο εζληθέο νηθνλνκίεο.  

Σα άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ((intangible assets) , αλαθέξνληαη ζηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία θαη σο  πλεπκαηηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ (intellectual assets) ή σο 

πλεπκαηηθφ θεθάιαην (intellectual capital). Ση είλαη φκσο ηα άπια αγαζά ζηνλ Ιζνινγηζκφ 

κίαο επηρείξεζεο; 

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηνπ Ο.Ο..Α. γηα ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο (OECD, 

2010) ε άπιε πεξηνπζία κηαο επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη βηνκεραληθά ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, φπσο παηέληεο, εκπνξηθά ζήκαηα, εκπνξηθέο επσλπκίεο, ζρέδηα ή κνληέια  ή 

αθφκα, πεξηιακβάλεη πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα φπσο know-how θαη εκπνξηθά κπζηηθά, 

ινγνηερληθή ηδηνθηεζία θαη πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. Απηά κπνξεί λα είλαη πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία κε κεγάιε αμία, παξφιν πνπ κπνξεί λα κελ εκθαλίδνληαη ζηνπο ηζνινγηζκνχο θαη ηα 

βηβιία ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ κπνξεί λα ζπλδένληαη κε κεγάινπο θηλδχλνπο. 

Η παξνχζα κειέηε γηα ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο αζρνιείηαη κε ηα άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ είλαη κεηαβηβάζηκα (commercial intangibles). ε απηά 

πεξηιακβάλνληαη ηα κάξθεηηλγθ άπια (marketing intangibles) θαη ηα εκπνξηθά άπια (trade 

intangibles). 

Σα κάξθεηηλγθ άπια πεξηιακβάλνπλ κάξθεο θαη εκπνξηθά νλφκαηα θαη ζήκαηα πνπ 

βνεζνχλ ζηελ εκπνξηθή πξνψζεζε ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο. Αθφκα πεξηιακβάλνπλ  

ιίζηεο πειαηψλ, θαλάιηα δηαλνκήο θαη εκπνξηθέο νλνκαζίεο ή εκπνξηθά ζχκβνια ή εηθφλεο.   

Γεκηνπξγνχληαη κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο κάξθεηηλγθ κηαο επηρείξεζεο φπσο έξεπλα 

αγνξάο, ζρεδηαζκφο πξντφληνο, ζηξαηεγηθέο πσιήζεσλ, έιεγρνη πνηφηεηαο. Μεξηθά 

κάξθεηηλγθ άπια κπνξεί λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηνλ λφκν θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν κε ηελ 
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άδεηα ηνπ ηδηνθηήηε. Η αμία απηψλ ησλ άπισλ θπξίσο εμαξηάηαη  θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ 

αμηνπηζηία θαη ηελ θήκε ηεο εκπνξηθήο νλνκαζίαο ή ηεο κάξθαο. 

Η δηαθνξά ησλ εκπνξηθψλ  άπισλ κε ηα κάξθεηηλγθ άπια είλαη φηη απηά 

δεκηνπξγνχληαη  κεηά απφ έξεπλα θαη αλάπηπμε (R&D). Δπεηδή ε έξεπλα θνζηίδεη θαη επεηδή  

κπνξεί λα πεξηέρεη θηλδχλνπο,  ν δεκηνπξγφο ηνπο ζπλήζσο πξνζπαζεί λα θαιχςεη ηα έμνδα 

θαη λα απνθηά  αληάιιαγκα κέζα απφ ηηο πσιήζεηο απηψλ, απφ ζπκβφιαηα παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη απφ παξνρή άδεηαο ρξήζεο απηψλ. Η νληφηεηα πνπ ηα δεκηνπξγεί κπνξεί λα 

δηεμάγεη ηελ έξεπλα ζην δηθφ ηεο φλνκα, κε ηελ πξφζεζε λα έρεη ηα λνκηθά θαη νηθνλνκηθά 

δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο  ηνπ εκπνξηθνχ άπινπ πνπ ζα πξνθχςνπλ  ή λα δηεμάγεη ηελ έξεπλα 

εθ κέξνπο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ κειψλ ελφο νκίινπ.  

Βέβαηα θάζε R&D δελ έρεη πάληα σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ελφο εκπνξηθνχ 

άπινπ φπσο  θαη θάζε κάξθεηηλγθ δξαζηεξηφηεηα δελ θαηαιήγεη ζε κάξθεηηλγθ άπια. Μπνξεί 

λα είλαη πνιχ δχζθνιν λα πξνζδηνξίζεηο αλ ηειηθά ππάξρεη ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ  θαη λα 

εθηηκήζεηο ηελ αμία ηνπ.  

  Η δηαθνξά κεηαμχ ελφο εκπνξηθνχ άπινπ θαη  ελφο κάξθεηηλγθ άπινπ κπνξεί εχθνια 

λα γίλεη θαηαλνεηή  απφ ηελ δηαθνξά ηεο παηέληαο θαη ηεο κάξθαο. Μία παηέληα δίλεη ην 

δηθαίσκα ζηνλ ηδηνθηήηε λα ρξεζηκνπνηήζεη κία θαηλνηνκία γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Οη παηέληεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ κνλνπψιηα ζηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ, ελψ νη 

κάξθεο φρη . Σν εκπνξηθφ ζήκα  δελ έρεη ρξνληθφ πεξηνξηζκφ. Δίλαη κία εηθφλα έλα ζχκβνιν, 

κία θσηνγξαθία, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνσζεζνχλ ηα πξντφληα ελφο θαηαζθεπαζηή  

θαη δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ άιινπο θαηαζθεπαζηέο. Σν εκπνξηθφ ζήκα (trade 

mark) κπνξεί λα πξνζδίδεη κεγάιε αμία ζηα εκπνξεχζηκα αθφκα θαη αλ απηά δελ είλαη 

κνλαδηθά.  

ηνλ Καλνληζκφ ηνπ Ο.Ο..Α. γηα ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο φπσο απηφο 

αλαζεσξήζεθε ην 2010 (OECD, 2010) γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηα άπια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη ζηελ κεηαβίβαζε απηψλ, κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ελφο νκίινπ.  Αλαγλσξίδεηαη 

εθεί φηη ε αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηεί γηα ηα άπια γηαηί είλαη 

κία ηδηαίηεξε ηδηνθηεζία θαη είλαη πνιιέο θνξέο δχζθνιν λα βξεηο ζπγθξίζηκεο ηηκέο ζηνλ 

ρξφλν ηεο ζπλαιιαγήο. Δπηπιένλ ιφγσ ηεο ζρέζεο πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ, απηέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δνκέο ζπλαιιαγψλ πνπ δελ ζα πινπνηνχζαλ 

αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο. Σα δεηήκαηα πνπ ζέηεη ν Ο.Ο..Α. θαη νη ιχζεηο πνπ πξνηείλεη 

ζηνλ Καλνληζκφ ζα εμεηαζζνχλ ζην Κεθάιαην 2.4 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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Δίλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο πξνζδηνξίδνπλ ηελ ζπλνιηθή αμία ηεο επηρείξεζεο. Απηφ θαη κφλν απνηειεί 

κεγάιν θίλεηξν γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα ηνπνζεηήζνπλ ηα άπια ζε θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο 

ή ζε ρψξεο κε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο. Μάιηζηα ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο πηνζεηνχλ ηέηνηεο πξαθηηθέο. 

ηελ κειέηε ηνπ ν Grubert (2003), κειεηά ηελ επίδξαζε ηεο κεηαθίλεζεο 

εηζνδήκαηνο (income shifting), ζηελ ζπρλφηεηα ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ζηελ 

επηινγή ηνπνζεζίαο. Γείρλεη ηελ απνθιεηζηηθή ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο ζπρλφηεηαο 

ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηνπ θεθαιαίνπ πνπ ηνπνζεηείηαη ζε δχν εγθαηαζηάζεηο, 

κία κε πςειφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή θαη κία κε ρακειφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. Γείρλεη 

επίζεο πψο ε θνξνινγία εηζνδήκαηνο κπνξεί λα κεησζεί ηφζν ζε κία εγθαηάζηαζε κε πςειφ 

θφξν φζν θαη ζε κία εγθαηάζηαζε κε ρακειφ θφξν, φζν επεθηείλνληαη νη ελδννκηιηθέο 

ζπλαιιαγέο θαη θαηά επέθηαζε νη επθαηξίεο γηα κεηαηφπηζε εηζνδήκαηνο. Σέινο, απνδεηθλχεη  

φηη ππάξρεη κία ζρεηηθή ζπκκεηξηθή επίδξαζε ζηελ επηινγή ηνπνζεζίαο θαη ζηελ ζπρλφηεηα 

ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, ε νπνία κεηαβάιιεηαη ζε ζρέζε κε ηελ κεηαβνιή ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή. 

ηελ κειέηε απηή ν Grubert (2003) ρξεζηκνπνηεί έλα απιφ κνληέιν, κε ην νπνίν 

εμεηάδεη ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηεο κεηαθίλεζεο εηζνδήκαηνο , 

ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ επελδχζεσλ, ζηελ βάζε εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ, 

ηα νπνία αληιεί απφ ζηνηρεία απφ πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο κε έδξα ηεο Η.Π.Α. θαη ηηο 

θαηαζθεπαζηηθέο ζπγαηξηθέο ηνπο. Αξρηθά, ππνινγίδεηαη ην πνζνζηφ  θαηά ην νπνίν 

επεξεάδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ θεξδνθνξίαο θαη θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, απφ ηελ θαηνρή 

άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ κεηξηθή εηαηξία. Δμεηάδεη δειαδή ηελ ππφζεζε φηη 

ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηεπθνιχλνπλ ηελ κεηαθνξά εηζνδήκαηνο ζε ρψξεο κε 

ρακεινχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. Απφ ηελ έξεπλα απηή πξνθχπηεη φηη ην εηζφδεκα πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο απνηειεί ην 50% ηνπ 

εηζνδήκαηνο πνπ κεηαθηλείηαη απφ  ρψξεο κε πςεινχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο ζε ρψξεο 

κε ρακεινχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο.  

Πεξαηηέξσ, εμεηάδεη δεδνκέλα ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ γηα λα δεη αλ ην 

κεγαιχηεξν θνξνινγηθφ θίλεηξν γηα κεηαθίλεζε εηζνδήκαηνο πξνθαιεί κεγαιχηεξε 

ζπρλφηεηα απφ εκπιεθφκελα κέξε, ζε αληίζεζε κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. Σν 

απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο ππνδεηθλχεη φηη νη επηρεηξήζεηο έληαζεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο 

εκπιέθνληαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζε ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο, ζε αληίζεζε κε 

επηρεηξήζεηο  έληαζεο δηαθήκηζεο, πνπ εκπιέθνληαη κε ζπρλφηεηα κηθξφηεξε απφ ην 
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θαλνληθφ. Δπηπιένλ, επηρεηξήζεηο ζε ρψξεο κε πνιχ πςειφ ή κε πνιχ ρακειφ θνξνινγηθφ 

ζπληειεζηή εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, θαη απηφ είλαη 

ζπλέπεηα ηεο πξφζεζεο γηα κεηαθίλεζε εηζνδήκαηνο απφ θαη πξνο ηελ ρψξα. 

Η Σξίηε ελφηεηα ηεο κειέηεο ηνπ δείρλεη πψο ηα απνηέιεζκα ησλ δχν πξψησλ 

ελνηήησλ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ην ηφπνπ επελδχζεσλ κηαο επηρείξεζεο. Έηζη , νη 

επηρεηξήζεηο έληαζεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο είλαη πην πηζαλφ λα επελδχζνπλ ζε ηνπνζεζίεο 

κε πνιχ πςειφ ή πνχ ρακειφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή, ζε αληίζεζε κε ηηο εηαηξίεο έληαζεο 

δηαθήκηζεο  πνπ είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα επελδχζνπλ ζε ρψξεο κε ππεξβνιηθέο δηαθνξέο ζε 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. 

Απφ ηε κειέηε απηή εμεηάζζεθε ε ππφζεζε φηη ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

δηεπθνιχλνπλ ηελ κεηαθίλεζε εηζνδήκαηνο. Έλα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη φηη 

ην εηζφδεκα απφ εκπνξηθά άπια (trade intangibles) κεηαθηλείηαη απφ ρψξεο κε πςειφ 

θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ζε ρψξεο κε ρακειφ. Σν ίδην δελ ζπκβαίλεη γηα εηζνδήκαηα απφ 

κάξθεηηλγθ άπια, ίζσο γηαηί ζηελ πεξίπησζε νη επηρεηξήζεηο έληαζεο δηαθήκηζεο 

παξνπζηάδνπλ ιηγφηεξεο ελδννκηινθέο ζπλαιιαγέο θαη επνκέλσο επθαηξίεο γηα θίλεζε 

εηζνδήκαηνο κέζσ απηψλ. Πεξίπνπ ην 50% απφ ηελ δηαθνξά ζε θεξδνθνξία κεηαμχ ρσξψλ 

κε πςειή θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη ρσξψλ κε ρακειή θνξνινγία εηζνδήκαηνο, νθείιεηαη 

ζε κεηαθίλεζε εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ βηνκεραληθά άπια.  

ζνλ αθνξά ην πνηεο επηρεηξήζεηο είλαη έληαζεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο απηέο είλαη νη 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο θαη απηέο πνπ αζρνινχληαη κε πξντφληα πςειήο ηερλνινγίαο 

(εηαηξίεο computer θ.ι.π.). Αληίζεηα νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ είλαη επηρεηξήζεηο 

έληαζεο δηαθήκηζεο θαη παξνπζηάδνπλ ρακειά έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο.   

Δπίζεο ε έξεπλα ησλ Grubert θαη Mutti (2007) έδεημε φηη νη επελδχζεηο ζε Έξεπλα θαη 

ε Αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο ησλ Η.Π.Α. είλαη αδχλαηε θαη αβέβαηε έλδεημε πιεξσκήο 

δηθαησκάησλ απφ ηηο ζπγαηξηθέο ζηελ κεηξηθή εηαηξία, ελψ ζπγρξφλσο είλαη κία βέβαηε 

έλδεημε κεγηζηνπνηήζεηο ησλ θεξδψλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλεο ζε θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο. Απηφ εξκελεχηεθε απφ ηνπο Grubert θαη 

Mutti (2007) σο απνηέιεζκα ησλ ζπκθσληψλ γηα θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο (cost sharing 

agreements) πνπ ζπλάπηεη ε κεηξηθή εηαηξία κε πβξηδηθέο νληφηεηεο ζε θνξνινγηθνχο 

παξαδείζνπο γηα ηηο επελδχζεηο πνπ θάλεη ζηνπο ηνκείο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο. Οη πβξηδηθέο 

εηαηξίεο αλαπηχζζνπλ ηελ παηέληα θαη έπεηηα πσινχλ ηελ άδεηα γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

ζε ζπγαηξηθέο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε ρψξεο κε πςειή θνξνινγία θαη παξνπζηάδνπλ ηηο 

πιεξσκέο ησλ δηθαησκάησλ σο θέξδε.  
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Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηεπθνιχλνπλ ηελ κεηαθίλεζε θεξδψλ θαη 

εηζνδήκαηνο κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θπξίσο ιφγσ δχν ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπο: 

1. φηη κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ  αμία ζηα πιαίζηα  κίαο πνιπεζληθήο επηρείξεζεο. 

2. φηη ιφγσ ηεο άπιεο ππφζηαζε ηνπο, δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ κεηαθίλεζε 

ηνπο (Fuest et al., 2013). 

Κπξίσο, απηή ε κεηαθίλεζε ζπκβαίλεη κέζσ ησλ αδεηψλ ρξήζεο ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη δχν θπξίσο ζηξαηεγηθέο.  

Η πξψηε είλαη γλσζηή σο «Γηπιφ Ιξιαλδηθφ Οιιαλδηθφ άληνπηηο». ε απηήλ ηελ 

ζηξαηεγηθή ζπκκεηέρεη κία ηξιαλδηθή επηρείξεζε-ηδηνθηήηξηα ηνπ άπινπ (Α), κία ηξιαλδηθή 

επηρείξεζε-εθκεηάιιεπζεο ηνπ άπινπ (Β) , θαη κία επηρείξεζε-νδεγφο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηελ Οιιαλδία (Γ). Η πξψηε επηρείξεζε-ηδηνθηήηξηα (Α), είλαη ζπγαηξηθή κηαο επηρείξεζεο 

ησλ Η.Π.Α. θαη ε κνλαδηθή ηδηνθηήηξηα ηεο επηρείξεζεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο Οιιαλδηθήο 

εηαηξίαο. Δπίζεο δηεπζχλεηαη απφ ηηο Βεξκνχδεο, νη νπνίεο δελ επηβάιινπλ θφξν 

εηζνδήκαηνο. Δπεηδή δηεπζχλεηαη απφ ηηο Βεξκνχδεο ζχκθσλα κε ηνλ Ιξιαλδηθφ θνξνινγηθφ 

λφκν ζεσξείηαη φηη ε έδξα ηεο είλαη ζηηο Βεξκνχδεο θαη επνκέλσο δελ θνξνινγείηαη ζηελ 

Ιξιαλδία. Οη Η.Π.Α. απφ ηελ άιιε κεξηά ηελ ζεσξνχλ Ιξιαλδηθή εηαηξία γηαηί έρεη ηελ έδξα 

ηεο ζηελ Ιξιαλδία θαη δελ ηελ θνξνινγνχλ.  

Έηζη ε κεηξηθή εηαηξία ζηηο Η.Π.Α. κεηαβηβάδεη ην δηθαίσκα ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ 

άπινπ ζηελ Ιξιαλδηθή επηρείξεζε-ηδηνθηήηξηα(Α), ε νπνία δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα 

πιεξψλεη ακνηβέο γηα ηελ άδεηα ρξήζεο ηνπ ζηελ κεηξηθή εηαηξία, εθκεηαιιεπφκελε 

ζπκθσλίεο γηα θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο (cost sharing agreements). Δπηπιένλ, ε ηηκή πνπ 

αγνξάδεη ην άπιν είλαη πνιχ δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί βάζε ηεο αξρήο ησλ ίζσλ 

απνζηάζεσλ, δεδνκέλνπ φηη ζηνλ ρξφλν ηεο κεηαβίβαζεο ηνπ άπινπ απηφ δελ έρεη πιήξσο 

αλαπηπρζεί.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά ε επηρείξεζε-εθκεηάιιεπζεο (Β) ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ εμάγεη ην άπιν θαη ζπλήζσο έρεη κεγάια θέξδε . κσο έρεη πιεξψζεη εμαηξεηηθά 

κεγάια πνζά γηα ηα δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο ζηελ ηξιαλδηθή επηρείξεζε –ηδηνθηήηξηα (Α), 

κε απνηέιεζκα λα πιεξψλεη πνιχ ιίγνπο θφξνπο. Δδψ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη κφλν πνιχ 

πξφζθαηα (2010) ε Ιξιαλδηθή λνκνζεζία πηνζέηεζε θαλφλεο γηα ην transfer pricing.  

Απηά ηα δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο δελ ηα πιεξψλεη θαηεπζείαλ ζηελ επηρείξεζε –

ηδηνθηήηξηα (Α) ηνπ άπινπ , αιιά κέζσ ηεο Οιιαλδηθήο επηρείξεζεο –Οδεγνχ (Γ) πνπ 

ππελνηθηάδεη ην άπιν. Απηή ε εηαηξία δελ παξνπζηάδεη θακία νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Παξεκβάιιεηαη γηαηί ε Ιξιαλδηθή επηρείξεζε ηδηνθηήηξηα έρεη ηελ έδξα ηεο ζηηο Βεξκνχδεο 
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θαη ν Ιξιαλδηθφο θνξνινγηθφο λφκνο επηβάιιεη παξαθξάηεζε θφξνπ ζε πιεξσκέο 

δηθαησκάησλ ζηηο Βεξκνχδεο, ελψ αληίζηνηρα ζχκθσλα κε Οδεγία ηεο Δ.Δ. (E.U. Interest and 

Royalties Directive) δελ επηβάιιεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ ζε πιεξσκέο δηθαησκάησλ κεηαμχ 

ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν ε Οιιαλδηθή εηαηξία δελ πιεξψλεη θφξνπο ιφγσ ηεο έδξα 

ηεο εηαηξίαο-ηδηνθηήηξηαο, παξά κφλν κία κηθξή ακνηβή γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

Οιιαλδηθνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Η δεχηεξε ζηξαηεγηθή, ζπλίζηαηαη ζηελ κεηαβίβαζε ηνπ άπινπ ζε κία εηαηξία (Α) 

Δπξσπατθήο ρψξαο,  ε νπνία πξνζθέξεη εηδηθή θνξνινγηθή κεηαρείξηζε γηα ηα άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φπσο ην Λνπμεκβνχξγν, ην Βέιγην, θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Η 

επηρείξεζε εθκεηάιιεπζεο (Β) ηνπ άπινπ κπνξεί λα έρεη έδξα ζε νπνηαδήπνηε ρψξα ηεο Δ.Δ. 

Παξφια απηά ζπκθέξεη λα έρεη έδξα ζε ρψξα πνπ δελ εθαξκφδεηαη ε αξρή ησλ ίζσλ 

απνζηάζεσλ γηα λα απμάλεη ην πνζφ ησλ θεξδψλ πνπ κεηαθηλνχληαη.  ε απηή ηελ 

ζηξαηεγηθή, ε επηρείξεζε εθκεηάιιεπζεο πιεξψλεη θαηεπζείαλ ηα δηθαηψκαηα ζηελ 

ηδηνθηήηξηα εηαηξία ιφγσ ηεο ηζρχο ηεο Οδεγίαο ηεο Δ.Δ. (E.U. Interest and Royalties 

Directive). Σα δηθαηψκαηα δελ είλαη ηειείσο αθνξνιφγεηα ζηελ ηδηνθηήηξηα εηαηξία, αιιά 

απηή έρεη ηελ έδξα ηεο ζε ρψξα κε κεησκέλνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη έηζη ε 

θνξνινγία ηεο είλαη ρακειή.  

Σν γεγνλφο φηη νη επηρεηξήζεηο  κπνξνχλ θαη αλαπηχζζνπλ ηηο δχν απηέο ζηξαηεγηθέο, 

νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη νη θαλφλεο ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

έρνπλ πνιιά θελά, φηη ππάξρνπλ ζπγθξνπφκελεο θνξνινγηθέο λνκνζεζίεο αλάκεζα ζηηο 

δηάθνξεο ρψξεο, θαη φηη ζε κεξηθέο απφ απηέο πξνβιέπνληαη πξνλνκηαθά θνξνινγηθά 

θαζεζηψηα γηα ηα άπια , θαη φηη είλαη πνιιέο θνξέο δχζθνιν λα πξνζδηνξίζεηο ηελ αμία ηνπ 

άπινπ θαη ην χςνο ησλ δηθαησκάησλ πνπ πιεξψλνπλ νη επηρεηξήζεηο γηα ηελ άδεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ. (Fuest et al., 2013). 

Η έξεπλα ησλ Dischinger θαη Riebel (2008) ρξεζηκνπνηψληαο ζηαηηζηηθά δεδνκέλα 

απφ ζπγαηξηθέο πνιπεζληθψλ ηεο Δ.Δ. φπσο απηά αληιήζεθαλ απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ 

AMADEUS, απνδεηθλχεη φηη ηελ άπιε πεξηνπζία ηνπο,  νη πνιπεζληθέο επηιέγνπλ λα ηελ 

εγθαζηζηνχλ κεηαμχ ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο, ζε απηέο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε ρψξεο κε 

πξνλνκηαθά θνξνινγηθά θαζεζηψηα ή ζε θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο. 

Η κειέηε δέρεηαη, φηη νη πνιπεζληθέο ρξεζηκνπνηνχλ απηήλ ηελ πξαθηηθή γηα δχν 

θπξίσο ιφγνπο. Πξψηνλ, επεηδή είλαη πιένλ θνηλά απνδεθηφ φηη ε άπιε πεξηνπζία είλαη ε 

θηλεηήξηα δχλακε θέξδνπο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ ηα αζψκαηα αγαζά κπνξνχλ λα 

δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ ππφινηπε παξαγσγηθή δηαδηθαζία, θαη έηζη νη πνιπεζληθέο έρνπλ ηελ 
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ηάζε λα ηα ηνπνζεηνχλ ζε ρψξεο κε κηθξνχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, πξνθεηκέλνπ ηα 

δηθαηψκαηα ρξήζεο ηνπο λα θνξνινγνχληαη ιηγφηεξν.  

Γεχηεξνλ, γηαηί απηή ε κεηαθίλεζε ησλ άπισλ δηεπθνιχλεη ηελ κεηαθίλεζε ησλ 

θεξδψλ κηαο πνιπεζληθήο επηρείξεζεο. ηαλ ε ζπγαηξηθή-ηδηνθηήηεο ηνπ άπινπ έρεη έδξα ζε 

ρψξα κε κηθξνχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, ηφηε είλαη δπλαηή  ε κεηαθίλεζε ησλ θεξδψλ 

κέζσ ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο θαη ησλ ακνηβψλ αδείαο  ησλ άπισλ, γηα φιεο ηηο 

παξαγσγηθέο  ζπγαηξηθέο ηνπ νκίινπ. Η κεηαθίλεζε απηή γίλεηαη κέζσ ηεο δηακφξθσζεο ησλ 

ηηκψλ ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο θαη ησλ ακνηβψλ, δεδνκέλνπ φηη ζηηο ηηκέο ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη πνιχ δχζθνιν λα ειερζεί θαη λα εθαξκνζζεί  ε αξρή ησλ ίζσλ 

απνζηάζεσλ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Έηζη έρνληαο ηνπνζεηήζεη ηα άπια ζε θνξνινγηθνχο 

παξαδείζνπο ή ρψξεο κε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο, φιεο νη ζπγαηξηθέο ηνπ νκίινπ 

έρνπλ επθαηξία γηα κεηαθίλεζε θεξδψλ. Αληίζεηα αλ ηα άπια ηνπνζεηνχληαλ ζε κία 

ζπγαηξηθή κε κεγάιν θφξν ηφηε ζα άλνηγε έλαο κφλν δξφκνο γηα κεηαθίλεζε θεξδψλ κεηαμχ 

ηεο ζπγαηξηθήο απηήο θαη κηαο άιιεο εγθαηεζηεκέλεο ζε θνξνινγηθφ παξάδεηζν, ελψ φιεο νη 

άιιεο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο δελ ζα κπνξνχζαλ λα κεηαθηλήζνπλ ηα θέξδε ηνπο.  

ηελ έξεπλα απηή γίλεηαη κία πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξηζηεί ε επίδξαζε ηεο δηαθνξάο 

ησλ θνξνινγηθψλ  ζπληειεζηψλ ησλ ζπγαηξηθψλ ελφο νκίινπ,  ζηηο επελδχζεηο ηνπο  ζε άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, απνκνλψλνληαο εηεξνγελήο δηαθνξέο ησλ ζπγαηξηθψλ φπσο ρψξα 

εγθαηάζηαζεο , έηε ιεηηνπξγίαο, κέγεζνο θ.ι.π. Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο δείρλεη φηη κία 

κείσζε  ζηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο κηαο  ζπγαηξηθήο ηεο ηάμεο ηνπ 10%, δεκηνπξγεί 

κηα αχμεζε ζηηο επελδχζεηο ηεο ζε άπια ηεο ηάμεο ηνπ 11%.  Απφ ηνλ θνξνινγηθφ 

ζπληειεζηή επνκέλσο, εμαξηάηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ άπισλ ζε κία ζπγαηξηθή ζηα πιαίζηα 

ελφο νκίινπ επηρεηξήζεσλ. ζν πην κηθξφο είλαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο κηαο ζπγαηξηθήο 

ηφζν πην ειθπζηηθή γίλεηαη απηή γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ άπισλ ηνπ νκίινπ. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά φζν πην κεγάιε είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ησλ άιισλ 

ζπγαηξηθψλ  θαη ηεο ζπγαηξηθή-ηδηνθηήηξηαο ησλ άπισλ, ηφζν πην κεγάια ηα θέξδε ηεο 

πνιπεζληθήο απφ ηελ κεηαθίλεζε θεξδψλ.  

Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα θαίλεηαη φηη επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ θξαηψλ γηα 

ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο ηνπο θαη ηελ θνξνινγηθή ηνπο πνιηηηθή. Γίλνληαη θίλεηξα 

ζηηο θπβεξλήζεηο λα κεηψζνπλ ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηηο 

επελδχζεηο, αιιά θαη λα επσθειεζνχλ ησλ θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ απφ απηή ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ. Γηφηη νη  επηρεηξήζεηο απηέο γηα λα 

ηνπνζεηήζνπλ ηα άπια ζε θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο, ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα κεηαθέξνπλ 

ζε απηνχο ηα ηκήκαηα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο, δηνίθεζεο θαη κάξθεηηλγθ, ζηα νπνία 
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απαζρνιείηαη αλζξψπηλν δπλακηθφ εμεηδηθεπκέλν, κνξθσκέλν θαη κε κεγάιεο δεμηφηεηεο.  

Άξα ηα θξάηε φηαλ κεηψλνπλ ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο δελ θεξδίδνπλ κφλν απφ θέξδε 

πξν θφξσλ, αιιά θαη απφ αλζξψπηλν δπλακηθφ κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ κπνξεί λα 

δψζεη ψζεζε θαη ζηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο.  

πλνςίδνληαο, απφ ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη δηεζλψο πξνθχπηεη φηη απφ ην 1990 θαη 

κεηά έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ θαίλεηαη λα κεηαβηβάδεη άπια αγαζά φπσο 

πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, παηέληεο, άδεηεο, ζε ρψξεο κε πξνλνκηαθά θνξνινγηθά θαζεζηψηα ή 

ζε θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο. Μάιηζηα θαίλεηαη φηη, απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο ζηηο 

επηρεηξήζεηο πςειήο ηερλνινγίαο ή ζην ρψξν ησλ θαξκάθσλ νη νπνίεο επί ησλ πιείζησλ 

δηαρεηξίδνληαη ηέηνηα αγαζά, θιάδνη γηα ηνπο νπνίνπο ηα αγαζά απηά είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο 

γηα επηηπρεκέλν αληαγσληζκφ θαη γηα θέξδε. 

Η κεηαλάζηεπζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ζε θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο είλαη 

ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζην transfer pricing, δεκηνπξγψληαο ηελ δπλαηφηεηα θπξίσο ζηηο 

θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζηηο εηαηξίεο software, λα πεξηνξίζνπλ θαηά πνιχ ηα θέξδε 

ηνπο ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ηνπο. Σα πεξηζζφηεξα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα έρνπλ είδε 

εγθαηαζηαζεί ζε θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο θαη ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηα δηθαηψκαηα 

εθκεηάιιεπζεο ηνπο (Sheppard, 2010).  

 

2.4  Η Φνξνινγηθή Κεξδνζθνπία ζηηο Γηαζπλνξηαθέο πλαιιαγέο (Cross 

Border Tax Arbitrage). 

 

Έλαο άιινο ηξφπνο , λα κεησζνχλ νη θφξνη, θάησ απφ ην πξίζκα ηεο κεγηζηνπνίεζεο 

ησλ θεξδψλ θαη θαηά επέθηαζε ηεο απφδνζεο ησλ κεηνρψλ, είλαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ 

πκβάζεσλ Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο ησλ Κξαηψλ θαζψο θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ 

θελψλ ζηα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα ησλ θξαηψλ. 

ηελ εξγαζία ηεο Ring (2002) αλαιχεη ηελ θνξνινγηθή θεξδνζθνπία πνπ κπνξεί λα 

ζπκβεί ζηηο δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο (cross border tax arbitrage). Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ε 

θνξνινγνχκελε επηρείξεζε βαζίδεηαη ζε ζπγθξνχζεηο ή δηαθνξέο ή ζηα θελά ησλ 

θνξνινγηθψλ θαλφλσλ δχν ρσξψλ, γηα λα νηθνδνκήζεη κία ζπλαιιαγή ή αθφκα θαη κία 

νιφθιεξε νηθνλνκηθή κνλάδα, κε ζθνπφ λα θεξδίζεη θνξνινγηθά νθέιε π.ρ. λα κεηψζεη ή λα 

κεδελίζεη ηελ θνξνινγία. Αλ απηή ε ζπλαιιαγή ή ε νηθνλνκηθή κνλάδα δεκηνπξγνχηαλ κέζα 

ζηα φξηα κίαο θνξνινγηθήο δηθαηνδνζίαο, δελ ζα είρε θαλέλα θνξνινγηθφ φθεινο, γηαηί απηφ 

δεκηνπξγείηαη απφ ηελ ζχγθξνπζε ή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ θνξνινγηθψλ θαλφλσλ ησλ 
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δχν θξαηψλ. Οη θνξνινγνχκελνη δειαδή εθκεηαιιεχνληαη ηελ ηνκή κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο 

ηνπο. πγθεθξηκέλνη θνξνινγηθνί λφκνη θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα επάισηνη ζε απηήλ ηελ 

θεξδνζθνπία, είηε γηαηί ηζρχνπλ κφλν ζε έλα θξάηνο είηε γηαηί δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο 

φιεο ηηο δπλαηέο πεξηπηψζεηο.  

 Παξφιν πνπ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο, ηα δηάθνξα 

θξάηε έρνπλ αλαπηχμεη παξεκθεξή θνξνινγηθά ζπζηήκαηα θαη λφκνπο, ε πνιππινθφηεηα 

ησλ παξαγφλησλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία π.ρ. θνηλσληθή πνιηηηθή , 

πνιηηηθέο ππνζρέζεηο, δηνηθεηηθνί πεξηνξηζκνί, πνιιέο θνξέο δεκηνπξγνχλ θαλφλεο πνπ 

πηνζεηνχληαη απφ απηά ηα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα, πνπ έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε. Απηή ε 

ζχγθξνπζε ησλ θνξνινγηθψλ θαλφλσλ ζηηο θνξνινγηθέο λνκνζεζίεο ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δχν απνηειέζκαηα. Ή ζηελ δηπιή θνξνινγία ή ζηελ  κεδεληθή 

θνξνινγία.  Η παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ζπλέβαιαλ 

ψζηε νη ζπγθξνχζεηο απηέο λα είλαη γλσζηέο ζηηο θνξνινγνχκελεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο νη 

νπνίεο ηηο εθκεηαιιεχνληαη γηα θεξδνζθνπηθφ θνξνινγηθφ ζρεδηαζκφ. Έηζη δεκηνπξγνχληαη 

νη επθαηξίεο γηα θνξνινγηθή θεξδνζθνπία ζηηο δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο (cross border tax 

arbitrage). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Η ΑΡΥΗ ΣΩΝ ΙΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΘΔΩΡΙΑ ΣΗ 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ 

 

 

3.1 Ο.Ο..Α.- Η Αξρή Tσλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ. 

