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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύεται το θέμα των ενδοομιλικών 

συναλλαγών. Αρχικά γίνεται μια εκτενής αναφορά στην έννοια, στην δομή και στις 

διακρίσεις ενός ομίλου επιχειρήσεων καθώς και των πολυεθνικών επιχειρήσεων. 

Αποσαφηνίζεται επίσης η έννοια της σύνδεσης μεταξύ των επιχειρήσεων σύμφωνα με 

την ελληνική νομοθεσία καθώς και οι σχέσεις της μητρικής επιχείρησης με τις 

θυγατρικές της. 

Αναλύεται η έννοια των ενδοομιλικών συναλλαγών και η λειτουργία τους 

ανάμεσα στις επιχειρήσεις ενός ομίλου. Παρουσιάζονται παραδείγματα ενδοομιλικών 

συναλλαγών μεταξύ των εταιριών εντός μιας εθνικής οικονομικής επικράτειας καθώς 

και διασυνοριακά. Γίνεται αναφορά σε πραγματικά παραδείγματα πολυεθνικών 

επιχειρήσεων οι οποίες  χρησιμοποιώντας το εργαλείο των ενδοομιλικών συναλλαγών 

δημιουργούν φαινόμενα φοροαποφυγής. 

Γίνεται επίσης αναφορά στο διεθνές δίκαιο και συγκεκριμένα στις 

κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ, αναλύοντας την αρχή των ίσων αποστάσεων 

(arm’s length principle) καθώς και των μεθόδων εφαρμογής της συγκεκριμένης αρχής 

με αριθμητικά παραδείγματα. 

Τέλος γίνεται αναφορά στην ελληνική νομοθεσία σχετικά με την τεκμηρίωση 

των ενδοομιλικών συναλλαγών, την κατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης καθώς και 

του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών. Το νομοθετικό πλαίσιο συμπληρώνεται τέλος με 

αναφορά στην προέγκριση μεθοδολογίας της ενδοομιλικής τιμολόγησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Στα πλαίσια της χάραξης του φορολογικού σχεδιασμού ενός ομίλου 

επιχειρήσεων, είτε αυτός δραστηριοποιείται εγχώρια με υποκαταστήματα είτε 

πολυεθνικά, αποτελεί η ελαχιστοποίηση των φορολογικών βαρών. 

Το κύριο ζητούμενο για τον όμιλο αποτελεί η αξιοποίηση όλων των 

δυνατοτήτων που προσφέρονται μέσω των διαφοροποιήσεων στα φορολογικά 

συστήματα μεταξύ των κρατών αλλά και των φορολογικών συντελεστών. Ο όμιλος 

μπορεί να κατανέμει τις λειτουργίες και τους κινδύνους μεταξύ των επιχειρήσεων του 

μέσω του εργαλείου των ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing) επιτυγχάνοντας 

μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. 

Μπροστά στο φαινόμενο της μείωσης των φορολογικών εσόδων μέσω της 

ενδοομιλικής τιμολόγησης, οι διεθνείς οργανισμοί αλλά και οι φορολογικές αρχές 

έχουν προχωρήσει σε θέσπιση μέτρων και κανόνων για την ορθή αντιμετώπιση των 

συναλλαγών από μέρους των επιχειρήσεων. 

 Λόγω του ότι η ενδοομιλική τιμολόγηση αποτελεί ζήτημα διασυνοριακού 

χαρακτήρα, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) έχει 

προχωρήσει σε έκδοση Κατευθυντήριων Οδηγιών οι οποίες δεν έχουν από τυπικής 

άποψης ισχύ νόμου αλλά έρχονται να προσδώσουν έμμεση ρυθμιστική ισχύ στην 

εγχώρια φορολογική νομοθεσία. 

Με βάση τα άρθρα 9 και 25, της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ έχουν δοθεί 

οδηγίες για την ορθή ανάλυση και εφαρμογή της αρχής των ίσων αποστάσεων (arm’s 

length principle), την υιοθέτηση της κατάρτισης του φακέλου τεκμηρίωσης των 

ενδοομιλικών συναλλαγών, περιλαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για σωστή 

τεκμηρίωση των συναλλαγών καθώς και ολόκληρο το διεθνές νομοθετικό πλαίσιο και 

την εναρμόνιση του με την ελληνική φορολογική νομοθεσία. 

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναδείξει το θέμα των 

ενδοομιλικών συναλλαγών μέσω της πλήρους εννοιολογικής διασαφήνισης όπως 

επίσης και να αναδείξει όλους εκείνους  τους τρόπους με τους οποίους 
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πραγματοποιούνται αυτές οι συναλλαγές. Η εισαγωγή στην έννοια των ομίλων 

επιχειρήσεων είναι απαραίτητη για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 

πραγματοποιούνται οι ενδοομιλικές συναλλαγές.  

Είναι σημαντικό για την ελληνική φορολογική διοίκηση να υιοθετήσει τις 

βασικές αρχές και μεθόδους του διεθνούς δικαίου καθώς και να προτρέψει τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μέσα σε ένα όμιλο να ακολουθούν πολιτικές 

διαφάνειας στις συναλλαγές τους. 

Επίσης η παρούσα εργασία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα  στην ελληνική νομοθεσία 

και συγκεκριμένα στην τεκμηρίωση των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών καθώς 

στην περίπτωση φορολογικού ελέγχου η επιχείρηση θα πρέπει να έχει όλο το υπόβαθρο 

για να αντικρούσει τα επιχειρήματα του φορολογικού ελέγχου και ταυτόχρονα να 

υπερασπιστεί τις επιλογές της στην πολιτική της ενδοομιλικής τιμολόγησης. 

Τέλος η εργασία, με πρακτικό παράδειγμα υποβολής συνοπτικού πίνακα 

πληροφοριών θέλει να δείξει όλη την απαιτούμενη διαδικασία, ξεκινώντας από τα 

κριτήρια πάνω στα οποία καθιστά μια επιχείρηση υποχρεωμένη στο να συντάξει και 

να υποβάλει τον συνοπτικό πίνακα πληροφοριών ο οποίος αποτελεί το επιβοηθητικό 

στοιχείο για την σύνταξη και του φακέλου τεκμηρίωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 

Το θέμα των ενδοομιλικών συναλλαγών έχει απασχολήσει και απασχολεί κάθε 

ενδιαφερόμενο που συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε αυτές τις συναλλαγές είτε είναι μια 

επιχείρηση ενός ομίλου είτε είναι φορολογική διοίκηση.  

Το θεωρητικό υπόβαθρο ξεκίνησε από την πρωτοποριακή εργασία του 

Hirschleifer1 (1956) όπου αναφέρει ότι στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει 

ξεχωριστή αγορά για τις ενδιάμεσες εισροές, η ενδοομιλική τιμή θα πρέπει να 

ρυθμιστεί με βάση το οριακό κόστος της παραγωγής. Αντίθετα, αν υπάρχει τέλεια 

ανταγωνιστική αγορά για τις ενδιάμεσες εισροές, η ενδοομιλική τιμή θα πρέπει να 

οριστεί στην τιμή της αγοράς.  

Ο Horst2 (1971) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μια πολυεθνική επιχείρηση 

θα πρέπει να εξετάσει την επίδραση της γενικότερης δασμολογικής πολιτικής, η οποία 

οδηγεί σε αντικίνητρα για την αύξηση των τιμών εξαγωγών. Επίσης, μία πολυεθνική 

επιχείρηση με οριζόντια δομή η οποία καθορίζει τις ενδοομιλικές της τιμές, μπορεί να 

αντιμετωπίσει περαιτέρω περιορισμούς στην επιλογή αυτών των τιμών, λόγω ενός 

ενδεχόμενου αρμπιτράζ τιμών.  

Οι Rugman και Eden3 (1985) αναφέρουν πως ένας από τους λόγους για την 

επιτυχία των πολυεθνικών επιχειρήσεων είναι η ικανότητά τους να δημιουργούν μια 

"εσωτερική αγορά" μέσα στον πολυεθνικό όμιλο η οποία εξαλείφει και αντιμετωπίζει 

τις ατέλειες των εξωτερικών παγκόσμιων αγορών που προκαλούνται από την 

δασμολογική πολιτική, τους περιορισμούς στη ροή κεφαλαίων, στο κόστος των 

πληροφοριών, κτλ. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το εργαλείο των 

ενδοομιλικών συναλλαγών για να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν αυτήν την 

εσωτερική αγορά. Οι πολυεθνικές χρησιμοποιούν προς όφελός τους την μεταφορά 

κερδών και του κόστους σε φορολογικά καθεστώτα με χαμηλούς και υψηλούς 

                                                           
1 Hirshleifer, Jack. (1956), «On the Economics of Transfer Pricing» The Journal of Business 
2 Horst, Thomas (1971), «The Theory of the Multinational Firm: Optimal Behavior under Different 

Tariff and Tax Rates». 
3 Rugman, A.M and Eden L. (1985), Multinationals and Transfer Pricing 
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φορολογικούς συντελεστές αντίστοιχα δείχνοντας παράλληλα και εμπειρικά 

αποτελέσματα που σχετίζονται με  δραστηριότητες στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες 

 Ο Abdallah4 (1989) με το έργο του αναλύει τη φύση και τους στόχους των 

πολιτικών της ενδοομιλικής τιμολόγησης. Αναφέρει τους λόγους για τους οποίους οι 

αποφάσεις που παίρνονται σχετικά με τις τιμές των ενδοομιλικών συναλλαγών είναι 

πιο περίπλοκες από άλλες αποφάσεις τιμολόγησης, εξετάζοντας παράλληλα τους 

παράγοντες και τις μεταβλητές που επηρεάζουν τις πολιτικές τιμολόγησης των 

ενδοομιλκών συναλλαγών στις πολυεθνικές επιχειρήσεις καθώς και την διαδικασία 

λήψης αποφάσεων ιδιαίτερα στην κατανομή των πόρων.  

 Οι Chalos και Haka5 (1990) υποστηρίζουν πως σημαντικό ρόλο παίζουν οι 

διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των ενδοομιλικών τιμών. Βέβαια οι 

διαπραγματεύσεις των ενδοομιλικών τιμών δεν επιτυγχάνουν πάντα τον επιθυμητό 

στόχο της μεγιστοποίησης των κερδών του ομίλου. Αυτό ισχύει ιδίως σε περιπτώσεις 

που επικρατεί αβεβαιότητα στο περιβάλλον της αγοράς, αλλά ένας τρόπος για να 

αντιμετωπιστούν αυτές οι δυσλειτουργίες είναι μέσω της υιοθέτησης ενός συστήματος 

παροχής κινήτρων μέσα στην εταιρία. Στο ίδιο θέμα του προσδιορισμού των 

ενδοομιλικών τιμών μέσω διαπραγματεύσεων να αναφέρουμε τους Edlin και 

Reichelstein6 (1995) όπου στο μοντέλο της διαπραγμάτευσης των ενδοομιλικών  τιμών, 

οι μάνατζερ των διευθύνσεων του ομίλου μπορούν να κάνουν συγκεκριμένες 

επενδύσεις ενισχύοντας την αξία του ενδοεπιχειρησιακών συναλλαγών. Οι συγγραφείς 

θεωρούν ότι ένα σύστημα διαπραγμάτευσης των ενδοομιλικών τιμών θα οδηγήσει σε 

θετικά αποτελέσματα εφόσον οι διευθύνσεις μπορούν να υπογράψουν συμβάσεις 

σταθερής τιμής πριν από τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων τους παρέχοντας έτσι 

αποτελεσματική προστασία στις επενδύσεις τους. 

 Οι Luft και Libby (1997) με την εργασία τους εξετάζουν τις αποφάσεις που 

λαμβάνουν  οι έμπειροι μάνατζερ σχετικά με τις επιπτώσεις των τιμών αγοράς και των 

πληροφοριών του λογιστικού κέρδους με βάση τις διαπραγματεύσιμες ενδοομιλικές 

τιμές. Σύμφωνα με τους  συγγραφείς, οι τιμές της αγοράς θα πρέπει να καθορίσουν τις 

διαπραγματεύσιμες ενδοομιλικές τιμές λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι οι 

                                                           
4 Abdallah, Wagdy M. (1989), International Transfer Pricing Policies: Decision-Making Guidelines for 

Multinational Companies. 
5 Chalos P., Haka S. (1990), Transfer Pricing under Bilateral Bargaining 
6 Edlin A., Reichelstein S. (1995), Specific Investment under negotiated transfer pricing: An efficiency  

Result  
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διάφορες διευθύνσεις του ομίλου έχουν και την επιλογή των προμηθευτών εκτός του 

ομίλου.  

 Οι Grubert και Mutti7 (1991) έχουν δείξει, βασιζόμενοι σε στοιχεία 

αμερικάνικων πολυεθνικών επιχειρήσεων, πόσο σημαντικό είναι για τις ενδοομιλικές 

συναλλαγές η μεταβολή της φορολογικής κατοικίας, δίνοντας παράλληλα βαρύτητα 

στην διαφορά των φορολογικών συστημάτων μεταξύ των χωρών. 

 Ο Wittendorff8 (2010) αναλύει το άρθρο 9 της Πρότυπης Σύμβασης του 

ΟΟΣΑ προκειμένου να δείξει ότι οι τιμές των ενδοομιλικών συναλλαγών μεταξύ των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων αντιστοιχούν σε εκείνες που θα είχαν συμφωνηθεί μεταξύ 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων υπό παρόμοιες συνθήκες. Γίνεται αναφορά στην αρχή των 

ίσων αποστάσεων (arm’s length principle) παρέχοντας έτσι όλο το νομικό πλαίσιο για 

την διασφάλιση των φορολογικών εσόδων των κυβερνήσεων καθώς και για τις 

επιχειρήσεις την αποφυγή της διπλής φορολογίας. Την ίδια ανάλυση ακολουθεί και ο 

Henshall9 (2013) δίνοντας πρακτικά παραδείγματα ενδοομιλικής τιμολόγησης μέσα σε 

ένα πολυεθνικό όμιλο βάση των Κατευθυντήριων Οδηγιών του ΟΟΣΑ. 

 Για το θέμα της προέγκρισης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών 

(Advance Price Agreement – APA) έχουν ασχοληθεί οι Verdoner, Huibregtse και 

Schmid10 (2009) με την εργασία τους να επικεντρώνεται στην απόκτηση βεβαιότητας 

και εξασφάλισης σχετικά με το καθορισμό των ενδοομιλικών τιμών καθώς και την  

φορολογική μεταχείριση των συναλλαγών με σκοπό την αποφυγή ενδεχομένων 

μελλοντικών φορολογικών ελέγχων. Με την προέγκριση των τιμών έχει ασχοληθεί και 

η Markham11 (2012) με την συγγραφέα να τονίζει την ενδοομιλκή τιμολόγηση ως ένα 

από τα κορυφαία φορολογικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

Σε ένα διεθνές φορολογικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυστηρό έλεγχο των 

ενδοομιλικών συναλλαγών έχει προκύψει η ανάγκη για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 

να έχουν επίγνωση των φορολογικών επιπτώσεων καθώς και η ανάγκη 

ορθολογικότερης διαχείρισης των συμφωνιών των ενδοομιλκών τιμών. Αυτό 

πραγματοποιείται με τις συμφωνίες προκαθορισμένης τιμολόγησης ρυθμίζοντας τις 

ενδοομιλικές τιμές σε κοινή συμφωνία με την φορολογική διοίκηση για συγκεκριμένο 

                                                           
7 Grubert, Harry, and John Mutti. (1991), «Taxes, Tariffs, and Transfer Pricing in Multinational 

Corporate Decision Making». 
8 Wittendorff J. (2010), Transfer Pricing and the Arm's Length Principle in International Tax Law 
9 Henshall J. (2013), Global Transfer Pricing: Principles and Practice Paperback  
10 Verdoner L., Huibregtse S., Schmid C. (2009), A Practical Guide to APAs 
11 Markham M. (2012), Advance Pricing Agreements: Past, Present and Future 

https://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jens+Wittendorff%22
http://www.alibris.co.uk/search/books/author/Michelle-Markham
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χρονικό διάστημα αποτελώντας ταυτόχρονα την πιο επιτυχημένη στρατηγική για την 

τυχόν απόκλιση των ενδοομιλικών τιμών από τα διεθνή πρότυπα.. Η συγγραφέας 

αναλύει τις περιπτώσεις χωρών όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία οι οποίες 

ήταν στην πρώτη γραμμή της υιοθέτησης της προέγκρισης των ενδοομιλκών τιμών.  

Στην διεθνή βιβλιογραφία αναφορά γίνεται από τους Garrison και Noreen12 

(2006) όπου δίνουν πρακτικά παραδείγματα των συναλλαγών εξηγώντας τους τρόπους 

με τους οποίους καθορίζονται οι τιμές με τις οποίες θα τιμολογήσει η μία εταιρία στην 

άλλη μέσα σε έναν όμιλο. Επίσης ο Shaxson13 (2011)  δίνει μια εικόνα του τρόπου με 

τον οποίο οι μεγάλοι πολυεθνικοί όμιλοι έχουν την δυνατότητα να μεταφέρουν τα 

κέρδη τους μειώνοντας την φορολογική τους επιβάρυνση.  

Το ζήτημα της δομής και της λειτουργίας ενός ομίλου επιχειρήσεων αναλύεται, 

με βάση την ελληνική βιβλιογραφία, από τον κ. Αληφαντή14  (2015), δίνοντας βάση 

στην χρηματοοικονομική διάσταση της ενοποίησης των επιχειρήσεων. Επίσης οι 

καθηγητές Γκίνογλου και Ταχυνάκης15 (2004) παρουσιάζουν αναλυτικά την λογιστική 

των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, τις συμμετοχές καθώς και τις 

διεταιρικές πράξεις.  Οι συγγραφείς προσδιορίζουν τις έννοιες της μητρικής, της 

θυγατρικής και της συγγενούς επιχείρησης καθώς και τις σχέσεις σύνδεσης και ελέγχου 

μεταξύ τους. Η έννοια της σημαντικής επιρροής, με βάση τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα, γίνεται αντικείμενο αναφοράς από τον καθηγητή κ. Νεγκάκη16 (2015) ο 

οποίος προσδιορίζει τους ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους – με βάση το Διεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο 28 – για την ύπαρξη αυτής της επιρροής μεταξύ των οντοτήτων. 

Οι πολυεθνικοί όμιλοι αποτελούν αντικείμενο μελέτης του κ. Πουρναράκη17 

(2000) ο οποίος αναλύει την δημιουργία, την ιστορική διαδρομή και την  ανάπτυξη 

τους. Αναλύει τις δομές μιας πολυεθνικής επιχείρησης, την συμπληρωματικότητα 

μεταξύ της μητρικής εταιρίας και των θυγατρικών της καθώς και τα πρότυπα 

ενοποίησης τους.  

Παραμένοντας στην ελληνική βιβλιογραφία και στο θέμα της παρούσης 

εργασίας οι ενδοομιλικές συναλλαγές – σε έναν όμιλο επιχειρήσεων όπου 

δραστηριοποιείται εγχώρια είτε σε έναν πολυεθνικό όμιλο –  γίνονται αντικείμενο 

                                                           
12 Garrison H. Ray, Noreen W. Eric (2006), Διοικητική Λογιστική 
13 Nicholas Shaxson (2011), Treasure islands 
14 Αληφαντής Στ. Γεώργιος (2015),  Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις  
15 Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκης Π. (2004),  Λογιστική Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 
16 Νεγκάκης Χρήστος (2015),  Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς – Ειδικά Θέματα 
17 Πουρναράκης Ε. (2000), Διεθνής Οικονομική – Μια εισαγωγική προσέγγιση 

http://www.biblionet.gr/author/62164/Ray_H._Garrison
http://www.biblionet.gr/author/62165/Eric_W._Noreen
http://www.biblionet.gr/author/62164/Ray_H._Garrison
http://www.biblionet.gr/author/62165/Eric_W._Noreen
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μελέτης από τον κ. Τσουρουφλή18 (2010) ο οποίος πραγματεύεται την τιμολόγηση των 

ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing) και την χρήση τους από τις επιχειρήσεις 

για σκοπούς φορολογικού σχεδιασμού όπως και η αντιμετώπιση του ζητήματος από τις 

φορολογικές αρχές. Παρουσιάζεται όλο το διεθνές νομοθετικό πλαίσιο – παγκόσμιο 

και ευρωπαϊκό – καθώς και η ελληνική νομοθεσία έχοντας σαν εκκίνηση τον 

Ν.2238/1994.  

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και ο κ. Μουστάκης19 (2009) με την εργασία του να 

γίνεται αναφορά στο νομοθετικό – ρυθμιστικό πλαίσιο καθώς και την αναφορά στην 

αρχή των ίσων αποστάσεων όπου αποτελεί την βάση της ορθής λειτουργίας των 

ενδοομιλικών συναλλαγών. 

Η παρούσα εργασία βασίστηκε επίσης σε πηγές και άρθρα  ιστοσελίδων 

οικονομικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και στις 

πρόσφατες νομοθετικές πράξεις  του ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη 
19 Νίκος Μουστάκης (2009), Ενδοομιλικές Τιμολογήσεις μεταξύ πολυεθνικών επιχειρήσεων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

 

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

3.1 Εισαγωγή στους ομίλους επιχειρήσεων 

 

 

Η πρακτική των επιχειρήσεων διεθνώς, κυρίως των πολυεθνικών επιχειρήσεων, 

είναι η δραστηριοποίηση τους σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Μπορούν και 

δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα παραγωγής διαφορετικών προϊόντων αλλά και 

παροχής υπηρεσιών. Η διαφορετική δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων οδηγεί στην 

δημιουργία σχήματος υπό την μορφή ομίλου επιχειρήσεων όπου υπάρχει μια μητρική 

επιχείρηση, η οποία αποκτά συμμετοχές ή ασκεί άλλου είδους επιρροή σε άλλες 

επιχειρήσεις για την εκτέλεση και πραγματοποίηση των επιχειρηματικών σκοπών της.  

Η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων μπορεί να διαφανεί για παράδειγμα σε 

έναν τραπεζικό όμιλο με συμμετοχή εταιριών που είναι ειδικευμένες σε 

συμπληρωματικά αντικείμενα με την μητρική, καλύπτοντας έτσι με πλήθος 

διαφορετικών υπηρεσιών την λειτουργία του ομίλου όπως leasing, factoring, 

ασφάλειες, επενδυτική τραπεζική, συμβουλευτικές υπηρεσίες, πληροφορική, 

χρηματιστηριακές υπηρεσίες, κτλ. Σε αρκετές περιπτώσεις σε  έναν όμιλο 

επιχειρήσεων μπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση από το κύριο αντικείμενο της 

μητρικής. Για παράδειγμα ένας βιομηχανικός όμιλος μπορεί να περιλαμβάνει και 

ασφαλιστικές εταιρίες, μεταφορικές εταιρίες όπως και εταιρίες που προμηθεύουν 

πρώτες και βοηθητικές ύλες20. 

Οι εταιρίες που απαρτίζουν τον όμιλο πραγματοποιούν συναλλαγές είτε μεταξύ 

τους (ενδοομιλικά) είτε με τρίτες επιχειρήσεις εκτός ομίλου (ανεξάρτητα). Οι 

συναλλαγές μεταξύ των εταιριών του ομίλου έχουν σαν αποτέλεσμα την επιρροή στους 

ισολογισμούς και στα αποτελέσματα χρήσης αυτών των εταιριών καθώς και την 

μείωση των φορολογικών βαρών σε επίπεδο ομίλου και όχι μεμονωμένα. Ο όμιλος των 

επιχειρήσεων δεν έχει νομική προσωπικότητα σε αντίθεση με τις ξεχωριστές 

                                                           
20 Αληφαντής Στ. Γεώργιος (2015), Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, σελ. 21 
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επιχειρήσεις οι οποίες διατηρούν αυτοτελή νομική προσωπικότητα. Έτσι υποκείμενο 

φορολογίας δεν αποτελεί ο όμιλος αλλά η κάθε επιχείρηση – μέλος του ομίλου21.   

 

 

3.2 Έννοια του ομίλου επιχειρήσεων 

 

 

Ο όμιλος επιχειρήσεων είναι ένα σύνολο επιχειρήσεων που αποτελείται από την 

μητρική επιχείρηση και τις θυγατρικές ή εξαρτημένες ή συνδεδεμένες όπως και από 

επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να μην συνδέονται μεταξύ τους με σχέση μητρικής – 

θυγατρικής, εντούτοις έχουν τεθεί υπό ενιαία διεύθυνση, ή τα διοικητικά, διαχειριστικά 

ή εποπτικά όργανα τους αποτελούνται κατά πλειοψηφία από τα ίδια πρόσωπα22. 

Πιο συγκεκριμένα ως μητρική ( ή ενναλακτικά ιθύνουσα, κυρίαρχη ή ηγέτιδα) 

χαρακτηρίζεται η επιχείρηση η οποία έχει μία ή περισσότερες θυγατρικές επιχειρήσεις 

με βάση τουλάχιστον μία από τις παρακάτω σχέσεις: 

 

1) Η μητρική επιχείρηση έχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου ή των 

δικαιωμάτων ψήφου της θυγατρικής. 

2) Ελέγχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου της θυγατρικής 

επιχείρησης μετά από συμφωνία με άλλους μετόχους ή εταίρους της 

επιχείρησης αυτής. 

3) Συμμετέχει στο κεφάλαιο μιας άλλης επιχείρησης και έχει το δικαίωμα, είτε 

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

μελών των οργάνων διοίκησης της θυγατρικής. 

4) Ασκεί δεσπόζουσα επιρροή (dominant influence) στην θυγατρική 

επιχείρηση, δηλαδή διαθέτει είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω τρίτων 

τουλάχιστον το 20% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου της 

θυγατρικής και ταυτόχρονα ασκεί κυριαρχική επιρροή στην διοίκηση ή την 

λειτουργία της τελευταίας. 

 

                                                           
21 Αληφαντής Στ. Γεώργιος (2015), Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, σελ. 25 
22 Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκης Π. (2004), Λογιστική Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σελ. 42 
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Μία μητρική επιχείρηση μπορεί να διακριθεί σε holding και σε parent company. 

Η εταιρία holding είναι εκείνη η οποία δεν ασκεί άμεσα κάποια εμπορική 

δραστηριότητα αλλά περιορίζεται στον έλεγχο άλλων εταιριών. Η parent company 

είναι εκείνη η οποία συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις αλλά και η ίδια έχει παρόμοια 

παραγωγική ή εμπορική δραστηριότητα. 

Η θυγατρική επιχείρηση ( ή ενναλακτικά εξαρτημένη, υποτελής, ελεγχόμενη ή 

παραφυάδα) είναι η επιχείρηση που ελέγχεται με έναν από τους τέσσερις παραπάνω 

τρόπους από την μητρική. Ενδέχεται μία θυγατρική επιχείρηση να είναι ταυτόχρονα 

και μητρική όταν και η ίδια έχει θυγατρική ή θυγατρικές επιχειρήσεις. Οι τελευταίες 

θεωρούνται θυγατρικές της κορυφαίας μητρικής και χαρακτηρίζονται ως έμμεσες 

θυγατρικές ή υποθυγατρικές. 

Να αναφέρουμε επίσης την συγγενή επιχείρηση (associated undertaking) στης 

οποίας το κεφάλαιο συμμετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 10% μια άλλη επιχείρηση 

(συμμετέχουσα), η οποία ταυτόχρονα ασκεί ουσιώδη επιρροή στην διαχείριση και την 

οικονομική πολιτική της πρώτης. 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και συγκεκριμένα το πρότυπο 28 αναφέρουν 

τον όρο της σημαντικής επιρροής, δίνοντας την δυνατότητα συμμετοχής μιας 

οικονομικής οντότητας στις αποφάσεις που αφορούν την χρηματοοικονομική και 

λειτουργική πολιτική μιας άλλης οντότητας, με εξαίρεση την περίπτωση ελέγχου ή από 

κοινού ελέγχου των εν λόγω πολιτικών23. 

Το συγκεκριμένο πρότυπο θέτει έναν ποσοτικό όρο για την ύπαρξη σημαντικής 

επιρροής σε μια άλλη οικονομική οντότητα το οποίο εκφράζεται με ποσοστό 

μεγαλύτερο ή ίσο του 20% στα δικαιώματα ψήφου της δεύτερης οντότητας. Εάν το 

ποσοστό είναι μικρότερο του 20% τότε δεν υπάρχει σημαντική επιρροή. 

