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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Τα τελευταία χρόνια η γιγάντωση του φαινομένου του transfer pricing (ενδοομιλικής 

τιμολόγησης) στο πλαίσιο των ενδοομιλικών συναλλαγών έχει αποτελέσει μέγα θέμα όχι μόνο 

στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Ο όρος ενδοομιλική τιμολόγηση ή όπως έχει επικρατήσει 

διεθνώς “transfer pricing” αναφέρεται ουσιαστικά στον προσδιορισμό της αξίας των 

συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων.  

Η διάβρωση της φορολογικής βάσης των χωρών που πραγματοποιούν πραγματικές 

συναλλαγές ολοένα και επιτείνεται. O λόγος δεν είναι άλλος από την ύπαρξη των φορολογικών 

παραδείσων, στους οποίους μεταφέρονται τα κέρδη των επιχειρήσεων, παρά την συστηματική 

προσπάθεια των χωρών να διαφυλάξουν την φορολογική τους βάση.  

Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και με σκοπό την 

αποφυγή επιβολής νέων φόρων ή αύξησης των συντελεστών υφισταμένων φόρων, πολλές 

χώρες υιοθέτησαν μέτρα για τη διασφάλιση της φορολογικής τους βάσης και επομένως την 

αποφυγή απώλειας φορολογικών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. 

Πολύ συνοπτικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διεθνούς 

φοροαποφυγής, πολλές χώρες προβαίνουν σε ενίσχυση της νομοθεσίας για την τεκμηρίωση 

των ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing rules) και την υποκεφαλαιοδότηση των 

επιχειρήσεων (thin capitalisation rules). Επίσης, δίνεται έμφαση στη θέσπιση περιορισμών 

τόσο στις πληρωμές προς εξωχώριες εταιρείες ή εταιρείες που είναι εγκατεστημένες σε μη 

συνεργάσιμα κράτη ή σε κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όσο και στην έμμεση 

μεταφορά κερδών προς χώρες με χαμηλό φορολογικό συντελεστή. Επιπρόσθετα, θεσπίζονται 

κανόνες περί ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών (C.F.C. rules), καθώς και γενικοί αντι-

καταχρηστικοί κανόνες (general anti-avoidance rules), κυρίως στο πλαίσιο αντιμετώπισης της 

πρακτικής της καταχρηστικής χρησιμοποίησης των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας 

(treaty-shopping) για την άντληση φορολογικών πλεονεκτημάτων από την εφαρμογή τους. 

Τέλος, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην αυστηροποίηση των φορολογικών ελέγχων για την 

ανεύρεση της πραγματικής/ αληθινής φύσης των πραγματοποιούμενων συναλλαγών κατ’ 

επίκληση και της αρχής του ρεαλισμού του φορολογικού δικαίου (substance over form). 

Στην Ελλάδα με μια σειρά νόμων (ν.3091/2002, ν.3775/2009, ν.3842/2010, 

ν.3943/2011, ν.4172/2013, ν.4174/2013) επιχειρήθηκε η αντιμετώπιση του φαινομένου της 

διεθνούς φοροαποφυγής. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας θα 
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επιχειρήσουμε να αναλύσουμε το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο των ενδοομιλικών 

συναλλαγών, καθώς και να αναδείξουμε τα εργαλεία και τις μεθόδους που ο φορολογικός 

ελεγκτής διαθέτει σήμερα προκειμένου να φέρει εις πέρας, επιτυχώς, ελέγχους που σχετίζονται 

με τις ενδοομιλικές συναλλαγές-τιμολογήσεις.    

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι, εκτός της εννοιολογικής 

προσέγγισης των όρων που σχετίζονται με την ενδοομιλική τιμολόγηση, η ανάλυση του 

θεσμικού πλαισίου εντός του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι από τις ελληνικές φορολογικές 

αρχές. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται σχετίζονται από την μία πλευρά με τις μεθόδους 

που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις που φοροαποφεύγουν  και από την άλλη με την ύπαρξη 

συγκεκριμένων διαδικασιών ελέγχου  που στόχο έχουν τον περιορισμό του φαινομένου αυτού. 

Απώτερος σκοπός είναι ο εντοπισμός των αδυναμιών του συστήματος ελέγχου καθώς και η 

υποβολή προτάσεων βελτίωσής του.   

Πιο συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο 3 αποσαφηνίζονται βασικές έννοιες, όπως αυτή της 

συνδεδεμένης επιχείρησης αλλά και της ενδοομιλικής τιμολόγησης. Για την πληρέστερη 

κατανόηση των ανωτέρω παρατίθενται και σχετικά παραδείγματα. Στην συνέχεια, γίνεται μια 

προσπάθεια προσέγγισης του θεσμικού πλαισίου, εντός του οποίου διενεργούνται οι 

ενδοομιλικές συναλλαγές, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 

ανάλυση των Οδηγιών του ΟΟΣΑ, οι οποίες αποσαφηνίζουν την βασική αρχή των Ίσων 

Αποστάσεων, περιγράφουν τις διάφορες μεθόδους ενδοομιλικής τιμολόγησης, επεξηγώντας 

ταυτόχρονα έννοιες, όπως αυτές της ανάλυσης συγκρισιμότητας και της συγκριτικής ανάλυσης 

λειτουργιών. Ειδική αναφορά γίνεται και στους νόμους 4172/13 και 4174/13 και πιο 

συγκεκριμένα στα άρθρα που σχετίζονται με τις ενδοομιλικές συναλλαγές – τιμολογήσεις, 

προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι υποχρεώσεις που έχουν από 1/1/2014 όλες οι 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο. Στο κεφάλαιο 5 

γίνεται εκτενέστερη αναφορά στον τρόπο ελέγχου των ενδοομιλικών συναλλαγών από τους 

φορολογικούς ελεγκτές, καθώς και στα βήματα που θα πρέπει να ακολουθούνται, έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται η ποιότητα αλλά και η αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού τους έργου. 

Παράλληλα, παρατίθενται συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης του υφιστάμενου πλαισίου των 

φορολογικών ελέγχων. Τέλος, το κεφάλαιο 6 είναι αφιερωμένο στα συμπεράσματα που 

προκύπτουν έπειτα από την ενασχόληση της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας με το θέμα 

του ελέγχου των ενδοομιλικών τιμολογήσεων, καθώς και στους περιορισμούς που υπήρχαν 

κατά την εκπόνησή της, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν το έναυσμα για περαιτέρω 

έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  

 

 

Το ζήτημα των ενδοομιλικών τιμολογήσεων των πολυεθνικών εταιριών σε συνάρτηση κυρίως 

με την φοροαποφυγή που επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας αυτής, έχει αποτελέσει εδώ και 

δεκαετίες θέμα έρευνας αλλά και πεδίο συγκρούσεων  για πολλούς επιστήμονες, οι οποίοι 

προσπαθούν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο του Transfer pricing, να εξετάσουν τις αιτίες που 

το προκαλούν, καθώς και να αναλύσουν τα αποτελέσματά του στις οικονομίες των χωρών που 

οι εκάστοτε επιχειρήσεις  δραστηριοποιούνται.   

Ήδη, από το 1956,  ο Hirschleifer προσεγγίζει το θέμα των ενδοομιλικών συναλλαγών 

στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει τον τρόπο λειτουργίας των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. 

Επικεντρώνεται, μέσω της ανάλυσης της οικονομικής θεωρίας, στον προσδιορισμό της άριστης 

τιμής του προϊόντος (ως αντικείμενο της ενδοομιλικής συναλλαγής), το οποίο θα έχει ως 

αποτέλεσμα την μεγιστοποίηση των κερδών του ομίλου.   

Παράλληλα, οι Abdel – Khalikand Lusk το 1974 αναλύουν στα πλαίσια του βιβλίου 

τους την μέθοδο επιλογής του συστήματος της ενδοομιλικής τιμολόγησης σε συνδυασμό με τις 

οργανωτικές δομές της κάθε επιχείρησης.    

Το 1979, η Plasschaert, επιχειρεί να αναλύσει σε βάθος τις ενδοομιλικές συναλλαγές 

και πιο συγκεκριμένα την τακτική του transfer pricing. Πιο αναλυτικά, στις σελίδες του βιβλίου 

της αναπτύσσονται αρκετά θέματα μερικά από τα οποία είναι: Το πρόβλημα του Transfer 

Pricing και πως αυτό έχει προκύψει, τα κίνητρα που ωθούν τις επιχειρήσεις να 

συμπεριφέρονται με τον τρόπο αυτό δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή πληρωμής  

φόρων και τέλος οι περιορισμοί που υπάρχουν στην χρησιμοποίηση της μεθόδου της 

ενδοομιλικής τιμολόγησης από τα κράτη που επιβλέπουν και ελέγχουν την συμπεριφορά των 

επιχειρήσεών τους.  

Επίσης, ο Feinschreiber το 1994 εξέδωσε το εγχειρίδιο του transfer pricing, 

περιγράφοντας μέσα από άρθρα άλλων συγγραφέων την τεχνική της ενδοομιλικής τιμολόγησης 

αλλά και  τους νόμους και τους περιορισμούς που την διέπουν.   

Αξίζει να σημειωθεί  ακόμη ότι το 1994 τα Ηνωμένα Έθνη διαμόρφωσαν μια 

βιβλιοθήκη γύρω από τις επιχειρηματικές συναλλαγές, όπου  στον τόμο 14 αναλύεται εκτενώς 
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το φαινόμενο του transfer pricing σε συνάρτηση με την φορολογία. Εκδίδουν επίσης σε τακτά 

χρονικά διαστήματα σχετικά εγχειρίδια (το τελευταίο εκ των οποίων εκδόθηκε το 2013), στα 

οποία αναλύεται η πρακτική του Transfer Pricing, καθώς και  οι αλλαγές που έχουν επέλθει 

στην νομοθεσία αλλά και στον τρόπο ελέγχου των ενδοομιλικών συναλλαγών.  

Έμφαση στις επιπτώσεις που έχει το φαινόμενο του transfer pricing στον επηρεασμό 

της φορολογικής βάσης ενός κράτους δίνουν οι Eden και Rugma to 1985. Πιο αναλυτικά οι 

ανωτέρω ανέδειξαν σε πρωταρχικό το θέμα της μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης ενός 

ομίλου επιχειρήσεων μέσω της διαδικασίας των  ενδοομιλικών τιμολογήσεων.  

 Σε παρόμοιο πλαίσιο κινούνται και οι Grubert και Mutti το 1991, οι οποίοι εξετάζουν 

και αναλύουν τις συνέπειες των φορολογικών-τελωνειακών πολιτικών των κρατών σε 

συνάρτηση με τις επιχειρηματικές αποφάσεις των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Συνοπτικά, θα 

λέγαμε ότι οι ανωτέρω καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει αντίστροφη σχέση μεταξύ 

της φορολογίας και των φορολογητέων κερδών. Με άλλα λόγια, η αύξηση των φορολογικών 

βαρών έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των φορολογητέων κερδών των επιχειρήσεων.  

Από την μελέτη των Vidal και Goetschalckx (2001) προκύπτει ότι η ενδοομιλική 

τιμολόγηση δίνει στις πολυεθνικές επιχειρήσεις την δυνατότητα να μετατοπίζουν τα 

φορολογικά του βάρη, μέσω αντίστοιχης μεταφοράς των φορολογητέων κερδών σε κράτη με 

ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της καθιέρωσης 

πλασματικών τιμών στις μεταξύ τους ενδοομιλικές  συναλλαγές, τιμές οι οποίες δεν θα 

μπορούσαν σε καμία περίπτωση να επιβληθούν στην ελεύθερη αγορά μεταξύ ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων.   

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και ο Swedon (2001), ο οποίος μέσω της μελέτης του 

διαπιστώνει επίσης την μετατόπιση της πραγματικής δραστηριότητας των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων σε χώρες με χαμηλότερη φορολογία με απώτερο σκοπό την μείωση του 

φορολογικού βάρους και κατ΄ επέκταση την αύξηση των διανεμόμενων κερδών. Ιδιαίτερη 

αναφορά στην συγκεκριμένη μελέτη γίνεται  στους τελωνειακούς δασμούς, οι οποίοι 

συνδυαστικά με τον επιβαλλόμενο φόρο εισοδήματος αποτελούν παράγοντες σημαντικούς που 

θα ωθήσουν την εκάστοτε πολυεθνική εταιρία στην πρακτική της μεθόδευσης των 

ενδοομιλικών της τιμολογήσεων.  

Το 2009 οι Becker και Fuest παρουσιάζουν τις ενδοομιλικές τιμολογήσεις από μια 

διαφορετική οπτική γωνία. Στην μελέτη τους υποστηρίζουν ότι υπάρχει η πιθανότητα σε 

ορισμένα κράτη αυτή η μετατόπιση του εισοδήματος των επιχειρήσεων να αποβεί επωφελής, 

καθώς με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η ρήξη με τις χώρες με ευνοϊκότερο φορολογικό 

καθεστώς.   
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Τέλος, το φαινόμενο της ενδοομιλικής τιμολόγησης- transfer-pricing δεν θα μπορούσε 

παρά να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας  και για Έλληνες αναλυτές και συγγραφείς.   

Σημαντική θεωρείται στο συγκεκριμένο θέμα η συνεισφορά του Τσουρουφλή (2010). 

Στην  μελέτη του πραγματεύεται την τιμολόγηση των ενδοομιλικών συναλλαγών και επιδιώκει 

να συστηματοποιήσει τη σχετική ύλη, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα στοιχεία του ελληνικού 

δικαίου εντός του ευρύτερου πλαισίου που διαμορφώνεται από τις σχετικές ρυθμίσεις του 

διεθνούς και του ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου. 

Το πλέον, ωστόσο, επικαιροποιημένο σύγγραμμα που ασχολείται εκτενώς με τις 

ενδοομιλικές τιμολογήσεις είναι του Μουστάκη (2014), ο οποίος εντάσσει όλες τις αλλαγές 

που έχουν επέλθει τόσο στην ελληνική νομοθεσία όσο και στις οδηγίες του ΟΟΣΑ. Επιχειρεί 

τέλος να αναδείξει τα προβλήματα που υπάρχουν και σχετίζονται με τις δυνατότητες του 

φορολογικού ελεγκτή να προβεί σε ουσιαστικό έλεγχο επί των ενδοομιλικών συναλλαγών.  

Συμπερασματικά, από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι η πλειοψηφία 

των συγγραφέων επισημαίνουν τα ακόλουθα: Οι επιχειρήσεις μέσω της διαδικασίας της 

ενδοομιλικής τιμολόγησης επιτυγχάνουν την μείωση των φορολογικών τους βαρών, ενώ 

παράλληλα  τα κράτη προσπαθούν να συντονίσουν τις ενέργειές τους με σκοπό να περιορίσουν 

τις επιπτώσεις της συρρίκνωσης της φορολογικής τους βάσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

3.1 ΟΡΙΣΜΟΙ- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 

Προκειμένου να γίνει κατανοητή η ανάλυση που ακολουθεί θα πρέπει αρχικά να 

αποσαφηνιστούν ορισμένες βασικές έννοιες, όπως αυτές της συνδεδεμένης επιχείρησης, αλλά 

και της ενδοομιλικής τιμολόγησης.  

 

 

3.1.1  Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   

 

Αρχικά ο ορισμός των συνδεδεμένων επιχειρήσεων δόθηκε από την παράγραφο 5 του άρθρου 

42ε του Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» σε συνδυασμό με το άρθρο 96 παρ. 1 του 

ίδιου νόμου. Ειδικότερα, στο άρθρο 42ε παρ. 5 ορίζεται η σχέση μητρικής προς θυγατρικής ως 

η κύρια σχέση σύνδεσης επιχειρήσεων, ενώ στο άρθρο 96 παρ. 1 προβλέπονται δυο επιπλέον 

τρόποι σύνδεσης, οι οποίοι αν και δεν δημιουργούν σχέση μεταξύ μητρικής προς θυγατρική, 

είναι κρίσιμοι για την ύπαρξη υποχρέωσης ενοποίησης. (Α2-2233/07.05.2009 – Υπουργείο 

Ανάπτυξης). 

Στη συνέχεια, η έννοια της συνδεδεμένης επιχείρησης διευκρινίστηκε από το 

Υπουργείο Οικονομικών με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του νόμου 2238/1994 (όπως 

τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν.4110/13).  

Ως συνδεδεμένες νοούνται οι επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση άμεσης ή 

έμμεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονομικής εξάρτησης ή ελέγχου, ιδίως λόγω συμμετοχής 

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

κεφάλαιο ή στη διοίκηση και των δύο επιχειρήσεων, καθώς και οι επιχειρήσεις οι οποίες 

διαθέτουν σε μία από τις συνδεδεμένες τα ανωτέρω δικαιώματα ή δυνατότητες επιρροής. 

Με βάση την τροποποίηση του Ν.2238/1994 από την παράγραφο 3 του άρθρου 64 του 

ν.4170/2013, σχετικά με την χρήση 2013, δύο οι περισσότερες εταιρείες θεωρούνται 

συνδεδεμένες όταν ισχύει μία τουλάχιστον από τις παρακάτω συνθήκες: 
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α) Συνδέονται λόγω της συμμετοχής της μίας στην άλλη επιχείρηση, κατέχοντας άμεσα 

ή έμμεσα μετοχές, μερίδια, ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό 

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

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

δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), 

βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου σε μία από τις 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 

γ) Συνδέονται με κάθε άλλο πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης 

ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή το πρόσωπο αυτό ασκεί καθοριστική επιρροή ή 

έχει τη δυνατότητα καθοριστικής επιρροής στη λήψη των αποφάσεων της επιχείρησης ή σε 

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

εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο. 

Για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01 Ιανουαρίου  του 2014 και μετά ο ορισμός 

των συνδεδεμένων επιχειρήσεων ορίζεται από τον νόμο 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.)  και 

συγκεκριμένα το άρθρο 2, (παράγραφο ζ). Στο εν λόγω άρθρο ως συνδεδεμένο πρόσωπο 

νοείται  κάθε πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το 

κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο ή με το οποίο συνδέεται. 

Ειδικότερα, τα ακόλουθα πρόσωπα θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα: 

αα) κάθε πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο 

κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε 

κέρδη ή δικαιώματα ψήφου, 

ββ) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα 

μετοχές, μερίδια δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις 

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

γγ) κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής 

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

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

άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης 

καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο. 
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3.1.2  Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ   

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο όρος ενδοομιλική τιμολόγηση αναφέρεται στον προσδιορισμό της 

αξίας των συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται 

στην αξία που μια επιχείρηση χρεώνει για ένα προϊόν, μια υπηρεσία, τη χρήση άυλων 

περιουσιακών στοιχείων σε μια συνδεδεμένη σε αυτήν εταιρία.  

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

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

εισόδημα και τις δαπάνες και κατά συνέπεια τα φορολογητέα κέρδη των συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων. Η προβληματική των ενδοομιλικών συναλλαγών έγκειται στις περιπτώσεις όπου 

οι τιμές τιμολόγησης αποκλίνουν από αυτές που θα ίσχυαν στην ελεύθερη αγορά, στην 

περίπτωση κατά την οποία  οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μεταξύ ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων, με στόχο τη συρρίκνωση της φορολογικής επιβάρυνσης του ομίλου διεθνώς1.  