 

 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αλεπηπγκέλεο  ρψξεο ζήκεξα αθνινπζνχλ γηα ηηο 

ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο θαη γηα ην transfer pricing ηνπο Καλνληζκνχο πνπ έρεη εθδψζεη ν 

Οξγαληζκφο  Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.) θαζψο επίζεο θαη ηηο 

ξπζκίζεηο  ηεο Δλφηεηαο 482 ηνπ Κψδηθα Δζσηεξηθψλ Δζφδσλ ησλ Η.Π.Α. Σφζν νη Οδεγίεο 

ηνπ Ο.Ο..Α. , φζν θαη ε Δλφηεηα 482 βαζίδνληαη ζηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ ( arm’s 

Length Principle). κσο δηαθνξνπνηνχληαη ζε πνιιά δεηήκαηα, θπξίσο ζηηο απνδεθηέο 

κεζφδνπο ηεθκεξίσζεο , ζηηο έγγξαθεο απαηηήζεηο γηα ηεθκεξίσζε, θαζψο επίζεο θαη ζην 

χςνο θαη ζην είδνο ησλ πνηλψλ πνπ πξνβιέπνληαη . 

ηελ ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε εθηελψο ζηνπο Καλνληζκνχο ηνπ Ο.Ο..Α , ζηηο 

κεζφδνπο ηεθκεξίσζεο πνπ πξνηείλεη θαη ζηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ, αθνχ απνηεινχλ 

ηελ βάζε ηφζν ηεο Διιεληθήο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο γηα ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο , φζν 

θαη ηελ βάζε ηεο αληίζηνηρεο πνιηηηθήο ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ.  

 Ο Ο.Ο..Α. (Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαη πλεξγαζίαο) κε ηηο Οδεγίεο πξνο ηηο 

Πνιπεζληθέο Δπηρεηξήζεηο θαη ηηο Φνξνινγηθέο Αξρέο γηα ηηο Δλδννκηιηθέο πλαιιαγέο,  νη 

νπνίεο εγθξίζεθαλ απφ ην πκβνχιην ηνπ Ο.Ο..Α ην έηνο 1995 θαη ηειεπηαία 

αλαζεσξήζεθαλ ην έηνο 2010, έρεη δψζεη ηηο θαηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηηο ελδννκηιηθέο 

ζπλαιιαγέο.  

θνπφο ησλ Οδεγηψλ είλαη ε δίθαηε θαηαλνκή ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο κεηαμχ δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ ζπλαιιαζζφκελσλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, θαη κεηαμχ ησλ δχν 

Φνξνινγηθψλ Αξρψλ ησλ ρσξψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο απηέο νη επηρεηξήζεηο . 

Κεληξηθφο άμνλαο ζηηο αξρέο απηέο είλαη ε αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ (arm’s length) 

πνπ απνηππψλεηαη ζηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Πξνηχπνπ Φνξνινγηθψλ πκβάζεσλ 

Δηζνδήκαηνο θαη Κεθαιαίνπ ηνπ Ο.Ο..Α. χκθσλα κε ηελ αξρή απηή « εάλ επηθξαηνχλ ή 

επηβάιινληαη ζηηο εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ησλ δχν ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 
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φξνη δηαθνξεηηθνί απφ εθείλνπο πνπ ζα επηθξαηνχζαλ κεηαμχ αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ, 

ηφηε ηα θέξδε ηα νπνία, αλ δελ ππήξραλ νη φξνη απηνί, ζα κπνξνχζαλ λα είραλ 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ κία απφ ηηο επηρεηξήζεηο, αιιά ιφγσ απηψλ ησλ φξσλ δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ , κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο απηήο θαη λα 

θνξνινγεζνχλ αλάινγα» (OECD Model Tax Convention on Income and Capital, 2010). 

Πέξα απφ ην θεληξηθφ άμνλα ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ (arm’s length), ν 

Ο.Ο..Α πξνηείλεη θαη άιια εξγαιεία ζηηο Φνξνινγηθέο Αξρέο ησλ ρσξψλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ν έιεγρνο ησλ ηηκψλ θαη γεληθά ησλ ρξεψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο. Απηά είλαη:  

- ε Πξνέγθξηζε Δλδννκηιηθήο Σηκνιφγεζεο (Advance Pricing Arrangement - APA) 

- ε επρέξεηα άληιεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ αληηζπκβαιιφκελν ηεο εγρψξηαο 

επηρείξεζεο, κέζσ ηεο Πξνέγθξηζεο Δλδννκηιηθήο Σηκνιφγεζεο. 

- ε άκεζε επηθνηλσλία ή θαη πξνζπκθσλία κε ηελ αληίζηνηρε αξκφδηα Φνξνινγηθή 

Aξρή.    

Βέβαηα, ε απνηξνπή ηεο κεηαηφπηζεο θνξνινγεηέαο χιεο θαη ε πξνζηαζία ηεο 

θνξνινγηθήο βάζεο κηαο ρψξαο είλαη επζχλε ηεο θπβέξλεζεο ηεο. Οη Οδεγίεο ηνπ OOA δελ 

πξνζθέξνπλ λνκηθφ πιαίζην αιιά κφλν κία θνηλή απνδεθηή βάζε γηα ηελ επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ, θαη  δελ είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο. 

Ο Ο.Ο..Α. πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο θαη αξρέο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο , 

πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο δηαθνξεηηθήο θνξνινγηθήο αληηκεηψπηζεο  απφ ηα 

δηάθνξα θξάηε, θαη λα αληηκεησπίζεη ην θαηλφκελν ηεο δηπιήο θνξνιφγεζεο. Θα 

κπνξνχζακε λα ρσξίζνπκε ηηο κεζφδνπο ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο ηηο κεζφδνπο πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ ζπλαιιαγή (transaction-based method) θαη ηηο κεζφδνπο πνπ ζηεξίδνληαη 

ζην θέξδνο (profit-based method) (Borkowski, 2010).  

Γηα ηελ εθαξκνγή είηε ησλ κεζφδσλ πνπ βαζίδνληαη ζηε ζπλαιιαγή είηε απηψλ πνπ 

βαζίδνληαη ζην θέξδνο, είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία θπξίσο 

απφ ζπλαιιαγέο αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ κηα επηρείξεζε λα ηεθκεξηψζεη φηη 

ζπλαιιάζζεηαη βάζε ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. πγθξίζηκεο ζπλαιιαγέο είλαη απηέο 

πνπ ηαπηίδνληαη ή παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηα σο πξνο ην αληηθείκελν θαη ηα άιια 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ησλ νπνίσλ νη ηπρφλ δηαθνξέο δελ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε 

ζπκθσλεκέλε ηηκή ή ε επίδξαζε ησλ δηαθνξψλ απηψλ κπνξεί λα εμαιεηθζεί. 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ 

κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ ζπλαιιαγψλ θαη νη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο ηηο 
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επηρείξεζεο , νη θίλδπλνη πνπ αλαιακβάλεη θαη ηα κέζα πνπ δηαζέηεη. Δπίζεο, γηα λα θαηαζηεί 

κία ζπλαιιαγή ζπγθξίζηκε ζα πξέπεη λα αλαιπζνχλ θαη άιινη παξάγνληεο ησλ 

ζπγθξηλφκελσλ κεξψλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο, φπσο γεσγξαθηθή ζέζε , ε αγνξαζηηθή 

δχλακε, ην θφζηνο παξαγσγήο θαη εξγαζίαο, νη εηδηθέο ζηξαηεγηθέο , πξνζεζκίεο, εγγπεηηθνί 

φξνη ζε ζπκβφιαηα.  

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ Ο.Ο..Α. δελ επηζεκαίλνπλ 

θάπνηνλ θαλφλα γηα ηελ επηινγή ηεο θαιχηεξεο κεζφδνπ, θαζψο ε ππφρξενο λα θαηαβάιεη 

θφξν επηρείξεζε, ρξεηάδεηαη απιά λα δείμεη φηη ρξεζηκνπνηεί κηα ζπγθεθξηκέλε κέζνδν πνπ 

νδεγεί ζε έλα νξζνινγηθφ απνηέιεζκα, θαη φρη λα εμεγήζεη γηαηί δελ έθαλε ρξήζε ησλ 

άιισλ. Γηεπθξηλίδεη φκσο, φηη ν ακεζφηεξνο ηξφπνο γηα λα εμαθξηβσζεί θαηά πφζν νη 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ αθνινπζνχλ ηελ αξρή ηεο ειεχζεξεο αγνξάο 

(arm’s length principle) είλαη νη κέζνδνη πνπ βαζίδνληαη ζηελ ζπλαιιαγή .  Οη κέζνδνη πνπ 

πξνηείλεη ν Ο.Ο..Α. παξαηίζεληαη  ζηελ ζπλέρεηα. 

 

 

3.1.1 Μέζνδνη Δλδννκηιηθήο Σηκνιφγεζεο Βαζηζκέλνη ζηελ πλαιιαγή 

(Transaction- Based Method). 

 

 

1. Μέθοδος ηης ζσγκρίζιμης μη ελεγτόμενης ηιμής (Comparable Uncontrolled 

Price Method- CUP). 

 

Η κέζνδνο ηεο ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ηηκήο πξνυπνζέηεη φηη, ζε ηδαληθή πεξίπησζε, ηα 

ίδηα αγαζά ή ππεξεζίεο παξέρνληαη ζε κία ελδννκηιηθή ζπλαιιαγή (κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ) ζε ηηκή ίδηα κε απηή ησλ αληίζηνηρσλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζε κία κε 

ελδννκηιηθή ζπλαιιαγή (κεηαμχ κε ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ) ζηηο ίδηεο ή ζπγθξίζηκεο 

ζπλζήθεο. Η κέζνδνο ηεο ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ηηκήο είλαη γεληθά κηα πνιχ αμηφπηζηε 

κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ, εθφζνλ νη ζπλαιιαγέο είλαη 

φκνηεο ή αλ ππάξρνπλ ειάρηζηεο κφλν, εχθνια πξνζδηνξίζηκεο θαη πνζνηηθνπνηήζηκεο 

δηαθνξέο, θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα πξνηηκάηαη. 

Βέβαηα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Ο.Ο..Α., πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπκε αλ νη 

ελδννκηιηθέο ή ε κε ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο είλαη ζπγθξίζηκεο , ζα πξέπεη λα ιάβνπκε  

ππφςε ηελ ζπγθξηζηκφηεηα  ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζπλαιιαγήο, ηνπ αγαζνχ, αιιά θαη ηηο 

επξχηεξεο επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη δνκέο. ηαλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηα αγαζά π.ρ. 
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ρψξα πξνέιεπζεο γηα ην πξντφλ ηνπ θαθέ  ή ζηελ δνκή, ζην κέγεζνο θαη ζηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκβάιινληαη, κπνξεί λα είλαη 

δχζθνιν λα θάλεη θαλείο πξνζαξκνγέο.  

Δπίζεο, κηθξέο αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο ζπλαιιαγήο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ ηηκή 

ησλ αγαζψλ. Τπάξρεη βέβαηα ε πεξίπησζε κε κηθξέο πξνζαξκνγέο, λα κπνξεί λα απνηειεί 

ηελ θαηάιιειε κέζνδν. 

H πην απιή πεξίπησζε είλαη π.ρ. ε πεξίπησζε πνπ κία εηαηξία Α πνπιάεη έλα πξντφλ 

ζηελ ζπγαηξηθή ηεο Β, θαη ζε κία αλεμάξηεηε επηρείξεζε Γ εγθαηαζηεκέλε ζηελ ίδηα ρψξα 

κε ηελ επηρείξεζε Β.  

Η κέζνδνο ηεο ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ηηκήο, είλαη δχζθνιν λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζε άπια αγαζά, φπσο πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, νη παηέληεο θ.ι.π., φπνπ δελ ππάξρνπλ νκνεηδή 

ζπγθξίζηκα δεδνκέλα. 

     2. Μέθοδος ηης ηιμής μεηαπώληζης μείον (Resale Price Minus- RPM). 

Η κέζνδνο ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο κείνλ, αμηνινγεί εάλ κία ζπλαιιαγή κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη ζπκβαηή κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ (arm’s length), ζπγθξίλνληαο 

ην κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ κε 

ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ.  Η κέζνδνο απηή μεθηλά κε ηελ ηηκή ζηελ νπνία έλα αγαζφ πνπ 

έρεη αγνξαζηεί απφ κία ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε, κεηαπσιείηαη ζε κία αλεμάξηεηε επηρείξεζε. 

ηε ζπλέρεηα, ε ηηκή απηή (δειαδή ε ηηκή κεηαπψιεζεο) κεηψλεηαη θαηά ην θαηάιιειν 

πεξηζψξην θέξδνπο (πεξηζψξην θέξδνπο κεηαπψιεζεο), ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ην πνζφ κε ην 

νπνίν ν κεηαπσιεηήο πξνζδνθεί λα θαιχςεη ηα έμνδα πψιεζεο ή άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα, 

ψζηε απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απηή λα πξνθχςεη ην θαηάιιειν θέξδνο. Σν ππφινηπν πνπ 

πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο θαη ηελ αλακφξθσζε άιισλ εμφδσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά ηνπ αγαζνχ (π.ρ. δαζκνί), κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε ζπκβαηή κε 

ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ ηηκή, γηα ηε πψιεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αγαζψλ κεηαμχ ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. Σν πεξηζψξην θέξδνπο ηνπ κεηαπσιεηή απφ κία ελδννκηιηθή 

ζπλαιιαγή, κπνξεί λα πξνθχςεη ζε ζρέζε κε ην πεξηζψξην θέξδνπο ην νπνίν απνθηά ν 

κεηαπσιεηήο απφ αγαζά ηα νπνία αγνξάζζεθαλ θαη πσιήζεθαλ ζηα πιαίζηα κίαο ζπγθξίζηκεο 

αλεμάξηεηεο ζπλαιιαγήο. Η κέζνδνο απηή είλαη ε πιένλ θαηάιιειε γηα εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο π.ρ. δηαλνκείο πξντφλησλ. Δπίζεο ζηελ κέζνδν απηή είλαη πηζαλφλ λα είλαη 

απαηηεηέο ιηγφηεξεο πξνζαξκνγέο φζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγαζψλ π.ρ. ρψξα 

παξαγσγήο, δηφηη νη δηαθνξέο ζε απηά, επεξεάδνπλ ιηγφηεξν ην πεξηζψξην θέξδνπο, απφ φηη ηελ 

ηηκή ησλ αγαζψλ απηψλ. 
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Οπζηαζηηθά ε κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαζνξίδεη ηελ θεξδνθνξία ηνπ 

δηαλνκέα-κεηαπσιεηή, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ε κέζνδνο ηνπο θφζηνπο ζπλ θέξδνπο, ηελ νπνία 

αλαθέξνπκε ακέζσο κεηά ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαζνξίδεη ηελ θεξδνθνξία ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. 

Ο καζεκαηηθφο ηεο ηχπνο είλαη : 

ΣΙΜΗ ΑΡΥΗ ΙΧΝ ΑΠΟΣΑΔΧΝ = ΣΙΜΗ ΜΔΣΑΠΧΛΗΗ x (1 – MK%) 

 

3. Μέθοδος ηοσ κόζηοσς ζσν κέρδος (Cost plus method- C+). 

χκθσλα κε ηε κέζνδν ηνπ θφζηνπο ζπλ θέξδνο, ην θφζηνο γηα ηελ παξνρή αγαζψλ ή 

ππεξεζηψλ πξνζαπμάλεηαη, ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ην θαηάιιειν θέξδνο ζε ζρέζε κε ηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχληαη, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηελ επηρείξεζε. Σα θφζηε πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε βάζε 

απηήο ηεο κεζφδνπ θαη ε κέζνδνο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ππνινγίδνληαη ηα θφζηε απηά, 

πξέπεη λα αλαιπζνχλ πξνζεθηηθά ηφζν γηα ηηο ελδννκηιηθέο φζν θαη γηα ηηο αλεμάξηεηεο 

ζπλαιιαγέο. Απηή ε κέζνδνο είλαη θαηάιιειε πεξηζζφηεξν ζηελ αγνξά εκηηειψλ πξντφλησλ 

κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ , νη νπνίεο έρνπλ ζπλάςεη καθξνρξφληεο ζπκθσλίεο 

κεηαμχ ηνπο. 

Ο δείθηεο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο πιένλ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ππνινγίδεηαη είηε κε 

βάζε ζπγθξίζηκεο αλεμάξηεηεο ζπλαιιαγέο ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο είηε κε βάζε ζπγθξίζηκεο 

(κε ελδννκηιηθέο) ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί απηή 

ε κέζνδνο πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί φηη θακία δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ 

ζπγθξίλνληαη θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηηο πξαγκαηνπνηνχλ δελ κπνξεί λα επεξεάζεη 

νπζηαζηηθά ην πεξηζψξην θέξδνπο, θαη ζα πξέπεη λα γίλνληαη φιεο νη ελδεδεηγκέλεο 

πξνζαξκνγέο γηα λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη δηαθνξέο απηέο.  

πσο ηζρχεη θαη ζηε κέζνδν ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο κείνλ, έηζη θαη ζε απηή ηε 

κέζνδν, ε αλάιπζε θαη ε ζχγθξηζε ιεηηνπξγηψλ κεηαμχ ησλ ελδννκηιηθψλ θαη αλεμάξηεησλ 

ζπλαιιαγψλ, έρεη ελδερνκέλσο κεγαιχηεξε ζεκαζία απφ ηελ νκνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ή 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ δηαηίζεληαη.  Ο δείθηεο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο πιένλ πεξηζσξίνπ 

θέξδνπο ππνινγίδεηαη είηε κε βάζε ζπγθξίζηκεο αλεμάξηεηεο ζπλαιιαγέο ηεο ίδηαο ηεο 

εηαηξείαο είηε κε βάζε ζπγθξίζηκεο (κε ελδννκηιηθέο) ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ. 
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3.1.2. Μέζνδνη Δλδννκηιηθήο Σηκνιφγεζεο Βαζηδφκελνη ζην Κέξδνο. (Profit 

Baced Method) 

 

1. Μέθοδος ηοσ επιμεριζμού ηοσ κέρδοσς (split profits method - PS). 

Η κέζνδνο ηνπ επηκεξηζκνχ θέξδνπο, απαηηεί ην ζπλνιηθφ θέξδνο (π.ρ. απφ παξαγσγή, 

δηαλνκή θαη πψιεζε) πνπ πξνθχπηεη απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ λα 

πξνζδηνξηζηεί θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηκεξηζηεί κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ πάλσ 

ζε κία νηθνλνκηθά έγθπξε βάζε. Έγθπξε βάζε επηκεξηζκνχ είλαη απηή πνπ νδεγεί ζην ίδην 

απνηέιεζκα σο πξνο ηε δηαλνκή ηνπ θέξδνπο κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ φπσο 

πξνθχπηεη απφ κηα ζχκβαζε πνπ έρεη θαηαξηηζηεί κε βάζε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ 

(π.ρ. κεηαμχ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλνπξαμίεο). 

Έηζη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο εθαξκφδεηαη ζε φια ηα εκπιεθφκελα ζηελ ζπλαιιαγή 

κέξε. Σν πξψην βήκα είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ην ζπλνιηθή θέξδνο πνπ πξνθχπηεη απφ κία 

ειεγρφκελε ζπλαιιαγή. ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη ν επηκεξηζκφο ηνπ θέξδνπο ζε φια ηα κέξε 

πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ζπλαιιαγή αλάινγα κε ηελ ζπλεηζθνξά ηνπο ζε απηή, βάζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ επηηέιεζε ε θάζε κία, ησλ θηλδχλσλ πνπ αλέιαβε θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ αλάισζε. Γηα λα επηκεξηζηεί ζσζηά ην θέξδνο ζα πξέπεη λα ιεθζεί σο βάζε 

επηκεξηζκνχ κηα φκνηα ζπλαιιαγή κεηαμχ κε ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. 

Απηή ε κέζνδνο αθνξά θπξίσο, ηελ απνηίκεζε άπισλ αγαζψλ.  Σα ζηνηρεία απηά είλαη 

ζπλήζσο κνλαδηθά θαη επίζεο ελδείθλπηαη φηαλ ηα ηκήκαηα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα.  

2. Μέθοδος ηοσ καθαρού κέρδοσς ζσναλλαγής (The transaction net margin method-

TNMM) 

Η Μέζνδνο ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο ζπλαιιαγήο είλαη ε δεχηεξε κέζνδνο ε νπνία βαζίδεηαη 

ζην θέξδνο. Δμεηάδεη ην θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο πνπ πξαγκαηνπνηεί κηα επηρείξεζε απφ 

κία ζπλαιιαγή. Με ηελ κέζνδν απηή εμεηάδεηαη ε αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ κεηαμχ 

ζπλδεδεκέλσλ ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίλνληαο ηα ζπλνιηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ 

ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ, κε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηξίησλ εηαηξεηψλ 

πνπ αζρνινχληαη κε παξφκνηεο ιεηηνπξγίεο θαη αλαιακβάλνπλ παξφκνηνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

θηλδχλνπο. 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη φηη δελ απαηηεί ιεπηνκεξή πιεξνθφξεζε 

γηα ηελ ηηκή ή ην κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο ηεο ζπλαιιαγήο. Δπηπιένλ, ηα πξφηππα ηεο 

ζπγθξηζηκφηεηαο είλαη ιηγφηεξν απζηεξά ζηελ κέζνδν απηή,  ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε άιιε 



25 
 

κέζνδν πνπ πξνηείλεηαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΑ. Η  κέζνδνο απηή εμεηάδεη 

ην θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο ζε ζρέζε κε κηα θαηάιιειε βάζε (π.ρ., ην θφζηνο, ηηο 

πσιήζεηο, θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) πνπ έλαο θνξνινγνχκελνο πξαγκαηνπνηεί απφ κηα 

ειεγρφκελε ζπλαιιαγή (ή ζπλαιιαγέο πνπ είλαη ζθφπηκν λα νκαδνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηνπ θεθαιαίνπ Ι ηνπ 1995 ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηνπ ΟΟΑ), ιεηηνπξγεί κε 

παξφκνην ηξφπν κε ηελ κέζνδν ηνπ θφζηνπο ζπλ θέξδνο θαη ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο, αιιά 

εθαξκφδεηαη ζε επίπεδν θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θαη φρη ζε επίπεδν κηθηνχ πεξηζσξίνπ. 

  Οη πξψηεο ηξεηο κέζνδνη, πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ Ο.Α.Α. νλνκάδνληαη 

παξαδνζηαθνί κέζνδνη, θαη είλαη απηνί πνπ ζα πξέπεη λα επηιέγεη κία επηρείξεζε γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. Δλψ νη άιιεο δχν ελαιιαθηηθέο κέζνδνη , 

πξνηηκψληαη φηαλ δελ ππάξρνπλ ή δελ είλαη επαξθή ηα δεδνκέλα, θαη είλαη αδχλαηνλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη. Παξφια απηά ν Ο.Α..Α , κε ηηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο πνπ ζέηεη , δελ πξνηείλεη ηελ επηινγή θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ, σο νξζφηεξε. 

Απφ ηελ άιιε ε επηρείξεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη φπνηα κέζνδν ζεσξεί πξφζθνξε 

πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηψζεη ηεο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο ηεο. 

 

3.1.3. Πξνέγθξηζε Δλδννκηιηθήο Σηκνιφγεζεο. (Advance Pricing Agreement’s- 

APA). 

 

Απφ ην Ο.Ο..Α. πξνηείλεηαη θαη ε  Πξνέγθξηζε Δλδννκηιηθήο Σηκνιφγεζεο (Advance 

Pricing Agreement’s-APA). Με ηελ  πξνέγθξηζε ε θνξνινγηθή αξρή πξνζπκθσλεί κε ηελ 

θνξνινγνχκελε επηρείξεζε γηα ηελ κέζνδν ηνπ transfer pricing πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 

  Η Πξνέγθξηζε (APA) είλαη νπζηαζηηθά έλα ζπκβφιαην, ηεο πεξηζζφηεξεο θνξέο γηα 

πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφληα, κεηαμχ κηαο επηρείξεζεο θαη ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ,  κε ην νπνίν νξίδεηαη ε κέζνδνο ηηκνιφγεζεο βάζε ηεο νπνίαο ζα 

ζπλαιιαρζεί ε επηρείξεζε κε ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Απηά ηα πξνγξάκκαηα είλαη έηζη 

ζρεδηαζκέλα ψζηε λα βνεζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο εζεινληηθά λα ιχζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπ κε ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο κέζα απφ ζπλεξγαζία θαη δηαπξαγκάηεπζε, παξά κέζα απφ έλα 

θνξνινγηθφ έιεγρν. Δπίζεο, κπνξνχλ  λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα ελδννκηιηθψλ ηηκψλ (transfer-

pricing) πνπ πθίζηαληαη απφ πξνεγνχκελεο θνξνινγηθέο πεξηφδνπο ή απφ θνξνινγηθνχο 

ειέγρνπο. Δπηπιένλ κε ηελ Πξνέγθξηζε Μεζνδνινγίαο κηα  επηρείξεζε έρεη πνιιά 

πιενλεθηήκαηα. Αξρηθά είλαη πεξηζζφηεξν ζίγνπξε γηα ηελ νξζφηεηα ηεο κεζφδνπ 

ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο πνπ έρεη πηνζεηήζεη . Δπηπιένλ , κπνξεί λα απνθχγεη πξφζηηκα θαη 
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ζπγθξνχζεηο θαη επνκέλσο ην θφζηνο κία δηθαζηηθή δηακάρεο κε ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. 

Δπίζεο απνθεχγεη ην θφζηνο δηπιήο θνξνινγίαο. 

 Απηέο νη ζπκθσλίεο κε βάζε ηηο Οδεγίεο ηνπ Ο.Ο..Α. πεξηιακβάλνπλ: 

1. πκθσλία γηα ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ζα απνθαζίδεηαη αλ ε ηηκή κίαο ζπλαιιαγήο 

είλαη ζχκθσλε κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ, ζπκθσλία γηα ηελ ηηκή κίαο ή ελφο 

είδνπο ζπλαιιαγψλ, ζπκθσλία γηα κία ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. Δπίζεο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ ζπκθσλίεο γηα ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ζα απνθαζίδεηαη πνηφ ζα είλαη 

ην θέξδνο ην νπνίν ζα απνδίδεηαη ζε κία κφληκε εγθαηάζηαζε. 

2. πκθσλία φηη εθφζνλ πιεξνχληαη νη φξνη απφ ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε θαη γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν  δελ ζα επηηξέπεηαη θακία αιιαγή ζηνπο φξνπο ηεο  ζπκθσλίαο 

αθφκα θαη αλ αιιάμεη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

Η θνξνινγνχκελε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα αηηεζεί ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο, γηα ηελ 

δεκηνπξγία κηαο ηέηνηαο ζπκθσλίαο, θαη λα πξνζδηνξίζεη ην είδνο θαη ηελ θχζε ησλ 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο θαζψο θαη λα πξνηείλεη ηελ δηάξθεηα κίαο ηέηνηαο ζπκθσλίαο , 

ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπλαιιάζζεηαη θαη πνπ είλαη απηέο 

εγθαηαζηεκέλεο, ή αθφκα θαη  λα πξνηείλεη κία ηηκή γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ελδννκηιηθέο 

ζπλαιιαγέο, γηα ηελ νπνία κπνξεί λα εμεγήζεη ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηα απφ ηηο 

ελδεδεηγκέλεο κεζφδνπο φηη νδεγεί ζε ηηκή πνπ ζπλάδεη κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ.     

Ο πνην ζεκαληηθφο ξφινο ηεο Πξνέγθξηζεο Δλδννκηιηθήο Σηκνιφγεζεο (ΑPA) είλαη 

φηη δίλεη ηελ βεβαηφηεηα ζηηο θνξνινγνχκελεο επηρεηξήζεηο γηα ηνλ θφξν πνπ ζα πιεξψζνπλ 

γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο ηνπο. Γίλεη ηελ βεβαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε φηη δελ ζα 

κπεη ζηε δηαδηθαζία ελφο ρξνλνβφξνπ ειέγρνπ κε έλα κε πξνβιεπφκελν απνηέιεζκα, γηα 

θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο θαη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηκεξήο ή 

Πνιπκεξήο ζπκθσλίεο(APA), δηεπξχλνπλ απηή ηελ βεβαηφηεηα γηα ηελ επηρείξεζε θαη 

επηπιένλ εληζρχνπλ ηελ βεβαηφηεηα φηη ζα απνθεπρζεί ε δηπιή θνξνιφγεζε. Απηφ θπζηθά 

κπνξεί λα δψζεη έλα πιενλέθηεκα ζηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ εθφζνλ ε ζηγνπξηά πξνσζεί 

θαη δηεπθνιχλεη ην επελδπηηθφ θιίκα. 

ηηο νδεγίεο πνπ έδσζε ν Ο.Ο..Α. γηα ην πψο κπνξνχλ λα πηνζεηήζνπλ ζηελ λνκνζεζία 

ηνπο θαη λα εθαξκφζνπλ ηελ Πξνέγθξηζε Μεζνδνινγίαο (APA) ηα δηάθνξα θξάηε κέιε θαη 

κε κέιε ηνπ  , ηνλίδνληαη ηα παξαθάησ: 

1. φηη δελ ζα πξέπεη απηέο νη ζπκθσλίεο λα εμαζθαιίδνπλ πξνλνκηαθή θνξνινγηθή 

κεηαρείξηζε, πξνθεηκέλνπ νη ρψξεο λα πξνζειθχζνπλ θφξνπο, γηαηί έηζη 

δεκηνπξγνχληαη φρη κφλν κείσζε ζηα έζνδα απφ θφξνπο αιιά επίζεο θαη αβεβαηφηεηα 
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ζηελ θνξνινγία ησλ ζπλδεδεκέλε αιινδαπψλ  επηρεηξήζεσλ. Θα πξέπεη δειαδή 

απηέο νη ζπκθσλίεο λα αθνινπζνχλ παγθφζκηνπο απνδεθηνχο θαλφλεο θαη πξαθηηθέο. 

2. ηη απηέο νη ζπκθσλίεο δελ ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη κέζα γηα ηελ αχμεζε ησλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Δίλαη ζίγνπξν φηη αλ κία ρψξα έρεη θνξνινγηθφ κεραληζκφ 

ηθαλφ, είλαη θαιχηεξα λα δψζεη έκθαζε ζηνπο  θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, θαη φρη ζε 

ηέηνηνπ είδνπο ζπκθσλίεο. Καη απηφ γηαηί ηέηνηνπ είδνπο ζπκθσλίεο πξνηηκνχλ λα 

πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξήζεηο κε λφκηκε θνξνινγηθή ζπκπεξηθνξά, νη έιεγρνη κπνξεί 

λα ζηνρεχνπλ ζε θιάδνπο πνπ παξνπζηάδνπλ θνξνινγηθή παξαβαηηθφηεηα, ν θφβνο 

ελφο επηθείκελνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ νδεγεί ζε θαζνιηθή ζπκκφξθσζε. 

3. Σέηνηνπ είδνπο ζπκθσλίεο ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη απφ εηδηθνχο ειεγθηέο ηνπ 

θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ , κε κεγάιε εμεηδίθεπζε.  Καη ζηελ δηάξθεηα απηψλ ησλ 

ζπκθσληψλ ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζπρλέο αλαθνξέο απφ ηηο επηρεηξήζεηο, γηα ηπρφλ 

αιιαγέο ζπλζεθψλ θαη αλάγθε αλαζεψξεζεο ηεο ζπκθσλίαο, ελψ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα γίλεη θαη έιεγρνο φηη νη πξνυπνζέζεηο ηηο ζπκθσλίαο 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

4.  ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα απηέο ηηο ζπκθσλίεο πνιιέο θνξέο νη πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο εκθαλίδνληαη κε κεγαιχηεξεο δεμηφηεηεο θαη πείξα απφ ηηο θνξνινγηθέο 

αξρέο, κε απνηέιεζκα  λα πξνσζνχληαη εληνλφηεξα ηα ζπκθέξνληα ηνπο. Σν ίδην 

κπνξεί λα ζπκβαίλεη θαη κε δηκεξήο ή πνιπκεξήο ζπκθσλίεο φπνπ έλα θξάηνο κπνξεί 

λα πξνσζήζεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ζε βάξνο θάπνηνπ άιινπ ιηγφηεξνπ έκπεηξνπ 

θξαηηθνχ θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ.    

Σα επηκέξνπο θξάηε έρνπλ εληάμεη ηελ Πξνέγθξηζε Μεζνδνινγίαο (ΑΠΑ) ζηελ 

λνκνζεζία ηνπο, βέβαηα κε αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο.  

Αξρηθά ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ην πνηεο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο 

κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ Πξνέγθξηζε. Έηζη άιια θξάηε εληάζζνπλ φιεο ηηο 

ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο, άιια κφλν απηέο πνπ αθνξνχλ ηηο δηαζπλνξηαθέο ελδννκηιηθέο 

ζπλαιιαγέο.  

Δπίζεο ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο θαη σο πξνο ην είδνο θαη ηελ θχζε ή ηελ αμία ηεο 

ζπλαιιαγήο. ε άιια θξάηε γίλνληαη δεθηέο ηέηνηεο αηηήζεηο γηα φιεο ηηο ζπλαιιαγέο, ζε 

άιιεο γηα ζπλαιιαγέο απφ ή κέρξη κία αμία. Ή κπνξεί λα πξνβιέπεηαη Πξνέγθξηζε  κφλν γηα 

ζχλζεηεο ζπλαιιαγέο. 

Πεξαηηέξσ απφ ηηο νδεγίεο ηνπ Ο.Ο..Α. πξνβιέπνληαη κνλνκεξείο ηέηνηεο ζπκθσλίεο 

ή πνιπκεξήο. Έηζη κία επηρείξεζε Α κπνξεί λα ζπκθσλήζεη κε ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζηελ 
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ρψξα ηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε, γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηεο κε ηελ ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε 

Β πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλε ζην θξάηνο Β. Ή θαη κε ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζην θξάηνο Β. 

Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ ζπλεξγαζία ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ ησλ δχν ρσξψλ.    

Πεξαηηέξσ γίλεηαη πξφβιεςε γηα ηελ απνθπγή δηπιήο θνξνινγίαο. Γηα παξάδεηγκα, 

έζησ φηη ε επηρείξεζε Α ζην θξάηνο Α πνπιάεη πξντφληα ζηε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε Β ε 

νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε ζην θξάηνο Β, θαη έζησ φηη πθίζηαηαη Πξνέγθξηζε κε ην θξάηνο 

Α κε ηελ νπνία γίλεηαη δεθηφ έλα πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο γηα ηηο θνξνινγηθέο πεξηφδνπο 

1,2 θαη 3 χςνπο 4,5%. Αο ππνζέζνπκε αθφκε φηη νη θνξνινγηθέο αξρέο ηνπ θξάηνπο Β 

ειέγρνπλ ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο Α θαη Β , ζηα πιαίζηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 

ηεο επηρείξεζεο Β γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν θαη θαηαιήγνπλ φηη  ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε 

δελ είλαη ζχκθσλε κε ηε αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ (arm’s length principle) θαη πξνηείλνπλ 

κία πξνζαξκνγή ζηελ ηηκή πνπ νδεγεί ζε πεξηζψξην θέξδνπο 3,5% ζηε επηρείξεζε Α. ηελ 

πεξίπησζε απηή δεκηνπξγνχληαη νη ζπλζήθεο γηα δηπιή θνξνινγία. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε 

επηρείξεζε Α κπνξεί  λα δεηήζεη απφ ην θξάηνο Α λα εληαρζεί ζε «Γηαδηθαζία Ακνηβαίαο 

πκθσλίαο (Μutual Αgreement Procedure-MAP)» κε ην θξάηνο Β θαη ίζσο ρξεηαζηεί λα 

αιιάμνπλ νη φξνη ηεο Πξνέγθξηζεο. 