Οι ποιοτικοί όροι για την ύπαρξη σημαντικής επιρροής πάνω σε μια οικονομική 

οντότητα περιγράφονται με την ισχύ ενός από τα παρακάτω24: 

 

1) Αντιπροσώπευση στο Δ.Σ. ή σε ισοδύναμο διοικητικό όργανο, 

2) Συμμετοχή στις διαδικασίες χάραξης της πολιτικής της συγγενούς 

επιχείρησης καθώς και στην λήψη αποφάσεων σχετικά με μερίσματα ή 

άλλες διανομές κερδών, 

                                                           
23 Νεγκάκης Χρήστος (2015), Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς – Ειδικά Θέματα, σελ. 

305 
24 Στο ίδιο. 
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3) Ύπαρξη σημαντικών συναλλαγών μεταξύ τους, 

4) Ανταλλαγή διευθυντικών στελεχών 

5) Παροχή ουσιαστικής τεχνικής πληροφόρησης.  

 

 

3.3 Διάκριση ομίλου και συνδεδεμένων επιχειρήσεων 

 

 

Πρακτικά οι δύο όροι, του ομίλου και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, 

χρησιμοποιούνται ταυτόσημα χωρίς να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ τους. Πρέπει 

παρόλα αυτά να υπάρξει εννοιολογική διάκριση αναμεταξύ τους καθώς η σύνδεση 

αναφέρεται γενικά στην ύπαρξη μιας ειδικής σχέσης ανάμεσα στις επιχειρήσεις με 

αυτοτελή νομική υπόσταση, η οποία έχει τον χαρακτήρα της άσκησης κυριαρχικής 

επιρροής από μια επιχείρηση σε μια άλλη. Για την ύπαρξη της σύνδεσης αρκεί απλά η 

δυνατότητα της άσκησης επιρροής. 

Ο όμιλος σαν έννοια αναφέρεται στην ένταξη ενός αριθμού επιχειρήσεων σε 

ένα σύνολο που εμφανίζει οικονομική και διοικητική ενότητα με κύριο χαρακτηριστικό 

την άσκηση κεντρικού ελέγχου από την μητρική εταιρία προς τις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις. Έτσι για την ύπαρξη ενός ομίλου απαιτείται η πραγματική άσκηση της 

επιρροής με έντονο το στοιχείο της ενότητας και του συνόλου. 

Επομένως η έννοια της σύνδεσης είναι ευρύτερη από την εκείνη του ομίλου 

επιχειρήσεων αφού η σχέση της σύνδεσης αποτελεί προϋπόθεση για την δημιουργία 

ομίλου, ενώ αντιθέτως η ύπαρξη σύνδεσης δεν συνεπάγεται και αναγκαστικά την  

ύπαρξη ομίλου25. 

 

3.4 Η έννοια της συνδεδεμένης επιχείρησης 

 

Ο αρχικός ορισμός των συνδεδεμένων επιχειρήσεων δόθηκε από τον Ν. 

2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και συγκεκριμένα από την παράγραφο 5 του 

                                                           
25 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη. Σελ.6 
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άρθρου 42ε26 σε συνδυασμό με το άρθρο 96 παράγραφος 1 του ίδιου νόμου27. Στη 

συνέχεια η έννοια της συνδεδεμένης επιχείρησης διευκρινίστηκε από το Υπουργείο 

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

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

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. 

Για την χρήση του 2013, ο νόμος 4170/2013 και συγκεκριμένα η παράγραφος 

3 του άρθρου 64 ορίζει ότι δύο οι περισσότερες εταιρείες θεωρούνται συνδεδεμένες 

όταν ισχύει μία τουλάχιστον από τις παρακάτω συνθήκες: 

                                                           
26 Για την εφαρμογή αυτού του Νόμου συνδεμένες επιχειρήσεις είναι: 

α. Οι επιχειρήσεις εκείνες μεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση μητρικής επιχείρησης προς θυγατρική. 

Σχέση μητρικής επιχείρησης προς θυγατρική υπάρχει όταν μία επιχείρηση (μητρική): 

α.α. ή έχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης (θυγατρικής) 

επιχείρησης, έστω και αν η πλειοψηφία αυτή σχηματίζεται ύστερα από συνυπολογισμό των τίτλων και 

δικαιωμάτων που κατέχονται από τρίτους για λογαριασμό της μητρικής επιχείρησης. 

β.β. ή ελέγχει την πλεοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης (θυγατρικής) επιχείρησης ύστερα από 

συμφωνία με άλλους μετόχους ή εταίρους της επιχείρησης αυτής, 

γ.γ. ή συμμετέχει στο κεφάλαιο μιας άλλης επιχείρησης και έχει το δικαίωμα είτε άμεσα είτε μέσω τρίτων 

να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών των οργάνων διοίκησης της επιχείρησης αυτής 

(θυγατρικής). 

δδ) - ή έχει την εξουσία να ασκεί ή πράγματι ασκεί κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο σε άλλη επιχείρηση 

(θυγατρική επιχείρηση), - ή, με άλλη επιχείρηση (θυγατρική επιχείρηση), υπάγονται στην ενιαία 

διεύθυνση της μητρικής επιχείρησης. 

β. Οι συνδεόμενες επιχειρήσεις της προηγούμενης περίπτωσης α, και κάθε μία από τις θυγατρικές ή τις 

θυγατρικές των θυγατρικών των συνδεμένων αυτών επιχειρήσεων. 

γ. Οι θυγατρικές επιχειρήσεις των προηγούμενων περιπτώσεων α και β, άσχετα αν μεταξύ των 

θυγατρικών αυτών δεν υπάρχει απευθείας δεσμός συμμετοχής. 

δ. Οι συνδεμένες επιχειρήσεις των προηγουμένων περιπτώσεων α, β και γ και κάθε άλλη επιχείρηση που 

συνδέεται με αυτές με τις σχέσεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 96. 

 
27 Με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 90 έως και 94, κάθε επιχείρηση, που 

διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, υπόκειται σε ενοποίηση εφόσον: 

α) Η επιχείρηση αυτή, καθώς και μία ή περισσότερες επιχειρήσεις με τις οποίες δεν συνδέεται με τις 

σχέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 42ε, παρ. 5 περίπτ. α, έχουν τεθεί υπό ενιαία διεύθυνση κατόπιν 

συμβάσεως που έχει συναφθεί με την πρώτη επιχείρηση ή σύμφωνα με όρους του καταστατικού τους, ή 

β) τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα της επιχείρησης αυτής, καθώς και μιας ή 

περισσοτέρων επιχειρήσεων με τις οποίες δεν συνδέεται με τις σχέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 42ε 

παρ. 5 περίπτ. α, αποτελούνται κατά πλειοψηφία από τα ίδια πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα κατά τη 

διάρκεια της χρήσης και μέχρι την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 



13 
 

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 2014 και μετά ο ορισμός των συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων ορίζεται από τον νόμο 4172/2013 και συγκεκριμένα από το άρθρο 2, 

παράγραφο ζ. Συνδεδεμένο πρόσωπο νοείται: 

ζ) «συνδεδεμένο πρόσωπο»: κάθε πρόσωπο28, το οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα 

στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό29 

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 

                                                           
28 Ν. 4172/2013 άρθρο 2 παρ. β) «πρόσωπο»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική 

οντότητα 
29 Ν. 4172/2013 άρθρο 2 παρ. στ) «συγγενικό πρόσωπο»: ο/η σύζυγος και οι ανιόντες ή κατιόντες σε 

ευθεία γραμμή 
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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 η ελέγχου η 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. 

  

3.5 Παράδειγμα συνδεδεμένων επιχειρήσεων 

 

 

Η εταιρία Α συμμετέχει στο κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στην εταιρία Β με 

ποσοστό 35%, στην εταιρία Γ με ποσοστό 55% (άρα η Γ είναι θυγατρική της Α), στην 

εταιρία Δ με ποσοστό 60% (άρα η Δ είναι θυγατρική της Α).  

Στην εταιρία Β συμμετέχουν επίσης οι θυγατρικές Γ και Δ με ποσοστά, η Γ 12% και η 

Δ με 14%.  

 

Σχηματικά θα έχουμε:  

 

            

                                                  Σχήμα 1. 

 

Στο παραπάνω σχήμα διαφαίνεται πως και οι τέσσερις επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες. 

Ειδικότερα, η εταιρία Α είναι μητρική και οι υπόλοιπες τρεις είναι οι θυγατρικές της 
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αφού η Α ελέγχει άμεσα την Γ (συμμετοχή 55%) και την Δ (συμμετοχή 60%). Επίσης 

η Α ελέγχει έμμεσα και την Β αφού μπορεί το ποσοστό συμμετοχής της Α στην Β να 

είναι 35%, αλλά η Α, λόγω της πλειοψηφικής συμμετοχής της στις εταιρίες Γ και Δ, 

ελέγχει επιπλέον και (55% x 12%) = 6,6% των δικαιωμάτων ψήφου της Β μέσω της Γ 

και (60% x 14%) = 8,4% των δικαιωμάτων ψήφου της Β μέσω της Δ. Έτσι η εταιρία Α 

ελέγχει συνολικά το 35% + 6,6% + 8,4% = 50% των δικαιωμάτων ψήφου της Β30. 

 

 

3.6 Ορισμός και βασικά χαρακτηριστικά πολυεθνικών ομίλων 

 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αποτελούν το οικονομικό φαινόμενο της 

μεταπολεμικής περιόδου γνωρίζοντας ταχεία ανάπτυξη κυρίως από την δεκαετία του 

1960 και ύστερα. Ο κύριος όγκος των πολυεθνικών επιχειρήσεων προήλθε από τις 

ΗΠΑ (οι οποίες αποτέλεσαν την βασική πηγή προέλευσης λόγω της οικονομικής 

δύναμης που απέκτησαν μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο). Οι βασικότεροι τόποι 

προορισμού αυτών των εταιριών ήταν ο Καναδάς, η Ευρώπη και η Λατινική Αμερική. 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 άρχισαν να εμφανίζονται πολυεθνικές εταιρίες 

από άλλες ανεπτυγμένες χώρες (όπως ο Καναδάς, η Γερμανία, η Ιαπωνία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο) με κύριο τόπο προορισμού τις αναπτυσσόμενες οικονομίες 

(Βραζιλία, Μεξικό, Σιγκαπούρη και Ταϊβάν).  

Η μαζική έξοδος κεφαλαίου προήλθε κυρίως από την αποταμίευση και 

επένδυση όχι σε αγορά χρηματιστηριακών τίτλων αλλά για επένδυση σε πραγματικό 

κεφάλαιο ανά τον κόσμο. Υπάρχει μεταφορά της παραγωγικής δραστηριότητας της 

επιχείρησης στο εξωτερικό με την μορφή των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (Foreign 

Direct Investment) παίρνοντας την μορφή μιας παραγωγικής μονάδας. Η Ξένη Άμεση 

Επένδυση αποτελείται από την θυγατρική επιχείρηση (affiliate, subsidiary) η οποία 

δραστηριοποιείται στην χώρα αποδέκτη (host country) και αποτελεί προέκταση της 

αρχικής επιχείρησης που επενδύει και εδρεύει στην χώρα βάσης (home country) 

αποτελώντας την μητρική επιχείρηση.  

Έτσι έχουμε την δημιουργία της πολυεθνικής επιχείρησης – multinational  

corporation – η οποία έχοντας ως βάση μια χώρα, αναπτύσσει παραγωγικές 

                                                           
30 Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκης Π. (2004), Λογιστική Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σελ. 44 
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δραστηριότητες αγαθών και υπηρεσιών σε μια άλλη χώρα. Η μητρική επιχείρηση ασκεί 

άμεσο έλεγχο στην πολιτική των θυγατρικών της και χαράσσει την στρατηγική στις 

σημαντικές λειτουργίες της παραγωγής, χρηματοδότησης, των πωλήσεων, κτλ. Από 

εδώ συνάγεται και η «δυαδική» φύση μιας πολυεθνικής επιχείρησης η οποία 

χαρακτηρίζεται συγκεντρωτική αλλά ταυτόχρονα και αποκεντρωτική. 

Η αποκέντρωση χαρακτηρίζεται από την περιφερειακή διοίκηση των 

θυγατρικών επιχειρήσεων οι οποίες ασχολούνται με τις καθημερινές δραστηριότητες 

της παραγωγικής μονάδας, τις ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς καθώς και την 

βραχυπρόθεσμη οικονομική πολιτική σε τοπικό επίπεδο. Η συγκέντρωση αφορά την 

κορυφή της διοικητικής πυραμίδας του πολυεθνικού ομίλου η οποία λαμβάνει 

αποφάσεις σε θέματα ζωτικής σημασίας που αφορούν σε θέματα συνεργασίας και 

συγχρονισμού των ανά τον κόσμο παραγωγικών μονάδων της επιχείρησης όπως και σε 

θέματα επενδύσεων και χρηματοδότησης31.  

 

3.7 Η δομή ενός πολυεθνικού ομίλου 

 

Μέσω των πολυεθνικών επιχειρήσεων πραγματοποιείται μια διεθνής ροή 

παραγωγικών συντελεστών και όχι μόνο, καθώς εκτός από γη και την μη εξειδικευμένη 

εργασία οι παραγωγικοί συντελεστές που μεταφέρονται μπορεί να είναι κεφάλαιο, 

εργασία, τεχνολογία, καθώς και διοίκηση επιχειρήσεων. 

 

 

                                                  Σχήμα 2. 

 

                                                           
31 Πουρναράκης Ε. (2000),  Διεθνής Οικονομική – Μια εισαγωγική προσέγγιση, σελ. 461 
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Σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα η μητρική επιχείρηση Μ βρίσκεται στο 

κέντρο αυτής της συνεχούς ανταλλαγής και μεταφοράς. Η Μ λειτουργεί ως το κέντρο 

της λήψης των αποφάσεων σχετικά με τον προγραμματισμό των στόχων και της 

λειτουργίας των θυγατρικών της. Η μητρική επιχείρηση θα πρέπει αρχικά να 

αποφασίσει σχετικά με την επιλογή του τόπου εγκατάστασης των θυγατρικών της 

βασιζόμενη σε ένα σύνολο κριτηρίων που αφορούν τόσο την παραγωγή του προϊόντος 

και την προμήθεια των πρώτων υλών έως και την  εξεύρεση των κατάλληλων αγορών 

για την ικανοποίηση της ζήτησης του προϊόντος.   

Σε ένα σύστημα θυγατρικών επιχειρήσεων όπως του σχήματος οι λειτουργίες 

της παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος πραγματοποιούνται με την στενή 

συνεργασία των επιμέρους επιχειρήσεων και υπό τον έλεγχο και την καθοδήγηση της 

μητρικής επιχείρησης με το χαρακτηριστικό της συμπληρωματικότητας ανά μεταξύ 

τους. Έτσι η Θ1 μπορεί να προμηθεύει τις  Θ2 και Θ4 με πρώτες ύλες, η Θ4 να προμηθεύει 

την Θ3 με ημικατεργασμένο προϊόν και στην συνέχεια η Θ2 να αναλαμβάνει η ίδια την 

πώληση του τελειοποιημένου προϊόντος με την συμβολή της μητρικής επιχείρησης 

στην στρατηγική που θα ακολουθήσει. Επομένως το σύστημα ενός πολυεθνικού ομίλου 

αποτελεί ουσιαστικά έναν μικρόκοσμο του διεθνούς οικονομικού συστήματος32.    

Διακρίνονται δύο πρότυπα ενοποίησης μεταξύ των επιχειρήσεων ενός 

πολυεθνικού ομίλου. Το πρώτο πρότυπο είναι η οριζόντια ενοποίηση κατά την οποία 

τα τελικά προϊόντα παράγονται με βάση την προκαθορισμένη εξειδίκευση στα πλαίσια 

υψηλού βαθμού ενοποίησης. Η μητρική εταιρία καθορίζει την εξειδίκευση 

λαμβάνοντας υπόψη όλους του παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος παραγωγής σε 

κάθε χώρα (παραγωγικοί συντελεστές, κόστη μεταφοράς, κτλ.) και στην συνέχεια οι 

θυγατρικές επιχειρήσεις και η μητρική ανταλλάσσουν τα παραγόμενα προϊόντα μεταξύ 

τους έτσι ώστε να καλύψουν μεγάλο εύρος ποικιλιών του ίδιου προϊόντος. Κάθε 

θυγατρική επιχείρηση διαθέτει τα προϊόντα της σε μια προκαθορισμένη γεωγραφική 

περιοχή όπως μια χώρα ή και ολόκληρη ήπειρος. Το δεύτερο πρότυπο ενοποίησης 

προβλέπει την καθετοποίηση στην παραγωγή. Με αυτό το πρότυπο κάθε θυγατρική 

συμμετέχει στην παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων τα οποία χρησιμοποιούνται ως 

εισροές για την παραγωγή του τελικού προϊόντος. Το τελικό προϊόν θα παραχθεί από 

άλλη θυγατρική και θα διατεθεί στην διεθνή αγορά. 

 

                                                           
32 Πουρναράκης Ε. (2000), Διεθνής Οικονομική – Μια εισαγωγική προσέγγιση, σελ. 472 



18 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

 

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

 

4.1 Ορισμός 

 

 

Οι ενδοομιλικές συναλλαγές ορίζονται σαν εκείνες οι συναλλαγές (παράδοση 

αγαθών, παροχή υπηρεσιών, μεταβίβαση άυλων περιουσιακών στοιχείων) οι οποίες 

πραγματοποιούνται ανάμεσα στις επιχειρήσεις οι οποίες συγκροτούν έναν όμιλο. Η 

τιμολόγηση των συναλλαγών (transfer pricing) μεταξύ των συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων αναφέρεται στον προσδιορισμό της αξίας των συναλλαγών μεταξύ 

αυτών των επιχειρήσεων. Η τιμή της ενδοομιλικής συναλλαγής είναι το αποτέλεσμα 

της ενδοομιλικής τιμολόγησης33. 

 

 

4.2 Λειτουργία των ενδοομιλικών συναλλαγών 

 

Οι ενδοομιλικές συναλλαγές πραγματοποιούνται είτε εγχωρία, στα πλαίσια 

συναλλαγών επιχειρήσεων ενός ομίλου εντός των συνόρων μιας χώρας, είτε 

διασυνοριακά από πολυεθνικούς ομίλους. Οι στόχοι της επιχείρησης για την 

μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων είναι διαφορετικοί και εξαρτώνται ανάλογα από το 

αν οι ενδοομιλικές συναλλαγές πραγματοποιούνται εγχώρια ή διασυνοριακά. Οι 

εγχώριες ενδοομιλικές συναλλαγές έχουν ως στόχο την μεγαλύτερη αυτονομία της 

διεύθυνσης, δίνεται βάρος στην παρακίνηση των στελεχών των εταιριών του ομίλου 

για μεγιστοποίηση του συνολικού αποτελέσματος, υπάρχει καλύτερη αξιολόγηση της 

απόδοσης καθώς και μεγαλύτερη σύγκλιση των γενικότερων στόχων. Οι στόχοι των 

διασυνοριακών ενδοομιλικών συναλλαγών εστιάζονται κυρίως στην ελαχιστοποίηση 

της φορολογικής υποχρέωσης, την μείωση των διαφόρων τελών και των δασμών, τον 

έλεγχο και την προστασία από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις καθώς και την 

                                                           
33 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ.6 
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ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης μιας θυγατρικής και την βελτίωση των σχέσεων 

με ξένες κυβερνήσεις.  

Στην περίπτωση των εγχώριων ενδοομιλικών συναλλαγών η τιμή στην οποία 

τιμολογούνται οι συναλλαγές μπορούν να καθοριστούν με τρεις τρόπους34: 

 

1) Με κεντρική συμφωνία μεταξύ των στελεχών των εταιριών του ομίλου με 

τιμή που θα προκύψει μετά από διαπραγματεύσεις (negotiated transfer 

price), 

2) Με βάση το κόστος, 

3) Με βάση την τιμή που ισχύει στην αγορά (market price). 

 

Στην περίπτωση της κεντρικής συμφωνίας μετά από διαπραγματεύσεις η τιμή 

θα πρέπει να βρίσκεται μεταξύ ενός εύρους αποδεκτών τιμών για τα δύο μέρη καθώς 

εάν η τιμή είναι χαμηλότερη από το κόστος για την εταιρία που πουλά θα προκύψουν 

ζημίες ενώ αντίστοιχα αν η τιμή είναι υψηλή τότε θα είναι αδύνατο για την αγοράστρια 

εταιρία να αποκομίσει κάποιο κέρδος. 

Η πωλήτρια εταιρία, για να πραγματοποιήσει την ενδοομιλική συναλλαγή, θα 

πρέπει να καθορίσει μία τιμή η οποία να καλύπτει το μεταβλητό κόστος35 ανά μονάδα 

προϊόντος – εφόσον δεν υπάρχει αντίκτυπος στο σταθερό κόστος36 – καθώς και το 

τυχόν κόστος ευκαιρίας από τις χαμένες πωλήσεις σε τρίτους που οφείλεται σε 

ανεπαρκή παραγωγική δυναμικότητα. Επομένως για την πωλήτρια επιχείρηση ισχύει: 

 

Εσωτερική τιμή  ≥  μεταβλητό κόστος ανά μονάδα +  

Συνολικό περιθώριο

συνεισφοράς επί των

χαμένων πωλήσεων

Αριθμός μονάδων που

μεταβιβάζονται 

 

 

Η αγοράστρια εταιρία από την μεριά της, εφόσον έχει την επιλογή προμήθειας 

του προϊόντος από έναν εξωτερικό προμηθευτή, θα πρέπει να αγοράσει το προϊόν από 

                                                           
34 Garrison H. Ray, Noreen W. Eric (2006), Διοικητική Λογιστική, σελ. 564 
35 Μεταβλητό κόστος είναι εκείνο που επηρεάζεται από τις μεταβολές του επιπέδου δραστηριότητας 

της λειτουργικής μονάδας. 
36 Σταθερό είναι το κόστος που δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές του επιπέδου δραστηριότητας της 

λειτουργικής μονάδας. 

http://www.biblionet.gr/author/62164/Ray_H._Garrison
http://www.biblionet.gr/author/62165/Eric_W._Noreen
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την άλλη εταιρία του ομίλου σε τιμή μικρότερη από την τιμή που την προσφέρει ο 

προμηθευτής. Επομένως για την αγοράστρια επιχείρηση ισχύει: 

 

Εσωτερική τιμή  ≤  Κόστος αγοράς από εξωτερικό προμηθευτή 

 

Παράδειγμα37: 

 

Η Collyer Products Inc. έχει μια διεύθυνση βαλβίδων, που κατασκευάζει και πωλεί μια 

τυποποιημένη βαλβίδα. Για την συγκεκριμένη διεύθυνση ισχύουν τα παρακάτω: 

Παραγωγική δυναμικότητα = 100.000 βαλβίδες 

Τιμή πώλησης σε εξωτερικούς πελάτες = 30€ 

Μεταβλητό κόστος ανά μονάδα = 16€ 

Σταθερό κόστος ανά μονάδα (σε πλήρη δυναμικότητα) = 9€ 

Η Collyer Products Inc. Έχει επίσης μια διεύθυνση αντλιών που θα μπορούσε να 

χρησιμοποιήσει αυτή την βαλβίδα σε μία από τις αντλίες της. Επί του παρόντος η 

διεύθυνση αντλιών αγοράζει 10.000 βαλβίδες τον χρόνο από έναν προμηθευτή από 

ξένη χώρα, στην τιμή των 29€  ανά τεμάχιο. 

 

Έστω ότι η διεύθυνση βαλβίδων έχει άφθονη αδρανή δυναμικότητα και μπορεί να 

καλύψει όλες τις ανάγκες της διεύθυνσης αντλιών. Να υπολογιστεί το αποδεκτό εύρος 

τιμών για την εσωτερική τιμή για τις δύο διευθύνσεις: 

Επειδή η διεύθυνση βαλβίδων έχει αδρανή δυναμικότητα δεν χρειάζεται να θυσιάσει 

εξωτερικές πωλήσεις για να συνεργαστεί με την διεύθυνση αντλιών, επομένως θα είναι: 

   

Εσωτερική τιμή  ≥  16 € +  
0 €

10.000 μονάδες
 = 16 € 

 

Η διεύθυνση αντλιών θα αρνηθεί να πληρώσει πάνω από 29 €, την τιμή που πληρώνει 

τώρα στον εξωτερικό προμηθευτή. Επομένως η εσωτερική τιμή θα πρέπει να βρίσκεται 

μεταξύ: 

16 €  ≤  Εσωτερική τιμή  ≤  29 € 

                                                           
37 Garrison H. Ray, Noreen W. Eric (2006), Διοικητική Λογιστική, σελ. 572 

 

http://www.biblionet.gr/author/62164/Ray_H._Garrison
http://www.biblionet.gr/author/62165/Eric_W._Noreen
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Έστω ότι η διεύθυνση βαλβίδων πωλεί όλες τις βαλβίδες που παράγει σε εξωτερικούς 

πελάτες. Ποιο θα πρέπει να είναι το αποδεκτό εύρος για την εσωτερική τιμή ανάμεσα 

στις δύο διευθύνσεις; 

 

Επειδή η διεύθυνση βαλβίδων πωλεί όλες τις βαλβίδες που μπορεί να κατασκευάσει 

στην εξωτερική αγορά, θα χρειαστεί να θυσιάσει μερικές από αυτές τις πωλήσεις για 

να εξυπηρετήσει την διεύθυνση αντλιών. Συνεπώς η διεύθυνση βαλβίδων έχει κάποιο 

κόστος ευκαιρίας, το οποίο είναι το συνολικό περιθώριο συνεισφοράς στις χαμένες 

πωλήσεις: 

Εσωτερική τιμή  ≥  16€ +  
(30 € - 16 €) x 10.000 μονάδες

10.000 μονάδες
 = 30 € 

Επειδή η διεύθυνση αντλιών έχει την δυνατότητα να αγοράσει βαλβίδες από τον 

εξωτερικό προμηθευτή στην τιμή των 29 € ανά τεμάχιο, δεν θα γίνουν καθόλου 

μεταβιβάσεις ανάμεσα στις δύο διευθύνσεις. 

 

Έστω και πάλι ότι η διεύθυνση βαλβίδων πωλεί όλες τις που μπορεί να κατασκευάσει 

σε εξωτερικούς πελάτες. Επίσης υποθέτουμε πως μπορούν να αποφευχθούν 

μεταβλητές δαπάνες ύψους 3 € με εσωτερικές μεταβιβάσεις λόγω της μείωσης των 

δαπανών πωλήσεων. Να υπολογιστεί το αποδεκτό εύρος τιμών: 

 

Εσωτερική τιμή  ≥  (16 € - 3 €) +  
(30 € - 16 €) x 10.000 μονάδες

10.000 μονάδες
 = 27 € 

 

Επομένως η εσωτερική τιμή θα βρίσκεται μεταξύ: 

 

27 €  ≤  Εσωτερική τιμή  ≤  29 € 

 

Στην περίπτωση των διασυνοριακών ενδοομιλικών συναλλαγών  η βασική 

επιδίωξη είναι ο καθορισμός μιας εσωτερικής τιμής με στόχο την μείωση της 

φορολογικής επιβάρυνσης καθώς και η ενίσχυση μιας ξένης θυγατρικής. Για 

παράδειγμα ο ορισμός χαμηλής εσωτερικής τιμής για ανταλλακτικά που 

αποστέλλονται σε μια ξένη θυγατρική  μπορεί να μειώσει το ύψος των οφειλόμενων 
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δασμών καθώς τα ανταλλακτικά διασχίζουν την διεθνή αγορά ή μπορεί να βοηθήσει 

την θυγατρική να ανταγωνιστεί σε ξένες αγορές διατηρώντας το κόστος της. Από την 

άλλη πλευρά, ο ορισμός υψηλής εσωτερικής τιμής μπορεί να βοηθήσει μια πολυεθνική 

εταιρία να αποκομίσει κέρδη από μια χώρα που έχει αυστηρούς ελέγχους εξαγωγών 

συναλλάγματος ή μπορεί να επιτρέψει σε μια πολυεθνική εταιρία να μεταβιβάσει 

εισόδημα από μια χώρα με υψηλούς φορολογικούς συντελεστές σε μια άλλη με 

μικρότερους38.  