  Η μεταφορά κερδών από μια επιχείρηση σε μια άλλη του ίδιου ομίλου μπορεί να γίνει 

με διάφορους τρόπους μερικοί από τους οποίους είναι: α) Η υπερτιμολόγηση ή υποτιμολόγηση 

αγαθών ή υπηρεσιών β) η κατάλληλη ομιλική δόμηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και του 

τρόπου χρέωσης των δικαιωμάτων γ) ο ενδοομιλικός δανεισμός της υποκεφαλαιοποιημένης 

θυγατρικής.  

Στο σημείο αυτό μπορούμε να παραθέσουμε ένα απλοποιημένο και υποθετικό 

παράδειγμα έτσι ώστε να κατανοηθεί πλήρως το πώς η ενδοομιλική τιμολόγηση με την 

κατάλληλη στρατηγική μπορεί να συρρικνώσει το συνολικό φορολογικό βάρος του ομίλου. 2 

 

Δεδομένα:  

- Πολυεθνικός Όμιλος επιχειρήσεων με έδρα της Μητρικής την Γερμανία. διαθέτει 

θυγατρικές στην Ελλάδα, στη Γαλλία,  στο Λουξεμβούργο και στην Ισπανία.  

- Η συμμετοχή σε όλες της θυγατρικές είναι 100%.  

- Η Μητρική της Γερμανίας. πουλά στην ελληνική θυγατρική προϊόντα που η ΕΛΛΑΣ 

Α.Ε. μεταπωλεί λιανικώς σε τρίτους.  

- Η θυγατρική του Λουξεμβούργου έχει στην ιδιοκτησία της και διαχειρίζεται τα 

δικαιώματα επί της άυλης περιουσίας που διαθέτει ο Όμιλος και έχει παραχωρήσει 

κάποιο δικαίωμα χρήσης στην ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  

- Η Γαλλική θυγατρική  έχει δανείσει έντοκα στην ελληνική θυγατρική. 

                                                      
1 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010) «Ενδοομιλική Τιμολόγηση», Νομική βιβλιοθήκη, σελ. 5 
2 Νικόλαος Μουστάκης (2014) «Ενδοομιλικές τιμολογήσεις (Transfer Pricing)», σελ. 35 
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1η περίπτωση: Πώληση 10.000 μονάδων αγαθών, που πρόκειται να μεταπωληθούν σε 

τρίτους, από την Μητρική στην Ελληνική Θυγατρική.  

 

α. Με ενδοομιλική τιμή 10€ / μονάδα  

 Μητρική Α.Ε.  ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ 

Έσοδα πωλήσεων  100.000 200.000 200.000 

Κόστος Πωληθέντων  70.000 100.000 70.000 

Μεικτά κέρδη  30.000 100.000 130.000 

Διοικητικά Έξοδα  500 1.000 1.500 

Φορολογητέα Κέρδη  29.500 99.000 128.500 

Φορολ. Συντελεστής  25% 35% 30% 

Φόρος Εισοδήματος 7.375 34.650 42.025 

 

α. Με ενδοομιλική τιμή 15€ / μονάδα  

 Μητρική Α.Ε. ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ 

Έσοδα πωλήσεων  150.000 200.000 200.000 

Κόστος Πωληθέντων  70.000 150.000 70.000 

Μεικτά κέρδη  80.000 50.000 130.000 

Διοικητικά Έξοδα  500 1.000 1.500 

Φορολογητέα Κέρδη  79.500 49.000 128.500 

Φορολ. Συντελεστής  25% 35% 30% 

Φόρος Εισοδήματος 19.875 17.150 37.025 

Όπως φαίνεται καθαρά από το παράδειγμα, αυξάνοντας ο πωλητής τη ενδοομιλική τιμή 

από 10€ σε 15€ μετέφερε την διαφορά των ενδοομιλικών κερδών στην χώρα όπου ο 

συντελεστής φορολόγησης είναι μικρότερος και έτσι πέτυχε να μειώσει το τελικό φορολογικό 

βάρος σε επίπεδο ομίλου από 42.025 σε 37.025 ευρώ.  

 

 

2η περίπτωση: Υποκεφαλαιοδότηση (Όταν η μητρική εταιρία καταβάλει στην 

θυγατρική μόνο το προβλεπόμενο από τον νόμο κεφάλαιο και το υπόλοιπο το εισφέρει υπό την 

μορφή δανεισμού).  
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Μετοχικό Κεφάλαιο Κανονικό Γαλλική Α.Ε.  ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ 

Έσοδα τόκων  0   

Έξοδα τόκων   0  

Μεταβολή φορολογ. Κερδών   0 0 0 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο Ισχνό Γαλλική Α.Ε. ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ 

Έσοδα τόκων  1000  1000 

Έξοδα τόκων   1000 1000 

Φορολογητέα Κέρδη 1000 -1000 0 

Φορ/κός συντελεστής  25% 35% 20% 

Φόρος Εισοδήματος  250  250 

Αποφυγή φόρου εισοδήματος  350 350 

Μείωση φορολογ.  επιβάρυνσης -250 350 100 

 

3η περίπτωση: Χρέωση δικαιωμάτων (Royalties) 

Στην περίπτωση των δικαιωμάτων χρησιμοποιείται συνήθως μια εταιρία – όχημα για να 

χρεωθεί η θυγατρική. Το επιχείρημα είναι ότι η εταιρία – όχημα έχει στην ιδιοκτησία της και 

διαχειρίζεται τα δικαιώματα φροντίζοντας την νομική τους κατοχύρωση.  

Στο παράδειγμά μας η θυγατρική του Λουξεμβούργου χρεώνει δαπάνες στην ελληνική 

θυγατρική για την χρήση δικαιωμάτων επί σημάτων που της ανήκουν. Τα δικαιώματα 

υπολογίζονται σε 5% επί του τζίρου της ελληνικής θυγατρικής δηλαδή 500€.  

 

Ενδοομιλικά Δικαιώματα Θυγατρική  

Λουξεμβούργου 

ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ 

Έσοδα από δικαιώματα  500  500 

Έξοδα για δικαιώματα  500 500 

Φορολογητέα Κέρδη 500 -500 0 

Φορ/κός συντελεστής  10% 30%  

Φόρος Εισοδήματος  50  50 

Αποφυγή φόρου εισοδήματος  150 150 

Μείωση φορολογ.  επιβάρυνσης 50 150 100 
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3.1.3  ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Ο.Σ.Α.  

 

Για την αντιμετώπιση του θέματος της ενδοομιλικής τιμολόγησης και κατ’ επέκταση της 

μεταφοράς κερδών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων ο ΟΟΣΑ θέσπισε συγκεκριμένες 

οδηγίες (κανόνες) γνωστές ως « Οι Οδηγίες του ΟΟΣΑ προς τις Πολυεθνικές επιχειρήσεις 

(Multinational Enterprises – MNEs) και τις Φορολογικές Αρχές (Tax Authorities) για 

ενδοομιλικές Τιμολογήσεις. Με τις οδηγίες αυτές ουσιαστικά τίθενται κανόνες στον τρόπο με 

τον οποίο οι πολυεθνικές επιχειρήσεις τιμολογούν τις ενδοομιλικές τους συναλλαγές τους, 

αλλά και στον τρόπο με τον οποίο μοιράζονται τα φορολογικά βάρη που προκύπτουν από τις 

συναλλαγές αυτές.  

Έκτοτε, πολλές χώρες έχουν ενσωματώσει στο εσωτερικό νομοθετικό τους πλαίσιο τους 

κανόνες του ΟΟΣΑ, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, προκειμένου  να αντιμετωπίσουν 

ζητήματα ενδοομιλικών συναλλαγών που προκύπτουν. 

 

 

3.1.3.1  Η αρχή των ίσων αποστάσεων (Arm’s Length Principle) 

 

Χρυσός κανόνας των Οδηγιών του ΟΟΣΑ για τον προσδιορισμό των τιμών των ενδοομιλικών 

συναλλαγών είναι η αρχή της ανοικτής αγοράς ή της ελεύθερης αγοράς ή των ίσων αποστάσεων 

(Arm’s Length Principle). H αρχή αυτή αποτυπώνεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του 

Προτύπου Φορολογικών Συμβάσεων Εισοδήματος και Κεφαλαίου του ΟΟΣΑ (OECD Model 

Tax Convention on Income and Capital) και επαναλαμβάνεται στην παράγραφο 1.6 του 

Κεφαλαίου 1 των Οδηγιών.  

Η αρχή των ίσων αποστάσεων, η οποία αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο του οικοδομήματος 

των οδηγιών του ΟΟΣΑ, έχει ως εξής: 

« Όταν στις εμπορικές ή οικονομικές σχέσεις μεταξύ δύο (συγγενών) επιχειρήσεων 

δημιουργούνται ή επιβάλλονται συνθήκες (όροι) που διαφέρουν από εκείνους που θα 

συμφωνούνταν μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τα οποιαδήποτε κέρδη που θα έπρεπε να 

έχουν πιστωθεί σε κάποια από τις επιχειρήσεις – αλλά λόγω αυτών των συνθηκών δεν έχουν 

πιστωθεί- μπορούν να συμπεριληφθούν στα κέρδη της επιχείρησης αυτής και να φορολογηθούν 

ανάλογα».  
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Η αρχή των ίσων αποστάσεων απαιτεί οι τιμές που χρησιμοποιούνται για τις 

ενδοομιλικές τιμολογήσεις να μη διαφέρουν από αυτές που χρησιμοποιούνται ή θα 

χρησιμοποιούνταν για συναλλαγές με τρίτους3.  

 Με σκοπό λοιπόν να αποτραπεί η στρέβλωση των φορολογητέων κερδών τους, τα 

κράτη μέλη του ΟΟΣΑ έχουν συμφωνήσει, μέσω των Οδηγιών, ότι τα φορολογητέα κέρδη 

μπορούν να αναμορφώνονται, όσο απαιτείται για να διορθώνονται οι αλλοιώσεις που 

δημιουργούνται από τις τιμές αυτές.  

 

 

 3.1.3.2 Μέθοδοι ενδοομιλικής τιμολόγησης  

 

Για να προσδιοριστεί ωστόσο η τιμή των ενδοομιλικών συναλλαγών, η οποία θα είναι σύμφωνη 

με αρχή των ίσων αποστάσεων, ο ΟΟΣΑ μέσω των οδηγιών του έχει υιοθετήσει συγκεκριμένες 

μεθόδους ενδοομιλικής τιμολόγησης.  

Το εναρκτήριο σημείο επιλογής μιας μεθόδου είναι η κατανόηση της ελεγχόμενης 

επιχείρησης και των συγκεκριμένων συναλλαγών, η οποία βασίζεται στη λειτουργική ανάλυση. 

Με την ανάλυση αυτή, για την οποία θα αναφερθούμε λεπτομερέστερα παρακάτω,  

εξειδικεύεται ποιο πρόσωπο κάνει κάθε δραστηριότητα, το ρίσκο που η κάθε δραστηριότητα 

ενέχει και τα πάγια που χρησιμοποιεί. 4 

Η επιλογή μιας μεθόδου λαμβάνει υπόψη τα γεγονότα και τις περιστάσεις της κάθε 

υπόθεσης, συνεκτιμώντας τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα και αδυναμίες της κάθε μεθόδου, τη 

φύση των ελεγχόμενων συναλλαγών, τη διαθεσιμότητα αξιόπιστων δεδομένων και το βαθμό 

συγκρισιμότητας μεταξύ των ελεγχόμενων και των ανεξάρτητων συναλλαγών.  

Οι μέθοδοι διακρίνονται σε δυο βασικές κατηγορίες: Τις παραδοσιακές ή κλασσικές μεθόδους 

και τις μεθόδους συναλλακτικού κέρδους. 

 

Συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης Τιμής (Comparable 

uncontrolled Price) 

-Παραδοσιακές μέθοδοι:  Τιμής Μεταπώλησης (Resale Price) 

     Κόστος Συν (Cost – Plus)  

                                                      
3 Νικόλαος Μουστάκης (2014) «Ενδοομιλικές τιμολογήσεις (Transfer Pricing)» σελ. 45 

 
4 Τερζάκου Ευαγγελία (2014) «ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» σελ. 

2. 
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     Συναλλακτικού Καθαρού Περιθωρίου   

-Συναλλακτικού κέρδους:         

             Μερισμού Συναλλακτικών Κερδών  

 

 

 Μέθοδος της συγκρίσιμης µη ελεγχόμενης τιμής (Comparable uncontrolled Price) 

 

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

επιχειρήσεων (ελεγχόμενες συναλλαγές) µε τις τιµές που εφαρμόζονται σε συγκρίσιμες 

συναλλαγές μεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων (µη ελεγχόμενες συναλλαγές). Σε περίπτωση 

που υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ των δύο τιμών αυτό μπορεί να υποδεικνύει ότι οι όροι των 

εμπορικών και οικονομικών σχέσεων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων δεν είναι ίσων 

αποστάσεων και ότι η τιμή της μη ελεγχόμενης μπορεί να απαιτείται να αντικαταστήσει την 

τιμή της ελεγχόμενης συναλλαγής5.   

 Στα πλαίσια της συγκεκριμένης μεθόδου η  μη ελεγχόμενη συναλλαγή είναι συγκρίσιμη 

με κάποια ελεγχόμενη συναλλαγή αν ικανοποιείται μια εκ των ακολούθων δύο συνθηκών:  

1. Καμία από τις διαφορές μεταξύ των υπό σύγκριση συναλλαγών ή μεταξύ των επιχειρήσεων 

που διεξάγουν τις συναλλαγές αυτές δεν θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την τιμή 

στην ανοιχτή αγορά.  

2. Εύλογα ακριβείς διορθώσεις (αναμορφώσεις) μπορούν να γίνουν για να εξαλείψουν τα 

σημαντικά αποτελέσματα τέτοιων διαφορών.  

Όταν είναι δυνατόν να εντοπιστούν μη ελεγχόμενες συναλλαγές, η συγκεκριμένη μέθοδος 

συνιστά τον πιο ευθύ και αξιόπιστο τρόπο για να εφαρμοστεί η αρχή των ίσων αποστάσεων.  

Ωστόσο, η μέθοδος της συγκρίσιμης µη ελεγχόμενης τιμής, αν και είναι αρκετά 

διαδεδομένη, παρουσιάζει δυσκολίες στην εφαρμογή της, καθώς είναι δύσκολο να βρεθεί μια 

συναλλαγή η οποία να είναι αντιπροσωπευτικά συγκρίσιμη. Μια μικρή διαφοροποίηση, για 

παράδειγμα, στους εμπορικούς όρους μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στις τιμές, 

καθιστώντας δύσκολη τη σύγκριση.  

 Από την εφαρμογή της στην πράξη προκύπτει πως η συγκεκριμένη μέθοδος λειτουργεί 

ικανοποιητικά σε συναλλαγές με προϊόντα των οποίων η διαπραγμάτευση είναι 

                                                      
5 Νικόλαος Μουστάκης (2014) «Ενδοομιλικές τιμολογήσεις (Transfer Pricing)» σελ. 48 
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χρηματιστηριακή, σε δανεισμούς, σε προϊόντα που υπάρχουν αντίστοιχα συγκρίσιμα καθώς 

και σε συγκρίσεις μέσω οικονομικών δεικτών.  

Αντίθετα, η μέθοδος ΣΜΕΤ είναι αρκετά δύσκολη στην εφαρμογή της όταν χρησιμοποιείται 

επί ολοκληρωμένης παραγωγής προϊόντων υψηλής εξειδίκευσης, επί μοναδικών άυλων 

στοιχείων καθώς και επί παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών.  

Εν κατακλείδι, η μέθοδος ΣΜΕΤ υστερεί λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας των 

ανεξάρτητων συγκρίσιμων τιμών, αλλά και λόγω ύπαρξης στην χώρα μας ελέγχου τιμών.  

 

 

  Μέθοδος της τιμής μεταπώλησης (Resale Price Method) 

 

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

αποκτήθηκε προγενέστερα από συνδεδεμένη εταιρία κατά το περιθώριο κέρδους 

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

αποστάσεων τιμή της προηγηθείσας ενδοομιλικής συναλλαγής. Για τον προσδιορισμό του 

περιθώριο κέρδους μεταπώλησης λαμβάνονται υπόψιν τα άμεσα και έμμεσα έξοδα της εταιρίας 

που συνδέονται αυστηρά µε τη συγκεκριμένη συναλλαγή, καθώς και το ποσοστό κέρδους που 

προσιδιάζει στο είδος της συναλλαγής. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες, 

όπως το χρονικό διάστημα που παρήλθε μεταξύ της αρχικής αγοράς και της μεταπώλησης, η 

φυσιολογική φθορά των αγαθών και το αποκλειστικό δικαίωμα της µεταπωλήτριας 

επιχείρησης να πουλά συγκεκριμένα αγαθά ή να εκμεταλλεύεται συγκεκριμένα δικαιώματα. Η 

τιμή μεταπώλησης μειώνεται µε ένα κατάλληλο μεικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο 

αντιπροσωπεύει το ποσό µε το οποίο ο μεταπωλητής θα επιζητούσε να καλύψει τις δαπάνες 

του και άλλα λειτουργικά έξοδά του, και το κέρδος που θα επιθυμούσε να αποκομίσει.  

Για παράδειγμα, αν μια εταιρία Α κατασκευάζει υποδήματα στη Γερμανία και τα 

προμηθεύει σε ένα συνδεδεμένο διανομέα Β στην Γαλλία, για να καθορίσει την ενδοομιλική 

τιμή της θα πρέπει να αφαιρέσει από την τιμή μεταπώλησης ένα ποσοστό μεικτού περιθωρίου 

κέρδους. Για να βρει η επιχείρηση ποιο είναι το κατάλληλο ποσοστό κέρδους, πρέπει να λάβει 

υπόψη το μεικτό ποσοστό κέρδους που αποκτά ένας άλλος µη συνδεδεμένος Γάλλος διανομέας 

υποδημάτων  Γ (εξωτερική σύγκριση) ή το μεικτό ποσοστό κέρδους που αποκτά ο διανομέας 

Β από συγκρίσιμές συναλλαγές µε ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Για να είναι η σύγκριση 

ορθολογική πρέπει να αφορά όμοιες δραστηριότητες που φέρουν αντίστοιχους κινδύνους.  

 Σε σύγκριση με την μέθοδο της συγκριτικής μη ελεγχόμενης τιμής (ΣΜΕΤ) θα λέγαμε 

ότι η μέθοδος της τιμής μεταπώλησης είναι αρκετά πιο εύκολη στην εφαρμογή της αφού δεν 
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απαιτεί συγκρίσιμες τιμές αγοράς των ίδιων των προϊόντων/ υπηρεσιών οι οποίες είναι δύσκολο 

να βρεθούν και επίσης το περιθώριο κέρδους βρίσκεται πιο εύκολα π.χ. μέσω των οικονομικών 

καταστάσεων ενός δείγματος, ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων6.  