 

 

3.1.4  Δλδννκηιηθέο πλαιιαγέο θαη Άπια Πεξηνπζηαθά  ηνηρεία. 
 

Λφγσ ηεο απμαλφκελεο ζεκαζίαο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, 

γηα ηελ βηνκεραλία αιιά θαη γηα ηελ νηθνλνκία γεληθά θαη ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ ηα αθνξνχλ, φπσο αλαιχζακε ζην Κεθάιαην 2.2, ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ  

Καλνληζκνχ  ηνπ Ο.Ο..Α. γηα ηελ Δλδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο ην 2010 (OECD Transfer 

Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2010), γίλεηαη 

ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο ελδννκηιηθέο κεηαβηβάζεηο θαη ζηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

ε απηέο ηηο ζπλαιιαγέο , ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ, ζα πξέπεη αξρηθά λα ειέγρεηαη 

ε ζθνπηκφηεηα ηεο αγνξάο θαη ηεο πψιεζεο ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Θα πξέπεη 

δειαδή αξρηθά λα εμεηάδεηαη αλ κία αλεμάξηεηε επηρείξεζε –πσιεηήο ζα πνπινχζε ζε απηή 

ηελ ηηκή ην άπιν θαη αλ κία αλεμάξηεηε επηρείξεζε-αγνξαζηήο ζα αγφξαδε ην άπιν ζε απηή 

ηελ ηηκή ιφγσ ηεο αμίαο ή ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ.  
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Γεχηεξνλ ,ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ  ππφςε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ άπινπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ησλ φξσλ κεηαβίβαζεο ηνπ, φπσο: 

 Η ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε ηνπ  άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείν   κπνξεί λα έρεη ηελ 

κνξθή ακνηβψλ γηα δηθαηψκαηα ρξήζεο πνπ ππνινγίδνληαη ζηελ βάζε ησλ πσιήζεσλ 

απηνχ πνπ ηα ρξεζηκνπνηεί.  

 Η ακνηβή γηα ηελ πψιεζε ηνπ άπινπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή πψιεζεο 

ηνπ αγαζνχ π.ρ. κηα εηαηξία κπνξεί λα πνπιά κηζνεπεμεξγαζκέλα (unfinished)  πιηθά 

ζε κία άιιε θαη ηαπηφρξνλα ηελ  πείξα πνπ έρεη γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία 

απηψλ. 

 Μπνξεί ην πξντφλ λα πνπιηέηαη παθέην κε ην δηθαίσκα . ε απηή ηελ πεξίπησζε ζηηο 

ρψξεο πνπ θνξνινγνχλ ηηο ακνηβέο γηα ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο, ζα πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζηεί ε αμία ηνπ δηθαηψκαηνο. 

 Μπνξεί αθφκα λα ππάξρεη κία ηηκή παθέην γηα ην ζχλνιν  ησλ άπισλ, ηεο εκπνξηθήο 

κάξθαο , ηνπ Knowhow, ηεο παηέληαο ή ηνπ εκπνξηθνχ κπζηηθνχ (trade secret). Σφηε 

ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα μερσξίζνπκε ηηο ηηκέο ηνπ θάζε άπινπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ  γηα λα εθαξκφζνπκε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ.   

 Θα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

εξγαδφκελσλ, πνπ κπνξεί λα απνηεινχλ άπια ζηα πιαίζηα κεηαβίβαζεο ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κηαο επηρείξεζεο. 

Λφγσ απηψλ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ , γηα λα εμεηάζνπκε ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο 

ζηελ βάζε ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ θαη γηα λα βξνχκε ζπγθξίζηκεο ηηκέο,  ν 

Καλνληζκφο πξνηείλεη  λα ιάβνπκε ππφςε καο δεδνκέλα, φπσο: 

1. Σν αλακελφκελν φθεινο απφ ηελ ζπλαιιαγή (παξνχζα αμία). 

2. Σνλ νξηζκφ ηεο πεξηνρήο δηθαηνδνζίαο θαη ρξήζεο ηνπ άπινπ. 

3.  Σελ απνθιεηζηηθφηεηα ή φρη ζηα δηθαηψκαηα  ρξήζεο ηνπ άπινπ. 

4. Αλ απηφο πνπ απφθηα ηελ άδεηα έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ζε κειινληηθή 

αλάπηπμε ηνπ (further development).   

Δηδηθά γηα ηηο παηέληεο ζηνλ Καλνληζκφ ηνλίδεηαη, φηη  ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ε θχζε ηεο παηέληαο,  ε δηάξθεηα ηεο, ε θαηλνηνκία θαη αλ απφ απηέο ηηο παηέληεο 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ λέεο .  

Σξίηνλ, αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ Ο.Ο..Α. φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπκε κεγάιεο 

αμίαο άπια είλαη πνιχ δχζθνιν λα βξνχκε ζπγθξίζηκεο ηηκέο. Δίλαη δχζθνιν , ινηπφλ, λα 

εθαξκφζνπκε ηεο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο θαη ηελ Μέζνδν ηνπ Καζαξνχ Κέξδνπο (net 
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margin method), ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο  πξνηείλεηαη σο θαιχηεξε κέζνδνο ε Μέζνδνο 

Δπηκεξηζκνχ ηνπ θέξδνπο (profit split method). 

Σέηαξηνλ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην θφζηνο  δηαηήξεζεο ή αλάπηπμεο ηεο άπιεο 

πεξηνπζίαο πνπ κεηαβηβάδεηαη, θαζψο θαη ηα πξνζδνθψκελα νθέιε.  Πξέπεη φκσο λα ηνληζηεί 

φηη δελ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ αμίαο θαη θφζηνπο. Έηζη ηα Έμνδα 

Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο κηαο επηρείξεζεο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο άπινπ π.ρ. κίαο παηέληαο, 

κπνξεί λα είλαη ζπλερή θαη ηδηαίηεξα αθξηβά θαη λα εμαξηνχληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, 

φπσο ηελ πνιηηηθή ησλ αληαγσληζηψλ ή ηε θχζε ηνπ πξντφληνο, πνπ κπνξεί λα απαηηεί 

ζπλερή Έξεπλα θαη Αλάπηπμε (R&D). Δπίζεο ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα 

πξνέθπςε ηπραία, ρσξίο θφζηνο γηα ηελ επηρείξεζε.   ια απηά πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ ηηκή ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη λα 

εθαξκφζνπκε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. 

 Δπίζεο γηα λα ηηκνινγήζεη κία εηαηξία έλα άπιν ζα ιάκβαλε ππφςε ηεο ηα 

πξνζδνθψκελα νθέιε  απφ ηελ ρξήζε ηνπ άπινπ. Καη εθεί φκσο , ζχκθσλα κε ηνπο 

Καλνληζκνχο, ρξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή θαη λα γίλεηαη πάληα αλαθνξά ζην ηη ζα έθαλε κία 

αλεμάξηεηε επηρείξεζε.  Ο ππνινγηζκφο ηεο αμίαο ηνπ άπινπ ζε απηή ηελ βάζε, κπνξεί λα 

είλαη ηθαλνπνηεηηθφο θαη ε εηαηξία λα κε δηαηεξήζεη ην δηθαίσκα γηα κειινληηθέο 

πξνζαξκνγέο ζηελ ηηκή. Άιιεο θνξέο πξνβιέπνληαη ζηα ζπκβφιαηα πξνζαξκνγέο ή 

αλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο ηηκήο. Π.ρ.  ην πιεξσηέν πνζφ ελφο δηθαηψκαηνο λα απμάλεηαη φζν 

απμάλνληαη νη πσιήζεηο, ή αλ κία εηαηξία πιεξψλεη αθξηβφ δηθαίσκα γηα ηελ παηέληα ελφο 

θαξκάθνπ ζε ζρέζε κε έλα λέν θάξκαθν πνιχ πην θζελφ, κπξνζηά ζηελ πηζαλφηεηα ε 

εηαηξία λα ζηακαηήζεη ηελ παξαγσγή ηνπ αθξηβνχ θαξκάθνπ, κπνξεί λα ζπκθσλήζνπλ λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ ηελ ηηκή ησλ δηθαησκάησλ. Δπίζεο κπνξεί  έλαο θνξνινγνχκελνο ζε έλα 

αξρηθφ ζηάδην λα θηηάμεη κία παηέληα  θαη ζηελ  ζπλέρεηα  λα  ηελ κεηαβηβάζεη ζε κία 

ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε έλαληη δηθαησκάησλ αλαληίζηνηρσλ  κε ηα πξνζδνθψκελα νθέιε, 

ηζρπξηδφκελνο  φηη δελ κπνξνχζε λα πξνβιέςεη ηελ επηηπρία. 

Πέκπηνλ, νη Καλνληζκνί πξνηείλνπλ λα κειεηνχληαη πάληα ηα δηθαηψκαηα θαη νη 

ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπκβάζεηο δχν ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ π.ρ. ζε 

εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κία επηρείξεζε αλαιακβάλεη ηηο κάξθεηηλγθ δξαζηεξηφηεηεο 

ρσξίο λα έρεη ζηελ θαηνρή  ην εκπνξηθφ ζήκα. Δδψ ηo εξψηεκα πνπ γελάηε είλαη πψο ζα 

απνδεκησζεί ε επηρείξεζε;  Απνδεκηψλεηαη κφλν απφ  ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή  ππάξρεη 

πεξίπησζε λα θεξδίδεη θαη απηή απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο; Καη αλ 

θεξδίδεη,  πψο απηφ ην  θέξδνο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ κάξθεηηλγθ άπινπ κπνξεί λα 

αλαγλσξηζηεί ή λα εθηηκεζεί; 
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Οη απαληήζεηο ζε απηά ηα εξσηήκαηα ζα πξνθχςνπλ κφλν κέζα απφ ηελ κειέηε ηεο 

ζχκβαζεο ησλ δχν ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Πνιιέο θνξέο ζα πξνθχςεη φηη  ε 

απνδεκίσζε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ κάξθεηηλγθ  είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Δίλαη μεθάζαξεο νη 

πεξηπηψζεηο φηαλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί απιά  σο πξάθηνξαο  θαη απνδεκηψλεηαη γηα ηα 

έμνδα δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο απφ ηνλ ηδηνθηήηε ησλ άπισλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε  έρεη 

δηθαίσκα ζε πιεξσκή γηα ηελ  παξνρή ππεξεζίαο θαη δελ έρεη δηθαίσκα  ζε νπνηνδήπνηε 

θέξδνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ άπισλ. 

Αλ ζηελ ζπκθσλία δελ πξνβιέπεηαη φηη ηα έμνδα πξνψζεζεο ηα αλαιακβάλεη ν 

ηδηνθηήηεο ησλ άπισλ , θαη αλ απηά ηειηθά βαξχλνπλ ηελ ζπλδεδεκέλε εηαηξία κάξθεηηλγθ, 

ηφηε ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί αλ ν πξάθηνξαο ζα έρεη θέξδνο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πξνψζεζεο ησλ άπισλ. πλήζσο απηφ ζα πξνθχπηεη απφ ηελ νπζία ησλ δηθαησκάησλ . 

Μπνξεί δειαδή ν πξάθηνξαο λα απνθηά δηθαηψκαηα απφ ηελ αλάπηπμε ηεο αμίαο ηνπ 

εκπνξηθνχ ζήκαηνο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο  ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί ηη ζα θέξδηδε έλαο 

αλεμάξηεηνο πξάθηνξαο.  ε άιιεο  πεξηπηψζεηο κπνξεί ν ζπλδεδεκέλνο  πξάθηνξαο λα 

βαξχλεηαη κε πεξηζζφηεξα έμνδα απφ απηά πνπ έλαο αλεμάξηεηνο πξάθηνξαο ζα δερφηαλ λα 

επηβαξπλζεί. ε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξεί ν αλεμάξηεηνο λα δεηνχζε κία απνδεκίσζε απφ 

ηνλ ηδηνθηήηε  ή κία κείσζε ζηηο ακνηβέο γηα ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο. 

Ο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ κεηαβίβαζε ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ 

ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη θαηά πφζν απηή ε κεηαβίβαζε γίλεηαη ζηελ βάζε ηεο 

αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ, είλαη κεγάινο φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ηνπ 

Ο.Ο..Α. θαη απηφ είλαη απνηέιεζκα ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο θαη ηεο νινέλα θαη κεγαιχηεξεο 

ζπνπδαηφηεηαο ηνπο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηελ νηθνλνκία. 

ην επφκελν θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε έλαλ άιιν ηξφπν θνξνινγηθήο πξνζέγγηζεο 

ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, ν νπνίν ζπδεηείηαη έληνλα ζηε Δπξσπατθή Έλσζε αιιά θαη 

παγθνζκίσο θαη ν νπνίνο είλαη θπξίσο απφξξνηα, ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο εθαξκνγήο ηεο 

αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ, αιιά θαη ηεο νινέλα θαη κεγαιχηεξεο ζεκαζίαο ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  
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3.2 Θεσξία  Σεο Καηαλνκήο (Formulary Apportionment). 

 

 

ήκεξα, επηθξαηεί κεγάινο ζθεπηηθηζκφο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο 

αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο θνξναπνθπγήο 

κέζσ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηνπ transfer pricing. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ 

ζθεπηηθηζκνχ γίλεηαη κία δηεζλήο ζπδήηεζε γηα ηελ Θεσξία ηεο Καηαλνκήο. ηελ παξάγξαθν 

απηή ζα παξνπζηάζνπκε ηελ Θεσξία απηή, θαη ηελ ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη κεηαμχ ησλ 

ππνζηεξηθηψλ ηεο θαη ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. 

Η Θεσξία ηεο Καηαλνκήο είλαη κηα κέζνδνο κεξηζκνχ ησλ ζπλνιηθψλ θεξδψλ ελφο 

Πνιπεζληθνχ  Oκίινπ, επί ελνπνηεκέλεο βάζεο, κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζε 

δηάθνξεο ρψξεο, βάζεη πξνθαζνξηζκέλεο θφξκνπιαο. 

Με ηελ κέζνδν απηή κία εηαηξία θαηαλέκεη ην ζπλνιηθφ ηεο εηζφδεκα κεηαμχ ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε δηαθνξεηηθά θξάηε, 

ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ ηχπν βαζηζκέλν ζην κέγεζνο ηεο  δξαζηεξηφηεηα ηεο ζε θάζε θξάηνο.   

Έηζη, δελ ρξεηάδεηαη λα ππνινγίδεη ρσξηζηά ηα θέξδε θάζε ζπλδεδεκέλεο νληφηεηαο ηνπ 

νκίινπ, πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλε ζε δηαθνξεηηθφ θξάηνο, ζαλ λα ήηαλ κία αλεμάξηεηε 

νηθνλνκηθή κνλάδα κε ηελ νπνία ζπλαιιάζζεηαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ 

απνζηάζεσλ. 

Με ην ζχζηεκα ηεο FA (formulary apportionment), ε έλλνηα ηεο ελνπνηεκέλεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο βαζίδεηαη ζην αλ ε κεηξηθή εηαηξία αζθεί λνκηθφ θαη 

νηθνλνκηθφ έιεγρν ζηηο ζπγαηξηθέο ηεο επηρεηξήζεηο. Απηή ε ελνπνηεκέλε επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα αληηκεησπίδεηαη σο έλαο κνλαδηθφο θνξνινγνχκελνο, πνπ ην εηζφδεκα ηνπ 

πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ αθαίξεζε απφ ην παγθφζκην εηζφδεκα ησλ παγθφζκησλ δαπαλψλ, 

βαζηζκέλν ζε έλα παγθφζκην ινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ δελ ιακβάλεη ππφςε ηνπ δηαθξίζεηο 

αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο. Σν θαζαξφ εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη θαηαλέκεηαη κεηαμχ 

θνξνινγηθψλ δηθαηνδνζηψλ βαζηζκέλν ζε κία θφξκνπια πνπ ιακβάλεη ππφςε ηεο πνηθίινπο 

παξάγνληεο. Κάζε θνξνινγηθή δηθαηνδνζία θνξνινγεί ηφηε ην θαηαλεκεκέλν εηζφδεκα 

αλάινγα κε ηνλ ζπληειεζηή θνξνινγίαο ηεο θαη εηζπξάηηεη ηνλ θφξν πνπ πξνθχπηεη (Avi-

Yonah & Clausing, 2007).    

ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1970 κία δηακάρε άξρηζε ζηηο Η.Π.Α. θαη αλάκεζα ζηα 

κέιε ην Ο.Ο..Α.  θαη ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ., γηα ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο κεζφδνπ ηεο 

F.A. (Formulary apportionment)  θαη ζηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο κεηαμχ ησλ δηεζλψλ 
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ζπλφξσλ. Απφ ηφηε νη εμειίμεηο κέζα ζηε Δ.Δ., θπξίσο κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία ηεο 

Δλνπνηεκέλεο αγνξάο, έθαλαλ πην ειθπζηηθή ηελ F.A.  

 

3.2.1 Η Γηακάρε  

 

πσο αλαιπηηθά αλαθέξακε θαη ζηα πξνεγνχκελα, ππάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα ηα νπνία 

δείρλνπλ φηη ελψ ηα πεξηζζφηεξα θξάηε έρνπλ πηνζεηήζεη ηεο Οδεγίεο ηνπ Ο.Ο..Α. (OECD 

Model Tax Conventionon Incomeant Capital, 2010) ζηηο θνξνινγηθέο ηνπο λνκνζεζίεο ην 

πξφβιεκα ηεο θνξναπνθπγήο θαη θνξνδηαθπγήο παξακέλεη κεγάιν ζηα πιαίζηα ησλ 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. Μάιηζηα ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα ππάξρεη κία δηακάρε 

παγθνζκίσο κεηαμχ ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ θαη ησλ 

ππνζηεξηθηψλ ηεο Θεσξίαο ηεο Καηαλνκήο (Formulary Apportionment) απφ ηελ άιιε κεξηά.  

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ζεσξίαο ηεο Καηαλνκήο (Formulary Apportionment) πξνβάινπλ 

ην επηρείξεκα φηη νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη  δελ έρνπλ εθαξκνγή, θπξίσο γηαηί ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο θαη θπξίσο φζνλ αθνξά ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα δελ ππάξρνπλ ζπγθξίζηκεο 

ηηκέο. Σν Γεληθφ Λνγηζηήξην (General Accounting Office) ησλ Η.Π.Α.  παξνπζίαζε κία 

κειέηε ηνπ ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε νπνία έδεημε φηη ζην 90% ησλ πεξηπηψζεσλ νη 

ηξεηο παξαδνζηαθέο κέζνδνη, ε Μέζνδνο ηεο πγθξίζηκεο κε Διεγρφκελεο Σηκήο 

(Comparable Uncontrolled Price Method), ε Μέζνδνο ηεο Σηκήο Μεηαπψιεζεο κείνλ (Resale 

Price Minus), θαη ε Μέζνδνο ηνπ Κφζηνπο ζπλ Κέξδνο (Cost plus method), δελ κπνξνχζαλ 

λα εθαξκνζηνχλ δηφηη δελ κπνξνχζαλ λα βξεζνχλ ζπγθξίζηκεο ηηκέο. Αθφκα ε US IRS 

(Internal Revenue Service), απφ ην 1980 έσο ην 1995 έραζε θάζε ππφζεζε πνπ δηεθδίθεζε 

δηθαζηηθά , θπξίσο απέλαληη ζε φιεο ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο θαη απέλαληη ζε πνιιέο 

άιιεο πνιπεζληθέο. Ο θχξηνο ιφγνο ήηαλ φηη ην δηθαζηήξην αξλήζεθε λα δερζεί ηα 

ζπγθξίζηκα ζηνηρεία ηα νπνία ρξεζηκνπνίεζε ε IRS θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ παξαδνζηαθψλ 

κεζφδσλ θαη δέρζεθε ςεχηηθα ζπγθξίζηκα ζηνηρεία ηα νπνία παξνπζίαζαλ νη εηαηξίεο ή 

δεκηνχξγεζε ζπρλά ην ίδην ζηνηρεία, πνπ ήηαλ φκσο πξνο φθεινο  ησλ εηαηξηψλ (Reuven, 

Avi-Yonah,2010). 

ηηο Η.Π.Α., ε Θεσξία ηεο Καηαλνκήο (Formulary Apportionment) έγηλε αθφκε πην 

γλσζηή φηαλ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ησλ Η.Π.Α. ππνζηήξημε ηελ  πνιηηεία ηεο Καιηθφξληαο, 

ε νπνία εθάξκνζε ηελ κέζνδν απηή ζην παγθφζκην εηζφδεκα ησλ πνιπεζληθψλ νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ πνιηηεία. Μάιηζηα νη πνιπεζληθέο ζηo ίδηo δηθαζηήξην 
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ππνζηήξηδαλ φηη ε FA ήηαλ κία κέζνδνο πνπ εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ 

απνζηάζεσλ, θαη φηη ε ππνζηήξημή ηεο απφ ηελ πνιηηεία ηεο Καιηθφξληαο ήηαλ 

αληηζπληαγκαηηθή, φκσο ην δηθαζηήξην απέξξηςε ηνλ ηζρπξηζκφ κία θνξά γηα κία πνιπεζληθή 

κε έδξα ηηο Η.Π.Α. θαη κία θνξά γηα κία πνιπεζληθή κε έδξα ην εμσηεξηθφ (Reuven & Avi-

Yonah, 2010). Απνηέιεζκα λα εληαζεί πεξηζζφηεξν ε δηακάρε κεηαμχ ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο 

αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ θαη ηεο Θεσξίαο ηεο Καηαλνκή(Formulary Apportionment).  

Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηακάρεο ήηαλ έλαο ζπκβηβαζκφο. Έηζη ην 1995 ζηηο Η.Π.Α. 

πηνζεηήζεθαλ θαηλνχξηνη θαλφλεο γηα ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο, θαη παξνπζηάζηεθαλ δχν 

ελαιιαθηηθέο κέζνδνη  ε Μέζνδνο ησλ πγθξίζηκσλ Κεξδψλ (Comparable profit method –

CPM) θαη ε Μέζνδνο ηνπ Δπηκεξηζκνχ ηνπ  Κέξδνπο (split profits method), νη νπνίεο 

πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ U.S.IRS. 

Οη κέζνδνη απηνί ελζσκαηψζεθαλ θαη ζην Οδεγφ ηνπ Ο.Ο..Α σο ε Μέζνδνο ηνπ 

Καζαξνχ Κέξδνπο πλαιιαγήο (The transaction net margin method- TNMM) θαη ε Μέζνδνο 

ηνπ Δπηκεξηζκνχ ηνπ  Κέξδνπο (Split profits method), νη νπνίεο ζπκπεξηιήθζεθαλ, φπσο 

είδακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, σο ελαιιαθηηθέο κέζνδνη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη παξαδνζηαθνί. Οη δχν απηέο κέζνδνη είλαη πην θνληά ζηελ 

FA, γηαηί δελ ζηεξίδνληαη ηφζν ζε ζπγθξίζηκεο ηηκέο, αιιά θπξίσο ζηα απνηειέζκαηα- θέξδε 

νκνεηδψλ κε ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ( Avi-Yonah, 2010). 

 

 

3.2.2 Η Κξηηηθή Σεο Θεσξίαο ηεο Αξρήο ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ. 

 

 

Σξεηο είλαη νη άμνλεο ηεο θξηηηθήο γηα ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο 

ηεο Θεσξίαο ηεο Καηαλνκήο: 

1. Σν πξφβιεκα κε ηελ  αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ είλαη φηη δέρεηαη φηη θάζε 

ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε ζπλαιιάζζεηαη κε ηηο  άιιεο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

νκίινπ, ζαλ κεηαμχ ηνπο φιεο απηέο λα είλαη αλεμάξηεηεο . κσο, αγλνεί ην γεγνλφο 

φηη ν φκηινο θαη ε ζχλδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ δεκηνπξγείηαη αθξηβψο γηα λα 

μεπεξαζηνχλ νη αλεπάξθεηεο ζηηο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Οη 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνχληαη θπξίσο, γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο πνπ θαη νη 

αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο αλαδεηνχλ δηεζλήο ζπλεξγαζίεο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο θαη λα απμήζνπλ ηα θέξδε ηνπο . Έηζη ηα θέξδε ζηηο 

πνιπεζληθέο δεκηνπξγνχληαη ελ κέξεη απφ ηηο εζσηεξηθέο ζπλαιιαγέο. Άξα είλαη θάηη 
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άηνπν λα δεηάο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ελφο νκίινπ λα ζπλαιιαρζνχλ βαζηδφκελεο ζηελ 

αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ.  πσο δελ έρεη λφεκα ζε έλαλ φκηιν λα πξνζπαζείο λα 

απνδψζεηο θέξδε θαη θφζηε ζηα ζπλδεδεκέλα κέιε ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

εθάζηνηε θνξνινγηθή λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε θάζε 

ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε (Avi-Yonah et al., 2009). 

2. Oη θαλφλεο ηνπ transfer pricing ζήκεξα, νδεγνχλ ζην λα θαηεπζχλνληαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ή θαη ηα θέξδε ζε θξάηε κε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο ή ζε 

θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο. ε κειέηε ηνπ Avi-Yonah (2010), παξαζέηεη  πίλαθα πνπ 

δείρλεη ζε πνηα θξάηε  εκθαλίδνπλ ηα πεξηζζφηεξα  θέξδε ηνπο ακεξηθάληθεο 

πνιπεζληθέο εηαηξίεο ην έηνο 2005 θαη απνηεινχλ ζηνηρεία απφ ηελ ηζηνζειίδα ην U.S. 

Bureau of Economic Analysis (BEA). Απφ απηφλ ην πίλαθα πξνθχπηεη φηη απφ ηα 

δέθα  θξάηε ζηα νπνία εκθαλίδνπλ κεγάιε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα νη 

ακεξηθαληθέο εηαηξίεο, επηά απφ απηά εκθαλίδνπλ πνιχ κηθξνχο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο. Φαίλεηαη επνκέλσο φηη νη απνθάζεηο απηψλ ησλ εηαηξηψλ επεξεάδνληαη 

απφ ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο ζηα δηάθνξα θξάηε.  

3. Σν ζχζηεκα ην νπνίν ζήκεξα επηθξαηεί θαη βαζίδεηαη ζηελ αξρή ησλ ίζσλ 

απνζηάζεσλ είλαη πεξίπινθν. πσο ν Taylor (2005) ηνλίδεη παξαηεξεηέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ην ραξαθηεξίδνπλ  «σο δπζκεηαθίλεηε δεκηνπξγία κίαο αλφεηεο  

πεξηπινθφηεηαο». Οη πξφζθαηνη θαλφλεο ηνπ transfer pricing αλάδεημαλ κηα νιφθιεξε 

βηνκεραλία απφ δηθεγφξνπο, ινγηζηέο θαη νηθνλνκνιφγνπο, πνπ ε θχξηα 

δξαζηεξηφηεηα ηνπο είλαη  λα ζπκβνπιεχνπλ ηηο πνιπεζληθέο εηαηξίεο γηα ην πψο 

απνηειεζκαηηθά θαη θεξδνθφξα ζα κεζνδεχζνπλ ηηο ελδννκηιηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο. 

4. Σν πξφβιεκα κε ην ησξηλφ ζχζηεκα πξνθχπηεη απφ ηελ νπζία ηεο αξρήο ησλ ίζσλ 

απνζηάζεσλ : ηελ αληίιεςε φηη ζπλαιιαγέο κεηαμχ κε ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

κπνξνχλ λα βξεζνχλ θαη λα είλαη ηθαλνπνηεηηθά ζπγθξίζηκεο ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βάζε γηα θνξνινγηθή ζχγθξηζε θαη πίεζε ( Avi-Yonah et al., 

2003). Απηή ε αληίιεςε ήηαλ ινγηθή πξηλ 80 ρξφληα φηαλ παξνπζηάζηεθαλ θαη ηα 

πξψηα λνκνζεηήκαηα γηα ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. Πξηλ 80 ρξφληα ινηπφλ, 

ππήξραλ πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, αιιά νχηε ηα κέζα κεηαθνξάο νχηε νη 

επηθνηλσλίεο επέηξεπαλ θεληξηθή δηνίθεζε ησλ αλά ηνλ θφζκν εγθαηεζηεκέλσλ 

ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη έηζη νη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχζαλ 

πεξηζζφηεξν σο αλεμάξηεηεο. Αληίζεηα κεηά ηνλ δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν θαη 

θπξίσο ιφγν ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, νη ζπλζήθεο άιιαμαλ. ήκεξα είλαη πνιχ 

εχθνιν λα δηεπζχλεηο θεληξηθά έλαλ πνιπεζληθφ φκηιν επηρεηξήζεσλ, θαη απηνί νη 
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φκηινη αλαπηχζζνληαη ζε φιεο ηηο βηνκεραλίεο θαη ζε φιεο ηηο αγνξέο ηνπ θφζκνπ , 

φπνπ ε θνηλή δηνίθεζε δίλεη νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα. Δίλαη ινηπφλ, πάξα πνιχ 

δχζθνιν σο αθαηφξζσην λα βξεηο νηθνλνκηθά ζπγθξίζηκα ζηνηρεία θαη λα εθαξκφζεηο 

ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. Τπάξρνπλ κάιηζηα, αθφκα θαη εκπνξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο φπνπ απιψο δελ ππάξρνπλ ζπγθξίζηκα ζηνηρεία. Πρ. ηηο Η.Π.Α. δελ 

ππάξρνπλ αλεμάξηεηνη πξνκεζεπηέο ρνλδξηθήο πψιεζεο απηνθηλήησλ, άιια φινη  

αλήθνπλ ζηηο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο (Avi-Yonah, 2010). 

Σν γεγνλφο φηη είλαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη αδχλαηνλ λα βξεηο ζπγθξίζηκα 

ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζεηο ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ, έρεη ζπλέπεηεο ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο : 

- Αξρηθά νη θνξνινγηθέο αξρέο αιιά θαη νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο δαπαλνχλ ηεξάζηηα 

πνζά ζε ρξήκα θαη εξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ θαη λνκηθά λα 

ζεκειηψζνπλ ηηο ελδννκηιηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ 

ππάξρνπζα γξαθεηνθξαηηθή λνκνζεηηθή δηαδηθαζία.  

- Παξά φιεο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο, ηφζν νη θνξνινγηθέο αξρέο φζν θαη νη επηρεηξήζεηο 

πνιιέο θνξέο θαηαιήγνπλ ζηα δηθαζηήξηα φπνπ δαπαλνχληαη αθφκα πεξηζζφηεξα 

ρξήκαηα θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, ρσξίο λα εηζπξάηηεηαη θφξνο. 

- Οη επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ αλ νη ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο ηνπο ζα 

γίλνπλ δεθηέο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο , κε απνηέιεζκα ε αβεβαηφηεηα λα έρεη 

ζπλέπεηεο θαη ζηελ νηθνλνκηθή θαη ζηελ επελδπηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. 

-  Σν γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο, ζπλνδεπφκελν 

απφ ηελ δπλαηφηεηα κέζα απφ λφκηκεο θνξνινγηθά δηαδηθαζίεο λα κπνξνχλ 

ηνπνζεηήζνπλ ην θέξδνο ζε θξάηε κε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο, θπξίσο 

κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο ζε απηά ησλ άπισλ αγαζψλ θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ, έρεη σο απνηέιεζκα πνιιά θξάηε λα ράλνπλ ηεξάζηηα πνζά θφξσλ. 

- Λφγσ ηνπ φηη νη φξνη γηα ηελ ζπκκφξθσζε κε ηελ  αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ δελ 

είλαη μεθάζαξνη νχηε γηα ηηο θνξνινγηθέο αξρέο νχηε γηα ηηο επηρεηξήζεηο, πνιιέο 

ππνζέζεηο  πνπ αθνξνχλ θφξνπο εθαηνκκπξίσλ ζπδεηνχληαη ζηα δηθαζηήξηα, 

πξνζβάιινληαη κε εθέζεηο, ιχλνληαη κε δηαπξαγκαηεχζεηο  ή επαλαθαζνξίδνληαη κε 

κεζφδνπο πξνέγθξηζεο κεζνδνινγίαο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο γίλνληαη 

ηεξάζηηεο πξνζπάζεηεο θαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα 

ηεξεζεί ην θνξνινγηθφ απφξξεην, παξφια απηά απηή ε αβεβαηφηεηα ζηνπο θαλφλεο 

θαη ε δεκφζηα ιεπηνκεξήο εμέηαζε ηνπο δελ θάλεη θαιφ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη 
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γεληθά ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ελφο θξάηνπο. Σν απνηέιεζκα είλαη λα εκθαλίδνληαη 

αλαμηφπηζηεο ηφζν νη επηρεηξήζεηο, φζν θαη νη θπβεξλήζεηο αιιά θαη ην νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα. 

- Σν γεγνλφο φηη ην ζεκεξηλφ ζχζηεκα πνπ θαζνξίδεη ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο είλαη 

ηφζν ηξσηφ, εηδηθά φζν αθνξά ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ, έρεη 

αληίθηππν θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ θαη ζηελ γξαθεηνθξαηία 

πνπ επηβάιιεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο. Έλα ζχζηεκα πην θνληά ζηε Θεσξία ηεο 

Καηαλνκήο (Formulary Apportionment), νπζηαζηηθά ζα απινπνηνχζε ηηο δηαδηθαζίεο 

θαη ζα κείσλε ηελ γξαθεηνθξαηία. 

 

 

3.2.3 Σα Πξνβιήκαηα ηεο Θεσξίαο ηεο Καηαλνκήο.  

