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 Περίληψη 

 

 

Στα πλαίσια της παρούσης διπλωματικής εργασίας γίνεται προσπάθεια μελέτης των 

ενδοομιλικών συναλλαγών  και της ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης (Transfer Pricing) και 

της τεκμηρίωσης του όλου προβλήματος. Η εκρηκτική ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου σε 

μια εποχή παγκοσμιοποίησης συνέλαβε στη συνεχή ανάπτυξη και επέκταση τόσο των 

πολυεθνικών ομίλων όσο και των εγχώριων ομίλων   και κατά συνέπεια στην αύξηση του 

όγκου των συναλλαγών μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Εξαιτίας του 

διασυνοριακού τους χαρακτήρα οι εγχώριοι όμιλοι και οι πολυεθνικοί όμιλοι πραγματοποιούν 

συναλλαγές που διενεργούνται σε πολλές χώρες με διαφορετικά φορολογικά συστήματα και 

διαφορετικούς συντελεστές φορολόγησης. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις και οι εγχώριοι 

όμιλοι  έχουν την δυνατότητα να μετατοπίζουν τα φορολογητέα τους κέρδη σε χώρες με 

χαμηλότερη φορολόγηση, μέσω της τιμολόγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών 

προκειμένου να επιτύχουν μείωση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης. Η διαπίστωση 

αυτή κατέστησε επιτακτική την ανάγκη για την διαμόρφωση ενός νομοθετικού πλαισίου για 

τον έλεγχο των συναλλαγών. 

 Οι ενδοομιλικές συναλλαγές αποτελούν μείζων διεθνές θέμα τόσο 

φορολογικού όσο και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Έτσι, καθίσταται αναγκαία η ενημέρωση 

των φορολογικών ελεγκτών σχετικά με την έννοια της καθώς και με τον τρόπο ελέγχου ώστε 

να προσδιορίζεται ορθά η φορολογική βάση των πολυεθνικών εταιρειών και των εγχώριων 

ομίλων με σκοπό να καταβάλουν και τους ανάλογους φόρους. Για τους πολυεθνικούς ομίλους 

και τους εγχώριους ομίλους αποτελεί σημαντικό μέρος τόσο του στρατηγικού όσο και 

επενδυτικού  σχεδιασμού η επιλογή των χωρών που θα δραστηριοποιηθούν με στόχο την 

φοροαποφυγή, φοροαπαλλαγή την ελαχιστοποίηση του κόστους εργασιών - παραγωγής και 

την αύξηση των κερδών μέσω της μεταφοράς κερδών των ομίλων σε εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται σε έδρες κρατών με χαμηλή φορολογική επιβάρυνση. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους για τους ομίλους. Για την αντιμετώπιση της 

μεταφοράς κερδών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων έχει διεθνώς θεσπιστεί ότι για τον 

προσδιορισμό των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών χρησιμοποιείται η αρχή της 

ανοικτής ή της ελεύθερης αγοράς ή των ίσων αποστάσεων. Επομένως μια συναλλαγή μεταξύ 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων είναι σύμφωνη με την ‘’αρχή των ίσων αποστάσεων’’εάν τα 
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κέρδη που θα αποκόμιζαν ανεξάρτητες επιχειρήσεις εάν πραγματοποιούσαν παρόμοιες 

συναλλαγές, υπό παρόμοιες συνθήκες σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, στο 

πρώτο κεφάλαιο παρατίθεται η εννοιολογική προσέγγιση του θέματος όσο αναφορά τις 

ενδοομιλικές συναλλαγές, στο δεύτερο κεφάλαιο έχουμε την βιβλιογραφική ανασκόπιση στο 

τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι βασικές αρχές ανάλυσης αρχών και οι μεθοδολογίες 

ενδοομιλικής τιμολόγησης, στο τέταρτο κεφάλαιο δύναστε η δυνατότητα μελέτης με το 

ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της χώρας στο πέπτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στις 

οδηγίες του ΟΟΣΑ προς τα κράτη για τον έλεγχο των ενδοομιλικών συναλλαγών καθώς και 

στις μεθόδους προέγκρισης ενδοομιλικών συναλλαγών και στο έκτο κεφάλαιο γίνεται 

αναφορά στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές μέσω τον ενδοομιλικών συναλλαγών. Στο 

έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται πρακτικές εφαρμογές με πληθώρα παραδειγμάτων ανά 

περίπτωση για την ορθή κατανόηση του φαινομένου και πιο συγκεκριμένα, παραθέτω ένα 

αναλυτικό παράδειγμα κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης σε συνδυασμό με υποθετικά 

δεδομένα μιας εταιρείας. Στο όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων του φαινομένου καθώς επίσης και σε διάφορες προτάσεις για μελλοντική 

έρευνα και από πού άντλησα την βιβλιογραφία για την παρούσα διπλωματική εργασία.    
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Abstract 

 

 

As part of this thesis is an attempt of Transfer Pricing study and documentation of 

intercompany transactions. The explosive growth of international trade in a globalized world 

captured in the continuous development and expansion of multinational companies and 

thereby to increase the volume of transactions between associated enterprises. Because the 

groups of cross-border effect transactions carried out in many countries with different tax 

systems and different tax rates. Multinational enterprises have the opportunity to shift their 

taxable profits to countries with lower taxation, through pricing of intra group transactions in 

order to obtain a reduction in the overall tax burden. This finding has made it imperative for 

the creation of a legal framework for the control of trade. The intra group pricing is a major 

international issue as tax and social interest. So, it becomes necessary to update the tax 

auditors on the concept and how to check that it correctly determined the tax base of 

multinational companies to pay and similar taxes. For multinational groups is an important 

part of both the strategic and investment planning, the selection of the countries will operate 

with the aim of tax evasion, tax exemption minimize operations costs - production and 

increase profits through the profit transfer of Clubs in companies operating in seats States 

with low tax burden. This results in a higher profit margin for their clubs. To deal with the 

transfer of profits between associated enterprises internationally established that the 

determination of the prices of intra-group transactions used the principle of the open or free 

market or arm's length. Therefore a transaction between associated enterprises is consistent 

with the 'principle of equidistance' 'if the gains would receive if independents were making 

similar transactions under similar conditions in a free market regime. In this context, the first 

chapter presents the conceptual approach as a reference to intra-group transactions, the second 

chapter analyzes the basic principles analysis and intercompany pricing methodologies, the 

third chapter dynastic possible study on the existing legal framework of the country chapter is 

extensive reference to the OECD guidance to States for the control of intra-group transactions 

and the method prior authorization intra group transactions and the fifth chapter refers to 

financial transactions through transfer pricing. The sixth chapter presents practical 

applications with numerous examples in each case for a proper understanding of the 

phenomenon and, more specifically, quoting a detailed example documentation training 
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combined with hypothetical data in a group. The seventh and final chapter refers to the export 

phenomenon conclusions as well as various proposals for future research and learned the 

literature for this thesis 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
 

 

1 Εισαγωγικές έννοιες  

 

1.1 Έννοια της ενδοομιλικής τιμολόγησης 

 

 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν σήμερα ένα μεγάλο μερίδιο της παγκόσμιας 

αγοράς και έχουν την δυνατότητα να καθορίζουν τις τιμές των συναλλαγών μεταξύ των 

επιχειρήσεων που την αποστέλλουν (μητρική – θυγατρική – συνδεδεμένη). Η διαδικασία 

καθορισμού τιμών ενδοομιλικών αποδίδεται στην διεθνή πρακτική ως transfer pricing, ενώ οι 

τιμές των συναλλαγών ονομάζονται τιμές μεταφοράς (transfer prices). Ο τρόπος χειρισμού 

της ενδοομιλικής τιμολόγησης ονομάζεται Transfer Pricing Manipulation
1
 και παρέχει την 

δυνατότητα στις πολυεθνικές εταιρίες να αυξήσουν τα παγκόσμια κέρδη τους καταβάλλοντας 

όσο γίνεται μικρότερο συνολικό φόρο μειώνοντας τα παγκόσμια φορολογητέα τους κέρδη. 

Αυτό τις περισσότερες φορές συνιστά φοροαποφυγή η φοροδιαφυγή και σε πάρα πολύ 

ακραίες περιπτώσεις φορολογική απάτη. Πιο συγκεκριμένα η έννοια της ‘’ ενδοομιλικής 

τιμολόγησης ‘’ (transfer pricing) η αλλιώς η τιμολόγηση των συναλλαγών μεταξύ 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων, συνιστά έναν οικονομικό όρο ο οποίος αναφέρεται στον 

προσδιορισμό του τιμήματος των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μεταξύ συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων , τόσο σε εθνικό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα  

αναφέρεται στην αξία που μια επιχείρηση χρεώνει για προϊόντα, χρήση άυλων περιουσιακών 

της στοιχείων, υπηρεσίες, χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing), δικαιώματα χρήσης 

εμπορικών σημάτων (royalties), πληρωμές τόκων, αμοιβές, δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας, διοικητικές δαπάνες, συμβουλευτικές υπηρεσίες και γενικότερα κάθε είδους 

συναλλαγή σε μια συνδεδεμένη με αυτήν εταιρία, η οποία διαφέρει από εκείνη που θα είχε 

                                                           
1
  Τσουρουφλής Αλέξανδρος, (2010), ‘’Η ενδοομιλική τιμολόγηση’’  



 

 2 

χρεωθεί εάν οι ίδιες επιχειρήσεις ήταν ανεξάρτητες μεταξύ τους, με στόχο τη συρρίκνωση της  

συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης του ομίλου διεθνώς.  

 

1.2 Διάκριση μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων και ομίλων 

 

 

Υπάρχει διάκριση μεταξύ της έννοιας των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και της έννοιας του 

ομίλου. Η σύνδεση στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις υφίσταται λόγω της ύπαρξης ειδικής 

σχέσης που διαπιστώνεται με κριτήρια συμμετοχικά, δικαιοπρακτικά ή πραγματικά, ανάμεσα 

σε επιχειρήσεις με αυτοτελή νομική υπόσταση, η οποία επιτρέπει την άσκηση κυριαρχικής 

επιρροής μιας επιχείρησης σε μια άλλη. Η έννοια του ομίλου αναφέρεται στην ένταξη των 

επιχειρήσεων σε ένα ευρύτερο σύνολο που εμφανίζει οικονομική και διοικητική ενότητα με 

κύριο χαρακτηριστικό την άσκηση ελέγχου και εξουσίας στις επιχειρήσεις αυτές. Η 

χαρακτηριστική διαφορά ανάμεσα στις έννοιες των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και του 

ομίλου είναι ότι για την ύπαρξη σχέσης σύνδεσης, αρκεί η δυνατότητα άσκησης επιρροής 

ενώ για την ύπαρξη του ομίλου απαιτείται πραγματικός διοικητικός και οικονομικός έλεγχος. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η έννοια των συνδεδεμένων επιχειρήσεων είναι 

ευρύτερη του ομίλου καθώς και η σχέση σύνδεσης αποτελεί προϋπόθεση για την δημιουργία 

ομίλου ενώ αντίθετα η ύπαρξη σύνδεσης δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη και όμιλο. 

 

1.3 Λόγοι θέσπισης ιδιαίτερων κανόνων ελέγχου ενδοομιλικών 

συναλλαγών 

 

 

Λόγοι θέσπισης ιδιαίτερων κανόνων είναι ότι επειδή είναι επιχειρήσεις ιδίων συμφερόντων 

και με την εφαρμογή κατάλληλης τιμολογιακής πολιτικής για τις μεταξύ τους συναλλαγές 

μπορούν να μεταφέρουν τα κέρδη τους σε επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε χώρες με 

πολύ χαμηλούς συντελεστές φορολογίας. Όσον αναφορά τις πολυεθνικές επιχειρήσεις οι 

δυνατότητες μείωσης των φορολογικών βαρών είναι ακόμη περισσότερες ενώ οι δυνατότητες 



 

 3 

των φορολογικών αρχών να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο είναι περιορισμένο. Οι 

επιχειρήσεις αυτές επιδιώκουν την μεταφορά των φορολογητέων κερδών τους ή στις χώρες 

με τον μικρότερο φορολογικό συντελεστή ή ακόμη και σε χώρες που δεν έχουν χαμηλούς 

ονομαστικούς φορολογικούς συντελεστές όμως παρέχουν δελεαστικά φορολογικά κίνητρα 

που βασίζονται στο μέγεθος των φορολογητέων κερδών για τη διενέργεια επενδύσεων 

γεγονός που οδηγεί σε χαμηλούς συντελεστές. Ακόμη παρέχεται η δυνατότητα τα κέρδη να 

οδηγηθούν με πολύπλοκες συναλλαγές και συμβάσεις σε φορολογικούς παραδείσους και 

πολλές φορές σε εξωχώριες , offshore εταιρίες. 

Οι παραπάνω πρακτικές έχουν ως αποτέλεσμα η συνολική επιβάρυνση του 

συνόλου των συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή του ομίλου να είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με 

άλλες επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό οι χώρες οι οποίες έχουν συνάψει μεταξύ τους 

συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας, ενδιαφέρονται από κοινού να υπάρξει αμοιβαία 

συνεργασία στο φορολογικό τομέα και νομοθετική θωράκιση της φορολογητέας βάσης των 

χωρών τους, με στόχο των περιορισμό των πρακτικών αυτών εκ μέρους των πολυεθνικών 

ομίλων. Ακόμη μεταφορά κερδών μπορεί να γίνει σε επιχειρήσεις εντός τις ίδιας χώρας για 

τις οποίες ισχύει χαμηλότερος συντελεστής φορολογίας ή μπορεί να μεταφερθούν κέρδη  από 

μία κερδοφόρα επιχείρηση σε μία ζημιογόνο και με τον τρόπο αυτό να αποφευχθεί άμεσα η 

καταβολή φόρου εισοδήματος για μέρος των κερδών. Η μεταφορά κερδών γίνεται μέσω 

υπερτιμολογήσεων ή υποτιμολογήσεων των συναλλαγών μεταξύ των συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων. Η τιμές των ενδοομιλικών συναλλαγών επηρεάζουν την τελική φορολογική 

επιβάρυνση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και μόνο έμμεσα μπορούν να επηρεάσουν και 

να διαμορφώσουν τις τιμές καταναλωτή. Οι τιμές καταναλωτή καθορίζονται από κανόνες 

λειτουργίας της αγοράς (προσφορά και ζήτηση, έλεγχος αισχροκέρδειας κτλ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο 

ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Η ενδοομιλική τιμολόγηση και η τεκμηρίωση των ενδοομιλικωών συναλλαγών αποτελεί 

αντικείμενο έρευνας τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο κυρίως στην διεθνή 

κοινότητα και βιβλιογραφία και λιγότερο στην ελληνική κοινότητα και βιβλιογραφία. Τόσο 

οι αναλύσεις όσο και οι δημοσιεύσεις πραγματοποιήθηκαν την δεκαετία του 1950 με τις 

έρευνες να επικεντρώνονται σε θέματα στρατηγικής και διαχείρισης των εταιριών και των 

ομίλων. Με το πέρασμα του χρόνου πολλοί αρθρογράφοι και συγγραφείς άρχισαν την μελέτη  

του φαινομένου. Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρων ότι  το ενδιαφέρων τους εστιάζεται κυρίως 

στο φορολογικό κομμάτι διότι τα Κράτη επέβαλλαν σκληρή φορολογική πολιτική. Σε 

αντίθεση με το Κράτος οι πολυεθνικές εταιρίες έστρεφαν το ενδιαφέρων και όχι άδικα, στην 

ενδοομιλική τιμολόγηση διότι την χρησιμοποιούσαν ως εργαλείο μεταφοράς κερδών για να 

γλυτώσουν την φορολόγηση.  