 

Έχουμε το παρακάτω παράδειγμα: 

 

Η αυτοκινητοβιομηχανία A κατασκευάζει ένα μοντέλο αυτοκινήτου κόστους 30.000 

ευρώ. Το συγκεκριμένο μοντέλο αυτοκινήτου πωλείται στην γαλλική αγορά με τιμή 

50.000 ευρώ. Το κέρδος από την πώληση του αυτοκινήτου για την εταιρία είναι ίσο με 

P = 50.000 – 30.000 = 20.000 ευρώ. Έστω ότι ο φορολογικός συντελεστής στην Γαλλία 

είναι 30%. Η A έχει υποχρέωση καταβολής φόρου ίση με T = 20.000 x 30% = 6.000 

ευρώ. Ο όμιλος της A για να αποφύγει την υψηλή καταβολή φόρων στην χώρα 

παραγωγής, θα πουλήσει το αυτοκίνητο μέσω της θυγατρικής της στην Ρουμανία για 

40.000 ευρώ. Η Ρουμανία είναι μια χώρα που διατηρεί χαμηλούς φορολογικούς 

συντελεστές. Έστω ότι ο συντελεστής φόρου ισούται με 10%. Με αυτή την κίνηση η 

συνολικός φόρος που θα πληρώσει ο όμιλος θα είναι (10.000 x 30% + 10.000 x 10%) 

= 4.000 ευρώ. Το αποτέλεσμα για την χώρα παραγωγής θα είναι η απώλεια 

φορολογικών εσόδων ύψους 2.000 ευρώ39. 

Οι πολυεθνικοί όμιλοι έχουν μεγάλη δυνατότητα να μειώσουν τα φορολογικά 

βάρη, με αποτέλεσμα οι φορολογικές αρχές να αδυνατούν σε αρκετές περιπτώσεις να 

αντιμετωπίσουν ενδεχόμενα φαινόμενα φοροδιαφυγής. Το βασικό εργαλείο για την 

μείωση του φορολογικού βάρους είναι η μεταφορά των φορολογητέων κερδών στις 

χώρες με τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές ή η μεταφορά του κόστους σε 

χώρες με υψηλούς φορολογικούς συντελεστές.  

Οι πολυεθνικοί όμιλοι χρησιμοποιούν τις διαφορές στις φορολογικές 

νομοθεσίες των χωρών που δραστηριοποιούνται έτσι ώστε να πραγματοποιούν κέρδη 

σε χώρες με τον χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή. Τα κέρδη του ομίλου ενδέχεται 

                                                           
38 Garrison H. Ray, Noreen W. Eric (2006), Διοικητική Λογιστική, σελ. 571 
39 G. MATEI, D. PÎRVU, Transfer Pricing in the European Union, 2011 

http://www.biblionet.gr/author/62164/Ray_H._Garrison
http://www.biblionet.gr/author/62165/Eric_W._Noreen
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να μην επηρεαστούν από την τιμή της ενδοομιλικής συναλλαγής η οποία όμως 

επηρεάζει την φορολογική βάση της κάθε επιχείρησης του ομίλου και κατ’ επέκταση 

τα φορολογικά έσοδα του κράτους δραστηριοποίησης. Η μεταφορά των κερδών ή 

ζημιών μπορεί να πραγματοποιείται ακόμη και μέσα στην ίδια την χώρα, ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις του ομίλου έτσι ώστε να μεταφέρονται κέρδη στις ζημιογόνες 

επιχειρήσεις40. 

 

 

4.3 Διασυνοριακή μεταφορά κερδών 

 

Η μεταφορά των κερδών από χώρα σε χώρα πραγματοποιείται μέσω της 

υπερτιμολόγησης ή υποτιμολόγησης αγαθών, υπηρεσιών και δικαιωμάτων όπως 

επίσης και την επίρριψη δαπανών από μία εταιρία σε άλλη μέσα στον όμιλο.  

Οι διάφοροι τρόποι μέσω των οποίων μπορούν πολυεθνικές εταιρείες να 

ελαχιστοποιήσουν τους φόρους που καταβάλλουν μεταφέροντας κέρδη από μια χώρα 

σε άλλη μπορεί να είναι η καταβολή υψηλών royalties  σε εταιρείες του ίδιου ομίλου 

σε χώρα εγκατάστασης με μικρότερο φορολογικό συντελεστή. Επίσης η αγορά 

ακριβών πρώτων υλών από συνδεδεμένες εταιρείες με έδρα σε άλλες χώρες και ο 

δανεισμός από μια εταιρεία του ομίλου σε άλλη, με το σύνολο των χρεωστικών τόκων 

της δανειζόμενης εταιρείας να εκπίπτει και τη δανείστρια να μη φορολογείται για το 

σχετικό έσοδο41.  

Για την πραγματοποίηση της τιμολόγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών και την 

μεταφορά κερδών ή ζημιών συμμετέχουν τα εξής μέρη42:  

 

1) Οι φορολογικές αρχές της χώρας που είναι εγκατεστημένη η θυγατρική 

επιχείρηση και η οποία είναι το υποκείμενο της αγοράς των ενσώματων αγαθών 

(εμπορευμάτων ή παγίων), των υπηρεσιών, της χρησιμοποίησης των 

δικαιωμάτων – royalties και τέλος η μεταφορά δαπανών από άλλες επιχειρήσεις 

του ομίλου και είναι εγκατεστημένες εκτός της χώρας που είναι εγκατεστημένη 

η ίδια. 

 

                                                           
40 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ.13 
41 Στέφανος Κοτζαμάνης , Πως φοροαποφεύγουν οι πολυεθνικές,Euro2day, 2012   
42 Νίκος Μουστάκης (2009), Ενδοομιλικές Τιμολογήσεις μεταξύ πολυεθνικών επιχειρήσεων. 



24 
 

2) Οι φορολογικές αρχές της χώρας που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που 

πουλά – μητρική ή άλλη συνδεδεμένη επιχείρηση – (ενσώματα  αγαθά ή 

υπηρεσίες), εκμισθώνει δικαιώματα ή επιμερίζει δαπάνες. 

 

3) Η επιχείρηση – μητρική ή άλλη συνδεδεμένη επιχείρηση – που πουλά, 

εκμισθώνει ή επιμερίζει η οποία ονομάζεται «τιμολογούσα».   

 

4) Η θυγατρική επιχείρηση που αγοράζει, μισθώνει ή δέχεται διάφορες διοικητικές 

δαπάνες και ονομάζεται «τιμολογούμενη». 

 

 

4.4 Διεθνή παραδείγματα 

 

Τα τελευταία χρόνια οι πολυεθνικοί όμιλοι ακολουθούν την στρατηγική της 

μεταφοράς κερδών από χώρα σε χώρα με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η 

φορολογική τους επιβάρυνση. Οι σύνθετες και πολύπλοκες διαδικασίες της μεταφοράς 

κερδών μέσω των ενδοομιλικών συναλλαγών έχει οδηγήσει τις φορολογικές αρχές 

πολλών χωρών να αναζητούν τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου είτε μέσω 

αλλαγών στην φορολογική νομοθεσία είτε άσκησης εντατικών ελέγχων σε περιπτώσεις 

που αγγίζουν έως και ξεπερνούν τα όρια της φοροποφυγής. Τα παραδείγματα γνωστών 

ομίλων είναι αρκετά και σε πολλές περιπτώσεις τα πρόστιμα που έχουν κληθεί να 

πληρώσουν οι εταιρίες αγγίζουν τα πολλά εκατομμύρια.  

Η Starbucks κατηγορήθηκε για την θυγατρική της στο Ηνωμένο Βασίλειο πως 

από το 1998 μέχρι και το 2012 είχε πληρώσει φόρο εισοδήματος μόλις 8,6 εκατ. 

στερλίνες σε αντιδιαστολή με τον κύκλο εργασιών της θυγατρικής για την τριετία 2009 

– 2012 που άγγιζε τα 1,2 δισ. λίρες και εμφανιζόταν στα αποτελέσματα της ως μια 

ζημιογόνα επιχείρηση. Από την άλλη μεριά η μητρική της στις ΗΠΑ ανακοίνωνε στους 

επενδυτές της την εξαιρετική πορεία και απόδοση της θυγατρικής της στο Ηνωμένο 

Βασίλειο43. Η εταιρία μετέφερε χρήματα σε μια ολλανδική θυγατρική της για την 

πληρωμή δικαιωμάτων royalties, αγόρασε κόκκους καφέ από μια ελβετική θυγατρική 

της σε αυξημένη τιμή ενώ είχε συνάψει και δάνειο με άλλη θυγατρική της με υψηλό 

επιτόκιο.   

                                                           
43 Στέφανος Κοτζαμάνης , Πως φοροαποφεύγουν οι πολυεθνικές,Euro2day, 2012   
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Η Coca Cola το 2015 κλήθηκε από την IRS να λογοδοτήσει για υποχρέωση 

ύψους 3,3 δισ. δολαρίων που προέκυπτε από τις ενδοομιλικές συναλλαγές της μητρικής 

εταιρίας με τις θυγατρικές της στο εξωτερικό καθώς και σε μεταφορά κερδών που 

αποτυπώθηκε στο δηλωθέν εισόδημα της κατά την διετία 2007 – 2009. Η εταιρία από 

την μεριά της δήλωσε πως η διαφορά οφείλεται στον τρόπο που δηλώνει το εισόδημα 

από αδειοδοτήσεις για την παραγωγή, διανομή, πώληση, εμπορία και προώθηση των 

προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού μέσω των θυγατρικών της και είναι πλήρως 

συμβατή με την πρότυπη συμφωνία που σύναψε με την IRS το 1996. Με την 

στρατηγική αυτή η Coca Cola, σύμφωνα με την IRS, κατάφερε να φορολογηθεί με 

συντελεστή 23,6% για το 2014 σε σχέση με τον κανονικό που είναι 35%44.  

Άλλοι επιχειρηματικοί κολοσσοί όπως η Amazon, πραγματοποίησε πωλήσεις 

στο Ηνωμένο Βασίλειο της τάξης των 3,35 δισ. λιρών το 2011 ενώ κατέβαλε φόρο 

μόνο 1,8 εκ. λίρες. Η Google το 2011 με πωλήσεις 395 εκατ. λίρες κατέβαλε μόλις 6 

εκατ. λίρες σε φόρους45. 

Η Vodafone, στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ του 1998 και του 2003 

πραγματοποίησε ετήσια κέρδη της τάξης των 530 εκατομμυρίων λιρών πληρώνοντας  

ετήσιους φόρους περίπου 170 εκατομμύρια ευρώ. Από το 2003 έχει παρατηρηθεί πως 

ενώ έχουν αυξηθεί οι πωλήσεις, τα κέρδη έχουν μειωθεί, με τις απώλειες να φτάνουν 

τα 100 εκατομμύρια λίρες ετησίως. Αυτή η κατάρρευση των κερδών οφείλεται στο ότι 

η Vodafone κατέβαλε τόκους για χρήματα που δανείστηκε από τις εταιρείες εντός του 

ομίλου Vodafone. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία των τελευταίων 10 ετών η 

Vodafone κατέβαλε σε συνδεδεμένες εταιρίες 3,3 δισεκατομμύρια λίρες σε τόκους. 

Αυτές οι πληρωμές τόκων οδήγησαν σε έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα με το 

ποσό να φθάνει τα 961 εκατομμύρια λίρες με τελικό σκοπό την μείωση της τρέχουσας 

φορολογικής υποχρέωσης είτε την δημιουργία φορολογικών ελαφρύνσεων που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αντισταθμίσουν οποιαδήποτε μελλοντικά 

κέρδη. Στον όμιλο της Vodafone ανήκει και μια εταιρία με έδρα το Λουξεμβούργο, η 

Vodafone Investments Luxembourg S.a.r.l, η οποία χαρακτηρίζεται στην ιστοσελίδα 

της ως η κύρια εταιρεία χρηματοδότησης για τον όμιλο παγκοσμίως46. 

                                                           
44 The Wall Street Journal, Coca-Cola Owes $3.3 Billion in Taxes Over Foreign Transfer Licensing,          

Sept.2015 
45 BBC, Google Amazon Starbucks: The rise of 'tax shaming', May 2013 
46 Reuters, Business Insight: Vodafone in new 1 billion pounds tax "scandal", Jun. 2012 
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Υπολογίζεται ότι περίπου το 60% του παγκόσμιου εμπορίου διεξάγεται εντός 

πολυεθνικών ομίλων, μέσω ενδοομιλικών συναλλαγών. Τέτοιες συναλλαγές 

δημιουργούν προοπτικές φοροαποφυγής με αποτέλεσμα να εκτιμάται ότι δεν 

καταβάλλεται περίπου το 4% - 10% του φόρου εισοδήματος παγκοσμίως, ποσοστό που 

αντιστοιχεί σε 100 – 240 δισ. δολάρια ετησίως47. 

Οι παραπάνω πρακτικές της μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης των 

επιχειρήσεων βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο φορολογικό – νομοθετικό κενό της 

εκάστοτε χώρας, λαμβάνοντας έτσι τον χαρακτήρα του φορολογικού σχεδιασμού (tax 

planning), της φοροαποφυγής (tax avoidance) και της φοροδιαφυγής (tax evasion). 

Ως φοροδιαφυγή ορίζεται η συμπεριφορά που αποσκοπεί στην ολική ή μερική 

αποφυγή της φορολογικής υποχρέωσης παραβιάζοντας την διατάξεις της φορολογικής 

νομοθεσίας. Μπορεί να καταπολεμηθεί μέσω της φορολογικής διοίκησης και της 

αυστηρής εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας. Η φοροαποφυγή ορίζεται ως η 

πρακτική που αποσκοπεί στην ολική ή μερική αποφυγή της φορολογικής υποχρέωση 

εκμεταλλευόμενη τα κενά στην φορολογική νομοθεσία. Η φοροαποφυγή  

καταπολεμάται μέσα από την διόρθωση και βελτιστοποίηση της νομοθεσίας. Ο 

φορολογικός σχεδιασμός αποτελεί την στρατηγική της επιχείρησης έτσι ώστε να 

επιτυγχάνονται ευνοϊκότερες φορολογικές συνέπειες δίχως να παραβιάζεται η 

φορολογική νομοθεσία48.   

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διεθνούς φοροαποφυγής, αρκετές χώρες, τόσο 

στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια, προχωρούν στην ενίσχυση της νομοθεσίας για τον 

έλεγχο των ενδοομιλικών συναλλαγών μέσω της τεκμηρίωσης τους , προχωρούν στη 

θέσπιση περιορισμών τόσο στις πληρωμές προς εξωχώριες (offshore) εταιρείες ή σε 

εταιρείες που είναι εγκατεστημένες σε μη συνεργάσιμα κράτη, όσο και στην έμμεση 

μεταφορά κερδών προς χώρες με χαμηλό φορολογικό συντελεστή, θεσπίζονται 

κανόνες για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (C.F.C. rules) και γενικοί κανόνες 

αντι-φοροαποφυγής  (general anti-avoidance rules) κυρίως στο πλαίσιο αντιμετώπισης 

της πρακτικής της καταχρηστικής χρησιμοποίησης των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής 

Φορολογίας (treaty-shopping). Εκτός όμως από τη θέσπιση κανόνων για την 

αντιμετώπιση της διεθνούς φοροαποφυγής, πολλές χώρες υιοθετούν μέτρα για την 

προληπτική προσέγγιση του φαινομένου, όπως τις «προληπτικές φορολογικές 

                                                           
47 Ernst & Young, Ιούνιος 2016  
48 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ.21 
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συμφωνίες» μεταξύ της φορολογικής διοίκησης και των φορολογούμενων. Οι 

συμφωνίες αυτές παίρνουν κυρίως τη μορφή του γαλλικού φορολογικού «Rescrit» ή 

των Συμφωνιών Προκαθορισμένης Τιμολόγησης (Advance Pricing Arrangements)49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
49 Κατερίνα Σαββαΐδου, Συμπόσιο Transfer Pricing , «Το transfer pricing στο προσκήνιο των διεθνών 

φορολογικών εξελίξεων και η εφαρμογή του στην Ελλάδα», 2014 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ 

 

5.1 Εισαγωγή στις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ 

 

 

Η ταυτόχρονη ανάπτυξη και μεγέθυνση των πολυεθνικών επιχειρήσεων έχει 

οδηγήσει σε πολύπλοκα φορολογικά ζητήματα απασχολώντας τόσο τις φορολογικές 

αρχές, όσο και τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Δημιουργήθηκαν πρακτικές δυσκολίες 

προσδιορισμού των εσόδων και  δαπανών μιας εταιρίας ή μιας μόνιμης εγκατάστασης 

- που είναι μέρος ενός ομίλου - ενώ η ανάγκη συμμόρφωσης σε νόμους και διοικητικές 

απαιτήσεις που διαφέρουν από χώρα σε χώρα δημιούργησε πρόσθετα προβλήματα 

τουλάχιστον για το κομμάτι των ενδοομιλικών συναλλαγών. 

Έτσι ο ΟΟΣΑ ανέλαβε την πρωτοβουλία να εκπονήσει ένα πλαίσιο 

κατευθυντήριων οδηγιών για την ορθή λειτουργία των ενδοομιλικών συναλλαγών. Με 

αυτές τις οδηγίες διασφαλίζεται αφενός η αναλογούσα εθνική φορολογική βάση και 

αφετέρου η αποφυγή της διπλής φορολόγησης καθώς και στο να βοηθήσουν τις 

φορολογικές αρχές αλλά και τους ομίλους, υποδεικνύοντας τρόπους  για να βρεθούν 

αμοιβαία ικανοποιητικές λύσεις σε περιπτώσεις ενδοομιλικών συναλλαγών, έτσι ώστε 

να ελαχιστοποιούνται οι συγκρούσεις μεταξύ των φορολογικών αρχών, των 

φορολογικών αρχών με τους ομίλους και τέλος να αποφευχθούν δαπανηρές  δικαστικές 

διαδικασίες50. 

 Οι κατευθυντήριες  οδηγίες του ΟΟΣΑ αναλύουν τις μεθόδους αξιολόγησης 

σχετικά με το αν ικανοποιείται η αρχή των ίσων αποστάσεων πάνω στις εσωτερικές 

συνθήκες των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων ενός ομίλου επιχειρήσεων. Tα 

κράτη μέλη του OOΣA ενθαρρύνονται να ακολουθούν τις κατευθυντήριες  οδηγίες 

όσον αφορά τις ενδοομιλικές συναλλαγές, ενώ τα υποκείμενα φορολογίας – οι όμιλοι 

– ενθαρρύνονται να τις ακολουθούν στην εκτίμηση τους  σε σχέση με το αν οι 

ενδοομιλικές συναλλαγές τους συμβαδίζουν με την αρχή των ίσων αποστάσεων51. 

                                                           
50 Νίκος Μουστάκης (2009), Ενδοομιλικές Τιμολογήσεις μεταξύ πολυεθνικών επιχειρήσεων. 
51 Στο ίδιο. 
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Οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν είναι νομικά δεσμευτικές για τα συμβαλλόμενα 

μέρη, αλλά η έκδοση τους από έναν οργανισμό όπως ο ΟΟΣΑ  τις καθιστά  υψηλού 

κύρους και λαμβάνονται υπόψιν τόσο από τον νομοθέτη αλλά και από τις φορολογικές 

διοικήσεις οδηγώντας αρκετές χώρες μέλη του ΟΟΣΑ να ενσωματώσουν αυτές τις 

οδηγίες στο εθνικό  φορολογικό τους δίκαιο. 

 

 

5.2 Δομή των κατευθυντήριων οδηγιών του ΟΟΣΑ  

 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ αποτελούνται από οκτώ κεφάλαια 

διαρθρωμένα ως εξής52: 

 

Κεφάλαιο Ι: Η αρχή των ίσων αποστάσεων 

Κεφάλαιο ΙΙ: Παραδοσιακές μέθοδοι 

Κεφάλαιο ΙΙΙ: Άλλες μέθοδοι 

Κεφάλαιο ΙV: Διοικητικές μέθοδοι για την αποφυγή και επίλυση διαφορών από την          

ενδοομιλική τιμολόγηση 

Κεφάλαιο V: Τεκμηρίωση 

Κεφάλαιο VΙ: Άυλα αγαθά 

Κεφάλαιο VΙΙ: Ενδοομιλικές υπηρεσίες 

 

 

5.3 Το άρθρο 9 

 

Το άρθρο 9 της πρότυπης σύμβασης του ΟΟΣΑ αποτελεί το ρυθμιστικό πλαίσιο 

για το δίκαιο των διμερών συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας. Για 

την αποφυγή της επιτρέπεται η διόρθωση των κερδών μιας επιχείρησης σε περίπτωση 

παράβασης της αρχής των ίσων αποστάσεων με παράλληλη αναπροσαρμογή των 

κερδών της συνδεδεμένης επιχείρησης στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος. 

Οι διατάξεις του άρθρου 9 εφαρμόζονται στις περιπτώσεις μεταξύ δύο 

επιχειρήσεων στις οποίες επικρατούν ή επιβάλλονται στις εμπορικές ή οικονομικές 

                                                           
52 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ.115 
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σχέσεις τους όροι που διαφέρουν από εκείνους που θα επικρατούσαν μεταξύ 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Οι εμπορικές σχέσεις περιλαμβάνουν την παράδοση και 

απόκτηση αγαθών, την παροχή υπηρεσιών καθώς και άλλες διάφορες οικονομικές 

σχέσεις. Η εφαρμογή των διατάξεων προϋποθέτει επίσης την μη συμμόρφωση με την 

αρχή των ίσων αποστάσεων έχοντας σαν αποτέλεσμα την μείωση του φορολογητέου 

κέρδους η οποία πρέπει να αποδίδεται στους επιχειρηματικούς ή οικονομικούς όρους 

της συναλλαγής. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων για να 

εφαρμοστεί το άρθρο 9 τότε επιτρέπεται να προστεθούν στο φορολογητέο εισόδημα 

μιας επιχείρησης ενός συμβαλλόμενου κράτους – μέσω διόρθωσης στις τιμές και όχι 

στον τύπο της συναλλαγής σύμφωνα πάντα με την εθνική νομοθεσία – και να 

φορολογηθούν ανάλογα τα κέρδη που θα μπορούσαν να είχαν πραγματοποιηθεί αλλά 

δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της μη εφαρμογής της αρχής των ίσων αποστάσεων53. 

Με την διόρθωση των κερδών σε ένα συμβαλλόμενο κράτος θα έχει σαν 

αποτέλεσμα την υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση. Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 9 

παρ. 2, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μία αντιστάθμιση μέσω μιας αναπροσαρμογής 

και αντίστοιχης μείωσης των φορολογητέων κερδών που πραγματοποιούνται στο άλλο 

συμβαλλόμενο κράτος για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης. Ακολουθεί το 

παρακάτω παράδειγμα54: 

Η μητρική εταιρία Μ, η οποία είναι εγκατεστημένη στο κράτος Α, 

κατασκευάζει προϊόντα με κόστος κατασκευής ανά μονάδα 1.000 ευρώ. Η εταιρία Μ 

πωλεί τα προϊόντα στην θυγατρική εταιρία διανομής Θ, η οποία είναι εγκατεστημένη 

στο κράτος Β, με τιμή 1.600 ευρώ. Η θυγατρική εταιρία Θ πωλεί στη συνέχεια τα 

προϊόντα με τιμή μονάδας 2.000 ευρώ. 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει ότι το συνολικό κέρδος του ομίλου 

(προ φόρων) είναι (2.000 – 1.000) = 1.000 ευρώ. Το κέρδος που αποκομίζει η εταιρία 

Μ και φορολογείται στο κράτος Α είναι (1.600 – 1.000) = 600 ευρώ. Αντίστοιχα, το 

κέρδος που αποκομίζει η εταιρία Θ και φορολογείται στο κράτος Β είναι (2.000 – 

1.600) = 400 ευρώ. 

Οι φορολογικές αρχές του κράτους Β θεωρούν ότι η τιμολόγηση τη 

ενδοομιλικής συναλλαγής δεν είναι σύμφωνη με την αρχή των ίσων αποστάσεων, αλλά 

η ενδεδειγμένη τιμή είναι 1.400 αντί για 1.600 ευρώ. Γι’ αυτό το λόγο θα προχωρήσουν 

                                                           
53 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ.90 
54 Στο ίδιο, σελ. 18 
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στην διόρθωση του κέρδους της εταιρίας Θ από 400 σε (2.000 – 1.400) = 600 ευρώ. 

Δεδομένου ότι το κέρδος που φορολογείται στο κράτος Α εξακολουθεί να υπολογίζεται 

με βάση την αρχική τιμολόγηση, το μέρος  του κέρδους που αντιστοιχεί στη διόρθωση, 

δηλαδή το ποσό των (1.600 – 1.400) = 200 ευρώ, φορολογείται και στα δύο κράτη. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διπλή φορολογία, εφόσον το κράτος Β 

εμμένει στην διόρθωση, απαιτείται η αναπροσαρμογή, δηλαδή η αντίστροφη διόρθωση 

του κέρδους της εταιρίας Μ από τις φορολογικές αρχές του κράτους Α. Για το σκοπό 

αυτό πρέπει το κέρδος της εταιρίας Μ να υπολογιστεί με βάση την τιμή ενδοομιλικής 

συναλλαγής που θεωρεί ενδεδειγμένη το κράτος Β, δηλαδή 1.400 ευρώ.  Έτσι το 

κέρδος που φορολογείται στο κράτος Α θα αναπροσαρμοστεί από 600 σε (1.400 – 

1.000) = 400 ευρώ. 

Σχηματικά θα είναι: 

 

                                                                         Σχήμα 3. 

 

 

5.4 Το άρθρο 25 – Διαδικασία αμοιβαίας συμφωνίας 

 

H διαδικασία αμοιβαίας συμφωνίας είναι η διαδικασία κατά την οποία οι 

φορολογικές αρχές μεταξύ συμβαλλομένων κρατών συνεννοούνται για την επίλυση 

αμφισβητήσεων πάνω στην εφαρμογή των συνθηκών περί αποφυγής διπλής 

φορολόγησης. Η διπλή φορολόγηση εμπίπτει στο πεδίο της νομικής διπλής 



32 
 

φορολόγησης ενώ η περίπτωση οικονομικής διπλής φορολόγησης αφορά την διόρθωση 

κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Αυτή η διαδικασία αναφέρεται στο άρθρο 25 της 

Πρότυπης Φορολογικής Σύμβασης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξάλειψη της 

διπλής φορολόγησης που προκύπτει από την αναπροσαρμογή των κερδών 

περιλαμβάνοντας δύο διακριτές διαδικασίες: 

 

1) Την διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού υπό στενή έννοια και η οποία 

αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 25 αποσκοπώντας στην 

επίλυση συγκεκριμένων διαφορών, 

2) Την διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού υπό ευρεία έννοια και η οποία 

αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 αποσκοπώντας στην επίλυση 

γενικότερων διαφορών. 

 

Το άρθρο 25 προβλέπει πως σε περίπτωση που ένα πρόσωπο – με τον όρο 

πρόσωπο εννοώντας φυσικό πρόσωπο, εταιρία ή ένωση προσώπων – θεωρεί   ότι οι 

ενέργειες ενός ή και των δύο συμβαλλόμενων κρατών θα έχουν σαν αποτέλεσμα την 

επιβολή φορολογίας η οποία αντιτίθεται στους όρους της φορολογικής σύμβασης 

μπορεί να θέσει την υπόθεση του υπόψη της φορολογικής αρχής του κράτους στο οποίο 

είναι κάτοικος. Η αρμόδια φορολογική αρχή ως εκ τούτου μπορεί να επιλύσει την 

διαφορά με αμοιβαίο διακανονισμό με την αρμόδια αρχή του άλλου συμβαλλόμενου 

κράτους με σκοπό την αποφυγή της φορολογίας που αντιτίθεται με την σύμβαση55.   

Η διαδικασία αμοιβαίας συμφωνίας είναι μια διαδικασία η οποία βασίζεται στο 

διεθνές δίκαιο λειτουργώντας παράλληλα με την εθνική φορολογική νομοθεσία. 

Δρομολογείται με την αίτηση του φορολογούμενου και υποβάλλεται στην διοικητική 

αρχή του κράτους κατοικίας του. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί μέσα σε τρία χρόνια 

από την πρώτη γνωστοποίηση του μέτρου που οδήγησε στην φορολόγηση κατά 

παράβαση της σύμβασης, με απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η προθεσμία 

είναι να λάβει γνώση ο φορολογούμενος. 