 

 

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ αληηηείλνπλ φηη ππάξρνπλ πνιιά 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζεσξία ηεο θαηαλνκήο. Παξαθάησ ζα πξνζπαζήζνπκε 

λα πξνζεγγίζνπκε ηα πξνβιήκαηα απηά, θαζψο ε ζπδήηεζε γηα ηε Θεσξία ηεο Καηαλνκήο 

(Formulary Apportionment) γίλεηαη πιένλ έληνλε θαη κάιηζηα φρη κφλν ζηηο Η.Π.Α. αιιά  

θπξίσο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

1.Δίλαη ε FA απζαίξεηε; 

Μπνξεί ε FA λα είλαη πξάγκαηη κηα θφξκνπια, έλαο ηχπνο, θαη πάλσ ζε απηφλ ηνλ 

ηχπν λα πξνζπαζνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε θνξνινγεηέα θέξδε θαη πξάγκαηη απηφ κπνξεί 

πεξηέρεη απζαηξεζίεο, αιιά απφ ηελ άιιε θαη ε αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ πεξηέρεη πνιιέο 

απζαηξεζίεο νχησο ε άιισο. ήκεξα είλαη π.ρ. δπλαηφλ κηα πνιπεζληθή λα κελ πιεξψλεη 

θφξνπο νχηε ζην ζηάδην ηεο παξαγσγήο, γηαηί έρεη ηελ έδξα ηεο ζε έλαλ θνξνινγηθφ 

παξάδεηζν ή γηαηί έρεη δηαπξαγκαηεπηεί ηνπ φξνπο θνξνιφγεζεο ηεο, αιιά νχηε θαη ζην 

ζηάδην ηεο δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ, γηαηί κπνξεί λα απνθεχγεη λα έρεη κφληκεο 

εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ δηαλνκή.  Άξα θαη ην ππάξρνλ ζχζηεκα πεξηέρεη αθφκα κεγαιχηεξεο 

απζαηξεζίεο. Δπηπιένλ ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κίαο επηρείξεζεο, θαη θπξίσο ηα 

πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ή κάξθα (trade mark), αλήθνπλ ζε φιεο ηηο εηαηξίεο ηνπ νκίινπ θαη 

δελ κπνξνχλ λα εκθαλίδνληαη θαη λα θνξνινγνχληαη ζε κία εηαηξία ηνπ νκίινπ, ζε θάπνηνλ 

θνξνινγηθφ παξάδεηζν. 
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Οη ππνζηεξηθηέο ηεο κεζφδνπ πηζηεχνπλ ινηπφλ φηη ζίγνπξα ζα  ππάξμνπλ 

απζαηξεζίεο θαη αδηθίεο κε ηελ εθαξκνγή ηεο FA, θαη ίζσο άιιεο επηρεηξήζεηο λα θιεζνχλ λα 

πιεξψζνπλ πεξηζζφηεξνπο θφξνπο θαη άιιεο ιηγφηεξνπο, αιιά φιεο ζα σθειεζνχλ απφ ηελ 

απιφηεηα ηεο κεζφδνπ. Καη αλ απηφ πνπ πξαγκαηηθά ζέινπλ νη πνιπεζληθέο είλαη λα 

πιεξψλνπλ θφξνπο, αιιά λα γιηηψζνπλ απφ ηελ δηπιή θνξνινγία, ηφηε απηή ε κέζνδνο 

κπνξεί λα ην εμαζθαιίζεη απηφ. 

 

2. Σν πξφβιεκα ηεο δηπιήο θνξνινγίαο. 

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ ζεσξνχλ φηη είλαη πάξα πνχ 

δχζθνιν λα κπνξέζνπλ νη ρψξεο λα έξζνπλ ζε κία ζπκθσλία γηα ηνλ ηχπν, πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ FA.  

Κάηη ηέηνην βέβαηα δελ είλαη αλέθηθην θαη κπνξεί λα γίλεη αθφκα θαη κέζσ ηνπ Ο.Ο..Α. Με 

κία ηέηνηα ζπλεξγαζία νη πηζαλφηεηεο γηα δηπιή θνξνινγία ή θαζφινπ θνξνινγία ζα 

κεδεληδφηαλ θαη δελ ζα ππήξρε πεξηζψξην ζηηο πνιπεζληθέο λα ρξεζηκνπνηνχλ κε ζθνπφ ηελ 

θνξναπνθπγή, ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ή ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ. 

Ση γίλεηαη φκσο ζηελ πεξίπησζε πνπ  δελ ζα ζπκθσλήζνπλ φιεο νη ρψξεο; 

Έηζη , αλ γηα παξάδεηγκα κία πνιπεζληθή επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ρψξεο πνπ έρνπλ 

πηνζεηήζεη ηελ FA θαη ζε ρψξεο κε μερσξηζηή  ινγηζηηθή, ζα ηείλεη λα θαηεπζχλεη ηα θέξδε 

ηεο ζηηο πξψηεο ρψξεο, αθνχ ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε εθεί δελ ζα είλαη αλάινγε κε ηα 

θέξδε ηεο, αιιά ζα απνηειεί έλα θιάζκα, πνπ αξηζκεηή ζα έρεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο ζηα θξάηε απηά. Έηζη ζα κεησζνχλ ηα θνξνινγηθά έζνδα ζε απηά ηα θξάηε πνπ 

έρνπλ αλεμάξηεηε ινγηζηηθή, θαη ζα απνηειεί έλα επηπιένλ θίλεηξν γηα απηά λα πηνζεηήζνπλ 

ηελ FA. 

Πεξαηηέξσ, αλ κία ρψξα πηνζεηήζεη ηελ FA θαη κία άιιε δελ πηνζεηήζεη θαζφινπ ηελ 

FA, ή πηνζεηήζεη κία δηαθνξεηηθή θφξκνπια, πάιη ελέρεη ν θίλδπλνο ηεο δηπιήο θνξνινγίαο ή 

ηεο δηπιήο κε θνξνινγίαο. Απηφο πξάγκαηη, παξακέλεη έλαο ζνβαξφο θίλδπλνο ηεο 

κνλνκεξήο πηνζέηεζεο κίαο θφξκνπιαο. κσο, θαη ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο κε ηελ 

κεκνλσκέλε θνξνιφγεζε ζηα δηάθνξα θξάηε ελέρεη απηνχο ηνπο θηλδχλνπο θαη κάιηζηα ζε 

πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ φπσο αλαιπηηθά παξνπζηάζακε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. 

 

3.Καζνξηζκφο ηεο θνξνινγηθήο βάζεο. 

Απηφ πνπ ζα ήηαλ επηζπκεηφ γηα λα θηλεζνχκε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζεσξίαο ηεο 

θαηαλνκήο , ζα ήηαλ κία παγθφζκηα ζπκθσλία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο. 
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Γελ ελδηαθέξεη θαη άιισζηε ζα ήηαλ θαη αθαηφξζσην, κία εμίζσζε ησλ θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ. Μία ζπκθσλία φκσο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο , δελ είλαη 

αθαηφξζσηε δεδνκέλνπ φηη νη φκηινη εηαηξηψλ ήδε είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξνπζηάδνπλ 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Έηζη είλαη πνιχ εχθνιν κε βάζε έλαλ ηχπν, λα 

ηνπνζεηήζεηο ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο δξαζηεξηφηεηαο ηα παγθφζκηα θέξδε πνπ παξνπζηάδνπλ 

νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

  Δπίζεο, κία ηέηνηα ζπκθσλία δηεπθνιχλεηαη απφ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, ηα 

νπνία έρνπλ πηνζεηήζεη νη Η.Π.Α., ε Δ.Δ. θαη ε Ιαπσλία. 

Μία άιιε ελαιιαθηηθή, είλαη θάζε πνιπεζληθή εηαηξία λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ινγηζηηθή ηεο 

ρψξαο απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ θνξνινγηθή ηεο βάζε (European 

Commission, 2001). Απηή ε πξννπηηθή ζα έρεη ην πιενλέθηεκα λα ζπκπίπηεη ε θνξνινγηθή 

βάζε κε ηελ ινγηζηηθή βάζε ησλ επηρεηξήζεσλ . Σα πιενλεθηήκαηα εδψ είλαη κεγάια γηαηί 

απηφ ζα εκπνδίδεη ηελ ππνεθηίκεζε ησλ ινγηζηηθψλ  θεξδψλ γηα θνξνινγηθνχο ιφγνπο, θαη 

ηελ ππεξεθηίκεζε ηνπ εηζνδήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα θαλεί απμεκέλε ε θεξδνθνξία ηεο 

επηρείξεζεο ζηνπο κεηφρνπο.  

Τπάξρεη αθφκα ε επηθχιαμε φηη έλα ζχζηεκα transfer pricing βαζηζκέλν ζηελ FA, 

δειαδή ζε έλαλ ηχπν θαηαλνκή ηνπ παγθφζκηνπ εηζνδήκαηνο, ζα απαηηεί απφ ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο ζηα δηάθνξα θξάηε λα έρνπλ πιεξνθνξίεο  θαη γηα μέλεο πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο. κσο ήδε ε αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ  απαηηεί ηέηνηεο πιεξνθνξίεο. Γελ 

ππάξρεη ηξφπνο λα απνθεπρζεί ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ ησλ 

δηαθφξσλ θξαηψλ,  ζε πιεξνθνξίεο γηα επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζε άιιεο δηθαηνδνζίεο. 

 

4.Αξλεηηθέο επηδξάζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

Μεξηθνί κειεηεηέο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, ππνζηεξίδνπλ ε πηνζέηεζε ηεο 

FA ζα έρεη δπζαλάινγε επηξξνή ζηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. Πνιιέο έξεπλεο δείρλνπλ φηη 

ζα απμεζνχλ ππέξκεηξα νη θφξνη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 

Δθηηκνχλ φηη νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζα απμεζνχλ θαηά 81% 

ζε ζχγθξηζε κε άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ αλακέλεηαη κία αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 29% 

(Shackelford and Slemrod, 1998). 

Θα ππάξρνπλ φκσο θαη κεγάια πιενλεθηήκαηα γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο. Καηαξρήλ 

ζα απινπνηεζεί πνιχ ην ζχζηεκα θνξνινγίαο. Καη νη πξψηεο πνπ ζα σθειεζνχλ ζα είλαη νη 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Αθφκα αλ ε πηνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλδπαζηεί κε κείσζε 

ηνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο, ζα είλαη αθφκε πεξηζζφηεξεο νη επηρεηξήζεηο πνπ ζα σθειεζνχλ. 
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3.2.4. Η Καηλνχξηα Πξνζέγγηζε ηεο Φνξνινγίαο ησλ Δπηρεηξήζεσλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Σν 2001, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξνπζίαζε κία κειέηε γηα κία ζηξαηεγηθή πνπ ζα 

επηηξέςεη ηεο επηρεηξήζεηο ηεο E.Δ.  λα ππνινγίδνπλ ηα θέξδε ηνπο κέζα ζηελ Δ.Δ., ζε κία 

θνηλή ελνπνηεκέλε θνξνινγηθή βάζε θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ έλα ηχπν γηα λα δηαλέκνπλ ηα 

θέξδε ηνπο ζηα θξάηε-κέιε. πσο εμεγεί ε κειέηε ηνπ European Commission’s  Directorate 

General for Taxation and Customs Union (2001), νη επηρεηξήζεηο ζηελ Δ.Δ. ζα  ππνινγίδνπλ 

ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηνπ νκίινπ ζηελ Δ.Δ. κε ζπγθεθξηκέλνπο θνξνινγηθνχο θαλφλεο.  Οη 

εηαηξίεο ηνπ νκίινπ ζα θνξνινγνχληαη γηα ην κεξίδην ηνπο, αλάινγα κε ηνπο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο ηνπ θξάηνπο-κέινπο ζην νπνίν είλαη εγθαηαζηεκέλεο. Η Κεληξηθή ηδέα ηεο 

κειέηεο είλαη, φηη ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. ζα ζπκπιεξψλνπλ ηελ μερσξηζηή θνξνινγία ηεο 

θάζε νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ε νπνία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ, 

κε  ηελ ζπλνιηθή θνξνινγία ηνπ νκίινπ, βάζε ηεο Θεσξίαο ηεο θαηαλνκήο (formulary 

apportionment). Απηή ζα είλαη κία εθδνρή θνξνιφγεζεο ηνπο ζηελ βάζε ησλ ελνπνηεκέλσλ 

εζφδσλ θαη δελ ζα αληηθαηαζηήζεη ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ησλ θξαηψλ-κειψλ ην νπνίν ζα 

ιεηηνπξγεί παξάιιεια. 

Σν ηζρπξφ επηρείξεκα πνπ πξνβάιεη ε  κειέηε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο είλαη φηη « 

κφλν κε κία ελνπνηεκέλε θνξνινγηθή βάζε, κέζσ κίαο εληαίαο δνκήο ζηελ θνξνινγία ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο  κέζα ζηελ Δ.Δ. , ζα μεπεξαζηνχλ ηα θνξνινγηθά 

εκπφδηα γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο ζε κία ελνπνηεκέλε αγνξά» ( European 

Commission Communication ,2001). 

Σν 2005 παξνπζηάζηεθε κία άιιε κειέηε ηνπ Δuropean Commission Directorate-

General Taxation & Customs Union (2005), ζηελ νπνία παξνπζηάζηεθαλ ηα πην ζεκαληηθά 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπδήηεζε ηεο πηνζέηεζεο ηεο Θεσξίαο ηεο Καηαλνκήο. 

 Σν πην ζνβαξφ ζέκα ζε απηή ηελ κειέηε είλαη, πνηα ζηνηρεία ζα πεξηέρεη ν ηχπνο κε βάζε ηνλ 

νπνίν ζα γίλεη ε θαηαλνκή.  

Μία κειέηε ηνπ McLure (1980, 1981) ζηηο Η.Π.Α. έδεημε φηη φηαλ ππνινγίδεηο ην 

εηζφδεκα κίαο πνιηηείαο ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ ηχπν πνπ ζπλδπάδεη ην κεξίδην ηεο εηαηξίαο 

ζε απηήλ ηελ πνιηηεία ζε ηδηνθηεζία, κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο θαη  πσιήζεηο γηα λα 

πξνζδηνξίζεηο ηνλ θφξν ηεο,  κεηακνξθψλεηο ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο ηεο εηαηξίαο, ζε θφξν 

ζηελ πεξηνπζία, ζηνπο κηζζνχο θαη ζηηο πσιήζεηο ( McLure 1980, 1981).   
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Δπηπιένλ, απφ ηελ ζηηγκή  πνπ ρξεζηκνπνηείο νπνηνδήπνηε δεδνκέλν κηαο εηαηξίαο γηα 

λα θαηαλείκεηο  ηα θέξδε , νπζηαζηηθά επεκβαίλεηο ζηηο επηινγέο ηεο εηαηξίαο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν δεδνκέλν. Έηζη, κπνξεί λα επηδξάζεηο ζηηο επηινγέο κίαο εηαηξίαο ζηηο 

επελδχζεηο ηεο, ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδφκελσλ ή ζηηο πσιήζεηο ηεο. Γηα παξάδεηγκα αλ 

ρξεζηκνπνηήζνπκε έλαλ ηχπν θαηαλνκήο βαζηζκέλν ζην θεθάιαην, φηαλ έλαο φκηινο 

απνθαζίζεη λα επελδχζεη πεξηζζφηεξν θεθάιαην ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλδεδεκέλε εηαηξία, 

ηφηε ην εηζφδεκα πνπ θαηαλέκεηαη ζε απηή ηελ εηαηξία βάζε ηνπ ηχπνπ ηεο FA, ζα απμεζεί 

θαη έηζη ζα απμεζεί θαη ν θφξνο γηα ηελ ζπλδεδεκέλε εηαηξία. Απηφ κπνξεί λα απνζαξξχλεη 

ηνλ φκηιν ή θαη λα ηνλ απνηξέςεη απφ ην λα απμήζεη ην θεθάιαην ζηελ εηαηξία απηή. Σν ίδην 

επηρείξεκα ζα πξνβιεζεί γηα νπνηνδήπνηε δεδνκέλν ηεο εηαηξίαο ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ ηχπν. 

Αθνχ ην ελνπνηεκέλν εηζφδεκα αληηζηνηρεί ζε κία επηζηξνθή ηνπ επελδπφκελνπ θεθαιαίνπ, 

ε νηθνλνκηθή ζεσξία πξνηείλεη λα θαηαλεκεζεί ην εηζφδεκα κε θξηηήξην ην θεθάιαην πνπ 

έρεη επελδπζεί, ζε θάζε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε. κσο ην θεθάιαην, δελ είλαη ν κφλνο 

ζπληειεζηήο παξαγσγήο θαη θέξδνπο. Η εξγαζία είλαη έλαο άιινο ζπληειεζηήο παξαγσγήο 

θαη επνκέλσο έλαο  ηχπνο θαηαλνκήο ζα πξέπεη λα αληαλαθιά ηελ επίδξαζε ηεο εξγαζίαο ζην 

εηζφδεκα είηε ζαλ αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ή κε ηηο κηζζνδνηηθέο απνδεκηψζεηο.   

Ο Musgrave (1984), κειεηψληαο ηηο αξρέο θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο ζηηο Η.Π.Α. 

ππνζηήξημε φηη έλαο ηχπνο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη θαη ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 

δήηεζεο . Η πεξηνπζία θαη ε εξγαζία αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο ελψ νη 

πσιήζεηο θαη ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο (Musgrave 1984). 

Πεξηιακβάλνληαο ηηο πσιήζεηο ζε κία θφξκνπια θαηαλνκήο , δερφκαζηε φηη ε δήηεζε 

παξάγεη αμία.  

Ο Musgrave (2000) εμήγεζε φηη «Γελ θαίλεηαη λα ππάξρεη κία αληηθεηκεληθή θαη 

κνλαδηθή απάληεζε ζην εξψηεκα πψο ζα πξέπεη λα κνηξαζηνχλ ηα θέξδε κίαο εηαηξίαο  ζε 

έλα πεξηβάιινλ κε πνιιέο δηθαηνδνζίεο». Παξφια απηά ην λα ππάξμεη κία ζπκθσλία γηα ηνπο 

θαλφλεο δηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο δηθαηνδνζίεο είλαη πςίζηεο 

ζπνπδαηφηεηαο. 

Οη Avi-Yonah and Clausing  (2007) πξνηείλνπλ έλαλ απιφ ηχπν πνπ λα ιακβάλεη 

ππφςε ηνπ έλα θιάζκα πνπ ζα έρεη αξηζκεηή ηηο πσιήζεηο ζε θάζε πεξηνρή θαη παξνλνκαζηή 

ηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο ηνπ νκίινπ. Οη πσιήζεηο ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ βάζε πξννξηζκνχ 

ηνπο, βαζηζκέλε ζην πνπ βξίζθεηαη ν πειάηεο θαη φρη απφ ηνλ  ρψξν παξαγσγήο ηεο 

επηρείξεζεο.  

Σν ζχζηεκα απηφ έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα, κε πξψην φηη νη επηρεηξήζεηο δελ 

κπνξνχλ εχθνια λα πηνζεηήζνπλ ζηξαηεγηθέο θνξναπνθπγήο , γηαηί δελ κπνξνχλ λα 
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θαζνξίζνπλ απηνί ζε πνηα πεξηνρή είλαη εγθαηεζηεκέλνη νη πειάηεο ηνπο. Γεχηεξν, ζα 

απνθεπρζεί κία ππνιαλζάλνπζα θνξνινγία ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο κηζζνδνζίαο, ε νπνία 

κπνξεί λα δηαζηξεβιψζεη ηεο επελδπηηθέο θαη κηζζνδνηηθέο απνθάζεηο ελφο νκίινπ.  

  Οη ίδηνη ζηελ κειέηε ηνπο, αλαγλσξίδνπλ φηη ππάξρνπλ πιενλεθηήκαηα ζηελ ρξήζε 

κηαο θφξκνπιαο κε πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο, αθνχ ιακβάλεη ππφςε  ηνλ ηνκέα ηεο 

πξνζθνξάο  ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο θέξδνπο. Αθνχ ε αμία παξάγεηαη απφ ηελ πξνζθνξά 

θαη ηελ δήηεζε, είλαη αδχλαηνλ απηά λα ηα δηαρσξίζεηο ζε κία πξνζπάζεηα θαηαλνκήο ηνπ 

θέξδνπο. Δπίζεο, αλαγλσξίδνπλ φηη φηαλ ε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο γίλεηαη κε κία 

θφξκνπια βαζηζκέλε ζε ηξεηο παξάγνληεο, ζην θεθάιαην, ηελ εξγαζία θαη ζηηο πσιήζεηο 

είλαη πην δχζθνιν λα αλαπηχμεηο πνιηηηθέο θνξναπνθπγήο, απφ ην λα έρεηο έλαλ παξάγνληα 

ζηνλ ηχπν. 

Αλ ινηπφλ ρξεζηκνπνηεζεί έλαο ηχπνο γηα θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζα πεξηέρεη 

ηξεηο  παξάγνληεο φπσο ην θεθάιαην, ηελ εξγαζία θαη ηηο πσιήζεηο, ην εξψηεκα πνπ ζα 

πξέπεη λα δηεξεπλεζεί είλαη ην βάξνο ηνπ θάζε παξάγνληα, ην πνζνζηφ δειαδή κε ην νπνίν ζα 

πξέπεη λα πνιιαπιαζηαζηεί θάζε παξάγνληαο. 

Έλαο ηξφπνο ζα ήηαλ ν θάζε παξάγνληαο λα έρεη ην ίδην βάξνο, δειαδή 1/3. Άιινο 

ηξφπνο ζα ήηαλ λα κνηξάζνπκε ην βάξνο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

παξαγσγή θαη ηηο πσιήζεηο. Έηζη ην θεθάιαην θαη ε εξγαζία ζα είραλ ζπληειεζηή ¼ ,ελψ νη 

πσιήζεηο ½. 

Καη άιινη κέζνδνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Μπνξεί δειαδή ην πνζνζηφ ηνπ 

θάζε παξάγνληα λα είλαη αλάινγν κε ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ ζηα ζπλνιηθά θέξδε ηνπ νκίινπ. 

Απηή ηελ εθδνρή ρξεζηκνπνηεί ε κέζνδνο ηνπ επηκεξηζκνχ ηνπ θέξδνπο (split profits 

method). Οη Η.Π.Α. ρξεζηκνπνηνχλ ηχπνπο ζηελ Πξνέγθξηζε Μεζνδνινγίαο (APA), γηα 

εηαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην παγθφζκην 

εκπφξην. Μέζσ απηψλ ησλ ηχπσλ , κία εηαηξία επηκεξίδεη ηα θέξδε ηεο βαζηδφκελε ζηνπο 

παξάγνληεο αμία, θίλδπλνο θαη δξαζηεξηφηεηα. Οη νξηζκνί απηψλ ησλ παξαγφλησλ, φπσο θαη 

ην πνζνζηφ ηνπ θάζε παξάγνληα ζηνλ ηχπν πξνζδηνξίδεηαη γηα θάζε εηαηξία κεκνλσκέλα. 

Δπίζεο, έλα ηχπνο θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο κπνξεί λα κε έρεη εθαξκνγή ζε φιεο 

ηηο επηρεηξήζεηο  π.ρ. έλαο ηχπνο πνπ ζα πεξηέρεη ηνπ ηξεηο παξάγνληεο θεθάιαην , εξγαζία θαη 

πσιήζεηο είλαη ηδαληθφο γηα βηνκεραληθέο θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. Γηαθνξεηηθνί ηχπνη 

θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επηρεηξήζεηο π.ρ. ζηνλ 

ρψξν ησλ θαηαζθεπψλ, ζην ρψξν ησλ ππεξεζηψλ, γηα αεξνπνξηθέο ή ζηδεξνδξνκηθέο 

επηρεηξήζεηο, γηα ηηο ξαδηνθσληθέο ή ηειενπηηθέο επηρεηξήζεηο, γηα ηηο εθδφζεηο , γηα εηαηξίεο 

ηειεπηθνηλσληψλ, αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, ηξάπεδεο . Απηνί νη ηδηαίηεξνη ηχπνη θαηαλνκήο ηνπ 
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εηζνδήκαηνο  αληαλαθινχλ έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Έηζη ζηνλ Καλαδά, γηα ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο , ηνλ παξάγνληα ηεο 

κηζζνδνζίαο αληηθαηέζηεζε  ην ζπλνιηθφ θφζηνο ελεξγεηηθνχ, θαη ηηο πσιήζεηο 

αληηθαηέζηεζαλ ηα έζνδα απφ ηα αεξνπνξηθά κίιηα. Γηα ηηο  αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο , 

παξάγνληαο ζεσξνχληαη κφλν ηα premium πνπ θεξδίδεη θάζε εηαηξία πξνο ηα ζπλνιηθά 

premius ηνπ νκίινπ. Γηα ηηο ηξάπεδεο νη κηζζνί ησλ ππαιιήισλ ζηηο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο  

ζπλ νη θαηαζέζεηο θαη ηα δάλεηα ζηηο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο, ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα 

ζχλνια ηεο ηξάπεδαο (EUROPEAN COMMISSION Directorate-General Taxation & 

Customs Union, 2005). 

Σν δεχηεξν πνιχ ζνβαξφ ζέκα ζηελ Θεσξία ηεο Καηαλνκήο είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ε 

θνξνινγηθή βάζε (tax base). ηελ εξγαζία ηνπ Jack M. Mintz (2007), ε νπνία εθπνλήζεθε 

ζηα πιαίζηα ηνπ International Tax Conference on the Common Consolidated Corporate Tax 

Base, ηελ ρνξεγία ηνπ νπνίνπ αλέιαβε κεηαμχ άιισλ ην Γεξκαληθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 

ηίζεηαη σο  πην ζπνπδαίν εξψηεκα  ηη ζα θέξδηδε ε Δ.Δ. απφ ηελ ελνπνίεζε ηεο θνξνινγηθήο 

βάζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Δθεί αλαθέξεηαη φηη θαλέλα ζχζηεκα πηνζέηεζεο ηεο θνηλήο θνξνινγηθήο βάζεο 

(consolidated tax base) δελ είλαη ηέιεην θαη , φπσο έρεη θαλεί απφ ηα παξαδείγκαηα ηνπ 

Καλαδά θαη ησλ Η.Π.Α. ε αιιαγή ζε έλα θαζεζηψο πνπ ζα βαζηζηεί ζηελ θνηλή θνξνινγηθή 

βάζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Δ.Δ., δελ κπνξεί λα γίλεη ρσξίο 

νηθνλνκηθά, δηνηθεηηθά θφζηε  θαη ππνρσξήζεηο. κσο ζα ππάξρνπλ θαη πνιιά νθέιε.  Μία 

ελνπνηεκέλε θνξνινγηθή βάζε ζα βειηίσλε πξψηα ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ηελ θνξνινγηθή δηθαηνζχλε, ζην βαζκφ πνπ νη δηαθνξέο ζηηο θνξνινγηθέο βάζεηο κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ ζα κεηψλνληαλ, θαη ζα αλαπηπζζφηαλ κία πην θαηαλνεηή κεηαρείξηζε ησλ 

επελδχζεσλ κέζα ζηα ζχλνξα ηεο Δ.Δ. ή έμσ απφ απηά.  

Με κία ελνπνηεκέλε θνξνινγηθή βάζε ηα θφζηε δηαρείξηζεο, δηνίθεζεο θαη 

ζπκκφξθσζεο ζα κεηψλνληαλ αθνχ ην transfer pricing  ησλ ζπλαιιαγψλ ζα επεξεάδεη 

ιηγφηεξν ηελ θνξνινγηθή ηθαλφηεηα, νη επηρεηξήζεηο ζα είραλ ιηγφηεξνπο θαλφλεο γηα λα 

πξνζδηνξίδνπλ ηα θέξδε ηνπο θαη νη θπβεξλήζεηο ζα κείσλαλ δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο θαη 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζνπλ ηελ θνξναπνθπγή θαη ηελ θνξνδηαθπγή. 

Σν κεγαιχηεξν θέξδνο γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο απφ ηελ πηνζέηεζε κίαο θνηλήο 

θνξνινγηθήο βάζεο , είλαη φηη ζα κεησζεί ην θφζηνο ζπκκφξθσζεο. Σν θέξδνο γηα ηηο 

θπβεξλήζεηο είλαη φηη ζα βειηησζεί ε ηθαλφηεηα ηνπο λα ζπιιέγνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη 

θφξνπο, αθνχ ζα έρνπλ κεηψζεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο κεηαθνξάο θαη ηνπ ρεηξηζκνχ ησλ 

θεξδψλ απφ κία δηθαηνδνζία (jurisdiction) ζε άιιε.    
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Σξεηο ινηπφλ είλαη ε θπξηφηεξνη ιφγνη γηα λα πηνζεηήζεη ε Δ.Δ. κηα ελνπνηεκέλε 

θνξνινγηθή βάζε (consolidated tax base) (Mintz, 2007): 

- Η νηθνλνκηθή ελνπνίεζε ζηελ Δ.Δ. θάλεη πνιχ δχζθνιε ηελ δηαρείξηζε ηεο 

θνξνινγηθήο βάζεο ελφο νκίινπ κε ηδηαίηεξε ινγηζηηθή (separate accounting) γηα θάζε 

θξάηνο-κέινο, θάηη ζην νπνίν ζπληειεί θαη ην transfer pricing. 

- Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν ζα 

κεηψζνπλ ηα θφζηε θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο(compliance costs),. 

- Η ρξεζηκνπνίεζε κίαο κεζφδνπ θαηαλνκήο γηα ηελ θνηλή θνξνινγηθή βάζε ζα 

κεηψζεη ην αληαγσληζκφ ησλ θξαηψλ κειιψλ γηα κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ ζε ζρέζε κε ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο. 

 

χκθσλα κε ηελ κειέηε ηεο Eπξσπατθήο Δπηηξνπήο Directorate-General Taxation & 

Customs Union  (2005), ην πην ζπνπδαίν βήκα γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο Θεσξίαο ηεο 

Καηαλνκήο είλαη ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. λα θζάζνπλ ζε κία ζπκθσλία γηα κία θνηλή 

θνξνινγηθή βάζε θαη γηα έλαλ θνηλφ ηχπν. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ζα ράζνπλ ηελ απηνλνκία 

ηνπο φζν αθνξά ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία ηνπο.  ηαλ δηαλεκεζεί ε θνηλή θνξνινγηθή βάζε 

κε έλαλ θνηλά απνδεθηφ ηχπν, ηφηε νη θνξνινγηθέο ηνπο δηνηθήζεηο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ επελδπηηθφ θιίκα επηιέγνληαο ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο ηνπο θαη 

πξνζθέξνληαο θνξνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο, ζχκθσλα κε ηελ θνξνινγηθή πνιηηηθή ηνπο.  

Ο ηχπνο γηα ηελ ζεσξία ηεο θαηαλνκήο ζηελ Δπξψπε , ζα πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε 

εηδηθνχο παξάγνληεο θάζε θιάδνπ  θαη λα πεξηβάιινληαη απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξεηο, ην 

θεθάιαην ηελ κηζζνδνζία θαη ηα αθαζάξηζηα έζνδα. Σν θεθάιαην θαη ε κηζζνδνζία πξέπεη λα 

κεηξηέηαη ζηελ πξνέιεπζε ηνπο, ελψ ηα αθαζάξηζηα θαηά ηνλ πξννξηζκφ ηνπο. 

Βέβαηα, ζηελ Δ.Δ. ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί είλαη φηη  

δελ ππάξρεη θνηλή θνξνινγηθή Αξρή. Γηα ην ιφγν απηφ ηα θξάηε- κέιε ζηξέθνληαη ζηα 

Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ζαλ κία αξρή γηα λα θαζνξίζνπλ ηελ θνηλή θνξνινγηθή 

βάζε(Mintz, 2007).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  4 

ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΟ 

 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα κειεηήζνπκε ηελ εμέιημε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο 

ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο ζηελ ρψξα καο, θαζψο θαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ ζχληαμε 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

 

4.1 Ννκνζεηηθφ Πιαίζην γηα ηηο  Δλδννκηιηθέο πλαιιαγέο. 

 

 

πσο αλαθέξακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αλεπηπγκέλεο  ρψξεο 

έρνπλ ζεζπίζεη ζήκεξα θαλφλεο  γηα ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο πνπ δηεμάγνληαη κέζα ζηα 

πιαίζηα ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο πνπ έρεη εθδψζεη ν 

Οξγαληζκφο  Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.) θαζψο επίζεο θαη ηηο 

ξπζκίζεηο  ηεο Δλφηεηαο 482 ηνπ Κψδηθα Δζσηεξηθψλ Δζφδσλ ησλ Η.Π.Α.  

Βαζηθφο ππξήλαο ησλ εζληθψλ θαλφλσλ γηα ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο, ζχκθσλα 

κε ηνπο παξαπάλσ θαλνληζκνχο, παξακέλεη ε αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. Παξφια απηά ε 

πηνζέηεζε ηεο αξρήο θαζψο θαη ν ηξφπνο ηεθκεξίσζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ζηηο εζληθέο 

λνκνζεζίεο παξνπζηάδεη δηαθνξέο, πνπ θπξίσο έρνπλ λα θάλνπλ  : 

1. Με ην νξηζκφ ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

2. Με ηηο δηαηππψζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ. 

3. Με ηηο κεζφδνπο ηεθκεξίσζεο πνπ πξνηείλνληαη. 

4. Με ηηο πξνζεζκίεο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ. 

Η θάζε πνιπεζληθή επηρείξεζε νθείιεη λα ηεξεί ηνπο θνξνινγηθνχο θαλφλεο ησλ 

θξαηψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη θαη απηή ε δηαδηθαζία ηείλεη λα γίλεη πεξίπινθε, 

δαπαλεξή  θαη απαηηεί κεγάιε πξνζνρή, αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηηο ζπρλέο ηξνπνπνηήζεηο θαη 

αιιαγέο ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά ε θνξνινγηθή δηνίθεζε ηνπ θάζε θξάηνπο, αλαγλσξίδνληαο ηελ 

ζεκαληηθφηεηα θαη ην εχξνο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ζηελ ζεκεξηλή νηθνλνκία  θαη 

πξνζπαζψληαο λα εμαζθαιίζεη ηελ θνξνινγηθή βάζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
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δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ δηθαηνδνζία ηεο, θαη λα πεξηνξίζεη ηελ θνξναπνθπγή θαη ηελ 

κεηαθίλεζε θεξδψλ, εληείλεη ηνπο ειέγρνπο. ηα πιαίζηα δε, ηεο ζεκεξηλήο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ε πξνζπάζεηα απηή ηίζεηαη ζε πξνηεξαηφηεηα. 

ηηο επφκελεο δχν ππνελφηεηεο ζα παξνπζηάζνπκε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη 

ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο ζηελ ρψξα καο δηαρξνληθά. 

 

   

4.1.1 Δμέιημε ηεο λνκνζεζίαο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ κέρξη 31/12/2013. 

 

 

ηελ ρψξα καο νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχζαλ ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο ελζσκαηψζεθαλ 

γηα πξψηε θνξά ζην λ. 2238/94 ( άξζξν 39) , κε ηνλ νπνίν θπξψζεθε ν Κψδηθαο Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λφκνπ, νπζηαζηηθά νξίδεηαη γηα πξψηε 

θνξά ζηελ Διιεληθή λνκνζεζία ε ηήξεζε ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ γηα ηηο 

ζπλαιιαγέο αγνξαπσιεζίαο ή παξνρήο ππεξεζηψλ κεηαμχ εκεδαπψλ επηρεηξήζεσλ, φηαλ 

ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηνπο άκεζεο ή έκκεζεο νπζηψδνπο δηνηθεηηθήο ή νηθνλνκηθήο 

εμάξηεζεο ή ειέγρνπ,  θαη  κεηαμχ αιινδαπήο θαη εκεδαπήο επηρείξεζεο , φηαλ ε εκεδαπή 

επηρείξεζε ηειεί ππφ ηνλ έιεγρν ηεο αιινδαπήο ιφγσ ζπκκεηνρήο ηεο δεχηεξεο ζην θεθάιαην 

ή ζηελ δηνίθεζε ηεο πξψηεο.   