 Η πρώτη ανάλυση πραγματοποιήθηκε από τον Gould (1964)
2

 o οποίος 

απέδειξε ότι εφόσον δεν υπάρχει άλλη αγορά για τις ενδιάμεσες  εισροές η τιμή πρέπει να 

ρυθμίζεται στο ύψος του οριακού κόστους.  Υποστήριξε ότι εφόσον υφίσταται μια τέλεια 

ανταγωνιστική αγορά, η τιμή θα πρέπει να προσδιορίζεται με βάση την τιμή αγοράς. 

 Μερικά χρόνια αργότερα ο Horst T. (1972)
3
, ο οποίος υποστήριξε ότι οι 

πολυεθνικοί όμιλοι έχουν την δυνατότητα μεγιστοποιήσεις των κερδών τους μέσω της 

μεταφοράς τους σε άλλες χώρες με χαμηλότερο συντελεστή φορολόγησης. Επίσης ανέπτυξε 

την στρατηγική λειτουργίας κέρδους, ότι ένας όμιλος μπορούσε να πουλάει σε δύο αγορές 

ταυτόχρονα μέσω, με την χρήση του transfer picing. 

 Σημαντική ήταν η προσέγγιση και η συνεισφορά τόσο του Leitch R.A and 

Barrett K.S  (1972)
4
, όσο και του Samuelson L. (1982)

5
, και του Harris D. And Sansing R. 

                                                           
2
 Glould J.R., (1964), ‘’Internal Pricing in firms when there are costs of using an outside market’’ 

Harris D. and Sansing R. (1998), ‘’Distortions caused by the use of arm’ s – length transfer pricing 
3
Horst T., (1971) , ‘’The theory of multinational firm :optima: behavior under different toriff and tax rates’’  

 
4
 Leitch R.A and Barrett K.S (1972), ‘’Multinational enterprise transfer pricing : objectives and constraints’’ 

 
5
 Samuelson L. (1982), ‘’The multinational firm with arms’ s leught transfer price limits’’  
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(1998)
6
, οι οποίοι μελέτησαν για την παραγωγή και την τιμή, την επίδραση που έχουν οι 

φορολογικοί συντελεστές. Πιο συγκεκριμένα ο Samuelson L. απέδειξε ότι οι αποφάσεις που 

λαμβάνουν οι όμιλοι για την στρατηγική τόσο στην παραγωγή και τις πωλήσεις, μπορούν να 

επηρεάσουν την τιμή των αγαθών που αποτελούν αντικείμενο ενδοομιλικής τιμολόγησης.  

 Σημαντική ήταν και η προσέγγιση των Asher M.G and Rajan R.S, (1999)
7
 οι 

οποίοι μελέτησαν σε παγκόσμιο επίπεδο τους πολυεθνικούς ομίλους όσο αναφορά την 

φορολόγηση και φοροαποφύγη για μεγιστοποίηση κερδών. 

 Κατά την άποψη των Elliot, Jamie and Clive Emmanuel (2000)
8
 οι οποίοι 

έδωσαν έμφαση στο management και στην στρατηγική που πρέπει να ακολουθούν οι 

πολυεθνικοί όμιλοι όσο αναφορά τις ενδοομιλικές συναλλαγές για την μεγιστοποίηση κερδών 

και την γιγάντωση των ομίλων. 

 Το 2009 ο Alfons J.W
9
, διερεύνησε την περίπτωση μεταφοράς κερδών μεταξύ 

μητρικής και θυγατρικής με έδρα την Γερμανία καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι παίρνουν 

αυτή την απόφαση εφόσον οι φορολογικοί συντελεστές είναι μικροί.  

   Παρουσιάζει ενδιαφέρων το άρθρο του Raimondos P., Moller K. and Scharf 

(2002)
10

  οι οποίοι ανέλυσαν το φαινόμενο του transfer pricing με την εφαρμογή κανόνων, 

θέσπισαν πλαίσιο εφαρμογής και ανέλυσαν τον τρόπο που οι Κυβερνήσεις θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται στο φαινόμενο καθώς και να επιβάλλονται οι απαραίτητες κυρώσεις. 

 Τέλος ο Pellefigue J. (2015)
11

  o οποίος εξέτασε από το πλαίσιο της ψηφιακής 

οικονομίας, το πρόβλημα της κατανομής της φορολογητέας βάσης μεταξύ των κρατών μέσω 

του transfer pricing και της εκμετάλλευσης των διαφορετικών φορολογικών συστημάτων ανά 

χώρα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο 

 

                                                                                                                                                                                     
 
6
 Harris D. and Sansing R. (1998), ‘’Distortions caused by the use of arm’ s – length transfer pricing 

7
 Asher M.G and Rajan R.S, (1999), ‘’Globalization and Taxes System’’ 

8
  Elliot, Jamie and Clive Emmanuel, (2000), ‘’International Transfer Pricing’’ 

9
  Alfons J.W (2009), ‘’Profit shifting in the EU : evidence from Germany’’ 

10
  Raimondow P., Moller K. and Scharf (2002), ‘’Transfer pricing rules and competing governments’’ 

11
  Pellefigue J. (2015), ‘’Transfer Pricing economics for the digital economy’’ 
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ΜΕΡΟΣ Α 

3 Μέθοδοι προσδιορισμού τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών  

 

 

Οι μέθοδοι ενδοομιλικής
12

 τιμολόγησης είναι οι τρόποι καθορισμού τιμών ή κερδών στις 

συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων προκειμένου να πληρούν την αρχή των ίσων 

αποστάσεων. Η επιλογή μιας συγκεκριμένης μεθόδου είναι η κατανόηση της ελεγχόμενης 

επιχείρησης και πιο συγκεκριμένα οι συναλλαγές τις οποίες διεκπεραιώνει ο όμιλος  η οποία 

βασίζεται στη λειτουργική ανάλυση. Με την ανάλυση αυτή εξειδικεύεται ποιο πρόσωπο 

κάνει κάθε δραστηριότητα το ρίσκο που η κάθε δραστηριότητα περιέχει και τα πάγια που 

χρησιμοποιεί. Επομένως για την επιλογή μιας μεθόδου λαμβάνονται υπόψη τα γεγονότα και 

τις περιστάσεις της κάθε υπόθεσης συνεκτιμώντας τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα και 

αδυναμίες της κάθε μεθόδου τη φύση των ελεγχόμενων συναλλαγών τη διαθεσιμότητα 

αξιόπιστων δεδομένων και το βαθμό συγκρισιμότητας μεταξύ των ελεγχόμενων και των 

ανεξάρτητων συναλλαγών. Οι μέθοδοι χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες τις 

παραδοσιακές μεθόδους και τις συναλλακτικές μεθόδους οι οποίες βασίζονται στα κέρδη.  

  

3.1 Μέθοδοι της Συγκρίσιμης ελεγχόμενης τιμής 

 

 

Η μέθοδος αυτή συγκρίνει την τιμή που χρεώνεται σε μια ελεγχόμενη συναλλαγή σε σχέση 

με εκείνης μιας συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης συναλλαγής που πραγματοποιείται σε 

συγκρίσιμες συνθήκες. Σε περίπτωση όπου υπάρχει διαφορά μεταξύ των τιμών αυτό μπορεί 

να δηλώνει ότι οι συνθήκες των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων δεν καθορίζονται όπως εκείνες του ελεύθερου ανταγωνισμού και 

συνεπώς η τιμή της ελεγχόμενης συναλλαγής θα πρέπει να αντικατασταθεί με εκείνη της 

ανεξάρτητης. Συνεπώς θα πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή της τιμολόγησης. Προαπαιτούμενο 

για την εφαρμογή της μεθόδου αποτελεί η διαθεσιμότητα στοιχείων για συγκρίσιμα αγαθά. 

                                                           
12

  Οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α που εκδόθηκαν τον Ιούλιο του 2010 
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Στην περίπτωση ύπαρξης συγκρισιμότητας με βάση τη συγκριτική ανάλυση θα πρέπει να 

εξετασθούν οι εξής παράγοντες: 

 Τα χαρακτηριστικά των αγαθών η των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο των 

συναλλαγών 

 Η λειτουργική ανάλυση, δηλαδή η αποτύπωση των σημαντικών οικονομικών 

λειτουργιών, των κινδύνων που αναλαμβάνονται και των παγίων που 

χρησιμοποιούνται (κτίρια, εξοπλισμός, άυλα κτλ) 

 Οι συμβατικοί όροι , δηλαδή ο καταμερισμός ευθυνών, κινδύνων και οφειλών μεταξύ 

των συνδεδεμένων επιχειρήσεων (προθεσμίες, εγγυητικοί όροι σε συμβόλαια κτλ)  

 Οι οικονομικές συνθήκες (μέθοδος αγοράς, έκταση ανταγωνισμού, ύπαρξη 

υποκατάστατων, επίπεδα προσφοράς και ζήτησης, αγοραστική δύναμη, κόστος 

παραγωγής, κόστος εργασίας είδος αγοράς, ημερομηνία και χρόνος συναλλαγών κτλ)  

 Οι επιχειρησιακές στρατηγικές που επιδιώκονται (προσπάθεια διείσδυσης σε νέες 

αγορές, ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων, αύξηση μεριδίου της αγοράς κτλ)   

Για να θεωρείται συγκρίσιμη μια συναλλαγή, θα πρέπει να πληροί κάποια από τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

 Να μην υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ των συγκρινόμενων συναλλαγών ή των 

επιχειρήσεων που τις διενεργούν που να μπορεί να επηρεάσει ουσιωδώς την τιμή 

 Αν υπάρχουν διαφορές να μπορούν να γίνουν λογικά ακριβείς προσαρμογές για να 

εξαλείψουν τις ουσιώδεις επιδράσεις των διαφορών αυτών στην τιμή. 

Οι προσαρμογές μπορεί να αφορούν διαφορές στους ακόλουθους παράγοντες: 

 Είδος και ποιότητα των προϊόντων 

 Όροι παράδοσης 

 Όγκος πωλήσεων και σχετικές εκπτώσεις 

 Χαρακτηριστικά του προϊόντος 

 Διάφοροι κίνδυνοι 

 Συμβατικοί όροι  

 Γεωγραφικοί παράγοντες 

Ενδεχομένως να μην είναι δυνατή η προσαρμογή για τις περιπτώσεις: 

 Μοναδικών και πολύτιμων σημάτων 
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 Ουσιωδών διαφορών στα προϊόντα 

 

Αποτελεί το πλέον άμεσο τρόπο προσδιορισμού της τιμής σύμφωνης με την αρχή ίσων 

αποστάσεων υπάρχουν δυσκολίες να βρεθούν στοιχεία για συγκρίσιμες ανεξάρτητες 

συναλλαγές κάτι που καθιστά δύσκολη την εφαρμογή αυτής της μεθόδου. 

 

3.1.1 Μέθοδος του Κόστους κέρδους  

 

 

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί το κόστος (άμεσο και έμμεσο) που βαρύνει τον πάροχο ενός 

αγαθού η υπηρεσίας προς μια συνδεδεμένη επιχείρηση, προσαυξημένο με ένα mark-up (για 

την πραγματοποίηση ενός μικτού περιθωρίου κέρδους) που θα κέρδιζαν οι πάροχοι σε μια 

συγκρίσιμη, μη ελεγχόμενη  συναλλαγή.
13

 Αντιπροσωπεύει το ποσό το οποίο θα ζητούσε 

ένας πάροχος για να πραγματοποιήσει ένα κατάλληλο κέρδος, υπό το πρίσμα των 

λειτουργιών που επιτελεί και των συνθηκών αγοράς.  

Οι περιπτώσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η μέθοδος είναι : 

 Στην πώληση αγαθών προς κατασκευαστικές ή στην παροχή υπηρεσιών όταν η 

συνδεδεμένη δε συνεισφέρει μοναδικά πολύτιμα άυλα πάγια ή δεν αναλαμβάνει 

ασυνήθιστους κινδύνους. 

 Στις συμβάσεις έργου ή φασόν στην κατασκευή ή συναρμολόγηση. 

 Στις μεταβιβάσεις ημικατεργασμένων προϊόντων.  

 Στις περιπτώσεις κοινών εγκαταστάσεων στις μακροχρόνιες συμφωνίες αγοράς και 

εφοδιασμού. 

  Στις ενδοομιλικές παροχές υπηρεσιών. 

Η συγκρισιμότητα εξαρτάται από την ομοιότητα των εκτελούμενων λειτουργιών και των 

αναληφθέντων κινδύνων μεταξύ ελεγχόμενων και μη ελεγχόμενων κατασκευαστών και 

λιγότερο από την ομοιότητα των παραγόμενων υλικών αγαθών. Άρα αν οι συγκρίσιμες 

επιχειρήσεις εκτελούν λειτουργίες που δεν πραγματοποιούνται από την ελεγχόμενη η 

                                                           
13

  Τσουρουφλής Αλέξανδρος (2010), ‘’Η ενδοομιλική τιμολόγηση’’  
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απόδοση τους θα πρέπει να αφαιρεθεί από το περιθώριο μικτού κέρδους. Αυτό θα γίνει 

διαχωρίζοντας τα ποσά των σχετικών λογαριασμών και προσδιορίζοντας μικτό κέρδος μόνο 

για τις λειτουργίες που θέλουμε να συγκρίνουμε. Συνεπώς τα κρίσιμα σημεία της μεθόδου 

είναι : 

 Το ύψος του ακαθάριστου περιθωρίου κέρδους. 

 Το επίπεδο και το είδος του κόστους επί του οποίου θα πρέπει να εφαρμοστεί  το 

περιθώριο. 

Το κόστος που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται για τη δημιουργία της βάσης επί της οποίας 

θα προστεθεί το μικτό περιθώριο κέρδους είναι : 

 Το άμεσο κόστος παραγωγής 

 Το έμμεσο κόστος που σχετίζεται με την παραγωγή. 

 Τα λειτουργικά έξοδα που είναι σχετικά με την παραγωγική διαδικασία 

Σε περίπτωση όπου γίνει έρευνα για συγκρίσιμες επιχειρήσεις θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 

οι επιχειρήσεις μπορεί να ταξινομούν το κόστος στους λογαριασμούς με διαφορετικούς 

τρόπους. 