Η διαδικασία περιλαμβάνει δύο στάδια εκ των οποίων στο πρώτο ελέγχεται η 

εξεύρεση λύσης μονομερώς μέσα στα πλαίσια του εθνικού δικαίου και στο δεύτερο η 

αρχή που έλαβε την αίτηση έρχεται σε επαφή με την αρμόδια αρχή του άλλου κράτους 

με μια σειρά διαπραγματεύσεων για την επίτευξη της ορθής φορολόγησης. Η 

                                                           
55 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ.98 
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διαδικασία αυτή όμως δεν εξασφαλίζει την επιτυχή έκβαση για την επίλυση της 

διαφοράς. Ορισμένα κράτη έχουν συμπεριλάβει στις φορολογικές τους συμβάσεις και 

μια ρήτρα διαιτησίας λειτουργώντας σαν ένα δεύτερο βήμα για την εξεύρεση λύσης.  

Η διαδικασία της διαιτησίας είναι μια διαδικασία η οποία δίνει την δυνατότητα κρίσης 

σε έναν εξουσιοδοτημένο τρίτο. Ο ΟΟΣΑ από το 2008 συμπεριέλαβε στο άρθρο 25 μια 

ειδική διάταξη για την υποχρεωτική διαδικασία διαιτησίας η οποία έχει την δυνατότητα 

της υποχρεωτικής επίλυσης του προβλήματος καθώς λειτουργεί ως μοχλός πίεσης στις 

αρμόδιες φορολογικές αρχές των συμβαλλόμενων κρατών56. 

Η διαδικασία αμοιβαίας συμφωνίας εμφανίζει και μειονεκτήματα από την 

μεριά του φορολογούμενου καθώς η θέση του μπορεί να εμφανιστεί αποδυναμωμένη 

έχοντας ρόλο παρατηρητή στην όλη διαδικασία. Επίσης υπάρχει και αβεβαιότητα ως  

προς  την πρόοδο της διαδικασίας, την χρονική διάρκεια της και την ολοκλήρωση της57. 

 

 

5.5 Η αρχή των ίσων αποστάσεων 

 

Η δραστηριότητα ενός ομίλου επιχειρήσεων είτε εντός μιας χώρας είτε σε 

περισσότερες χώρες οδηγεί σε οικονομικά αποτελέσματα τα οποία με την σειρά τους 

οδηγούν σε φορολογικές υποχρεώσεις. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι 

επιμέρους θυγατρικές επιχειρήσεις αποτελούν ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα τότε θα 

φορολογηθούν αυτοτελώς. 

Ο προσδιορισμός της φορολογικής τους υποχρέωσης προκύπτει είτε άμεσα είτε 

έμμεσα. Άμεσα μπορεί να προκύψει προσδιορίζοντας τα αποτελέσματα κάθε εταιρίας 

του ομίλου ξεχωριστά, ενώ έμμεσα μπορεί να προκύψει προσδιορίζοντας τα 

αποτελέσματα του ομίλου ως σύνολο και στην συνέχεια να επιμεριστούν στα μέλη με 

κάποια προκαθορισμένα κριτήρια. 

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος προσδιορισμού των οικονομικών αποτελεσμάτων 

είναι η άμεση μέθοδος καθώς είναι η μέθοδος η οποία μας οδηγεί στην εφαρμογή της 

αρχής των ίσων αποστάσεων (arm’s length principle). 

Σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων η τιμή μιας ενδοομιλικής  

συναλλαγής είναι εύλογη όταν αντιστοιχεί στην τιμή που θα είχαν συμφωνήσει 

                                                           
56 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ.111 
57 Στο ίδιο, σελ. 112 
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ανεξάρτητες μεταξύ τους επιχειρήσεις σε μια παρόμοια συναλλαγή υπό παρόμοιες 

συνθήκες σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς58. Οι συναλλαγές μεταξύ των ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων βασίζονται σε εμπορικές και οικονομικές σχέσεις (π.χ. η τιμή των 

προϊόντων που μεταβιβάζονται ή των υπηρεσιών που παρέχονται και οι συνθήκες της 

μεταβίβασης ή παροχής) οι οποίες προσδιορίζονται από τις δυνάμεις της αγοράς. Από 

την άλλη μεριά, οι συγγενείς επιχειρήσεις όταν συναλλάσσονται μεταξύ τους, οι 

εμπορικές και οικονομικές τους σχέσεις μπορεί να μην επηρεάζονται ευθέως από τις 

εξωτερικές δυνάμεις της αγοράς κατά τον ίδιο τρόπο, παρόλο που οι συγγενείς 

επιχειρήσεις συχνά επιζητούν την επιρροή των δυνάμεων της αγοράς στις μεταξύ τους 

συναλλαγές59. 

Η αρχή των ίσων αποστάσεων είναι φορολογικά συμβατή με την παράγραφο 1 

του άρθρου 9 της Πρότυπης Φορολογικής Σύμβασης του ΟΟΣΑ η οποία ορίζει ότι σε 

περίπτωση που στις εμπορικές ή οικονομικές σχέσεις μεταξύ δυο συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων δημιουργούνται ή επιβάλλονται συνθήκες ή/και όροι οι οποίοι διαφέρουν 

από εκείνους που θα συμφωνούνταν μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τότε τα 

οποιαδήποτε κέρδη που θα έπρεπε να έχουν πιστωθεί σε μία από τις επιχειρήσεις, αλλά 

λόγω αυτών των όρων δεν έχουν πιστωθεί, μπορούν να συμπεριληφθούν στα κέρδη 

αυτής της επιχείρησης και να φορολογηθούν ανάλογα60. Άρα μία συναλλαγή μεταξύ 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων συμφωνεί με την αρχή των ίσων αποστάσεων εφόσον τα 

κέρδη που προκύπτουν από αυτή είναι παρόμοια – ή επαρκώς παρόμοια – με τα κέρδη 

που θα πραγματοποιούσαν  ανεξάρτητες επιχειρήσεις με παρόμοιες συναλλαγές κάτω 

από τις ίδιες συνθήκες. 

 Με την δημοσίευση των Κατευθυντήριων Οδηγιών του ΟΟΣΑ τα κράτη μέλη 

του έχουν συμφωνήσει ότι, για φορολογικούς σκοπούς, τα κέρδη των συγγενών 

επιχειρήσεων μπορούν να αναμορφώνονται στις περιπτώσεις όπου οι ενδοομιλικές 

τιμολογήσεις δεν ακολουθούν και συμφωνούν με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς 

και την αρχή των ίσων αποστάσεων προκύπτοντας έτσι αλλοιώσεις στο τελικό 

φορολογικό αποτέλεσμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί μια δίκαιη 

αναμόρφωση πάνω σε εμπορικές συνθήκες και οικονομικές σχέσεις τις οποίες θα είχαν 

ανεξάρτητες επιχειρήσεις για παρόμοιες συναλλαγές, κάτω από παρόμοιες 

συναλλακτικές καταστάσεις. 

                                                           
58 Στο ίδιο, σελ. 26 
59 Νίκος Μουστάκης (2009), Ενδοομιλικές Τιμολογήσεις μεταξύ πολυεθνικών επιχειρήσεων. 
60 ΟΟΣΑ, 2010, Πρότυπη Φορολογική Σύμβαση, άρθρο 9, παρ.1 
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Η αρχή των ίσων αποστάσεων βρίσκει εφαρμογή, εκτός από την συμμόρφωση 

της τιμολογιακής πολιτικής στο διεθνές περιβάλλον, στην σύγκλιση του διεθνούς 

φορολογικού πλαισίου. Οι διαφορετικές φορολογικές νομοθεσίες ανάμεσα στα κράτη 

που συμμετέχουν στο διεθνές εμπόριο και συναλλαγές καθιστούν επιτακτικά την 

ανάγκη μιας ενιαίας αντιμετώπισης στο θέμα των ενδοομιλικών συναλλαγών.  

 

 

5.6 Συγκρισιμότητα συναλλαγών 

 

Η αρχή των ίσων αποστάσεων απαιτεί την εφαρμογή μιας συγκρισιμότητας 

μεταξύ των συναλλαγών των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και των συναλλαγών των 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων. 

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 προσαρμογών61. 

Οι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν και επηρεάζουν την συγκρισιμότητα των 

ενδοομιλικών συναλλαγών είναι62: 

 

1) Χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Αυτά μπορεί να είναι τα 

παρακάτω: 

α) Ενσώματα αγαθά: 

 Φυσικά γνωρίσματα του προϊόντος 

 Η ποιότητα 

 Η αξιοπιστία 

 Η διαθεσιμότητα 

 Ο όγκος πωλήσεων 

 

β) Υπηρεσίες: 

 Η φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας 

                                                           
61 ΠΟΛ. 1097/9.4.2014 Περιεχόμενο Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών 
62 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 62 
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 Η έκταση της παρεχόμενης υπηρεσίας 

 

γ) Άυλα περιουσιακά στοιχεία : 

 Η μορφή της συναλλαγής (παραχώρηση χρήσης ή πώληση) 

 Το είδος του άυλου περιουσιακού στοιχείου (δικαιώματα 

ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, τεχνογνωσία, κτλ) 

 Η διάρκεια και η έκταση της νομικής προστασίας 

 Τα προσδοκώμενα οφέλη από την χρήση του άυλου αγαθού  

 

2) Οι σημαντικές οικονομικές λειτουργίες, οι κίνδυνοι που αναλαμβάνονται 

και τα μέσα (κτίρια, εξοπλισμός, άυλα, κλπ) που χρησιμοποιούνται, τα 

οποία αποτελούν στοιχεία της λειτουργικής ανάλυσης (functional analysis) 

που περιλαμβάνεται στον φάκελο τεκμηρίωσης. Διερευνώνται έτσι όλες οι 

οικονομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων περιλαμβάνοντας το ρίσκο, 

την ευθύνη και τα πάγια τους. Αναλυτικά63: 

 

α) Για τις οικονομικές λειτουργίες: 

 Ο σχεδιασμός 

 Η κατασκευή  

 Η συναρμολόγηση 

 R&D 

 Πώληση 

 Διανομή 

 Τεχνική υποστήριξη 

 Marketing 

 Διαφήμιση 

 Μεταφορά 

 Χρηματοδότηση 

 Management 

 

β) Στα πάγια λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 

                                                           
63 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 64 
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 Το είδος των χρησιμοποιούμενων παγίων 

 Η φύση των παγίων (αγοραία αξία, παλαιότητα, τοποθεσία, 

δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, κτλ) 

 

γ) Για τους κινδύνους και το ρίσκο είναι: 

 Οι κίνδυνοι της αγοράς (κίνδυνος τιμών εμπορευμάτων) 

 Οι κίνδυνοι ζημιών από την επένδυση σε πάγια και τη χρήση τους 

 Οι λειτουργικοί κίνδυνοι 

 Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι (κίνδυνος τιμών συναλλάγματος, 

ισοτιμιών και επιτοκίου) 

 Πιστωτικοί κίνδυνοι. 

 

3) Οι συμβατικοί όροι, δηλαδή ο καταμερισμός ευθυνών, κινδύνων και 

οφελών μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Οι όροι αυτοί μπορεί να 

αναφέρονται στις προθεσμίες, στις παραδόσεις των εμπορευμάτων, στις 

εγγυήσεις, κτλ.  Οι όροι αυτοί καθορίζουν τον καταμερισμό των ευθυνών, 

των κινδύνων και των ωφελειών μεταξύ των συναλλασσόμενων 

επιχειρήσεων. 

 

4)  Οι οικονομικές συνθήκες των συγκρινόμενων μερών και των συναλλαγών 

τους. Αυτές είναι64: 

 Η γεωγραφική θέση και το μέγεθος της αγοράς 

 Οι συνθήκες ανταγωνισμού της αγοράς 

 Η ύπαρξη υποκατάστατων προϊόντων ή υπηρεσιών 

 Το επίπεδο προσφοράς και ζήτησης στο σύνολο της αγοράς ή σε 

τμήματα της 

 Η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών 

 Το είδος και η έκταση κρατικής ρύθμισης της αγοράς 

 Το κόστος παραγωγής 

 Τα μεταφορικά κόστη 

 Το επίπεδο της πώλησης ( χονδρική ή λιανική) 

                                                           
64 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 66 
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 Ο χρόνος των συναλλαγών 

 

5) Ειδικές στρατηγικές και επιχειρηματικοί στόχοι που ακολουθεί η 

επιχείρηση. Αυτοί επηρεάζονται από: 

 Την καινοτομία και την εξέλιξη νέων προϊόντων 

 Διαφοροποίηση δραστηριοτήτων 

 Αποστροφή κινδύνου 

 Αξιολόγηση πολιτικών εξελίξεων 

 Επίδραση της εργατικής νομοθεσίας 

 Αύξηση του μεριδίου αγοράς 

 

 

5.7 Κριτική της αρχής των ίσων αποστάσεων 

 

Η αρχή των ίσων αποστάσεων έχει πλέον καθιερωθεί ως διεθνής κανόνας για 

την εφαρμογή και τον έλεγχο της ενδοομιλικής τιμολόγησης. Παρά το εύρος της 

εφαρμογής της έχει δεχθεί έντονη κριτική ως προς την πρακτική της εφαρμογή σε 

πλήθος συναλλαγών. Η κριτική επικεντρώνεται στην βασική ιδέα περί της σύγκρισης 

των συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων και ανεξάρτητων επιχειρήσεων αλλά ακόμη 

και στην σύγκριση των ίδιων των επιχειρήσεων. Οι συνδεδεμένες και οι ανεξάρτητες 

επιχειρήσεις διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους τόσο στην λειτουργική τους 

φύση αλλά και στον σκοπό τους. Αυτή η αναντιστοιχία στην φύση των επιχειρήσεων 

μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα κατά την εφαρμογή της αρχής. Σαν 

παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε μια επιχείρηση η οποία διατηρεί μια θυγατρική 

σε μια τρίτη χώρα και είναι σε θέση να ελαχιστοποιήσει το κόστος συναλλαγών με 

αυτή, επιλέγοντας συγκεκριμένες στρατηγικές για τον περιορισμό του κόστους 

συναλλαγών παρά να συνεργαστεί η ίδια η επιχείρηση με κάποιον συνεργάτη για την 

επίτευξη του ίδιου σκοπού, χρεώνοντας ενδεχομένως για την ίδια συναλλαγή 

διαφορετική τιμή. Η αρχή των ίσων αποστάσεων δεν είναι σε θέση να αποτιμήσει αυτή 

την συναλλαγή ορθά65. 

                                                           
65 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ.30 
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Μία σημαντική διαφορά μεταξύ των συνδεδεμένων και ανεξάρτητων  

επιχειρήσεων βρίσκεται στην ουσία των συναλλαγών μεταξύ τους καθώς για την πρώτη 

κατηγορία επιχειρήσεων αυτές καθορίζονται με βάση την σχέση της μητρικής 

επιχείρησης – και δεσπόζουσας κατ’ επέκταση – με την θυγατρική της και μπορούν οι 

αποφάσεις να ευθυγραμμίσουν την στρατηγική της μητρικής με αυτή της θυγατρικής 

άμεσα. Για την δεύτερη κατηγορία δεν ισχύει κάτι τέτοιο καθώς οι εκατέρωθεν 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις των ανεξάρτητων επιχειρήσεων βασίζονται πάνω στην 

αρχή της λειτουργίας μιας ελεύθερης αγοράς όπου αντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ 

αγοραστή και πωλητή έρχονται σε ισορροπία μέσω της αμοιβαίας συναίνεσης. Αυτή η 

συναίνεση έχει να κάνει με την ανάληψη του οικονομικού και επιχειρηματικού  

κινδύνου με ένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη να το επωμίζεται. Στην περίπτωση 

όμως των συνδεδεμένων επιχειρήσεων ο κίνδυνος έχει μόνο τυπικό χαρακτήρα για το 

ένα από τα δύο μέρη καθώς και τα δύο μέρη αποτελούν όμιλο. 

Επομένως η κριτική στην αρχή των ίσων αποστάσεων έχει την βάση της  στην 

πρακτική της εφαρμογή και τα αποτελέσματα της σύγκρισης δεν μπορούν να έχουν 

απόλυτο χαρακτήρα. Ο ΟΟΣΑ αντιλαμβάνεται αυτήν την αδυναμία και αντιπαρέρχεται 

με το σκεπτικό πως δεν υπάρχουν αποδεκτά αντικειμενικά κριτήρια για την αποτίμηση 

και κατανομή των πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων της ενδοομιλικής σχέσης σε 

πλήρη βαθμό. Για την εξάλειψη των διαφορών των ενδοομιλικών συναλλαγών και των 

συναλλαγών ανεξάρτητων επιχειρήσεων ακολουθούνται εξειδικευμένες μελέτες οι 

οποίες καθιστούν τη αρχή των ίσων αποστάσεων ως μια μη πρακτική και μη χρήσιμη 

αρχή.    

 

 

5.8 Μέθοδοι εφαρμογής της αρχής των ίσων αποστάσεων 

 

Με την έκδοση της Πρότυπης Φορολογικής Σύμβασης του ΟΟΣΑ το 2010 

έχουν διακριθεί κάποιες μέθοδοι προσδιορισμού και τεκμηρίωσης των τιμών των 

ενδοομιλικών συναλλαγών σύμφωνα πάντα με την αρχή των ίσων αποστάσεων.   

Οι μέθοδοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις παραδοσιακές μεθόδους οι οποίες 

επικεντρώνονται σε μεμονωμένες συναλλαγές και τις μη παραδοσιακές μέθοδοι οι 
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οποίες επικεντρώνονται στο κέρδος των επιχειρήσεων που μετέχουν στην 

συναλλαγή66. 

Οι παραδοσιακές μέθοδοι διακρίνονται σε: 

1. Μέθοδος της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής (comparable 

uncontrolled price method), 

2. Μέθοδος της τιμής μεταπώλησης (resale price method), 

3. Μέθοδος του κόστους συν κέρδους (cost plus method) 

 

Οι μη παραδοσιακές μέθοδοι διακρίνονται σε: 

1. Μέθοδοι του κέρδους της συναλλαγής: 

α) μέθοδος του επιμερισμού του κέρδους, 

β) μέθοδος του καθαρού κέρδους συναλλαγής 

 

2. Μέθοδοι του συνολικού κέρδους: 

α) μέθοδος της σύγκρισης του κέρδους, 

β) μέθοδος του συνολικού επιμερισμού βάσει μαθηματικού τύπου 

Ο ΟΟΣΑ προκρίνει για εφαρμογή τις παραδοσιακές  μεθόδους συναλλαγής και 

πιο συγκεκριμένα την συγκρίσιμη μη ελεγχόμενη τιμή ενώ δεν διαχωρίζει την μέθοδο 

της τιμής μεταπώλησης και την μέθοδο του κόστους συν κέρδος. Κρίσιμος  παράγοντάς 

για την επιλογή αποτελεί η ευχέρεια και η αποτελεσματικότητα της κάθε μεθόδου 

καθώς και η πρόσβαση σε  στοιχεία τα οποία λειτουργήσουν σε συγκριτική βάση με 

τις ανεξάρτητες επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ η σειρά προτεραιότητας 

για τις μεθόδους είναι η εξής67: 

1. Μέθοδος της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής 

2. Μέθοδος της τιμής μεταπώλησης ή του κόστους συν κέρδους. 

3. Μέθοδος του καθαρού κέρδους συναλλαγής 

4. Μέθοδος του επιμερισμού του κέρδους 

                                                           
66 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ.32 
67 Στο ίδιο, σελ. 57 
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5.9 Μέθοδος συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής 

 

Σύμφωνα με την μέθοδο της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής η τιμή στην 

οποία αποτιμάται μια ενδοομιλική συναλλαγή συγκρίνεται με την τιμή μιας παρόμοιας 

συναλλαγής μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Δηλαδή η τιμή μιας αγοραπωλησίας 

εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών σε μία ενδοομιλική συναλλαγή – μεταξύ 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων – θα πρέπει να είναι ίση με την τιμή αγοραπωλησίας  των 

αντίστοιχων εμπορευμάτων ή υπηρεσιών σε μία συναλλαγή μεταξύ ανεξαρτήτων 

επιχειρήσεων κάτω από παρόμοιες ή συγκρίσιμες  συναλλακτικές συνθήκες. Δηλαδή 

ισχύει, τιμή ενδοομιλικής συναλλαγής = τιμή συναλλαγής μεταξύ ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων.  

Για τον προσδιορισμό της παρόμοιας συναλλαγής μεταξύ των ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων χρησιμοποιείται η εξωτερική σύγκριση τιμών όπου συμπεριλαμβάνονται 

οι τιμές των συναλλαγών μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων και η εσωτερική 

σύγκριση τιμών όπου συμπεριλαμβάνονται οι τιμές των συναλλαγών μεταξύ της 

συνδεδεμένης επιχείρησης και μιας ανεξάρτητης68. Να υπογραμμίσουμε πως η 

συγκρισιμότητα δεν αναφέρεται στην απόλυτη ταύτιση των συναλλαγών απλά να 

υπάρχει μία ταύτιση ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Σχηματικά 

παρουσιάζεται ως εξής: 

                                                                                                                   

                                  Σχήμα 4. 

                                                           
68 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ.34 
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Για την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου απαιτείται ένας υψηλός βαθμός 

συγκρισιμότητας των στοιχείων. Ενδείκνυται σε μια αγορά όπου δραστηριοποιούνται 

παρόμοιες επιχειρήσεις κάνοντας την συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων πιο 

εύκολη. Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις σύγκρισης, την εσωτερική και εξωτερική. 

Σύμφωνα με την εσωτερική σύγκριση έχουμε το παράδειγμα: 

Η ελληνική εταιρία ABC SA παράγει και πωλεί ένα προϊόν στις εταιρίες D SA η 

οποία είναι θυγατρική της με έδρα την Ισπανία και στην εταιρία MC SA η οποία είναι 

ανεξάρτητη εταιρία με έδρα την Ελλάδα. 

Η  ABC SA μετά από συμφωνία θα στείλει το προϊόν της στην έδρα της  D SA στην 

Ισπανία με τιμή CIF, ενώ η MC SA αγοράζει απευθείας από την έδρα της ABC SA 

χονδρικώς. Η ποσότητα του ημιέτοιμου προϊόντος που πωλείται και στις δύο εταιρίες 

είναι ίδια (10 παλέτες των 500 κιλών = 5000 κιλά) και υποθέτουμε πως οι συνθήκες 

της αγοράς είναι παρόμοιες για τις δύο αγοράστριες εταιρίες. Το τιμολόγιο προς την 

ελληνική εταιρία MC SA είναι της τάξης των 15.000 ευρώ. Επομένως για την 

ενδοομιλική τιμολόγηση προς την θυγατρική εταιρία D SA στην Ισπανία  θα ισχύει: 

Συνολική αξία πώλησης προς την MC SA = 15.000 € 

Συν: κόστος μεταφοράς και ασφάλισης του προϊόντος (CIF) = 220 € 

Σύνολο = 15.220 € θα είναι η αξία της ενδοομιλικής τιμολόγησης με βάση την μέθοδο 

της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής στην περίπτωση της εσωτερικής σύγκρισης.  

 

Σύμφωνα με την εξωτερική σύγκριση έχουμε το παράδειγμα: 

 

Η ελληνική εταιρία ABC SA παράγει και πωλεί ένα προϊόν στην εταιρία NF SA η 

οποία είναι θυγατρική της με έδρα την Ιταλία. Η κατηγορία του προϊόντος που πουλά 

η ελληνική εταιρία είναι ευρέως γνωστή στην ιταλική αγορά, αντιμετωπίζει έναν 

έντονο ανταγωνισμό, επομένως και η τιμή στην οποία χρεώνεται το προϊόν είναι κάθε 

στιγμή διαθέσιμη.  

Σε αυτή την περίπτωση η συγκρίσιμη μη ελεγχόμενη τιμή θα προκύψει με βάση 

την εξωτερική σύγκριση της τιμής δηλαδή την τιμή της αγοράς και θα συμφωνεί με την 

αρχή των ίσων αποστάσεων. 
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5.10 Μέθοδος της τιμής μεταπώλησης 

 

Στην μέθοδο της τιμής μεταπώλησης (resale price method) για να εφαρμοστεί 

η αρχή των ίσων αποστάσεων συγκρίνονται το περιθώριο μικτού κέρδους που 

πραγματοποιείται από μία πώληση της συνδεδεμένης επιχείρησης σε μια ανεξάρτητη 

επιχείρηση με το περιθώριο μικτού κέρδους που πραγματοποιεί μία ανεξάρτητη 

επιχείρηση σε μία επίσης ανεξάρτητη επιχείρηση πάνω σε παρόμοιο συναλλακτικό 

καθεστώς. 

Στην συγκεκριμένη μέθοδο ισχύει τιμή ενδοομιλικής συναλλαγής = τιμή 

μεταπώλησης – περιθώριο μικτού κέρδους. Η τιμή μεταπώλησης είναι η τιμή στην 

οποία αγοράστηκε ένα προϊόν από μία συνδεδεμένη επιχείρηση και στην συνέχεια 

πωλείται σε μία ανεξάρτητη. Στην συνέχεια η τιμή μεταπώλησης θα μειωθεί με το 

περιθώριο κέρδους το οποίο είναι αυτό που προσδοκά ο μεταπωλητής να αποκτήσει 

έτσι ώστε να καλύψει τα έξοδα πώλησης ή άλλα λειτουργικά έξοδα. Σχηματικά 

παρουσιάζεται ως εξής69: 

                 

                                                            Σχήμα 5. 

Η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί στις περιπτώσεις μεταπώλησης 

αγαθών χωρίς να έχουν υποστεί κάποια επεξεργασία ή μεταποίηση. Τέτοιες μπορεί να 

είναι οι διάφορες εμπορικές δραστηριότητες, διανομές προϊόντων και οι 

δραστηριότητες μάρκετινγκ. Δεν ενδείκνυται για εφαρμογή σε εταιρείες παροχής 

υπηρεσιών και σε περιπτώσεις όπου τα προϊόντα τυγχάνουν περεταίρω επεξεργασία 

για να πωληθούν στην συνέχεια σε διαφορετική μορφή από την αρχική. Ο υπολογισμός 

της τιμής μεταπώλησης προκύπτει από τον τύπο70: 

ΤΙΜΗ ΑΡΧΗΣ ΙΣΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ = ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ x (1 – MK%) 

                                                           
69 Κωστής Ντρούκας, Ενδοομιλικές Συναλλαγές, Σεμινάριο Taxheaven 
70 Στο ίδιο 
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Η ελληνική εταιρία ABC SA παράγει και πωλεί ένα προϊόν στις εταιρίες F SA η 

οποία είναι θυγατρική της με έδρα την Ιταλία και στην εταιρία TR SA η οποία είναι 

ανεξάρτητη εταιρία με έδρα επίσης  την Ιταλία. Οι εταιρίες F SA και TR SA 

μεταπωλούν στην λιανική αγορά το συγκεκριμένο προϊόν. Τέλος, υπάρχει η συμφωνία 

μεταξύ της ABC SA και της θυγατρικής της F SA να αναλάβει η δεύτερη την 

προώθηση και διαφήμιση του προϊόντος στην ιταλική αγορά ύψους 550 € ενώ με την 

εταιρία TR SA δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία. 

Υπολογίστηκε πως το ποσοστό του μικτού περιθωρίου κέρδους που αποκομίζει η 

ανεξάρτητη εταιρία TR SA στην μεταπώληση του προϊόντος είναι 10%. Επομένως για 

να υπολογίσουμε την τιμή της ενδοομιλικής συναλλαγής σύμφωνα με την μέθοδο της 

τιμής μεταπώλησης θα έχουμε: 

 

Πωλήσεις (F SA) σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις (τιμή μεταπώλησης) = 50.000 € 

Μείον: μικτό περιθώριο κέρδους της TR SA βασιζόμενο στις πωλήσεις της F SA 

(50.000 x 10%) = 5.000 € 

ή τιμή σύμφωνη με την αρχή ίσων αποστάσεων = τιμή μεταπώλησης x (1-ΜΚ%)  

= 50.000 x (1-10%) = 45.000 € 

Μείον: κόστος προώθησης και διαφήμισης = 550 € 

Τιμή ενδοομιλικής συναλλαγής = 44.450 €  

 

Οι παραπάνω συναλλαγές βασίζονται σε εσωτερικά συγκρίσιμα στοιχεία, μέσω 

των συναλλαγών τη μητρικής εταιρίας ABC SA και της ανεξάρτητης εταιρίας TR SA, 

και χρησιμοποιούνται για την συγκριτική αξιολόγηση με τι συναλλαγές της 

συνδεδεμένης εταιρίας F SA.  Εάν τα εσωτερικά συγκρίσιμα στοιχεία δεν είναι 

αξιόπιστα τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξωτερικά συγκρίσιμα στοιχεία μέσω 

των συναλλαγών ανεξάρτητων επιχειρήσεων. 