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 2238/94 πνπ ηζρχνπλ  γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο 

ρξήζεηο κέρξη θαη ηηο 31/12/2010 δελ ζεζπίζηεθε θακία ππνρξέσζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο γηα εθ 

ησλ πξνηέξσλ ηεθκεξίσζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγψλ. Απηφ βέβαηα, δελ 

εκπνδίδεη ηηο θνξνινγηθέο αξρέο λα δηελεξγήζνπλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ 

θαη γηα απηέο ηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο. Καηά ην θνξνινγηθφ έιεγρν αλ ακθηζβεηεζνχλ νη 

ηηκέο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηελ επηρείξεζε έλα είδνο 

ηεθκεξίσζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε αλ δελ έρεη ηεξεζεί ε αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ ε 

θνξνινγηθή ειεγθηηθή αξρή κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηηο ηηκέο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ 

εθαξκφδνληαο ηηο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο Δλδννκηιηθέο Σηκνιφγεζεο, γηα 

ηηο Πνιπεζληθέο Δπηρεηξήζεηο θαη ηηο Φνξνινγηθέο Αξρέο.  

  Η πξψηε θνξά πνπ ζεζπίδεηαη ππνρξέσζε ζηελ ρψξα καο γηα ηεθκεξίσζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ είλαη κε έλαλ λφκν φρη θνξνινγηθφ, αιιά 

λφκν ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Ν. 3728/2008.  ε 

εθαξκνγή ηηο παξαγξάθνπ 10 ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ, εθδφζεθε ε κε αξηζκφ Α2-8092   (ΦΔΚ 
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Β΄ 2709/31.12.2008) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο ε νπνία εμεηδίθεπε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λφκνπ.  

Με ηηο δηαηάμεηο απηέο ζεζπίδεηαη γηα πξψηε θνξά ε ππνρξέσζε γηα ηηο ζπλδεδεκέλεο 

εηαηξίεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42
ε
 ηνπ λ.2190/1920, λα θαηαξηίδνπλ θάθειν 

ηεθκεξίσζεο γηα ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο ηνπο, ν νπνίνο είλαη δηαζέζηκνο φπνηε δεηεζεί 

απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο. Δπίζεο, ζεζπίδεηαη φηη νη ππφρξεεο εηαηξίεο  πξέπεη λα 

ππνβάιινπλ εηεζίσο ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, κεηά ηελ ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπο 

πεξηφδνπ θαη ζε νξηζκέλε πξνζεζκία, ηα ζηνηρεία ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπο, ηδίσο 

ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία απηψλ. Με ηηο δηαηάμεηο απηέο επηβάιινληαη πςειά πξφζηηκα ζηνπο 

παξαβάηεο. Δλψ πξνβιέπεηαη ε ελεκέξσζε ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ γηα ηελ επηβνιή ησλ 

θνξνινγηθψλ θπξψζεσλ ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.2238/94. 

 Οπζηαζηηθά δειαδή κέρξη θαη ην έηνο 2013 θαη ηελ ηζρύ ηνπ λ.4110/2013, ζηνλ έιεγρν ησλ 

ελδννκηιηθώλ ζπλαιιαγώλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ επηβνιή πξνζηίκσλ, 

εκπιεθόηαλ δύν Υπνπξγεία, ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ θαη ην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο. 

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.2238/94 αληηθαηαζηήζεθαλ κε ην άξζξν 1 ηνπ 

λ.3775/09. Σαπηφρξνλα κε ηνλ ίδην λφκν θαη κε ην άξζξν 2 ζεζπίζηεθε ην άξζξν 39
Α
. Με ηα 

άξζξα απηά, νπζηαζηηθά νξίζηεθε κε θνξνινγηθέο δηαηάμεηο, ε ππνρξέσζε ζε επηρεηξήζεηο 

γηα θαηάξηηζε θαθέινπ ηεθκεξίσζεο ηηκψλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, αιιά κόλν γηα 

δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο. πγθεθξηκέλα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 39
Α
 νξίζηεθε φηη «εκεδαπή 

επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί κε νπνηνδήπνηε ηχπν θαη κνξθή ζηελ Διιάδα θαη ζπλδέεηαη κε 

αιινδαπή επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Κ.Φ.Δ., ππνρξενχηαη ζε 

παξνρή ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ηεθκεξίσζεο ησλ ηηκψλ ησλ κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγψλ 

γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ παξ. 2 θαη 8 ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ.» 

Με ηηο δηαηάμεηο απηέο ε εκεδαπή επηρείξεζε κέινο πνιπεζληθνχ νκίινπ έρεη 

ππνρξέσζε λα θαηαξηίζεη «βαζηθφ θάθειν ηεθκεξίσζεο» πνπ είλαη θνηλφο γηα φιεο ηηο 

εηαηξίεο ηνπ νκίινπ θαη πεξηέρεη θνηλέο ηππνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο φπσο γεληθή πεξηγξαθή 

ηεο επηρείξεζεο ,ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξηψλ ηνπ νκίινπ, ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη θηλδχλσλ, ηεο 

ηδηνθηεζίαο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο πιεξσκήο ή είζπξαμεο δηθαησκάησλ, 

θαηάινγν ζπκθσληψλ θαηαλνκήο θφζηνπο, ζπκθσληψλ πξνθαζνξηζκέλσλ ηηκνινγήζεσλ θαη 

δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ.    

Δπίζεο, ε εκεδαπή επηρείξεζε έρεη ππνρξέσζε λα θαηαξηίζεη ηνλ "ειιεληθφ θάθειν 

ηεθκεξίσζεο", ν νπνίνο ζπκπιεξψλεη ην "βαζηθφ θάθειν" θαη πεξηέρεη πξφζζεηεο 

πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηνπ νκίινπ, φπσο ιεπηνκεξή πεξηγξαθή 

ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο, πιεξνθνξίεο γηα ηηο ειεγρφκελεο ζπλαιιαγέο, 
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ζπγθξηηηθέο αλαιχζεηο, πιεξνθνξίεο γηα ηε κέζνδν πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο θαη γηα εζσηεξηθά θαη/ή εμσηεξηθά 

ζπγθξηηηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη πεξηγξαθή ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηνπ νκίινπ. 

Σέινο, κε ηηο δηαηάμεηο απηέο πξνβιέπεηαη φηη κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ζα θαζνξηζηεί θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ελ 

ιφγσ δηαηάμεσλ, φπνπ απηφ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ήηαλ αλαγθαίν. Οη ππνπξγηθέο 

απνθάζεηο πνπ νξίδνληαλ, δελ εθδφζεθαλ κε απνηέιεζκα νη δηαηάμεηο απηέο λα κελ έρνπλ 

εθαξκνγή.  

Με ηελ ζέζπηζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 17 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.4110/2013 

ξπζκίζηεθαλ νη εθθξεκφηεηεο απηέο.  Με ην λφκν απηφλ νπζηαζηηθά  ελνπνηνχληαη νη 

δηαηάμεηο ησλ δχν λφκσλ γηα ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο, δειαδή ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 

2238/1994 (Κ.Φ.Δ.) θαη ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 3728/2008. Δπηπιένλ, αληηθαζίζηαληαη ηα 

άξζξα 39 θαη 39Α , ζρεηηθά κε ηε δηφξζσζε θεξδψλ ηηκνινγήζεσλ κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ  θαη ζρεηηθά κε ηελ ηεθκεξίσζε ηηκψλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ . 

Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 39 νξίδνληαη νη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. 

Δηδηθφηεξα σο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο λννχληαη νη επηρεηξήζεηο φηαλ: 

α) πλδένληαη ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο κίαο ζηελ άιιε επηρείξεζε, θαηέρνληαο άκεζα ή 

έκκεζα κεηνρέο, κεξίδηα, ή ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ηξία ηνηο εθαηφ 

(33%), βάζεη αμίαο ή αξηζκνχ, ή δηθαηψκαηα ζε θέξδε ή δηθαηψκαηα ςήθνπ. 

 β) πλδένληαη κε θάζε άιιε επηρείξεζε πνπ θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα κεηνρέο, κεξίδηα 

δηθαηψκαηα ςήθνπ ή ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ηξία ηνηο εθαηφ (33%), 

βάζεη αμίαο ή αξηζκνχ, ή δηθαηψκαηα ζε θέξδε ή δηθαηψκαηα ςήθνπ ζε κία απφ ηηο 

ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. 

 γ) πλδένληαη κε θάζε άιιν πξφζσπν κε ην νπνίν ππάξρεη ζρέζε άκεζεο ή έκκεζεο 

νπζηψδνπο δηνηθεηηθήο εμάξηεζεο ή ειέγρνπ ή ην πξφζσπν απηφ αζθεί θαζνξηζηηθή επηξξνή 

ή έρεη ηε δπλαηφηεηα θαζνξηζηηθήο επηξξνήο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηεο επηρείξεζεο ή ζε 

πεξίπησζε πνπ θαη ηα δχν πξφζσπα έρνπλ ζρέζε άκεζεο ή έκκεζεο νπζηψδνπο δηνηθεηηθήο 

εμάξηεζεο ή ειέγρνπ ή δπλαηφηεηα θαζνξηζηηθήο επηξξνήο απφ ηξίην πξφζσπν. 

Απφ ηα σο άλσ πξνθχπηεη φηη ε έλλνηα ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ φπσο 

θαζνξίδεηαη παξαπάλσ είλαη επξχηεξε απφ ηε έλλνηα πνπ κέρξη ηελ ηζρχ ηνπ λένπ λφκνπ είρε, 

κε βάζεη ην άξζξν 42ε ηνπ λ.2190/20. Αξρηθά δελ ηίζεληαη εμαηξέζεηο  κε βάζε ηνλ θχθιν 

εξγαζηψλ , ηνπ κεγέζνπο, ηνπ αληηθεηκέλνπ θ.ι.π. πνπ ζέηεη ν λ.2190/20 κε ηα άξζξα 90 έσο 

θαη 109, κε βάζε ηα νπνία πξνθχπηεη ε ππνρξέσζε ζχληαμεο Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ θαη δελ ηίζεηαη θακία εμαίξεζε ζε ζρέζε κε ηελ λνκηθή κνξθή ηεο 
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επηρείξεζεο.  Γεληθά κία επηρείξεζε κπνξεί λα απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ζχληαμεο 

Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, αιιά λα ππφθεηηαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζέηνπλ 

ηα άξζξα 39 έσο 39
Γ 

ηνπ λ. 2238/94. 

Πεξαηηέξσ κε ην άξζξν 39 θαη εηδηθφηεξα ηελ παξάγξαθν 3 ηίζεηαη  φξην ζην χςνο 

ησλ  δαλείσλ πνπ ζπλάπηνληαη κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο, κε ηελ 

παξάγξαθν 5 νξίδεηαη ην Κέληξν Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ (ΚΔΜΔΠ) αξκφδην γηα ηνλ ηαθηηθφ 

θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ εθφζνλ κία ηνπιάρηζηνλ απφ απηέο έρεη 

ππνρξέσζε θαηάξηηζεο θαθέινπ ηεθκεξίσζεο. ηα πιαίζηα ηνπ ειέγρνπ απηνχ νξίδεηαη φηη 

ζα ειέγρεηαη θαη ε νξζή ηήξεζε ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ. 

Γηα ηνλ έιεγρν ιακβάλεηαη ππφςε ν θάθεινο ηεθκεξίσζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 λ.3728/2008, γηα φζεο επηρεηξήζεηο είραλ ππνρξέσζε θαηάξηηζεο 

ηέηνηνπ θαθέινπ θαη ν έιεγρνο δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή. 

Δπηζεκαίλνπκε εδψ φηη κε ηνλ λφκν απηφλ,  θαηαξγήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 

ηνπ άξζξνπ 39 πνπ πξνέβιεπαλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ 

ζε πεξίπησζε πνπ απηέο δελ ήηαλ ζχκθσλεο κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ απφ 

επηηξνπή θαη απηέο πξνζδηνξίδνληαη πηα απφ ηελ αξκφδηα θνξνινγηθή ειεγθηηθή αξρή.  

Με ην άξζξν 39Α  νξίδεηαη πιένλ φηη θάζε εκεδαπή επηρείξεζε πνπ ζπλδέεηαη κε 

άιιε επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 39 ππνρξενχηαη λα ηεξεί 

Φάθειν Σεθκεξίσζεο θαη νξίδνληαη εμαηξέζεηο πνπ βαζίδνληαη ζην χςνο ηεο αμίαο ησλ 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο 

Φάθεινο Σεθκεξίσζεο απνηειείηαη απφ ην «βαζηθφ θάθειν ηεθκεξίσζεο» θαη ηνλ «ειιεληθφ 

θάθειν ηεθκεξίσζεο». Καζνξίδνληαη νη πξνζεζκίεο θαηάξηηζεο ηνπ θαθέινπ ηεθκεξίσζεο νη 

νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 

82 ηνπ λ.2238/1994. Δπίζεο, νξίδεηαη φηη ν θάθεινο ηεθκεξίσζεο ζπλνδεχεηαη απφ 

ζπλνπηηθφ πίλαθα πιεξνθνξηψλ , ν νπνίνο ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ γεληθή 

Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, γηα Ιζνινγηζκνχο 

πνπ θιείλνπλ κεηά ηηο 31-12-2012 θαη πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγηθή 

ηαπηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, φπσο ηνλ φκηιν ζηνλ νπνίν αλήθεη, ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί 

θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλεη, θαζψο θαη θαηάινγν κε ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο 

πξνο ηεθκεξίσζε, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ηεο νηθείαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ 

θαη ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ ηεθκεξίσζεο πνπ εθαξκφδεηαη.  

Ο θάθεινο ηεθκεξίσζεο ηεξείηαη ζηελ επηρείξεζε θαη ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηεο 

αξκφδηαο ειεγθηηθήο αξρήο ζηα πιαίζηα ειέγρνπ, εληφο εχινγνπ ρξφλνπ ν νπνίνο δελ κπνξεί 
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λα ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα (30) εκέξεο. Γηαηεξείηαη φζν δηαξθεί ν εθάζηνηε νξηδφκελνο απφ 

ηηο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο ρξφλνο παξαγξαθήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γηα 

ηελ επηβνιή θφξνπ. Δπίζεο, δηαηεξείηαη νπσζδήπνηε φζν ρξφλν εθθξεκεί ε ζρεηηθή ππφζεζε 

ελψπηνλ Γηθαζηεξίνπ. ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο πνπ επηθέξνπλ 

αιιαγέο ζηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεθκεξίσζεο, ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζε 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ, κέρξη ην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ εληφο ηεο νπνίαο 

κεηαβάιινληαη νη πην πάλσ ζπλζήθεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα 

ππνβάιεη ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 5 ζηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ εληφο πελήληα (50) εκεξψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ εληφο ηεο νπνίαο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε επηθαηξνπνίεζε. Δπίζεο, νξίδεηαη ην απφξξεην ηνπ θαθέινπ. Γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ ππνρξεσηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαθέινπ ηεθκεξίσζεο, ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ ζπλνπηηθνχ πίλαθα πιεξνθνξηψλ, ηεο γιψζζαο ζηελ νπνία ηεξνχληαη νη σο άλσ 

πιεξνθνξίεο, ησλ κεζφδσλ, ηξφπσλ θαη δηαδηθαζηψλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηηκψλ ησλ 

ζπλαιιαγψλ απηψλ, ηεο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ θαθέινπ ηεθκεξίσζεο, θαζψο θαη θάζε άιιεο 

αλαγθαίαο ιεπηνκέξεηαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 39Α ηνπ Κ.Φ.Δ. 

εθδφζεθε ε ΠΟΛ 1179/2003 Α.Τ.Ο. 

Πεξαηηέξσ κε ηνλ λ.4110/2013  πξνζηίζεληαη ην άξζξα 39Β ην νπνίν αθνξά  ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ κε ηεθκεξησκέλσλ ηηκψλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ , κε ην νπνίν θξίλνληαη 

σο κε ηεθκεξησκέλεο νη ηηκέο ησλ ζπλαιιαγψλ φηαλ δελ ηεξείηαη ή δελ δηαηίζεηαη ζηελ 

θνξνινγηθή αξρή ν θάθεινο ηεθκεξίσζεο, φηαλ ηεξείηαη αλεπαξθψο ή αλαθξηβψο θαη φηαλ 

δελ παξέρνληαη ή παξέρνληαη αλεπαξθψο θαη αλαθξηβψο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο. Οη ηηκέο 

ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ θξίλνληαη κε ηεθκεξησκέλεο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ 

αξκφδηα ειεγθηηθή αξρή κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία απφ θάζε πεγή. ην ίδην άξζξν 

νξίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηεξείηαη ε αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ λ.2523/97. 

Με ην άξζξν  39Γ  ηνπ ίδηνπ λφκνπ γηα πξψηε θνξά κε θνξνινγηθφ λφκν παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ππνβνιήο απφ ηηο νξηδφκελεο εκεδαπέο επηρεηξήζεηο, αίηεζεο πξνέγθξηζεο ηεο 

κεζνδνινγίαο γηα ηελ ηηκνιφγεζε ζπγθεθξηκέλσλ κειινληηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε 

ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο.  Αληηθείκελν ηηο πξνέγθξηζεο απνηειεί ην ελδεδεηγκέλν ζχλνιν 

θξηηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Σα θξηηήξηα απηά πεξηιακβάλνπλ 

θπξίσο ηε ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν ηεθκεξίσζεο, ηα ζηνηρεία ζχγθξηζεο ή αλαθνξάο θαη 

ηηο ζρεηηθέο πξνζαξκνγέο, θαζψο θαη ηηο θξίζηκεο παξαδνρέο γηα ηηο κειινληηθέο ζπλζήθεο 
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θαη θάζε άιιν εμεηδηθεπκέλν δήηεκα πνπ αθνξά ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ζπλαιιαγψλ κε 

ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Με βάζε ην άξζξν απηφ δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν πξνέγθξηζεο κηα νξηζκέλε ηηκή ζπλαιιαγήο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

ή έλα νξηζκέλν πνζνζηφ πεξηζσξίνπ κηθηνχ ή θαζαξνχ θέξδνπο απφ ζπλαιιαγέο κε 

ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Η Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ θαη Δίζπξαμεο 

Γεκφζησλ Δζφδσλ εθδίδεη ηελ απφθαζε έγθξηζεο ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δχν 

έηε θαη δελ κπνξεί λα αλαηξέρεη ζε πξνγελέζηεξε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ηεο αίηεζεο. Οη 

ηηκέο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ κεηά ηελ απφθαζε πξνέγθξηζεο ζεσξνχληαη φηη είλαη 

ζχκθσλεο κε ηελ «αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ» θαη ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ ζπλαιιαγψλ 

κε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο πεξηνξίδεηαη ζηελ επαιήζεπζε φηη ηεξήζεθαλ ηα νξηδφκελα 

ζηελ απφθαζε πξνέγθξηζεο θαη φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη θξίζηκεο παξαδνρέο ζηηο 

νπνίεο απηή βαζίζηεθε. 

 

 

4.1.2. Ννκνζεζία γηα ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο πνπ ηζρχεη απφ 1/1/2014. 

 

 Γηα ηα θνξνινγηθά έηε απφ 1/1/2014 θαη κεηά, φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ελδννκηιηθέο 

ζπλαιιαγέο, ηνλ θάθειν ηεθκεξίσζεο, θαη ηνλ νξηζκφ ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

ξπζκίδνληαη κε ηα άξζξα 21 θαη 22 ηνπ   Κψδηθα Φνξνινγηθψλ Γηαδηθαζηψλ πνπ θπξψζεθε 

κε ηνλ λ. 4174/2014 θαη κε ηα άξζξα 50 θαη 51 λ.4172/2013 (Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, 

επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη 

άιιεο δηαηάμεηο). 

πγθεθξηκέλα κε ην άξζξν 21 ηνπ λ. 4174/2013 νξίδνληαη νη ππφρξενη ηεθκεξίσζεο 

ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπο . Σν πεξηερφκελν ησλ δηαηάμεσλ απηψλ είλαη: 

1. Γηα ηηο κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγέο πνπ εκπίπηνπλ ζην άξζξν 50 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο, θαζψο θαη ηε κεηαμχ ηνπο κεηαθνξά ιεηηνπξγηψλ ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ 

Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, ηα ζπλδεδεκέλα πξφζσπα θαηά ηελ έλλνηα ηεο 

πεξίπησζεο δ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, ππνρξενχληαη λα 

ηεξνχλ Φάθειν Σεθκεξίσζεο. Φάθειν Σεθκεξίσζεο ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ θαη νη 

κφληκεο εγθαηαζηάζεηο αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα, γηα ηηο παξαπάλσ 

ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην θεληξηθφ ή κε ηα ζπλδεδεκέλα πξφζσπα ηνπ θεληξηθνχ ηνπο 

ζηελ αιινδαπή, θαζψο θαη ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο γηα ηηο 

παξαπάλσ ζπλαιιαγέο ηνπο κε κφληκεο εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαηεξνχλ ζηελ αιινδαπή. 
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2. Οη ππφρξενη ηεο παξαγξάθνπ 1 απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο 

Φαθέινπ Σεθκεξίσζεο, εθφζνλ: α) νη παξαπάλσ ζπλαιιαγέο ή κεηαθνξά 

ιεηηνπξγηψλ αλέξρνληαη κέρξη εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) επξψ εηεζίσο θαη 

αζξνηζηηθψο, φηαλ ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ ππφρξενπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) 

εθαηνκκχξηα επξψ «αλά θνξνινγηθφ έηνο», ή β) νη παξαπάλσ ζπλαιιαγέο ή 

κεηαθνξά ιεηηνπξγηψλ αλέξρνληαη κέρξη δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) επξψ εηεζίσο 

θαη αζξνηζηηθψο, φηαλ ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ ππφρξενπ ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) 

εθαηνκκχξηα επξψ «αλά θνξνινγηθφ έηνο. 

Ο νξηζκφο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαζνξίδεηαη  απφ ην άξζξν 2 παξ.δ ηνπ λ. 

4172/2013 ην νπνίν πξνβιέπεη φηη «ζπλδεδεκέλν πξφζσπν είλαη θάζε πξφζσπν, ην νπνίν 

ζπκκεηέρεη άκεζα ή έκκεζα ζηε δηνίθεζε, ηνλ έιεγρν ή ην θεθάιαην άιινπ πξνζψπνπ, ην 

νπνίν είλαη ζπγγεληθφ πξφζσπν ή κε ην νπνίν ζπλδέεηαη».  

Δηδηθφηεξα, ηα αθφινπζα πξφζσπα ζεσξνχληαη ζπλδεδεκέλα πξφζσπα: 

 αα) θάζε πξφζσπν πνπ θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα κεηνρέο, κεξίδηα ή ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην 

ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ηξία ηνηο εθαηφ (33%), βάζεη αμίαο ή αξηζκνχ, ή δηθαηψκαηα ζε θέξδε ή 

δηθαηψκαηα ςήθνπ, 

 ββ) δχν ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, εάλ θάπνην πξφζσπν θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα κεηνρέο, 

κεξίδηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ή ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ηξία ηνηο εθαηφ 

(33%), βάζεη αμίαο ή αξηζκνχ, ή δηθαηψκαηα ζε θέξδε ή δηθαηψκαηα ςήθνπ, 

 γγ) θάζε πξφζσπν κε ην νπνίν ππάξρεη ζρέζε άκεζεο ή έκκεζεο νπζηψδνπο δηνηθεηηθήο 

εμάξηεζεο ή ειέγρνπ ή αζθεί θαζνξηζηηθή επηξξνή ή έρεη ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο 

θαζνξηζηηθήο επηξξνήο άιινπ πξνζψπνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ θαη ηα δχν πξφζσπα έρνπλ 

ζρέζε άκεζεο ή έκκεζεο νπζηψδνπο δηνηθεηηθήο εμάξηεζεο ή ειέγρνπ ή δπλαηφηεηα άζθεζεο 

θαζνξηζηηθήο επηξξνήο απφ ηξίην πξφζσπν. 

Σφζν ν λ.2238/1994 φζν θαη ν λ.4172/2013 κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζέηνπλ σο θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηε έλλνηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ πξνζψπνπ ην δήηεκα ηεο «θαζνξηζηηθήο 

επηξξνήο». Με ηνλ λ.4172/2013 ηίζεηαη γηα πξψηε θνξά θαη ην δήηεκα ηεο ζπγγεληθφηεηαο. 

χκθσλα δε κε ηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4172/2013, «ζπγγεληθφ πξφζσπν» 

ζεσξείηαη ν/ε ζπδπγνο θαη νη αληφληεο θαη θαηηφληεο ζε επζεία γξακκή.  Με ηελ ΠΟΛ.1142/2-

7-2015 δφζεθαλ δηεπθξηλήζεηο κεηαμχ άιισλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ππνπεξίπησζεο γγ΄ηεο 

πεξ. δ΄ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4172/2013. χκθσλα κε απηέο ζρέζε άκεζεο ή έκκεζεο 

νπζηψδνπο δηνηθεηηθήο εμάξηεζεο ελφο πξνζψπνπ απφ άιιν πξφζσπν ή άκεζεο ή έκκεζεο 

δηνηθεηηθήο εμάξηεζεο δχν πξνζψπσλ απφ ηξίην πξφζσπν ελδεηθηηθά πξνθχπηνπλ: 
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- ηαλ πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή έλαο ή 

πεξηζζφηεξνη ζχκβνπινη δηνξίδνληαη απφ ην άιιν πξφζσπν, 

- ηαλ ην ίδην πξφζσπν ή πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηνίθεζε ηνπ ελφο 

πξνζψπνπ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ή ηνπ δηαρεηξηζηή, 

ζπκκεηέρνπλ θαη ζηελ δηνίθεζε ηνπ άιινπ πξνζψπνπ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ή δηαρεηξηζηή, 

- ηαλ ηξίην πξφζσπν δηνξίδεη θαη ζηα δχν πξφζσπα, πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ 

κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπο ή έλα ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο 

δηεπζχλνληεο ζπκβνχινπο ηνπο ή δηαρεηξηζηέο ηνπο.  

Η ζρέζε άκεζνπ ή έκκεζνπ ειέγρνπ ή άζθεζεο θαζνξηζηηθήο επηξξνήο ή δπλαηφηεηα 

άζθεζεο θαζνξηζηηθήο επηξξνήο ελφο πξνζψπνπ ζε άιιν πξφζσπν ή άκεζνπ ή έκκεζνπ 

ειέγρνπ ή δπλαηφηεηα άζθεζεο θαζνξηζηηθήο επηξξνήο δχν πξνζψπσλ απφ ηξίην πξφζσπν, 

ππάξρεη ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 

- Σν πξφζσπν ( εμαηξνχκελσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ) έρεη δαλείζεη ή παξέρεη 

εγγπήζεηο γηα πηζηψζεηο ηνπ άιινπ πξνζψπνπ θαη ην χςνο ηνπ δαλείνπ ή ησλ 

εγγπήζεσλ ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

δαλεηνιήπηε, 

- Σξίην πξφζσπν ( εμαηξνχκελσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ) έρεη δαλείζεη ή 

παξέρεη εγγπήζεηο γηα πηζηψζεηο θαη ζηα δχν πξφζσπα θαη ην χςνο ηνπ δαλείνπ θαη 

ησλ εγγπήζεσλ ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ δαλεηνιεπηψλ, 

- Σν έλα πξφζσπν πξνκεζεχεη ή νξίδεη ηνπο πξνκεζεπηέο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 90% 

ησλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ζπλφινπ 

ησλ πξντφλησλ ηνπ άιινπ πξνζψπνπ θαη πξνθχπηεη απφ ηελ ζχκβαζε φηη θαζνξίδεη 

ηηο ηειηθέο ηηκέο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ. Η ζρέζε δηθαηνπαξφρνπ-δηθαηνδφρνπ ζε 

πεξίπησζε ζπκβάζεσλ δηθαηφρξεζεο (franching) δελ ζπληζηά απφ κφλε ηεο ζρέζε 

ζχλδεζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4172/2013, 

- Η ζρέζε ηνπ απνθιεηζηηθνχ ή θχξηνπ πξνκεζεπηή εκπνξεπκάησλ ή παξνρήο 

ππεξεζηψλ ελφο πξνζψπνπ ζε άιιν πξφζσπν, δελ ζπληζηά απφ κφλε ηεο ζρέζε 

ζχλδεζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξ. δ΄ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4172/2013. 

   Με ην άξζξν 50 ηνπ λ. 4172/2013 φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ.4223/2013 θαη 

ηζρχεη ζήκεξα, ελζσκαηψλεηαη ζηελ Διιεληθή λνκνζεζία ε «αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ». 

πγθεθξηκέλα νη δηαηάμεηο αλαθέξνπλ  φηη λνκηθά πξόζσπα ή λνκηθέο νληόηεηεο φηαλ 

πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο, κία ή πεξηζζφηεξεο, δηεζλείο ή θαη εγρψξηεο, κε ζπλδεδεκέλα 

πξφζσπα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. κε νηθνλνκηθνχο ή εκπνξηθνχο φξνπο 
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δηαθνξεηηθνχο απφ εθείλνπο πνπ ζα ίζρπαλ κεηαμχ κε ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ 

(αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ) ή κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ θαη ηξίησλ, νπνηαδήπνηε 

θέξδε ηα νπνία ρσξίο ηνπο φξνπο απηνχο ζα είραλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην λνκηθφ πξφζσπν 

ή λνκηθή νληφηεηα, αιιά ηειηθά δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ φξσλ (αξρή 

ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ) πεξηιακβάλνληαη ζηα θέξδε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο 

νληφηεηαο κφλνλ ζην βαζκφ πνπ δελ κεηψλνπλ ην πνζφ ηνπ θαηαβιεηένπ θφξνπ (παξ.1). Οη 

δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη θαη εξκελεχνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

γεληθέο αξρέο θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο 

(παξ.2).  

Γηα ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ ηα ζπλδεδεκέλα πξφζσπα , 

ππνρξενχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.4174/2013 λα ηεξνχλ θάθειν 

ηεθκεξίσζεο θαη λα ππνβάιινπλ ζπλνπηηθφ θάθειν πιεξνθνξηψλ. Δπνκέλσο ζχκθσλα κε ηηο 

σο άλσ δηαηάμεηο θάθειν ηεθκεξίσζεο ππνβάιινπλ κφλν ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο 

νληφηεηεο γηα ζπλαιιαγέο ηνπο κε ζπλδεδεκέλα πξφζσπα λνκηθά ή θπζηθά , θαη κφλν εθφζνλ 

δελ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4172/2013. Σα 

σο άλσ ηζρχνπλ θαη γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο πνπ έρνπλ κφληκεο 

εγθαηαζηάζεηο ζηελ Διιάδα γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ζπλδεδεκέλα πξφζσπα. 

Με ην άξζξν 51 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, γηα πξψηε θνξά ζηελ ειιεληθή θνξνινγηθή 

λνκνζεζία επεθηάζεθε ή εθαξκνγή ηεο «αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ» θαη  γηα θάζε 

επηρεηξεκαηηθή αλαδηάξζξσζε ή αλαδηνξγάλσζε ιεηηνπξγηψλ κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ρνξεγήζεηο αδεηψλ ρξήζεο ππεξαμίαο ή 

άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή κεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ αμίσλ. χκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο απηέο θάζε επηρεηξεκαηηθή αλαδηάξζξσζε, ε νπνία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο εγρψξηα 

ή δηαζπλνξηαθή αλαδηνξγάλσζε ιεηηνπξγηψλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θηλδχλσλ ή θαη 

επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ, ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχλ ή ζηελ νπνία εκπιέθνληαη 

ζπλδεδεκέλα πξφζσπα κε ζπλδεδεκέλα θέξδε, εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ: 

 α) Οη ιεηηνπξγίεο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη θίλδπλνη ή θαη νη επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο 

πνπ αλαδηνξγαλψλνληαη, κεηαθέξνληαη ή κεηαβηβάδνληαη» ζεσξνχληαη ζπλνιηθά σο «παθέην 

κεηαβίβαζεο» γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ ιακβάλνληαη ππφςε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη ρνξεγήζεηο αδεηψλ ρξήζεο, θαζψο 

θαη νη κεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 β) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ιφγσ επηρεηξεκαηηθήο αλαδηάξζξσζεο δηελεξγείηαη κία 

ζπλαιιαγή ή ζεηξά ζπλαιιαγψλ, νη νπνίεο ζπληζηνχλ κεηαβίβαζε ή ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο 
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ππεξαμίαο ή άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε κεηαβίβαζε απηή ή ε ρνξήγεζε άδεηαο 

ρξήζεο πξέπεη λα γίλεηαη έλαληη αληίηηκνπ ζχκθσλα κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπλνιηθή αμία ησλ ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη 

ηηο ζρεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηνπο θηλδχλνπο («παθέην κεηαβίβαζεο»). ηελ πεξίπησζε απηή 

πεξηιακβάλνληαη ηδίσο κεηαβηβάζεηο ή ρνξεγήζεηο αδεηψλ ρξήζεο κεκνλσκέλσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ιεηηνπξγίεο θαη θηλδχλνπο πνπ πξέπεη λα 

ζεσξεζνχλ ζηελά ζπλδεδεκέλεο. 

 γ) Οη επηρεηξεκαηηθέο αλαδηαξζξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο δελ 

ζπλεπηθέξνπλ θακία αλαπξνζαξκνγή φηαλ ν θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα παξάζρεη 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ φηη δελ κεηαβηβάζηεθαλ νχηε ρνξεγήζεθε άδεηα 

ρξήζεο γηα νπζηψδε άπια ζηνηρεία ή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη φηη θαηαβιήζεθε αληίηηκν 

ζχκθσλα κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ, θαηά ηξφπν ψζηε ε αλάζεζε θηλδχλσλ θαη 

ιεηηνπξγηψλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ, κε ζπλεθηίκεζε άιισλ 

ζπγθξίζηκσλ πεξηπηψζεσλ. 

 δ) ηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο δελ κπνξεί λα παξάζρεη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε γ`, θαη δελ ππάξρεη άιιε ζπγθξίζηκε ζπλαιιαγή ή ζεηξά 

ζπλαιιαγψλ, θαζνξίδεηαη έλα αληίηηκν ζχκθσλα κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ κε βάζε 

ηε ζπλνιηθή αμία ησλ ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ιεηηνπξγηψλ θαη θηλδχλσλ 

(«παθέηνπ κεηαβίβαζεο») κε ζπλεθηίκεζε ηεο αλαγφκελεο παξνχζαο αμίαο κειινληηθψλ 

θεξδψλ πνπ πξνζδνθφληαη απφ ηε κεηαβίβαζε σο ζχλνιν θαη ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία 

θαη φια ηα ζπλδεδεκέλα ππνθείκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ο θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεί νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδν, εθφζνλ κπνξεί λα απνδείμεη φηη ε ζπλαιιαγή είλαη 

ζχκθσλε κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. Γηα ηα έηε θαηά ηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε 

επηρεηξεκαηηθή αλαδηάξζξσζε γίλεηαη ε αληίζηνηρε αλαπξνζαξκνγή. 

Σν πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ηεθκεξίσζεο φπσο απηφ νξίζζεθε ζηελ ΠΟΛ.1097/9-4-

2014 ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΠΟΛ.1144/15-5-2014, απνηειείηαη απφ δχν κέξε, ηνλ 

«βαζηθφ θάθειν ηεθκεξίσζεο» θαη ηνλ «ειιεληθφ θάθειν ηεθκεξίσζεο», ν νπνίνο 

ζπκπιεξψλεη ηνλ βαζηθφ θαη πεξηέρεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνο 

ηεθκεξίσζε ζπλαιιαγέο. 