 

3.1.2 Μέθοδος της Τιμής μεταπώλησης  

 

 

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί την τιμή μεταπώλησης σε ανεξάρτητη επιχείρηση μειωμένη 

κατά ένα κατάλληλο μικτό περιθώριο κέρδους που πραγματοποιείται σε μια συγκρίσιμη μη 

ελεγχόμενη συναλλαγή, προκειμένου να προσδιορίσει τιμή αγοράς από συνδεδεμένη 

επιχείρηση η οποία να πληροί την αρχή των ίσων αποστάσεων.
14

 Η μέθοδος αυτή 

προσδιορίζει το ποσοστό το οποίο ο μεταπωλητής θα ζητούσε προκειμένου να καλύψει τα 

λειτουργικά έξοδα και υπό το πλαίσιο των λειτουργιών που πραγματοποιεί, λαμβάνοντας 

υπόψη των χρησιμοποιηθέντων παγίων και των αναληφθέντων κινδύνων,  να 

πραγματοποιήσει το κατάλληλο κέρδος. Άρα το μικτό περιθώριο κέρδους του μεταπωλητή σε 

                                                           
14

  Τσουρουφλής Αλέξανδρος (2010), ‘’Η ενδοομιλική τιμολόγηση’’ 
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μια ελεγχόμενη συναλλαγή συγκρίνεται με εκείνο μιας συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης 

συναλλαγής. Τα συγκριτικά στοιχεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι : 

 

 Εσωτερικά συγκρίσιμα δηλαδή το μικτό περιθώριο κέρδους της ελεγχόμενης 

επιχείρησης σε συγκρίσιμες μη ελεγχόμενες συναλλαγές 

 Εξωτερικά συγκρίσιμα δηλαδή το μικτό περιθώριο κέρδους ανεξάρτητων επιχειρήσεων 

σε συγκρίσιμες μη ελεγχόμενες συναλλαγές 

 

Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν εφαρμόζεται σε λειτουργίες πωλήσεων και 

μάρκετινγκ όπως εκείνες που τυπικά πραγματοποιούνται από έναν διανομέα στις οποίες ο 

διανομέας δεν προσθέτει σημαντική αξία στο προϊόν για να μην υποκατάστατα αγαθά και 

όταν υπάρχουν μη αποκλειστικά δικαιώματα μεταπώλησης. Η συγκρισιμότητα εξαρτάται από 

την ομοιότητα των λειτουργιών και των κινδύνων μεταξύ ελεγχόμενων και μη ελεγχόμενων 

διανομέων και λιγότερο από την ομοιότητα των υλικών αγαθών που αγοράζονται και 

μεταπωλούνται. 

Τα αρνητικά της μεθόδου αυτής είναι ότι : 

 Μονόπλευρη ανάλυση. 

 Ιδιαίτερη προσοχή στην εξέταση του κόστους πωληθέντων γιατί η ενσωμάτωση λοιπών 

εξόδων στρεβλώνει το μικτό περιθώριο κέρδους. 

 Επηρεάζεται από διαφορές στην αποτίμηση των εμπορευμάτων. 

 Επηρεάζεται από τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η κάθε επιχείρηση. 

 

3.1.3 Δείκτες Berry 

 

 

Οι δείκτες Berry ορίζονται ως ποσοστό του μικτού κέρδους ως προς τα λειτουργικά έξοδα. 

Τόκοι και εξωγενή εισοδήματα γενικά εξαιρούνται από το προσδιορισμό του μικτού κέρδους. 

Οι αποσβέσεις μπορεί ή δεν μπορεί να περιλαμβάνονται στα λειτουργικά έξοδα ανάλογα με 

την πιθανή αβεβαιότητα που μπορεί να δημιουργήσουν σε σχέση με την αποτίμηση και τη 
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συγκρισιμότητα. Η επιλογή του κατάλληλου χρηματοοικονομικού δείκτη εξαρτάται από τα 

γεγονότα και περιστάσεις της εκάστοτε υπόθεσης. Έχουν εκφραστεί ανησυχίες ότι οι δείκτες 

Berry μερικές φορές χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου δεν είναι κατάλληλοι χωρίς να 

δίνεται η απαραίτητη προσοχή για την επιλογή και προσδιορισμό της μεθόδου της 

ενδοομιλικής τιμολόγησης και οικονομικών δεικτών. Η δυσκολία στον καθορισμό των 

δεικτών Berry είναι ότι είναι πολύ ευαίσθητη στην ταξινόμηση των δαπανών. Για να είναι 

δυνατή η χρήση ενός δείκτη  Berry σε μια ελεγχόμενη συναλλαγή είναι απαραίτητα: 

 Η αξία των λειτουργιών που εκτελούνται στην ελεγχόμενη συναλλαγή να είναι ανάλογη 

με τις λειτουργικές δαπάνες. 

 Η αξία των λειτουργιών που εκτελούνται στην ελεγχόμενη συναλλαγή να μην 

επηρεάζεται ουσιωδώς από την αξία των προϊόντων που διανέμονται. 

 Ο φορολογούμενος να μην εκτελεί στις ελεγχόμενες συναλλαγές καμία άλλη σημαντική 

λειτουργία που πρέπει να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας άλλη μέθοδο ή 

χρηματοοικονομικών δείκτη 

Μια περίπτωση στην οποία ο δείκτης Berry μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμος είναι οι 

ενδιάμεσες δραστηριότητες όταν ένας φορολογούμενος αγοράζει αγαθά από μια συνδεδεμένη 

επιχείρηση και τα μεταπωλεί σε άλλες συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Τα λειτουργικά έξοδα 

στην περίπτωση του ενδιάμεσου φορέα μπορεί να είναι ανεξάρτητα από την ενδοομιλική 

τιμολόγηση εκτός εάν επηρεάζονται σημαντικά από τα έξοδα της ελεγχόμενης συναλλαγής 

όπως τα έξοδα έδρας, ενοικίου ή δικαιωμάτων που καταβάλλονται σε συνδεδεμένη 

επιχείρηση έτσι ώστε ανάλογα με τα γεγονότα και τις περιστάσεις της περίπτωσης ο δείκτης 

Berry μπορεί να είναι ένας κατάλληλος δείκτης. 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

3.2 Συναλλακτικές μέθοδοι που βασίζονται στα κέρδη 
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Οι  συναλλακτικές μέθοδοι βασίζονται στα κέρδη και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες στην 

μέθοδο επιμερισμού κέρδους και  στην μέθοδο καθαρού περιθωρίου του κέρδους ανά 

συναλλαγή. 

 

3.2.1 Μέθοδος επιμερισμού κέρδους  

 

 

Η μέθοδος αυτή αναγνωρίζει τα συνδυαζόμενα κέρδη μεταξύ των συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων από τις ελεγχόμενες συναλλαγές και στη συνέχεια τα διαχωρίζει με βάση τον 

τρόπο που θα γινόταν ο διαχωρισμός μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων σε συγκρίσιμες 

συναλλαγές.
15

 Τα συγκριτικά στοιχεία
16

 που πορευόμαστε με την μέθοδο αυτή είναι :  

 Εσωτερικά στοιχεία (κλείδες κατανομής σχετικά με τις αντίστοιχες πωλήσεις, τις 

δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας, τις λειτουργικές δαπάνες, τα πάγια ή το προσωπικό 

των συνδεδεμένων επιχειρήσεων) 

 Εξωτερικά στοιχεία (πχ ο διαχωρισμός κερδών που παρατηρείται σε μη ελεγχόμενες 

κοινοπρακτικές συμφωνίες). 

 

Σχετικές παρατηρήσεις για την μέθοδο είναι: 

 

 Τυπικά εφαρμόζεται όταν και τα δύο μέλη της ελεγχόμενης συναλλαγής συνεισφέρουν 

σημαντικά άυλα. 

 Μπορεί να εφαρμοστεί είτε στο σύνολο των κερδών που προκύπτει από τις ελεγχόμενες 

συναλλαγές επί τη βάση της σχετικής αξίας των λειτουργιών που εκτελούνται (ανάλυση 

συνεισφοράς)
17

 είτε στα υπολειμματικά κέρδη (εκείνα που δεν μπορούν εύκολα να 

προσδιοριστούν σε κάποιο από τα μέρη με βάση κάποιας άλλης μεθόδου όπως πχ τα 

κέρδη που προκύπτουν από πολύτιμα μοναδικά άυλα). 

                                                           
15

  Τσουρουφλής Αλέξανδρος (2010), ‘’Η ενδοομιλική τιμολόγιση’’ 
16

  OECD (2010), ‘’Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Taxes Administrations’' 
17

 Η μέθοδος αυτή δεν περιγράφεται στις οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α αλλά στις οδηγίες των Ην. Εθνών. Κρίθηκε 

σκόπιμο να συμπεριληφθεί δεδομένου ότι ο Ο.Ο.Σ.Α μελετά διεξοδικότερα την εφαρμογή της Profit Split κάτι 

που θα αποτυπωθεί και στην ερχόμενη τροποποίηση των σχετικών οδηγιών. 
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 Σε περίπτωση όπου η σχετική αξία των συνεισφορών μπορεί να υπολογιστεί άμεσα τα 

συνδυαζόμενα κέρδη είτε καθορίζονται επί τη βάσει των λειτουργικών κερδών είτε 

μπορεί να είναι κατάλληλο να μοιραστούν πρώτα τα ακαθάριστα κέρδη και στη 

συνέχεια να  αφαιρεθούν οι δαπάνες που αναλογούν σε κάθε επιχείρηση. 

 Στην υπολειμματική ανάλυση τα συνδυαζόμενα κέρδη των ελεγχόμενων συναλλαγών 

κατανέμονται μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων βάσει μιας προσέγγισης δύο 

σταδίων 

i. Κατανομή επαρκούς κέρδους σε κάθε επιχείρηση για την παροχή αποζημίωσης ίσων 

αποστάσεων για της συνήθεις συνεισφορές. 

ii.   Κατανομή του υπολειμματικού κέρδους μπορεί να αποδοθεί σε άυλα, η κατανομή του 

κέρδους αυτού θα πρέπει να βασίζεται στη σχετική αξία της συμμετοχής της κάθε 

επιχείρησης στα άυλα. 

 

Στην πράξη χρησιμοποιείται περισσότερο η υπολειμματική μέθοδος για τους ακόλουθους 

λόγους : 

 

i. Χωρίζει ένα σύνθετο πρόβλημα ενδοομιλικής τιμολόγησης σε δύο διαχειρίσιμα βήματα 

ii. Μειώνεται η ενδεχόμενη αντίθεση μεταξύ φορολογικών διοικήσεων διότι περιορίζει το 

κέρδος που πρέπει να διαχωριστεί. 

 

 Μέθοδοι προσδιορισμού της σχετικής αξίας της συνεισφοράς της κάθε επιχείρησης στα 

άυλα: 

 

i. Αγοραία σημεία αναφοράς που αντιπροσωπεύουν  την εύλογη αγοραία αξία των άυλων. 

ii.  Το κεφαλαιοποιημένο κόστος ανάπτυξης των άυλων μαζί με όλες τις βελτιώσεις μείον 

ένα κατάλληλο ποσό αποσβέσεων που βασίζεται στην ωφέλιμη ζωή κάθε άυλου. 

Αποτελεί μειονέκτημα το γεγονός ότι το κόστος μπορεί να μην αντανακλά την αξία του 

άυλου. 

iii. Το ποσό των πραγματικών εξόδων ανάπτυξης του άυλου κατά τα τελευταία χρόνια αν 

είναι σταθερά στην πάροδο του χρόνου και η ωφέλιμη ζωή των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων όλων των εμπλεκόμενων μερών είναι περίπου η ίδια. 

Αφού γίνει ο διαχωρισμός στη συνέχεια υπολογίζονται τα καθαρά κέρδη μεταξύ των 

δύο συνδεδεμένων προκειμένου πηγαίνοντας προς τα πίσω να φτάσουμε στην τιμή 
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μεταβίβασης. Στην περίπτωση όπου υπάρχουν διαθέσιμα εξωτερικά δεδομένα τα κέρδη 

διαχωρίζονται συγκρίνοντας την κατανομή του λειτουργικού κέρδους μεταξύ συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων με την αντίστοιχη κατανομή μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν σε παρεμφερείς δραστηριότητες υπό παρόμοιες συνθήκες. Τελειώνοντας θα 

ήθελα να αναφέρω τα θετικά και τα αρνητικά της μεθόδου αυτής: 

Θετικά Μεθόδου 

 Είναι κατάλληλη για ιδιαίτερα ολοκληρωμένες λειτουργίες οπού οι συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις συμμετέχουν σε τόσο διασυνδεδεμένες συναλλαγές που δεν μπορούν να 

εκτιμηθούν ξεχωριστά. 

 Είναι κατάλληλη σε περιπτώσεις όπου οι παραδοσιακές μέθοδοι είναι ακατάλληλες 

εξαιτίας της έλλειψης συγκρίσιμων συναλλαγών. 

  Αποφεύγεται το ακραίο αποτέλεσμα για κάποια από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις που 

εμπλέκεται στην συναλλαγή. 

  Μπορεί να αντιμετωπίσει τις αποδόσεις από συνέργειες μεταξύ άυλων περιουσιακών 

στοιχείων ή κερδών που ανακύπτουν  

 

Αρνητικά Μεθόδου 

 Η σχετική θεωρητική αδυναμία ιδιαίτερα ως προς τη θεωρητική βάση της υπόθεσης ότι 

η αξία των συνεργειών διαχωρίζεται αναλογικά προς τη σχετική αξία εισροών. 

  Η εξάρτηση της από την πρόσβαση σε δεδομένα από αλλοδαπές συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις και σε στοιχεία από φορολογικές διοικήσεις. 

 Προβλήματα μέτρησης που ανακύπτουν από τις διαφορετικές λογιστικές πρακτικές. 

 Η δύσκολη κατανομή κόστους και λειτουργικών δαπανών μεταξύ των ελεγχόμενων 

συναλλαγών. 

  Θέτει επιπρόσθετα δύσκολα ζητήματα που σχετίζονται με την εκτίμηση των άυλων. 

 

3.2.2 Μέθοδος του καθαρού περιθωρίου κέρδους συναλλαγής  
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Η μέθοδος αυτή εξετάζει το καθαρό περιθώριο κέρδους σε σχέση προς μια κατάλληλη βάση 

(πχ κόστος, πωλήσεις, πάγια) που πραγματοποιείται σε μια ελεγχόμενη συναλλαγή σε σχέση 

με εκείνο μιας συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης συναλλαγής.
18

 Στις περιπτώσεις όπου το καθαρό 

περιθώριο κέρδους σταθμίζεται με το κόστος ή τις πωλήσεις η TNMM λειτουργεί με 

παραπλήσιο τρόπο με την RPM με την διαφορά ότι υπολογίζει το καθαρό κέρδος αντί του 

ακαθάριστου κέρδους ή του ακαθάριστου mark-up στο κόστος.
19

 Το καθαρό κέρδος 

σταθμίζεται συνήθως με : 

 το κόστος (Return on Total Costs – ROTC) στην περίπτωση κατασκευών και 

υπηρεσιών 

 τις πωλήσεις (Operating Margin – OM) στην περίπτωση δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, 

πωλήσεων και διανομής. 

 Τα λειτουργικά πάγια ( Return On Assets – ROA) για τις δραστηριότητες εντάσεως 

κεφαλαίου προκειμένου να αντιπροσωπεύει την αξία των λειτουργιών συνεκτιμώντας 

τα πάγια και τους κινδύνους. 

 Το απασχολούμενο κεφάλαιο (Return On Capital Employed – ROCE) για 

κατασκευαστικές εταιρίες ή εταιρίες leasing. 

 Το δείκτη Berry (ακαθάριστα κέρδη προς λειτουργικές δαπάνες) για την εξυπηρέτηση 

των δραστηριοτήτων διανομής αλλά o δείκτης αυτός έχει πολλούς περιορισμούς στην 

χρήση του. 

Οι περιπτώσεις όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος αυτή είναι : 

 Είναι μεν γνωστό ότι απαιτείται κάποια προσαρμογή αλλά δεν είναι δυνατή η 

αναγνώριση των συγκεκριμένων δαπανών είναι ωστόσο δυνατή η αναγνώριση του 

καθαρού κέρδους της συναλλαγής. 