 

5.11 Μέθοδος του κόστους συν κέρδος 

 

Η μέθοδος του κόστους συν κέρδος (cost plus method) είναι η μέθοδος στην 

οποία η τιμή μεταπώλησης βασίζεται στο περιθώριο κέρδους διατυπωμένο ως ποσοστό 

(%) πάνω στο κόστος κτήσης (mark – up). Με βάση αυτή την μέθοδο προσδιορίζεται 
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το κόστος κτήσης για την πωλήτρια επιχείρηση και στην συνέχεια προστίθεται ένα 

εύλογο περιθώριο κέρδους. Αυτό το περιθώριο κέρδους αποτελεί το ποσοστό κέρδους 

που αποκτάται από μια επιχείρηση που πουλά συγκρίσιμα προϊόντα  ή παρέχει 

συγκρίσιμες υπηρεσίες σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις κάτω από παρόμοιες συνθήκες71. 

Ισχύει η σχέση: Τιμή ενδοομιλικής συναλλαγής = Κόστος κτήσης + Περιθώριο 

κέρδους και σχηματικά: 

 

         

                                                Σχήμα 6. 

 

Για τον προσδιορισμό του κόστους χρησιμοποιούνται τα δεδομένα του κόστους 

παραγωγής της επιχείρησης μέσα από το εσωτερικό σύστημα λογιστικής της 

επιχείρησης και πιο συγκεκριμένα με βάση το ιστορικό κόστος. Προϋπόθεση γι’ αυτό 

είναι η συνεπής τήρηση των λογιστικών μεθόδων κοστολόγησης τόσο για τις 

συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων αλλά και μεταξύ ανεξάρτητων. Το  

κόστος για την πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε 

να αντανακλά με τον σωστότερο τρόπο το κέρδος που αποκτάται σε σχέση με τις 

λειτουργίες, τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης αλλά και τους κινδύνους που 

αναλαμβάνει η επιχείρηση.  

Σε μία αγορά στην οποία δεν υπάρχουν οι πληροφορίες για συγκρίσιμα 

προϊόντα ή υπηρεσίες ανάμεσα σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις τότε η μέθοδος κόστους 

συν κέρδος είναι η καταλληλότερη σε σχέση με την μέθοδο συγκρίσιμης μη 

ελεγχόμενης τιμής και της τιμής μεταπώλησης. Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν 

ενδείκνυται στην περίπτωση μεταβίβασης άυλων περιουσιακών στοιχείων λόγω της μη 

                                                           
71 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ.42 
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συσχέτισης της πραγματικής αγοραίας αξίας αυτών των περιουσιακών στοιχείων και 

του κόστους απόκτησης ή εξέλιξης τους72. 

Η ελληνική εταιρία ABC SA παράγει και πωλεί ένα προϊόν στην εταιρία FR SA 

η οποία είναι θυγατρική της με έδρα την Γαλλία. Στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ 

των δύο εταιριών, η εταιρία FR SA παρέχει όλη την τεχνογνωσία για την παραγωγή 

του προϊόντος καθώς και να αναλάβει ένα σταθερό ποσό παραγωγής του προϊόντος 

κάθε μήνα. Οι πληρωμές βασίζονται στο κόστος παραγωγής του προϊόντος από την 

εταιρία ABC SA μαζί με ένα ποσοστό mark up σαν στοιχείο κέρδους για την εταιρία. 

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ABC SA το κόστος παραγωγής 

μιας μονάδας προϊόντος είναι 110 €. 

Στην ελληνική αγορά δραστηριοποιείται και μια παρόμοια επιχείρηση η GRG 

SA η οποία κατασκευάζει ένα παρόμοιο προϊόν και το πουλά με ένα ποσοστό mark up 

της τάξης του 20% σε άλλες ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Η τιμή της ενδοομιλικής 

συναλλαγής θα υπολογιστεί ως εξής: 

 

Άμεσο και έμμεσο κόστος παραγωγής του προϊόντος (ABC SA) = 110 € 

Συν: ποσοστό mark up σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων 

 = (110x20%) = 22 € 

Τιμή ενδοομιλικής συναλλαγής = 132 € 

 

 

5.12 Μέθοδος επιμερισμού του κέρδους 

 

Σύμφωνα με την μέθοδο επιμερισμού του κέρδους (profit split method) το 

συνολικό καθαρό κέρδος που προκύπτει  από μια συναλλαγή μεταξύ συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων θα κατανέμεται μεταξύ τους ανάλογα με την συνεισφορά της κάθε 

επιχείρησης στην συγκεκριμένη συναλλαγή.  

Για την εφαρμογή της μεθόδου είναι απαραίτητη η ανάλυση της συνεισφοράς 

της κάθε επιχείρησης στην συναλλαγή για την δημιουργία του κέρδους. Η συνεισφορά 

                                                           
72 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ.46 
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μπορεί να αναφέρεται στις διάφορες λειτουργίες, στους κινδύνους που αναλαμβάνει η 

κάθε επιχείρηση, οι ευθύνες καθώς και τα χρησιμοποιούμενα πάγια. Η μέθοδος 

επιμερισμού του κέρδους είναι εφαρμόσιμη σε συναλλαγές οι οποίες έχουν άμεση 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις73. Τέτοια περίπτωση υπάρχει 

όταν οι δύο εμπλεκόμενες επιχειρήσεις προσθέτουν αξία στο παραγόμενο προϊόν ή 

όταν χρησιμοποιούν άυλα πάγια μεγάλης αξίας. Η έλλειψη συγκριτικών στοιχείων 

μπορεί να οδηγήσει σε μη εφαρμογή των παραδοσιακών μεθόδων. Εφόσον όμως 

υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία της αγοράς  και επιλεγεί η συγκεκριμένη μέθοδος τότε 

ο επιμερισμός του κέρδους ανάμεσα στις επιχειρήσεις  θα γίνεται βάση της σύμβασης 

μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων οι οποίες δρουν υπό το σχήμα μιας κοινοπραξίας – 

joint venture. 

Η ελληνική εταιρία ABC SA παράγει και πωλεί ένα ημιέτοιμο προϊόν στην 

εταιρία ΙΤ SA η οποία είναι θυγατρική της με έδρα την Ιταλία. Τα αποκλειστικό 

δικαίωμα παραγωγής του ημιέτοιμου προϊόντος καθώς και τα δικαιώματα 

ευρεσιτεχνίας ανήκουν στην ABC SA. Η θυγατρική IT SA χρησιμοποιεί με την σειρά 

της το συγκεκριμένο ημιέτοιμο προϊόν σαν πρώτη ύλη για την ανάπτυξη νέου 

προϊόντος. Η IT SA έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα παραγωγής του νέου 

τελειοποιημένου προϊόντος. Στην συνέχεια η μητρική εταιρία ABC SA αγοράζει το 

τελικό προϊόν από την θυγατρική IT SA και το πουλά σε τρίτες ανεξάρτητες 

επιχειρήσεις.   

Στην παραγωγή και τελειοποίηση του προϊόντος συνεισφέρουν εξίσου και οι 

δύο εταιρίες. Η εξειδικευμένη φύση του προϊόντος καθιστά δύσκολη την συλλογή των 

απαραίτητων πληροφοριών για την παραγωγή παρόμοιων προϊόντων. Ο όμιλος παρόλα 

αυτά καταφέρνει να συλλέξει τις πληροφορίες από παραγωγούς και μεταπωλητές του 

κλάδου παραγωγής παραπλήσιων προϊόντων. Οι παραγωγοί πουλούν με ένα ποσοστό 

mark up 10% ενώ οι μεταπωλητές αποκομίζουν ένα κέρδος της τάξης του 20% από την 

πώληση. Υποθέτουμε πως τα παραχθέντα και πωληθέντα προϊόντα είναι 100 τεμάχια. 

Σύμφωνα με την μέθοδο επιμερισμού του κέρδους, το κέρδος που αντιστοιχεί στις 

εταιρίες ABC SA και IT SA έστω ότι είναι: 

 

 

 

                                                           
73 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 50 
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 IT SA ABC SA 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 80.000 105.000 

 - ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ -50.000 -80.000 

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 30.000 25.000 

 - ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -1.000 -2.000 

 - ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ -2.000 -3.000 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ 27.000 20.000 

 

 

Ο όμιλος συνολικά έχει λειτουργικό κέρδος 47.000 €. Για την κάθε επιχείρηση θα 

ισχύει: 

 

1) Εταιρία IT SA 

Κόστος πωληθέντων = 50.000 € 

Συν: ποσοστό mark up παραπλήσιων παραγωγών (10%) =  

50.000 x 10% = 5.000 € 

Ενδοομιλική τιμή με βάση συγκρίσιμα στοιχεία = 55.000 €  

 

2) Εταιρία ABC SA 

Πωλήσεις σε τρίτες ανεξάρτητες επιχειρήσεις = 105.000 € 

Ποσοστό κέρδους μεταπώλησης παραπλήσιων πωλητών = 20% 

Μικτό κέρδος = 105.000 x 20% = 21.000 €  

 

Για το περιθώριο συνεισφοράς της κάθε επιχείρησης θα είναι: 

 

 

 IT SA ABC SA 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 55.000 - 

 - ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 50.000 - 

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 5.000 21.000 

 - ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.000 2.000 

 - ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 2.000 3.000 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ  2.000 16.000 

 

  Το συνολικό περιθώριο του ομίλου ανά τεμάχιο προϊόντος είναι συνολικά 

18.000 € και το υπόλοιπο κερδών που προκύπτει είναι 47.000 – 18.000 = 29.000 € 
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Υποθέτουμε επίσης μία επιπλέον δαπάνη που επιβαρύνει τον όμιλο, το κόστος 

έρευνας και ανάπτυξης (R&D) με συνολικό ποσό 8.000 €. Η συγκεκριμένη δαπάνη 

επιβαρύνει την κάθε εταιρία ως εξής: 

 

ABC SA κατά 75% = 8.000 x 75% = 6.000 € 

IT SA κατά 25% = 8.000 x 25% = 2.000 € 

 

Το κόστος έρευνας και ανάπτυξης είναι ένα σημαντικό κόστος για τον όμιλο το 

οποίο μπορεί να διαμορφώσει τα κέρδη, θα θέσουμε την αναλογία του συγκεκριμένου 

κόστους ανά εταιρία αντίστοιχα και στο υπόλοιπο κερδών ως εξής: 

 

ABC SA κατά 75% = 29.000 x 75% = 21.750 € 

IT SA κατά 25% = 29.000 x 25% = 7.250 € 

 

Έτσι, τα αναπροσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη της κάθε επιχείρησης θα είναι: 

 

ABC SA = 21.750 + 16.000 = 37.750 € ή 377,50 € ανά τεμάχιο 

IT SA = 7.250 + 2.000 = 9.250 € ή 92,50 € ανά τεμάχιο 

 

 IT SA ABC SA 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 62.250 105.000 

 - ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 50.000 62.250 

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 12.250 42.750 

 - ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.000 2.000 

 - ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 2.000 3.000 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ 9.250 37.750 

 

 

Η τιμή της ενδοομιλικής συναλλαγής θα είναι σύμφωνα με την μέθοδο 

επιμερισμού του κέρδους ίση με 62.250 € και για τα 100 τεμάχια του προϊόντος 62,25 

€ ανά τεμάχιο.   
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5.13 Μέθοδος του καθαρού κέρδους συναλλαγής 

 

Η μέθοδος του καθαρού κέρδους συναλλαγής (transactional net margin 

method) είναι η μέθοδος στην οποία διαδραματίζει ρόλο η αρχή των ίσων αποστάσεων. 

Συγκρίνονται  τα συνολικά οικονομικά αποτελέσματα και πιο συγκεκριμένα το καθαρό 

περιθώριο κέρδους  μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και του περιθωρίου 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων που δρουν υπό παρόμοιες συναλλακτικές συνθήκες και 

αναλαμβάνουν παρόμοιους κινδύνους.  

Το καθαρό περιθώριο κέρδους της μεθόδου μπορεί να βασίζεται πάνω στο 

κόστος κτήσης, στον κύκλο εργασιών, στα περιουσιακά στοιχεία, κτλ. Με βάση αυτό, 

υπολογίζεται το καθαρό κέρδος το οποίο θα επιτύγχανε μια συνδεδεμένη επιχείρηση 

στην ελεύθερη αγορά. Αυτό το καθαρό κέρδος προσδιορίζει την τιμή της ενδοομιλικής 

συναλλαγής λαμβάνοντας υπόψη και το λειτουργικό κόστος της συναλλαγής. Η 

συγκεκριμένη μέθοδος μοιάζει με τις μεθόδους του κόστους συν κέρδος και της τιμής 

μεταπώλησης με την διαφορά ότι εφαρμόζεται πάνω στο καθαρό περιθώριο κέρδους 

και όχι στο μικτό περιθώριο. 

Σχηματικά έχουμε74: 

           

                                                 Σχήμα 7. 

Η ανεξάρτητη επιχείρηση 1 πουλά στην ανεξάρτητη επιχείρηση 2 με δεδομένη 

τιμή = 1000 €. Το κόστος πωληθέντων ισούται με 700 €. Επομένως το μικτό κέρδος 

που προκύπτει από την συναλλαγή είναι ίσο με 300 €. Εάν υποθέσουμε πως τα 

                                                           
74 Κωστής Ντρούκας, Ενδοομιλικές Συναλλαγές, Σεμινάριο Taxheaven 
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λειτουργικά έξοδα (χωρίς τις αποσβέσεις και τους φόρους) είναι ίσα με 200 €, τότε το 

καθαρό λειτουργικό κέρδος θα ισούται με 100 €. Το περιθώριο λειτουργικού κέρδους 

θα ισούται με 10%.  

Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι πως για την εφαρμογή της 

απαιτούνται στοιχεία μόνο μίας εκ των συμβαλλομένων επιχειρήσεων καθώς και τα 

πρότυπα συγκρισιμότητας είναι λιγότερο αυστηρά σε σχέση με τις άλλες μεθόδους και 

δεν απαιτείται λεπτομερής πληροφόρηση για την τιμή ή το μικτό περιθώριο κέρδους.  

Η ελληνική εταιρία ABC SA παράγει και πωλεί ένα προϊόν στην εταιρία ΒR 

SA η οποία είναι συνδεδεμένη εταιρία με έδρα την Βρετανία. Η εταιρία BR SA είναι 

αποκλειστική αντιπρόσωπος πώλησης του συγκεκριμένου προϊόντος στην βρετανική 

αγορά. Λόγω της περιορισμένης πληροφόρησης στην αγορά είναι δύσκολο για την 

ABC SA να βρει συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με το προϊόν της. Στην ελληνική αγορά 

δραστηριοποιείται μία κατασκευάστρια επιχείρηση παραπλήσιου προϊόντος η GRG SA 

η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως συγκρίσιμη επιχείρηση. Η GRG SA έχει σαν 

ουσιαστική διαφορά με την ABC SA την παροχή εγγύησης ορθής λειτουργίας του 

προϊόντος για τους χονδρέμπορους κάτι που η ABC SA δεν παρέχει. Η GRG SA 

πραγματοποιεί ένα περιθώριο mark up = 15% για τις πωλήσεις της.  

Τα συγκρίσιμα στοιχεία μεταξύ των δύο επιχειρήσεων μπορούν να βασίζονται 

πάνω στο περιθώριο mark up καθώς όλα τα κόστη που προσδιορίζουν την παροχή 

εγγύησης είναι δύσκολο να δώσουν μια αξιόπιστη τιμή. 

Για τον προσδιορισμό της ενδοομιλικής τιμής θα είναι: 

 

Κόστος πωληθέντων (ABC SA) = 10.000 € 

Συν: Λειτουργικά έξοδα (ABC SA) = 2.500 € 

Συνολικό κόστος  = 12.500 € 

Συν: περιθώριο mark up = 12.500 Χ 15% = 1.875 € 

Ενδοομιλική τιμή βασιζόμενη στην μέθοδο του καθαρού κέρδους συναλλαγής  

= 14.375 € 

 

 

 

 

 



52 
 

5.14 Μέθοδος της σύγκρισης του κέρδους 

 

 Η μέθοδος σύγκρισης του κέρδους (comparable profit method) βασίζεται πάνω 

στην αναζήτηση συγκεκριμένων αριθμοδεικτών αποδοτικότητας βασιζόμενοι πάνω σε 

ανεξάρτητες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται πάνω στον ίδιο κλάδο της 

αγοράς.  Για να προκύψει η εύλογη τιμή της ενδοομιλικής συναλλαγής θα πρέπει να τα 

αποτελέσματα της επιχείρησης να είναι συμβατά με τους αριθμοδείκτες των 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι αμφίβολη ως προς τα 

αποτελέσματα της καθώς έρχεται σε αντίθεση με την αρχή των ίσων αποστάσεων. 

 

 

5.15 Μέθοδος συνολικού επιμερισμού βάση μαθηματικού τύπου 

  

Σύμφωνα με την μέθοδο του συνολικού επιμερισμού βάσει μαθηματικού τύπου 

(global formulary apportionment method) το συνολικό εισόδημα ενός ομίλου 

επιχειρήσεων θα κατανεμηθεί μεταξύ των επιχειρήσεων του με βάση έναν μαθηματικό 

τύπο. Προϋποθέτει ότι οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις θα συνεισφέρουν απόλυτα στα 

αποτελέσματα του ομίλου με βάση την αναλογία της κάθε μίας στον μαθηματικό τύπο. 

Αυτό ο τύπος λαμβάνει υπόψη του παράγοντες όπως τα πάγια , την μισθοδοσία ή τον 

τζίρο των επιχειρήσεων. Δεν προτείνεται για εφαρμογή από τον ΟΟΣΑ καθώς έρχεται 

σε αντίθεση με την αρχή των ίσων αποστάσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

6.1 Επισκόπηση της ελληνικής νομοθεσίας 

 

 

Η ελληνική νομοθεσία εισήγαγε το πλαίσιο των ενδοομιλικών συναλλαγών με 

μια σειρά διατάξεων και νόμων ξεκινώντας ουσιαστικά με τον ν.2238/1994 (Κύρωση 

του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) και συγκεκριμένα με το άρθρο 39. Το 

συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει την δυνατότητα διόρθωσης των κερδών των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων καθώς και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση 

παραβίασης της αρχής των ίσων αποστάσεων75. Με τον νόμο 2523/1997 (Διοικητικές 

και ποινικές κυρώσεις στην φορολογική νομοθεσία) και με το άρθρο 4 εισάγονται όλες 

οι περιπτώσεις επιβολής προστίμων όσον αφορά τον συνοπτικό πίνακα πληροφοριών.  

Η νομοθεσία παρέμεινε ίδια μέχρι το 2013 όπου με την ψήφιση του ν.4110/2013 

(Ρυθμίσεις στην φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις), εμπλουτίζεται το φορολογικό πλαίσιο 

για τον έλεγχο των ενδοομιλικών συναλλαγών. Την ίδια χρονιά ψηφίζονται οι νόμοι 

4170/2013 και 4182/2013 όπου με τα άρθρα 64 και 91 αντίστοιχα δίνουν  περισσότερο 

βάρος στην έννοια της σύνδεσης των επιχειρήσεων καθώς και την τεκμηρίωση των 

συναλλαγών μέσω του φακέλου τεκμηρίωσης. Το υποχρεωτικό περιεχόμενο του 

φακέλου τεκμηρίωσης καθορίζεται με την έκδοση της ΠΟΛ. 1179/2013 καθώς και η 

τεκμηρίωση στις περιπτώσεις δανειακών συμβάσεων μεταξύ συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων καθορίζεται σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1220/2013. 

Το 2013 ψηφίζεται ο νόμος 4172/2013 (φορολογία εισοδήματος, επείγοντα 

μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2013, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες 

διατάξεις) και με τα άρθρα 48, 50 και 51 δίνονται οι κατευθύνσεις σχετικά με τις 

απαλλαγές του φόρου των ενδοομιλικών μερισμάτων, της ουσίας της αρχής των ίσων 

αποστάσεων καθώς και της αναδιάρθρωσης και μεταφοράς των λειτουργιών μιας 

                                                           
75 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 187  
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επιχειρηματικής οντότητας. Με τον νόμο 4174/2013 (φορολογικές διαδικασίες και 

άλλες διατάξεις) και με τα άρθρα 21, 22 και 56 γίνεται αντίστοιχα αναφορά στην 

υποχρέωση της τήρησης του φακέλου τεκμηρίωσης, στην προέγκριση της 

μεθοδολογίας της ενδοομιλικής τιμολόγησης καθώς και την επιβολή των προστίμων 

στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς – ατελούς 

συνοπτικού πίνακα πληροφοριών ή φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών. 

Για την διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας της ενδοομιλικής τιμολόγησης 

εκδίδεται η ΠΟΛ. 1284/2013 δίνοντας όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με την 

διαδικασία. Το 2014 εκδίδεται η ΠΟΛ. 1097/2014 καθορίζοντας ολοκληρωμένα το 

περιεχόμενο του φακέλου τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών και η οποία θα 

συμπληρωθεί με την ΠΟΛ. 1144/2014.   

 

 

6.2 Τεκμηρίωση τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών 

 

 

Οι ενδοομιλικές συναλλαγές υπόκεινται σε τεκμηρίωση αναφορικά με την 

τιμολόγηση τους στο πλαίσιο της διεθνούς αλλά και της εθνικής προσπάθειας για τον 

εντοπισμό της τυχόν υπερτιμολόγησης  που διογκώνει το κόστος των πωλούμενων 

εμπορευμάτων ή υπηρεσιών και την επακολουθούμενη μεταβολή στα φορολογικά 

αποτελέσματα των επιχειρήσεων αλλά και στην διαμόρφωση των τιμών πώλησης στον 

τελικό καταναλωτή. Επιδιώκεται η καταπολέμηση της τεχνητής ακρίβειας, η ενίσχυση 

του υγιούς ανταγωνισμού και η διαφάνεια των συναλλαγών. Περιλαμβάνονται επίσης 

όλες οι οδηγίες σχετικά με την συλλογή των απαραίτητων  στοιχείων που ζητούν οι 

φορολογικές αρχές για την τεκμηρίωση των τιμών προκειμένου να προσδιοριστεί, στα 

πλαίσια ενός φορολογικού ελέγχου, η σωστή εφαρμογή των κανόνων και μεθόδων 

προσδιορισμού των κερδών επί των συναλλαγών αντιμετωπίζοντας έτσι ενδεχόμενα 

περιστατικά φοροδιαφυγής αλλά και διπλής φορολόγησης. 

Όσον αφορά το διεθνές δίκαιο η τεκμηρίωση των τιμών των ενδοομιλικών 

συναλλαγών εξετάζεται στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ (OECD 

transfer pricing guidelines) και στο ευρωπαϊκό δίκαιο μέσω του ψηφίσματος του 

Συμβουλίου και των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών Μελών μέσω του 
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κώδικα δεοντολογίας για την τεκμηρίωση της ενδοομιλικής τιμολόγησης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (2006/C 176/01)76.    

 

 

6.3 Κατηγορίες και είδη ενδοομιλικών συναλλαγών προς τεκμηρίωση 
 

            Παρακάτω αναφέρονται όλες οι κατηγορίες συναλλαγών για τις οποίες 

υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης: 

 

 1) Πρώτες Ύλες (raw materials) 

 2) Προϊόντα (products) 

 3) Εμπορεύματα (merchandise) 

4) Δικαιώματα (royalties) 

5) Σήματα (trademarks) 

6) Λοιπά Άυλα (intangibles) 

7) Αμοιβές διανομής, μάρκετινγκ και διαφήμισης (trans market adv fees) 

8) Διοικητική Υποστήριξη (administrative support) 

9) Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές (financial transactions) 

10) Μεταβίβαση Περιουσιακών Στοιχείων (assets transfer) 

11) Τεχνική Υποστήριξη (technical support) 

12) Εκμίσθωση (leases) 

13) Αποθήκευση (storage) 

14) Έρευνα & Ανάπτυξη (research and development) 

15) Λοιπές Υπηρεσίες (other services) 

16) Επιδότηση – Διαγραφή χρεών (subsidy deletion dept) 

17) Κατανομή δαπανών (Συμφωνίες Κατανομής Κόστους) (cost allocation CCA) 

18) Λοιπά (others) 

 

Στην κατηγορία των χρηματοοικονομικών συναλλαγών περιέχονται οι τόκοι οι 

οποίοι αποτελούν αντικείμενο τεκμηρίωσης στις περιπτώσεις σύναψης δανειακών 

                                                           
76 Κωστής Ντρούκας, Ενδοομιλικές Συναλλαγές, Σεμινάριο Taxheaven 
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συμβάσεων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων και βάση της ελληνικής νομοθεσίας 

και συγκεκριμένα της ΠΟΛ. 1220/2013 ισχύει πως:  

Σε περίπτωση που μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων έχει συναφθεί δανειακή 

σύμβαση και προκειμένου για τον υπολογισμό των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 39Α 

του ν.2238/1994, πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών 

των ενδοομιλικών συναλλαγών, λαμβάνεται υπόψη το ποσό των δεδουλευμένων τόκων 

που χρεώνεται /πιστώνεται και όχι το ποσό του κεφαλαίου επί του οποίου 

υπολογίστηκαν. Ομοίως, για τις ανάγκες σύνταξης του φακέλου τεκμηρίωσης, 

αντικείμενο τεκμηρίωσης αποτελούν οι δεδουλευμένοι τόκοι που 

χρεώνονται/πιστώνονται και που προκύπτουν από την δανειακή σύμβαση, καθόσον οι 

τόκοι αυτοί επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Επομένως, και στο περιεχόμενο του 

συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, όπως αυτό ορίζεται στο παράρτημα της 

ΠΟΛ.1179/18.7.2013 Α.Υ.Ο, θα καταγράφονται οι τόκοι δανείου που χρεώνονται 

(δαπάνη) ή που πιστώνονται (έσοδο) από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις και όχι το 

κεφάλαιο δανεισμού.  

Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και τα ενδοομιλικά μερίσματα και σύμφωνα με 

το άρθρο 48 του Νόμου 4172/2013 ισχύει77: 

1. Τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο ή που είναι 

φορολογικός κάτοικος Ελλάδας απαλλάσσονται από το φόρο, εφόσον: 

α) ο λήπτης φορολογούμενος κατέχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα 

τοις εκατό (10%) της αξίας ή το πλήθος του μετοχικού ή βασικού κεφαλαίου ή των 

δικαιωμάτων ψήφου του νομικού προσώπου που διανέμει, και  

β) το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής διακρατείται επί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) 

μήνες, και  

γ) το νομικό πρόσωπο που προβαίνει σε διανομή κερδών, τα οποία υπόκεινται σε φόρο, 

δεν έχει έδρα σε κράτος που περιλαμβάνεται στα μη συνεργάσιμα κράτη σύμφωνα με 

το άρθρο 65 του Κ.Φ.Ε..  

2. Η προηγούμενη παράγραφος ισχύει επίσης για νομικά πρόσωπα που δεν είναι 

φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, εφόσον το ενδοομιλικό μέρισμα συνδέεται με 

επιχειρηματικές δραστηριότητες που διεξάγονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα εντός 

ή μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα.  

                                                           
77 Γκίνογλου Δ. (2014), Φορολογική Λογιστική II, σελ. 142 
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3. Εάν διανέμονται κέρδη από νομικό πρόσωπο σε λήπτη φορολογούμενο που δεν έχει 

διακρατήσει το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής επί είκοσι τέσσερις (24) μήνες, αλλά 

πληροί την προϋπόθεση γ' της παραγράφου 1, ή αυτή της παραγράφου 2, ο λήπτης 

φορολογούμενος μπορεί προσωρινά να ζητήσει την απαλλαγή που παρέχεται στις εν 

λόγω παραγράφους, εφόσον παρέχει εγγύηση στη Φορολογική Διοίκηση ίση με το 

ποσό του φόρου που θα όφειλε να καταβάλει σε περίπτωση μη χορήγησης της 

απαλλαγής. Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να απαιτήσει την υπέρ αυτής κατάπτωση 

της εγγύησης, εφόσον ο λήπτης φορολογούμενος δεν διακρατεί το ελάχιστο ποσοστό 

συμμετοχής επί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Η απαλλαγή καθίσταται 

οριστική και η εγγύηση λήγει κατά την ημερομηνία που συμπληρώνονται είκοσι 

τέσσερις (24) μήνες διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής.  