Η συγκεκριμένη μέθοδος εφαρμόζεται συνήθως σε περιπτώσεις πωλήσεων και μάρκετινγκ, 

που πραγματοποιούνται συνήθως από διανομέα, ο οποίος με τη σειρά του δεν προσφέρει 

ιδιαίτερη αξία στο προϊόν. Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα πρέπει να υπάρχουν αποκλειστικά 

δικαιώματα μεταπώλησης.  

 

 

 Μέθοδος του κόστους συν (Cost Plus Method)  

 

Με την μέθοδο αυτή προσδιορίζεται η τιμή πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών προς 

συνδεδεμένη εταιρία ως το άθροισμά του κόστους απόκτησης ή παραγωγής του αγαθού ή της 

υπηρεσίας πλέον του κατάλληλου περιθωρίου κέρδους, όπως θα ίσχυε σε συνθήκες αγοράς. Η 

τιμή που προκύπτει με τον τρόπο αυτό θεωρείται ως τιμή προς σύγκριση με τις τιμές που 

ισχύουν μεταξύ τρίτων, με σκοπό να κριθεί αν είναι «ίσων αποστάσεων». Για την εφαρμογή 

της μεθόδου απαιτείται ο διαχωρισμός των εξόδων σε άμεσα, έμμεσα και λειτουργικά. Στη 

συγκεκριμένη μέθοδο συνυπολογίζονται µόνο τα άμεσα και έμμεσα έξοδα.  Η ενδοομιλική 

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

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

αποστάσεων θα πρέπει να είναι ανάλογο του περιθωρίου κέρδους που χρησιμοποιούν µη 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις που παράγουν το ίδιο προϊόν. Για την κατάταξη των εξόδων στην 

κατάλληλη κατηγορία λαμβάνονται υπόψη οι βασικές λογιστικές αρχές που είναι γενικά 

αποδεκτές για τον συγκεκριμένο κλάδο, στη χώρα που παράγεται το προϊόν. Ο διαχωρισμός 

του κόστους πρέπει να είναι ακριβής και να διέπεται από συνέπεια και ομοιομορφία, 

διαφορετικά, τα αποτελέσματα που προκύπτουν μπορεί να είναι παραπλανητικά. Αν, για 

παράδειγμα, ένα συγκεκριμένο έξοδο θεωρείται από την υπό μελέτη επιχείρηση ως 

λειτουργικό, ενώ από μια άλλη συγκρινόμενη επιχείρηση ως άμεσο, τότε η σύγκριση δεν είναι 

εφικτή και πρέπει να γίνουν κατάλληλες τροποποιήσεις. 

Συνήθως η μέθοδος του «κόστους συν» βρίσκει εφαρμογή σε περιπτώσεις πωλήσεων 

αγαθών προς κατασκευαστές καθώς και  στην παροχή υπηρεσιών όταν η συνδεδεμένη δεν 

συνεισφέρει πολύτιμα άυλα πάγια και δεν αναλαμβάνει ιδιαίτερους κινδύνους. Επίσης, μπορεί 

                                                      
6 Νικόλαος Μουστάκης (2014) «Ενδοομιλικές τιμολογήσεις (Transfer Pricing)» σελ. 50 
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να χρησιμοποιηθεί στις συμβάσεις έργου, στις μεταβιβάσεις ημικατεργασμένων προϊόντων, 

καθώς και στις ενδοομιλικές παροχές υπηρεσιών.   

 

 

 Μέθοδος Συναλλακτικού Καθαρού Περιθωρίου Συναλλαγής 

 

Η μέθοδος του Καθαρού Περιθωρίου Συναλλαγής εξετάζει το καθαρό περιθώριο που 

πραγματοποίησε μια επιχείρηση από μια συναλλαγή με κάποια συνδεδεμένη επιχείρηση. 

Στη μέθοδο αυτή  λαμβάνονται υπόψη και οι τρεις κατηγορίες εξόδων- άμεσα, έμμεσα, 

λειτουργικά- ώστε να υπολογιστεί το καθαρό περιθώριο κέρδους. To περιθώριο αυτό 

συγκρίνεται με το επίπεδο του περιθωρίου που επετεύχθη από την ίδια επιχείρηση για 

συναλλαγές με ανεξάρτητες επιχειρήσεις ή με το περιθώριο που ετέθη σε συγκρίσιμες 

συναλλαγές μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Ακολούθως παραθέτουμε ένα παράδειγμα το 

οποίο θα βοηθήσει στην κατανόηση της συγκεκριμένης μεθόδου.  

Έστω μια επιχείρηση Α, η οποία κατασκευάζει ενδύματα στην Ιταλία. Για να υπολογίζει 

την τιμή στην οποία θα πουλήσει στις συνδεδεμένες της επιχειρήσεις, πρέπει να αθροίσει τα 

άμεσα, έμμεσα και λειτουργικά έξοδα που πραγματοποίησε και ένα μεικτό περιθώριο κέρδους, 

ανάλογο µε αυτό που εφαρμόζει μια άλλη ανεξάρτητη επιχείρηση Β κατασκευής ενδυμάτων 

στην Ιταλία (εξωτερική σύγκριση). Ακόμη μπορεί να γίνει σύγκριση µε το ποσοστό μεικτού 

περιθωρίου κέρδους που εφαρμόζει η ίδια η επιχείρηση Α όταν συναλλάσσεται µε ανεξάρτητες 

επιχειρήσεις (εσωτερική σύγκριση).  

 

 

 Μέθοδος του επιμερισμού κέρδους (Profit Split Method)  

 

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

η αποτίμηση τους σε ατομική βάση. Η μέθοδος επιμερισμού του κέρδους έχει ως σκοπό να 

απαλείψει το αποτέλεσμα της επίδρασης ειδικών συνθηκών, που προξενήθηκαν ή επιβλήθηκαν 

σε κάποια ελεγχόμενη συναλλαγή και συνέβαλαν στην διαμόρφωση των κερδών. Με την 

μέθοδο αυτή προσδιορίζεται ο μερισμός των κερδών με τρόπο τέτοιο που να πλησιάζει τα 

μεγέθη εκείνα που οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις θα ανέμεναν. Η συγκεκριμένη μέθοδος 

εφαρμόζεται σε όλα τα εμπλεκόμενα στην συναλλαγή μέρη.  

Το πρώτο βήμα είναι να υπολογιστεί το συνολικό κέρδος που αποκτάται από την 

συναλλαγή. Στη συνέχεια, γίνεται ο επιμερισμός του κέρδους στα μέρη που συμμετείχαν, βάσει 
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της συνεισφοράς τους, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργίες που επιτελέστηκαν, τα περιουσιακά 

στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν και τους κινδύνους που αναλήφθηκαν. Για να αποφασιστεί η 

μέθοδος επιμερισμού πρέπει να ληφθεί υπόψη η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε σε μια 

συγκρίσιμη µη ελεγχόμενη συναλλαγή. Ο επιμερισμός των κερδών μπορεί να πραγματοποιηθεί 

είτε µε ανάλυση συνεισφοράς (contribution analysis) είτε µε ανάλυση καταλοίπων (residual 

analysis). Για να είναι σύμφωνος µε την αρχή των ίσων αποστάσεων πρέπει ληφθεί υπόψη πως 

θα ενεργούσαν ανεξάρτητα μέρη κάτω από παρόμοιες συνθήκες. Η μέθοδος αυτή 

χρησιμοποιείται συχνά για την αποτίμηση άυλων περιουσιακών στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά 

συνήθως είναι μοναδικά και η συγκρισιµότητα µε συναλλαγές ανεξάρτητων επιχειρήσεων 

είναι σχεδόν αδύνατη. Επίσης, ενδείκνυται όταν κάποια τμήματα μιας επιχείρησης είναι έντονα 

ολοκληρωμένα (highly integrated), καθιστώντας δύσκολη την αξιολόγηση των συναλλαγών 

τους σε ατομική βάση.  

 

 

3.1.3.3 Ανάλυση συγκρισιμότητας 

 

Έχοντας ήδη αναφερθεί στις προτεινόμενες από τον ΟΟΣΑ μεθόδους εύρεσης της κατάλληλης 

«ενδοομιλικής» τιμής,  το επόμενο εύλογο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι με ποιον τρόπο η 

εκάστοτε επιχείρηση επιλέγει την καταλληλότερη μέθοδο ενδοομιλικής τιμολόγησης.  Η 

απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα δίδεται μέσω της διαδικασίας της συγκριτικής 

ανάλυσης, της οποίας ο ρόλος στην τήρηση της θεμελιώδους αρχής των ίσων αποστάσεων είναι 

πολύ ουσιαστικός.  Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ανάλυση 

συγκρισιμότητας δεν διενεργείται μόνο από τις επιχειρήσεις προκειμένου να υποστηριχθεί η 

τιμή που χρησιμοποιείται στις ενδοομιλικές τους συναλλαγές, αλλά και από τις φορολογικές 

αρχές, οι οποίες με τη μέθοδο αυτή μπορούν να στοιχειοθετήσουν την φορολογική 

αναμόρφωση των αποτελεσμάτων χρήσης. 

Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση συγκρισιμότητας  είναι η εξέταση των υπό επισκόπηση 

συναλλαγών σε σύγκριση με αντίστοιχες μη ελεγχόμενες7.  Ο όρος συγκριτική ανάλυση 

χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει δύο διαφορετικά αλλά αλληλένδετα βήματα.  

Α) Την κατανόηση των χαρακτηριστικών που επηρεάζουν σημαντικά την τιμή της ελεγχόμενης 

συναλλαγής και του αντίστοιχου ρόλου του κάθε μέρους στην ελεγχόμενη συναλλαγή μέσω 

της εξέτασης των πέντε παραγόντων συγκρισιμότητας.  

                                                      
7 Νικόλαος Μουστάκης (2014) «Ενδοομιλικές τιμολογήσεις (Transfer Pricing)» σελ.64 
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Β) Τη σύγκριση των συνθηκών της ελεγχόμενης συναλλαγής με εκείνες μη ελεγχόμενων 

συναλλαγών, συναλλαγών δηλαδή μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται 

υπό παρόμοιες συνθήκες8.   

  

 

 Συγκριτικά στοιχεία 

 

Για της ανάγκες της συγκριτικής ανάλυσης χρησιμοποιούνται συγκριτικά στοιχεία τα οποία 

διακρίνονται σε εσωτερικά και εξωτερικά.  

-Εξωτερικά συγκρίσιμα στοιχεία είναι τα στοιχεία λαμβάνονται από τρίτες επιχειρήσεις μέσω 

κάποιων αξιόπιστων βάσεων δεδομένων και αφορούν παρόμοιες συναλλαγές με τις υπό 

επισκόπηση ελεγχόμενες συναλλαγές. Για την άντληση συγκριτικών στοιχείων οι επιχειρήσεις 

μπορούν να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε τράπεζα πληροφοριών, με υποχρεωτική αναφορά στο 

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

κ.λπ.).  

- Εσωτερικά συγκρίσιμα στοιχεία είναι τα στοιχεία λαμβάνονται από την ίδια την επιχείρηση 

και αφορούν παρόμοιες συναλλαγές της επιχείρησης με τρίτες μη ελεγχόμενες επιχειρήσεις. 

Ως συγκρίσιμες συναλλαγές νοούνται αυτές οι οποίες ταυτίζονται ή παρουσιάζουν 

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

διαφορές στους ειδικότερους όρους δεν μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το συμφωνούμενο 

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

προσαρμογών. 

Για να γίνει όμως πιο κατανοητή η έννοια της συγκρίσιμης τιμής θα  πρέπει να 

διαχωριστεί η έννοια της συγκρίσιμης τιμής από την έννοια της ίσης τιμής. Με άλλα λόγια δύο 

ίσες τιμές δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι είναι συγκρίσιμες. Θα  πρέπει να εξετασθούν 

οι παράγοντες που καθορίζουν την τιμή του εκάστοτε αγαθού να αφαιρεθούν όσοι δεν είναι 

κοινοί και στις δύο συναλλαγές –και έπειτα να καταστούν συγκρίσιμες. Για παράδειγμα, το 

ίδιο προϊόν πουλιέται σε διαφορετικούς πελάτες στην ίδια τιμή αλλά στην μία περίπτωση στην 

τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα μεταφορικά. Για να καταστούν συγκρίσιμες οι τιμές θα πρέπει 

στην μία περίπτωση να αφαιρεθούν τα μεταφορικά.  

 

 

                                                      
8 Γιαννοπούλου Τριανταφυλλιά (2014) «ΤΥΠΙΚΕΣ-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ»    

σελ. 33. 
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 Παράγοντες συγκρισιμότητας  

 

Ακολούθως θα αναφέρουμε τους παράγοντες που καθορίζουν και επηρεάζουν τη 

συγκρισιµότητα των συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, που είναι οι εξής: 

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

συναλλαγών, όπως: 

– για τα ενσώματα αγαθά: τα φυσικά χαρακτηριστικά προϊόντος, η ποιότητα, η αξιοπιστία, η 

διαθεσιμότητα, ο όγκος πωλήσεων, 

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

χρήσης), το είδος του άυλου περιουσιακού στοιχείου (σήμα, τεχνογνωσία), η διάρκεια και η 

έκταση της νομικής προστασίας, τα προσδοκώμενα οφέλη από τη χρήση αυτών, 

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

2. οι σημαντικές οικονομικές λειτουργίες, οι κίνδυνοι που αναλαμβάνονται (πολιτικοί, 

οικονομικοί, συναλλαγματικοί)  και τα μέσα (κτίρια, εξοπλισμός, άυλα, κ.λπ.) που 

χρησιμοποιούνται, τα οποία αποτελούν στοιχεία της λειτουργικής ανάλυσης (functional 

analysis) που περιλαμβάνεται στον φάκελο τεκμηρίωσης. 

3. οι συμβατικοί όροι, δηλαδή ο καταμερισμός ευθυνών, κινδύνων και οφελών μεταξύ των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων (προθεσμίες, εγγυητικοί όροι σε συμβόλαια, κ.λπ.), η υποστήριξη 

για τη μεταπώληση (διαφήμιση, εκπαίδευση πωλητών).  

4. οι οικονομικές συνθήκες των συγκρινόμενων μερών και των συναλλαγών τους, (γεωγραφική 

θέση, αγοραστική δύναμη, ανταγωνιστικότητα, μέγεθος αγοράς, κόστος παραγωγής, κόστος 

εργασίας, κλπ.). 

5. ειδικές στρατηγικές που ασκούνται από την επιχείρηση (π.χ. προσπάθεια διείσδυσης σε 

αγορές, ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων, αύξηση μεριδίου αγοράς, εκτίμηση των 

πολιτικών αλλαγών, επιρροή της ομιλικής στρατηγικής κλπ.). 

 

 

 Συγκριτική Ανάλυση Λειτουργιών  

 

Μια ιδιαιτέρως σημαντική διαδικασία στα πλαίσια της συγκριτικής ανάλυσης, τα 

αποτελέσματα της οποίας συμπεριλαμβάνονται και στον φάκελο τεκμηρίωσης της εκάστοτε 

επιχείρησης,  είναι η συγκριτική ανάλυση των λειτουργιών, τόσο σε επίπεδο εταιρίας όσο και 

σε επίπεδο ομίλου.  
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 Η διαδικασία αυτή κρίνεται απαραίτητη καθώς μέσω αυτής προσδιορίζεται ο βαθμός 

πληρότητας και το μέγεθος της συνεισφοράς των δύο μερών στη συνολική προσπάθεια. Με 

άλλα λόγια, μέσω της λειτουργικής ανάλυσης γίνεται αντιληπτός και ταυτόχρονα κρίνεται ο 

τρόπος με τον οποίο κατανέμονται τα βάρη και οι ωφέλειες μεταξύ μητρικής και θυγατρικής 

εταιρίας. 

 Οι επιμέρους επιχειρησιακές λειτουργίες που χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης είναι: O 

σχεδιασμός του προϊόντος, η έρευνα και η ανάπτυξη, η βιομηχανοποίηση, η διανομή και 

μεταφορά, οι πωλήσεις και οι λοιπές προωθητικές ενέργειες, η τιμολόγηση, η είσπραξη και 

τέλος οι παρεχόμενες εγγυήσεις και υπηρεσίες μετά την πώληση. Η λειτουργική ανάλυση είναι 

ιδιαίτερα σημαντική όταν η επιχείρηση εφαρμόζει την Μέθοδο Επαναπώλησης και τη Μέθοδο 

Κόστος Συν.  

 

 

 Προτεινόμενα βήματα της διαδικασίας της συγκριτικής ανάλυσης  

 

Στις οδηγίες του ΟΟΣΑ  και ειδικότερα στην παρ. 3.4 περιγράφεται η διαδικασία της 

συγκριτικής ανάλυσης μέσω συγκεκριμένων βημάτων, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι 

υποχρεωτικής εφαρμογής. Αποτελούν ωστόσο ένα πολύ καλό οδηγό, διασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα τις επιχειρήσεις από λανθασμένους χειρισμούς και ουσιαστικές παραλήψεις. Τα 

βήματα έτσι όπως περιγράφονται στις Οδηγίες είναι εννέα και είναι τα ακόλουθα:  

 

1ο Βήμα: Προσδιορισμός των ελεγχόμενων ετών 

2ο Βήμα: Ανάλυση των περιστάσεων του φορολογούμενου 

3ο Βήμα: Η κατανόηση των ελεγχόμενων συναλλαγών με έμφαση στην λειτουργική ανάλυση 

που σκοπό έχει α) την επιλογή του μέρους που θα εξετασθεί 2) την επιλογή της 

καταλληλότερης μεθόδου ενδοομιλικής τιμολόγησης 3) τον προσδιορισμό του οικονομικού 

δείκτη που θα εφαρμοστεί και δ) τον εντοπισμό των σημαντικών παραγόντων συγκρισιμότητας 

που θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν. 

4ο Βήμα: Επισκόπηση την υφιστάμενων εσωτερικών συγκρίσιμων , εφόσον υπάρχουν.  

5ο Βήμα: Προσδιορισμός των διαθέσιμων πόρων πληροφόρησης για την συλλογή εξωτερικών 

αξιόπιστων συγκρίσιμων στοιχείων.  

6ο Βήμα: Επιλογή της πλέον κατάλληλης μεθόδου ενδοομιλικής τιμολόγησης και 

προσδιορισμός του σχετικού οικονομικού δείκτη.  
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7ο Βήμα: Εντοπισμός των δυνητικών συγκρίσιμων στοιχείων. Στο βήμα αυτό καθορίζονται τα 

χαρακτηριστικά που θα πρέπει να τηρούνται από κάθε μη ελεγχόμενη συναλλαγή.  

8ο Βήμα: Προσδιορισμός και διενέργεια των κατάλληλων αναμορφώσεων.  

9ο Βήμα: Ερμηνεία και χρήση δεδομένων που συγκεντρώθηκαν. Προσδιορισμός της τιμής που 

θα είναι σύμφωνη με την αρχή των ίσων αποστάσεων.  