 Δεν είναι εφικτός ο εντοπισμός κάποιας ανεξάρτητης τιμής. 

 Δεν είναι δυνατή μια αξιόπιστη προσαρμογή του ακαθάριστου περιθωρίου κέρδους 

μεταξύ των δύο επιχειρήσεων αλλά δεν υπάρχει κάποια σημαντική λειτουργική 

διαφορά. 

 

Η λειτουργική συγκρισιμότητα είναι βαρύνουσας σημασίας για την εφαρμογή της μεθόδου. 

Ορισμένες παρατηρήσεις που αφορούν την μέθοδο : 

                                                           
18

  Τσουρουφλής Αλέξανδρος (2010), ‘’Η ενδοομιλική τιμολόγηση’’ 
19

  Adams Chris (2003), ‘’Principles and Practice’’ 
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 Τυπικά εφαρμόζεται όταν δυο σχετιζόμενα μέρη συμμετέχουν σε μια διαρκή 

αλληλουχία συναλλαγών όπου το ένα μέρος ελέγχει τα άυλα/ 

 Εφαρμόζεται στην επιχείρηση με τις λιγότερο περίπλοκες λειτουργίες. 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να ελέγξει και να επιβεβαιώσει τα 

αποτελέσματα των παραδοσιακά συναλλακτικών μεθόδων. 

 Για τον προσδιορισμό του λειτουργικού κέρδους θα πρέπει να συμπεριληφθούν μόνο τα 

στοιχεία που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ελεγχόμενη συναλλαγή     

(ακαθάριστα κέρδη – λειτουργικές δαπάνες EBIT) 

Επομένως μη λειτουργικά στοιχεία όπως το εισόδημα από τόκους, δαπάνες τόκων και φόροι 

εισοδήματος, αλλά και έκτατα στοιχεία μη επαναλαμβανόμενα δεν πρέπει να 

περιλαμβάνονται. Αν ωστόσο και ανάλογα με την περίπτωση τα υπόθεσης απαιτείται να 

συμπεριληφθούν τότε θα πρέπει να συνυπολογιστούν. Συμβαίνει όταν πχ υπάρχει συσχέτιση 

μεταξύ των πιστωτικών όρων και των τιμών πώλησης ή όπου ο ελεγχόμενος φέρει κίνδυνο 

της αλλαγής της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Ως προς τον παρονομαστή στην περίπτωση του 

κόστους θα πρέπει να ληφθούν μόνο εκείνα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την 

ελεγχόμενη συναλλαγή. Απαιτείται επομένως κατάλληλη κατάτμηση των λογαριασμών 

προκειμένου να ληφθούν υπόψη μόνο τα στοιχεία που είναι απαραίτητα. Στην περίπτωση των 

πωλήσεων θα πρέπει να ληφθούν μόνο οι εκ νέου πωλήσεις των στοιχείων που αγοράστηκαν 

στην ελεγχόμενη συναλλαγή και όχι το σύνολο των πωλήσεων. Τέλος στην περίπτωση των 

παγίων θα πρέπει να ληφθούν μόνο τα λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία. Τελειώνοντας θα 

ήθελα να αναφέρω τα θετικά και τα αρνητικά της μεθόδου αυτής.  

Θετικά της μεθόδου: 

 Επηρεάζεται  λιγότερο από τις ασυνέπειες στις  λογιστικές πρακτικές μεταξύ της 

συνδεδεμένης και των συγκρίσιμων ανεξάρτητων επιχειρήσεων. 

 Επηρεάζεται λιγότερο από συναλλακτικές διαφορές, σε σχέση με την τιμή και από 

λειτουργικές διαφορές σε σχέση με το μικτό περιθώριο. 

 Εξετάζεται μόνο μια συνδεδεμένη επιχείρηση όπως και σε όλες τις  μονόπλευρες 

μεθόδους. 

 Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε μέρος της ελεγχόμενης συναλλαγής. 

Αρνητικά της μεθόδου : 
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 Μπορεί εν δυνάμει να εισάγει μεγαλύτερο στοιχείο μεταβλητότητας στον καθορισμό 

της ενδοομιλικής τιμής. 

Συγκεκριμένα υπάρχει επίδραση από διάφορους παράγοντες (πχ μερίδια αγοράς, 

ανταγωνιστική θέση, χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας, διαφορές στο κόστος 

κεφαλαίου, εμπόδια εισόδου, υποκατάστατα αγαθά, ποικίλες δομές κόστους κτλ) που είτε δεν 

έχουν καμία επίδραση είτε έχουν διαφορετική επίδραση στην πραγματική τιμή μιας 

συναλλαγής ή στο περιθώριο κέρδους. Η χρήση του εύρους μπορεί κάποιο όριο να περιορίσει 

το επίπεδο κύμανσης αλλά δεν βοηθά στις περιπτώσεις όπου τα κέρδη αυξάνονται ή 

μειώνονται από κάποιο μοναδικό παράγοντα που επηρεάζει τον φορολογούμενο. 

 Απαιτείται δεδομένα για μη ελεγχόμενες συναλλαγές που μπορεί να μην είναι 

διαθέσιμα τη στιγμή της ελεγχόμενης συναλλαγής. 

Συγκεκριμένα ο φορολογούμενος μπορεί να μην έχει πρόσβαση σε επαρκή δεδομένα για τα 

κέρδη που κατανέμονται σε συγκρίσιμες μη ελεγχόμενες συναλλαγές. Επιπλέον μπορεί να 

μην είναι εφικτό να εξακριβώσει τα έσοδα και τις λειτουργικές δαπάνες που σχετίζονται με 

τις ελεγχόμενες συναλλαγές προκειμένου να υπολογίσει το σχετικό δείκτη καθαρού κέρδους. 

 Ο καθορισμός κατάλληλης αντίστοιχης προσαρμογής είναι δύσκολος στις περιπτώσεις 

που η ελεγχόμενη συναλλαγή εμπεριέχει ταυτόχρονη δραστηριότητας αγοράς και 

πώλησης 

Στην περίπτωση αυτή αν τα κέρδη θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν προς τα επάνω θα 

υπάρξει αβεβαιότητα ως προς ποιας συνδεδεμένης επιχείρησης τα κέρδη θα πρέπει να 

μειωθούν. 

 Μπορεί να οδηγήσει σε ακραία αποτελέσματα για τα υπόλοιπα μέρη που εμπλέκονται 

στη συναλλαγή (πχ λειτουργικές ζημίες σε κάποιο από τα μέρη ενώ το άλλο μέρος έχει 

εγγυημένα καθαρά κέρδη). Άρα θα πρέπει να ελέγχονται τα αποτελέσματα όλων των 

εμπλεκόμενων μερών. 

 Είναι εξαιρετικά δύσκολο να φτάσεις πίσω στην ενδοομιλική τιμή από ένα καθαρό 

περιθώριο κέρδους. 

 

ΜΕΡΟΣ Γ 
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3.3 Μέθοδοι εκτός οδηγιών ΟΟΣΑ 

 

 

Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν μεθόδους που δεν περιγράφονται στις οδηγίες του 

Ο.Ο.Σ.Α όπου μπορούν να αποδείξουν ότι αυτές ικανοποιούν επίσης την αρχή των ίσων 

αποστάσεων και ότι είναι πλέον κατάλληλες για τα περιστατικά και τις συνθήκες της 

υπόθεσης από τις οποιαδήποτε άλλη μέθοδο περιγράφεται στις οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α. 

Συνήθως ένα μοντέλο ενδοομιλικής τιμολόγησης θα παράγει ένα εύρος δυνατών 

αποτελεσμάτων γιατί ακόμη και στις πλέον συγκρίσιμες επιχειρήσεις θα υπάρχουν πάντα μη 

ποσοτικοποιημένες διαφορές ενώ καμία επιχείρηση δεν είναι ακριβώς η ίδια με κάποια άλλη. 

Γενικά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα ζητήματα όταν εξετάζουμε ένα μεγάλο 

εύρος αποτελεσμάτων ίσων αποστάσεων: 

 Κατά πόσο τα αποτελέσματα είναι λογικά συγκρίσιμα. 

 Πως υπολογίστηκε το εύρος. 

 Σε πιο σημείο του εύρους εμπίπτει η τιμή ίσων αποστάσεων. 

Θα πρέπει να επανεξετάσουμε ατομικά κάθε επιχείρηση για να καθορίζουμε κατά πόσο είναι  

συγκρίσιμη και θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όλα τα γεγονότα και τις συνθήκες για να 

λάβουμε μια τεκμηριωμένη απόφαση σε ποιο σημείο του εύρους το ελεγχόμενο πρόσωπο θα 

είναι σύμφωνο με την αρχή των ίσων αποστάσεων. Το εύρος των αποτελεσμάτων θα πρέπει 

να είναι όσο πιο μικρό γίνεται προκειμένου να αντανακλά το γεγονός ότι λειτουργικά όμοιες 

επιχειρήσεις που είναι με ακρίβεια συγκρίσιμες είναι πιθανόν να έχουν παρόμοια 

αποτελέσματα. Ένα δείγμα ανεξαρτήτων επιχειρήσεων επιφανειακά μόνο όμοιων με την 

ελεγχόμενη δεν αποτελεί εύρος ίσων αποστάσεων. Περιορίζοντας τα επιχειρήματα με 

αναφορά στο ενδοτεταρτημοριακό εύρος  αυτών των αποτελεσμάτων προσθέτει κάτι στην 

εγκυρότητα και ορθότητα της υπόθεσης. Από το εύρος τιμών ή κέρδους που προκύπτει με 

βάση τις συγκρίσιμες επιχειρήσεις απορρίπτεται το 25% των χαμηλότερων και το 25% των 

υψηλότερων τιμών. Ως συμβατή με την αρχή των ίσων αποστάσεων θεωρείται οποιαδήποτε 

τιμή μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου τεταρτημόριου με επαρκή αιτιολόγηση της 

επιλογής. Σε περίπτωση όπου η συγκριτική ανάλυση δεν έχει γίνει σωστά υπάρχει ο κίνδυνος 

απόρριψης περισσότερο συγκρίσιμων ανεξάρτητων επιχειρήσεων εξαιτίας  του ότι δεν 

εμπίπτουν στο ενδοτεταρτημοριακό εύρος. Αν το εύρος που προκύπτει δεν γίνεται αποδεκτό 

από τη φορολογική αρχή τότε προσδιορίζει τις τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών στην τιμή της 
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διαμέσου. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε τους παράγοντες που θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη όταν προσπαθούμε να μικρύνουμε το δείγμα. Θα πρέπει να εξετάζουμε 

τα διαθέσιμα στοιχεία με τις συγκρίσιμες επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένου τι γράφουν στο 

site τους. Ακόμη έρευνα στις εμπορικές βάσεις δεδομένων για να εξακριβώσουμε αν θα 

πρέπει να συμπεριλάβουμε ή να αποκλείσουμε εταιρίες. Τέλος θα πρέπει να εξετάσουμε αν 

υπάρχει κάποιο υποσύνολο συγκρίσιμων επιχειρήσεων εντός του ευρύτερου δείγματος. 

Q1 : πρώτο τεταρτημόριο – 25
o 
εκατοστιαίο σημείο  

Q2 : διάμεσος – 50
ο 
εκατοστιαίο σημείο  

Q3 : τρίτο τεταρτημόριο – 75
ο 
εκατοστιαίο σημείο 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 

4  Ελληνική φορολογική νομοθεσία 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

 

Η τιμολόγηση των ενδοομιλικών συναλλαγών αποτέλεσε αντικείμενο πολλαπλών 

νομοθετικών διατάξεων στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 39  του κώδικα 

φορολογίας εισοδήματος του Ν.2238/1994 όπου προέβλεπε τη δυνατότητα διόρθωσης 

κερδών των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση 

παραβίασης  των  αρχών χωρίς ωστόσο οι πολυεθνικές ή οι εταιρίες να είναι υπόχρεες να 

τεκμηριώνουν τις συναλλαγές τους. Οι φορολογικές και ελεγκτικές αρχές διενεργούσαν 

ελέγχους και εφάρμοζαν τις διατάξεις που όριζε ο νόμος. Σε περίπτωση όπου οι φορολογικές 

ή ελεγκτικές αρχές αμφισβητούσαν τις τιμές των ενδοομιλικών συναλλαγών μπορούσε να 

ζητηθεί η τεκμηρίωση των συναλλαγών αυτών και σε περίπτωση όπου η φορολογική ή 

ελεγκτική αρχή διαπίστωνε ότι δεν έχει τηρηθεί η αρχή των ίσων αποστάσεων μπορούσε να 

προσδιορίσει τις τιμές των ενδοομιλικών συναλλαγών εφαρμόζοντας της κατευθυντήριες 
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γραμμές του ΟΟΣΑ. Σαφώς και ο νόμος σε ελάχιστες περιπτώσεις είχε εφαρμοστεί από τις 

φορολογικές αρχές. Με τον Ν 3728/2008 το Υπουργείο Ανάπτυξης πέρα από το φορολογικό 

χαρακτήρα της ενδοομιλικής τιμολόγησης να αναζητήσει τα κατάλληλα εργαλεία για την 

καταπολέμηση της αύξησης των τελικών τιμών των καταναλωτικών αγαθών. Για το λόγο 

αυτό με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ίδιου νόμου εφαρμόστηκε για όλες τις πολυεθνικές 

και τις εταιρίες η υποχρεωτική τεκμηρίωση των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών με σκοπό 

και στόχο την εποπτεία της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα προβλέπει
20

 ότι σε περίπτωση όπου η 

φορολογική αρχή διαπιστώσει παράβαση  μετά από έλεγχο του φακέλου τεκμηρίωσης και 

των καταστάσεων ενδοομιλικών συναλλαγών ενημερώνεται η αρμόδια φορολογική αρχή για 

την εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας και την επιβολή των 

προβλεπόμενων φορολογικών κυρώσεων. 

 Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν εξαντλεί τη 

ελεγκτική διαδικασία δεδομένου ότι οι φορολογικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν 

από φορολογικής άποψης την τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων
21

. Στην συνέχεια 

προστέθηκε το άρθρο 39
22

 στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος, με το οποίο οι επιχειρήσεις 

που έκαναν συναλλαγές με αλλοδαπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις ήταν υποχρεωμένες να 

παρέχουν στοιχεία τεκμηρίωσης για τις ενδοομιλικές τιμολογήσεις. Ωστόσο το συγκεκριμένο 

πλαίσιο προκάλεσε σύγχυση και στις επιχειρήσεις και στις ελεγκτικές αρχές διότι για τα ίδια 

περιστατικά αρμόδιες ήταν δύο διαφορετικές  υπηρεσίες. Το 2013, οι ενδοομιλικές 

συναλλαγές ελέγχονται αποκλειστικά από το Υπουργείο Οικονομικών
23

 με αποτέλεσμα να 

καταργηθεί το άρθρο 26 του Ν. 3728/2008. Ακόμη διαμορφώθηκε ένα διαφορετικό πλαίσιο 

βάση του οποίου οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης έχουν το 

δικαίωμα να ζητούν τους φακέλους τεκμηρίωσης από όλες τις επιχειρήσεις για τα 

φορολογικά έτη τα οποία ελέγχονται. Επίσης για πρώτη φορά εισάγεται η έννοια της 

‘’προέγκρισης μεθοδολογίας’’ για την τιμολόγηση μελλοντικών συναλλαγών δηλαδή οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις όπου έχουν θυγατρική στην Ελλάδα να καταθέτουν στο Υπουργείο 

Οικονομικών συγκεκριμένη μεθοδολογία βάση της οποίας θα διενεργούν τις τιμολογήσεις 

τους. Η πρακτική αυτή είναι διαδομένη στο εξωτερικό καθώς επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 

απαλλάσσονται από γραφειοκρατικές διαδικασίες και στο Δημόσιο να προϋπολογίζει με 

ακρίβεια τα μελλοντικά έσοδα από φόρους. Τέλος με την κατάργηση του ν. 2238/1994 και με 

                                                           
20

  Άρθρο 26, Ν. 3728/2008 παρ. 9 
21

  Άρθρο 39, Ν. 2238/1994  
22

  Άρθρο 2, Ν. 3775/2009 
23

  Ν 4110/2013 
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τον νέο κώδικα φορολογίας εισοδήματος του ν. 4172/2013 και του ν. 4174/2013 

διαφοροποιείται ο προσδιορισμός των συνδεδεμένων προσώπων και καθιέρωσε την 

υποχρέωση τήρησης για όλα τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες εξαιρούμενων 

των φυσικών προσώπων. Μεγάλη σημασία έχει το άρθρο 51 του νέου ΚΦΕ με το οποίο η 

μεταβίβαση ή χορήγηση άδειας χρήσης άυλων περιουσιακών στοιχείων πρέπει να γίνεται 

έναντι αντιτίμου λαμβάνοντας τις σχετικές λειτουργίες και κινδύνους. Ακόμη στο άρθρο 50 

εμπεριέχει γενικά στοιχεία με τις ενδοομιλικές συναλλαγές και σε παραπέμπει στις 

Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ.           

      

4.2 Πεδίο εφαρμογής – Νομικό πλαίσιο έννοιας συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων διαχρονικά 

 

 

Στην Ελλάδα το νομικό πλαίσιο της ενδοομιλικής τιμολόγησης φτιάχτηκε με μια σειρά 

διατάξεων που δεν είναι μόνο φορολογικής προέλευσης. Η αρχή των ίσων αποστάσεων
24

 με 

τίτλο ‘’υπερτιμολογήσεις και υποτιμολογήσεις ’’ και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με τον Ν. 

2238/1994 με το άρθρο 39. Σε γενικές γραμμές προβλέπει την δυνατότητα  διόρθωσης των 

κερδών των συνδεδεμένων επιχειρήσεων καθώς και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση 

παραβίασης. Η υπαγωγή στις υποχρεώσεις περί ενδοομιλικών συναλλαγών και τεκμηρίωσης 

των τιμών προϋποθέτει την ύπαρξη συνδεδεμένων επιχειρήσεων που ορίζονται από την 

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Παρακάτω γίνεται μια διαχρονική αναφορά της νομοθεσίας 

που ίσχυε σε κάθε διαχειριστική περίοδο σχετικά με την έννοια των συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων υπόχρεων για την τήρηση των ίσων αποστάσεων.  

 

 Για διαχειριστικές περιόδου για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος έληγε μέχρι 31/12/2010. Για τις διαχειριστικές αυτές  

περιόδους ίσχυαν οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν 2238/94. Το παρών άρθρο 

προέβλεπε την υποχρέωση τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων για συμβάσεις 

αγοροπωλησίας ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων. 

                                                           
24

  Άρθρο 55, Ν.1040/1980 
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Εφαρμόζονται για τα δικαιώματα ή τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε αλλοδαπές 

επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Το παρών άρθρο δεν εξειδικεύει το είδος των πωλούμενων 

αγαθών ούτε των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ακόμη προκύπτει ότι το πεδίο εφαρμογής 

υπάγονται ημεδαπές επιχειρήσεις χωρίς περιορισμούς ως προς την νομική μορφή καθώς 

και μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και όχι για τις 

Ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν μόνιμες εγκαταστάσεις στο εξωτερικό. 

 Για διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες η υποχρέωση υποβολής δήλωσης 

φορολογίας είναι από 01.01.2011 και μετά έως και την έναρξη εφαρμογής των 

διατάξεων του άρθρου 11 του Ν 4110/2013 υπάρχει υποχρέωση τήρησης της αρχής των 

ίσων αποστάσεων γα πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών μεταξύ συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων. Για τις διαχειριστικές περιόδους ίσχυαν οι διατάξεις του άρθρου 39 και 

εν συνεχεία με την αντικατάσταση των άρθρων 1 και 2 του Ν 3775/2009 όπως είχαν 

τροποποιηθεί μέχρι την ολική αντικατάσταση τους του άρθρου 11 του Ν 4110/2013. Τα 

παραπάνω εφαρμόζονται για τα δικαιώματα ή τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται 

μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων εφόσον συνδέονται μεταξύ τους για 

την χρησιμοποίησης τεχνικής βοήθειας  για έξοδα διοικητικής υποστήριξης οργάνωσης 

και αναδιοργάνωσης και τα μισθώματα κινητών και ακινήτων. Παρατηρείται ότι και 

πάλι δεν εξειδικεύεται το είδος των πωλούμενων αγαθών ούτε των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

 Για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 01.01.2012 και μετά καθώς και σε 

υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο που άρχισε πριν την 01.01.2012 και λήγει από 

31.12.2012 και μετά μέχρι την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 50 και 51 

του Ν 4172/2013 υπάρχει η υποχρέωση τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων στην 

τιμολόγηση των συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων η οποία είναι 

ευρύτερη του ομίλου, μόνιμης  εγκατάστασης αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα με 

το κεντρικό  και με τις συνδεδεμένες εταιρίες του κεντρικού στην αλλοδαπή. 

 Για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 01.01.2014 και μετά ισχύουν οι διατάξεις 

των άρθρων 50 και 51 του Ν 4172/2013. Σύμφωνα με τον νόμο υπάρχει υποχρέωση 

τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων στην τιμολόγηση των συναλλαγών διεθνών ή 

εγχώριων μεταξύ νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων με συνδεδεμένα πρόσωπα. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 σε περίπτωση κατά την οποία λόγω 

επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως εγχώρια 

αναδιάρθρωση περιουσιακών στοιχείων ή και επιχειρηματικών ευκαιριών την οποία 

πραγματοποιούν ή εμπλέκονται συνδεδεμένα πρόσωπα με συνδεδεμένα κέρδη 
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διενεργείται  μια συναλλαγή ή συναλλαγές, οι οποίες συνιστούν μεταβίβαση ή 

χορήγηση άδειας χρήσης υπεραξίας ή άυλων περιουσιακών στοιχείων καθώς επίσης η 

μεταβίβαση αυτή ή η χορήγηση άδειας χρήσης πρέπει να γίνεται έναντι αντιτίμου 

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

των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων καθώς και τις σχετικές λειτουργίες και 

κινδύνους.  Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ψήφιση και τη δημοσίευση στο ΦΕΚ του 

νόμου 4172/2013 ( ΦΕΚ Α 167 ) διαφοροποιείται για μια ακόμη φορά ο εννοιολογικός  

προσδιορισμός της συνδεδεμένης επιχείρησης για σκοπούς επιβολής  κανόνων 

ενδοομιλικής τιμολόγησης απαλείφοντας τα φυσικά πρόσωπα και προσθέτοντας τις 

νομικές οντότητες. Επίσης με το άρθρο 21 του Ν 4174/2013 ορίζει τις υποχρεώσεις  

των συνδεδεμένων επιχειρήσεων στην τεκμηρίωση των συναλλαγών τους. 

 

4.3 Συνδεδεμένα πρόσωπα 

 

 

Συνδεδεμένο πρόσωπο ονομάζεται κάθε πρόσωπο το οποίο το συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα 

στη διοίκηση τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο 

ή με το οποίο συνδέεται.
25

  

Ειδικότερα: 

 Κάθε πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο 

κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%) βάση αξίας ή αριθμού ή 

δικαιώματα σε κέρδη ή δικαίωμα ψήφου. 

 Δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπα κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, 

μερίδια δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις 

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

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

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

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

έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή 

δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο. 

                                                           
25 Νόμος. 4172/2013 Άρθρο 2 παρ. ζ 
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Ειδικότερες επισημάνσεις: 

 Καθοριστική επιρροή 
26

  

 

 Το πρόσωπο (εξαιρούμενων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) έχει δανείσει ή 

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

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

ενεργητικού του δανειολήπτη  

 Τρίτο πρόσωπο(εξαιρούμενων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) έχει δανείσει ή 

παρέχει εγγυήσεις για πιστώσεις και στα δύο πρόσωπα και το ύψος των δανείων και 

εγγυήσεων αθροιστικά υπερβαίνει το πενήντα τα εκατό (50%) του συνόλου του 

ενεργητικού των δανειοληπτών 

 Το ένα πρόσωπο προμηθεύει ή ορίζει τους προμηθευτές σε ποσοστό τουλάχιστον 

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

παραγωγή του συνόλου των προϊόντων του άλλου προσώπου και προκύπτει από 

σύμβαση έγγραφη η προφορική ότι καθορίζει τις τελικές τιμές πώλησης των προϊόντων.  

 

 Διοικητική εξάρτηση 
27

  

 Περισσότερο από το ήμισυ των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή ένας ή 

περισσότεροι διευθύνοντες σύμβουλοι ή διαχειριστές του διορίζονται από άλλο 

πρόσωπο  

 Το ίδιο πρόσωπο ή πρόσωπα που συμμετέχουν στην διοίκηση του ενός προσώπου με 

την ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου ή του διαχειριστή, συμμετέχουν και στην 

διοίκηση του άλλου προσώπου με την ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου ή 

διαχειριστή. 

 Τρίτο πρόσωπο διορίζει και στα δύο πρόσωπα, περισσότερα από το ήμισυ των μελών 

του διοικητικού συμβουλίου τους ή έναν ή περισσότερους από τους διευθύνοντες 

συμβούλους τους ή διαχειριστές τους. 

 

 Κοινοπραξίες & Φυσικά Πρόσωπα 
28
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  ΠΟΛ 1142/15 Άρθρο 2 
27

  ΠΟΛ 1142/2015 Άρθρο 2 
28

  ΠΟΛ 1142/2015 Άρθρο 3 
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 Υποχρέωση τήρησης της ‘’αρχής των ίσων αποστάσεων’’ κατάρτισης φακέλου 

τεκμηρίωσης και υποβολής συνοπτικού πίνακα πληροφοριών έχει κάθε είδους 

κοινοπραξία για τις συναλλαγές της με συνδεδεμένα πρόσωπα. Αντίθετα η παραπάνω 

υποχρέωση δεν καταλαμβάνει σε καμία περίπτωση φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα εάν 

αυτά ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή όχι για τις συναλλαγές τους με άλλα 

συνδεδεμένα πρόσωπα. 

 

 Απαλλαγή τεκμηρίωσης 
29

  

Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας 

εισοδήματος βάση των διατάξεων του ν.4172/2013 ή ειδικών διατάξεων, δεν έχουν 

υποχρέωση τεκμηρίωσης των συναλλαγών τους με συνδεδεμένα πρόσωπα. 

 

4.4 Υπόχρεοι σε τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών 

 

 

Υπόχρεοι
30

 σε τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών είναι τα νομικά πρόσωπα και οι 

νομικές οντότητες για πάση φύσεως συναλλαγές που πραγματοποιούν στο οικονομικό έτος 

καθώς και τη μεταφορά των λειτουργιών που πραγματοποιούν με άλλα συνδεδεμένα 

πρόσωπα και με βάση το άρθρο 50 & 51 του Ν 4172/2013 υποχρεούνται να καταρτίσουν 

φάκελο τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών. Την υποχρέωση τήρησης  έχουν και οι 

μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα για τις συναλλαγές τους και 

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

στη αλλοδαπή και τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για τις συναλλαγές τους με 

μόνιμες εγκαταστάσεις που διατηρούν στην αλλοδαπή. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στη 

διάρκεια του φορολογικού έτους στο οποίο καταρτίζεται ο φάκελος τεκμηρίωσης όπου 

ανεξάρτητα πρόσωπα ή νομικές οντότητες καταστούν συνδεδεμένες ή υποχρέωση 

τεκμηρίωσης υφίσταται για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία 

σύνδεσης τους και μετά. Σε περίπτωση διακοπής της σχέσης κατά την διάρκεια του 

φορολογικού έτους υποχρέωση τεκμηρίωσης υφίσταται για συναλλαγές που 

                                                           
29

  ΠΟΛ 1142/2015 Άρθρο 3 
30

  ΠΟΛ 1097/14 ΚΑΙ ΠΟΛ 1144/2015 
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πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία διακοπής της σχέσης. Απαλλαγή από την 

υποχρέωση τήρησης φακέλου τεκμηρίωσης έχουμε όταν : 

 Οι συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών ανέρχονται μέχρι 100.000 ευρώ ετησίως και 

αθροιστικώς όταν ο κύκλος εργασιών  δεν υπερβαίνει τα 5.000.000 ευρώ ανά 

φορολογικό έτος. 

 Οι συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών ανέρχονται έως 200.000 ευρώ και αθροιστικός 

όταν ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 5.000.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος. 

Σε περίπτωση ομίλου , ως κύκλου εργασιών ,  λαμβάνεται το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ : 

 Των ακαθάριστων εσόδων του υπόχρεου όπως αυτά προκύπτουν σύμφωνα   με τη 

φορολογική νομοθεσία 

 Του ποσού κατά το οποίο συμβάλλει ο υπόχρεος στα ακαθάριστα έσοδα του 

ενοποιημένου ισολογισμού του ομίλου σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές και κανόνες 

των Δ.Π.Χ.Α και  Δ.Λ.Π εφόσον υπάρχει υποχρέωση τήρησης βάση νόμου. 

 

4.5 Περιεχόμενο φακέλου τεκμηρίωσης 

 

 

Σε περίπτωση όπου ημεδαπής επιχείρηση η οποία είναι μέλος ομίλου πολυεθνικού ο φάκελος 

τεκμηρίωσης αποτελείται από δύο μέρη τον ‘’βασικό φάκελο τεκμηρίωσης’’ και περιέχει και 

πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με επιχειρήσεις – μέλη του ομίλου. Όταν ημεδαπή 

επιχείρηση διενεργεί συναλλαγές με άλλες συνδεδεμένες επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές 

ή με μόνιμες εγκαταστάσεις στην αλλοδαπή καθώς και όταν μόνιμες εγκαταστάσεις 

αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα πραγματοποιούν συναλλαγές με το κεντρικό ή 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις του κεντρικού τους στην αλλοδαπή ο φάκελος  τεκμηρίωσης 

αποτελείται μόνο από τον ‘’ελληνικό φάκελο τεκμηρίωσης’’.
31

Ο βασικός φάκελος 

τεκμηρίωσης είναι κοινός για όλες τις επιχειρήσεις του ομίλου και περιέχει  κοινές 

τυποποιημένες πληροφορίες για τις επιχειρήσεις και  τις μόνιμες εγκαταστάσεις τους. 

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: 

                                                           
31

  ΠΟΛ 1097/2014 όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1144/2014 
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 Μια γενική περιγραφή της μητρικής εταιρίας, της στρατηγικής που ακολουθεί και πιο 

συγκεκριμένα συμπεριλαμβάνονται οι αλλαγές που έγιναν σε σύγκριση με το 

προηγούμενο οικονομικό έτος. 