 

 

6.4 Εφαρμογή του πλαισίου τεκμηρίωσης 

 

        Κάθε επιχείρηση η οποία αποτελεί κομμάτι ενός ομίλου και λαμβάνει μέρος σε 

ενδοομιλικές συναλλαγές είτε διασυνοριακές είτε εγχώριες θα πρέπει να είναι σε θέση 

να τεκμηριώσει την ορθότητα των τιμών αυτών των συναλλαγών πάνω στην βάση της 

αρχής των ίσων αποστάσεων. Η ορθότητα των τιμών βασίζεται στην συλλογή κάθε 

είδους απαραίτητης πληροφορίας που θα τεκμηριώνει την πραγματική και ουσιαστική 

τιμολόγηση των συναλλαγών. 

Η τεκμηρίωση των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών έχει ως σκοπό να δίνει 

την δυνατότητα σε οποιονδήποτε ελεγκτή – συγκεκριμένα τον φορολογικό ελεγκτή – 

να διαπιστώσει ότι οι ελεγχόμενες συναλλαγές ακολουθούν την αρχή των ίσων 

αποστάσεων (arm’s length principle) καθώς και να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη 

εικόνα σχετικά με το  συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης και των συνδεδεμένων 

μερών της. 

Το πεδίο εφαρμογής της τεκμηρίωσης των τιμών διαφέρει από χώρα σε χώρα 

πάνω στο ζήτημα της  φύσης των συναλλαγών και συγκεκριμένα στο αν είναι εγχώριες 

ή διασυνοριακές. Η ελληνική νομοθεσία μέσω του ν.3728/2008 υιοθετεί και τις δύο 

μορφές συναλλαγών78. Παρόλες τις διαφορές στην φορολογική νομοθεσία των κρατών 

η γενική αρχή είναι πως το βάρος της απόδειξης το φέρει η φορολογική αρχή. Με αυτό 

                                                           
78 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ.78 
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τον τρόπο η ελεγχόμενη επιχείρηση δεν απαιτείται να αποδείξει την ορθότητα της 

τιμολόγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών, εκτός και αν ο έλεγχος εντοπίσει μη ορθή 

χρήση της αρχής των ίσων αποστάσεων. Για την ορθή εφαρμογή της αρχής των ίσων 

αποστάσεων και την σωστή αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου φορολογικού ελέγχου θα 

πρέπει η τιμολόγηση των συναλλαγών να είναι κατάλληλη ως προς την διαθεσιμότητα 

των συγκριτικών στοιχείων γι’ αυτές τις συναλλαγές. 

Η συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών για την τεκμηρίωση των 

ενδοομιλικών συναλλαγών  μπορεί να εμφανίζει δυσκολίες όταν η φορολογικά  

ελεγχόμενη επιχείρηση δεν έχει τον έλεγχο της συγγενούς επιχείρησης στην περίπτωση 

που είναι θυγατρική ή είναι μέτοχος μειοψηφίας79. 

Για την τεκμηρίωση της τιμολόγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών 

απαιτούνται όλες οι πληροφορίες για τις συγγενείς επιχειρήσεις που εμπλέκονται στις 

συναλλαγές καθώς και τις λειτουργίες και όλες τις πληροφορίες που προέρχονται από 

ανεξάρτητες επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε παρόμοιες συναλλαγές ή 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να αναφέρονται στην 

φύση, του όρους της συναλλαγής, τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες όπως και στο 

πως κυκλοφορεί μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων το αντικείμενο των 

συναλλαγών που μπορεί να είναι εμπορεύματα ή υπηρεσίες. 

Περιλαμβάνεται επίσης η περιγραφή των συναλλαγών μεταξύ της ελεγχόμενης 

επιχείρησης και κάποιων τρίτων που είναι παρόμοιες με τις συναλλαγές με κάποια 

αλλοδαπή συγγενή επιχείρηση όπως και το να αποδειχθεί ότι ανεξάρτητες επιχειρήσεις 

οι οποίες δρουν κάτω από παρόμοιες συναλλακτικές συνθήκες, με εφαρμογή της αρχής 

των ίσων αποστάσεων, θα είχαν πραγματοποιήσει παρόμοια συναλλαγή. Για τις 

ανάγκες της τεκμηρίωσης θα πρέπει να αναφέρονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία των 

συγγενών επιχειρήσεων που εμπλέκονται στο συναλλακτικό κύκλωμα και τα οποία 

είναι80: 

1) Η περιγραφή της επιχείρησης, 

2) Νομική, λειτουργική και οργανωτική δομή του οργανισμού, 

3) Οι ιδιοκτησιακοί δεσμοί μέσα στον όμιλο, 

4) Ο κύκλος εργασιών και τα λειτουργικά αποτελέσματα των 

προηγούμενων χρήσεων, 

                                                           
79 Νίκος Μουστάκης (2009), Ενδοομιλικές Τιμολογήσεις μεταξύ πολυεθνικών επιχειρήσεων. 
80 Στο ίδιο. 
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5) Το επίπεδο συναλλαγών της επιχείρησης με τις αλλοδαπές συγγενείς 

επιχειρήσεις όπως το επίπεδο πωλήσεων των εμπορευμάτων, οι παροχές 

υπηρεσιών, τα πάγια, τα άυλα πάγια στοιχεία και οι τόκοι δανείων. 

 

Αναγκαία επίσης μπορεί να είναι η πληροφόρηση όσον αφορά την τιμολόγηση 

πάνω στην βάση της γενικότερης επιχειρησιακής στρατηγικής. Περιλαμβάνονται 

δηλαδή όλοι οι παράγοντες που προσδιορίζουν τις τιμές των συναλλαγών καθώς και 

την γενικότερη τιμολογιακή πολιτική του ομίλου. Μπορεί να αναφέρονται για 

παράδειγμα πολιτικές που προβλέπουν την πρόσθεση ενός περιθωρίου στο κόστος 

παραγωγής, η αφαίρεση του κόστους από τις τιμές πώλησης στους τελικούς 

καταναλωτές στην αγορά όπου δραστηριοποιούνται οι αλλοδαπές συγγενείς 

επιχειρήσεις με χονδρική πώληση. Η επιχείρηση επίσης μπορεί να αναφέρει του λόγους 

της επιλογής και εφαρμογής των μεθόδων τιμολόγησης οι οποίες είναι συμβατές  με 

την αρχή των ίσων αποστάσεων81.  

Μπορεί να αναφερθεί επίσης η στρατηγική του management της επιχείρησης. 

Εδώ μπορεί να  γίνει αναφορά σε σχέση με την στρατηγική εισόδου της επιχείρησης 

σε μια νέα αγορά, η αύξηση του μεριδίου στην αγορά αλλά ακόμα και την είσοδο ενός 

νέου προϊόντος και την γενικότερη στρατηγική αντιμετώπισης του ανταγωνισμού.  

Τέλος μπορεί να γίνεται αναφορά σε σχέση με τους κινδύνους που αναλαμβάνει 

η επιχείρηση καθώς και η χρησιμοποίηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της 

πάνω στην γενικότερη βάση των λειτουργιών της. Σαν λειτουργίες αναφέρονται η 

βιομηχανοποίηση, η συναρμολόγηση, η διαχείριση των αγορών των πρώτων υλών, το 

marketing και η διαφήμιση, ο έλεγχος των αποθεμάτων, η μεταφορά, η αποθήκευση, 

κτλ. Στους κινδύνους μπορούν να αναφερθούν οι κίνδυνοι αλλαγής του κόστους 

παραγωγής λόγω των αλλαγών στις τιμές των πρώτων υλών και των αποθεμάτων, η 

επιτυχία ή αποτυχία του R&D, οι κίνδυνοι του γενικότερου οικονομικού 

περιβάλλοντος (οικονομικές κρίσεις, συναλλαγματικοί κίνδυνοι, ασταθές πολιτικό 

περιβάλλον)82.   

Ο όμιλος των επιχειρήσεων ακολουθώντας συγκεκριμένη στρατηγική ως προς 

την τεκμηρίωση των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών έχει να επιλέξει στο αν θα 

                                                           
81 Νίκος Μουστάκης (2009), Ενδοομιλικές Τιμολογήσεις μεταξύ πολυεθνικών επιχειρήσεων. 
82 Στο ίδιο. 
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τεκμηριώσει τις τιμές των συναλλαγών συνολικά ως όμιλος ή η τεκμηρίωση να 

αποτελεί κομμάτι αρμοδιότητας της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. 

Στην πρώτη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος να μη ληφθεί υπόψη επαρκώς  η 

εθνική φορολογική νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης καθώς και η γενικότερη 

αντιμετώπιση στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αποτέλεσμα θα είναι η 

επιβολή κυρώσεων λόγω πλημμελούς ή μη εκπλήρωσης υποχρέωσης της τεκμηρίωσης. 

Στην δεύτερη περίπτωση υπάρχει το ενδεχόμενο της δυσανάλογης επιβάρυνσης του 

ομίλου η οποία εκδηλώνεται μέσω της αύξησης του κόστους συμμόρφωσης και της 

δέσμευσης ανθρωπίνων πόρων. Πρακτικά θα πρέπει ο όμιλος να ακολουθεί έναν 

συνδυασμό των κεντρικών και αποκεντρωμένων στοιχείων τεκμηρίωσης83. 

Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της τεκμηρίωσης 

σε διαφορετικές χώρες είναι: 

 

1) Το σύστημα του πυρήνα της τεκμηρίωσης (Core documentation 

concept), 

2) Το σύστημα του βασικού φακέλου (Masterfile concept) 

  

Το σύστημα του πυρήνα τεκμηρίωσης βασίζεται στην κατάρτιση μιας 

κεντρικής και τυποποιημένης τεκμηρίωσης η οποία χρησιμοποιείται από όλες τις 

επιχειρήσεις του ομίλου ανεξάρτητα από την χώρα εγκατάστασης. Αναλύονται όλες οι 

φορολογικές διαφοροποιήσεις ανά χώρα και συγκροτείται όσο το δυνατό μια πιο ενιαία 

βάση τεκμηρίωσης για όλες τις επιχειρήσεις ανά χώρα δραστηριοποίησης. Εδώ 

μπορούν να αναφερθούν όλα τα προηγούμενα χαρακτηριστικά του ομίλου σαν σύνολο 

και στην συνέχεια να γίνει η ανάλογη προσαρμογή με βάση τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης αλλά και των εθνικών φορολογικών διατάξεων. 

Στο σύστημα του βασικού φακέλου η τεκμηρίωση των συναλλαγών 

αποτελείται από δύο ξεχωριστούς φακέλους, τον βασικό φάκελο (Masterfile) και τον 

εθνικό φάκελο (country file). Ο βασικός φάκελος περιέχει στοιχεία του ομίλου 

συνολικά ενώ ο εθνικός φάκελος περιέχει στοιχεία της εταιρίας ανά χώρα 

εγκατάστασης. 

 

 

                                                           
83 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ.79 
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6.5 Υπόχρεοι σε τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών 

 

Τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες των περιπτώσεων γ΄ και 

δ΄84 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, για τις συναλλαγές καθώς και τη μεταφορά λειτουργιών 

που πραγματοποιούν με άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια της περίπτωσης 

ζ’ του ιδίου άρθρου και οι οποίες εμπίπτουν στο άρθρο 50 και 51 του ΚΦΕ85, 

                                                           
84 «νομικό πρόσωπο»: κάθε επιχείρηση ή εταιρεία με νομική προσωπικότητα ή ένωση επιχειρήσεων ή 

εταιρειών με νομική προσωπικότητα, 

   «νομική οντότητα»: κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα 

που δεν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισμός, οργανισμός, υπεράκτια ή εξωχώρια 

εταιρεία, κάθε μορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε μορφής καταπίστευμα ή εμπίστευμα ή 

οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφής ίδρυμα ή σωματείο ή οποιοδήποτε μόρφωμα 

παρόμοιας φύσης, κάθε μορφή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού 

χαρακτήρα, κάθε μορφής κοινή επιχείρηση, κάθε μορφής εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας 

ή διαθήκης ή κληρονομίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία 

αστικού δικαίου, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου 

 
85 Άρθρο 50. Ενδοομιλικές συναλλαγές1.Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες όταν πραγματοποιούν 

συναλλαγές, μία ή περισσότερες, διεθνείς ή και εγχώριες, με συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια του 

άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. με οικονομικούς ή εμπορικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα ίσχυαν 

μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων (ανεξάρτητων επιχειρήσεων) ή μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων 

και τρίτων, οποιαδήποτε κέρδη τα οποία χωρίς τους όρους αυτούς θα είχαν πραγματοποιηθεί από το 

νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των διαφορετικών όρων 

(αρχή των ίσων αποστάσεων) περιλαμβάνονται στα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής 

οντότητας μόνον στο βαθμό που δεν μειώνουν το ποσό του καταβλητέου φόρου.2. Οι διατάξεις της 

προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τις 

κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές συναλλαγές. 

 Άρθρο 51. Μεταφορά λειτουργιών Κάθε επιχειρηματική αναδιάρθρωση, η οποία μπορεί να θεωρηθεί 

ως εγχώρια ή διασυνοριακή αναδιοργάνωση λειτουργιών, περιουσιακών στοιχείων, κινδύνων ή και 

επιχειρηματικών ευκαιριών, την οποία πραγματοποιούν ή στην οποία εμπλέκονται συνδεδεμένα 

πρόσωπα με συνδεδεμένα κέρδη εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου: α) «Οι 

λειτουργίες, τα περιουσιακά στοιχεία, οι κίνδυνοι ή και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που 

αναδιοργανώνονται, μεταφέρονται ή μεταβιβάζονται» θεωρούνται συνολικά ως «πακέτο μεταβίβασης» 

για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνονται 

υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία, οι χορηγήσεις αδειών χρήσης, καθώς και οι μεταβιβάσεις περιουσιακών 

στοιχείων. β) Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης διενεργείται μία 

συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών, οι οποίες συνιστούν μεταβίβαση ή χορήγηση άδειας χρήσης υπεραξίας 

ή άυλων περιουσιακών στοιχείων, η μεταβίβαση αυτή ή η χορήγηση άδειας χρήσης πρέπει να γίνεται 

έναντι αντίτιμου σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική αξία 

των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τις σχετικές λειτουργίες και τους κινδύνους 

(«πακέτο μεταβίβασης»). Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται ιδίως μεταβιβάσεις ή χορηγήσεις 

αδειών χρήσης μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων σε συνδυασμό με λειτουργίες και κινδύνους που 

πρέπει να θεωρηθούν στενά συνδεδεμένες. γ) Οι επιχειρηματικές αναδιαρθρώσεις που προβλέπονται 

στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν συνεπιφέρουν καμία αναπροσαρμογή όταν ο φορολογούμενος μπορεί να 

παράσχει αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι δεν μεταβιβάστηκαν ούτε χορηγήθηκε άδεια 

χρήσης για ουσιώδη άυλα στοιχεία ή περιουσιακά στοιχεία και ότι καταβλήθηκε αντίτιμο σύμφωνα με 

την αρχή των ίσων αποστάσεων, κατά τρόπο ώστε η ανάθεση κινδύνων και λειτουργιών είναι σύμφωνη 

με την αρχή των ίσων αποστάσεων, με συνεκτίμηση άλλων συγκρίσιμων περιπτώσεων. δ) Στην 

περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν μπορεί να παράσχει τα αποδεικτικά στοιχεία που ορίζονται στην 

περίπτωση γ’ , και δεν υπάρχει άλλη συγκρίσιμη συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών, καθορίζεται ένα 

αντίτιμο σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων με βάση τη συνολική αξία των υποκείμενων 

περιουσιακών στοιχείων, λειτουργιών και κινδύνων («πακέτου μεταβίβασης») με συνεκτίμηση της 

αναγόμενης παρούσας αξίας μελλοντικών κερδών που προσδοκόνται από τη μεταβίβαση ως σύνολο και 
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υποχρεούνται να τηρούν τον Φάκελο Τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών 

του άρθρου 21 του ΚΦΔ. Την ίδια υποχρέωση τήρησης έχουν και οι μόνιμες 

εγκαταστάσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα για τις συναλλαγές τους και τις 

μεταφορές λειτουργιών με το κεντρικό ή με τα συνδεδεμένα πρόσωπα του κεντρικού 

τους στην αλλοδαπή, καθώς και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες 

για τις συναλλαγές τους και μεταφορές λειτουργιών με μόνιμες εγκαταστάσεις που 

διατηρούν στην αλλοδαπή. 

Σε περίπτωση που στη διάρκεια του φορολογικού έτους για το οποίο 

καταρτίζεται ο φάκελος τεκμηρίωσης, ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα ή νομικές 

οντότητες καταστούν συνδεδεμένες κατά την έννοια της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 2 

του Κ.Φ.Ε. η υποχρέωση τεκμηρίωσης υφίσταται για συναλλαγές που 

πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία σύνδεσής τους και μετά. Σε περίπτωση 

διακοπής της σχέσης σύνδεσης στη διάρκεια του φορολογικού έτους, υποχρέωση 

τεκμηρίωσης υφίσταται για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 

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

οποίες είχαν υπογραφεί σχετικές συμβάσεις κατά το χρονικό διάστημα που υφίστατο η 

σχέση σύνδεσης. 

Οι ανωτέρω υπόχρεοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης Φακέλου 

Τεκμηρίωσης, εφόσον: 

α) οι παραπάνω συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών ανέρχονται μέχρι εκατό χιλιάδες 

(100.000) ευρώ ετησίως και αθροιστικώς όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου δεν 

υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ «ανά φορολογικό έτος» ή 

β) οι παραπάνω συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών ανέρχονται μέχρι διακόσιες 

χιλιάδες (200.000) ευρώ ετησίως και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του 

υπόχρεου υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ «ανά φορολογικό έτος». 

 

 

 

                                                           
συνδέονται με τη λειτουργία και όλα τα συνδεδεμένα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία. Ο 

φορολογούμενος μπορεί να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε άλλη μέθοδο, εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι η 

συναλλαγή είναι σύμφωνη με την αρχή των ίσων αποστάσεων. Για τα έτη κατά τα οποία 

πραγματοποιείται η επιχειρηματική αναδιάρθρωση γίνεται η αντίστοιχη αναπροσαρμογή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 

7.1 Περιεχόμενο του φακέλου τεκμηρίωσης 

 

 

Η ελληνική νομοθεσία εισήγαγε το περιεχόμενο του φακέλου τεκμηρίωσης με 

τον νόμο 2238/1994. Στην συνέχεια με το φορολογικό νόμο 4174/2013, άρθρο 21 

κατέστησε πιο συγκεκριμένη την διαδικασία κατάρτισης του φακέλου φθάνοντας στην 

ΠΟΛ. 1097/9.4.2014: 

Σε περίπτωση ημεδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας το οποίο/α 

είναι μέλος ομίλου, πολυεθνικού ή ημεδαπού, ο «φάκελος τεκμηρίωσης» αποτελείται 

κατά περίπτωση από δύο μέρη, τον «βασικό φάκελο τεκμηρίωσης» και τον «ελληνικό 

φάκελο τεκμηρίωσης», ο οποίος συμπληρώνει τον «βασικό φάκελο» και περιέχει 

πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα μέλη του ομίλου. Όταν ημεδαπό νομικό 

πρόσωπο ή νομική οντότητα πραγματοποιεί συναλλαγές με άλλα συνδεδεμένα νομικά 

πρόσωπα ή νομικές οντότητες, ημεδαπές ή αλλοδαπές ή με μόνιμες εγκαταστάσεις τους 

στην αλλοδαπή, καθώς και όταν μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων στην 

Ελλάδα πραγματοποιούν συναλλαγές με το κεντρικό ή με συνδεδεμένα πρόσωπα του 

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

«ελληνικό φάκελο τεκμηρίωσης». 

Με την προσθήκη της ΠΟΛ.1144/15.5.2014 η ΠΟΛ.1097/9.4.2014 αλλάζει και 

αντικαθίσταται τουλάχιστον για το κεφάλαιο Β΄ σχετικά με το περιεχόμενο του 

φακέλου τεκμηρίωσης ως εξής: 

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

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

«βασικό φάκελο» και περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις προς τεκμηρίωση 

συναλλαγές. 

              α. Βασικός Φάκελος Τεκμηρίωσης Ο «βασικός φάκελος», ο οποίος σε 

περίπτωση ομίλου είναι κοινός για όλες τις επιχειρήσεις του ομίλου, περιέχει κοινές 
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τυποποιημένες πληροφορίες για τον υπόχρεο, τις μόνιμες εγκαταστάσεις του και τα 

συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα. Πιο αναλυτικά περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

            αα) μια γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων και της στρατηγικής του 

υπόχρεου, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών που έγιναν σε σύγκριση με το 

προηγούμενο φορολογικό έτος,  

ββ) μια γενική περιγραφή, σε περίπτωση ομίλου, της οργανωτικής, νομικής και 

λειτουργικής δομής του, που περιλαμβάνει το οργανόγραμμα, τον κατάλογο των μελών 

του, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων εγκαταστάσεων, περιγραφή της σχέσης 

σύνδεσης αυτών, καθώς και τις αλλαγές σε σύγκριση με το προηγούμενο φορολογικό 

έτος στην ιδιοκτησία των άυλων περιουσιακών στοιχείων, των χρηματοοικονομικών 

συναλλαγών και των φορολογικών αποτελεσμάτων του ομίλου, 

             γγ) μια γενική περιγραφή των συνδεδεμένων προσώπων ή και των μονίμων 

εγκαταστάσεών τους που συμμετέχουν στις προς τεκμηρίωση συναλλαγές, 

             δδ) μια γενική περιγραφή των προς τεκμηρίωση συναλλαγών στις οποίες 

συμμετέχουν τα συνδεδεμένα πρόσωπα, ήτοι μια γενική περιγραφή:  

(i) της φύσης των συναλλαγών (πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, 

χρηματοοικονομικές συναλλαγές, άυλα περιουσιακά στοιχεία, κ.λπ.),  

(ii) της ροής των τιμολογίων και  

(iii) του ύψους των συναλλαγών  

εε) μια γενική περιγραφή των επιτελούμενων λειτουργιών, των κινδύνων που 

αντιμετωπίζονται, καθώς και των αλλαγών που μπορεί να επέρχονται στις λειτουργίες 

και στους κινδύνους σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος, 

στστ) την ιδιοκτησία άυλων περιουσιακών στοιχείων (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 

εμπορικά σήματα, εμπορικές ονομασίες, τεχνογνωσία, κ.λπ.) και την πληρωμή ή 

είσπραξη δικαιωμάτων,  

ζζ) μια περιγραφή της τιμολογιακής πολιτικής του που να επεξηγεί την τήρηση της 

αρχής της ανοιχτής αγοράς (Arm’s Length Principle) στις ενδοομιλικές συναλλαγές,  

ηη) κατάλογο συμφωνιών κατανομής κόστους, αποφάσεων προέγκρισης μεθοδολογίας 

ενδοομιλικής τιμολόγησης και δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τα μέλη του 

ομίλου, σχετικά με τον καθορισμό των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών τους,  

θθ) περιγραφή των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν εντός του φορολογικού 

έτους, με πρόσωπα που ο υπόχρεος κατέστη συνδεδεμένος ή διακόπηκε η σχέση 

σύνδεσης εντός του ιδίου φορολογικού έτους, πριν την σύνδεση ή μετά τη διακοπή 
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προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα, εάν πληρούν τα κριτήρια συγκρισιμότητας, 

να χρησιμοποιηθούν ως συγκριτικά στοιχεία.  

 

β. Ελληνικός φάκελος τεκμηρίωσης Ο «Ελληνικός φάκελος τεκμηρίωσης» περιέχει τα 

ακόλουθα στοιχεία:  

αα) λεπτομερή περιγραφή του υπόχρεου και της στρατηγικής του, 

συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών που έγιναν σε σύγκριση με το προηγούμενο 

φορολογικό έτος,  

ββ) λεπτομερή περιγραφή των προς τεκμηρίωση συναλλαγών η οποία περιλαμβάνει:  

i) τη φύση των συναλλαγών (πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, 

χρηματοοικονομικές συναλλαγές, άυλα περιουσιακά στοιχεία, κλπ.),  

ii) τη ροή των τιμολογίων  

iii) το ύψος των συναλλαγών  

iv) περιγραφή των έκτακτων συναλλαγών ή γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που προκύπτουν από τη μεταφορά λειτουργιών όπως αυτή ορίζεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ)  

v) ειδικότερα σε περίπτωση πώλησης/αγοράς ή μεταβίβασης άυλων περιουσιακών 

στοιχείων σε ή από συνδεδεμένο πρόσωπο, πρόσθετες πληροφορίες (σχετικά με τις 

συναλλαγές αυτές) για την τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, δηλαδή την τιμή 

στην οποία ένα ανεξάρτητο πρόσωπο θα ήταν διατεθειμένο να πουλήσει ή μεταβιβάσει 

και την αξία στην οποία ένα ανεξάρτητο πρόσωπο θα ήταν διατεθειμένο να αποκτήσει 

το εν λόγω άυλο περιουσιακό στοιχείο υπό συγκρίσιμες συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη 

τα αναμενόμενα οφέλη και τη χρησιμότητα για την επιχείρησή του  

γγ) συγκριτική ανάλυση, ήτοι:  

i) χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων και των υπηρεσιών, καθώς και 

συναφείς πληροφορίες σχετικά με εσωτερικά και/ή εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία, 

εφόσον διατίθενται. Ειδικοί παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να 

δικαιολογηθεί η συγκρισιμότητα των άυλων περιουσιακών στοιχείων και η σύμφωνη 

με την αρχή των ίσων αποστάσεων τιμή όπως: τα αναμενόμενα οφέλη, γεωγραφικοί 

περιορισμοί, μεταβίβαση δικαιωμάτων αποκλειστικότητας ή όχι, συμμετοχή του 

αποκτώντος στις μελλοντικές εξελίξεις  

ii) λειτουργική ανάλυση (επιτελούμενες λειτουργίες, περιουσιακά στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται, επιχειρηματικοί κίνδυνοι),  

iii) συμβατικοί όροι,  
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iv) οικονομικές συνθήκες και  

v) ειδικές στρατηγικές της επιχείρησης  

δδ) επεξήγηση για την επιλογή και τον τρόπο εφαρμογής της/των μεθόδου/ων 

καθορισμού των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών,  

εε) περιγραφή της εφαρμογής της πολιτικής του υπόχρεου σχετικά με το καθορισμό 

των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών,  

στ) δέσμευση του υπόχρεου να παρέχει κάθε συμπληρωματική πληροφορία σχετική με 

τις ενδοομιλικές συναλλαγές του, κατόπιν αιτήματος της Φορολογικής Διοίκησης και 

εντός εύλογης προθεσμίας, ιδιαιτέρως στη περίπτωση φορολογικού ελέγχου,  

ζζ) δικαιολόγηση του τρόπου υπολογισμού της αναπροσαρμογής, όταν ο υπόχρεος 

αναπροσαρμόζει τα φορολογητέα κέρδη του προκειμένου να συμμορφωθεί με την αρχή 

των ίσων αποστάσεων,  

ηη) περιγραφή και λεπτομερή αιτιολόγηση τυχόν προσαρμογών που έχουν γίνει για την 

επίτευξη συγκρισιμότητας,  

θθ) πρόσθετες πληροφορίες για συναλλαγές που διενεργούνται με συνδεδεμένα 

πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα ή έχουν τη φορολογική τους κατοικία σε κράτη μη 

συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα, που σε περίπτωση ομίλου θα περιλαμβάνουν και 

τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως του/των 

συνδεδεμένου/ων προσώπου/ων,  

ιι) διάγραμμα ροής των συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων και των έκτακτων,  

κκ) αντίγραφα των συμβάσεων που διέπουν τις υπό τεκμηρίωση συναλλαγές. 

 

 

7.2 Χρόνος κατάρτισης, διαφύλαξης και διάθεσης του φακέλου 

τεκμηρίωσης  

 

Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης, που αποτελείται κατά περίπτωση από τον Βασικό 

Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται έως την 

λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 

Τηρείται στην έδρα του υπόχρεου και διαφυλάσσεται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα 

για το οποίο υφίσταται σχετική υποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων του 

αντίστοιχου φορολογικού έτους. 



67 
 

Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης τίθεται στη διάθεση της φορολογικής διοίκησης 

οποτεδήποτε ζητηθεί από αυτή εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του 

σχετικού αιτήματος από τον υπόχρεο86. 