 ζνλ αθνξά ηηο θαηεγνξίεο ζπλαιιαγψλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη ππνρξέσζε 

ηεθκεξίσζεο απηέο θαηαηάζζνληαη ζε ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ πξψηεο χιεο, πξντφληα, 

εκπνξεχκαηα, δηθαηψκαηα, ζήκαηα Λνηπά άπια, ακνηβέο δηαλνκήο, κάξθεηηλγθ θαη 

δηαθήκηζεο, δηνηθεηηθή ππνζηήξημεο, ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο , κεηαβίβαζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηερληθή ππνζηήξημε, εθκίζζσζε, απνζήθεπζε, έξεπλα θαη 
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αλάπηπμε, ινηπέο ππεξεζίεο, επηδφηεζε- δηαγξαθή ρξεψλ, θαηαλνκή δαπαλψλ (ζπκθσλίεο 

θαηαλνκήο θφζηνπο).     

Ο βαζηθόο θάθεινο ηεθκεξίσζεο είλαη θνηλφο γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ νκίινπ, 

πεξηέρεη θνηλέο ηππνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ππφρξεν, ηηο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

θαη ηα ζπλδεδεκέλα κε απηφλ πξφζσπα. Πεξηέρεη κία γεληθή πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ηεο επηρείξεζεο , κία γεληθή πεξηγξαθή ηνπ νκίινπ, ηεο νξγαλσηηθήο, λνκηθήο θαη 

ιεηηνπξγηθήο ηνπ δνκήο, γεληθή πεξηγξαθή ησλ ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ ή ησλ κνλίκσλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπο, θαη ησλ πξνο ηεθκεξίσζε ζπλαιιαγψλ ηνπο. Δπίζεο πεξηιακβάλεη κία 

γεληθή πεξηγξαθή ησλ επηηεινχκελσλ ιεηηνπξγηψλ θαη θηλδχλσλ, ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, 

ηεο ηδηνθηεζία ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ είζπξαμε ή πιεξσκή 

δηθαησκάησλ, έλαλ θαηάινγν ζπκθσληψλ θαηαλνκήο θφζηνπο, απνθάζεσλ πξνέγθξηζεο 

κεζνδνινγίαο ελδννκηιηθψλ ηηκνινγήζεσλ θαη δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ζρεηηθψλ κε ην 

θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. Σέινο πεξηέρεη πεξηγξαθή ησλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο, κε πξφζσπα πνπ ν 

ππφρξενο θαηέζηε ζπλδεδεκέλνο ή δηαθφπεθε ε ζρέζε ζχλδεζεο εληφο ηνπ ίδηνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο, πξηλ ηελ ζχλδεζε ή κεηά ηελ δηαθνπή πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα, εάλ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ζπγθξηζηκφηεηαο, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζπγθξηηηθά 

ζηνηρεία. 

Ο ειιεληθόο θάθεινο ηεθκεξίσζεο πεξηέρεη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζεο θαη 

ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ, θαζψο θαη ησλ αιιαγψλ πνπ έγηλαλ ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν 

θνξνινγηθφ έηνο, ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ πξνο ηεθκεξίσζε ζπλαιιαγψλ, ζπγθξηηηθή 

αλάιπζε, επεμήγεζε γηα ηελ επηινγή θαη ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο ηνπ ππφρξενπ 

ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, δέζκεπζε ηνπ 

ππφρξενπ λα παξέρεη θάζε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο θνξνινγηθήο 

δηνίθεζεο ή ζηα πιαίζηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, δηθαηνιφγεζε ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ 

θεξδψλ ηνπ ππφρξενπ φηαλ ν ππφρξενο  ηα αλαπξνζαξκφδεη πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί κε 

ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ, ηηο πξνζαξκνγέο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ επίηεπμε 

ζπγθξηζηκφηεηαο, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα πξφζσπα κε έδξα 

ζε θξάηε κε θνξνινγηθά ζπλεξγάζηκα, δηάγξακκα ξνήο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη αληίγξαθα ησλ 

ζπκβάζεσλ πνπ δηέπνπλ ηηο ππφ ηεθκεξίσζε ζπλαιιαγέο. 

Σα ζηνηρεία ηνπ βαζηθνχ θαθέινπ ηεθκεξίσζεο ζε πεξίπησζε αιινδαπνχ νκίινπ 

ηεξνχληαη ζε γιψζζα δηεζλψο απνδεθηή, κε ππνρξέσζε κεηάθξαζεο ηνπ εληφο 30 εκεξψλ ζε 
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πεξίπησζε αηηήκαηνο ηεο θνξνινγηθήο αξρήο. Ο θάθεινο ηεξείηαη είηε ζε έληππε ή ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή.  

ηνλ θάθειν ηεθκεξίσζεο πεξηιακβάλεηαη εηδηθφ θεθάιαην πνπ πεξηιακβάλεη 

κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ αληίθηππν ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία 

πνπ παξέρνληαη απφ απηφλ ιφγσ κεηαβνιήο ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο Σφζν ν ειιεληθφο 

θάθεινο ηεθκεξίσζεο φζν θαη ν βαζηθφο πξέπεη λα επηθαηξνπνηνχληαη εληφο ηεζζάξσλ 

κελψλ απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. 

Ο θάθεινο ηεθκεξίσζεο ηεξείηαη ζηελ έδξα ηνπ ππφρξενπ θαη δηαθπιάζζεηαη γηα φιν 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πθίζηαηαη ππνρξέσζε δηαθχιαμεο ησλ βηβιίσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ . 

Ο ππφρξενο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηνλ ζέηεη ζηελ δηάζεζε ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο εληφο 

30 εκεξψλ απφ ην ζρεηηθφ αίηεκα απηήο. 

Ο ζπλνπηηθφο πίλαθαο πιεξνθνξηψλ απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ελφηεηεο νη νπνίεο 

είλαη α) ηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, β) Λεηηνπξγηθή ηαπηφηεηα, γ) Καηάινγνο ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ πξνο ηεθκεξίσζε, θαη δ) γλσζηνπνηήζεηο.   

Η ιεηηνπξγηθή ηαπηφηεηα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο κε 

ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαιιαγέο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηνπο θηλδχλνπο ηεο ππνβάιινπζαο επηρείξεζεο.  Ο 

θαηάινγνο ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηεγνξία ηεο θάζε 

ζπλαιιαγήο, κε πνηα ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπλαιιαγή, ην πνζφ ηεο 

ζπλαιιαγήο θαη ηελ κέζνδν ηεθκεξίσζεο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε εηαηξία. Σέινο ζηηο 

γλσζηνπνηήζεηο δειψλεηαη αλ έρεη θαηαξηηζηεί θάθεινο ηεθκεξίσζεο, αλ ππάξρεη δηαδηθαζία 

πξνέγθξηζεο θαη ππάξρεη ηεθκεξησηηθφ πιηθφ. Ο ζπλνπηηθφο πίλαθαο πιεξνθνξηψλ 

ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ην ηέινο 

θάζε θνξνινγηθνχ έηνπο. 

Με ην άξζξν 56 ηνπ Ν.4174/2013 πξνβιέπνληαη ηα πξφζηηκα εθπξφζεζκεο ππνβνιήο 

ή κε ππνβνιήο ή αλαθξηβνχο/αηεινχο πλνπηηθνχ Πίλαθα Πιεξνθνξηψλ ή Φαθέινπ 

Σεθκεξίσζεο ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

χκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ  άξζξνπ απηνχ ζε πεξίπησζε α) εθπξφζεζκεο ππνβνιήο 

ηνπ ζπλνπηηθνχ πίλαθα πιεξνθνξηψλ, β) κε δηάζεζεο ηνπ θαθέινπ ηεθκεξίσζεο ζηελ 

Φνξνινγηθή Αξρή κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη κε ην άξζξν 21 ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαη γ ) 

ν θάθεινο ππνβάιιεηαη κε κε πιήξεο ή κε επαξθέο πεξηερφκελν, ην πξφζηηκν είλαη 1/1000 

ησλ δεινχκελσλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ ππφρξενπ θνξνινγνχκελνπ θαη φρη κηθξφηεξν ησλ 

1000,00€ θαη κεγαιχηεξν ησλ 10.000,00€. 
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χκθσλα κε ηελ παξ. 2 , ζε πεξίπησζε πνπ κεηά απφ έιεγρν δηαπηζηψλεηαη α) ε κε 

ππνβνιή ή αλαθξηβήο ππνβνιή ηνπ ζπλνπηηθνχ πίλαθα πιεξνθνξηψλ θαη β) ε κε δηάζεζεο 

ζηελ Φνξνινγηθή Αξρή ηνπ θαθέινπ ηεθκεξίσζεο, ην πξφζηηκν είλαη ην 1/100 ησλ 

αθαζάξηζησλ εζφδσλ ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη νπνηαδήπνηε δηφξζσζε θεξδψλ. Σν 

πξφζηηκν δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 10.000,00€ θαη κεγαιχηεξν ησλ 100.000,00€. 

Με ηελ παξ.3 νξίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο εληφο πέληε εηψλ ην πξφζηηκν αλέξρεηαη 

ζην δηπιάζην ηνπ αξρηθνχ πξνζηίκνπ. Δλψ ζε πεξίπησζε δεχηεξεο αλαηξνπήο εληφο 5 εηψλ 

ζε ηεηξαπιάζην ηνπ αξρηθνχ. 

Με ην άξζξν 22 ηνπ λ.4174/13 νξίζηεθαλ φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

Πξνέγθξηζε Μεζνδνινγίαο Δλδννκηιηθήο Σηκνιφγεζε (Advance Pricing Agreements). 

Οπζηαζηηθά κε ην άξζξν απηφ εηζάγνληαη θαη εθαξκφδνληαη γηα πξψηε θνξά ζην ειιεληθφ 

θνξνινγηθφ δίθαην νη δηαηάμεηο  γηα δπλαηφηεηα ζχλαςεο πκθσληψλ Πξνθαζνξηζκέλεο 

Σηκνιφγεζεο (Advance Pricing Agreements). πσο είδακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο 

παξνχζεο εξγαζίαο, ηέηνηεο ζπκθσλίεο ήδε πξνβιέπνληαη θαη εθαξκφδνληαη  ζε πνιιέο 

ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηηο Η.Π.Α. θ.ι.π. Σν πιενλέθηεκα ηεο ζχλαςεο ηέηνηαο 

ζπκθσλίαο έγθεηηαη ζηελ δεκηνπξγία ελφο ζηαζεξνχ θνξνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 

επηρείξεζε, θαη ε απνθπγή ρξνλνβφξσλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ γηα ηελ δηνίθεζε.  

  Δθφζνλ ε επηρείξεζε ηεξήζεη ηελ απφθαζε πξνέγθξηζεο , ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 22, νη ηηκέο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπο ζεσξνχληαη 

ζχκθσλεο κε ηελ «αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ» θαη ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ ζπλαιιαγψλ 

ηεο πεξηνξίδεηαη ζηελ επαιήζεπζε, φηη ηεξήζεθαλ ηα νξηδφκελα ζηελ απφθαζε πξνέγθξηζεο.    

χκθσλα κε ην άξζξν απηφ ηα ζπλδεδεκέλα πξφζσπα φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ 

πεξίπησζε δ΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4172/2013, νη κφληκεο εγθαηαζηάζεηο αιινδαπήο 

επηρείξεζεο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην θεληξηθφ θαη ηα ζπλδεδεκέλα πξφζσπα ηνπ 

θεληξηθνχ ηνπο ζηελ αιινδαπή,  θαη νη κφληκεο εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαηεξεί ζηελ αιινδαπή 

ειιεληθή επηρείξεζε, κπνξνχλ  λα ππνβάιινπλ ζηελ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, αίηεζε 

πξνέγθξηζεο ηεο κεζνδνινγίαο γηα ηελ ηηκνιόγεζε ζπγθεθξηκέλσλ κειινληηθώλ 

δηαζπλνξηαθώλ ζπλαιιαγώλ ηνπο κε ζπλδεδεκέλα πξόζσπα.   

Αληηθείκελν ηεο πξνέγθξηζεο απνηειεί ην ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, δειαδή ε ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο πξνέγθξηζεο, ηα 

ζηνηρεία ζχγθξηζεο θαη νη θξίζηκεο παξαδνρέο γηα ηηο κειινληηθέο ζπλζήθεο θαη θάζε άιιν 

εμεηδηθεπκέλν δήηεκα πνπ αθνξά ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ζπλαιιαγψλ κε ζπλδεδεκέλα 

πξφζσπα. Αληηθείκελν ηεο πξνέγθξηζεο δελ κπνξεί λα είλαη ην νλνκαζηηθφ πνζφ ησλ ηηκψλ 
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ησλ ζπλαιιαγψλ κε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ή ην νλνκαζηηθφ πνζνζηφ ηνπ πεξηζσξίνπ 

κηθηνχ ή θαζαξνχ θέξδνπο απφ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. 

Αξκφδηα γηα ηελ παξαιαβή θαη ηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ πξνέγθξηζεο κεζνδνινγίαο 

ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο είλαη ε Γηεχζπλζε Διέγρσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθψλ 

Διέγρσλ θαη Δίζπξαμεο Γεκφζησλ Δζφδσλ. Η δηάξθεηα ηζρχνο ηεο απφθαζεο πξνέγθξηζεο 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα ηέζζεξα ρξφληα θαη ε ρξνληθή ηζρχο ηεο δελ κπνξεί λα αλαηξέρεη 

ζε πξνεγνχκελν έηνο απφ ην ρξφλν ηεο αίηεζεο.   

Με ηελ ΠΟΛ1284/2013 δφζεθαλ νδεγίεο θαη δηεπθξηλήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ φζνλ αθνξά ηελ δηαδηθαζία θαη ην πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο πξνέγθξηζεο. 

Σα είδε πξνέγθξηζεο κεζνδνινγίαο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο, κπνξεί λα είλαη 

κνλνκεξή, δηκεξή ή πνιπκεξή. ηελ πεξίπησζε ηεο κνλνκεξήο , ηα κέξε πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ δηαδηθαζία είλαη ε αηηνχζα επηρείξεζε θαη ε Γηεχζπλζε ειέγρσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ σο αξκφδηα αξρή. ηελ πεξίπησζε ηεο δηκεξνχο ή πνιπκεξνχο, ηα κέξε πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαπξαγκάηεπζε είλαη νη αξκφδηεο αξρέο ησλ εκπιεθφκελσλ θξαηψλ θαη 

φρη ν αηηψλ ή ε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε ηνπ, νη νπνίνη δχλαηαη λα απνδερζνχλ ή φρη ζηελ 

ζπκθσλία. 

 ζνλ αθνξά ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο πξνέγθξηζεο, νξίδεηαη φηη ζε έλα 

πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην ππνβάιιεηαη αίηεζε πξνθαηαξθηηθήο δηαβνχιεπζεο πξνθεηκέλνπ λα 

εθηηκεζνχλ νη πηζαλφηεηεο απνδνρήο ηεο αίηεζεο πξνέγθξηζεο. Οη ζπδεηήζεηο πνπ 

δηεμάγνληαη θαηά ην ζηάδην απηφ δελ έρνπλ δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα νχηε γηα ηελ θνξνινγηθή 

δηνίθεζε νχηε γηα ηελ επηρείξεζε. ηελ ζπλέρεηα θαη εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ 

πξνθαηαξθηηθή δηαβνχιεπζε ππνβάιιεηαη ε αίηεζε πξνέγθξηζεο. Σν ζηάδην αμηνιφγεζεο 

δηαξθεί κέρξη εθαηφλ είθνζη κέξεο ελψ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχληαμεο ηνπ εγγξάθνπ 

δηαηχπσζεο ζέζεσλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία, νξίδεηαη ηειηθή ζπλάληεζε κε ηνλ 

θνξνινγνχκελν. Σέινο, ππνβάιιεηαη εθφζνλ απαηηείηαη, αίηεκα ζπλελλφεζεο κε ηηο 

αιινδαπέο αξρέο άιισλ εκπιεθφκελσλ θξαηψλ κε ηα νπνία πθίζηαηαη χκβαζε πεξί 

Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. ε ηέηνηα πεξίπησζε πξέπεη λα ππνβιεζνχλ 

παξάιιεια αηηήζεηο ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο ησλ ινηπψλ εκπιεθφκελσλ θξαηψλ, 

πεξηιακβάλνληαο ηα ίδηα ζηνηρεία. 

Η έθδνζε απφθαζεο πξνέγθξηζεο δελ εκπνδίδεη ηελ κεηαγελέζηεξε δηελέξγεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ακνηβαίνπ δηαθαλνληζκνχ ηεο εθάζηνηε εθαξκνζηέαο δηκεξνχο ζχκβαζεο γηα 

ηελ απνθπγή ηεο δηπιήο θνξνινγίαο ή ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηελ εμάιεηςε ηεο 

δηπιήο θνξνινγίαο, ζε πεξίπησζε δηνξζψζεσο ησλ θεξδψλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ γηα 

ηηο ίδηεο ζπλαιιαγέο ηνπ ίδηνπ θνξνινγνχκελνπ. 
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Με ηνλ λφκν απηφ θαίλεηαη λα νινθιεξψλεηαη ην λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην πνπ 

δηέπεη ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο , θαηά ηξφπν ηθαλφ λα ζπκβάιεη ζηελ θνξναπνθπγή θαη 

θνξνδηαθπγή ησλ πνιπεζληθψλ θαη άιισλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ρψξα καο.  

Δδψ είλαη ζθφπηκν λα πξνζζέζνπκε φηη θαη άιιεο δηαηάμεηο ζηνπο λ.4172/2013 θαη 

4174/2013, θηλνχληαη πξνο απνηξνπή κεηαθίλεζεο ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πνιπεζληθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη νκίισλ απφ ηελ Διιάδα ζε άιιεο δηθαηνδνζίεο θαη θπξίσο ζε θνξνινγηθνχο 

παξαδείζνπο ή θξάηε κε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο. 

 

 

4.2 Ννκνζεηηθφ Πιαίζην γηα ηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. 

 

πσο αλαθέξακε ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο, ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ε κεγάιε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαζψο θαη ε 

αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηνίθεζεο (management), νδήγεζαλ, κεηαμχ 

άιισλ ζηελ δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη ή ζπλαζπίδνληαη ζε 

νκίινπο. Η ζπγθέληξσζε απηή είηε είλαη νξηδφληηα, φπσο κία ζπγθέληξσζε νκνεηδψλ 

επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ν αληαγσληζκφο, είηε είλαη θάζεηε, δειαδή 

απνηειεί ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεσλ πνπ θάζε κία αλαιακβάλεη έλα ζηάδην ηνπ θπθιψκαηνο 

παξαγσγήο –θπθινθνξίαο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, είηε είλαη ζπκπιεξσκαηηθή δειαδή 

ζπγθέληξσζε αλφκνησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αιιεινζπκπιεξψλνληαη γηα λα δηεπξχλνπλ ηελ 

αγνξά ηνπο. 

Η αλάγθε γηα ζχληαμε θαη δεκνζίεπζε ελνπνηεκέλσλ θαηαζηάζεσλ γελληέηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη απηέο ιεηηνπξγνχλ σο κία εληαία νηθνλνκηθή νληόηεηα, θαη σο κία νηθνλνκηθή 

νληφηεηα πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ ηελ δηνίθεζε θαη ηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο θαη 

θάζε ελδηαθεξφκελν,  γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ.   

Οη επηκέξνπο ηζνινγηζκνί ησλ εηαηξηψλ ηνπ νκίινπ δελ δίλνπλ αθξηβή ζηνηρεία γηα ην 

ζχλνιν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ νκίινπ, αθνχ ζε απηφλ απεηθνλίδνληαη δηαηηεξηθέο 

απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, θαζψο θαη δηεηαηξηθά έζνδα-έμνδα. Δπίζεο πνιιέο θνξέο 

γίλνληαη κεηαηνπίζεηο απνηειεζκάησλ απφ εηαηξία ζε εηαηξία ηνπ Οκίινπ. Δπηπιένλ, ζηνλ 

ινγαξηαζκφ «ζπκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο», νη ζπκκεηνρέο απηέο εκθαλίδνληαη 

σο επέλδπζε, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αληηζηνηρνχλ ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νκίινπ. 

Η πξψηε δεκνζίεπζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έγηλε  ζηηο Η.Π.Α ην 

1980. ηελ δεθαεηία ηνπ 1920 , πνιιέο εηαηξίεο ζηελ Ακεξηθή παξνπζίαδαλ ελνπνηεκέλεο 
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νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηελ  ζέζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο κεηξηθήο. ηελ 

Δπξψπε , νη γεξκαληθέο εηαηξίεο κεηά ην 1965 παξνπζηάδνπλ ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο. Δλψ 

ζηελ Γαιιία κφιηο 22 εηαηξίεο ην 1967 δεκνζίεπζαλ ελνπνηεκέλνπο ηζνινγηζκνχο. 

Με ηελ 7ε νδεγία 83/349/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 1983 αλαγλσξίδεηαη 

ε αλάγθε θαη ηίζνληαη νη βάζεηο γηα ηελ ελζσκάησζε θαλφλσλ γηα ηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νκίισλ , απφ ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο ησλ θξαηψλ κειψλ.  

Η Διιεληθή λνκνζεζία πξνζαξκφζηεθε ζηελ έβδνκε νδεγία κε ηελ πξνζζήθε ησλ 

άξζξσλ 90-111 ηνπ λ. 2190/1920, θαη γηα πξψηε θνξά δεκνζηεχνληαη ελνπνηεκέλεο 

θαηαζηάζεηο ην 1991. Σα άξζξα απηά ηζρχνπλ έσο ηελ ρξήζε 31/12/2014. Με ηελ 

δεκνζίεπζε ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΔΛΠ) πνπ θπξψζεθαλ κε ηνλ 

λ.4308/2014 θαηαξγήζεθαλ νη σο άλσ δηαηάμεηο. 

Πεξαηηέξσ νη ειιεληθέο εηαηξίεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην Αζελψλ 

απφ ην έηνο 2005 είλαη ππνρξεσκέλεο ζηελ ζχληαμε θαη δεκνζίεπζε ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

(ΓΠΥΑ).  

Σα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ θαηαζηάζεσλ είλαη ηα εμήο: 

ΓΠΥΑ 3 «πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ» 

ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 

ΓΠΥΑ 11 «Κνηλέο πκθσλίεο» 

ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπκκεηνρψλ ζε ινηπέο νληφηεηεο» 

ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο» 

ΓΛΠ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ» 

Κξίλνπκε απαξαίηεην ζηελ παξνχζα εξγαζία θαη πξηλ ηελ παξνπζία ηεο έξεπλά καο, 

λα παξνπζηάζνπκε  ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

ζχκθσλα  κε ηα ΔΛΠ θαη κε ην ΓΠΥΑ 10 θαη ΓΛΠ 24.  
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4.2.1. Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΔΛΠ).  

 

 

Σα ΔΛΠ θπξψζεθαλ κε ηνλ λ.4308/2014 θαη ηζρχνπλ γηα ηηο θνξνινγηθέο ρξήζεηο απφ 

1/1/2015. ην  θεθάιαην 7 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα άξζξα 31 κέρξη 37 παξνπζηάδνληαη φια ηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

χκθσλα κε ην άξζξν 33 (παξ.1) ππνρξέσζε ζχληαμεο ελνπνηεκέλσλ θαηαζηάζεσλ 

έρνπλ νη κεγάινη φκηινη, δειαδή εθείλνη νη νπνίνη ζε ελνπνηεκέλε βάζε θαηά ηελ εκεξνκελία 

ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο κεηξηθήο νληφηεηαο , ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηα 

αθφινπζα ηξία θξηηήξηα, γηα δχν δηαδνρηθέο πεξηφδνπο: 

1. χλνιν ελεξγεηηθνχ 20.000.000€ 

2. Καζαξφ χςνο θχθινπ εξγαζηψλ 40.000.000€. 

3. Μέζνο φξνο απαζρνινχκελσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 250 άηνκα. 

ζνλ αθνξά ηα φξηα ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, απηά ηζρχνπλ κεηά 

ηελ αθαίξεζε ησλ ζπκςεθηζκψλ ηνπ ινγαξηαζκνχ ζπκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 

θαη ησλ απαινηθψλ ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 4 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 34. Έλα δελ γίλνπλ νη απαινηθέο θαη νη ζπκςεθηζκνί ηφηε ηα 

φξηα απηά πξνζαπμάλνληαη θαηά 20%. Σα φξηα απηά ζα πξέπεη  ν φκηινο λα ηα ππεξβαίλεη γηα 

δχν ρξήζεηο πξνθεηκέλνπ ζηελ ηξίηε λα έρεη ηελ ππνρξέσζε ελνπνίεζεο . Αληίζηνηρα αλ γηα 

δχν ρξήζεηο δελ ππεξβεί ηα φξηα, ηφηε ηελ επφκελε ρξήζε δελ έρεη ππνρξέσζε ζχληαμεο 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Οη κηθξνί θαη νη κεζαίνη φκηινη απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ζχληαμεο εθηφο 

αλ θάπνηα απφ ηηο νληφηεηεο είλαη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

Δπίζεο, γηα λα πθίζηαηαη ππνρξέσζε ελνπνίεζεο ζα πξέπεη αζξνηζηηθά κε ηα σο άλσ 

αλαθεξφκελα, ε κεηξηθή εηαηξία ή κία απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηεο (παξ. 8 άξζξν 32) , λα έρεη ηελ 

κνξθή ηεο ΑΔ, ΔΠΔ, ΔΔ θαηά κεηνρέο ή ΙΚΔ ή αθφκα λα  είλαη ΟΔ ή ΔΔ φηαλ φινη νη άκεζνη 

θαη έκκεζνη εηαίξνη έρνπλ πεξηνξηζκέλνη επζχλε ιφγσ ηνπ φηη είλαη λνκηθά πξφζσπα (ΑΔ, 

ΔΠΔ, ΔΔ, ΙΚΔ). Οη εηαηξίεο νη νπνίεο  είλαη εληαγκέλεο ησλ Υξεκαηηζηήξην είλαη 

ππνρξεσκέλεο απφ ην 2005 λα εθαξκφδνπλ ηα Γ.Λ.Π. θαη επνκέλσο ζπληάζζνπλ 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

χκθσλα κε ην άξζξν 32 παξάγξαθνο 2, κία κεηξηθή νληφηεηα ζπληάζζεη 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ : 
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« α) Έρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ κεηόρσλ, εηαίξσλ ή κειώλ ηεο άιιεο 

νληόηεηαο (ζπγαηξηθή νληόηεηα). 

β) Έρεη ην δηθαίσκα λα δηνξίδεη ή λα παύεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ, 

δηαρεηξηζηηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηεο άιιεο νληόηεηαο (ζπγαηξηθή νληόηεηα) θαη είλαη 

ηαπηόρξνλα κέηνρνο, εηαίξνο ή κέινο απηήο ηεο νληόηεηαο. 

γ) Έρεη ην δηθαίσκα λα αζθεί θπξηαξρηθή επηξξνή ζηελ άιιε νληόηεηα (ζπγαηξηθή νληόηεηα), 

ηεο νπνίαο είλαη κέηνρνο, εηαίξνο ή κέινο, είηε βάζεη ζύκβαζεο πνπ έρεη ζπλάςεη κε ηελ 

νληόηεηα απηή είηε βάζεη πξόβιεςεο ηνπ ηδξπηηθνύ εγγξάθνπ ή ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο. 

δ) Είλαη κέηνρνο, εηαίξνο ή κέινο ηεο άιιεο νληόηεηαο θαη είηε: 

δ1) ειέγρεη από κόλε ηεο, δπλάκεη ζπκθσλίαο πνπ έρεη ζπλάςεη κε άιινπο κεηόρνπο, εηαίξνπο ή 

κέιε ηεο νληόηεηαο απηήο (ζπγαηξηθή νληόηεηα), ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ 

κεηόρσλ, εηαίξσλ ή κειώλ ηεο είηε 

 δ2) ηζρύνπλ αζξνηζηηθά νη θαησηέξσ πξνϋπνζέζεηο: 

 δ2.1) Η πιεηνςεθία ησλ κειώλ ησλ δηνηθεηηθώλ, δηαρεηξηζηηθώλ ή επνπηηθώλ νξγάλσλ ηεο 

νληόηεηαο απηήο (ζπγαηξηθήο νληόηεηαο) πνπ είραλ ηε δηνίθεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο 

πεξηόδνπ, θαζώο θαη θαηά ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν θαη κέρξη ηελ θαηάξηηζε ησλ 

ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, έρεη δηνξηζηεί κόλν σο απνηέιεζκα ηεο 

άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ απηήο. 

 δ2.2) Τα δηθαηώκαηα ςήθνπ πνπ θαηέρνληαη από ηε κεηξηθή νληόηεηα αληηπξνζσπεύνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ην 20% ησλ ζπλνιηθώλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ζηε ζπγαηξηθή νληόηεηα. 

δ2.3) Καλέλα ηξίην κέξνο δελ έρεη ηα δηθαηώκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία α`, β` ή γ` ηεο 

παξνύζαο παξαγξάθνπ, αλαθνξηθά κε απηή ηελ νληόηεηα (ζπγαηξηθή νληόηεηα). 

ε) Έρεη ηελ εμνπζία λα αζθεί ή πξάγκαηη αζθεί θπξηαξρηθή επηξξνή ή έιεγρν ζηελ άιιε 

νληόηεηα (ζπγαηξηθή νληόηεηα).» 

Δπηπιένλ κε ηελ παξ.7 νξίδεηαη φηη θάζε νληφηεηα πνπ ππάγεηαη ζην Διιεληθφ δίθαην 

ππνρξενχηαη ζηελ ζχληαμε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, εθφζνλ θαη ρσξίο λα 

ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 , έρεη θνηλή δηνίθεζε είηε βάζε ζχκβαζεο 

είηε βάζε θαηαζηαηηθνχ (νξηδφληηνο φκηινο).  

 Με ην άξζξν 33 θαζνξίδνληαη νη θαηεγνξίεο νληνηήησλ πνπ απαιιάζζνληαη απφ 

ελνπνίεζε. Απφ ηελ ελνπνίεζε απαιιάζζνληαη  

1. Οη κηθξνί θαη νη κεζαίνη φκηινη, εθφζνλ θακία απφ ηηο νληφηεηεο δελ είλαη δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο δειαδή νη κεηνρέο ηεο δελ είλαη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην Αμηψλ. 

2. Η κεηξηθή πνπ δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ δίθαην θαη είλαη παξάιιεια ζπγαηξηθή κίαο 

άιιεο εηαηξίαο ε νπνία δηέπεηαη απφ ην δίθαην θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. θαη 
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- ε κεηξηθή θαηέρεη φιεο ηηο κεηνρέο ηεο απαιιαζζφκελεο, 

- ε κεηξηθή θαηέρεη ην 90% ηεο απαιιαζζφκελεο θαη νη ππφινηπνη κέηνρνη εγθξίλνπλ 

ηελ απαιιαγή. 

ηελ πεξίπησζε απηή  ζα πξέπεη  ζσξεπηηθά λα ζπληξέρνπλ νη παξαθάησ   

πξνυπνζέζεηο:  

- ε απαιιαζζφκελε νληφηεηα θαη φιεο νη ζπγαηξηθέο ηεο ελνπνηνχληαη ζηηο 

θαηαζηάζεηο νληφηεηαο πνπ δηέπεηαη απφ ην δίθαην θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ . 

- νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ην δίθαην 

θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ , ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2013.34/ΔΔ ή ηα Γ.Π.Υ.Α..θαη λα 

ππνβάιινληαη καδί κε ηελ έθζεζε Διέγρνπ ζηελ δεκνζηφηεηα κεηαθξαζκέλεο ηελ 

Διιεληθή γιψζζα. 

- ην πξνζάξηεκα ηεο απαιιαζζφκελεο επηρείξεζεο λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο, φπσο ηελ επσλπκία ηεο κεηξηθήο θαη ηελ απαιιαγή απφ ππνρξέσζε 

ζχληαμεο θαηαζηάζεσλ. 

3. Η κεηξηθή πνπ δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ δίθαην θαη είλαη παξάιιεια ζπγαηξηθή κηαο 

άιιεο εηαηξίαο ε νπνία δελ δηέπεηαη απφ ην δίθαην θξάηνπο κέινπο φηαλ ζσξεπηηθά 

ζπληξέρνπλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο 2  θαη ζπγρξφλσο νη ελνπνηεκέλεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο αιινδαπήο κεηξηθήο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα 

κε ηελ Οδεγία 2013/34/ΔΔ ή ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α ή θαηά ηξφπν ηζνδχλακν κε ηα 

παξαπάλσ θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ πξφζσπα αλαγλσξηζκέλα ηνπ αιινδαπνχ θξάηνπο. 

Η αλσηέξσ απαιιαγή δελ ηζρχεη φηαλ ε κεηξηθή πνπ δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ δίθαην  

είλαη δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, δειαδή είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ.  

εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6  θαη 7 ηνπ άξζξνπ 33 κία νληφηεηα 

αθφκα θαη κία νληφηεηα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο  κπνξεί λα κελ πεξηιεθζεί ζηελ ελνπνίεζε , 

φηαλ νη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα απνθηεζνχλ ρσξίο δπζαλάινγα 

έμνδα ή θαζπζηέξεζε, φηαλ νη κεηνρέο απηέο ηηο εηαηξίαο θαηέρνληαη κε κφλν ζθνπφ ηελ 

κεηαγελέζηεξε δηάζεζή ηνπο, φηαλ απζηεξνί θαη καθξνπξφζεζκνη πεξηνξηζκνί εκπνδίδνπλ 

ηελ κεηξηθή λα αζθεί ηα δηθαηψκαηα ηεο ζηελ πεξηνπζία θαη ζηελ δηνίθεζε ηεο νληφηεηαο. 

Κάζε κεηξηθή νληφηεηα, αθφκα θαη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο απαιιάζζεηαη απφ ηελ 

ππνρξέσζε ζχληαμεο ελνπνηεκέλσλ θαηαζηάζεσλ φηαλ φιεο νη ζπγαηξηθέο ηεο δελ είλαη 

ζεκαληηθέο ή ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.  

χκθσλα κε ην άξζξν 34 νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηίδνληαη 

θαηά ηηο αξρέο θαη  δηαηάμεηο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ θαηαξηίδνληαη νη εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο . Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη 
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ππνρξεψζεηο ησλ νληνηήησλ πνπ ελνπνηνχληαη ελζσκαηψλνληαη ζην ζχλνιν ηνπο ζηνλ 

ελνπνηεκέλν Ιζνινγηζκφ. Καηά ηελ απαινηθή ησλ ζπκκεηνρψλ, ιακβάλνπκε ππφςε ηελ 

ινγηζηηθή αμία πνπ ππάξρεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο ελνπνίεζεο. Οη δηαθνξέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην ζπκςεθηζκφ θαηαλέκνληαη ζηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ γηα ηα νπνία νη 

εχινγεο αμίεο δηαθέξνπλ απφ ηελ ινγηζηηθή ηνπο αμία. Η δηαθνξά πνπ απνκέλεη αλ είλαη 

ρξεσζηηθή εκθαλίδεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ «Τπεξαμία» ζηελ θαηεγνξία Λνηπέο αζψκαηεο 

θηλεηνπνηήζεηο» θαη απνζβέλεηαη ή φρη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 18, ε πηζησηηθή 

δηαθνξά σο θέξδνο κεηαθέξεηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

Οη ζπκκεηνρέο ηξίησλ ζηηο ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ελνπνηνχληαη 

ινγηζηηθνπνηνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε σο «δηθαηψκαηα απηψλ πνπ δελ αζθνχλ έιεγρν».  