 Περιγραφή οργανωτικής, νομικής και λειτουργικής δομής του ομίλου που περιλαμβάνει 

το οργανόγραμμα, τον κατάλογο των μελών του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων και 

των μόνιμων εγκαταστάσεων καθώς και περιγραφή της σχέσης αυτών. 

 Μια περιγραφή των συνδεδεμένων εταιριών ή και των μονίμων εγκαταστάσεων τους 

που συμμετέχουν στις προς τεκμηρίωση συναλλαγές. 

 Περιγραφή των προς τεκμηρίωση συναλλαγών στις οποίες συμμετέχουν οι 

συνδεδεμένες εταιρίες όπως : 

 

i. Την φύση των συναλλαγών (πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, 

χρηματοοικονομικές συναλλαγές κτλ) 

ii. Της ροής των τιμολογίων 

iii. Το ύψος των συναλλαγών 

iv. Περιγραφή των επιτελούμενων λειτουργιών, των κινδύνων που 

αντιμετωπίζονται και των αλλαγών που μπορεί να πραγματοποιούνται στις 

λειτουργίες και τους κινδύνους σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. 

v. Την ιδιοκτησία άυλων περιουσιακών στοιχείων των μελών του ομίλου και την 

πληρωμή ή είσπραξη δικαιωμάτων 

vi. Περιγραφή τιμολογιακής πολιτικής του ομίλου που να επεξηγεί την τήρηση της 

ανοικτής αγοράς (Arm’s Length Principle) στις ενδοομιλικές συναλλαγές. 

vii. Κατάλογο συμφωνιών κατανομής κόστους, αποφάσεις προέγκρισης 

μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης και δικαστικών αποφάσεων που 

αφορούν τα μέλη του ομίλου σχετικά με τον καθορισμό των τιμών των 

συναλλαγών τους. 

 

Στον ελληνικό φάκελο τεκμηρίωσης περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Λεπτομερή περιγραφή της επιχείρησης και της στρατηγικής της συμπεριλαμβανομένων 

των αλλαγών που έγιναν με το προηγούμενο οικονομικό έτος. 

 Λεπτομερή καταγραφή των προς τεκμηρίωση συναλλαγών η οποία περιέχει: 

 

i. Τη φύση των συναλλαγών 
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ii. Τη ροή των τιμολογίων  

iii. Το ύψος των συναλλαγών 

 Επεξήγηση για την επιλογή της μεθόδου προσδιορισμού των τιμών των ενδοομιλικών 

συναλλαγών. 

 Συγκριτική ανάλυση:  

i. Χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων και των υπηρεσιών. 

ii. Λειτουργική ανάλυση  

iii. Συμβατικοί όροι  

iv. Οικονομικές συνθήκες  

v. Στρατηγικές της επιχείρησης 

Τα στοιχεία του ‘’βασικού φακέλου τεκμηρίωσης’’ τηρούνται σε γλώσσα διεθνώς αποδεκτή 

κατά προτίμηση την αγγλική όταν πρόκειται για αλλοδαπό όμιλο με υποχρέωση μετάφρασης 

του στην ελληνική γλώσσα εφόσον ζητηθεί από την φορολογική αρχή εντός εύλογου 

χρονικού διαστήματος αλλά με χρονικό ορίζοντα τις τριάντα ημέρες (30) μετά την επίδοση 

σχετικής πρόσκλησης. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις  τα στοιχεία του φακέλου 

τεκμηρίωσης τηρούνται στην ελληνική γλώσσα. 

 

 

4.6 Πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή Συνοπτικού Πίνακα 

Πληροφοριών 
32

 

 

 

Η αρμόδια ελεγκτική αρχή κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου θα πρέπει να 

διαπιστώσει το αν τηρήθηκε η αρχή των ίσων αποστάσεων. Για την διαπίστωση αυτή το 

εγχειρίδιο που χρησιμοποιούν οι φορολογικές αρχές είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες του 

ΟΟΣΑ περί ενδοομιλικών τιμολογήσεων για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις 

φορολογικές αρχές όπως κάθε φορά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Με τον νόμο 

4337/2015 γίνονται αλλαγές στα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 

σε υποχρεώσεις σχετικές με τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Επομένως έχουμε τα ακόλουθα: 
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  Άρθρο 56, Ν.4174/2013 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4337/2015 
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 Πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών υπολογίζονται 

0,1% της αξίας των συναλλαγών προς  τεκμηρίωση με ελάχιστο ποσό τα 500 ευρώ και 

μέγιστο τα 2.000 ευρώ. 

 Πρόστιμα για ανακριβή υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών υπολογίζονται 

0,1% της αξίας των ποσών που αφορά στην ανακρίβεια με ελάχιστο ποσό οριζόμενο τα 

500 ευρώ και μέγιστο τα 2000 ευρώ. Σε περίπτωση όπου η ανακρίβεια δεν ξεπερνά το 

10% των συνολικών συναλλαγών με υποχρέωση τεκμηρίωσης δεν επιβάλλεται 

πρόστιμο. 

 Πρόστιμα για μη υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών υπολογίζονται από 

0,1% της αξίας των συναλλαγών προς τεκμηρίωση με ελάχιστο ποσό 2.500 ευρώ και 

μέγιστο τα 10.000 ευρώ.  

 Σε περίπτωση υποβολής  τροποποιητικού Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών 

επιβάλλεται πρόστιμο μόνο όταν η τροποποίηση αφορά ποσά συναλλαγών και οι 

διαφορές δεν ξεπερνούν το ποσό των 200000 ευρώ. Σε περίπτωση που ξεπερνούν τα 

200.000 ευρώ τότε το πρόστιμο υπολογίζεται ως 0,1% της αξίας των συναλλαγών προς 

τεκμηρίωσης με ελάχιστο ποσό τα 500 ευρώ και μέγιστο τα 2000 ευρώ. 

 Σε περίπτωση όπου ο φάκελος τεκμηρίωσης τεθεί στην φορολογική αρχή μετά την 

επίδοση σχετικής κοινοποίησης από την φορολογική αρχή δηλαδή μετά από 30 ημέρες 

το πρόστιμο ορίζεται σε 5.000 ευρώ αν τεθεί στην φορολογική αρχή μετά από 61 

ημέρες επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ ενώ σε περίπτωση που δεν κατατεθεί 

καθόλου επιβάλλεται πρόστιμο 20.000 ευρώ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
 

 

5 Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ 
33
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  Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
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5.1 Έννοια της συγκριτικής ανάλυσης και έννοια της 

συγκρισιμότητας 

 

 

Η εφαρμογή της αρχής του ελεύθερου ανταγωνισμού βασίζεται στη σύγκριση των συνθηκών 

της ελεγχόμενης συναλλαγής με τις συνθήκες που ισχύουν στις συναλλαγές μεταξύ 

ανεξάρτητων εταιρειών. Για να είναι ποιοτική η σύγκριση για εξαγωγή συμπερασμάτων 

πρέπει τα οικονομικά χαρακτηριστικά των ελεγχόμενων συναλλαγών να είναι επαρκώς 

συγκρίσιμα. Οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις όταν αξιολογούν τους όρους μιας πιθανής 

συναλλαγής θα την συγκρίνουν με άλλες ρεαλιστικές λύσεις με σκοπό να προχωρήσουν στην 

συναλλαγή. Για παράδειγμα μια επιχείρηση είναι απίθανο να δεχτεί μια προσφορά στο προϊόν 

της από μια  ανεξάρτητη επιχείρηση εάν γνωρίζει ότι πιθανοί άλλοι πελάτες θα πρόσφεραν 

περισσότερα για το ίδιο προϊόν. Αυτό το σημείο σχετίζεται με το ερώτημα της 

συγκρισιμότητας εφόσον ανεξάρτητες επιχειρήσεις θα λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές 

οικονομικές διαφορές μεταξύ των διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων. Για αυτό τον λόγο 

κάνουν συγκρίσεις σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού οι φορολογικές διοικήσεις πρέπει 

να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές αυτές όταν θέλουν να διαπιστώσουν ένα υπάρχει  

συγκρισιμότητα μεταξύ των συναλλαγών και τις προσαρμογές που είναι απαραίτητο να 

γίνουν προκειμένου να υπάρξει συγκρισιμότητα. 

 

5.1.1 Χαρακτηριστικά αγαθών και υπηρεσιών 

 

 

Οι διαφορές στα χαρακτηριστικά των αγαθών ή υπηρεσιών αφορούν κατά κύριο λόγο τις 

διαφορές της αξίας τους στην ελεύθερη αγορά. Οι συγκρίσεις σε αυτά τα χαρακτηριστικά 

μπορεί να αποδειχτούν χρήσιμες στον καθορισμό της συγκρισιμότητας των ελεγχόμενων με 

ανέλεγκτες συναλλαγές. Τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν : 

 Στην περίπτωση συναλλαγών ενσώματων αγαθών τα φυσικά χαρακτηριστικά του 

αγαθού την ποιότητα και αξιοπιστία την διαθεσιμότητα και τον όγκο της προσφοράς. 
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 Στην περίπτωση άυλων την μορφή συναλλαγής τον τύπο του αύλου τη διάρκεια και το 

βαθμό του δικαιώματος καθώς και το όφελος από την χρήση του αύλου. 

 Στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών την φύση και την έκταση των υπηρεσιών. 

Ανάλογα με την μέθοδο ενδοομιλικής τιμολόγησης αυτή η παράμετρος είναι λιγότερο ή 

περισσότερο σημαντική. Στην πράξη παρατηρείται ότι οι συγκριτικές αναλύσεις για τις 

μεθόδους που βασίζονται στους δείκτες καθαρού ή μικτού κέρδους συνήθως δίνουν 

μεγαλύτερη έμφαση στις λειτουργικές ομοιότητες παρά στις τυπικές ομοιότητες των 

προϊόντων. Ανάλογα με τα στοιχεία διευρύνουμε το εύρος της συγκριτικής ανάλυσης ώστε να 

επιτύχουμε να συμπεριλάβουμε ανέλεγκτες συναλλαγές που αφορούν άλλα προϊόντα αλλά με 

παρόμοιες λειτουργίες.   

 

5.1.2 Λειτουργική ανάλυση 

 

 

Στις συναλλαγές μεταξύ δύο ανεξάρτητων εταιρειών η αμοιβή συνήθως αντικατοπτρίζει τις 

λειτουργίες που αναλαμβάνει κάθε εταιρεία. Άρα στον καθορισμό αν ελεγχόμενες ή 

ανέλεγκτες συναλλαγές ή οντότητες είναι συγκρίσιμες είναι απαραίτητη η λειτουργική 

ανάλυση. Στην ουσία η λειτουργική ανάλυση  προσπαθεί να προσδιορίσει και να συγκρίνει 

τις σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες, τις ευθύνες που έχουν αναληφθεί, τα κεφάλαια 

που χρησιμοποιήθηκαν και τους επιχειρηματικούς κινδύνους ανέλαβαν τα συναλλασσόμενα 

μέρη. Ο σκοπός είναι να κατανοήσουμε τη δομή του και την οργάνωση του ομίλου και πως 

αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν τη λειτουργία του. Οι λειτουργίες όπου οι φορολογικές 

διοικήσεις θα χρειαστεί να προσδιορίσουν και να συγκρίνουν περιλαμβάνουν το σχέδιο, την 

κατασκευή, την αγορά, την διανομή, το μάρκετινγκ, τη διαφήμιση, τη χρηματοδότηση και 

την διοίκηση. Οι ουσιαστικές λειτουργίες που εκτελούνται από την ελεγχόμενη επιχείρηση 

πρέπει να προσδιοριστούν. Αναπροσαρμογές πρέπει να γίνουν μετά από εντοπισμό διαφορών 

με λειτουργίες που εκτελούνται από ανεξάρτητες επιχειρήσεις με τις οποίες η ελεγχόμενη 

επιχείρηση συγκρίνεται. Η λειτουργική ανάλυση εξετάζει τον τύπο των παγίων που 

χρησιμοποιήθηκαν όπως εγκαταστάσεις και εξοπλισμός, την χρήση άυλων περιουσιακών 

στοιχείων και των χρηματοοικονομικών. Η λειτουργική ανάλυση είναι ατελής εάν δεν 

υπολογιστούν οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι. Ελεγχόμενες και ανέλεγκτες συναλλαγές και 
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οικονομικές οντότητες δεν είναι συγκρίσιμες εάν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στους 

επιχειρηματικούς κινδύνους για τους οποίους δεν μπορούν να γίνουν αναπροσαρμογές. Στους 

επιχειρηματικούς κινδύνους περιλαμβάνονται οι κίνδυνοι της αγοράς όπως το κόστος των 

πρώτων υλών, οι διακυμάνσεις της τιμής πώλησης, ο κίνδυνος ζημίας που σχετίζονται με 

επενδύσεις κτλ.  

Τέλος θα ήθελα να αναφέρω ότι όταν αξιολογούμε την έκταση των 

συναλλαγματικών κινδύνων ή των κινδύνων από την διακύμανση των επιτοκίων θα χρειαστεί 

να καθορίσουμε εάν ο όμιλος διαθέτει στρατηγική που ασχολείται με την ελαχιστοποίηση 

των κινδύνων. Τα μέλη του ομίλου πρέπει να χρησιμοποιούν αντισταθμίσεις μεταξύ τους και 

κατά κύριο λόγο στον χρηματοοικονομικό τομέα. Εάν μια επιχείρηση του ομίλου που 

επιβαρύνεται με σημαντικό επιχειρηματικό κίνδυνο αρνείται να αντισταθμίσει την έκθεση 

της, μπορεί να αποδεικνύει ότι θα αναλάβει τον κίνδυνο ή θα αντισταθμιστεί ο κίνδυνος από 

άλλη εταιρεία του ομίλου. Οι συγκεκριμένες ή άλλες στρατηγικές σχετικά με την 

αντιστάθμιση του κινδύνου εάν δεν υπολογιστούν στην ανάλυση της ενδοομιλικής 

τιμολόγησης θα οδηγούσε σε ανακριβή καθορισμό του κέρδους.   

 

 

 

 

5.1.3 Συμβατικοί όροι 

 

 

Στις συναλλαγές κάτω από συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού οι συμβατικοί όροι μια 

συναλλαγής καθορίζουν το πώς μοιράζονται οι αρμοδιότητες, οι κίνδυνοι και τα οφέλη 

μεταξύ των πλευρών. Οι συμβατικοί όροι πρέπει να αποτελούν μέρος της λειτουργικής 

ανάλυσης . Οι όροι της συναλλαγής υπάρχουν επίσης στην επικοινωνία μεταξύ των εταιρειών 

όπως και στο συμβόλαιο. Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχουν γραπτοί όροι, οι συμβατικοί όροι 

μπορούν να βρεθούν από τις οικονομικές αρχές που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ ανεξαρτήτων 

επιχειρήσεων. Στις συναλλαγές μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων η διαφορά των 

συμφερόντων μεταξύ των πλευρών εξασφαλίζει την τήρηση  των συμφωνιών τους οι οποίες 
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τροποποιούνται μόνο μετά από επιθυμία των δύο μερών. Αυτή η απόκλιση των συμφερόντων 

μπορεί να μην ισχύει στην περίπτωση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και είναι σημαντικό 

να εξεταστεί εάν η συμπεριφορά των δύο πλευρών συνάδει με τους όρους της συμφωνίας ή 

εάν αντίθετα οι όροι του συμβολαίου φαίνεται ότι δεν τηρούνται ή εάν πρόκειται για απάτη.  