Σε περίπτωση που από την εφαρμογή της ακολουθούμενης μεθόδου ενδοομιλικής τιμολόγησης 

και τη χρήση συγκριτικών στοιχείων προκύπτει ένα εύρος τιμών ή κέρδους, απορρίπτεται το 

25% των χαμηλότερων τιμών και το 25% των υψηλότερων, με τη χρήση τεταρτημόριων. 

Ο προσδιορισμός των τεταρτημορίων γίνεται ως εξής: 

Q1 = πρώτο τεταρτημόριο = 25ο εκατοστιαίο σημείο 

Q2 = διάμεσος = 50ο εκατοστιαίο σημείο 

Q3 = τρίτο τεταρτημόριο = 75ο εκατοστιαίο σημείο 

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

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

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

 

 

 Βάσεις Δεδομένων 

 

Στα πλαίσια της συγκριτικής ανάλυσης οι βάσεις δεδομένων χρησιμοποιούνται συστηματικά, 

τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από τις ελεγκτικές αρχές, γεγονός που προβλέπεται στις 

παραγράφους 3.30- 3.34 των οδηγιών του Ο.Ο.Σ.Α.   

Μια από τις πιο ευρέως διαδεδομένες και  αξιόπιστες βάσεις δεδομένων είναι η Amadeus, η 

οποία τείνει να γίνει ο απόλυτος τρόπος τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών τιμολογήσεων και 

ελέγχου αυτών από τις ελεγκτικές αρχές λόγω κυρίως της ευκολίας πρόσβασης και του 

χαμηλού κόστους έρευνας.  

Ιδιαιτέρως σημαντικά θέματα, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, κάθε φορά που 

επιλέγεται το συγκρίσιμο δείγμα επιχειρήσεων από την βάση δεδομένων είναι: 

 α) Η γεωγραφική περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις αυτές  

β) το μέγεθος της εκάστοτε επιχείρησης, το οποίο θα πρέπει να είναι παρόμοιο με αυτό της υπό 

επισκόπηση επιχείρησης  

γ) η πληρότητα των οικονομικών στοιχείων που λαμβάνονται και που θα πρέπει να καλύπτουν 

τις απαιτήσεις των χρηστών όσον αφορά τους χρησιμοποιούμενους από αυτούς κάθε φορά 

αριθμοδείκτες.  
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δ) Η ορθότητα ως προς την επιλογή των εκάστοτε κωδικών δραστηριότητας των επιχειρήσεων 

που επιλέγονται στο δείγμα έτσι ώστε αυτοί να είναι ανάλογοι με τις δραστηριότητες της υπό 

επισκόπηση  επιχείρησης. 9 

 

 

 

3.1.4  ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Ε.  

 

Ο κώδικας δεοντολογίας της Ε.Ε., ο οποίος ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2006,  αφορά όπως είναι 

προφανές μόνο τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμπεριλαμβάνεται σε ψήφισμα 

του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

Πιο αναλυτικά, στο συγκεκριμένο ψήφισμα γίνεται αναφορά στον Κώδικα 

δεοντολογίας σε σχέση με την τεκμηρίωση και τον τρόπο καθορισμού των ενδοομιλικών τιμών, 

δηλαδή μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Στόχος του Κώδικα Δεοντολογίας είναι η εξασφάλιση ότι οι συναλλαγές μεταξύ των 

επιχειρήσεων των κρατών μελών δεν θα επιβαρύνονται με τέτοια διοικητικά κόστη που θα 

κάνουν τους όρους εμπορίου λιγότερο ευνοϊκούς από αυτούς που ισχύουν για τις ίδιες 

συναλλαγές όταν διεξάγονται μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Για τον σκοπό αυτό 

καθιερώνεται η ετοιμασία από τον φορολογούμενο ενός Φακέλου Κοινών Στοιχείων και 

Πληροφοριών για όλα τα κράτη μέλη και ενός ειδικού φακέλου με τα στοιχεία που αφορούν 

σε κάθε κράτος χωριστά.  

Υποχρεωμένοι να ετοιμάζουν φάκελο τεκμηρίωσης για ενδοομιλικές συναλλαγές είναι 

όλοι οι πολυεθνικοί όμιλοι, ανεξαρτήτως εάν υπάρχει ή όχι σχετική νομική υποχρέωση από το 

εσωτερικό δίκαιο της χώρας.  

Από τις 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα μόνο η Κύπρος και η Μάλτα δεν 

έχουν καθιερώσει καμία υποχρέωση τήρησης φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών 

συναλλαγών.  

 

 

 

                                                      
9 Νικόλαος Μουστάκης (2014) «Ενδοομιλικές τιμολογήσεις (Transfer Pricing)» σελ. 113 
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3.1.5  ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

Στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια, υπό την πίεση της οικονομικής κρίσης, έχει δοθεί ιδιαίτερη 

έμφαση στον έλεγχο των ενδοομιλικών συναλλαγών, μέσω ψήφισης μιας σειράς νόμων που 

στόχο έχουν την καθιέρωση διαδικασιών τεκμηρίωσης και ελέγχου της ενδοομιλικής 

τιμολόγησης.  

Ενδεικτικό ως προς αυτό είναι το γεγονός ότι από το 2008 έως και το 2012 τόσο το 

Υπουργείο Οικονομικών όσο και το Υπουργείο Ανάπτυξης ήταν συναρμόδια ως προς τον 

έλεγχο των ενδοομιλικών συναλλαγών. 

Πιο συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3728/2008 εισήχθη για πρώτη 

φορά στη χώρα μας η υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών με 

σκοπό την εποπτεία της αγοράς. Στην παράγραφο 9 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι εάν από 

τον έλεγχο των στοιχείων των φακέλων τεκμηρίωσης, για τον οποίο αρμόδιο είναι το υπουργείο 

Ανάπτυξης,  προκύπτει θέμα παραβίασης της αρχής των ίσων αποστάσεων τότε ενημερώνονται 

οι αρμόδιες φορολογικές αρχές, οι οποίες και είναι υπεύθυνες ως προς την επιβολή των 

σχετικών φορολογικών κυρώσεων. Η ελεγκτική ωστόσο διαδικασία δεν εξαντλείται καθώς και 

οι φορολογικοί ελεγκτές έχουν την δυνατότητα ελέγχου της ορθής τήρησης της αρχής των ίσων 

αποστάσεων.   

Στο φορολογικό δίκαιο,  η  αρχή των ίσων αποστάσεων είχε  ενσωματωθεί µε το Νόμο 

2238/1994, µε τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Συγκεκριμένα, το 

Άρθρο 39 αναφερόταν στις υπερτιμολογήσεις και υποτιµολογήσεις που πραγματοποιούνται 

μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων και στις επιπτώσεις που θα υποστούν οι επιχειρήσεις 

αυτές, αν διαπιστωθεί ότι η συγκεκριμένη τακτική έχει ως απώτερο σκοπό τη φοροαποφυγή. 

Έκτοτε έχουν γίνει προσθήκες και τροποποιήσεις του σχετικού άρθρου 39 του Ν. 2238/94, με 

κυριότερη την προσθήκη του άρθρου 39 Α με το Νόμο 3775/2009 έως ότου παύσει να ισχύει 

με την οριστική αντικατάστασή με τον Ν. 4172/2013.  

 Με την θέσπιση του  νόμου 4110/2013 (άρθρο 11) η αρμοδιότητα ελέγχου των 

ενδοομιλικών συναλλαγών παραχωρείται πλέον οριστικά στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο 

φορολογικός ελεγκτής στα πλαίσια του ελέγχου του έχει το δικαίωμα να ζητά τον φάκελο 

τεκμηρίωσης της εκάστοτε ελεγχόμενης επιχείρησης που έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το 

άρθρου 26 του Ν. 3728/2008 και να αξιοποιεί το περιεχόμενο αυτό λαμβάνοντας υπόψη τις 

ισχύουσες ανά διαχειριστική περίοδο διατάξεις. Επίσης εισάγεται και η έννοια της 

«προέγκρισης της μεθοδολογίας» για την τιμολόγηση μελλοντικών συναλλαγών των 



27 
 

επιχειρήσεων. Ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό οι θυγατρικές στην Ελλάδα πολυεθνικών 

εταιριών έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν στο Υπουργείου Οικονομικών την μεθοδολογία 

που θα χρησιμοποιούν στην τιμολόγηση των ενδοομιλικών τους συναλλαγών.  

Τέλος,  με την κατάργηση του Ν. 2238/94 και την θέσπιση του νέου κώδικα φορολογίας 

εισοδήματος (4172/13) αλλά και του νέου κώδικα φορολογικών διαδικασιών (4174/2013) 

αποσαφηνίζεται τόσο η έννοια των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και οι υποχρεώσεις των 

φορολογουμένων όσο και οι κυρώσεις που επιβάλλονται στην περίπτωση μη ορθής τήρησης 

των υποχρεώσεων αυτών.  

  

 

3.1.5.1 Ενδοομιλικές συναλλαγές και ΚΦΕ 4172/13 

 

 

 Η έννοια της συνδεδεμένης επιχείρησης (Άρθρο 2)  

 

Με την θέσπιση του Ν. 4172/13 (Κ.Φ.Ε.), οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται από 

01/01/2014, επήλθαν ορισμένες αλλαγές στην αντιμετώπιση των ενδοομιλικών συναλλαγών, 

κυρίως σε ότι αφορά τις  περιπτώσεις μεταβίβασης άυλων περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, με 

τον νέο κώδικα φορολογίας εισοδήματος ο νομοθέτης θέτει καθαρά το ζήτημα της 

συγγενικότητας, το οποίο δεν υπήρχε ως έννοια στον προϊσχύοντα νόμο 2238/1994. Σύμφωνα 

δε με την περίπτωση στ’ του άρθρου 2 του Ν. 4172/13 «συγγενικό πρόσωπο» θεωρείται ο/η 

σύζυγος και οι ανιόντες ή κατιόντες σε ευθεία γραμμή.  

Στο άρθρο 2 του ν. 4172/13 δίνεται  ο ορισμός των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Όπως 

έχει αναφερθεί και ανωτέρω, ως «συνδεδεμένο πρόσωπο» νοείται κάθε πρόσωπο το οποίο 

συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το 

οποίο είναι συγγενικό ή με το οποίο συνδέεται. Ειδικότερα τα ακόλουθα πρόσωπα θεωρούνται 

συνδεδεμένα πρόσωπα:  

αα) κάθε πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο 

τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή 

δικαιώματα ψήφου, 

ββ) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, 

μερίδια δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό 

(33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,  
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γγ) κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής 

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

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

άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης 

καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την ΠΟΛ 1142/2015 δόθηκαν 

διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του ανωτέρου άρθρου. Συγκεκριμένα, για την 

εφαρμογή των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ της περ. ζ΄ του άρθρου 2 του Ν.4172/2013, οι 

έμμεσες συμμετοχές προκύπτουν με πολλαπλασιασμό των κατεχόμενων ποσοστών μέσω των 

διαδοχικών βαθμίδων. 

Εάν, για παράδειγμα, η εταιρεία Α συμμετέχει με ποσοστό 80% στο κεφάλαιο της 

εταιρείας Β, η Β με τη σειρά της συμμετέχει με ποσοστό 60% στο κεφάλαιο της εταιρείας Γ 

και η Γ συμμετέχει με ποσοστό 80% στο κεφάλαιο της εταιρείας Δ, τότε η εταιρεία Α 

συμμετέχει έμμεσα, με 48% (80% x 60%) στο κεφάλαιο της εταιρείας Γ και με 38,4% (48% x 

80%) στο κεφάλαιο της εταιρείας Δ. 

Επίσης, σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ενός προσώπου  

από άλλο πρόσωπο ή άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης δύο προσώπων από 

τρίτο πρόσωπο, κατά την έννοια της υποπερίπτωσης γγ΄ των ως άνω διατάξεων, υπάρχει όταν 

ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά), προκύπτουν ή διαπιστώνονται μία ή περισσότερες από τις 

παρακάτω περιπτώσεις/καταστάσεις: 

- περισσότερο από το ήμισυ των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή ένας ή περισσότεροι 

διευθύνοντες σύμβουλοι ή διαχειριστές του διορίζονται από το άλλο πρόσωπο, 

- το ίδιο πρόσωπο ή πρόσωπα που συμμετέχουν στη διοίκηση του ενός προσώπου με την 

ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου ή του διαχειριστή, συμμετέχουν και στη διοίκηση του 

άλλου προσώπου με την ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου ή διαχειριστή, 

- τρίτο πρόσωπο διορίζει και στα δύο πρόσωπα, περισσότερο από το ήμισυ των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου τους ή έναν ή περισσότερους από τους διευθύνοντες συμβούλους τους 

ή διαχειριστές τους. 

Όσον αφορά στη σχέση άμεσου ή έμμεσου ελέγχου ή άσκησης καθοριστικής επιρροής 

ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής ενός προσώπου σε άλλο πρόσωπο ή άμεσου ή 

έμμεσου ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής δύο προσώπων από τρίτο 

πρόσωπο, κατά την έννοια της ίδιας ως άνω υποπερίπτωσης γγ΄, αυτή υπάρχει, ενδεικτικά (και 

όχι περιοριστικά), όταν προκύπτουν ή διαπιστώνονται μία ή περισσότερες από τις κάτωθι 

καταστάσεις: 
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- το πρόσωπο (εξαιρουμένων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) έχει δανείσει ή παρέχει 

εγγυήσεις για πιστώσεις του άλλου προσώπου και το ύψος του δανείου και των εγγυήσεων 

(αθροιστικά) υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου του ενεργητικού του 

δανειολήπτη, 

- τρίτο πρόσωπο (εξαιρουμένων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) έχει δανείσει ή παρέχει 

εγγυήσεις για πιστώσεις και στα δύο πρόσωπα και το ύψος του δανείου και των εγγυήσεων 

(αθροιστικά) υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου του ενεργητικού των 

δανειοληπτών, 

- το ένα πρόσωπο προμηθεύει ή ορίζει τον/τους προμηθευτές σε ποσοστό τουλάχιστον 

ενενήντα τοις εκατό (90%) των πρώτων και βοηθητικών υλών που απαιτούνται για την 

παραγωγή του συνόλου των προϊόντων του άλλου προσώπου και προκύπτει από σύμβαση 

(έγγραφη ή προφορική) ότι καθορίζει τις τελικές τιμές πώλησης των προϊόντων. Η σχέση 

δικαιοπάροχου - δικαιοδόχου σε περιπτώσεις συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising) δεν 

συνιστά από μόνη της σχέση σύνδεσης κατά την έννοια της περ. ζ΄ του άρθρου 2 του 

Ν.4172/2013, 

- Η σχέση του αποκλειστικού ή κύριου προμηθευτή εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών ενός 

προσώπου σε άλλο πρόσωπο, δεν συνιστά από μόνη της σχέση σύνδεσης κατά την έννοια της 

περ. ζ΄ του άρθρου 2 του Ν.4172/2013. 

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, το ζήτημα της σύνδεσης μεταξύ προσώπων ή οντοτήτων 

κρίνεται ως θέμα πραγματικό, διότι λόγω της πολυπλοκότητας στην διασύνδεση των 

επιχειρήσεων είναι αδύνατον στην πράξη να υπάρξει σαφής ορισμός που να καλύψει όλα τα 

ενδεχόμενα10.  

 

 

 Αναμόρφωση κερδών (Άρθρο 50) 

 

Το άρθρο 50 του ν. 4172/13, αναφέρεται στις ενδοομιλικές συναλλαγές, ενώ αντικαταστάθηκε 

βάσει της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν.4223/13, ορίζοντας ότι τα κέρδη που έπρεπε να 

πραγματοποιηθούν υπό ανταγωνιστικούς όρους, αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της 

ιδιομορφίας των ενδοομιλικών συναλλαγών, πρέπει να προσαυξάνουν τα φορολογητέα κέρδη 

της χρήσης. Οι συγκεκριμένες διατάξεις εφαρμόζονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις 

γενικές αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές συναλλαγές.  

                                                      
10 AST BOOKS (2014) «Κώδικας φορολογικών διαδικασιών & ενδοομιλικές συναλλαγές» σελ. 301 
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Για την εκπλήρωση τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων τα συνδεδεμένα κατά 

την έννοια της περ. ζ΄ του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. πρόσωπα, υποχρεούνται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.4174/2013 (Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας) να τηρούν 

φάκελο τεκμηρίωσης και να υποβάλουν συνοπτικό πίνακα πληροφοριών, εφόσον συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές (σχετ. οι ΠΟΛ. 

1097/2014 και ΠΟΛ. 1144/2014 Αποφάσεις του Γ.Γ.Δ.Ε.). 

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι υποχρέωση τήρησης της 

«αρχής των ίσων αποστάσεων», κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης και υποβολής συνοπτικού 

πίνακα πληροφοριών έχουν μόνο τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, όπως αυτά 

ορίζονται στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ του άρθρου 2 του Ν.4172/2013, για τις συναλλαγές τους 

με συνδεδεμένα πρόσωπα της περίπτωσης ζ΄ του ίδιου άρθρου, είτε αυτά είναι νομικά πρόσωπα 

ή νομικές οντότητες, είτε φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα εάν αυτά ασκούν επιχειρηματική 

δραστηριότητα. Επομένως, και η κάθε είδους κοινοπραξία της περ. δ΄ του άρθρου 2 εμπίπτει 

στις ως άνω διατάξεις για τις συναλλαγές της με συνδεδεμένα πρόσωπα. Αντίθετα, η ως άνω 

υποχρέωση δεν καταλαμβάνει σε καμία περίπτωση φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα εάν αυτά 

ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (ατομική επιχείρηση) ή όχι, για τις συναλλαγές τους με 

άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα. 

Επισημαίνεται ότι τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, τα οποία 

απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος, βάσει των διατάξεων του Ν.4172/2013 ή ειδικών 

διατάξεων νόμων, δεν έχουν υποχρέωση τεκμηρίωσης των συναλλαγών τους με συνδεδεμένα 

πρόσωπα. 

 

 

 Επιχειρηματική αναδιάρθρωση – Άδεια χρήσης άυλων περιουσιακών στοιχείων 

 (Άρθρο 51) 

 

Ιδιαίτερη σημασία έχει το άρθρο 51 του νέου ΚΦΕ, σύμφωνα με το οποίο η  επιχειρηματική 

αναδιάρθρωση καθώς και μεταβίβαση ή χορήγηση άδειας χρήσης άυλων περιουσιακών 

στοιχείων πρέπει να γίνεται έναντι ανταγωνιστικού αντιτίμου, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές 

λειτουργίες και κινδύνους («πακέτο μεταβίβασης»). Στην περίπτωση που δεν μπορούν να 

παρασχεθούν αποδεικτικά στοιχεία λόγω μη ύπαρξης συγκρίσιμων συναλλαγών, ένα συμβατό 

με την Αρχή των Ίσων Αποστάσεων αντίτιμο δύναται να υπολογιστεί με την προεξόφληση των 

αναμενόμενων μελλοντικών κερδών. 
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 Επισημαίνεται ότι κάθε επιχειρηματική αναδιάρθρωση, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως 

εγχώρια ή διασυνοριακή αναδιοργάνωση λειτουργιών, περιουσιακών στοιχείων, κινδύνων ή 

επιχειρηματικών ευκαιριών, την οποία πραγματοποιούν ή στην οποία εμπλέκονται 

συνδεδεμένα πρόσωπα με συνδεδεμένα κέρδη εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 

συγκεκριμένου άρθρου.  