 Με ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ δίλνληαη νδεγίεο γηα ηελ απάιεηςε ησλ ππνρξεψζεσλ 

θαη απαηηήζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ νληνηήησλ ηνπ νκίινπ, 

ζηελ βάζε ηνπ βαζηθνύ αμηώκαηνο  ηεο ελνπνίεζεο όηη όιεο νη εηαηξίεο ηνπ νκίινπ ζεσξνύληαη 

κία νληόηεηα παξά ηελ λνκηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο αλεμαξηεζία.  

Σα έζνδα, ηα θέξδε , ηα έμνδα θαη νη δεκίεο ησλ νληνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ ελνπνίεζε ελζσκαηψλνληαη πιήξσο ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ελψ 

ην θέξδνο ή δεκία πνπ αθνξά ηα δηθαηψκαηα ηξίησλ εκθαλίδεηαη μερσξηζηά σο θέξδνο ή 

δεκία ζηα δηθαηψκαηα πνπ δελ αζθνχλ έιεγρν. 

ηελ παξάγξαθν 10 θαη 11 νξίδεηαη φηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο 

επηκεηξνχληαη κε ηηο ίδηεο κεζφδνπο θαη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα 

λφκν, γηα φιεο ηηο νληφηεηεο ηνπ νκίινπ. Γελ επηηξέπεηαη θακία εμαίξεζε, παξά ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη απηή πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη. 

Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη αλαγλσξίδνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ρσξίο φκσο λα είλαη επηηξεπηφο ν ζπκςεθηζκφο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ 

απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ νληνηήησλ δηαθνξεηηθψλ θνξνινγηθψλ δηθαηνδνζηψλ. 

Γηα ηηο θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ παξάγξαθν 13 νξίδεηαη κέζνδνο ελνπνίεζεο ε 

αλαινγηθή.  

Με ην άξζξν 35, νξίδεηαη ε κέζνδνο ηεο θαζαξή ζέζεο σο κέζνδνο ελνπνίεζεο 

ζπγγελψλ θαη θνηλνπξαμηψλ. Η ζπγγελήο επηρείξεζε κίαο νληφηεηαο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ ζε ινγαξηαζκφ κε ηίηιν «ζπκκεηνρή ζε ζπγγελή ή θνηλνπξαμία» κε 

βάζε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Αξρηθά αλαγλσξίδεηαη ε ζπκκεηνρή ζην θφζηνο θηήζεο 

ηεο. ηελ ζπλέρεηα απμάλεηαη ή κεηψλεηαη αλάινγα κε ηελ κεηαβνιή ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο 

ζπγγελνχο ή ηεο θνηλνπξαμίαο πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο νληφηεηαο- 

επελδπηή θαη κεηψλεηαη κε ην πνζφ ησλ εηζπξαηηφκελσλ κεξηζκάησλ πνπ αλαινγνχλ ζηα 
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δηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο ηεο επελδχνπζαο. Αθνινχζσο δηελεξγνχληαη νη απαιείςεηο ησλ 

δηεηαηξηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ εθφζνλ κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ ηα ζηνηρεία. 

Αλ κία ζπγγελήο επηρείξεζε θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ν ππνινγηζκφο ηεο 

θαζαξήο ηεο ζέζεο γίλεηαη κε βάζε ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

ηαλ ε αμία θηήζεο ηεο ζπκκεηνρήο είλαη κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε απφ ηελ 

αληίζηνηρε ινγηζηηθή θαζαξή ζέζε πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ επελδπηή, 

ηφηε ε δηαθνξά αληηκεησπίδεηαη ζηελ αξρηθή ελζσκάησζε σο ππεξαμία. ηελ ζπλέρεηα ε 

ηπρφλ αχμεζε ή κείσζε ηεο αλσηέξσ ινγηζηηθήο αμίαο εκθαλίδεηαη ζε ηδηαίηεξν θνλδχιην ηνπ 

ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ κε ηίηιν «απνηειέζκαηα απφ ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο». 

Οξίδεηαη δε, φηη ην άξζξν απηφ δελ εθαξκφδεηαη φηαλ ε αμία ησλ ζπκκεηνρηθψλ δηθαησκάησλ 

ζην θεθάιαην ζπγγελνχο ή θνηλνπξαμίαο δελ είλαη ζεκαληηθή. 

Με ην άξζξν 36 νξίδνληαη νη γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζην 

πξνζάξηεκα ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πξνζαξκνζκέλεο ζηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά  ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Έηζη θαηά ηελ 

γλσζηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ κε ζπλδεδεκέλα κέξε παξαιείπνληαη νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ 

ησλ νληνηήησλ πνπ έρνπλ απαιεηθζεί θαηά ηελ  ελνπνίεζε. Πεξαηηέξσ, γίλεηαη μερσξηζηή 

γλσζηνπνίεζε γηα ην κέζν αξηζκφ ησλ εξγαδφκελσλ πνπ απαζρνιήζεθαλ ζε απφ θνηλνχ 

ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. ηηο απνδεκηψζεηο, ακνηβέο ή πηζηψζεηο ζε κέιε ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, αλαθέξνληαη κφλν νη αληίζηνηρεο πνπ δφζεθαλ ζε κέιε ηεο 

κεηξηθήο, απφ ηελ κεηξηθή ή ηηο ζπγαηξηθέο ηεο.  

Πεξαηηέξσ ζηηο ζεκεηψζεηο αλαθέξνληαη φζνλ αθνξά ηηο  νληφηεηεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε: 

1. Οη επσλπκίεο θαη ε έδξα ησλ νληνηήησλ. 

2. Η θαηερφκελε αλαινγία ζην θεθάιαην απηψλ ησλ νληνηήησλ απφ άιιεο νληφηεηεο 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, εθηφο ηεο κεηξηθήο.  

3. Πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηνλ ιφγν (έιεγρνο –ζπκκεηνρή- θπξηαξρηθή επηξξνή-

θνηλή δηνίθεζε) γηα ηνλ νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε νη επηκέξνπο 

νληφηεηεο, θαζψο θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο ζην θεθάιαην θαη ζηα 

δηθαηψκαηα ςήθνπ. 

4. Οη πιεξνθνξίεο ησλ σο άλσ πεξηπηψζεσλ παξέρνληαη θαη ζε ζρέζε κε ηηο νληφηεηεο 

πνπ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ελνπνίεζε γηα ιφγνπο κε ζεκαληηθφηεηαο. 
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5. Οη  επσλπκίεο θαη ε έδξα ησλ ζπγγελψλ νληνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ελνπνίεζε θαη ε αλαινγία ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο πνπ θαηέρεηαη απφ νληφηεηεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε. 

6. Οη επσλπκίεο θαη ηα κεηξψα εγγξαθήο ησλ θνηλνπξαμηψλ θαη ησλ απφ θνηλνχ 

ειεγρφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, ηνπο παξάγνληεο επί ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ε θνηλή 

δηνίθεζε (έιεγρνο) επί απηψλ θαη ηελ αλαινγία ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο πνπ θαηέρεηαη 

απφ νληφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε. 

7. ιεο νη αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπκκεηνρηθά δηθαηψκαηα ησλ νληνηήησλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ ελνπνίεζε, ζε άιιεο νληφηεηεο. 

8. Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο ππεξαμίαο θαη 

θάζε ζεκαληηθή κεηαβνιή ηεο, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. 

9. ηαλ εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο ζε κηα ζπγγελή ή θνηλνπξαμία, ε 

νληφηεηα γλσζηνπνηεί ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεο ηεο επέλδπζεο θαη ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο ηεο αλαινγίαο ηεο θαζαξήο ζέζεο πνπ απνθηήζεθε, θαηά ηελ 

εκεξνκελία απφθηεζεο. Η γλσζηνπνίεζε απηή απαηηείηαη κφλν ζηελ πεξίνδν πνπ 

έγηλε ε απφθηεζε. 

10. Γλσζηνπνηείηαη ε επαλακέηξεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ησλ ππνρξεψζεσλ 

κηαο ζπγγελνχο ή θνηλνπξαμίαο, φηαλ απηέο ζηηο αηνκηθέο ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο κεηξήζεθαλ κε άιιεο κεζφδνπο απφ απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 

ελνπνίεζε. 

11. Οπνηεζδήπνηε κεηαβνιέο ζηελ ζχλζεζε ησλ νληνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ελνπνίεζε θαζψο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηε ζχγθξηζε ησλ 

δηαδνρηθψλ ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

 

4.2.2  Γηεζλέο Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 10. 

 

   

Απφ ην 2005 νη ειιεληθέο εηαηξίεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην Αζελψλ είλαη 

ππνρξεσκέλεο ζηελ ζχληαμε θαη δεκνζίεπζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ).  

ηηο 12 Μαΐνπ 2011 ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) 

δεκνζίεπζε ην Γηεζλέο Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 10 Δλνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ην νπνίν πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δ.Δ. κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
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Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1126/2008 ζηηο  11 Γεθεκβξίνπ 2012. θνπφο ηνπ ΓΠΥΑ 10 είλαη λα 

πξνζθέξεη έλα εληαίν ππφδεηγκα ελνπνίεζεο πνπ θαζνξίδεη ηνλ έιεγρν σο ηε βάζε γηα ηελ 

ελνπνίεζε ζε όινπο ηνπο ηύπνπο ησλ νληνηήησλ.  πλεπψο, ζην ΓΠΥΑ 10 θαζνξίδνληαη νη 

αξρέο γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ειέγρεη κία ή πεξηζζφηεξεο άιιεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο. 

Γηα λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο ην ΓΠΥΑ 10 

α)  πξνβιέπεη φηη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα (ε κεηξηθή) πνπ ειέγρεη κία ή πεξηζζφηεξεο άιιεο 

νληφηεηεο (ζπγαηξηθέο) νθείιεη λα θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

β)  νξίδεη ηελ αξρή ηνπ ειέγρνπ θαη θαζηεξψλεη ηνλ έιεγρν σο βάζε ελνπνίεζεο. 

γ) νξίδεη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο αξρήο ειέγρνπ γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πφζνλ έλαο 

επελδπηήο ειέγρεη κηα εθδφηξηα θαη, σο εθ ηνχηνπ, πξέπεη λα ηελ ελνπνηήζεη θαη 

δ) θαζνξίδεη ηηο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

Η νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ είλαη ε κεηξηθή παξνπζηάδεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο.  Δθηφο εάλ: 

- είλαη εμνινθιήξνπ ή ελ κέξεη ζπγαηξηθή άιιεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ή θαηέρεηαη 

εμνινθιήξνπ ή κεξηθψο απφ άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη νη ινηπνί ηδηνθηήηεο ηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, έρνπλ ελεκεξσζεί φηη ε 

κεηξηθή εηαηξεία δελ ζα θαηαξηίζεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη δελ έρνπλ 

αληηξξήζεηο, 

- νη ρξεσζηηθνί ή ζπκκεηνρηθνί ηίηινη ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε 

Υξεκαηηζηήξην, 

-  δελ έρεη ππνβάιεη νχηε βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεψλ 

ηεο ζε επηηξνπή ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ ή άιιε δηνηθεηηθή αξρή, πξνθεηκέλνπ λα 

εθδψζεη ηίηινπο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ζε δεκφζηα αγνξά, θαη 

-  ε ηειηθή ή νπνηαδήπνηε ελδηάκεζε κεηξηθή εηαηξεία θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο  ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ. 

Δπίζεο, ην ΓΠΥΑ 10 δελ ηζρχεη γηα  πξνγξάκκαηα παξνρψλ κεηά ηελ ππεξεζία ή 

άιια καθξνπξφζεζκα πξνγξάκκαηα παξνρψλ ζε εξγαδφκελνπο ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ην 

ΓΛΠ 19 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο. 

χκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 10 έλαο επελδπηήο, αλεμάξηεηα απφ ηε θχζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα (εθδφηξηα), θαζνξίδεη εάλ πξφθεηηαη γηα κεηξηθή εθηηκψληαο 

εάλ ειέγρεη ηελ εθδφηξηα. Ο επελδπηήο ειέγρεη κηα εθδόηξηα, όηαλ ν ίδηνο εθηίζεηαη ή έρεη 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/8142
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δηθαηώκαηα ζηηο απνδόζεηο ηεο εθδόηξηαο θαη όηαλ έρεη ηε δπλαηόηεηα κέζσ ηεο εμνπζίαο ηνπ 

λα επεξεάζεη απηέο ηηο  απνδόζεηο.  

Δπνκέλσο, έλαο επελδπηήο ειέγρεη κηα εθδφηξηα, εάλ θαη κφλν δηαζέηεη φια ηα 

αθφινπζα:  

α) εμνπζία επί ηεο εθδφηξηαο,  

β) ηνπνζεηήζεηο ή δηθαηψκαηα κε κεηαβιεηέο απνδφζεηο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ 

εθδφηξηα ,  

γ) δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εμνπζία ηνπ επί ηεο εθδφηξηαο γηα λα επεξεάζεη ην 

χςνο ησλ απνδφζεψλ ηνπ. 

Η νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα εμεηάδεη ζπλερψο ηελ χπαξμε ησλ παξαπάλσ 

ζηνηρείσλ ψζηε λα δηαπηζησζεί ε ηπρφλ αιιαγή ζε νξηζκέλα απφ απηά. Δπηπιένλ  δχν 

επελδπηέο ειέγρνπλ ζπιινγηθά κηα εθδφηξηα, φηαλ πξέπεη λα δξνπλ απφ θνηλνχ γηα λα 

δηεπζχλνπλ ηηο ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, θαζψο θαλέλαο επελδπηήο 

δελ κπνξεί λα δηεπζχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο ηε ζπλεξγαζία ησλ άιισλ, θαλέλαο 

επελδπηήο δελ ειέγρεη κεκνλσκέλα ηελ εθδφηξηα. Κάζε επελδπηήο ινγηζηηθνπνηεί ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εθδφηξηα, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά ΓΠΥΑ.  

ζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηεο εμνπζίαο, ζην ΓΠΥΑ 10 νξίδεηαη φηη έλαο επελδπηήο έρεη 

εμνπζία επί κηαο εθδόηξηαο όηαλ ν επελδπηήο έρεη δηθαίσκα λα θαηεπζύλεη ηηο  δξαζηεξηόηεηεο, 

θαη λα απνιακβάλεη ηηο απνδόζεηο ηεο εθδόηξηαο.  

Άξα ε εμνπζία απνξξέεη απφ ηα δηθαηψκαηα. Οξηζκέλεο θνξέο ε εθηίκεζε ηεο 

εμνπζίαο είλαη απιή, π.ρ. φηαλ νξίδεηαη  απφ ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ παξέρνληαη απφ 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. ε άιιεο πεξηπηψζεηο ε εθηίκεζε είλαη πην πνιχπινθε θαη απαηηεί 

ηελ εμέηαζε πεξηζζφηεξσλ απφ έλαλ παξαγφλησλ, γηα παξάδεηγκα, φηαλ ε εμνπζία απνξξέεη 

απφ κηα ή πεξηζζφηεξεο ζπκβαηηθέο ξπζκίζεηο.  

Έλαο επελδπηήο  ν νπνίνο έρεη δηθαίσκα λα δηεπζχλεη ηηο  δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

εθδφηξηαο, δηαζέηεη εμνπζία, αθφκε θαη αλ δελ έρεη αζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπ. ε πεξίπησζε 

πνπ δχν ή πεξηζζφηεξνη επελδπηέο  έρνπλ  δηθαηψκαηα πνπ ηνπο παξέρνπλ ηε κνλνκεξή 

ηθαλφηεηα λα δηεπζχλνπλ δηάθνξεο ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο, ν επελδπηήο πνπ έρεη ηελ  

ηθαλφηεηα λα δηεπζχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηηο απνδφζεηο ηεο 

εθδφηξηαο αζθεί εμνπζία επί ηεο εθδφηξηαο.  

Έλαο επελδπηήο κπνξεί λα αζθήζεη εμνπζία ζε κηα εθδφηξηα, αθφκε θαη αλ άιιεο 

νληφηεηεο δηαζέηνπλ δηθαηψκαηα πνπ ηνπο παξέρνπλ ηελ  ηθαλφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηεχζπλζε ησλ ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, γηα παξάδεηγκα, φηαλ κηα άιιε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή.  
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  Έλαο επελδπηήο πνπ θαηέρεη κφλν δηθαηψκαηα πξνζηαζίαο δελ αζθεί εμνπζία ζε κηα 

εθδφηξηα  θαη, θαηά ζπλέπεηα, δελ ειέγρεη ηελ εθδφηξηα. 

ζνλ αθνξά ηηο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην ΓΠΥΑ 10, ε  κεηξηθή 

εηαηξεία ζπληάζζεη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο 

νκνηφκνξθεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα φκνηεο ζπλαιιαγέο θαη άιια ζπκβάληα ζε φκνηεο 

ζπλζήθεο. Η ελνπνίεζε κηαο εθδφηξηαο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν επελδπηήο απνθηά 

ηνλ έιεγρφ ηεο θαη παχεη φηαλ ν επελδπηήο ράζεη ηνλ έιεγρφ ηεο. Οη απαξαίηεηεο 

θαηεπζχλζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δίλνληαη ζην 

Παξάξηεκα Β. 

πλνςίδνληαο,  κε ην ΓΠΥΑ 10 νξίδεηαη φηη νη εηαηξίεο πνπ ππφθεηληαη ζε ελνπνίεζε 

είλαη ε κεηξηθή εηαηξία θαη φιεο νη ζπγαηξηθέο ηεο, δειαδή φιεο νη εηαηξίεο πνπ ειέγρνληαη 

απφ ηελ κεηξηθή. Έιεγρνο είλαη ε εμνπζία δηαθπβέξλεζεο, πνπ κπνξεί λα αζθεζεί άκεζα ή 

έκκεζα, ηελ εθαξκνγή ρξεκαηνδνηηθψλ πνιηηηθψλ θαη πνιηηηθψλ ιεηηνπξγίαο κηα νληφηεηαο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζνχλ σθέιεηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Δπίζεο ζηελ ελνπνίεζε 

πεξηιακβάλνληαη νη θνηλνπξαμίεο θαη νη Οξγαληζκνί θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη εθείλεο 

νη ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί απνθιεηζηηθά κε ηελ πξννπηηθή 

ηεο κεηαγελέζηεξεο δηάζεζεο ηνπο.  

 ζνλ αθνξά ηεο κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο ηεο, ε κεηξηθή ζα ηηο παξνπζηάδεη ζηελ 

ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ζηα ίδηα θεθάιαηα, μερσξηζηά απφ ηα ίδηα 

θεθάιαηα ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. Δπηπιένλ, κεηαβνιέο ζηα δηθαηψκαηα 

ηδηνθηεζίαο κίαο κεηξηθήο ζε κία ζπγαηξηθή κε ηα νπνία δελ ράλεηαη ν έιεγρνο ινγίδνληαη σο 

ζπλαιιαγέο ηδίσλ θεθαιαίσλ. Δάλ κία κεηξηθή απνιέζεη ηνλ έιεγρν ηεο ζπγαηξηθήο ηφηε 

παχεη λα αλαγλσξίδεη ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε 

νηθνλνκηθήο ζέζεο. Οη επελδχζεηο πνπ δεκνθξαηνχληαη ζηελ πξψελ ζπγαηξηθή 

αλαγλσξίδνληαη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο απψιεηαο ειέγρνπ  ζηελ εχινγε αμία ηνπο  καδί κε 

νπνηαδήπνηε πνζά πνπ νθείινληαη απφ ή πξνο ηελ πξψελ ζπγαηξηθή. Οπνηνδήπνηε θέξδνο ή 

δεκία πξνθχπηεη απφ ηελ απψιεηα ειέγρνπ αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 

ην παξάξηεκα Α δίλνληαη νη απαξαίηεηνη  νξηζκνί γηα ην ΓΠΥΑ 10. Δλψ ζην 

παξάξηεκα Β δίλνληαη νη απαξαίηεηεο νδεγίεο θαη ππνζεηηθά παξαδείγκαηα γηα ηελ εθαξκνγή 

φζνλ νξίδνληαη ζην ΓΠΥΑ 10. ηηο παξαγξάθνπο Β 86 έσο Β 99 δίλνληαη φιεο νη 

απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα ηελ δηαδηθαζία ελνπνίεζεο, απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη φηη ε ηερληθή 

θαηάξηηζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ δηαθέξεη νπζησδψο απφ ηελ 

αληίζηνηρε ηερληθή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα.  
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 Οη ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξέο θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κεηαμχ ΓΛΠ θαη ΔΛΠ είλαη νη παξαθάησ:  

1. χκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ, ππνρξέσζε γηα ηελ ζχληαμε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ  έρεη θάζε κεηξηθή εηαηξία πνπ ειέγρεη άιιεο εηαηξίεο. Δλψ ηα ΔΛΠ γηα 

ηελ ππνρξέσζε απηή νξίδνπλ θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα ηα νπνία έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ηνλ θχθιν εξγαζηψλ, κε ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθφ  θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ 

απαζρνινχκελν πξνζσπηθνχ ηνπ νκίινπ ζε ελνπνηεκέλε βάζε.  

2. χκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ, ζηελ νιηθή ελνπνίεζε πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ζπγαηξηθέο, 

αλεμαξηήηνπ κεγέζνπο, δξαζηεξηφηεηαο θαη ζθνπνχ. Δλψ ζηα ΔΛΠ πξνβιέπεηαη 

απαιιαγή απφ ηελ νιηθή ελνπνίεζε γηα ηηο ζπγαηξηθέο πνπ δελ είλαη ζεκαληηθέο ή 

πνπ ε απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ είλαη πνιπδάπαλε ή αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο. 

3. ηα ΓΠΥΑ δελ πξνβιέπεηαη ε ελνπνίεζε επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ 

εληαία δηνίθεζε, πνπ αληίζεηα πξνβιέπεηαη κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 32 ησλ ΔΛΠ.    

4.  Μία άιιε βαζηθή δηαθνξά πνπ πθίζηαηαη κέρξη 31-12-2014 θαη θαηαξγήζεθε κε ηνλ 

λ.4308/2014 (ΔΛΠ),  είλαη φηη ζηα ΓΛΠ ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αμίαο θηήζεο ηεο 

ζπκκεηνρήο ζε ελνπνηνχκελε ζπγαηξηθή εηαηξία θαη ηεο αληίζηνηρεο εχινγεο αμίαο 

ηεο ζπκκεηνρήο (πνπ πξνθχπηεη θαηά ηνλ ρξφλν  απφθηεζεο ηνπ ειέγρνπ, κεηά ηελ 

επαλεθηίκεζε φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηηο εχινγεο αμίεο), 

αληηκεησπίδεηαη σο ππεξαμία θαη εκθαλίδεηαη ζην ελεξγεηηθφ ηεο Δλνπνηεκέλεο 

Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο θαη είλαη κε απνζβέζηκν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, 

ππνθείκελν ζε έιεγρν απνκείσζεο. Η αξλεηηθή ππεξαμία κεηαθέξεηαη απεπζείαο 

ζηελ Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ. Αληίζεηα κε ηνλ λ.2190/20 ε 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο αμίαο θηήζεο ηεο ζπκκεηνρήο ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθήο θαη ηεο 

αληίζηνηρεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αξρηθήο ελνπνίεζεο, 

ζεσξείην  σο δηαθνξά ελνπνίεζεο, ε νπνία επηηξεπφηαλ λα θαηαλεκεζεί ζηα 

ελνπνηνχκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ελψ πξνβιεπφηαλ ε απφζβεζε απηήο είηε 

ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα ζε πέληε έηε είηε εθάπαμ. Ή κε άιιν ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ, 

νξηδφηαλ ε δπλαηφηεηα απεπζείαο εκθάληζεο απηήο ζηα ίδηα θεθάιαηα. ζνλ αθνξά 

ηηο πηζησηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο απηέο θαηαρσξνχληαλ απεπζείαο ζηα 

Δλνπνηεκέλα Ίδηα Κεθάιαηα. Απφ 1/1/2015, κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 34 ησλ ΔΛΠ 

(λ. 4308/2014) ελαξκνλίζηεθε κε ηα ΓΛΠ  ε αληηκεηψπηζε ηεο ππεξαμίαο ζηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, φκσο ζαλ ππεξαμία ζεσξείηαη ζηα ΔΛΠ 

φπσο θαη πξνεγνχκελα ζηνλ λ.2190/20 ε δηαθνξά ηεο αμίαο θηήζεο ηεο ζπκκεηνρήο 



72 
 

ηεο ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθήο θαη ηεο αληίζηνηρεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο, θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο αξρηθήο ελνπνίεζεο.   

 

 

4.2.3 Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν  24 

 

θνπφο ηνπ ΓΛΠ 24 είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηέρνπλ 

φιεο ηηο αλαγθαίεο γλσζηνπνηήζεηο, ψζηε νη ρξήζηεο απηψλ λα γλσξίδνπλ  φηη ελδερνκέλσο ε 

νηθνλνκηθή ζέζε πνπ παξνπζηάδνπλ νη θαηαζηάζεηο απηέο λα έρεη επεξεαζηεί απφ ηηο 

ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο θαη ηα αλεμφθιεηα ππφινηπα ησλ ζπλδεδεκέλσλ νληνηήησλ ηνπ 

νκίινπ.  

χκθσλα κε ην Πξφηππν απηφ νη ζπλαιιαγέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαη ηα 

αλεμφθιεηα ππφινηπα κε άιιεο νληφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζε έλαλ φκηιν γλσζηνπνηνχληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νληφηεηαο. Οη εληφο ηνπ ηδίνπ νκίινπ ζπλαιιαγέο κεηαμχ 

ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαη ηα αλεμφθιεηα ππφινηπα ζπκςεθίδνληαη θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ. 

Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνιιέο θνξέο δηεμάγνπλ κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο 

κέζσ ζπγαηξηθψλ , θνηλνπξαμηψλ ή ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ.  Η ζρέζε κε ηα  ζπλδεδεκέλα 

κέξε κπνξεί λα επεξεάζεη ην θέξδνο ή ηε δεκία θαη ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο νληφηεηαο. Σα 

ζπλδεδεκέλα κέξε κπνξεί λα ππεηζέιζνπλ ζε ζπλαιιαγέο ζηηο νπνίεο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

δε ζα ππεηζέξρνλην. Γηα παξάδεηγκα, ε νληφηεηα πνπ πνπιά αγαζά ζηε κεηξηθή ηεο εηαηξία 

ζην θφζηνο κπνξεί λα κελ πσιεί ζε άιινπο πειάηεο κε ηνπο φξνπο απηνχο. Δπίζεο, νη 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ κπνξεί λα κελ αλέξρνληαλ ζηα ίδηα πνζά, αλ δελ 

ππήξρε ε ζρέζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. 

κσο ηα απνηειέζκαηα θαη ε νηθνλνκηθή ζέζε ηεο νληφηεηαο κπνξεί λα επεξεαζζνχλ 

απφ ηε ζρέζε κε ζπλδεδεκέλν κέξνο αθφκε θαη αλ δελ ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο κε απηφ. Η 

χπαξμε θαη κφλν ηεο ζρέζεο κπνξεί λα αξθεί γηα λα επεξεάδεη ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο 

αλαθέξνπζαο νληφηεηαο θαη άιισλ κεξψλ. Γηα παξάδεηγκα, κηα ζπγαηξηθή κπνξεί λα 

ηεξκαηίζεη ηηο ζρέζεηο κε έλαλ εκπνξηθφ εηαίξν ιφγσ απφθηεζεο απφ ηε κεηξηθή εηαηξία κηαο 

αδειθήο ζπγαηξηθήο πνπ δηεμάγεη ηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ν πξψελ εκπνξηθφο εηαίξνο. 

Δπίζεο, έλα ζπλδεδεκέλν κέξνο κπνξεί λα απέρεη απφ ηελ ελεξγφ δξάζε, ιφγσ ηεο 

ζεκαληηθήο επηξξνήο ελφο άιινπ, γηα παξάδεηγκα, κηα ζπγαηξηθή κπνξεί λα ιάβεη νδεγίεο 

απφ ηε κεηξηθή εηαηξία ηεο λα κελ αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε. 



73 
 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ε γλψζε ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ, ησλ 

αλεμφθιεησλ ππνινίπσλ θαη ησλ ζρέζεσλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο αμηνινγήζεηο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο νληφηεηαο απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ αληηκεησπίδεη ε νληφηεηα. 

 χκθσλα κε ην Πξφηππν απηφ ζα πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ζηελ  νπζία ηεο ζρέζεο 

ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαη φρη κφλν ζην λνκηθφ ηχπν. Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζρέζεο είλαη ν 

έιεγρνο. Οη ζρέζεηο κεηαμχ κεηξηθψλ θαη ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη, 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ πθίζηαληαη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ απηψλ κεξψλ. Η 

νληφηεηα ζα γλσζηνπνηεί ην φλνκα ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο ηεο νληφηεηαο θαη, αλ δηαθέξεη, ηεο 

ηειηθήο ειέγρνπζαο νληφηεηαο. Αλ νχηε ε κεηξηθή εηαηξία ηεο νληφηεηαο νχηε ε ηειηθή 

ειέγρνπζα νληφηεηα δε δεκνζηεχνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζα γλσζηνπνηείηαη επίζεο ην 

φλνκα ηεο ακέζσο αλψηεξεο κεηξηθήο εηαηξίαο πνπ δεκνζηεχεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

 Η νληφηεηα επίζεο πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ηηο παξνρέο πξνο ηα βαζηθά δηνηθεηηθά 

ζηειέρε ζπλνιηθά θαη γηα θάζε κία απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

-  βξαρππξφζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο, 

-  παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, 

-  ινηπέο καθξφρξνλεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο, 

-  παξνρέο ιήμεο απαζρφιεζεο, 

-  παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ. 

   Αλ έρνπλ ππάξμεη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ, ε νληφηεηα ζα 

γλσζηνπνηεί ηε θχζε ηεο ζρέζεο, φπσο επίζεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηα 

αλεμφθιεηα ππφινηπα, Καηά ειάρηζην, νη γλσζηνπνηήζεηο ζα πεξηιακβάλνπλ: 

(α) ην πνζφ ησλ ζπλαιιαγψλ, 

(β) ην πνζφ ησλ αλεμφθιεησλ ππνινίπσλ θαη, 

(i) ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο απηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλ είλαη 

εμαζθαιηζκέλα θαη ηε θχζε ηνπ αληαιιάγκαηνο κε ην νπνίν ζα γίλεη ν δηαθαλνληζκφο 

(ii) ιεπηνκέξεηεο ησλ εγγπήζεσλ πνπ δφζεθαλ ή ιήθζεθαλ, 

(γ) πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πνζφ ησλ αλεμφθιεησλ 

ππνινίπσλ, 

(δ) ε δαπάλε πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηελ πεξίνδν ζε ζρέζε κε επηζθάιεηεο ή επηζθαιείο 

απαηηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. Οη γλσζηνπνηήζεηο απηέο πξέπεη λα γίλνληαη δηαθεθξηκέλα 

γηα ηελ κεηξηθή εηαηξία, ηηο ζπγαηξηθέο , ηηο ζπγγελήο, ηηο θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ε 

νληφηεηαο είλαη κέινο, ηα βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο νληφηεηαο ή ηεο κεηξηθήο ηεο 

εηαηξίαο θαη  ηα άιια ζπλδεδεκέλα κέξε.   
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 Οη ζπλαιιαγέο πνπ γλσζηνπνηνχληαη είλαη  αγνξέο ή πσιήζεηο αγαζψλ, αγνξέο ή 

πσιήζεηο αθηλήησλ θαη άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, παξνρή ή ιήςε ππεξεζηψλ, 

κηζζψζεηο, κεηαβίβαζε έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ζπκθσλίεο βάζεη ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο 

δηθαησκάησλ, κεηαβηβάζεηο βάζεη ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνβιέςεηο γηα εγγπήζεηο ή 

εμαζθαιίζεηο, ν δηαθαλνληζκφο ησλ ππνρξεψζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο νληφηεηαο ή απφ ηελ 

νληφηεηα γηα ινγαξηαζκνχ ελφο ηξίηνπ κέξνπο. 

Η ζπκκεηνρή κεηξηθήο ή ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ζε πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 

πνπ κνηξάδεη ηνπο θηλδχλνπο   αλάκεζα ζε νηθνλνκηθέο νληφηεηεο ηνπ νκίινπ είλαη 

ζπλαιιαγή ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ.  

 Γηα ηηο ζπλαιιαγέο απηέο γλσζηνπνηείηαη ηέινο φηη έγηλαλ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ 

ζα γίλνληαλ ζηελ αγνξά αλάκεζα ζε αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

5.1 Δηζαγσγηθά 

 

ην θεθάιαην απηφ εμεηάδεηαη ην πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ 

γηα εηαηξίεο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Οη φκηινη επηρεηξήζεσλ 

αλαπηχζζνληαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο , θαη κέζσ ησλ ελδννκηιηθψλ ηνπο 

ζπλαιιαγψλ επηδηψθνπλ ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο , ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο 

θαη ηελ επηθξάηεζε ηνπο ζηελ αγνξά. Δπίζεο φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ επηζθφπεζε 

βηβιηνγξαθίαο, νη ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα ηελ 

ρεηξαγψγεζε θεξδψλ. εκαληηθφ ξφιν ζε απηφ εκθαλίδνληαη λα έρνπλ ηα άπια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, ιφγσ ηεο κεγάιεο αμίαο ηνπο θαη ηεο άπιεο ππφζηαζή ηνπο. Σα άπια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία δηαθξίλνληαη ζε εκπνξηθά άπια (trade intangibles) πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ έμνδα 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο π.ρ. νη παηέληεο θαη άπια πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κάξθεηηλγθ 

(marketing intangibles) φπσο ηα εκπνξηθά ζήκαηα, νη κάξθεο θαη ηα ζχκβνια (Ο.Ο..Α., 

2010). Πεξαηηέξσ, απφ ηελ έξεπλα ηνπ Crubert (2003) πξνέθπςε κεηαμχ άιισλ, φηη νη 

επηρεηξήζεηο έληαζεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο έρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα ελδννκηιηθέο 

ζπλαιιαγέο θαη επνκέλσο γηα ρεηξαγψγεζε θεξδψλ απφ ρψξεο κε πςειφ θνξνινγηθφ 

ζπληειεζηή ζε ρψξεο κε ρακειφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή, απφ ηηο εηαηξίεο έληαζεο  

δηαθήκηζεο πνπ δελ παξνπζηάδνπλ ηφζεο επθαηξίεο γηα ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο. Δηαηξίεο 

έληαζεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο είλαη νη εηαηξίεο πςειήο ηερλνινγίαο θαη ηειεπηθνηλσληψλ 

θαη νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο, ελψ εηαηξίεο έληαζεο δηαθήκηζεο είλαη νη εηαηξίεο ηξνθίκσλ 

θαη πνηψλ (Crubert, 2003). 