Στη πράξη οι πληροφορίες που αφορούν τους όρους των συμφωνιών των δυνητικά 

συγκρίσιμων ανεξάρτητων συναλλαγών μπορεί να είναι περιορισμένες ή μη διαθέσιμες. Η 

ανεπάρκεια των πληροφοριών στον ορισμό της συγκρισιμότητας διαφέρει ανάλογα με τον 

τύπο της συναλλαγής που ελέγχεται και την μέθοδο ενδοομιλικής τιμολόγησης που 

εφαρμόζεται.  

 

5.1.4 Επιχειρηματικές στρατηγικές και οικονομικές συνθήκες 

 

 

Οι επιχειρηματικές στρατηγικές
34

 λαμβάνουν υπόψη αρκετές πλευρές μιας επιχείρησης  όπως 

η καινοτομία και η ανάπτυξη νέου προϊόντος, η αποφυγή κινδύνου καθώς και άλλοι 

παράγοντες που επηρεάζουν την καθημερινότητα της επιχείρησης. Πρέπει να υπολογίζουμε 

τις επιχειρηματικές στρατηγικές όταν καθορίζουμε την συγκρισιμότητα μεταξύ των 

ελεγχόμενων και ανέλεγκτων συναλλαγών και των επιχειρήσεων. Οι επιχειρηματικές 

στρατηγικές περιλαμβάνουν προγράμματα διείσδυσης στην αγορά. Αυτός που προσπαθεί να 

εισχωρήσει σε μια νέα αγορά ή να προσπαθεί να αυξήσει το μερίδιο του μπορεί προσωρινά 

να ορίσει τιμή για το προϊόν χαμηλότερη από την τιμή των ίδιων προϊόντων στην αγορά αυτή. 

Μπορεί επίσης να έχει αυξημένο κόστος λόγω εξόδων προώθησης του προϊόντος του στην 

νέα αγορά και επομένως να εμφανίσει χαμηλότερα επίπεδα κέρδους. Όταν καθορίζουμε εάν 

ένας όμιλος ακολουθεί ένα στρατηγικό σχέδιο που μειώνει το κέρδος προσωρινά με 

αντάλλαγμα προσδοκώμενα μελλοντικά κέρδη αρκετοί παράγοντες πρέπει να ληφθούν 

υπόψη. Ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να εξεταστεί είναι εάν η φύση της σχέσης 

μεταξύ των πλευρών που εμπλέκονται στην ελεγχόμενη συναλλαγή συνάδει με την ανάληψη 

του κόστους της επιχειρηματικής στρατηγικής. Για παράδειγμα σε συνθήκες ελεύθερου 

ανταγωνισμού μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται μόνη της  ως αντιπρόσωπος πωλήσεων 
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με ελάχιστη ευθύνη για την μακροχρόνια ανάπτυξη της αγοράς δεν αναλαμβάνει το κόστος 

της στρατηγικής εισόδου στην αγορά. Όταν μια επιχείρηση αναλαμβάνει την προώθηση 

πωλήσεων σε μια νέα αγορά με δικό της κίνδυνο και αυξάνει την αξία του προϊόντος μέσω 

ενός εμπορικού σήματος ή εμπορική επωνυμίας  ή ακόμη αυξάνει την υπεραξία που 

σχετίζεται με το προϊόν αυτή η κατάσταση πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην ανάλυση των 

λειτουργιών για τους σκοπούς της συγκρισιμότητας. 

 Ένα πρόσθετο ζήτημα είναι κατά πόσο υπάρχει η εύλογη προσδοκία ότι μετά 

την επιχειρηματική στρατηγική θα υπάρξουν επαρκεί έσοδα για να δικαιολογηθεί το κόστος. 

Είναι γνωστό ότι μια στρατηγική διείσδυσης στην αγορά μπορεί να αποτύχει και η αποτυχία 

αυτή δεν μπορεί να αγνοηθεί για τους σκοπούς της ενδοομιλικής τιμολόγησης.  Σημαντικό 

ρόλο για την επιχειρηματική στρατηγική παίζουν οι οικονομικές συνθήκες της αγοράς. Οι 

τιμές σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού διαφέρουν στις ποικίλες αγορές ακόμη και για 

συναλλαγές που αφορούν ίδια προϊόντα ή υπηρεσίες . Άρα για να υπάρξει συγκρισιμότητα 

απαιτείται οι αγορές στις οποίες οι ανεξάρτητες και συνδεδεμένες επιχειρήσεις οι οποίες 

λειτουργούν να μην έχουν διαφορές με ουσιώδη επίδραση στην τιμή ή θα πρέπει να γίνουν οι 

κατάλληλες προσαρμογές. Οι οικονομικές συνθήκες σχετικά με τον καθορισμό της 

συγκρισιμότητας των αγορών περιλαμβάνουν τη γεωγραφική τοποθεσία, το μέγεθος των 

αγορών, την ανταγωνιστικότητα των αγορών, τα επίπεδα προσφοράς και ζήτησης, την 

αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, το κόστος παραγωγής, το μεταφορικό κόστος, το 

επίπεδο αγοράς, κτλ. Η ύπαρξη ενός κύκλου είναι μια από τις οικονομικές συνθήκες που 

μπορεί να επηρεάσουν τη συγκρισιμότητα. Η γεωγραφική αγορά είναι μια άλλη οικονομική 

συνθήκη που επηρεάζει τη συγκρισιμότητα. Ο προσδιορισμός της σχετικής αγοράς είναι ένα 

πραγματικό μεγάλο ζήτημα. Για αριθμό επιχειρήσεων οι μεγάλες περιφερειακές αγορές που 

συμπεριλαμβάνουν περισσότερες από μια χώρες μπορεί να αποδειχτούν αρκετά ομοιογενείς 

ενώ για άλλους διαφορές μεταξύ τοπικών αγορών είναι ουσιώδεις. Σε περίπτωση που 

παρόμοιες συναλλαγές πραγματοποιούνται από ένα όμιλο επιχειρήσεων σε πολλές χώρες 

όπου οι οικονομικές συνθήκες είναι σχετικά ομοιογενείς θα πρέπει ο όμιλος να κάνει μια 

συγκριτική ανάλυση διακρατική ώστε να υποστηρίξει την τιμολογιακή πολιτική προς αυτά τα 

κράτη. Υπάρχουν όμως πολλές περιπτώσεις όπου ένας όμιλος επιχειρήσεων προσφέρει 

σημαντικά διαφορετικές λειτουργίες σε κάθε κράτος και όπου οι επιχειρηματικές στρατηγικές 

και οι οικονομικές συνθήκες είναι διαφορετικές.   
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5.2 Ορισμός και έννοια εκ των προτέρων συμφωνιών (APAs 

Advance Pricing Arrangements) 

 

 

Ορισμός για APA,
35

  είναι η συμφωνία που καθορίζει πριν την πραγματοποίηση των 

ελεγχόμενων συναλλαγών με μια κατάλληλη δέσμη κριτηρίων για τον προσδιορισμό της 

ενδοομιλικής τιμολόγησης των συναλλαγών αυτών σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Η 

APA ξεκινάει επίσημα από τον φορολογούμενο και απαιτεί διαπραγματεύσεις μεταξύ του 

φορολογούμενου μίας ή περισσότερο συνδεδεμένων επιχειρήσεων και μιας ή περισσότερων 

φορολογικών διοικήσεων. Οι APAs
36

 αποσκοπούν στη συμπλήρωση των παραδοσιακών 

διοικητικών δικαστικών  και συμβατικών μηχανισμών για την επίλυση θεμάτων 

ενδοομιλικών τιμολογήσεων. Μπορεί να φανούν χρησιμότερες όταν οι παραδοσιακοί 

μηχανισμοί αποτύχουν ή είναι περίπλοκο να εφαρμοστούν. Λεπτομερείς κατευθυντήριες 

γραμμές για τη σύναψη APA στο πλαίσιο της διαδικασίας αμοιβαίας συμφωνίας ψηφίστηκαν 

τον Οκτώβριο του 1999. Ένα βασικό ζήτημα σχετικά με την έννοια των APAs είναι το πόσο 

συγκεκριμένες μπορούν να είναι στον ορισμό των ενδοομιλικών τιμολογήσεων. 

 Σε γενικές γραμμές μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στο αν η APA 

υπερβαίνει τη μεθοδολογία στον τρόπο που θα εφαρμοστεί και στις βασικές παραδοχές γιατί 

τα συγκεκριμένα συμπεράσματα βασίζονται σε προβλέψεις για μελλοντικά γεγονότα. Η 

αξιοπιστία πρόβλεψης που χρησιμοποιείται εξαρτάται τόσο από τη φύση της πρόβλεψης όσο 

και από τις βασικές παραδοχές στις οποίες η πρόβλεψη βασίζεται. Για να αποφασισθεί πόσο 

συγκεκριμένη μπορεί να είναι μια APA σε μια ορισμένη περίπτωση οι φορολογικές 

διοικήσεις θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι προβλέψεις απόλυτης εμπειρίας μελλοντικών 

κερδών φαίνονται ελάχιστα πιθανές. Μπορεί να είναι δυνατή η χρήση αναλογιών κέρδους 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων για σύγκριση, αλλά και αυτές είναι συχνά ασταθείς και δύσκολο 

να προβλεφθούν. Η χρήση κατάλληλων βασικών παραδοχών και η χρήση φασμάτων - 

διακυμάνσεων μπορεί να ενισχύει την αξιοπιστία των προβλέψεων. Η αξιοπιστία μιας 

πρόβλεψης εξαρτάται από τα γεγονότα και τις συνθήκες κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. 

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην αξιοπιστία μιας πρόβλεψης κατά την εξέταση του πεδίου 
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εφαρμογής μιας APA. Αναξιόπιστες προβλέψεις δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στις APAs. 

Η καταλληλότητα μιας μεθόδου και της εφαρμογής της μπορεί συνήθως να προβλεφθεί και οι 

βασικές παραδοχές να γίνουν με μεγαλύτερη αξιοπιστία. Ορισμένες χώρες επιτρέπουν 

μονομερείς ρυθμίσεις όπου η φορολογική διοίκηση και ο φορολογούμενος συνάπτουν μια 

συμφωνία χωρίς τη συμμετοχή άλλων ενδιαφερόμενων φορολογικών διοικήσεων. Μια 

μονομερής APA ενδέχεται να επηρεάσει τη φορολογική υποχρέωση των συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων. Όπου επιτρέπονται μονομερής APA οι αρμόδιες αρχές των άλλων 

ενδιαφερόμενων διοικήσεων πρέπει να ενημερώνονται για τη διαδικασία όσο το δυνατόν 

νωρίτερα για να διαπιστωθεί εάν είναι πρόθυμες και σε θέση να εξετάσουν το ενδεχόμενο 

ενός διμερούς διακανονισμού βάσει της διαδικασίας αμοιβαίας συμφωνίας. Λόγω της 

ανησυχίας για διπλή φορολόγηση οι περισσότερες χώρες προτιμούν διμερείς ή πολυμερείς 

APAs και ορισμένες χώρες δεν παρέχουν δικαίωμα σύναψης μονομερούς APA. H διμερής 

προσέγγιση έχει περισσότερες πιθανότητες να εξασφαλίσει ότι οι ρυθμίσεις θα μειώσουν τον 

κίνδυνο της διπλής φορολόγησης και θα είναι δίκαιες για όλες τις διοικητικές διοικήσεις. 

Επίσης σε ορισμένες χώρες η εγχώρια νομοθεσία να μην επιτρέπει να συνάψει δεσμευτικές 

συμφωνίες έτσι ώστε η APA να μπορεί να συναφθεί με την αρμόδια αρχή συμβεβλημένης 

χώρας μόνο στο πλαίσιο της διαδικασίας αμοιβαίας συμφωνίας. Οι φορολογικές διοικήσεις 

μπορούν να βρουν την APA ιδιαίτερη χρήσιμη στην κατανομή του κέρδους ή σε ζητήματα 

απόδοσης εισοδήματος που προκύπτουν στο πλαίσιο των παγκόσμιων κινητών αξιών και της 

εμπορίας αγαθών αλλά και στο χειρισμό πολυμερών συμφωνιών κατανομής του κόστους. Η 

έννοια της APA μπορεί να είναι χρήσιμη για την επίλυση θεμάτων που τέθηκαν βάσει του 

άρθρου 7 του Μοντέλου Σύμβασης για την αποφυγή διπλής φορολογίας του ΟΟΣΑ  σχετικά 

με προβλήματα κατανομής μόνιμων εγκαταστάσεων και λειτουργίας υποκαταστημάτων. Οι 

APAs συμπεριλαμβανομένων και των μονομερών διαφέρουν κατά τρόπο από τις 

παραδοσιακές ιδιωτικές αποφάσεις τις οποίες ορισμένες φορολογικές διοικήσεις εκδίδουν 

προς τους φορολογούμενους. Η APA ασχολείται με πραγματικά ζητήματα ενώ οι πιο 

παραδοσιακές ιδιωτικές αποφάσεις τείνουν να περιορίζονται στην αντιμετώπιση θεμάτων 

νομικής φύσεως. Τα πραγματικά περιστατικά της αίτησης έκδοσης ιδιωτικής απόφασης δεν 

μπορούν να αμφισβητηθούν από τη φορολογική διοίκηση ενώ σε μια APA τα γεγονότα είναι 

πολύ πιθανό να αναλυθούν και να διερευνηθούν πλήρως. Επιπλέον οι  APA καλύπτει 

περισσότερες της μιας πράξεις, διάφορα είδη συναλλαγών σε συνεχή βάση ή το σύνολο των 

διεθνών συναλλαγών σε μια δεδομένη χρονική περίοδο.  
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Η συνεργασία των συνδεδεμένων επιχειρήσεων είναι ζωτικής σημασίας για 

την επιτυχή διαπραγμάτευση των APA. Για παράδειγμα οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

κανονικά θα αναμενόταν να παρέχουν στις φορολογικές αρχές την μεθοδολογία που θεωρούν 

λογική υπό τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά και συνθήκες. Οι συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν τεκμηρίωση η οποία θα περιλαμβάνει στοιχεία όσο 

αναφορά τη δραστηριότητα τις αγορές και τις χώρες που θα καλύπτονται από την συμφωνία. 

Οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις μπορούν να εντοπίσουν ανέλεγκτες επιχειρήσεις με 

συγκεκριμένες δραστηριότητες ή παρόμοιες με των συνδεδεμένων επιχειρήσεων από την 

άποψη των οικονομικών δραστηριοτήτων και των όρων των ενδοομιλικών τιμολογήσεων. 