 

 

7.3 Γλώσσα τήρησης φακέλου τεκμηρίωσης  

 

Τα στοιχεία του «βασικού φακέλου τεκμηρίωσης» τηρούνται σε γλώσσα 

διεθνώς αποδεκτή, κατά προτίμηση την αγγλική, όταν πρόκειται για αλλοδαπό όμιλο, 

με υποχρέωση μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα εφόσον ζητηθεί από την 

φορολογική αρχή, εντός εύλογου 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 γλώσσα87. 

 

 

7.4 Συνοπτικός πίνακας πληροφοριών 

 

Ο συνοπτικός πίνακας πληροφοριών είναι συνοδευτικός του Φακέλου 

Τεκμηρίωσης και υποβάλλεται προκειμένου να αξιοποιηθούν φορολογικά οι 

παρεχόμενες πληροφορίες. Δεν υποκαθιστά τον φάκελο τεκμηρίωσης, αντίθετα 

λειτουργεί συνδυαστικά με αυτόν. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του 

ν. 4174/2013 και την αλλαγή με το σχέδιο νόμου88 για τον ΚΦΔ το 2016 ο συνοπτικός 

                                                           
86 Με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 τροποποιούνται οι παράγραφοι 3 και 6, αντίστοιχα, του 

άρθρου 21 του ν.4174/2013, και ορίζεται, με βάση τις πρόσφατες συστάσεις του ΟΟΣΑ, ως νέα 

προθεσμία, για την κατάρτιση του Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών και της 

αποστολής στη Φορολογική Διοίκηση του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών, αυτή της υποβολής της 

ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 
87 ΠΟΛ.1097/9.4.2014 Περιεχόμενο Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών 
88 Σχέδιο νόμου Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης 

της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου 

για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Απόφαση 

2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για 

τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση 

στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την 

παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 

2001/37/ΕΚ 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
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πίνακας καταρτίζεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως την λήξη της προθεσμίας 

υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.  

 

 

7.5 Παράδειγμα σύνταξης και υποβολής συνοπτικού πίνακα 

 

Η ALPHA ANTONIADES S.A. με έδρα την Θεσσαλονίκη είναι η μητρική 

εταιρία σε όμιλο επιχειρήσεων παραγωγής και κατασκευής ηλεκτρονικών 

υπολογιστών τύπου “laptop” και “notebook” υπό τον διακριτικό τίτλο «ALPHA-pc». 

Ο όμιλος αποτελείται από τρεις εταιρίες συμπεριλαμβανομένου και την ALPHA 

ANTONIADES S.A. Οι εταιρίες είναι η ΒΙΤΟΣ Α.Ε. με έδρα την Αθήνα, η 

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Α.Ε. με έδρα την Λάρισα και η ΔΕΛΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. με 

έδρα την Αλεξανδρούπολη.  

 Οι τρεις εταιρίες προμηθεύονται τα εμπορεύματα και τις πρώτες ύλες από την 

ALPHA ANTONIADES S.A. και δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής και 

τελειοποίησης των τελικών προϊόντων καθώς και στον τομέα της απευθείας λιανικής 

πώλησης υπό την επωνυμία «ALPHA-pc» στην ελληνική αγορά. Η εταιρία προχωρά 

σε σύναψη εμπορικής συνεργασίας μέσω συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising) 

δημιουργώντας το σχήμα μεταξύ της ALPHA ANTONIADES S.A. ως δικαιοπαρόχου 

(franchisor), και διάφορων συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, των δικαιοδόχων 

(franchisee), με την οποία επιδιώκουν, η μεν πρώτη τη δημιουργία όσο το δυνατόν πιο 

μεγάλου αριθμού σημείων πώλησης των προϊόντων, οι δε δεύτεροι την αποκόμιση 

κερδών από την εμπορική φήμη, την οργάνωση και την τεχνογνωσία της πρώτης. Οι 

franchisee’s φέρουν – βάση συμβολαίου – τον  διακριτικό τίτλο «ALPHA-pc» έχοντας 

την υποχρέωση της προμήθειας, της πώλησης αλλά όχι της τελειοποίησης των 

προϊόντων από την ALPHA ANTONIADES S.A. καθώς και την καταβολή ετησίων 

royalties με ένα σταθερό ποσοστό βάση τζίρου. 

Θα ελεγχθεί εάν η ALHA ANTONIADES S.A. έχει την υποχρέωση να 

συντάξει και να υποβάλει συνοπτικό πίνακα ενδοομιλικών συναλλαγών για την 

οικονομική χρήση 2015. 
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 Όπως προαναφέρθηκε με το άρθρο 21 του ν.4174/2013, για τις συναλλαγές 

των υπόχρεων της παραγράφου 1 θα απαλλάσσονται της υποβολής του πίνακα εφόσον 

ισχύει89: 

α) οι παραπάνω συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών ανέρχονται μέχρι εκατό 

χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος 

εργασιών του υπόχρεου δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ανά 

φορολογικό έτος, ή 

β) οι παραπάνω συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών ανέρχονται μέχρι 

διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος και αθροιστικώς, όταν ο 

κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ανά 

φορολογικό έτος. 

Ο κύκλος εργασιών της ALPHA ANTONIADES S.A. για το οικονομικό έτος 

2015 σύμφωνα με τα στοιχεία του ισολογισμού είναι 6.650.000 ευρώ και το αθροιστικό 

ύψος των συναλλαγών με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι 1.983.000 ευρώ. Η 

ALPHA ANTONIADES S.A. πουλά στις συνδεδεμένες εταιρίες  εμπορεύματα, πρώτες 

ύλες, έχει δανειοδοτήσει την ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Α.Ε. και είναι υπεύθυνη για την έρευνα 

και ανάπτυξη του ομίλου παρέχοντας όλη την επιστημονική και καινοτόμα δράση.  

Αναλυτικά για τις συναλλαγές της ALPHA ANTONIADES S.A. με τις 

συνδεδεμένες  ισχύει: 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΑΓΟΡΑ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΑΓΟΡΑ ΠΡΩΤΩΝ 

ΥΛΩΝ 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΒΙΤΟΣ Α.Ε. 450.000 150.000 50.000 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΑΓΟΡΑ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΑΓΟΡΑ 

ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 

ΧΡΗΜ/ΚΕΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Α.Ε. 670.000 88.000 25.000 20.000 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΑΓΟΡΑ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΑΓΟΡΑ ΠΡΩΤΩΝ 

ΥΛΩΝ 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΕΛΤΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΠΕ 

370.000 125.000 35.000 

 

 

                                                           
89 www.transferpricing.gr 
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Με βάση τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως η εταιρία έχει υποχρέωση 

κατάρτισης και υποβολής συνοπτικού πίνακα καθώς δεν πληροί κανένα από τα δύο 

κριτήρια μη υποχρέωσης. 

 

    Η σχέση σύνδεσης της ALPHA ANTONIADES S.A. με τις υπόλοιπες 

εταιρίες του ομίλου αφορά σε συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο και στην διοίκηση 

της κάθε μίας ως εξής: 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟ: 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟ: 

ΒΙΤΟΣ Α.Ε. 22 / 6 / 2012 22 / 6 / 2012 

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Α.Ε. 8 / 8 / 2001 8 / 8 / 2001 

ΔΕΛΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 9 / 4 / 2009 9 / 4 / 2009 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ Δ.Σ. ΜΕ 

31/12/2015 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΒΙΤΟΣ Α.Ε. ΝΑΙ 70% 

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Α.Ε. ΝΑΙ 43,56% 

ΔΕΛΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΝΑΙ 
100% (ο διευθύνων 

σύμβουλος) 

 

 

Για την ηλεκτρονική υποβολή του συνοπτικού πίνακα θα χρησιμοποιήσουμε το 

αρχείο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων90. Αρχικά εισάγουμε 

τα στοιχεία της ALPHA ANTONIADES S.A., τον αριθμό των συνδεδεμένων εταιριών 

με αυτήν καθώς και την διαχειριστική χρήση την οποία αφορά ο πίνακας όπως και το 

αν έχουν υπάρξει αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρίας μέσα στην χρήση. 

 

 

                                                           
90 www.gsis.gr 
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     Σχήμα 8. 

 

         

Σχήμα 9. 

 

 

Έπειτα εισάγουμε τις πληροφορίες για τις συνδεδεμένες εταιρίες και το είδος 

της σχέσης με την ALPHA ANTONIADES S.A. 
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                      Σχήμα 10. 

 

                      Σχήμα 11. 

 

                     Σχήμα 12. 

Για την τιμολόγηση των συναλλαγών με τις συνδεδεμένες εταιρίες  η ALPHA 

ANTONIADES S.A. έχει επιλέξει την μέθοδο της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής 

(CUP) με βάση την εξωτερική σύγκριση παρόμοιων συναλλαγών μεταξύ ανεξαρτήτων 

επιχειρήσεων. Καθώς η κατηγορία των παραγόμενων προϊόντων της ALPHA 

ANTONIADES S.A. είναι ευρέως διαδεδομένη και υπάρχει υψηλός βαθμός 

συγκρισιμότητας με παρόμοια προϊόντα στην αγορά, η μέθοδος της συγκρίσιμης μη 

ελεγχόμενης τιμής είναι η πιο κατάλληλη. 
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                                                            Σχήμα 13. 

Επομένως για την κάθε εταιρία θα ισχύει: 

 

ΒΙΤΟΣ Α.Ε.: 

 

               Σχήμα 14. 

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Α.Ε.: 

 

               Σχήμα 15. 
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ΔΕΛΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ: 

 

              Σχήμα 16. 

Εφόσον ο συνοπτικός πίνακας ελέγχεται συνδυαστικά με τον φάκελο 

τεκμηρίωσης, στις γνωστοποιήσεις της κάθε επιχείρησης θα αναφέρουμε υποχρεωτικά 

ότι έχει καταρτιστεί φάκελος με βάση το υπάρχον υλικό τεκμηρίωσης. Τέλος, 

αποτυπώνεται η λειτουργική ταυτότητα της επιχείρησης καθώς και οι κίνδυνοι που 

αναλαμβάνει η ALPHA ANTONIADES S.A. για την δραστηριότητα της: 

 

 

                     Σχήμα 17. 
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7.6 Πρόστιμα – κυρώσεις  

 

  Τα πρόστιμα που αφορούν στις υποχρεώσεις για την τεκμηρίωση των τιμών 

των ενδοομιλικών συναλλαγών των επιχειρήσεων αναφέρονται ανά κατηγορία στον 

παρακάτω πίνακα91: 

 

 

Πίνακας 1. 

                                                           
91 www.taxheaven.gr 

 

Α) Εκπρόθεσμη υποβολή 

συνοπτικού πίνακα 

πληροφοριών 

(1/1000) επί των συναλλαγών                          

500 € ≤ πρόστιμο ≤ 2.000 € 

Β) Εκπρόθεσμη υποβολή 

τροποποιητικού συνοπτικού 

πίνακα πληροφοριών. 

*Όταν η τροποποίηση επιφέρει μεταβολές στα 

συνολικά ποσά των συναλλαγών πάνω από 

200.000 ευρώ τότε ισχύει: 

(1/1000) επί των συναλλαγών                          

500 € ≤ πρόστιμο ≤ 2.000 € 

Γ) Μη υποβολή συνοπτικού 

πίνακα πληροφοριών. 

(1/1000) επί των συναλλαγών                       

2.500 € ≤ πρόστιμο ≤ 10.000 € 

Δ) Υποβολή ανακριβούς ή 

ατελούς συνοπτικού πίνακα 

πληροφοριών 

Όταν η ανακρίβεια αφορά ποσοστό μεγαλύτερο 

του 10% των συνολικών προς υποχρέωση 

τεκμηρίωσης συναλλαγών τότε ισχύει:  

(1/1000) επί των ποσών που αφορά η 

ανακρίβεια                                                        

500 € ≤ πρόστιμο ≤ 2.000 € 

 

 

Ε) Εκπρόθεσμη ή/και μη 

διάθεση του φακέλου 

τεκμηρίωσης στην φορολογική 

διοίκηση (εντός 30 ημερών) 

*31ης ημέρας ≤ παράδοση≤ 60ης ημέρας 

Πρόστιμο = 5.000€ 

*61ης ημέρας ≤ παράδοση≤ 90ης ημέρας 

Πρόστιμο = 10.000€ 

*παράδοση ≥90ης ημέρας ή μη διάθεση 
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Με βάση τον παραπάνω πίνακα ακολουθούν τα παρακάτω παραδείγματα 

επιβολής προστίμων92: 

 

1. Υπόχρεος τήρησης Φακέλου Τεκμηρίωσης υποβάλλει εκπρόθεσμα 

ηλεκτρονικά Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών (μετά το πέρας της προθεσμίας της 

παραγράφου 3 του άρθρου 21, ήτοι μετά το πέρας τεσσάρων μηνών από το τέλος του 

φορολογικού έτους). Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται το πρόστιμο του εδαφίου α’ 

της παρ. 1 του άρθρου 56, με τον περιορισμό που τίθεται στο εδάφιο β’ της παρ. 1 του 

άρθρου 56. Ειδικότερα:  

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών με 

ύψος συναλλαγών προς τεκμηρίωση 400.000€ επιβάλλεται πρόστιμο 1/1000*400.000€ 

= €400, το οποίο βάσει του τιθέμενου ελαχίστου ορίου του β’ εδαφίου της παραγράφου 

1 του άρθρου 56 ανέρχεται τελικά σε €500.  

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών με 

ύψος συναλλαγών προς τεκμηρίωση 600.000€ επιβάλλεται πρόστιμο 1/1000*600.000€ 

= €600 (εντός οριζομένων ορίων).  

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών με 

ύψος συναλλαγών προς τεκμηρίωση 2.200.000€ επιβάλλεται πρόστιμο 

1/1000*2.200.000€ = €2.200, το οποίο βάσει του περιορισμού του β’ εδαφίου της 

παραγράφου 1 του άρθρου 56 ανέρχεται τελικά σε € 2.000. 

2. Υπόχρεος τήρησης Φακέλου Τεκμηρίωσης υποβάλλει εκπρόθεσμα 

τροποποιητικό Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών (μετά το πέρας της προθεσμίας της 

παραγράφου 3 του άρθρου 21, ήτοι μετά το πέρας τεσσάρων μηνών από το τέλος του 

φορολογικού έτους). Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται το πρόστιμο του εδαφίου γ’ 

της παραγράφου 1 του άρθρου 56, υπό την προϋπόθεση η τροποποίηση να αφορά 

μεταβολές συναλλαγών συνολικού ύψους άνω των 200.000€, κατά απόλυτη τιμή, με 

τον περιορισμό που τίθεται στο εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 56. Ειδικότερα: 

 Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικού Συνοπτικού Πίνακα 

Πληροφοριών με συνολική διαφορά στο ύψος συναλλαγών, μεταξύ αρχικού και 

τροποποιητικού Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών, 200.000€ δεν επιβάλλεται 

πρόστιμο.  

                                                           
92 www.transferpricing.gr, Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου 

Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,23/11/2015 

 

http://www.transferpricing.gr/
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Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικού Συνοπτικού Πίνακα 

Πληροφοριών με συνολική διαφορά στο ύψος συναλλαγών, μεταξύ αρχικού και 

τροποποιητικού Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών, 210.000€ (άνω των 200.000€) και 

συνολικό ύψος συναλλαγών προς τεκμηρίωση, μετά την τροποποίηση, 450.000€ 

επιβάλλεται πρόστιμο 1/1000*450.000€ = 450€, το οποίο βάσει του τιθέμενου 

ελαχίστου ορίου του β’ εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 56 ανέρχεται τελικά σε 

500€.  

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικού Συνοπτικού Πίνακα 

Πληροφοριών με συνολική διαφορά στο ύψος συναλλαγών, μεταξύ αρχικού και 

τροποποιητικού Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών, 210.000€ και συνολικό ύψος 

συναλλαγών προς τεκμηρίωση, μετά την τροποποίηση, 2.300.000€ επιβάλλεται 

πρόστιμο 1/1000*2.300.000€ = 2.300€, το οποίο βάσει του περιορισμού του β’ εδαφίου 

της παραγράφου 1 του άρθρου 56 ανέρχεται τελικά σε 2.000€.  

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής περισσοτέρων του ενός τροποποιητικών 

Συνοπτικών Πινάκων Πληροφοριών με συνολική σωρευτική διαφορά, κατά απόλυτη 

τιμή, στο ύψος συναλλαγών, μεταξύ αρχικού και τελευταίου τροποποιητικού Πίνακα, 

210.000€ και συνολικό ύψος συναλλαγών προς τεκμηρίωση, μετά την τελευταία 

τροποποίηση, 2.300.000€ επιβάλλεται πρόστιμο 1/1000*2.300.000€ = 2.300€, το οποίο 

βάσει του περιορισμού του β’ εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 56 ανέρχεται 

τελικά σε 2.000€.  

Σε περίπτωση υποβολής νέου τροποποιητικού Πίνακα, ως αρχικός Πίνακας, για 

τον υπολογισμό ενδεχόμενου νέου προστίμου, θεωρείται ο τελευταίος τροποποιητικός 

βάσει του οποίου επιβλήθηκε το πρώτο πρόστιμο. Στο παραπάνω παράδειγμα, ως 

αρχικός Πίνακας θεωρείται εκείνος με τον οποίο δηλώθηκαν συναλλαγές ύψους € 

2.300.000. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο  

 

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

8.1 Πλαίσιο εφαρμογής 

 

 

 Η προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ή αλλιώς συμφωνία 

προκαθορισμένης τιμολόγησης (Advance Pricing Agreement – APA) αποτελεί μια 

ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ ενός ή περισσοτέρων προσώπων (επιχειρήσεων) και μίας 

Φορολογικής Διοίκησης ενός ή περισσοτέρων κρατών σχετικά με τις μεθόδους 

ενδοομιλικής τιμολόγησης που θα χρησιμοποιήσει το νομικό πρόσωπο για 

συγκεκριμένες ενδοομιλικές συναλλαγές. 

 Η σύγχρονη νομοθεσία είναι σε θέση να επιβάλει στις επιχειρήσεις βαριές 

νομικές κυρώσεις σε περίπτωση ανακριβούς ή ατελούς Συνοπτικού Πίνακα 

Πληροφοριών ή φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών αγγίζοντας σε 

κάποιες περιπτώσεις ακόμη και αρκετές χιλιάδες ευρώ93. Επίσης η πολυπλοκότητα της 

ενδοομιλικής τιμολόγησης σαν διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη ανασφάλεια 

το νομικό πρόσωπό ως προς την ακρίβεια της αποτύπωσης των συναλλαγών.  

 Έτσι αρκετά κράτη, μεταξύ αυτών πλέον και η Ελλάδα,  δίνουν την δυνατότητα 

στους φορολογούμενους και στις φορολογικές αρχές να συνεννοηθούν πριν από την 

διενέργεια των συναλλαγών και να καθορίσουν από κοινού όλες τις λεπτομέρειες της 

ενδοομιλικής τιμολόγησης. Έτσι η προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής 

τιμολόγησης καθορίζει ένα σύνολο απαιτούμενων κριτηρίων για τον προσδιορισμό των 

τιμών των συναλλαγών. Τα κριτήρια αυτά μπορεί να είναι η μέθοδος που θα 

ακολουθήσει η οντότητα, τα κατάλληλα συγκριτικά στοιχεία, κτλ. Οι συμφωνίες 

προκαθορισμένης τιμολόγησης προσδιορίζουν τον τρόπο εφαρμογής της κατάλληλης 

μεθόδου όπως επίσης και κάποιες κρίσιμες παραδοχές όπως κάποια γνωρίσματα του 

νομικού προσώπου οικονομικής ή νομικής φύσης τα οποία είναι απαραίτητα για την 

                                                           
93 Ν.4174/2013, άρθρο 56. 
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ορθή εφαρμογή της Συμφωνίας προκαθορισμένης Τιμολόγησης. Να τονίσουμε πως 

αυτές οι συμφωνίες δεν προσδιορίζουν συγκεκριμένες τιμές ενδοομιλικών 

συναλλαγών, αλλά καθορίζουν τα κριτήρια με βάση τα οποία μπορούν να 

προσδιορίζονται αυτές οι τιμές94.  

 Οι συγκεκριμένες συμφωνίες έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμες στις χώρες 

που έχουν  θεσπιστεί καθώς δίνουν την δυνατότητα τουλάχιστον από την μεριά της 

οντότητας να αποφευχθούν  οι διορθώσεις των φορολογητέων κερδών, τα πρόστιμα, οι 

επιπλέον φόροι καθώς και η διπλή φορολογία, παρέχοντας ασφάλεια τόσο στις 

επιχειρήσεις όσο και στις φορολογικές διοικήσεις αποφεύγοντας μακροχρόνιες και 

κοστοβόρες δικαστικές διαμάχες. 

 Για πρώτη φορά οι συμφωνίες αυτές εφαρμόστηκαν στην Ιαπωνία το 1987 και 

στην συνέχεια στις ΗΠΑ το 1991. Το πρότυπο των ΗΠΑ ακολούθησαν στην συνέχεια 

και άλλες χώρες όπως η Αυστραλία, Γαλλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς, κτλ. Στην 

Ελλάδα ξεκίνησε να εφαρμόζεται μετά την δημοσίευση της ΠΟΛ. 1284/31.12.2013 η 

οποία παρείχε όλες τις γενικές οδηγίες για την διαδικασία προέγκρισης, την 

αναθεώρηση, ανάκληση και την ακύρωση της. Περιλαμβάνει το ειδικότερο 

περιεχόμενο της αίτησης προέγκρισης, τα σχετικά παράβολα, την διαδικασία 

συνεννόησης με τις αρμόδιες αρχές άλλων εμπλεκόμενων κρατών καθώς και κάθε άλλο 

σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 4174/2013. 

Σύμφωνα με την διευκρινιστική εγκύκλιο η ισχύς ξεκινά για τις διασυνοριακές 

ενδοομιλικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε φορολογικά έτη που αρχίζουν 

από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.  

Τα είδη προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης μπορούν να 

διακριθούν σε95: 

Μονομερής προέγκριση μεθοδολογίας. Αφορά την συμφωνία μεταξύ μιας 

ημεδαπής επιχείρησης ή μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα 

και τις Ελληνικές Φορολογικές αρχές. Παρέχει ασφάλεια μόνο για την ελληνική 

επιχείρηση, δεν εξασφαλίζει το αντισυμβαλλόμενο συνδεδεμένο πρόσωπο και δεν 

εγγυάται την αποφυγή της διπλής φορολογίας διότι δεν δεσμεύει τις φορολογικές αρχές 

χωρών στις οποίες είναι εγκατεστημένες οι αντισυμβαλλόμενοι. Συνιστάται μόνο σε 

                                                           
94 Ανδρέας Τσουρουφλής (2010), Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Νομική Βιβλιοθήκη. Σελ.71 
95 Forologikanea.gr, Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, 12 Φεβρ. 2015 
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περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος της ελληνικής επιχείρησης είναι εγκατεστημένος 

σε χώρα με την οποία δεν υφίσταται σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας.  

Διμερής ή πολυμερής προέγκριση μεθοδολογίας. Αφορά την συμφωνία 

μεταξύ μιας ημεδαπής επιχείρησης ή μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπής επιχείρησης 

στην Ελλάδα, ένα ή περισσότερα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στην αλλοδαπή, τις 

Ελληνικές Φορολογικές Αρχές και τις Φορολογικές Αρχές των χωρών στις οποίες είναι 

εγκατεστημένα τα συνδεδεμένα πρόσωπα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη με τις χώρες αυτές συμβάσεων 

αποφυγής διπλής φορολογίας. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των φορολογικών αρχών 

διεξάγονται βάσει του άρθρου 25 του Πρότυπου Συμβάσεων του ΟΟΣΑ όπως αυτό 

έχει ενσωματωθεί σε κάθε σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας. Η διμερής ή 

πολυμερής στο εσωτερικό της χώρας θα έχει τον τύπο της απόφασης προέγκρισης 

μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης για την Ελληνική επιχείρηση με τις 

Φορολογικές Αρχές των άλλων χωρών, επίσης θα έχει τη μορφή συμφωνίας ή 

ανταλλαγής εγγράφων και για τα συνδεδεμένα πρόσωπα που αφορά στην αλλοδαπή 

και όποια μορφή έχει προβλεφθεί στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης αυτού96. 

Οι διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες προκαθορισμένων τιμολογήσεων 

παρέχουν πλήρη ασφάλεια για την αποφυγή της διπλής φορολογίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96 Forologikanea.gr, Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, 12 Φεβρ. 2015 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Ο  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Μέσα στους στόχους της κάθε φορολογικής διοίκησης είναι η αντιμετώπιση 

της φοροαποφυγής, της φοροδιαφυγής καθώς και ο έλεγχος των ενδοομιλικών 

συναλλαγών. Τα φορολογικά έσοδα του κάθε κράτους αποτελούν την πιο διατηρήσιμη 

και ωφέλιμη μορφή αναπτυξιακής χρηματοδότησης ενώ μέσω των κατάλληλων 

μορφών φορολόγησης δίνεται το κίνητρο στις κυβερνήσεις να δημιουργούν ισχυρούς 

θεσμούς πείθοντας τους πολίτες για την ανταποδοτικότητα των φόρων και τις 

επιχειρήσεις να καταβάλουν κανονικά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

Για την επίτευξη των σκοπών αυτών είναι απαραίτητος ένας αριθμός 

συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων που να βασίζονται στην κατανόηση της νέας 

παγκοσμιοποιημένης πραγματικότητας. Αναφέραμε σε προηγούμενη θέση πως σχεδόν 

το 60% των παγκόσμιων εμπορικών συναλλαγών πραγματοποιείται μέσω πολυεθνικών 

ομίλων. Οι πολυεθνικές εταιρίες καταφέρνουν και μειώνουν την φορολογική τους 

υποχρέωση μεταφέροντας τα κέρδη τους σε φορολογικούς παραδείσους με μηδενικούς 

φόρους και τα κόστη τους σε χώρες με υψηλή φορολογία. Η πολυπλοκότητα και το 

κόστος αυτού του συστήματος τις δίνει την δυνατότητα να μην αποτυπώνουν στους 

ετήσιους απολογισμούς τους αυτές τις κινήσεις. Με βάση τους ισχύοντες λογιστικούς 

κανόνες μπορούν να συγκεντρώσουν όλα τα αποτελέσματα τους από τις διάφορες 

χώρες δραστηριοποίησης και να τα ενοποιούν σε ένα μέγεθος. Έτσι διασυνοριακές 

κινήσεις κεφαλαίων αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δεν αποτυπώνονται πουθενά με 

αποτέλεσμα οι φορολογικές αρχές αλλά και οι πολίτες να μην γνωρίζουν εάν η εταιρία 

δραστηριοποιείται στην χώρα τους, ποια είναι τα κέρδη τους ή τι φόρους πληρώνει.  

Οι φορολογικές αρχές θα πρέπει να προωθήσουν την διαφάνεια, την λογοδοσία 

και την ευθύνη. Εάν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις ήταν σε θέση να δημοσιοποιούν και 

να αναλύουν τα οικονομικά τους στοιχεία ανά χώρα δραστηριοποίησης οι παγκόσμιες 

συναλλαγές θα ήταν αυτομάτως πιο διαφανείς. Οι εξορυκτικές βιομηχανίες ήδη έχουν 

μπει σε διαδικασία δημοσιοποίησης στοιχείων ανά χώρα97. Η διαφάνεια στις 

                                                           
97 Charles A. McDonough, World Bank, επιστολή προς IFRS, 28/6/2010 
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συναλλαγές μπορεί να προέλθει και από την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων 

από την μία χώρα σε άλλη με απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη δικλίδων 

ασφαλείας. Η αρμόδια φορολογική αρχή μιας χώρας ζητά πληροφορίες από την 

αρμόδια φορολογική αρχή της άλλης χώρας στα πλαίσια διμερών συμφωνιών 

ανταλλαγής πληροφοριών, στις οποίες περιλαμβάνονται προβλέψεις για την προστασία 

των δικαιωμάτων των φορολογουμένων και του απορρήτου των φορολογικών 

υποθέσεων. Αυτή την στιγμή το πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στα 

κράτη βασίζεται στο πρότυπο του ΟΟΣΑ όπου οι πληροφορίες αντλούνται κατόπιν 

αιτήματος στα πλαίσια του οποίου μία χώρα, πάνω σε διμερή βάση, θα πρέπει ήδη να 

ξέρει τι αναζητά προτού ζητήσει μια πληροφορία από άλλη χώρα. Στην Ευρώπη έχει 

ήδη μπει σε εφαρμογή η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σε πολυμερή βάση χωρίς 

την υποβολή αιτήματος. 