 

 

 Φορολογία ημεδαπών εταιριών που ελέγχουν αλλοδαπές επιχειρήσεις σε κράτος μη 

συνεργάσιμο ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (Άρθρο 66)  

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4172/2013 προσαρμόστηκε η εσωτερική φορολογική 

νομοθεσία στις οδηγίες του Ψηφίσματος του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2010 για τον 

συντονισμό των κανόνων περί ελεγχόμενων αλλοδαπών επιχειρήσεων και περί 

υποκεφαλαιοποίησης εντός της ΕΕ. Συγκεκριμένα τέθηκαν κανόνες για την αποτροπή της 

φοροαποφυγής των ημεδαπών εταιριών μέσω της μεταφοράς των εσόδων τους σε θυγατρικές 

εταιρίες που βρίσκονται σε χώρες με χαμηλή φορολογία.11 Το πεδίο εφαρμογής των κανόνων 

αυτών ορίζεται γενικά με αναφορά σε κριτήρια που αφορούν στον έλεγχο της αλλοδαπής 

εταιρίας, το ικανοποιητικό επίπεδο φορολόγησής της, στη δραστηριότητα και στον τύπο των 

εσόδων της.  

Το φορολογητέο εισόδημα περιλαμβάνει το μη διανεμηθέν εισόδημα νομικού 

προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι φορολογικός κάτοικος άλλης χώρας, εφόσον 

συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) ο φορολογούμενος, μόνος του ή από κοινού με τα συνδεδεμένα πρόσωπα, κατέχει, άμεσα ή 

έμμεσα, μετοχές, μερίδια, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο σε ποσοστό άνω του 

πενήντα τοις εκατό (50%) ή δικαιούται να εισπράττει ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό 

(50%) των κερδών του εν λόγω νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, 

β) το παραπάνω νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα υπόκειται σε φορολογία σε μη 

συνεργάσιμο κράτος ή κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, ήτοι σε ειδικό καθεστώς 

που επιτρέπει ουσιωδώς χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας από ότι το γενικό καθεστώς, 

γ) άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού εισοδήματος προ φόρων που πραγματοποιεί 

το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις εξής 

κατηγορίες: 1) τόκοι ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα παράγεται από χρηματοοικονομικά 

                                                      
11 AST BOOKS (2014) «Κώδικας φορολογικών διαδικασιών & ενδοομιλικές συναλλαγές» σελ. 348 
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περιουσιακά στοιχεία, 2) δικαιώματα ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα παράγεται από πνευματική 

ιδιοκτησία, 3) μερίσματα και εισόδημα από τη μεταβίβαση μετοχών, 4)εισόδημα από κινητά 

περιουσιακά στοιχεία, 5) εισόδημα από ακίνητη περιουσία, εκτός εάν το κράτος του 

φορολογούμενου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας δεν θα είχε δικαίωμα να 

φορολογήσει το εισόδημα βάσει συμφωνίας που έχει συναφθεί με τρίτη χώρα, 6) εισόδημα από 

ασφαλιστικές, τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Οι κατηγορίες 

εισοδήματος υπολογίζονται στη βάση του φορολογικού έτους και με το φορολογικό 

συντελεστή που ισχύει για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των φυσικών 

προσώπων ή με το φορολογικό συντελεστή που ισχύει για τα κέρδη από επιχειρηματική 

δραστηριότητα των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, κατά περίπτωση. 

  δ) δεν πρόκειται για εταιρεία, της οποίας η κύρια κατηγορία μετοχών αποτελεί αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται στις 

περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος κράτους 

- μέλους της Ε. Ε., εκτός εάν η εγκατάσταση ή η οικονομική δραστηριότητα του νομικού 

προσώπου ή της νομικής οντότητας συνιστά επίπλαστη κατάσταση που δημιουργήθηκε με 

ουσιαστικό σκοπό την αποφυγή του αναλογούντος φόρου.  

Επίσης, δεν εφαρμόζονται και στην περίπτωση που το νομικό πρόσωπο ή η νομική 

οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας 

για τον Ε.Ο.Χ. και υφίσταται και εφαρμόζεται συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών, ανάλογης 

με την ανταλλαγή πληροφοριών, κατόπιν αιτήσεως που προβλέπεται στην Οδηγία 2011/16/ΕΕ, 

εκτός εάν η εγκατάσταση ή η οικονομική δραστηριότητα του νομικού προσώπου ή της νομικής 

οντότητας συνιστά επίπλαστη κατάσταση, που δημιουργήθηκε με ουσιαστικό σκοπό την 

αποφυγή του αναλογούντος φόρου.  

 

 

3.1.5.2 Ενδοομιλικές συναλλαγές και ΚΦΔ 4174/13 

 

Ο νέος ΚΦΔ επικεντρώνεται σε θέματα ουσίας και διαδικασιών αναφορικά με την τεκμηρίωση 

των ενδοομιλικών συναλλαγών. Τα άρθρα του νέου κώδικα φορολογικής διαδικασίας Ν. 

4174/2013 που αφορούν τις ενδοομιλικές συναλλαγές είναι τα άρθρα 21, 22 και 56.  
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 Φάκελος τεκμηρίωσης (Άρθρο 21)  

 

Με τον νέο κώδικα φορολογικών διαδικασιών τίθενται τα όρια των 100.000€ σε ακαθάριστα 

έσοδα μέχρι € 5 εκ. ή 200.000€ σε υψηλότερα έσοδα, που καθορίζουν τις υπόχρεες προς 

τεκμηρίωση επιχειρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει του προηγούμενου πλαισίου (ν. 

2238/94), το όριο των €5 εκ. υπολογιζόταν αθροιστικά για όλες τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, 

ενώ με τις νέες διατάξεις λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών της υπόχρεης επιχείρησης.  

Για την εφαρμογή των ανωτέρω ορίων, ως κύκλος εργασιών, σε περίπτωση ομίλου, λαμβάνεται 

το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ: i) των ακαθαρίστων εσόδων του υπόχρεου όπως αυτά προκύπτουν 

σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και ii) του ποσού κατά το οποίο συμβάλλει ο υπόχρεος 

στα ακαθάριστα έσοδα του ενοποιημένου ισολογισμού του ομίλου σύμφωνα με τις αρχές και 

κανόνες των Δ.Π.Χ.Α. και Δ.Λ.Π., εφόσον υπάρχει υποχρέωση τήρησης αυτών.  

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι για τις ανάγκες υπολογισμού των ορίων αλλά και 

σύνταξης του φακέλου τεκμηρίωσης, αντικείμενο τεκμηρίωσης για τη διαπίστωση της τήρησης 

της αρχής των ίσων αποστάσεων αποτελούν: α) στην περίπτωση των δανειακών συμβάσεων οι 

δεδουλευμένοι τόκοι και β) στην περίπτωση της παροχής εγγυήσεων το ύψος των προμηθειών 

ή αμοιβών εγγύησης. Επιπλέον, τα μερίσματα που καταβάλλονται σε μέτοχους καθώς και οι 

αμοιβές που λαμβάνουν τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων δεν αποτελούν ενδοομιλικές 

συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων και επομένως δεν εμπίπτουν ως αντικείμενο 

τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών του φακέλου τεκμηρίωσης και κατ' επέκταση δεν 

αναφέρονται στο συνοπτικό πίνακα πληροφοριών. Επιπροσθέτως, από τον νόμο ορίζεται ότι 

σε περίπτωση διακοπής της σχέσης σύνδεσης στη διάρκεια του φορολογικού έτους, τότε 

υποχρέωση τεκμηρίωσης υφίσταται για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 

ημερομηνία διακοπής της σχέσης, καθώς και για μεταγενέστερες συναλλαγές, για τις οποίες 

είχαν υπογραφεί συμβάσεις κατά το χρονικό διάστημα που υφίστατο η σχέση σύνδεσης. 

Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω αφορούν συναλλαγές που διενεργήθηκαν το φορολογικό έτος 

διακοπής της σύνδεσης και όχι σε επόμενα έτη.  

Στον Φάκελο Τεκμηρίωσης πρέπει να περιέχονται τα γεγονότα που έχουν αντίκτυπο 

στα στοιχεία του Φακέλου και οφείλονται σε μεταβολές των συνθηκών της αγοράς. Πιο 

συγκεκριμένα,  ο φάκελος τεκμηρίωσης αποτελείται από τον Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και 

τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και συνοδεύεται από τον συνοπτικό πίνακα πληροφοριών, 

ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη φορολογική διοίκηση εντός τεσσάρων μηνών από το 

τέλος κάθε φορολογικού έτους.   Ο φάκελος τεκμηρίωσης τηρείται στην έδρα του υπόχρεου 
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για όσο διάστημα υφίσταται η υποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων του 

αντίστοιχου φορολογικού έτους.  

Τόσο ο βασικός όσο και ο ελληνικός Φάκελος Τεκμηρίωσης θα πρέπει να 

επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε επόμενο 

φορολογικό έτος. Εάν ο φορολογούμενος αποδεικνύει ότι οι συνθήκες λειτουργίας του 

παρέμειναν αμετάβλητες, τα συγκριτικά στοιχεία που προέκυψαν από έρευνα σε βάσεις 

δεδομένων δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τρία (3) φορολογικά έτη εφόσον τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία επικαιροποιούνται κάθε φορολογικό έτος, προκειμένου να 

αποδεικνύεται η τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων. Ο υπόχρεος οφείλει να 

επικαιροποιεί πλήρως το φάκελο τεκμηρίωσης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για το επόμενο 

φορολογικό έτος, εφόσον υπάρχει αλλαγή στις συνθήκες της αγοράς, η οποία επηρεάζει τις 

πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτόν. Σε περίπτωση μόνιμης εγκατάστασης 

αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα αυτή θα πρέπει να διαθέτει στον έλεγχο και τα στοιχεία 

του κεντρικού της στην αλλοδαπή που να αποδεικνύουν το ύψος των μεταξύ τους συναλλαγών 

και των ακαθαρίστων εσόδων της. Τα στοιχεία του «βασικού φακέλου τεκμηρίωσης» 

τηρούνται σε γλώσσα διεθνώς αποδεκτή, κατά προτίμηση την αγγλική, όταν πρόκειται για 

αλλοδαπό όμιλο, με υποχρέωση μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα εφόσον ζητηθεί από 

την φορολογική αρχή, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και όχι πέραν των τριάντα (30) 

ημερών από την επίδοση σχετικής πρόσκλησης. Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις τα στοιχεία του 

φακέλου τεκμηρίωσης τηρούνται στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, ο Φάκελος Τεκμηρίωσης 

τηρείται είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Όσον αφορά τον Συνοπτικό Πίνακα 

Πληροφοριών, θα πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι είναι συνοδευτικός του Φακέλου Τεκμηρίωσης 

και υποβάλλεται προκειμένου να αξιοποιηθούν φορολογικά οι παρεχόμενες πληροφορίες. 

Κατά συνέπεια, σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως πλήρης και εκτενής 

τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών, προκειμένου να κριθεί ως απόδειξη για την 

συμβατότητα των τελευταίων με την έννοια της παρ.1 του άρθρου 50 του Κ.Φ.Ε. («αρχή της 

ανοιχτής αγοράς ή της ελεύθερης αγοράς ή των ίσων αποστάσεων − Arm’s Length Principle»). 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ο  φάκελος τεκμηρίωσης συντάσσεται από τη Διοίκηση 

της επιχείρησης, ενώ σε περίπτωση τήρησης ανακριβούς ή ελλιπούς φακέλου επιβάλλονται 

πρόστιμα κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 56 πρόστιμα, τα οποία αναλυτικά αναφέρονται 

στο επόμενο κεφάλαιο.  

Στα πλαίσια ερμηνείας του άρθρου 21 του ν. 4174/13, εκδόθηκε η ΠΟΛ 1097/14 (όπως 

τροποποιήθηκε από την ΠΟΛ 1144/14), η οποία ορίζει τα σχετικά με το περιεχόμενο του 

συνοπτικού πίνακα πληροφοριών και του φακέλου τεκμηρίωσης. 
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Πιο αναλυτικά, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο φάκελος τεκμηρίωσης αποτελείται από δύο μέρη 

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

Εν συντομία, ο βασικός φάκελος περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

α) περιγραφή της μητρικής επιχείρησης και της στρατηγικής της. 

β) περιγραφή της οργανωτικής, νομικής και λειτουργικής δομής του ομίλου. 

γ) περιγραφή των συνδεδεμένων εταιρειών που συμμετέχουν στις προς τεκμηρίωση 

συναλλαγές. 

δ) περιγραφή των προς τεκμηρίωση συναλλαγών (ροή τιμολογίων φύση και ύψος 

συναλλαγών). 

ε) περιγραφή των επιτελούμενων λειτουργιών και κινδύνων. 

στ) ιδιοκτησία άυλων περιουσιακών στοιχείων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 

ζ) περιγραφή της ενδοομιλικής τιμολογιακής πολιτικής. 

Αντίστοιχα, ο ελληνικός φάκελος τεκμηρίωσης εξειδικεύει τις λειτουργίες και τους κινδύνους 

που αναλαμβάνει η υπό εξέταση επιχείρηση τόσο στα πλαίσια του ομίλου όσο και στην 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εκτός ομίλου. Πιο συγκεκριμένα, στον ελληνικό φάκελο 

περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) περιγραφή της στρατηγικής της επιχείρησης. 

β) περιγραφή των προς τεκμηρίωση συναλλαγών (ροή τιμολογίων φύση και ύψος 

συναλλαγών). 

γ) συγκριτική ανάλυση δηλαδή, λειτουργική ανάλυση, συμβατικοί όροι και οικονομικές 

συνθήκες που αντιμετωπίζει η επιχείρηση, στα πλαίσια εξεύρεσης εσωτερικών και εξωτερικών 

συγκριτικών στοιχείων. 

δ) επεξήγηση για την επιλογή και την εφαρμογή της/των μεθόδου/ων προσδιορισμού των τιμών 

των ενδοομιλικών συναλλαγών. 

 

 

  Απόφαση προέγκρισης ενδοομιλικής τιμολόγησης (advanced tax ruling)    (Άρθρο 22)  

 

Άμεση σύνδεση με την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών έχει η διαδικασία 

προέγκρισης της μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, για την οποία γινόταν λόγος στο 

άρθρο 39Γ του ν. 2238/94, αλλά τέθηκε εκ νέου επί τάπητος με το άρθρο 22 του ν. 4174/13 και 

ερμηνεύτηκε με την ΠΟΛ 1284/2013. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΠΟΛ, αρμόδια 

υπηρεσία για την παραλαβή και εξέταση των αιτήσεων προέγκρισης είναι η Διεύθυνση 

Ελέγχων η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης 
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Δημοσίων Εσόδων. Ειδικότερα, ένα προκαταρκτικό στάδιο διαβούλευσης για την εκτίμηση της 

πιθανότητας αποδοχής της προτεινόμενης μεθόδου προηγείται της τελικής αίτησης. Για το 

πρώτο στάδιο απαιτείται η καταβολή παραβόλου ύψους χιλίων ευρώ (1.000€). 

Η κύρια αίτηση υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την προκαταρκτική διαβούλευση, 

όπου πέραν των απαραίτητων πληροφοριακών στοιχείων και των σχετικών παραδοχών, 

αναφέρεται το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η προέγκριση και το οποίο δεν μπορεί 

να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη.  

Πιο συγκεκριμένα, στην επίσημη αίτηση το πρόσωπο οφείλει να συμπεριλάβει όλα τα 

σχετικά στοιχεία που απαιτούνται, προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία να αξιολογήσει την 

αίτηση και να διαμορφώσει άποψη σχετικά με τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί για τον 

υπολογισμό των τιμών με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων (Arm’s Length Principle).  

Τα υποβαλλόμενα στοιχεία, τα οποία είναι αναμενόμενο να ποικίλλουν ανάλογα με τα 

δεδομένα της υπόθεσης, διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες:  

1) Στοιχεία που αφορούν το παρελθόν (ιστορικά στοιχεία), τα οποία ενδεχομένως είναι ήδη 

διαθέσιμα υπό διάφορες μορφές.  

2) Στοιχεία των οποίων η δημιουργία μπορεί να καταστεί αναγκαία, ειδικά για τη διαδικασία 

προέγκρισης.  

Τα υποβαλλόμενα στοιχεία δύναται να περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:  

α. Ανάλυση των τάσεων στη βιομηχανία και την αγορά, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν 

τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τυχόν μελέτες εμπορικής εκμετάλλευσης ή οικονομικές 

μελέτες για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι οποίες οδηγούν στα εν λόγω αναμενόμενα 

αποτελέσματα.  

β. Συνοπτική περιγραφή της επιχειρηματικής στρατηγικής που προβλέπεται να εφαρμοστεί 

κατά την περίοδο που θα αφορά η προέγκριση, καθώς και της στρατηγικής σε προηγούμενες 

περιόδους, εφόσον είναι διαφορετική. Η περιγραφή αυτή δύναται να περιλαμβάνει προβολές 

που χρησιμοποιήθηκαν στα μελλοντικά επιχειρηματικά σχέδια, τους προϋπολογισμούς 

διαχείρισης, πληροφορίες σχετικά με τις αναμενόμενες επιχειρηματικές προοπτικές και τον 

ανταγωνισμό, καθώς και τη μελλοντική στρατηγική όσον αφορά την εμπορική προώθηση, την 

παραγωγή ή την έρευνα και ανάπτυξη.  

γ. Ανάλυση των λειτουργιών των προσώπων που αφορά η αίτηση προέγκρισης. Πρέπει να 

περιγράφονται όλες οι δραστηριότητες οι σχετικές με τις συναλλαγές που καλύπτονται από την 

προέγκριση (έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή, διανομή, εμπορία, είδος της παρεχόμενης 

υπηρεσίας, κλπ.). Πρέπει επίσης να περιγράφονται και να αξιολογούνται οι κίνδυνοι τους 

οποίους θα αντιμετωπίζει κάθε οντότητα στο πλαίσιο των συναλλαγών που καλύπτονται από 
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την προέγκριση. Συνήθεις κίνδυνοι θα μπορούσαν να είναι οι σχετικοί με τα προϊόντα, οι 

τεχνολογικοί κίνδυνοι, οι κίνδυνοι τεχνολογικής απαξίωσης, οι κίνδυνοι που αφορούν την 

αγορά, την πίστωση ή την συναλλαγματική ισοτιμία και οι κίνδυνοι νομικής φύσεως. Αναφορά 

πρέπει να γίνεται και στο ύψος και το είδος του κεφαλαίου κίνησης και τα υλικά ή άυλα 

στοιχεία ενεργητικού που θα χρησιμοποιηθούν στις συναλλαγές που αφορά η προέγκριση.  