Με βάζε ηελ αλσηέξσ έξεπλα (Crubert, 2003) ε εκπεηξηθή αλάιπζε ζηελ 

δηπισκαηηθή εξγαζία επηθεληξψζεθε ζηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο θιάδνπο ησλ εηαηξηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

πςειήο ηερλνινγίαο θαη ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε ρξήζε ησλ 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ γηα ζθνπνχο ρεηξαγψγεζεο ζηε Διιάδα. Δηδηθφηεξα, 
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αθνινπζήζεθε κηα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία δχν ζηαδίσλ φπνπ ζην πξψην ζηάδην 

ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ππφδεηγκα ρεηξαγψγεζεο θεξδψλ πνπ βαζίδεηαη ζε απηφ ηεο Jones 

(1991, πξβι. Dechow et al., 1995 θαη Kothari et al., 2005) κε ζθνπφ λα ππνινγηζηνχλ ηα 

ρεηξαγσγήζηκα δεδνπιεπκέλα θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ζηνηρεία απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην 

δεχηεξν ζηάδην φπνπ κε βάζε έλα ππφδεηγκα πνπ ζηεξίδεηαη ζε απηφ ησλ Tendeloo & Van 

Straelen (2005) εμεηάζηεθε ε ρξήζε ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ γηα ηελ ρεηξαγψγεζε 

θεξδψλ. 

 

 

5.2 Γείγκα 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, ζπιιέρζεθαλ ζηνηρεία γηα ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο, 

φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ δεκνζηεχεη ε κεηξηθή 

εηαηξία γηα δχν θιάδνπο ηνπ Διιεληθνχ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ.  Ο έλαο θιάδνο είλαη ν 

θιάδνο πςειήο ηερλνινγίαο πνπ πεξηιακβάλεη εηαηξίεο κε θχξην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο 

ηελ αλάπηπμε θαη πψιεζε ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ, πξντφλησλ 

ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ θαη ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, παξνρήο 

δηαρεηξηζηηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ ππεξεζηψλ, νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ. Ο δεχηεξνο θιάδνο , απνηειείηαη απφ εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

παξαγσγή, εκπνξία θαη δηαλνκή  ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. 

 

Πίνακας 1: ηνηρεία Πεξηγξαθηθήο ηαηηζηηθήο 

 
TDISC_ACCR EXPDUMMY REVDUMMY MC LEV MTB 

Μέζνο 0.0017 0.4939 0.4858 2.8671 0.3738 1.1747 

Γηάκεζνο -0.0021 0.0000 0.0000 2.6906 0.3823 0.6668 

Μέγηζην 0.1895 1.0000 1.0000 8.6768 1.6818 11.4034 

Διάρηζην -0.1421 0.0000 0.0000 0.0285 0.0000 -5.9465 

Σππ. 

Απφθιηζε 0.0595 0.5010 0.5008 1.4674 0.2486 1.8239 

εκεηψζεηο: Ο πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο γηα ην δείγκα 

πνπ αθνξά 34 επηρεηξήζεηο ησλ θιάδσλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηξνθίκσλ κε 247 

εηήζηεο παξαηεξήζεηο. 

 

Γηα ηνπο παξαπάλσ δχν θιάδνπο ζπιιέρηεθαλ ηα ζηνηρεία ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο, απφ ηηο 

ειεθηξνληθέο ζειίδεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ (www.ase.gr θαη  www.helex.gr), 

γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ ην έηνο 2005 έσο ην έηνο 2014. Χο αξρή ηεο εξεπλάο επηιέρζεθε 
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ην έηνο 2005 δηφηη απφ ην έηνο απηφ θαη κεηά νη ειιεληθέο εηαηξίεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ είλαη ππνρξεσκέλεο ζηελ ζχληαμε θαη δεκνζίεπζε νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 

 

Πίνακας 2: Μήηξα πζρεηίζεσλ 

  TDISC_ACCR EXPDUMMY REVDUMMY MC LEV MTB 

TDISC_ACCR 1.00 

     EXPDUMMY 0.03 1.00 

    REVDUMMY 0.08 0.29*** 1.00 

   MC 0.02 0.24*** 0.18*** 1.00 

  LEV 0.04 0.21*** 0.26*** -0.04 1.00 

 MTB 0.18*** 0.21*** 0.03 0.30*** -0.15** 1.00 

ημειώζεις: Ο πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηε κήηξα ζπζρεηίζεσλ γηα ην δείγκα πνπ αθνξά 34 

επηρεηξήζεηο ησλ θιάδσλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηξνθίκσλ κε 247 εηήζηεο 

παξαηεξήζεηο. *, ** θαη *** ππνδεηθλχνπλ επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ζην 10%, 

5% θαη 1% αληίζηνηρα. 

 

 Σα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο αληιήζεθαλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο 

Compustat Global θαη αθνξά 34 ειιεληθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ πεξίνδν 2005-2014 κε 247 

παξαηεξήζεηο. Ο Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ηνπ δείγκαηνο (νη 

νξηζκνί ησλ κεηαβιεηψλ δίλνληαη ζηελ Δλφηεηα 4.4). πσο πξνθχπηεη δελ εκθαλίδνληαη 

αθξαίεο παξαηεξήζεηο. Δπηπιένλ, ζηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδεηαη ε κήηξα ζπζρεηίζεσλ φπνπ 

πξνθχπηεη φηη δελ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ ελδείμεηο πνιπζπγξακκηθφηεηαο. 

  

 5.3 Αλάπηπμε Δξεπλεηηθήο Τπφζεζεο 

 

Η βαζηθή εξεπλεηηθή ππφζεζε βαζίδεηαη ζηε κειέηε ηνπ Crubert (2003) θαη αλαθέξεη φηη ην 

χςνο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ κηαο εηαηξίαο ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν ηεο είλαη αλάινγν 

ηνπ επηπέδνπ ρεηξαγψγεζεο. Δπηπιένλ, αλακέλεηαη φηη ε ζρέζε απηή ζα είλαη ζεκαληηθή γηα 

ηνλ θιάδν ησλ εηαηξηψλ πςειήο ηερλνινγίαο αιιά φρη γηα ηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ. Σα 

εκπνξηθά άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηεπθνιχλνπλ ηελ κεηαθίλεζε θεξδψλ θαη εηζνδεκάησλ 

κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ ηνπ νκίινπ, γηαηί είλαη ζπλήζσο κεγάιεο αμίαο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

θαη δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ κεηαθίλεζε ηνπο. Δπίζεο γηα απηά ηα άπια είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα βξεζνχλ ζπγθξίζηκα ζηνηρεία, γηα λα κπνξέζεη ε θνξνινγηθή δηνίθεζε λα ειέγμεη 

ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ  (Dischinger & Riebel, 2008).   

κηινη κε κεγάιε ζπρλφηεηα ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ είλαη θπξίσο νη φκηινη 

έληαζεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. Απηνί δειαδή , πνπ επελδχνπλ θπξίσο ζε εκπνξηθά άπια 
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πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ (trade intangibles).  Η κεηαθίλεζε εηζνδεκάησλ κέζσ 

ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ γίλεηαη, κε ηελ πιεξσκή δηθαησκάησλ, αδεηψλ ρξήζεο θ.ι.π. 

Οη φκηινη έληαζεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο είλαη θπξίσο νη εηαηξίεο  πνπ αζρνινχληαη κε 

πξντφληα πςειήο ηερλνινγίαο , νη εηαηξίεο ηειεπηθνηλσληψλ, θαη νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο ( 

Crubert 2003). πλεπψο  ε πξψηε εξεπλεηηθή ππφζεζή  είλαη ε παξαθάησ: 

   

Εξεπλεηηθή ππόζεζε 1: Εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ πςειήο ηερλνινγίαο θαη επηθνηλσληώλ 

εκπιέθνληαη κε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ζε ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο γηα ρεηξαγώγεζε 

θεξδώλ.  

 

Αληίζεηα εηαηξίεο έληαζεο δηαθήκηζεο πνπ ηα άπια πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία έρνπλ 

λα θάλνπλ θπξίσο κε κάξθεηηλγθ  φπσο εηαηξίεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ , δελ έρνπλ πνιιέο 

επθαηξίεο γηα ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο θαη επνκέλσο θαη γηα ρεηξαγψγεζε θεξδψλ 

(Crubert,2003). 

 

Εξεπλεηηθή ππόζεζε 2 : Οη όκηινη ηνπ θιάδνπ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο πνηώλ θαη 

ηξνθίκσλ δελ παξνπζηάδνπλ ζπρλέο θαη κεγάιεο αμίαο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο θαη 

θαηά επέθηαζε δελ έρνπλ πεξηζώξηα γηα ρεηξαγώγεζε θεξδώλ. 

 

5.4 Δκπεηξηθφ Τπφδεηγκα 

 

ε πνιιέο πξνεγνχκελεο έξεπλεο, πνιιά ππνδείγκαηα αλαπηχρζεθαλ γηα λα κεηξεζεί ε 

ρεηξαγψγεζε θεξδψλ. Απηά ηα κνληέια εθηίκεζαλ ηα ζπλνιηθά δεδνπιεπκέλα θαη ηα 

ρψξηζαλ ζε δχν θαηεγνξίεο ζηα ρεηξαγσγήζηκα δεδνπιεπκέλα (discretionary accruals) θαη ηα 

κε-ρεηξαγσγήζηκα δεδνπιεπκέλα ( non-discretionary accruals). Σα ρεηξαγσγήζηκα 

δεδνπιεπκέλα (discretionary accruals) ππνδεηθλχνπλ ρεηξαγψγεζε θεξδψλ. 

ηελ παξνχζα έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί θαη λα κεηξεζεί ε ρεηξαγψγεζε 

θεξδψλ ησλ εηαηξηψλ ησλ δχν θιάδσλ ηνπ δείγκαηνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ππφδεηγκα 

ρεηξαγψγεζεο θεξδψλ ηεο Jones (1991) ζηελ εθδνρή πνπ παξνπζίαζαλ νη  Dechow et al. 

(1995) ( Μodified Jones Μodel) νη νπνίνη ππνζέηνπλ φηη ηα ζπλνιηθά δεδνπιεπκέλα είλαη 

ζπλάξηεζε ησλ ελζψκαησλ παγίσλ θαζψο θαη ησλ εζφδσλ  πνπ είλαη ηνηο κεηξεηνίο. 

Δπηπιένλ, ζην ππφδεηγκα πξνζηέζεθε θαη ν δείθηεο απφδνζεο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, 

γηαηί ζχκθσλα κε ηνπο Kothari et al. (2005) ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο κπνξεί λα αθαηξέζεη ηηο 
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επηδξάζεηο πνπ αθνξνχλ πνιχ πςειή αξλεηηθή ή ζεηηθή απφδνζε κηαο εηαηξίαο πνπ φκσο δελ 

ζρεηίδεηαη κε ρεηξαγψγεζε. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηα ρεηξαγσγήζηκα δεδνπιεπκέλα είλαη ηα θαηάινηπα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθηίκεζε ηεο παξαθάησ εμίζσζεο: 

 

 TAC i,t = a0 +a1( Δ Sal i,t- ΔAcc_Rec i,t ) / TAit-1+ a2 PPE i,t / TAit-1+a3ROA I,t +ε i,t    (1) 

 

 πνπ ΤΑCi,t  : ηα ζπλνιηθά δεδνπιεπκέλα ηεο εηαηξίαο i ζε ρξφλν t δειαδή ηα θαζαξά 

θέξδε κείνλ ηηο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ζηνλ ρξφλν t. 

        ΔSal i,t     : ε κεηαβνιή ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ  ηεο εηαηξίαο i ζην ρξφλν t κείνλ ηα   

ζπλνιηθά έζνδα ζην ρξφλν t-1. 

ΔACC_REV i,t     : ε κεηαβνιή ζηνπο ινγαξηαζκνχο εηζπξαθηένπο ζην ρξφλν t κείνλ ηα ηνπο 

ινγαξηαζκνχο εηζπξαθηένπο ζηνλ ρξφλν t-1, ηεο εηαηξίαο i. 

          PPE i,t     : ηα ελζψκαηα πάγηα ηεο εηαηξίαο i ζηνλ ρξφλν t.         

         ROA i,t     : ν δείθηεο απφδνζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε ρξφλν t ηεο εηαηξίαο i. 

         TAit-1            : ζχλνιν ελεξγεηηθνχ ζηνλ ρξφλν t-1 γηα ηελ εηαηξία i.  

         ε i,t           : θαηάινηπα ηεο παιηλδξφκεζεο.  

 

ηε ζπλέρεηα ηα θαηάινηπα ηεο παιηλδξφκεζεο ηεο εμίζσζεο (1) ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή κε ζθνπφ λα εμεηαζηεί ε επίδξαζε ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη έλα ππφδεηγκα πνπ βαζίδεηαη ζε απηφ ησλ Tendeloo θαη 

VanStraelen (2005) θαη εθθξάδεη ην χςνο ησλ ρεηξαγσγήζηκσλ δεδνπιεπκέλσλ (ηα 

θαηάινηπα εi,t ηεο παιηλδξφκεζεο ηεο εμίζσζεο (1)) σο ζπλάξηεζε κηαο ςεπδνκεηαβιεηήο 

πνπ παίξλεη ηελ ηηκή 1 εάλ ηα έζνδα (έμνδα) απφ ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο γηα κηα εηαηξία 

πνπ αλήθεη ζηνλ θιάδν ησλ εηαηξηψλ πςειήο ηερλνινγίαο είλαη πςειφηεξα ηνπ δηακέζνπ ηνπ 

θιάδνπ φπνπ αλήθεη ε εηαηξία θαη 0 ζε θάζε άιιε πεξίπησζε.  

TDiscr_Acci,t   =b0 +b1 DUMMYEXPi,t +b2SIZEi,t + b3LEVi,t +b4MtBi,t +σi,t   (2) 

 πνπ DUMMYEXP : Δίλαη κηα ςεπδνκεηαβιεηή πνπ παίξλεη ηελ ηηκή 1 εάλ ν δείθηεο ησλ 

εμφδσλ πνπ αθνξνχλ ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο γηα κηα εηαηξία πςειήο 

ηερλνινγίαο είλαη πςειφηεξα απφ ην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ ηεο θαη 0 ζε 

θάζε άιιε πεξίπησζε. Αλάινγα νξίδεηαη θαη ε ςεπδνκεηαβιεηή 

DUMMYREV πνπ αθνξά ηα αληίζηνηρα έζνδα.  
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          SIZE             : Η αγνξαία θεθαιαηνπνίεζε πνπ εθηηκάηαη σο ην γηλφκελν ηνπ 

αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ κε ηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή 

          LEV      : Ο δείθηεο κφριεπζεο (ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ζχλνιν ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ) 

          MtB              : Ο δείθηεο αγνξαίαο θεθαιαηνπνίεζεο πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα. 

          σ             : Δίλαη ηα θαηάινηπα ηεο παιηλδξφκεζεο. 

Βαζηδφκελνη ζην κνληέιν ησλ Tendeloo θαη Van Straelen (2005) αλ ν δείθηεο 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ηφηε έρεη επηπξφζζεην πιεξνθνξηαθφ 

πεξηερφκελν γηα ηα ρεηξαγσγήζηκα  θαηάινηπα.  

Πίνακας 3: Απνηειέζκαηα Δθηίκεζεο Κχξηνπ Τπνδείγκαηνο γηα ηα 

Έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε Δλδννκηιηθέο πλαιιαγέο 

  Coeficient t-statistic p-value 

C -0.0282 -1.2504 0.2125 

DUMMYEXP -0.0211* -1.6734 0.0957 

MC 0.0115** 2.1546 0.0323 

LEV 0.0052 0.1813 0.8563 

MTB 0.0050** 2.4040 0.0171 

Adjusted R-squared 0.1809 

  Firms 34 

  Observations 254 

  ημειώζεις: Ο πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο 

ηνπ θχξηνπ ππνδείγκαηνο γηα ην δείγκα πνπ αθνξά 34 επηρεηξήζεηο ησλ 

θιάδσλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηξνθίκσλ κε 247 εηήζηεο 

παξαηεξήζεηο. *, ** θαη *** ππνδεηθλχνπλ επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο ζην 10%, 5% θαη 1% αληίζηνηρα.  

 

Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη ζε φηη αθνξά ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο αλακέλεηαη λα κελ 

απνξξηθηνχλ εάλ βξεζεί αξλεηηθή (ή ζεηηθή) θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ 

ρεηξαγσγήζηκσλ δεδνπιεπκέλσλ θαη ηεο ςεπδνκεηαβιεηήο DUMMYEXP ( ή 

DUMMYREV). 

Ο Πίλαθαο 3 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο ηεο εμίζσζεο (2) γηα ηελ 

πεξίπησζε ησλ εμφδσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο. πσο θαίλεηαη ε 

ςεπδνκεηαβιεηή πνπ δείρλεη ην επηπξφζζεην πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν ζηελ πεξίπησζε 

κηαο επηρείξεζεο ηνπ θιάδνπ ηεο πςειήο ηερλνινγίαο πνπ έρεη έμνδα απφ ελδννκηιηθέο 

ζπλαιιαγέο ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν ηεο πςειφηεξα απφ ηε δηάκεζν, είλαη νξηαθά ζηαηηζηηθά 
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ζεκαληηθή θαη αξλεηηθή. Σν εχξεκα απηφ δείρλεη φηη φζν πςειφηεξα είλαη ηα έμνδα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο ηφζν ρακειφηεξα ηα ρεηξαγσγήζηκα δεδνπιεπκέλα 

θαη παξέρεη θάπνηα ππνζηήξημε ζηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο. Ο πληειεζηήο R
2
 είλαη πεξίπνπ 

18% θάηη ην νπνίν δείρλεη φηη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο εμεγνχλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ ηκήκα 

ηεο κεηαβνιήο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο.  

 

Πίνακας 4: Απνηειέζκαηα Δθηίκεζεο Κχξηνπ Τπνδείγκαηνο γηα ηα 

Έζνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε Δλδννκηιηθέο πλαιιαγέο 

  Coeficient t-statistic p-value 

C -0.0591** -2.4617 0.0146 

DUMMYREV 0.0154* 1.8160 0.0708 

MC 0.0142*** 2.5650 0.0110 

LEV 0.0193 0.6348 0.5262 

MTB 0.0047** 2.1880 0.0298 

Adjusted R-squared 0.1753 

  Firms 34 

  Observations 247     

ημειώζεις: Ο πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εθηίκεζεο ηνπ θχξηνπ ππνδείγκαηνο γηα ην δείγκα πνπ αθνξά 34 

επηρεηξήζεηο ησλ θιάδσλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηξνθίκσλ κε 

247 εηήζηεο παξαηεξήζεηο. *, ** θαη *** ππνδεηθλχνπλ επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ζην 10%, 5% θαη 1% αληίζηνηρα.  

Ο Πίλαθαο 4 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο ηεο εμίζσζεο (2) γηα ηελ 

πεξίπησζε ησλ εζφδσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο. πσο θαίλεηαη ε 

ςεπδνκεηαβιεηή πνπ δείρλεη ην επηπξφζζεην πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν ζηελ πεξίπησζε 

κηαο επηρείξεζεο ηνπ θιάδνπ ηεο πςειήο ηερλνινγίαο πνπ έρεη έζνδα απφ ελδννκηιηθέο 

ζπλαιιαγέο ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν ηεο πςειφηεξα απφ ηε δηάκεζν είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή θαη ζεηηθή. Σν εχξεκα απηφ δείρλεη φηη φζν πςειφηεξα είλαη ηα έζνδα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο ηφζν πςειφηεξα είλαη ηα ρεηξαγσγήζηκα 

δεδνπιεπκέλα θαη παξέρεη ππνζηήξημε ζηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο. Ο πληειεζηήο R
2
 είλαη 

πεξίπνπ 18% θάηη ην νπνίν δείρλεη φηη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο εμεγνχλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ 

ηκήκα ηεο κεηαβνιήο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 
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5.5 πκπεξάζκαηα Δκπεηξηθήο Έξεπλαο 

Σα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ θχξηνπ ππνδείγκαηνο δείρλνπλ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

ζπληειεζηή R
2
 θαη είλαη ζχκθσλα κε ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο θαη δείρλνπλ θάπνηα ζρέζε 

κεηαμχ ησλ εζφδσλ/εμφδσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο θαη ησλ 

ρεηξαγσγήζηκσλ δεδνπιεπκέλσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ –ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ  

ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο θνξνδηαθπγήο θαη 

θνξναπνθπγήο  κέζσ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ νκίισλ, έλα ζέκα πνπ είλαη ζήκεξα 

ηδηαίηεξα επίθαηξν ζηα πιαίζηα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. ηα πιαίζηα απηά ,νη 

δηάθνξεο θνξνινγηθέο δηθαηνδνζίεο πξνζπαζνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ θνξνινγηθή βάζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηέο, θαη ηα έζνδα απφ ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο, 

πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε θνηλσληθή επεκεξία θαη αλάπηπμε. Σν ζέκα είλαη ηδηαίηεξα επίθαηξν ην 

θαη γηα ηελ ζεκεξηλή νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ ρψξα καο,  θαη ηελ θνηλή παξαδνρή 

φηη κφλν ε θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη θνξναπνθπγήο κπνξεί λα σζήζεη ηελ ρψξα 

ζε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 ην θεθάιαην ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο, πξνέθπςε φηη  ε παγθφζκηα 

ζπδήηεζε γηα ην ζέκα είλαη πνιχ κεγάιε θαη ε αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

ρεηξαγψγεζεο θαη κεηαθίλεζεο θεξδψλ κέζσ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ 

πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ, έρεη  αξρίζεη γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηελ Δ.Δ. ήδε απφ ην 1950.  Απφ 

ηηο έξεπλεο πνπ παξνπζηάδνληαη θαίλεηαη φηη νη πξαθηηθέο πνπ νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο 

πηνζεηνχλ γηα ηελ  ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ ηνπο είλαη πνιιέο. Κπξίσο ηδξχνπλ ζπγαηξηθέο 

εηαηξίεο ζε θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο θαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο κεηαθηλνχλ ηα 

θέξδε ηνπο εθεί. Ή αλαπηχζζνπλ έλα πιέγκα απφ ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο πξνθεηκέλνπ λα 

ρεηξαγσγήζνπλ ηα θέξδε ηνπο. ηα πιαίζηα ηεο απηή ηεο εξγαζίαο αλαθέξνληαη κε 

ιεπηνκέξεηα ηηο ζηξαηεγηθέο απηέο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζε κειέηεο ζηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία. Φαίλεηαη φηη ζηηο ζηξαηεγηθέο απηέο ηνλ θχξην ξφιν έρνπλ ηα άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ.  

ήκεξα, ε αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο θαη ε 

απμαλφκελε  αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ηνκέα ππεξεζηψλ ζε φινπο ηνπ θιάδνπο ηεο 

νηθνλνκίαο, έρεη θαηαζηήζεη ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο έλα απφ ηα πην 

ζεκαληηθά πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία, πνπ πνιιέο θνξέο ηαπηίδεηαη θαη κε ηελ αμία φιεο ηεο 

επηρείξεζεο.  



84 
 

Λφγσ ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο αμίαο ηνπο, αιιά θαη ιφγσ ηεο άπιεο ππφζηαζήο ηνπο, ηα 

άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη θπξίσο ηα εκπνξηθά άπια, απνηεινχλ εξγαιεία γηα ηνπο 

πνιπεζληθνχο νκίινπο, πξνθεηκέλνπ λα θνξνδηαθχγνπλ εθκεηαιιεπφκελνη ηα θελά ησλ 

θνξνινγηθψλ θαλφλσλ γηα ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο, ηα θελά θαη ηηο ζπγθξνχζεηο ζηηο  

λνκνζεζίεο ησλ δηαθφξσλ θνξνινγηθψλ δηθαηνδνζηψλ , θαη ηελ πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε ησλ 

άπισλ απφ νξηζκέλεο θνξνινγηθέο αξρέο θξαηψλ.   

ην Κεθάιαην 3 κειεηάηαη ε «Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ» θαη ε «Θεσξία ηεο 

Καηαλνκήο». Οη δηάθνξεο θνξνινγηθέο δηνηθήζεηο πξνζπαζψληαο λα αληηκεησπίζνπλ ην 

πξφβιεκα, έρνπλ πηνζεηήζεη ζηνπο θνξνινγηθνχο θαλφλεο ηνπο ηελ «Αξρή ησλ ίζσλ 

απνζηάζεσλ», φπσο απηή πξνηείλεηαη απφ ηνλ Ο.Ο..Α θαη 482 Δλφηεηα ηνπ Κψδηθα 

Δζσηεξηθψλ Δζφδσλ ησλ Η.Π.Α. χκθσλα κε απηή, νη εηαηξίεο ελφο νκίινπ ζα πξέπεη λα 

ζπλαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ ζπλαιιάζζνληαη κεηαμχ 

ηνπο αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη ε θνξνινγηθή βάζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ δηθαηνδνζηψλ πνπ απηέο εδξεχνπλ. Βάζε ηεο αξρήο απηήο, νη ρψξεο 

έρνπλ ζεζπίζεη ππνρξεψζεηο γηα ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ηνπο. Μάιηζηα πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλνη κέζνδνη γηα ηελ ηεθκεξίσζε 

ησλ ηηκψλ ησλ ζπλαιιαγψλ, πνπ φκσο φιεο, θαη θπξίσο απηέο πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

ζπλαιιαγή, πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ. Η παγθνζκηνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκίαο, ε απμαλφκελε ζεκαζία ησλ άπισλ θαη ε κνλαδηθφηεηα ηνπο θαη αληίζηνηρα ε 

έιιεηςε ζπγθξίζηκσλ αμηψλ, ε αχμεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ πνπ θάλεη 

εθηθηή ηελ θεληξηθή δηνίθεζε φισλ ησλ εηαηξηψλ ηνπ νκίινπ θαη ην transfer pricing, έρεη 

επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ηεο νηθνλνκηθήο θνηλφηεηαο ζηελ αλεπάξθεηα θαη ζηελ δπζθνιία 

ειέγρνπ ηεο ηήξεζεο ηεο «αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ». Οη επηθξηηέο ηεο ηελ νλνκάδνπλ σο 

«δπζκεηαθίλεηε δεκηνπξγία κηαο αλφεηεο πεξηπινθφηεηαο» (Taylor,2005).  Δπηπιένλ, 

αλαγλσξίδεηαη  φηη ν ιφγνο δεκηνπξγίαο απφ ηηο εηαηξίεο  νκίισλ, είλαη, γηα λα μεπεξαζηνχλ 

ηα πξνβιήκαηα ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο θαη 

ηαπηφρξνλα γηα λα αλαπηχμνπλ αληαγσληζηηθέο ηηκέο θαη πξντφληα, θαη λα επελδχζνπλ θαη λα 

επηθξαηήζνπλ ζε λέεο αγνξέο, μεπεξλψληαο ηα εκπφδηα πνπ δεκηνπξγνχλ νη ζπλαιιαγέο 

κεηαμχ αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ. Να ιεηηνπξγήζνπλ δειαδή ζαλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα. 

 Πξνβάιιεηαη ινηπφλ ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, κία λέα ζεσξία ε «Θεσξία ηεο Καηαλνκήο». 

χκθσλα κε απηή, εθφζνλ νη φκηινη είλαη ππνρξεσκέλνη αθνινπζψληαο ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα, λα θαηαξηίδνπλ θαη λα παξνπζηάδνπλ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, φπνπ 

εθεί παξνπζηάδνπλ ηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ, ην εηζφδεκα ηνπ νκίινπ ζα 

κπνξνχζε λα κνηξαζηεί κε βάζε έλα ηχπν, κία θφξκνπια κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εηαηξηψλ ηνπ 
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νκίινπ πνπ εδξεχνπλ ζηηο δηάθνξεο δηθαηνδνζίεο. Μεηά ηελ θαηαλνκή, νη θνξνινγηθέο 

δηνηθήζεηο ζα επηβάινπλ ηνπο θφξνπο κε βάζε ησλ ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

ηνπο. ηα πιαίζηα ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηελ ζεσξία ηεο Καηαλνκήο ηίζεηαη ην εξψηεκα, 

πσο ζα κπνξνχζε λα πξνζδηνξηζηεί ν ηχπνο γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο. Φαίλεηαη φηη 

πξνβάιιεηαη έλα ηχπνο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ πξνζθνξά φζν θαη ηελ δήηεζε , ηα 

ζηνηρεία δειαδή πνπ δίλνπλ αμία ζε κία επηρείξεζε. 

ην Κεθάιαην 4 εμεηάδεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ζηελ 

Διιάδα.  Η ελζσκάησζε ζηελ Διιάδα ηεο «Αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ» έγηλε απφ ηνλ 

Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ηνλ λφκν 2238/1994. Η  

ππνρξέσζε γηα ηεθκεξίσζε ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ εηαηξηψλ πνπ αλήθνπλ ζε 

έλαλ φκηιν, ζεζπίζηεθε κε έλαλ λφκν ηνπ Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ηνλ λ. 3728/2008. 

Οπζηαζηηθά δειαδή ζηνλ έιεγρν ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ επηβνιή πξνζηίκσλ , κέρξη θαη ηελ ηζρχ ηνπ λ. 4110/2013 

εκπιέθνληαλ δχν Τπνπξγεία.  ήκεξα  φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο  ελδννκηιηθέο 

ζπλαιιαγέο ξπζκίδνληαη κε  ηα άξζξα 21 θαη 22 ηνπ λ. 4174/2014 θαη ηα άξζξα 50 θαη 51 ηνπ 

λ. 4172/2013.  ηε παξνχζα εξγαζία κειεηάηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ζηελ ρψξα καο αιιά θαη  λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο ελνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηφζν κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα (λ. 4308/2014),  φζν θαη κε ηα 

Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 24 θαη ην Γηεζλέο Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 10.  

 Θεσξήζεθε απαξαίηεηε ε κειέηε θαη παξνπζίαζε ησλ αλσηέξσ, δηφηη ε εκπεηξηθή έξεπλά  

επηθεληξψζεθε ζην πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ  νκίισλ 

εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ.  

ην Κεθάιαην 5 παξνπζηάδεηαη ε εκπεηξηθή έξεπλά. πγθεθξηκέλα εμεηάδεηαη ε 

ρξήζε ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ γηα ζθνπνχο ρεηξαγψγεζεο, ζε  δχν θιάδνπο εηαηξηψλ 

εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. πσο πξνέθπςε απφ ην Κεθάιαην 2 ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο, νη ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα ρεηξαγσγήζνπλ ηα θέξδε ηνπο. εκαληηθφ ξφιν ζε απηφ 

εκθαλίδνληαη λα έρνπλ ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ. χκθσλα κε ηνλ 

Crubert (2003) εηαηξίεο έληαζεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξεο 

επθαηξίεο γηα ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο θαη κεηαθίλεζε θεξδψλ απφ ηηο εηαηξίεο έληαζεο 

δηαθήκηζεο. Δηαηξίεο έληαζεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο είλαη θπξίσο νη εηαηξίεο  Πιεξνθνξηθήο 

θαη Σερλνινγίαο θαη νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο, ελψ έληαζεο δηαθήκηζεο είλαη νη εηαηξίεο 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Με βάζε ηελ έξεπλα απηή,  εμεηάδεηαη αλ επαιεζεχεηαη ε ππφζεζε, φηη 

εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο εκπιέθνληαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα 
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ζε ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο θαη ρεηξαγψγεζε θεξδψλ, απφ εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ παξαγσγήο 

θαη εκπνξίαο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πνπ δελ παξνπζηάδνπλ ζπρλέο θαη κεγάιεο αμίαο 

ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο θαη θαηά επέθηαζε δελ έρνπλ πεξηζψξηα γηα ρεηξαγψγεζε 

Δηδηθφηεξα, αθνινπζήζεθε κηα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία δχν ζηαδίσλ φπνπ ζην πξψην ζηάδην 

ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ππφδεηγκα ρεηξαγψγεζεο θεξδψλ πνπ βαζίδεηαη ζε απηφ ηεο Jones 

(1991, πξβι. Dechow et al., 1995 θαη Kothari et al., 2005) κε ζθνπφ λα ππνινγηζηνχλ ηα 

ρεηξαγσγήζηκα δεδνπιεπκέλα  

ηελ ζπλέρεηα ηα ζηνηρεία απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην δεχηεξν ζηάδην φπνπ κε βάζε 

έλα ππφδεηγκα πνπ ζηεξίδεηαη ζε απηφ ησλ Tendeloo & Van Straelen (2005) εμεηάζηεθε ε 

ρξήζε ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ γηα ηελ ρεηξαγψγεζε θεξδψλ. πγθεθξηκέλα, βάζε ηνπ 

ππνδείγκαηνο εθθξάζηεθε ην χςνο ησλ ρεηξαγσγήζηκσλ δεδνπιεπκέλσλ (εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή) σο ζπλάξηεζε κηαο ςεπδνκεηαβιεηήο πνπ παίξλεη ηελ ηηκή 1, εάλ ηα έζνδα θαη 

ηα έμνδα απφ ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο κηαο εηαηξίαο ηνπ θιάδνπ εηαηξηψλ πςειήο 

ηερλνινγίαο είλαη κεγαιχηεξα ηεο δηακέζνπ ηνπ θιάδνπ, θαη ηελ ηηκή 0 ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε. Σν απνηέιεζκα ήηαλ φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ εμφδσλ απφ ελδννκηιηθέο 

ζπλαιιαγέο ε κεηαβιεηή είλαη νξηαθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη αξλεηηθή, πνπ ζεκαίλεη φηη 

φζν κεγαιχηεξα είλαη ηα έμνδα απφ ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο ηφζν ρακειφηεξα είλαη ηα 

ρεηξαγσγήζηκα δεδνπιεπκέλα. Δλψ ζηελ πεξίπησζε ησλ εζφδσλ ε κεηαβιεηή είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη ζεηηθή, πνπ ζεκαίλεη φηη φζν κεγαιχηεξα είλαη ηα έζνδα απφ 

ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο ηφζν κεγαιχηεξα είλαη ηα ρεηξαγσγήζηκα δεδνπιεπκέλα. 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ηα  απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο είλαη ζχκθσλα κε ηηο 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο θαη  φηη ππάξρεη θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ησλ εζφδσλ/εμφδσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο  κε ηα ρεηξαγσγήζηκα δεδνπιεπκέλα. 

Η  εκπεηξηθή  έξεπλα πεξηνξίζηεθε ζηελ κειέηε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πεξηερνκέλνπ  

ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ζε δχν θιάδνπο εηαηξηψλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ. πσο αλαθέξζεθε,  φκηινη ηδξχνληαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο θαη 

κέζσ ησλ ελδννκηιηθψλ  ζπλαιιαγψλ ηνπο πθίζηαηαη  δπλαηφηεηα ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ 

ηνπο. Θα ήηαλ ελδηαθέξνλ ζε κία κειινληηθή έξεπλα λα εμεηαζηεί ε χπαξμε ζρέζεο ησλ 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο ρεηξαγψγεζεο θεξδψλ θαη γηα άιινπο  θιάδνπο ηνπ 

ειιεληθνχ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ. 
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