Το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών έχει μια ουσιαστική αδυναμία καθώς οι 

αναπτυσσόμενες χώρες μην έχοντας την κατάλληλη υποδομή, γνώση και εμπειρία 

μένουν έκθετες στην δράση των πολυεθνικών ομίλων. Σε έρευνα που πραγματοποίησε 

ο γερμανικός οργανισμός Misereor διαπίστωσε πως στις συμφωνίες ανταλλαγής 

πληροφοριών που υπεγράφησαν το 2010 ανάμεσα σε χώρες μόλις το 6% των 

φορολογικών συνθηκών και το 0% των συμφωνιών ανταλλαγής πληροφοριών είχαν 

υπογραφεί με φτωχές ή αναπτυσσόμενες χώρες98.  

Στις ΗΠΑ, η πολιτεία της Καλιφόρνια για να αντιμετωπίσει φαινόμενα 

φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής μέσω των ενδοομιλικών συναλλαγών εφαρμόζει το  

σύστημα της υποβολής κοινών εκθέσεων με επιμερισμό βάσει τύπου και ενιαίας 

φορολογίας. Δηλαδή αντί να φορολογηθεί κάθε επιμέρους τμήμα μιας πολυεθνικής 

επιχείρησης σαν να αποτελούσε μία επιμέρους αυτόνομη οικονομική οντότητα, οι 

φορολογικές αρχές θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τον όμιλο σαν ενιαία μονάδα και 

στην συνέχεια να επιμερίσουν το φορολογητέο εισόδημα του στις διάφορες επικράτειες  

δραστηριοποίησης του με βάση έναν τύπο βασισμένο στα μεγέθη των πωλήσεων ή της 

μισθοδοσίας ή ακόμη και των στοιχείων του ενεργητικού με κάθε επικράτεια να 

φορολογεί το μερίδιο της με οποιονδήποτε συντελεστή επιθυμεί. Για παράδειγμα μια  

πολυεθνική επιχείρηση διατηρεί ένα γραφείο με ελάχιστο προσωπικό σε έναν 

φορολογικό παράδεισο και δεν πραγματοποιεί εκεί καμία πώληση. Με τους 

                                                           
98 Double Tax Treaties and Tax Information Exchange agreements: What advantages for developing 

countries? Misereor, Φεβρουάριος 2010 
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υπάρχοντες κανόνες της δίνεται το δικαίωμα να μεταφέρει εκεί τα κέρδη της 

προκειμένου να αποφύγει την αυξημένη φορολόγηση. Με βάση το σύστημα του 

μαθηματικού τύπου βάση της μισθοδοσίας ή των πωλήσεων, θα επιμεριστεί στην 

συγκεκριμένη επικράτεια ένα ελάχιστο μέρος του συνολικού φορολογητέου 

εισοδήματος και θα φορολογηθεί  μόνο αυτό το μέρος με τον μηδενικό φορολογικό 

συντελεστή και το υπόλοιπο μεγάλο μέρος θα φορολογηθεί με βάση την ουσιαστική  

δραστηριοποίηση του ομίλου στον πραγματικό κόσμο δίνοντας την δυνατότητα στις 

φορολογικές αρχές – ιδιαίτερα των αναπτυσσόμενων και φτωχότερων κρατών – να 

εισπράξουν και τα ανάλογα φορολογικά έσοδα99.  

Η παγκόσμια κοινότητα μέσω του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), από το 2011, λαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις στο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας κατά της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης των 

κερδών (Base Erosion and Profit Sharing – BEPS) διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο 

ότι καταβάλλεται φόρος εκεί όπου παράγονται τα κέρδη. Οι επιμέρους δράσεις, που 

ολοκληρώθηκαν στις 5/10/2015 και εγκρίθηκαν στις 8/10/2015 από τη Σύνοδο 

Υπουργών Οικονομικών G20, στοχεύουν στην πρόληψη της φοροδιαφυγής και της 

φοροαποφυγής, καθώς και στην εξάλειψη της διπλής φορολόγησης100. Οι δράσεις 

αυτές έχουν αλλάξει σημαντικά το διεθνές φορολογικό τοπίο και αναμένεται να 

οδηγήσουν σε εξονυχιστικούς ελέγχους και σε αυξημένες απαιτήσεις διαφάνειας για 

τους πολυεθνικούς ομίλους επιχειρήσεων. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την μεριά της  προσπαθεί να προωθήσει κανόνες οι 

οποίοι σταματούν την διάβρωση των φορολογικών βάσεων στην εσωτερική ευρωπαϊκή 

αγορά και την μετατόπιση των κερδών εκτός αυτής. Οι προσπάθειες αυτές 

επικεντρώνονται κυρίως σε περιορισμούς  στη δυνατότητα έκπτωσης των τόκων που 

οφείλονται σε δάνεια μεταξύ της μητρικής εταιρίας και της θυγατρικής της. 

Θεσπίζονται κανόνες για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρίες (ΕΑΕ) καθώς οι όμιλοι 

επιχειρήσεων μετατοπίζουν μεγάλα ποσά κερδών προς τις ελεγχόμενες θυγατρικές 

εταιρίες με σε καθεστώς χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή. Έτσι οι κανόνες για 

τις ΕΑΕ μπορούν να ανακατανέμουν το εισόδημα μιας αλλοδαπής ελεγχόμενης 

θυγατρικής με χαμηλή φορολόγηση στην μητρική εταιρία η οποία έχει μεγαλύτερο 

φορολογικό συντελεστή. Τέλος προχωρούν στην αντιμετώπιση των υβριδικών 

                                                           
99 Nicholas Shaxson (2011), Treasure islands 
100 Ernst & Young, Ιούνιος 2016 
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αποκλίσεων – με αντίκτυπο στην φορολογική επιβάρυνση – οι   οποίες προκύπτουν 

από τις διαφορές των φορολογικών συστημάτων μεταξύ των κρατών – μελών. 

Το ελληνικό φορολογικό πλαίσιο τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί και 

προσαρμοστεί με τα διεθνή φορολογικά πρότυπα έτσι ώστε να αντιμετωπίζει την 

στρεβλή χρήση των ενδοομιλικών συναλλαγών που έχουν ως στόχο τον επιθετικό  

φορολογικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων αλλά ακόμη και την φοροοαποφυγή. Πάγια 

αιτήματα του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου για την βελτίωση του τρόπου 

αντιμετώπισης της φορολογικής διοίκησης πάνω στις ενδοομιλικές συναλλαγές έχουν 

τεθεί σε εφαρμογή, όπως η υιοθέτηση της διαδικασίας προέγκρισης της μεθοδολογίας 

ενδοομιλικής τιμολόγησης (APA) προκειμένου να αποφεύγονται ή και να επιλύονται 

αμφισβητήσεις που δημιουργούνται κατά το στάδιο του ελέγχου, η διασφάλιση της 

αναλογικότητας των επιβαλλόμενων προστίμων για παραβάσεις των κανόνων 

τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών, ιδίως όταν αυτές αφορούν παραβάσεις 

τύπου και όχι ουσίας (π.χ. εκπρόθεσμη υποβολή συνοπτικού πίνακα ή φακέλου 

τεκμηρίωσης), η δυνατότητα απαλλαγής υποβολής φακέλου τεκμηρίωσης, με απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, για τις μικρές και πολύ μικρές 

οντότητες101, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις των ΕΛΠ, για λόγους εναρμόνισης 

με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και λόγω μείωσης του διοικητικού 

κόστους.  

Η ελληνική φορολογική διοίκηση για να αντιμετωπίσει ορθά τα φαινόμενα της 

φοροαποφυγής μέσω της ενδοομιλικής τιμολόγησης θα πρέπει να ενισχύσει τις 

υποδομές της τόσο τεχνολογικά αλλά και οργανωτικά καθώς μέχρι και το 2012 δεν 

διενεργούνταν συστηματικοί έλεγχοι που να εστιάζουν στις ενδοομιλικές συναλλαγές. 

Θα πρέπει να συστηματοποιήσει την τήρηση των αρχείων και των στοιχείων καθώς και 

να καταστεί αποτελεσματική στην συστηματική συλλογή, την οργάνωση και 

επεξεργασία πληροφοριών που τίθενται στην διάθεση της με ταυτόχρονη στελέχωση 

επαρκώς  καταρτισμένου προσωπικού. 

                                                           
101 Πολύ μικρές οντότητες: Πολύ μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία 

του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: 

α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ. 

β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ. 

γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα. 

Μικρές οντότητες: Μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές οντότητες και 

κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα 

τρία κριτήρια:α) Σύνολο ενεργητικού: 4.000.000 ευρώ, β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000 

ευρώ, γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 άτομα. 
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Οι επιχειρήσεις από την μεριά τους θα πρέπει να αναγνωρίσουν και να 

ενσωματώσουν την φορολογία μέσα στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η 

φορολογία δεν θα πρέπει να θεωρείται κόστος για τους μετόχους το οποίο πρέπει να 

μειώνεται με τεχνάσματα αλλά να θεωρείται ως αναδιανομή προς την κοινωνία με 

στόχο την ανάπτυξη των υποδομών, την παιδεία, την υγεία, την ασφάλεια και την 

κοινωνική ευημερία. Διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη μεταμόρφωση της δομής των 

κοινωνικών ανισοτήτων και στο μέλλον θα παραμένει βασικός παράγοντας για τη 

βιωσιμότητα του κοινωνικού κράτους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΠΟΛ 1284/31.12.2013 Διαδικασία για την προέγκριση μεθοδολογίας 

ενδοομιλικής τιμολόγησης 

 

Άρθρο 1 

Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης 

 

Τα συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 2 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οι μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπού νομικού 

προσώπου στην Ελλάδα για τις συναλλαγές τους με το κεντρικό, καθώς και με τα 

συνδεδεμένα πρόσωπα του κεντρικού τους στην αλλοδαπή, και τα ημεδαπά νομικά 

πρόσωπα με μόνιμες εγκαταστάσεις στην αλλοδαπή, δύνανται να υποβάλουν στον 

Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αίτηση προέγκρισης της μεθοδολογίας για την 

τιμολόγηση συγκεκριμένων μελλοντικών διασυνοριακών συναλλαγών τους με 

συνδεδεμένα πρόσωπα. 

 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης 

 

Αντικείμενο της προέγκρισης αποτελεί το ενδεδειγμένο σύνολο κριτηρίων που 

χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών κατά τη 

διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν 

κυρίως τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο τεκμηρίωσης, τα στοιχεία σύγκρισης ή αναφοράς 

και τις σχετικές προσαρμογές, καθώς και τις κρίσιμες παραδοχές για τις μελλοντικές 

συνθήκες. Αντικείμενο της προέγκρισης μπορεί επίσης να αποτελέσει και κάθε άλλο 

εξειδικευμένο ζήτημα που αφορά την τιμολόγηση των συναλλαγών με συνδεδεμένα 

πρόσωπα. 

 

Άρθρο 3 

Αρμόδια Υπηρεσία χειρισμού 
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Αρμόδια για την παραλαβή και την εξέταση των αιτήσεων προέγκρισης μεθοδολογίας 

ενδοομιλικής τιμολόγησης είναι η Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης 

Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. 

 

Άρθρο  4 

Προκαταρκτικό στάδιο 

 

1. Πριν από την επίσημη υποβολή της αίτησης προέγκρισης, το ενδιαφερόμενο 

πρόσωπο δύναται να ζητήσει προκαταρκτική διαβούλευση, προκειμένου να 

εκτιμηθούν οι πιθανότητες αποδοχής της αίτησης προέγκρισης. Για το σκοπό αυτό 

κατατίθεται ιδιαίτερη αίτηση προς τη Διεύθυνση Ελέγχων, η οποία ορίζει ημερομηνία 

προκαταρκτικής συνάντησης. 

2. Κατά την προκαταρκτική συνάντηση, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο προσκομίζει όλα 

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

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

Στα στοιχεία αυτά πρέπει να περιγράφονται τουλάχιστον οι σχετικές δραστηριότητες 

και συναλλαγές και να αναφέρονται τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, η προτεινόμενη 

μεθοδολογία, η επιθυμητή διάρκεια της προέγκρισης καθώς και τα εμπλεκόμενα 

κράτη. 

3. Στη διάρκεια του προκαταρκτικού σταδίου, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο και η 

αρμόδια υπηρεσία διεξάγουν συζητήσεις σχετικά με τα στοιχεία τεκμηρίωσης τα οποία 

θα πρέπει να περιλαμβάνει η επίσημη αίτηση. 

Η αρμόδια υπηρεσία παρέχει ατύπως, στο μέτρο του δυνατού, σαφή ένδειξη για τις 

πιθανότητες να γίνει αποδεκτή η επακόλουθη επίσημη αίτηση του ενδιαφερόμενου 

προσώπου, επισημαίνει τα σημεία όπου ενδέχεται να προκύψουν αμφισβητήσεις και 

διατυπώνει προτάσεις για το περιεχόμενο της αίτησης αυτής. 

4. Οι συζητήσεις που διεξάγονται στη διάρκεια του προκαταρκτικού σταδίου δεν έχουν 

δεσμευτικό χαρακτήρα για κανένα από τα μέρη. Τα στοιχεία που προσκομίζονται κατά 

την προκαταρκτική συνάντηση καλύπτονται από το φορολογικό απόρρητο. 

 

Άρθρο  5 

Υποβολή της Αίτησης Προέγκρισης 
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1. Η αίτηση προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης κατατίθεται στη 

Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης 

Δημοσίων Εσόδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με κοινοποίηση στη 

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών. 

2. Σε περίπτωση που έχει λάβει χώρα η διαδικασία του προηγούμενου άρθρου, η αίτηση 

υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την προκαταρκτική διαβούλευση. 

 

Άρθρο  6 

Περιεχόμενο της Αίτησης Προέγκρισης 

 

1. Η επίσημη αίτηση προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης οφείλει να 

περιλαμβάνει τουλάχιστον: 

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

επικοινωνίας). 

β. Τα στοιχεία όλων των συνδεδεμένων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

μόνιμων εγκαταστάσεων, που εμπλέκονται στην αιτούμενη προέγκριση. 

γ. Τη διάρθρωση του ομίλου, στην οποία εμφαίνονται όλα τα πρόσωπα που 

συμμετέχουν στις δραστηριότητες τις οποίες αφορά η αιτούμενη προέγκριση. 

δ. Περιγραφή των ενδοομιλικών συναλλαγών για την τιμολόγηση των οποίων ζητείται 

η προέγκριση. 

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

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

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

προτεινόμενη μεθοδολογία ενδείκνυται για την εφαρμογή της αρχής των ίσων 

αποστάσεων κατά την τιμολόγηση των ως άνω συναλλαγών. 

η. Το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η προ έγκριση. 

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

υπηρεσίας με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές άλλων εμπλεκομένων κρατών με τα 

οποία υφίσταται Σύμβαση περί Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος. Σε τέτοια 

περίπτωση πρέπει να υποβληθούν παράλληλα αιτήσεις στις φορολογικές αρχές των 

λοιπών εμπλεκομένων κρατών, περιλαμβάνοντας τα ίδια στοιχεία. 

2. 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 
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υπολογισμό των τιμών με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων (Arm’s Length 

Principle). 

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

τα δεδομένα της υπόθεσης, διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

α. Στοιχεία που αφορούν το παρελθόν (ιστορικά στοιχεία), τα οποία ενδεχομένως είναι 

ήδη διαθέσιμα υπό διάφορες μορφές. 

β. Στοιχεία των οποίων η δημιουργία μπορεί να καταστεί αναγκαία, ειδικά για τη 

διαδικασία προέγκρισης. 

4. 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 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. 



93 
 

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. 

 

Άρθρο 7 

Κρίσιμες παραδοχές 

 

1. Η αίτηση προέγκρισης πρέπει να αναφέρει τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται η 

εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας για την τήρηση της αρχής των ίσων 

αποστάσεων. Ως κρίσιμες παραδοχές νοούνται τα λειτουργικά, νομικά η οικονομικά 

γνωρίσματα του αιτούντος, ενός συγκεκριμένου κλάδου ή δραστηριότητας ή γενικά οι 

οικονομικές συνθήκες, η ύπαρξη και διατήρηση 

των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της προέγκρισης μεθοδολογίας 

ενδοομιλικής τιμολόγησης. 

2. Οι κρίσιμες παραδοχές πρέπει να στηρίζονται, κατά το δυνατόν, σε επαληθεύσιμα, 

αξιόπιστα και ανεξάρτητα δεδομένα. 

3. Οι κρίσιμες παραδοχές καθορίζονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του 

αιτούντος προσώπου, το εμπορικό περιβάλλον, το είδος και τις μεθόδους 

προσδιορισμού τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών του. 

4. Οι κρίσιμες παραδοχές δεν πρέπει να είναι υπερβολικά στενά καθορισμένες, αλλά 

να βασίζονται σε ένα επαρκές εύρος δεδομένων, ώστε να μην καθιστούν δυσχερή τη 

συμμόρφωση του αιτούντος προσώπου στην προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής 

τιμολόγησης. 
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Άρθρο 8 

Αξιολόγηση της Αίτησης Προέγκρισης 

 

1. Η Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και 

Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων με τη συνδρομή, όπου απαιτείται, της Διεύθυνσης 

Φορολογίας Εισοδήματος αξιολογεί την αίτηση προέγκρισης, ελέγχοντας τα 

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

διατυπώνει τις απόψεις της, όσον αφορά τους όρους 

προέγκρισης. 

2. Η Διεύθυνση Ελέγχων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το αιτών πρόσωπο 

συμπληρωματικά στοιχεία καθώς και κάθε αναγκαία διευκρίνιση ή πληροφορία, 

τάσσοντας εύλογη προθεσμία για την προσκόμισή τους. Ομοίως, το αιτών πρόσωπο 

έχει καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας τη δυνατότητα να υποβάλλει αυτοβούλως 

συμπληρωματικά στοιχεία. 

3. Η Διεύθυνση Ελέγχων δύναται επίσης να ζητήσει μέσω της ορισμένης προς τούτο 

αρμόδιας υπηρεσίας, κάθε αναγκαία πληροφορία από αλλοδαπές αρχές με Βάση τη 

διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών που προ βλέπεται από διεθνείς συμβάσεις. 

4. Σε περίπτωση που η αίτηση προέγκρισης περιλαμβάνει αίτημα συνεννόησης με τις 

αρμόδιες φορολογικές αρχές άλλων εμπλεκομένων κρατών, η Διεύθυνση Ελέγχων 

διενεργεί διαβουλεύσεις με τις αρχές αυτές στο πλαίσιο της αίτησης προέγκρισης με 

βάση τη διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού της εκάστοτε εφαρμοστέας Σύμβασης 

για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας. Η επίσημη ανταλλαγή απόψεων 

πραγματοποιείται υπό μορφή ανταλλαγής εγγράφων διατύπωσης θέσεων μεταξύ 

αρμοδίων αρχών. 

5. Στο στάδιο της αξιολόγησης μπορούν να πραγματοποιούνται ατύπως επαφές της 

Διεύθυνσης Ελέγχων με το αιτών πρόσωπο, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο από αυτή. 

Άρθρο 9 

Έγγραφο Διατύπωσης Θέσεων 

 

1. Όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της αίτησης, η Διεύθυνση Ελέγχων συντάσσει 

Έγγραφο Διατύπωσης Θέσεων, το οποίο αναφέρει συνοπτικά το πόρισμα και τις 

προτάσεις της. 

2. Το Έγγραφο Διατύπωσης Θέσεων της προηγουμένης παραγράφου κοινοποιείται στο 

αιτών πρόσωπο και, σε περίπτωση που πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με 
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αλλοδαπές αρχές σύμφωνα με την παράγραφο 4 του προηγουμένου άρθρου, στις 

αρμόδιες φορολογικές αρχές των εμπλεκομένων κρατών. 

3. Το Έγγραφο Διατύπωσης Θέσεων περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή: 

α. Το πόρισμα της αρμόδιας υπηρεσίας συνοδευόμενο από συνοπτική αιτιολογία, η 

οποία πρέπει να αναφέρει την προτεινόμενη μεθοδολογία και το σκεπτικό της εν λόγω 

επιλογής. 

β. Τους λόγους για τυχόν απόρριψη ή τροποποίηση της μεθόδου που επέλεξε αρχικά ο 

αιτών. 

γ. Τα σημαντικότερα πραγματικά περιστατικά στα οποία βασίζεται το πόρισμα της 

υπηρεσίας. Εφόσον παρίσταται ανάγκη, ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει σε τυχόν 

πραγματικά περιστατικά που δεν αναφέρονταν στην αρχική αίτηση αλλά περιήλθαν σε 

γνώση της υπηρεσίας κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. 

δ. Στοιχεία σχετικά με τις κρίσιμες παραδοχές στις οποίες θα βασίζεται η ενδεχόμενη 

προέγκριση. 

ε. Εκτίμηση σχετικά με τη διάρκεια της ενδεχόμενης προέγκρισης. 

στ. Προτάσεις σχετικά με τον τρόπο παρακολούθησης της εφαρμογής της ενδεχόμενης 

προέγκρισης. 

ζ. Σύντομη αναφορά στις εφαρμοστέες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και των 

διμερών συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας. 

 

Άρθρο 10 

Ορισμός ημερομηνίας τελικής συνάντησης 

 

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

προηγουμένου άρθρου ορίζεται ημερομηνία συνάντησης με το αιτών πρόσωπο. 

2. Σε περίπτωση που απαιτείται συνεννόηση με αλλοδαπές φορολογικές αρχές, 

σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 της παρούσης, η προθεσμία της 

προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από την ολοκλήρωση της διαδικασίας με όλα τα 

εμπλεκόμενα κράτη. 

3. Το αιτών πρόσωπο καλείται να παραστεί με ιδιαίτερη πρόσκληση, η οποία 

κοινοποιείται σε αυτό τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της 

συνάντησης. Η πρόσκληση κοινοποιείται μαζί με το έγγραφο διατύπωσης θέσεων. 
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Άρθρο 11 

Τελική συνάντηση 

 

1. 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. 

2. Ο αιτών παρίσταται στη συνάντηση εκπροσωπούμενος από το νόμιμο εκπρόσωπό 

του ή από ειδικώς εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Για την απόδειξη της ειδικής 

εξουσιοδότησης απαιτείται πληρεξούσιο έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό με θεώρηση του 

γνήσιου της υπογραφής από την κατά νόμο αρμόδια αρχή, το οποίο κατατίθεται στην 

Δ/νση Ελέγχων έως και την ημέρα της συνάντησης. 

3. 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. 

4. 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. 

 

Άρθρο 12 

Απόφαση Προέγκρισης 

 

1. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του προηγουμένου άρθρου και με βάση 

το Πρακτικό που συντάχθηκε κατά τη συνεδρίαση αυτή, η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει 

την απόφαση επί της αίτησης προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, η 

οποία κοινοποιείται στο αιτών πρόσωπο μαζί με αντίγραφο του εν λόγω Πρακτικού. 

2. Η απόφαση της προηγουμένης παραγράφου περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: α. 

Τα στοιχεία του αιτούντος προσώπου 

β. Περιγραφή των ενδοομιλικών συναλλαγών τις οποίες αφορά η απόφαση. 

γ. Τα στοιχεία των συνδεδεμένων προσώπων με τα οποία πρόκειται να διενεργηθούν 

οι συναλλαγές τις οποίες αφορά η απόφαση. 

ε. Την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης 

προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης 
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3. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, η απόφαση προέγκρισης, πέραν των οριζόμενων στην 

προηγούμενη παράγραφο, περιλαμβάνει τουλάχιστον και τα εξής: 

α. Τη διάρκεια και την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της. 

β. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την αποδεκτή μεθοδολογία για την τιμολόγηση των 

ενδοομιλικών συναλλαγών που αφορά. 

γ. Τις κρίσιμες παραδοχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειμένου να εφαρμοστεί 

καθώς και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ένα αποδεκτό περιθώριο απόκλισης σε σχέση 

με τις κρίσιμες παραδοχές. 

δ. Τα στοιχεία τεκμηρίωσης που πρέπει να τηρηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση της εφαρμογής της. 

ε. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ενδεχόμενα γεγονότα ή περιστάσεις που θα καταστήσουν 

αναγκαία την αναθεώρησή της. 

στ. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ενδεχόμενα γεγονότα ή περιστάσεις που θα οδηγήσουν 

σε πρόωρη ή ακόμα και αναδρομική λήξη της ισχύος της. 

4. Η διάρκεια του σταδίου της αξιολόγησης και της έκδοσης της σχετικής απόφασης 

προέγκρισης δεν δύναται να υπερβεί τους 18 μήνες από την υποβολή της αίτησης 

προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης. Σε περίπτωση συνεννόησης με 

αλλοδαπές αρχές δεν λαμβάνεται υπόψη ο ανωτέρω χρονικός περιορισμός. 

5. Η διάρκεια ισχύος της απόφασης προέγκρισης δεν δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα 

(4) έτη. 

6. Η χρονική ισχύς της απόφασης προέγκρισης δεν δύναται να ανατρέχει σε 

φορολογικό έτος που έχει παρέλθει κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης 

προέγκρισης. 

Άρθρο 13 

Υποχρεώσεις του αιτούντος προσώπου ακολούθως της απόφασης προέγκρισης 

Το αιτών πρόσωπο υποχρεούται να καταρτίζει και να υποβάλλει ετήσια έκθεση 

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

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

απαιτούμενες πληροφορίες ώστε να αποδεικνύεται ότι οι κρίσιμες παραδοχές έχουν 

ικανοποιηθεί και να αναφέρεται ρητά πιθανή απόκλιση. 

Αν, σύμφωνα με την έκθεση οι κρίσιμες παραδοχές δεν έχουν ικανοποιηθεί, τότε ο 

φορολογούμενος θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις για την πραγματοποίηση σχετικών 

προσαρμογών. 
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Τυχόν συμπληρωματικές ερωτήσεις που υποβάλλονται από τη Διεύθυνση Ελέγχων, 

στο πλαίσιο αυτό πρέπει να απαντηθούν από τον φορολογούμενο άμεσα. Η 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. 

 

Άρθρο 14 

Αναθεώρηση της απόφασης Προέγκρισης κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου 

προσώπου ή αυτεπάγγελτα από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 

 

Για την υποβολή, την αξιολόγηση και την έκδοση απόφασης επί της αίτησης 

αναθεώρησης του ενδιαφερομένου προσώπου ή αυτεπάγγελτα από τον Γενικό 

Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 

22 του ν.4174/2013, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 12 της 

παρούσης. 

 

Άρθρο 15 

Ανάκληση ή ακύρωση της απόφασης Προέγκρισης 

 

1. Για την ανάκληση ή ακύρωση της απόφασης προέγκρισης συντάσσεται Ειδική 

Έκθεση Απόψεων από την αρμόδια υπηρεσία η οποία κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο 

πρόσωπο. 

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

συνάντηση της αρμόδιας υπηρεσίας με το ενδιαφερόμενο πρόσωπο. 

3. 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. 

4. Εντός τριάντα (30) ημερών από τη συνάντηση ο Γενικός Γραμματέας εκδίδει την 

απόφαση επί της ανάκλησης ή ακύρωσης, η οποία κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο 

πρόσωπο. 

5. Η απόφαση της προηγουμένης παραγράφου περιλαμβάνει σύντομη αιτιολογία και, 

προκειμένου για την ακύρωση, ορίζει το χρονικό σημείο από το οποίο επέρχονται τα 

αποτελέσματά της. 
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6. Σε περίπτωση ανάκλησης η απόφαση προέγκρισης θεωρείται ως μηδέποτε 

εκδοθείσα. 

 

Άρθρο 16 

Παράβολα 

 

Για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας των αρμοδίων υπηρεσιών καταβάλλονται από 

το αιτών πρόσωπο τα ακόλουθα παράβολα: 

α. Κατά την υποβολή της Αίτησης Προκαταρτικής Διαβούλευσης παράβολο ύψους 

χιλίων (1.000) ευρώ. 

β. Κατά την υποβολή της Αίτησης Προέγκρισης, Αναθεώρησης παράβολο ύψους πέντε 

χιλιάδων (5.000) ευρώ. 

γ. Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτημα συνεννόησης με αλλοδαπές φορολογικές 

αρχές, παράβολο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για τη διαδικασία επαφών με 

κάθε ένα από τα εμπλεκόμενα κράτη. 

 

 

 

 

 

 

 