δ. Τους λόγους για τους οποίους το αιτών πρόσωπο θεωρεί ότι η προέγκριση ενδείκνυται για 

τις συγκεκριμένες συναλλαγές.  

ε. Λεπτομερή στοιχεία της προτεινόμενης μεθοδολογίας και στοιχεία που αποδεικνύουν ότι με 

τη μεθοδολογία αυτή θα τηρείται η αρχή των ίσων αποστάσεων (Arm’s Length Principle).  

στ. Κατάλογο των προεγκρίσεων (Advance Pricing Agreements) που έχουν ήδη συναφθεί από 

οποιαδήποτε συνδεδεμένα πρόσωπα τα οποία αφορά η αίτηση προέγκρισης, είτε στην Ελλάδα 

είτε στην αλλοδαπή, και οι οποίες αφορούν τις ίδιες ή συναφείς συναλλαγές. ζ. Λεπτομερή 

χρηματοοικονομικά στοιχεία των τριών (3) τελευταίων ετών για όλα τα πρόσωπα τα οποία 

αφορά η αίτηση προέγκρισης.  

η. Κατάλογο συμβάσεων με συνοπτική περιγραφή αυτών οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ 

συνδεδεμένων προσώπων και που έχουν επιπτώσεις στις συναλλαγές τις οποίες αφορά η 

αίτηση προέγκρισης.  

Το στάδιο αξιολόγησης διαρκεί μέχρι 120 ημέρες ενώ με την ολοκλήρωση της 

σύνταξης του εγγράφου διατύπωσης θέσεων από την αρμόδια υπηρεσία, ορίζεται τελική 

συνάντηση με το φορολογούμενο. Κατά την παραπάνω συνάντηση συζητούνται οι απόψεις και 

οι προτάσεις του αιτούντος προσώπου και της αρμόδιας υπηρεσίας με σκοπό την επίτευξη 

συναίνεσης σχετικά με το περιεχόμενο της προέγκρισης. Εάν συμπέσουν οι απόψεις της 

αρμόδιας υπηρεσίας και του αιτούντος προσώπου συντάσσεται και υπογράφεται από τα μέρη 

που μετέχουν στη διαδικασία Πρακτικό Αποδοχής Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής 

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

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

αίτησής του, συντάσσεται Πρακτικό Απόρριψης της Προέγκρισης Μεθοδολογίας 

Ενδοομιλικής Τιμολόγησης.  

Σημειώνεται σε αυτό το σημείο, ότι με την υποβολή της αίτησης προέγκρισης, 

καταβάλλεται παράβολο ύψους 5.000€ ή 10.000 αν απαιτείται συνεννόηση με ξένες 

φορολογικές αρχές. 

Το αιτών πρόσωπο, επίσης, υποχρεούται να καταρτίζει και να υποβάλει ετήσια έκθεση 

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

φορολογικό έτος. Στην έκθεση αυτή, πρέπει να περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες πληροφορίες 
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ώστε να αποδεικνύεται ότι οι κρίσιμες παραδοχές έχουν ικανοποιηθεί και να αναφέρεται ρητά 

πιθανή απόκλιση. Αν, σύμφωνα με την έκθεση, οι κρίσιμες παραδοχές δεν έχουν ικανοποιηθεί, 

τότε ο φορολογούμενος θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις για την πραγματοποίηση σχετικών 

προσαρμογών. Η εν λόγω έκθεση πρέπει να υποβάλλεται στην Διεύθυνση Ελέγχων μέχρι το 

τέλος της νόμιμης προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων για το εν λόγω φορολογικό 

έτος. Σε περίπτωση μη υποβολής της έκθεσης συμμόρφωσης η απόφαση προέγκρισης 

ακυρώνεται από το φορολογικό έτος το οποίο αφορά η εν λόγω έκθεση συμμόρφωσης.  

Όσον αφορά τέλος την ανάκληση ή ακύρωση της απόφασης προέγκρισης συντάσσεται 

Ειδική Έκθεση Απόψεων από την αρμόδια υπηρεσία η οποία κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο 

πρόσωπο. Για τη συζήτηση της ανάκλησης ή ακύρωσης της απόφασης προέγκρισης ορίζεται 

συνάντηση της αρμόδιας υπηρεσίας με το ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Το ενδιαφερόμενο 

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

σε αυτό τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνάντησης. Σε διάστημα 

τριάντα (30) ημερών από τη συνάντηση ο Γενικός Γραμματέας εκδίδει την απόφαση επί της 

ανάκλησης ή ακύρωσης, η οποία κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Η απόφαση 

πρέπει να περιλαμβάνει σύντομη αιτιολογία και, προκειμένου για την ακύρωση, ορίζει το 

χρονικό σημείο από το οποίο επέρχονται τα αποτελέσματά της. Όσον αφορά την περίπτωση 

της ανάκλησης η απόφαση προέγκρισης θεωρείται ως μηδέποτε εκδοθείσα.  

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι η απόφαση προέγκρισης αποτελεί μία καινοτομία για 

την ελληνική φορολογική νομοθεσία, καθώς εντάσσεται στο πλαίσιο της εκ των προτέρων 

φορολογικής συμφωνίας (advanced tax ruling) μεταξύ του κράτους και των εταιρειών. Η 

συγκεκριμένη πρακτική ακολουθείται σε πολλές χώρες όπως η Αγγλία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία 

και η Ελβετία, με τη διαφορά όμως ότι η συμφωνία αφορά το ποσοστό κέρδους από το σύνολο 

των συναλλαγών μιας επιχείρησης. Συνεπώς, οι φορολογικοί και θεσμικοί κίνδυνοι 

περιορίζονται για τις εταιρείες, ενώ οι Διοικήσεις τους δύναται να προβαίνουν σε 

εμπεριστατωμένο φορολογικό σχεδιασμό και να προϋπολογίζουν  με σχετική ακρίβεια τους 

φόρους που θα πληρώσουν12. 

 

 

 

 

 

                                                      
12 Τaxexperts (9-3-2014) «Ενδοομιλικές συναλλαγές 2014»  www.taxexperts.gr. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

O ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 

 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 

Στις μέρες μας η εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων των ενδοομιλικών 

συναλλαγών κρίνεται περισσότερο απαραίτητη από ποτέ καθώς τα διαφυγόντα φορολογικά 

έσοδα, που οφείλονται στις συναλλαγές αυτές, επιτείνουν την οικονομική κρίση που ταλανίζει 

τα τελευταία χρόνια την χώρα μας. Όπως έχει ήδη αναφερθεί και ανωτέρω το νομοθετικό 

πλαίσιο έχει βελτιωθεί αρκετά και πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια διαφαίνεται μια 

συνειδητή προσπάθεια, τόσο από τις κυβερνήσεις όσο και από την φορολογική διοίκηση,  

ελέγχου των ενδοομιλικών συναλλαγών και αύξησης μέσω αυτού των φορολογιών εσόδων του 

κράτους.  

Μέχρι το 2012 δεν διενεργούνταν συστηματικοί έλεγχοι που να εστιάζουν στις 

ενδοομιλικές συναλλαγές. Από τότε έως και τα τέλη του 2014 διενεργήθηκαν από το Κέντρο 

ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων έλεγχοι για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών σε 114 

επιχειρήσεις, με 268 ελεγχόμενες διαχειριστικές περιόδους και συνολικές ενδοομιλικές 

συναλλαγές ύψους 360.847 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο των ελέγχων διαπιστώθηκαν 

διαφορές σε 14 επιχειρήσεις με συνολικό ύψος διαφορών 20.106.784 ευρώ. Από τις 14 

ελεγχόμενες επιχειρήσεις οι 4 αποδέχθηκαν τις διαφορές ενώ οι 10 κατέθεσαν ενδικοφανείς 

προσφυγές στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών οι οποίες απορρίφθηκαν (σιωπηρά) και 

ασκήθηκαν προσφυγές στα Διοικητικά Δικαστήρια.13 

 Ωστόσο, αν και η προσπάθεια οργάνωσης και συντονισμού των ενδοομιλικών ελέγχων 

είναι υπαρκτή και αδιαμφισβήτητη, δεν παύουν να υπάρχουν δυσχέρειες στην προσπάθεια  

οργάνωσης και συντονισμού των φορολογικών ελέγχων, οι οποίες οφείλονται σε μια σειρά από 

λόγους.  

                                                      
13 Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (15-11-2014) « Κ. Σαββαϊδου: Φοροαποφυγή και ενδοομιλικές 

συναλλαγές» http://www.eea.gr/ 
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Καταρχήν, δεν θα πρέπει να αγνοείται η αντικειμενική δυσκολία αυτού του είδους των 

ελέγχων. Πιο συγκεκριμένα,  είναι περισσότερο από σαφές ότι ο φορολογικός ελεγκτής 

καλείται σε πολύ περιορισμένο χρόνο να τεκμηριώσει με υπευθυνότητα και πληρότητα τα 

συμπεράσματά του ελέγχου του χωρίς ωστόσο  να διαθέτει την κατάλληλη: 

1) Εμπειρία 

2) Εξειδίκευση 

3) Καθοδήγηση σχετικά με το τι επιδιώκεται, σε ποια έκταση με ποιον τρόπο και σε ποιον 

χρόνο.  

4) Υποστήριξη από ένα καλά οργανωμένο γραφείο Τεκμηρίωσης και ελέγχου 

ενδοομιλικών συναλλαγών, που θα συλλέγει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με 

τις ενδοομιλικές συναλλαγές 

5) Υλικοτεχνική υποδομή 

6) Επιμόρφωση  

7) Πρόσβαση σε τράπεζες πληροφοριών, κλαδικές μελέτες και συγκριτικά στοιχεία. 

8) Νομική υποστήριξη σε περίπτωση που αυτή κριθεί απαραίτητη κατά την διάρκεια του 

ελέγχου αλλά και μετά την ολοκλήρωσή του.  

Θα  λέγαμε λοιπόν  ότι παρά τις βελτιώσεις που έχουν συντελεστεί στον συγκεκριμένο 

τομέα απαιτείται να λυθούν ακόμα αρκετά θέματα προκειμένου οι φορολογικοί έλεγχοι των 

ενδοομιλικών συναλλαγών να αποδώσουν τα μέγιστα, συνεισφέροντας  στα φορολογικά 

έσοδα.  

 

 

4.2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 

Σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛ Γ 1088958 ΕΞ 2014  απόφαση της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Εσόδων  μεταβιβάστηκε στο Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. (Κέντρο Ελέγχου 

Μεγάλων Επιχειρήσεων) η αρμοδιότητα έκδοσης εντολής ελέγχου, με εξουσιοδότηση 

υπογραφής, για φορολογουμένους ανεξαρτήτως ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων οι οποίοι 

διενεργούν διασυνοριακές συναλλαγές συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια των διατάξεων 

της παραγράφου ζ΄ του άρθρου 2 του Ν.4172/2013  και έχουν υποχρέωση κατάρτισης φακέλου 

τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και μόνο για τον έλεγχο ορθής τήρησης της 

αρχής των ίσων αποστάσεων στις ενδοομιλικές συναλλαγές τους. Δηλαδή, το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 

είναι αρμόδιο για τους ως άνω ελέγχους ακόμα και για υποθέσεις φορολογουμένων με 
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ακαθάριστα έσοδα έως είκοσι εκατομμύρια (20.000.000,00) ευρώ που εμπίπτουν εν γένει στην 

ελεγκτική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ.  

Πριν τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου, στους εν λόγω φορολογουμένους από Δ.Ο.Υ., 

με αντικείμενο ελέγχου την φορολογία εισοδήματος, προηγείται η διενέργεια μερικού ελέγχου 

από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. για την διαπίστωση της ορθής τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων 

στις συναλλαγές τους με συνδεδεμένα πρόσωπα.  

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από Δ.Ο.Υ., κατά τη διενέργεια ελέγχου με αντικείμενο την 

φορολογία εισοδήματος, ότι ο φορολογούμενος διενήργησε κατά την ελεγχόμενη περίοδο 

διασυνοριακές συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα και είχε υποχρέωση κατάρτισης φακέλου 

τεκμηρίωσης, εάν δεν έχει προηγηθεί έλεγχος των ενδοομιλικών συναλλαγών από το 

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., θα ενημερώνει άμεσα αυτό, με κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου στη 

Διεύθυνση Ελέγχων. 

Το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. διενεργεί άμεσα και κατά προτεραιότητα μερικό έλεγχο για τη διαπίστωση 

της τήρησης ή μη της αρχής των ίσων αποστάσεων στις συναλλαγές του φορολογουμένου με 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις/πρόσωπα. Με την ολοκλήρωση του μερικού ελέγχου, θα διαβιβάζει 

το φάκελο της υπόθεσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχό, ως 

προς τα λοιπά θέματα. Το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. θα τηρεί αντίγραφα στοιχείων του φακέλου για 

ενδεχόμενο περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης.  

 

 

4.3 Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 

Θα πρέπει καταρχήν να αποσαφηνιστεί ότι ο έλεγχος συνίσταται σε μεγάλο βαθμό στην 

επιβεβαίωση των ισχυρισμών της ελεγχόμενης επιχείρησης έχοντας στην διάθεσή του: α) τα 

στοιχεία του φακέλου που υποβάλλει ο φορολογούμενος προς εξέταση και β) τα δεδομένα που 

έχει στην διάθεσή του ο ελεγκτής από προγενέστερους ελέγχους καθώς και από τράπεζες 

πληροφοριών στις οποίες έχει πρόσβαση. 14  

Θα πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι το αντικείμενο του ελέγχου δεν είναι ο φάκελος 

τεκμηρίωσης, αλλά οι συναλλαγές, οι οποίες εμπεριέχονται και αναλύονται σε αυτόν.  

Προσπαθώντας στη συνέχεια να προσεγγίσουμε το θέμα του ελέγχου των ενδοομιλικών 

συναλλαγών  θα πρέπει  να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4174/2013 το βάρος 

                                                      
14 Νικόλαος Μουστάκης (2014) «Ενδοομιλικές τιμολογήσεις (Transfer Pricing)» σελ. 140 
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της απόδειξης το έχει ο φορολογικός ελεγκτής, ο οποίος  ωστόσο έχει την δυνατότητα σύμφωνα 

με το άρθρο 64 του ίδιου νόμου να το αντιστρέψει.  

 Πιο συγκεκριμένα ο φορολογικός ελεγκτής έχει την υποχρέωση να παρέχει επαρκή 

αιτιολογία για την νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που οδήγησαν στην έκδοση 

πράξεων και προσδιορισμού φόρου. Σε περίπτωση ωστόσο προσβολής του φορολογικού  

προσδιορισμού, ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω 

προσβολή φέρει το βάρος της απόδειξης του σφάλματος του φορολογικού προσδιορισμού. 

Δηλαδή, με άλλα λόγια,  με βάση την ελληνική νομοθεσία το βάρος της απόδειξης το έχει η 

φορολογική αρχή, η οποία μπορεί να το αντιστρέψει προβαίνοντας σε φορολογικό 

προσδιορισμό.15 

 Ο Ελεγκτής επίσης έχει δικαίωμα να ζητήσει και ο ελεγχόμενος έχει την υποχρέωση να 

τεκμηριώσει ότι οι τιμές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ίσων αποστάσεων. Για να μπορέσει να 

κρίνει την τεκμηρίωση που θα του προσκομίσει η επιχείρηση, ο ελεγκτής δικαιούται να ζητήσει 

οποιαδήποτε στοιχεία κρίνει απαραίτητα για να διαμορφώσει άποψη.  

Καταρχήν, θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των επιχειρήσεων που ενεργούν 

ενδοομιλικές συναλλαγές και των επιχειρήσεων που ενεργούν ενδοομιλικές συναλλαγές, για 

τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση προέγκρισης. 

Σε περίπτωση που διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος σε επιχείρηση για την οποία έχει 

εκδοθεί, απόφαση προέγκρισης για τις συναλλαγές και το χρονικό διάστημα που αφορά η 

απόφαση ελέγχεται μόνο αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα στην απόφαση. Εφόσον αυτά έχουν 

τηρηθεί θεωρείται ότι τηρήθηκε η αρχή των ίσων αποστάσεων για τις συναλλαγές που 

καλύπτονται από την απόφαση16.  

Αντίθετα, στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση προέγκρισης της 

τιμολόγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών την υπό έλεγχο φορολογική περίοδο η 

φορολογική αρχή υποχρεούται να διενεργήσει ουσιαστικό έλεγχο, προκειμένου να συλλέξει 

τεκμήρια που θα αποδεικνύουν ότι κατά την τιμολόγηση των ενδοομιλικών συναλλαγών έχει 

τηρηθεί η αρχή των ίσων αποστάσεων.  

Ο φορολογικός έλεγχος στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε να κινηθεί στους 

ακόλουθους άξονες:  

 

                                                      
15 Νικόλαος Μουστάκης (2014) «Ενδοομιλικές τιμολογήσεις (Transfer Pricing)» σελ. 137 

 
16 Λυμέρης Γιάννης (2014) «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ – 

ΕΛΕΓΧΟΣ» σελ. 15 
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4.3.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Ο φορολογικός ελεγκτής οφείλει να εξετάσει αν το ελεγχόμενο πρόσωπο είναι συνδεδεμένο με 

άλλα πρόσωπα σύμφωνα με τις ισχύουσες σε κάθε ελεγχόμενο φορολογικό έτος διατάξεις. 

Επίσης αν υπάρχει υποχρέωση από το ελεγχόμενο πρόσωπο να τηρεί την αρχή των ίσων 

αποστάσεων.  

Ενδεικτικοί τρόποι διαπίστωσης σύνδεσης του ελεγχόμενου προσώπου με άλλα είναι 

οι ακόλουθοι:  

α. Έρευνα αν η ελεγχόμενη είναι μέλος ομίλου (συνήθως αυτό είναι γνωστό, οι όμιλοι δεν 

αποκρύπτουν τα μέλη τους).  

β. Έρευνα αν η ελεγχόμενη συμμετέχει στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων ή αν άλλες 

επιχειρήσεις συμμετέχουν στο κεφάλαιο αυτής.  

γ. Έρευνα αν οι ασκούντες διοίκηση ή οι κατέχοντες ποσοστό του κεφαλαίου στην ελεγχόμενη 

καθώς και συγγενικά πρόσωπα αυτών κατέχουν ποσοστό κεφαλαίου σε άλλες επιχειρήσεις ή 

ασκούν διοίκηση σε αυτές.  

δ. Έρευνα αν η ελεγχόμενη επιχείρηση ασκεί κυριαρχική επιρροή μέσω συμφωνιών ή άλλων 

τρόπων σε άλλες επιχειρήσεις ή ορίζει τη διοίκηση αυτών17.  

 

 

4.3.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Εφόσον διαπιστωθεί ότι η ελεγχόμενη επιχείρηση είναι συνδεδεμένη με άλλες και έχει 

συναλλαγές με αυτές ή μεταφορά λειτουργιών από ή σε συνδεδεμένη επιχείρηση, και έχει 

υποχρέωση να τηρεί την αρχή των ίσων αποστάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες σε κάθε 

ελεγχόμενο φορολογικό έτος  διατάξεις, ελέγχεται η εκπλήρωση των τυπικών υποχρεώσεων 

αυτής.  

Ειδικότερα ελέγχεται αν η επιχείρηση υπέβαλε στην διεύθυνση Ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης το συνοπτικό πίνακα πληροφοριών. Για τον φάκελο τεκμηρίωσης, εφόσον 

υπάρχει υποχρέωση κατάρτισης αυτού, πρέπει να επιδοθεί στην επιχείρηση σχετική 

                                                      
17 Λυμέρης Γιάννης (2014) «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ – 

ΕΛΕΓΧΟΣ»  σελ. 16 
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πρόσκληση για διάθεση αυτού στον έλεγχο μέσα σε προθεσμία 30 ημερών και να διατεθεί μέσα 

στην προθεσμία αυτή.  

Αν διαπιστωθεί ασυμφωνία μεταξύ των δεδομένων του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών 

και του φακέλου τεκμηρίωσης το πιθανότερο είναι ότι όταν υποβλήθηκε αυτός δεν είχε 

συνταχθεί ο φάκελος και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τον έλεγχο του φακέλου18. 

  

 

4.3.3 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 

Αν η ελεγχόμενη επιχείρηση δεν κατήρτισε φακέλου τεκμηρίωσης για το ελεγχόμενο 

φορολογικό έτος ή αυτός δεν διατεθεί στον έλεγχο, αλλά η επιχείρηση έχει υποχρέωση τήρησης 

της αρχής των ίσων αποστάσεων, γίνεται συγκριτική ανάλυση από τον ελεγκτή και 

προσδιορισμός των τιμών από αυτόν.  

Αν η επιχείρηση είχε υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης και αυτός τεθεί 

στη διάθεση του ελέγχου, πρώτα θα ελεγχθεί η ορθότητα της τεκμηρίωσης βάσει του φακέλου 

και αν αυτή απορριφθεί τότε θα γίνει νέα συγκριτική ανάλυση από τον ελεγκτή.  

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή διότι, πολλές φορές, ενώ η μελέτη βάσει του φακέλου 

είναι ορθή και προσδιορίζονται σε αυτόν ορθά οι τιμές ή τα περιθώρια, οι τιμές ή τα 

αποτελέσματα με βάση τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης δεν συμφωνούν με αυτά του 

φακέλου. Στην περίπτωση αυτή, αν η επιχείρηση δεν έχει προβεί σε ανάλογες αναπροσαρμογές 

των αποτελεσμάτων της με την υποβληθείσα από αυτή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, οι 

αναπροσαρμογές διενεργούνται από τον έλεγχο χωρίς να γίνει απόρριψη του φακέλου.  

Κατά τον έλεγχο του φακέλου τεκμηρίωσης πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα 

παρακάτω:  

Να έχει δοθεί ορθό οργανόγραμμα του ομίλου και της ελεγχόμενης επιχείρησης. Αυτό 

βοηθά στο να γίνει κατανοητό ποιες λειτουργίες επιτελεί και ποιους κινδύνους αναλαμβάνει το 

ελεγχόμενο πρόσωπο.  

Να έχει γίνει σωστή λειτουργική ανάλυση προκειμένου να εντοπιστούν ακριβώς ποιες 

λειτουργίες επιτελεί το ελεγχόμενο πρόσωπο και ποιες το αντισυμβαλλόμενο συνδεδεμένο 

πρόσωπο και ποιους κινδύνους αναλαμβάνει κάθε μία. Ενδιαφέρουν οι λειτουργίες και οι 

κίνδυνοι που έχουν σχέση με την ελεγχόμενη συναλλαγή και όχι γενικά των επιχειρήσεων.  

                                                      
18 Λυμέρης Γιάννης (2014) «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ – 

ΕΛΕΓΧΟΣ», σελ. 16 
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Επίσης, πρέπει να καθοριστούν τα πάγια που χρησιμοποιούνται για τις ελεγχόμενες 

συναλλαγές και ποιος έχει την ιδιοκτησία αυτών. Από τα παραπάνω εξαρτάται και η αμοιβή 

που θα πρέπει να λάβει ή να καταβάλει η ελεγχόμενη επιχείρηση από ή στην συνδεδεμένη της 

επιχείρηση, καθώς και η επιλογή των συγκριτικών στοιχείων και τυχόν προσαρμογών που θα 

πρέπει να γίνουν. Από τα προηγούμενα και από τη διαθεσιμότητα συγκριτικών στοιχείων 

εξαρτάται και η επιλογή της μεθόδου τεκμηρίωσης. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση πρέπει 

να αιτιολογεί πλήρως την επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου και αν δεν έχει επιλέξει 

παραδοσιακή μέθοδο να τεκμηριώνει τη μη χρησιμοποίηση αυτών.  

Επίσης, στο φάκελο θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά των αλλαγών που έχουν γίνει 

συγκριτικά με το προηγούμενο φορολογικό έτος και να γίνεται πλήρης καταγραφή σε αυτόν 

του συνόλου των ενδοομιλικών συναλλαγών του ελεγχόμενου που πραγματοποιήθηκαν στο εν 

λόγω φορολογικό έτος.  

 

  

4.3.4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η επάρκεια της συγκριτικής και λειτουργικής ανάλυσης είναι ένα 

βασικό θέμα που θα πρέπει να αξιολογήσει ο ελεγκτής κατά την διάρκεια του ελέγχου του.  

Για την επιλογή των συγκριτικών στοιχείων, η οποία θα πρέπει να αναφέρεται 

αναλυτικά στο φάκελο, θα πρέπει να ελέγχεται λεπτομερώς η ορθότητα επιλογής. Αν έχει γίνει 

αυτοματοποιημένη αναζήτηση μέσω βάσεων δεδομένων θα πρέπει αυτή να έχει γίνει με ορθά 

κριτήρια τα οποία θα ελέγχονται, επίσης θα πρέπει να αναγράφει τα πλήρη στοιχεία της 

χρησιμοποιούμενης βάσης. Για παράδειγμα θα πρέπει να έχουν τεθεί σωστά κριτήρια για τη 

γεωγραφική περιοχή, το βαθμό ανεξαρτησίας, τη δραστηριότητα, το μέγεθος, το 

απασχολούμενο προσωπικό και οποιοδήποτε άλλο κριτήριο κρίνει ο έλεγχος ότι επηρεάζει τη 

συγκρισιμότητα. Εφόσον η υπόχρεη επιχείρηση χρησιμοποίησε δεδομένα τα οποία δεν 

άντλησε από αναγνωρισμένη τράπεζα πληροφοριών, αυτά δεν θα απορρίπτονται εκ προοιμίου 

από την αρμόδια ελεγκτική αρχή, αλλά θα ελέγχονται για την αξιοπιστία τους. Αν 

χρησιμοποιούνται τράπεζες πληροφοριών, η αναζήτηση θα γίνεται στις εκδόσεις που είναι 

διαθέσιμες από τη λήξη του φορολογικού έτους και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 

του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών του άρθρου 21 παρ.3 του ν.4174/2013 και όχι με 

προγενέστερες ή μεταγενέστερες εκδόσεις.  

Επιπλέον, κατά την αναζήτηση συγκριτικών στοιχείων, δεν πρέπει να απορρίπτονται εκ 

των προτέρων επιχειρήσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τη 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
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συνδεσιμότητα και συγκρισιµότητα τους (επονομαζόμενες non name επιχειρήσεις). Αν όμως 

κάποια επιχείρηση επιλεγεί στο τελικό δείγμα και εξακολουθούν να μην βρίσκονται ή να 

προσκομίζονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για να ελεγχθεί η ανεξαρτησία ή η 

συγκρισιµότητα της, αυτή δεν θα πρέπει να γίνεται δεκτή. Επίσης, για την αναζήτηση 

συγκριτικών στοιχείων, θα χρησιμοποιούνται δεδομένα που είναι διαθέσιμα, από οποιαδήποτε 

πηγή, την ημερομηνία κατάρτισης του φακέλου τεκμηρίωσης. Μετά την αυτοματοποιημένη 

διαδικασία θα πρέπει να ακολουθεί, για το δείγμα που βρέθηκε, έλεγχος από οποιοδήποτε 

διαθέσιμο στοιχείο υπάρχει προκειμένου να τεκμηριώνεται πλήρως η συγκρισιµότητα του 

δείγματος. Τόσο για τις επιχειρήσεις που απορρίπτονται από το δείγμα όσο και για αυτές που 

γίνονται δεκτές θα πρέπει να αιτιολογείται η απόρριψη ή η αποδοχή. Αν απαιτούνται επιπλέον 

προσαρμογές για τη συγκρισιµότητα του δείγματος τότε αυτές θα πρέπει να αιτιολογούνται 

πλήρως 

Σε όλη την παραπάνω διαδικασία λαμβάνονται υπόψη οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του 

ΟΟΣΑ περί Ενδοομιλικών Τιμολογήσεων για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και τις 

Φορολογικές Αρχές, όπως αυτές αναθεωρούνται εκτός αν υπάρχει ρητή διάταξη νόμου που 

ρυθμίζει συγκεκριμένο θέμα.  

Ακόμη, σε περίπτωση που από την εφαρμογή της ακολουθούμενης μεθόδου 

ενδοομιλικής τιμολόγησης και τη χρήση συγκριτικών στοιχείων προκύπτει ένα εύρος τιμών ή 

κέρδους, τότε χρησιμοποιείται η μέθοδος των τεταρτημορίων με απόρριψη του 25% των 

χαμηλότερων και του 25% των υψηλότερων τιμών. 

Τα ανωτέρω υπολογίζονται σύμφωνα με τις αρχές της στατιστικής ως κάτωθι (καθόσον 

πρόκειται για σειρά αταξινόμητων τιμών ή ποσοστών και όχι κατανομή συχνοτήτων): 

Οι τιμές ή τα ποσοστά θα ταξινομούνται κατά αύξουσα σειρά και στη συνέχεια τα διαστήματα 

θα υπολογίζονται ως εξής: 

Q1 = πρώτο τεταρτημόριο = η τιμή ή το ποσοστό που βρίσκεται στη θέση (ν+1)/4 

Q2 = διάμεσος = η τιμή ή το ποσοστό που βρίσκεται στη θέση (ν+1)/2 

Q3 = τρίτο τεταρτημόριο = η τιμή ή το ποσοστό που βρίσκεται στη θέση 3(ν+1)/4 (όπου 

ν το πλήθος των τιμών ή ποσοστών, για το οποίο θα πρέπει να ισχύει ν≥5) 

Αν ο αριθμός της θέσης που προκύπτει σε εφαρμογή των παραπάνω δεν είναι ακέραιος 

αριθμός, τότε η τιμή ή το ποσοστό θα υπολογίζεται ως αυτή της θέσης του ακέραιου μέρους 

που προκύπτει πλέον το γινόμενο του δεκαδικού μέρους επί τη διαφορά της θέσης του ακεραίου 

από την επόμενη θέση. 
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Παραδείγματα: 

α. Έστω ότι στο δείγμα που προέκυψε από την έρευνά μας υπάρχουν οι παρακάτω 

δώδεκα (12) τιμές, οι οποίες έχουν ταξινομηθεί κατά αύξουσα σειρά: 

Χ1, Χ2, Χ3, Χ4, Χ5, Χ6, Χ7, Χ8, Χ9, Χ10, Χ11 και Χ12 , τα τεταρτημόρια θα είναι: Q1 = η 

τιμή στη θέση (12+1)/4 = 3,25 άρα Q1 = Χ3+(Χ4-Χ3) x 0,25  

Q2 = η τιμή στη θέση (12+1)/2 = 6,5 άρα Q2 = Χ6+(Χ7-Χ6)x0,5 

Q3 = η τιμή στη θέση 3(12+1)/4 = 9,75 άρα Q3 = Χ9+(Χ10-Χ9)x0,75 

 

β. Έστω ότι στο δείγμα που προέκυψε από την έρευνά μας υπάρχουν οι παρακάτω εννέα 

(9) τιμές: 

-3, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 12 και 15, τα τεταρτημόρια θα είναι: 

Q1 = η τιμή στη θέση (9+1)/4 = 2,5 άρα Q1 = 1+(2-1)x0,5 = 1,5 

Q2 = η τιμή στη θέση (9+1)/2 = 5 άρα Q2 = 7 

Q3 = η τιμή στη θέση 3(9+1)/4 = 7,5 άρα Q3 = 9+(12-9)x0,5 =10,5. 

Επίσης, τονίζεται ότι ως συμβατή με την «αρχή των ίσων αποστάσεων» θεωρείται 

οποιαδήποτε τιμή ή ποσοστό μεταξύ πρώτου και τρίτου τεταρτημορίου (ήτοι στο παράδειγμα 

ββ' οποιαδήποτε τιμή μεταξύ του 1,5 και του 10,5). Η απόρριψη της τιμής ή του ποσοστού κατά 

τον φορολογικό έλεγχο θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. 

 

Όταν για τον προσδιορισμό των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών χρησιμοποιείται 

η μέθοδος της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης συναλλαγής (μέθοδος CUP), ως συγκρίσιμες τιμές 

θα λαμβάνονται τιμές παρόμοιων συναλλαγών μεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων που 

πραγματοποιούνται το διάστημα διενέργειας της ενδοομιλικής συναλλαγής. Όταν για τον 

προσδιορισμό χρησιμοποιούνται περιθώρια κέρδους (μικτά ή καθαρά), τότε ως συγκριτικά 

στοιχεία θα πρέπει χρησιμοποιούνται τα περιθώρια συγκρίσιμων επιχειρήσεων των τριών (3) 

αμέσως προηγούμενων φορολογικών ετών (σταθμισμένος μέσος όρος των περιθωρίων αυτών). 

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα περιθώρια του φορολογικού έτους 

στο οποίο διενεργούνται οι συναλλαγές διότι αυτά δεν είναι διαθέσιμα το χρόνο 

πραγματοποίησης των συγκεκριμένων συναλλαγών. Σε κάθε περίπτωση τα περιθώρια κέρδους, 

όπως αυτά προσδιορίζονται με βάση τη φορολογική νομοθεσία, δεν μπορεί να είναι εκτός του 

αποδεκτού εύρους ανεξάρτητα του τρόπου σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων της 

επιχείρησης.  

Αν ο έλεγχος αποδεχθεί τα αναφερόμενα στο φάκελο τότε γίνεται δεκτή η τεκμηρίωση 

και ελέγχεται απλώς αν τα αποτελέσματα βάσει βιβλίων και στοιχείων συμφωνούν και είναι 
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εντός του εύρους ή των τιμών που προσδιορίστηκαν από τη σχετική μελέτη που απεικονίζεται 

στο φάκελο. Αν ο φάκελος έχει ελλείψεις που δεν μπορούν να καλυφθούν με προσκόμιση 

πρόσθετων στοιχείων ή δεν γίνει δεκτή η μελέτη του φακέλου τότε ο έλεγχος πραγματοποιεί 

δική του μελέτη και προσδιορίζει αυτός τιμές ή περιθώρια σύμφωνα με την αρχή των ίσων 

αποστάσεων19.  

 

 

4.3.5 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Ακολούθως παρατίθεται μια σειρά από ειδικά θέματα, που είναι πολύ πιθανόν να αντιμετωπίσει 

ένας ελεγκτής, καθώς και αντίστοιχοι τρόποι προσέγγισης αυτών, προκειμένου τελικά να 

επιτευχθεί ένα υψηλό και πλήρως τεκμηριωμένο επίπεδο ελέγχου.  

 

 

 Τιμολόγηση υπηρεσιών 

  

Ειδικά αν η ελεγχόμενη επιχείρηση λαμβάνει υπηρεσίες από συνδεδεμένη επιχείρηση θα 

πρέπει πρώτα να εξετάζετε κατά πόσον αυτές πράγματι παρασχέθηκαν, καθώς και αν οι 

υπηρεσίες αυτές εξυπηρετούσαν ανάγκες του μετόχου και όχι της εταιρίας. Επίσης στην 

περίπτωση αυτή θα πρέπει να εξετάζεται αν μία ανεξάρτητη επιχείρηση θα δεχόταν παρόμοιες 

παροχές έναντι αμοιβής καθώς και αν η τιμή που χρεώθηκε για τις υπηρεσίες είναι σύμφωνη 

με την αρχή των ίσων αποστάσεων.  

 

 

 Δαπάνες χρήσης ή απόκτησης δικαιωμάτων 

 

Αν στην ελεγχόμενη επιχείρηση χρεώνονται δικαιώματα για σήματα και άυλα επίσης θα πρέπει 

να εξετάζετε αν πρέπει να καταβάλλονται και αν χρεώθηκαν στην σωστή τιμή.  

Ειδικότερα, θα πρέπει να ελέγχεται η περίπτωση που τα εμπορεύματα φέρουν το σήμα 

και επομένως θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι το τίμημα για τη χρήση του προϊόντος έχει 

                                                      
19 Λυμέρης  Γιάννης (2014) «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ – 

ΕΛΕΓΧΟΣ»  σελ. 17-18. 
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καταβληθεί μέσω της τιμής αγοράς του αγαθού. Επίσης, θα πρέπει να εξετάζεται και αν η 

ελεγχόμενη επιχείρηση συμμετέχει (συμβάλλει) στη δημιουργία του σήματος (παράδειγμα με 

μεγάλες διαφημιστικές δαπάνες) ή του άυλου οπότε πρέπει να λαμβάνει αμοιβή για τη 

συμμετοχή αυτή ή να καταβάλει μειωμένα δικαιώματα. Θα πρέπει ακόμη να ελέγχεται μήπως 

καταβάλλονται δικαιώματα ακόμη και σε περιπτώσεις που το σήμα δεν διαδραματίζει κάποιο 

ρόλο για τον αγοραστή, για παράδειγμα πωλήσεις χύμα προϊόντων.  

Αν τελικά κριθεί ότι πρέπει να καταβληθούν θα πρέπει να εξετασθεί εάν το χρεωθέν 

ποσό είναι ορθό με βάση   τα ισχύοντα στην αγορά μεταξύ τρίτων και το κόστος κτήσης του 

άυλου στοιχείου. 

 

 

 Δαπάνες για τόκους ενδοομιλικού δανεισμού 

 

Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστώνεται η ύπαρξη δαπανών για τόκους ενδοομιλικού δανεισμού θα 

πρέπει να ελεγχθεί αρχικά εάν η διάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής είναι ορθή 

μήπως δηλαδή το μετοχικό κεφάλαιο είναι μικρότερο από αυτό που απαιτεί η φύση του 

αντικειμένου δραστηριότητας της επιχείρησης, το μέγεθος των απασχολούμενων κεφαλαίων. 

Αν τελικά κριθεί ότι η επιχείρηση δεν είναι υποκεφαλαιοποιημένη θα πρέπει να ελεγχθεί εάν 

το επιτόκιο είναι ίσων αποστάσεων, δηλαδή αυτό που θα πλήρωνε η επιχείρηση και σε κάποια 

τράπεζα για τον ίδιο τύπο δανείων αφού ληφθούν υπόψη: α) ο κίνδυνος που αναλαμβάνει ή δεν 

αναλαμβάνει η δανείστρια συγγενής εταιρία, β) η έλλειψη διοικητικού κόστους από πλευράς 

ελληνικής θυγατρικής για τη σύναψη του δανείου και γ) ο κίνδυνος απόρριψης της δαπάνης 

από τον φορολογικό ελεγκτή. 20 

 

 

 Δαπάνες εγκατάστασης ενιαίου λογισμικού για τον όμιλο 

 

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύπτουν δαπάνες εγκατάστασης λογισμικού θα πρέπει 

να ελεγχθεί καταρχήν η αναγκαιότητα εγκατάστασης αυτού.  

Θα πρέπει να εξετασθεί αν τυχόν για την ελεγχόμενη  θυγατρική αρκούσε ένα απλό 

πακέτο της αγοράς καθώς και  εάν εξυπηρετεί ανάγκες περισσότερο της μητρικής παρά  της 

θυγατρικής. Αν ωστόσο ο έλεγχος κρίνει ότι όντως το συγκεκριμένο λογισμικό λειτουργεί 

                                                      
20 Νικόλαος Μουστάκης (2014) «Ενδοομιλικές τιμολογήσεις (Transfer Pricing)» σελ. 138-139 
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θετικά και εξυπηρετεί  τις ανάγκες της θυγατρικής  θα πρέπει να εξετασθεί εάν το σύστημα 

είναι βαρύ για το μέγεθος της θυγατρικής, αν το κόστος  προσαρμογής στα ελληνικά δεδομένα 

θα μπορούσε να ήταν μικρότερο, εάν το κόστος για την προσαρμογή στις εκάστοτε απαιτήσεις 

της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας δημιουργεί επιπλέον έξοδα και τέλος εάν το κόστος 

συντήρησης του λογισμικού είναι δυσανάλογο των ωφελειών που προκύπτουν από αυτό21.  

 

 

 Επιμερισμός ειδικών ομιλικών δαπανών 

 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τον έλεγχο και σε περίπτωση ύπαρξης επιμερισμού 

κοινών δαπανών στον όμιλο. Είναι σύνηθες στους πολυεθνικούς ομίλους να επιμερίζονται στις 

θυγατρικές ορισμένες «κοινές» δαπάνες. Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται 

ενδελεχώς η σκοπιμότητα επιμερισμού των δαπανών αυτών, αν δηλαδή οφείλεται σε δαπάνες 

που αναμένεται να αποφέρουν συγκεκριμένα οφέλη στην ελεγχόμενη θυγατρική ή εάν 

συντελείται για λόγους καθαρά μετατόπισης του φορολογικού βάρους22.    

  

 

 Επιμερισμός γενικών δαπανών μητρικής στην θυγατρική 

 

Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια του ελέγχου διαπιστωθεί το φαινόμενο της επίρριψης 

γενικών δαπανών της μητρικής στη θυγατρική εταιρία θα πρέπει να τεκμηριωθεί επαρκώς από 

την θυγατρική επιχείρηση η αναγκαιότητα ύπαρξης αυτών. Συνήθως η τεκμηρίωση δεν είναι 

επαρκής καθώς τα έξοδα αυτά επιρρίπτονται για σκοπούς φοροαποφυγής και επομένως θα 

πρέπει να απορριφθούν ως δαπάνες.  

 

4.3.6  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ- ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

 

Η μη συμμόρφωση των επιχειρήσεων τόσο στην έννοια της αρχής των ίσων αποστάσεων όσο 

και στις υποχρεώσεις τους, σχετικά με την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών τους συναλλαγών 

έχει τις ακόλουθες συνέπειες. 

                                                      
21 Νικόλαος Μουστάκης (2014) «Ενδοομιλικές τιμολογήσεις (Transfer Pricing)» σελ. 139 

 
22 Νικόλαος Μουστάκης (2014) «Ενδοομιλικές τιμολογήσεις (Transfer Pricing)» σελ. 140 
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 Φορολογία εισοδήματος  

 

 Η περίπτωση της μη τήρησης από τις επιχειρήσεις της αρχής των ίσων αποστάσεων στις 

ενδοομιλικές τιμολογήσεις τους, για φορολογικές περιόδους που ξεκινούν από 1/1/2014, 

αναφέρεται ρητώς στο άρθρο 50 του Ν.4172/2013 

Όσον αφορά την φορολογία εισοδήματος οι τυχόν διαπιστωθείσες διαφορές που θα 

προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο περιλαμβάνονται στα κέρδη του νομικού προσώπου ή 

της νομικής οντότητας μόνο ως το ποσό που δεν προκύπτει μείωση του καταβλητέου φόρου. 

 

 

 Πρόστιμα 

 

Τα πρόστιμα έτσι όπως αυτά ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 56 του Ν. 

4174/13 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) και αφορούν φορολογικά έτη από 01/01/2014 

και έπειτα είναι τα ακόλουθα:  

- Πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό ένα εκατοστό (1/100) των δηλούμενων 

ακαθάριστων εσόδων της υπόχρεης επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης και της όποιας 

διόρθωσης κερδών, σε περίπτωση μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής του 

συνοπτικού πίνακα πληροφοριών ή μη διάθεσης του φακέλου τεκμηρίωσης της 

παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν.4174/13. Το ανωτέρω πρόστιμο δεν μπορεί να 

είναι μικρότερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και μεγαλύτερο των  εκατό χιλιάδων 

(100.000) ευρώ.  

- Πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό ένα χιλιοστό (1/1000) των δηλούμενων 

ακαθάριστων εσόδων της υπόχρεης επιχείρησης, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής 

του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν.4174/13,  

καθώς και στην περίπτωση  που ο φάκελος τεκμηρίωσης δεν τίθεται στην διάθεση της 

φορολογικής διοίκησης ή τίθεται με ελλιπές περιεχόμενο μέσα στην προθεσμία που 

ορίζεται στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου του ως άνω νόμου. Το ανωτέρω πρόστιμο 

δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ και μεγαλύτερο των  δέκα 

χιλιάδων (10.000) ευρώ.  

 



52 
 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ 1144/2014 ο 

φάκελος τεκμηρίωσης θεωρείται μη πλήρης ή μη επαρκής εφόσον δεν έχει καταρτιστεί 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, έχει ελλείψεις ως προς το περιεχόμενο 

ή περιλαμβάνει ανακριβείς πληροφορίες που καθιστούν ανέφικτες τις ελεγκτικές 

επαληθεύσεις  ορθότητας υπολογισμού ή τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών 

συναλλαγών και οι οποίες δεν θεραπεύονται από τις πρόσθετες πληροφορίες που 

παρέχονται στον έλεγχο.  

Όσον αφορά των συνοπτικό πίνακα πληροφοριών αυτός θεωρείται ανακριβής/ατελής 

όταν δεν συμφωνεί με το περιεχόμενο του φακέλου τεκμηρίωσης και όταν δεν δηλώνονται 

σε αυτόν ορθά και πλήρως τα οριζόμενα  στοιχεία του παραρτήματος της ΠΟΛ 1097/9-4-

2014. 

Ολοκληρώνοντας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι  σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 

άρθρου 56 του Ν. 4174/13 σε περίπτωση υποτροπής εντός πέντε ετών το πρόστιμο 

ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού προστίμου. Σε περίπτωση τέλος δεύτερης υποτροπής 

εντός πέντε ετών το πρόστιμο ανέρχεται στο τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου.  

 

 

4.4   ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, το νομοθετικό πλαίσιο τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά την 

τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών, έχει βελτιωθεί  αρκετά. Ωστόσο, το νομοθετικό 

πλαίσιο χωρίς την κατάλληλη οργανωτική δομή σε επίπεδο υπουργείου Οικονομικών είναι 

αδύνατον να επιφέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Η σύσταση και λειτουργία του 

Κέντρου Μεγάλων Επιχειρήσεων είναι ένα πρώτο βήμα, το οποίο όμως δεν αρκεί, καθώς το 

συγκεκριμένο κέντρο υπολείπεται  τόσο επαρκούς ελεγκτικού δυναμικού όσο και 

υλικοτεχνικής υποδομής.  

 

 

4.4.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε θέματα οργανωτικού χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, 

θα πρέπει σε επίπεδο διεύθυνσης να λειτουργεί μια ομάδα, η οποία θα έχει υπό την εποπτεία 

της αποκλειστικά τον τομέα των ενδοομιλικών συναλλαγών. Tα άτομα που θα στελεχώσουν 
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τη συγκεκριμένη ομάδα  θα πρέπει να έχουν απαραιτήτως προηγούμενη εμπειρία σε 

ενδοομιλικές συναλλαγές μεταξύ πολυεθνικών επιχειρήσεων ή ελεγκτική εμπειρία για τέτοιες 

συναλλαγές, γνώση φορολογικών θεμάτων, ιδιαίτερα του φόρου εισοδήματος, γνώση 

λογιστικής, με έμφαση σε θέματα κοστολόγησης πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

γνώση ή ικανή παιδεία ή/και εμπειρία που θα τους επιτρέψει να γίνουν στελέχη υψηλού 

επιπέδου, μετά από σχετική εκπαίδευση, στο χειρισμό θεμάτων ενδοομιλικών τιμολογήσεων-

συμβάσεων περί αποφυγής διπλής φορολόγησης. 

 Ωστόσο, προκειμένου τα αποτελέσματα της λειτουργίας της συγκεκριμένης ομάδας να 

είναι τα αναμενόμενα θα πρέπει απαραιτήτως να προηγηθεί πολύ καλή εκπαίδευση, τόσο για 

την απόκτηση υψηλών τεχνικών γνώσεων, όσο και για την απόκτηση κοινών αντιλήψεων 

αναφορικά με τους στόχους της Διεύθυνσης, αλλά και του Υπουργείου. Επίσης,  θα πρέπει να 

είναι σε θέση να έχει πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες τράπεζες δεδομένων για στοιχεία 

σχετικά με το αντικείμενο, να αντλεί και να μελετά πληροφορίες από ειδικά βιβλία, τον 

ελληνικό και διεθνή τύπο που αφορούν το αντικείμενο, να παρακολουθεί τα τεκταινόμενα σε 

διεθνές επίπεδο (OOΣA, χώρες με προηγμένο επίπεδο στο αντικείμενο κλπ), να επικοινωνεί 

και να συνεργάζεται με τις Φορολογικές Αρχές άλλων χωρών και να ανταλλάσσει απόψεις. Η 

συγκεκριμένη διεύθυνση τέλος θα πρέπει να συντάσσει Εκθέσεις, όπου θα αναφέρονται: η 

πρόοδος που έχει συντελεστεί σε επίπεδο γνώσης του αντικειμένου και τον τρόπο που 

επετεύχθη, νέες ιδέες και πληροφορίες για περιπτώσεις υπερτιμολογήσεων ή 

προτιμολογήσεων, με στόχο τη διάχυση της εμπειρίας τις εσωτερικές μελέτες επί 

συγκεκριμένων θεμάτων που συνέταξε τον αριθμό των δηλώσεων που εξέτασε.  

 

 

4.4.2 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

 

Όσον αφορά τον καίριο τομέα του ελέγχου θα πρέπει να απελευθερωθεί απαραιτήτως έμπειρο 

ανθρώπινο δυναμικό από το υπουργείο  και να ενισχυθεί το κέντρο ελέγχου μεγάλων 

επιχειρήσεων. Παράλληλα θα πρέπει να οριστεί και μια επιτροπή η οποία θα είναι υπεύθυνη 

ως προς την αξιολόγηση των υποθέσεων έτσι ώστε οι υποθέσεις που αναλαμβάνουν οι ελεγκτές 

να είναι ουσίας και ικανές να αποφέρουν πραγματικά έσοδα στο κράτος.  

Δυστυχώς το φαινόμενο που παρατηρείται σήμερα είναι το εξής: Ελάχιστοι ελεγκτές 

έχουν χρεωθεί σωρεία υποθέσεων χωρίς ουσιαστικό φορολογικό ενδιαφέρον, τις οποίες 

ωστόσο είναι υποχρεωμένοι να φέρουν εις πέρας παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, 

καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος της παραγραφής. Με τον τρόπο αυτό οι ελεγκτές εγκλωβίζονται 
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και δεν ασχολούνται με πιο πρόσφατες υποθέσεις, από τις οποίες η πιθανότητα 

εισπραξιμότητας είναι σαφώς μεγαλύτερη. 

Επίσης, στα πλαίσια του Κέντρου Μεγάλων επιχειρήσεων θα πρέπει να δημιουργηθεί μια 

ομάδα ειδικά εκπαιδευμένων ελεγκτών-καθοδηγητών ενδοομιλικών τιμολογήσεων που θα έχει 

ως αποστολή να υποστηρίζουν το έργο των άλλων ελεγκτών, στον έλεγχο, στην τεκμηρίωση 

και στη σύνταξη της έκθεσης καθώς  να έρχονται σε επαφή με την προαναφερθείσα διεύθυνση 

έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα τα προβλήματα που προκύπτουν.  Ένα ακόμη σημαντικό 

ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι η εξειδίκευση του ελεγκτή. Είναι αδύνατον 

ο ελεγκτής να επιτύχει υψηλά επίπεδα ποιοτικού ελέγχου όταν από την μία του ανατίθεται  

υπόθεση μεταποιητικής εταιρίας και από την άλλη του χρεώνεται υπόθεση ασφαλιστικής 

εταιρίας.  Συνεπώς για να μπορέσει ο  έλεγχος να είναι αποδίδει τόσο ποιοτικά όσο και 

ποσοτικά θα πρέπει ο κάθε ελεγκτής να εξειδικεύεται σε έναν συγκεκριμένο επιχειρησιακό 

τομέα. 

Επιπρόσθετα,  τα προγράμματα ελέγχου θα πρέπει να είναι κλαδικά και να τηρείται 

αρχείο όπου θα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και πρακτικές που 

ακολουθούν οι επιχειρήσεις ενός κλάδου. Ιδιαίτερα βοηθητικό, επίσης, θα ήταν να 

καταρτιστούν προγράμματα ελέγχου για ομίλους όπου θα καταγράφονται συστηματικά οι 

συνήθεις ενέργειες που κάνει ένας όμιλος για να μειώσει την συνολική φορολογική του 

επιβάρυνση και τα ελεγκτικά βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο ελεγκτής.23 

 

 

4.4.3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων, σε εθνικό 

επίπεδο, θα βοηθούσε ιδιαίτερα τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τον φορολογικό ελεγκτή.  Η 

συγκεκριμένη βάση δεδομένων ανά κλάδο θα εκτείνεται στο σύνολο της οικονομίας και  θα 

έχει ως βασικό της  κριτήριο την ενδοομιλική τιμολόγηση. Η βάση αυτή θα μπορούσε εύκολα 

δημιουργηθεί με την καθιέρωση ενός ειδικού πίνακα στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος  

όπου θα αναλύονται οι ενδοομιλικές συναλλαγές ανά κωδικό δραστηριότητας με αναφορά 

τόσο των εσόδων όσο και του κόστους Πωληθέντων, άρα και του Μικτού Περιθωρίου κέρδους. 

Η ίδια ανάλυση πρέπει να γίνει και με τις πωλήσεις σε τρίτους.24 

                                                      
23 Νικόλαος Μουστάκης (2014) «Ενδοομιλικές τιμολογήσεις (Transfer Pricing)» σελ.11 

 
24 Νικόλαος Μουστάκης (2014) «Ενδοομιλικές τιμολογήσεις (Transfer Pricing)» σελ. 168 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Η σύγχρονη πραγματικότητα επιτάσσει στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

Ελλάδα αλλά και διεθνώς να οργανώνονται σε ομίλους, γεγονός όμως που έχει ως αποτέλεσμα 

την γιγάντωση του φαινομένου των ενδοομιλικών τιμολογήσεων (transfer pricing).  

 Στο συγκεκριμένο φαινόμενο έχει πλέον δώσει βαρύτητα η πλειονότητα των 

ανεπτυγμένων χωρών, διαπιστώνοντας ότι με τον τρόπο αυτό συρρικνώνεται η φορολογική 

τους βάση και μεταφέρονται τα φορολογικά βάρη στους μη έχοντες την ίδια φοροδοτική 

ικανότητα.  

Μεταξύ των χωρών που έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στον έλεγχο των 

ενδοομιλικών συναλλαγών – τιμολογήσεων είναι και η Ελλάδα, η οποία, στην προσπάθειά της 

να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση που την ταλανίζει, έχει θεσπίσει μια σειρά από νόμους, 

που στόχο έχουν τον περιορισμό του φαινομένου του transfer pricing.  

Στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια υιοθετήθηκαν οι οδηγίες του ΟΟΣΑ προς τις 

Πολυεθνικές επιχειρήσεις  και τις Φορολογικές Αρχές για ενδοομιλικές Τιμολογήσεις, οι 

οποίες και προσαρμόστηκαν  στο εθνικό μας δίκαιο. Θεσμοθετήθηκαν συγκεκριμένοι κανόνες 

ως προς την τιμολόγηση των ενδοομιλικών συναλλαγών, η οποία θα πρέπει να είναι σε κάθε 

περίπτωση σύμφωνη με την αρχή των ίσων αποστάσεων. Επιπλέον, από την ισχύουσα 

νομοθεσία προβλέπονται πλέον συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις που 

διενεργούν ενδοομιλικές συναλλαγές, η μη συμμόρφωση με τις οποίες έχει ως αποτέλεσμα την 

επιβολή ιδιαίτερα υψηλών προστίμων. 

Στο πλαίσιο αυτό οι φορολογικές αρχές προσπαθούν να διενεργήσουν τους 

φορολογικούς ελέγχους, ακολουθώντας το νομοθετικό πλαίσιο και τις ερμηνευτικές 

εγκυκλίους- ΠΟΛ που εκδίδονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα από το υπουργείο 

Οικονομικών. Ωστόσο, οι δυσχέρειες που προκύπτουν και αφορούν τον έλεγχο των 

ενδοομιλικών συναλλαγών απαιτούν τη στελέχωση των αντίστοιχων δομών του υπουργείου με 

έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο θα έχει στην διάθεσή του όλα τα σύγχρονα εργαλεία, 
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προκειμένου να φέρει εις πέρας υποθέσεις και εξασφαλίζοντας ένα υψηλό ποιοτικό επίπεδο 

ελέγχου.   

Μέσα από την παρούσα διπλωματική εργασία έγινε μια προσπάθεια προσέγγισης τόσο 

του φαινομένου των ενδοομιλικών τιμολογήσεων όσο και της διαδικασίας του φορολογικού 

ελέγχου αυτών.  

Οι περιορισμοί που υπήρξαν κατά την συγγραφή αυτής εντοπίζονται κυρίως στο 

γεγονός ότι αυτή περιορίστηκε αποκλειστικά στην θεωρητική προσέγγιση του θέματος. Ο 

περιορισμός αυτός θα μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα για μια νέα μελέτη, η οποία θα 

συμπεριλαμβάνει και μια εμπειρική ανάλυση, που θα αξιολογεί και αναλύει τα αποτελέσματα 

ελέγχων από κατάλληλο δείγμα επιχειρήσεων που διενεργούν ενδοομιλικές συναλλαγές.  
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