Συνήθως οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία 

κατάρτισης  μιας  APA αφού πρώτα παρουσιάσουν την υπόθεση, διαπραγματευθούν με τις 

αρμόδιες φορολογικές διοικήσεις, παράσχουν τις  απαραίτητες πληροφορίες και καταλήξουν 

σε συμφωνία στα θέματα ενδοομιλικής τιμολόγησης. Από την οπτική των συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων αυτή η ικανότητα να συμμετάσχουν μπορεί να θεωρηθεί πλεονέκτημα σε σχέση 

με τη  συμβατική διαδικασία αμοιβαίας συμφωνίας.  Μετά το πέρας της διαδικασίας  APA οι 

φορολογικές διοικήσεις θα πρέπει να παρέχουν βεβαίωση στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις υπό 

τη δικαιοδοσία τους ότι δεν πρόκειται να γίνει προσαρμογή των τιμών εφόσον τηρούνται οι 

όροι της συμφωνίας. Πρέπει επίσης να γίνει πρόβλεψη στην APA για ενδεχόμενη 

αναθεώρηση ή ακύρωση της συμφωνίας στα επόμενα έτη όταν οι επιχειρηματικές 

δραστηριότητες αλλάξουν ή όταν ανεξέλεγκτες οικονομικές καταστάσεις επηρεάσουν 

καθοριστικά την αξιοπιστία της μεθοδολογίας κατά τρόπο που ανεξάρτητες επιχειρήσεις θα 

θεωρούσαν σημαντικό για τον καθορισμό των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών. Τέλος η 

APA πρέπει να υπόκειται σε ακύρωση έστω και αναδρομικά σε περίπτωση απάτης ή 

υποβολής ψευδών πληροφοριών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Όταν μια APA 

προτείνεται να ακυρωθεί ή να ανακληθεί η φορολογική διοίκηση που την προτείνει θα πρέπει 

να ενημερώνει της άλλες φορολογικές αρχές για την πρόθεση και τους λόγους ακύρωσης.  

 

5.2.1 Διοικητικές και νομικές διατάξεις  που διέπουν τις APA 

 

 

Οι ΑΡΑ στις οποίες εμπλέκεται η αρμόδια αρχή ενός από τα συμβαλλόμενα σε συνθήκη μέρη 

θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας αμοιβαίας 
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συμφωνίας στο πλαίσιο του άρθρου 25 του Μοντέλου Σύμβασης του ΟΟΣΑ αν και αυτές οι 

συμφωνίες δεν αναφέρονται ρητά εκεί. Η παράγραφος 3 του άρθρου προβλέπει ότι οι 

αρμόδιες αρχές προσπαθούν να επιλύουν με αμοιβαία συμφωνία οποιεσδήποτε δυσχέρειες ή 

αμφιβολίες  προκύπτουν ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή της σύμβασης. Αν και η 

παράγραφος 50 αναφέρει ότι τα θέματα που καλύπτονται από την παρούσα παράγραφο είναι 

δυσκολίες γενικότερου χαρακτήρα που αφορούν μια κατηγορία φορολογουμένων 

αναγνωρίζει ότι τα ζητήματα ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με συγκεκριμένη περίπτωση. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις APAs προκύπτουν από περιπτώσεις όπου η εφαρμογή της 

ενδοομιλικής τιμολόγησης για μια συγκεκριμένη κατηγορία δημιουργεί διάφορες δυσκολίες. 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 25 αναφέρει επίσης ότι οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 

διαβουλεύονται μαζί για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περιπτώσεις που δεν 

προβλέπονται στην σύμβαση. Οι διμερείς APA πρέπει να υπάγονται στη διάταξη αυτή 

δεδομένου ότι ένας από τους στόχους τους είναι η αποφυγή της διπλής φορολογίας. Παρόλο 

που η σύμβαση προβλέπει προσαρμογές της ενδοομιλικής τιμολόγησης δεν προσδιορίζει 

καμία συγκεκριμένη μεθοδολογία ή άλλες διαδικασίες εκτός της αρχής της ελεύθερης αγοράς 

όπως ορίζεται στο άρθρο 9. Έτσι θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι οι APA επιτρέπονται από την 

παράγραφο 3 του άρθρου 25 επειδή δεν υπάρχει πρόβλεψη στη σύμβαση για τις ειδικές 

περιπτώσεις ενδοομιλικής τιμολόγησης που υπόκεινται σε APA. Η πρόβλεψη για ανταλλαγή 

πληροφοριών στο άρθρο 26 θα μπορούσε επίσης να διευκολύνει τις APA δεδομένου ότι 

προβλέπει τη συνεργασία ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές με τη μορφή της ανταλλαγής 

πληροφοριών. Οι φορολογικές διοικήσεις μπορούν επιπλέον να επικαλεστούν τη γενική 

εθνική φορολογική αρχή ως αρμόδια αρχή για την σύναψη των APAs. Σε ορισμένες χώρες οι 

φορολογικές αρχές μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν ειδικές διοικητικές ή 

διαδικαστικές οδηγίες προς τους φορολογούμενος οι οποίες περιγράφουν την κατάλληλη 

φορολογική μεταχείριση των συναλλαγών και την κατάλληλη μεθοδολογία τιμολόγησης.  

Όπως αναφέρθηκε, οι φορολογικοί κώδικες ορισμένων χωρών μελών του 

ΟΟΣΑ περιλαμβάνουν διατάξεις που επιτρέπουν στους φορολογούμενους να προκαλέσουν 

την έκδοση συγκεκριμένων αποφάσεων για διαφορετικούς λόγους και σκοπούς. Ορισμένες 

χώρες στερούνται βάση της εθνικής νομοθεσίας τη σύναψη APA. Ωστόσο όταν μια 

φορολογική σύμβαση περιέχει ρήτρα για τη διαδικασία αμοιβαίας συμφωνίας παρόμοια με το 

άρθρο 25 της Σύμβασης του ΟΟΣΑ οι αρμόδιες αρχές γενικά θα πρέπει να μπορούν να 

συνάπτουν APA εάν στην αντίθετη περίπτωση τα θέματα ενδοομιλικής τιμολόγησης 

ενδέχεται να οδηγήσουν σε διπλή φορολόγηση ή θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσκολίες 
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ως προς την εφαρμογή της σύμβασης. Μια τέτοια ρύθμιση θα ήταν νομικά δεσμευτική και 

για τα δύο κράτη και θα δημιουργούσε δικαιώματα για τους εμπλεκόμενους 

φορολογούμενους. Στο μέτρο που οι συμβάσεις διπλής φορολογίες υπερισχύουν της εθνικής 

νομοθεσίας, η έλλειψη βάσης για τη σύναψη  APA στο εσωτερικό δίκαιο δεν θα εμποδίζει 

την εφαρμογή της APA βάσει της διαδικασίας αμοιβαίας συμφωνίας.  

 

5.2.2 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα  

 

 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
37

 

 

Ένα πρόγραμμα APA μπορεί να βοηθήσει εξαλείφοντας τη νομική αβεβαιότητα με τη 

βελτίωση της προβλεψιμότητας της φορολογικής μεταχείρισης στις διεθνείς συναλλαγές. Με 

την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι βασικές παραδοχές μια APA μπορεί να παρέχει στους 

φορολογούμενους που εμπλέκονται βεβαιότητα στη φορολογική μεταχείριση των θεμάτων 

ενδοομιλικής τιμολόγησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί  να παρέχει τη δυνατότητα 

επέκτασης του χρονικού διαστήματος εφαρμογής. Όταν λήγει ένας όρος της APA δίνεται η 

ευκαιρία να επαναδιαπραγματευθούν την APA. Λόγω της βεβαιότητας που παρέχει μια APA 

μπορεί να είναι σε θέση να προβλέψει καλύτερα τις φορολογικές υποχρεώσεις με αποτέλεσμα 

να δημιουργείται ένα φορολογικό περιβάλλον ευνοϊκό προς τις επενδύσεις. Ακόμη μπορεί να 

παρέχει την ευκαιρία τόσο στις φορολογικές διοικήσεις όσο και τους φορολογούμενους να 

διαβουλεύονται και να συνεργάζονται σε μη ανταγωνιστικό πνεύμα και περιβάλλον. Η 

ευκαιρία να συζητήσουν πολύπλοκα θέματα φορολογίας σε λιγότερο συγκρουσιακή 

ατμόσφαιρα σε σχέση με τον έλεγχο της ενδοομιλικής τιμολόγησης μπορεί να τονώσει την 

ελεύθερη ροή πληροφοριών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών με σκοπό και στόχο την 

επίτευξη ενός ορθού αποτελέσματος. Ένα μη συγκρουσιακό περιβάλλον μπορεί επίσης να 

οδηγήσει σε πιο αντικειμενική αξιολόγηση των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών 

από ότι μπορεί να συμβεί σε ένα πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο. Η στενή διαβούλευση και 

συνεργασία που απαιτείται μεταξύ των φορολογικών αρχών οδηγεί σε στενότερες σχέσεις με 
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τους εταίρους σε θέματα ενδοομιλικής τιμολόγησης. Η APA ενδέχεται να αποτρέψει 

δαπανηρούς και χρονοβόρους ελέγχους και προσφυγές που αφορούν σημαντικά θέματα 

ενδοομιλικής τιμολόγησης. Οι διμερείς και πολυμερείς APAs ουσιαστικά μειώνουν ή 

εξαλείφουν τη δυνατότητα νομικής ή οικονομικής διπλής ή μη φορολόγησης δεδομένου ότι 

όλες οι αρμόδιες χώρες συμμετέχουν. Αντίθετα μονομερείς APAs δεν παρέχουν καμία 

απολυτός ασφάλεια όσο αναφορά τη διπλή φορολόγηση. Επιπλέον οι διμερείς και πολυμερείς 

APAs μπορούν να ενισχύσουν τη διαδικασία αμοιβαίας συμφωνίας μειώνοντας σημαντικά το 

χρόνο που απαιτείται για να καταλήξουν σε συμφωνία  δεδομένου ότι οι αρμόδιες αρχές 

ασχολούνται με τα τρέχοντα με τα τρέχοντα δεδομένα σε σχέση με τα δεδομένα της 

προηγούμενης χρονιάς που μπορεί να είναι δύσκολο και χρονοβόρο να συγκεντρωθούν. Οι 

πτυχές δημοσιοποίησης και πληροφόρησης ενός προγράμματος  APA καθώς και η διάθεση 

συνεργασίας βάσει της οποίας η διαπραγμάτευση της APA είναι δυνατή, μπορεί να βοηθήσει 

τις φορολογικές διοικήσεις να αποκτήσουν διορατικότητα στις σύνθετες διεθνείς συναλλαγές 

που πραγματοποιούνται από πολυεθνικές εταιρείες. Ένα πρόγραμμα APA μπορεί να 

βελτιώσει τη γνώση και κατανόηση των άκρως τεχνικών και πραγματικών συνθηκών σε 

τομείς όπως το παγκόσμιο εμπόρια και διάφορα ζητήματα φορολογίας. Η ανάπτυξη 

εξειδικευμένων δεξιοτήτων που εστιάζουν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες  ή 

συγκεκριμένους τύπους συναλλαγών θα δώσει τη δυνατότητα στις φορολογικές διοικήσεις να 

παρέχουν αξιόπιστες και καλύτερη εξυπηρέτηση σε παρόμοιες συνθήκες. Μέσα από ένα 

πρόγραμμα APA οι φορολογικές διοικήσεις θα έχουν πρόσβαση σε χρήσιμα στοιχεία για τις 

επιχειρήσεις και στην ανάλυση των μεθοδολογιών τιμολόγησης σε περιβάλλον συνεργασίας. 

 

 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
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Οι μονομερείς APAs ενδέχεται να παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα για τις φορολογικές 

διοικήσεις. Από την άποψη των φορολογικών διοικήσεων προβλήματα προκύπτουν σε 

περίπτωση διαφωνίας με τα αποτελέσματα της APA. Από άποψη των εμπλεκόμενων 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων ένα πρόβλημα είναι η πιθανή επίδραση στην συμπεριφορά των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Σε αντίθεση με τις διμερείς ή πολυμερείς APAs η χρήση των 

μονομερών  APAs μπορεί να μην οδηγήσει σε αυξημένο επίπεδο βεβαιότητας για τους 
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εμπλεκόμενους και σε μείωση της οικονομικής ή νομικής διπλής φορολογίας για τον όμιλο 

πολυεθνικών εταιρειών. Σε περίπτωση όπου ο φορολογούμενος αποδέχεται μια συμφωνία 

που παρέχει μεγάλα εισοδήματα στη χώρα που καταρτίζει την APA προκειμένου να αποφύγει 

χρονοβόρο και δαπανηρό έλεγχο της ενδοομιλικής τιμολόγησης ή υπερβολικές ποινές το 

διοικητικό βάρος μετατοπίζεται από τη χώρα παρέχει την APA προς άλλες φορολογικές 

δικαιοδοσίες. Ένα άλλο πρόβλημα με τη σύναψη μονομερούς APAs είναι το θέμα των 

προσαρμογών. Μια ευέλικτη  APA μπορεί να οδηγήσει το συνδεδεμένο μέρος να 

προσαρμόσουν τις τιμές τους μέσα στο εύρος της επιτρεπόμενης τιμολόγησης. Σε μια 

μονομερή APA είναι σημαντικό η ευελιξία αυτή να βρίσκεται στα πλαίσια της αρχής της 

ελεύθερης αγοράς δεδομένου ότι η αρμόδια ξένη αρχή δεν είναι πιθανό να επιτρέψει 

αντίστοιχη προσαρμογή η οποία απορρέει από την APA. Άλλο πιθανό μειονέκτημα θα 

προέκυπτε εάν περιείχε αναξιόπιστη πρόβλεψη σχετικά με αλλαγή των συνθηκών αγοράς 

χωρίς επαρκείς βασικές παραδοχές. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος διπλής φορολόγησης είναι 

απαραίτητο ένα πρόγραμμα APA να είναι ευέλικτο επειδή μια στατική APA μπορεί να μην 

αντικατοπτρίζει  ικανοποιητικά τις συνθήκες της ελεύθερης αγοράς. Ένα πρόγραμμα APA 

μπορεί αρχικά να δημιουργήσει πίεση στον έλεγχο των ενδοομιλικών συναλλαγών επειδή οι 

φορολογικές διοικήσεις θα πρέπει να διαθέσουν στο πρόγραμμα APA πόρους που 

προορίζονται για άλλους σκοπούς. Οι απαιτήσεις αυτές ενδέχεται να μην συμπίπτουν με τον 

προγραμματισμό της φορολογικής διοίκησης για την διάθεση των πόρων της καθιστώντας 

έτσι δύσκολη την αποτελεσματική διεκπεραίωση της. Η ανανέωση μιας APA είναι πιθανό να 

είναι λιγότερο χρονοβόρα από ότι η διαδικασία έναρξης της. Η διαδικασία ανανέωσης μπορεί 

να επικεντρωθεί στην ενημέρωση και την προσαρμογή των δεδομένων επιχειρηματικών και 

οικονομικών κριτηρίων. Στην περίπτωση των διμερών συμφωνιών η συμφωνία των αρμόδιων 

αρχών των δυο συμβαλλόμενων κρατών πρέπει να επιτευχθεί κατά την ανανέωση μιας APA 

προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση. Ένα άλλο μειονέκτημα θα μπορούσε να 

προκύψει όταν μια φορολογική  διοίκηση έχει συνάψει μια σειρά διμερών  APAs οι οποίες 

εφαρμόζονται σε ορισμένες μόνο από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις στα πλαίσια ενός ομίλου. 

Μια τάση μπορεί να είναι να γίνει εναρμόνιση της βάσης για την σύναψη μελλοντικών APAs 

παρόμοιων με εκείνες που έχουν ήδη συναφθεί χωρίς να ληφθούν επαρκώς υπόψη οι 

συνθήκες λειτουργίας άλλων αγορών. Η εμπειρία σε ορισμένες χώρες έχει δείξει ότι πολύ 

συχνά οι φορολογούμενοι που ενδιαφέρονται για APA είναι οι πολύ μεγάλες εταιρείες οι 

οποίες ελέγχονται σε τακτική βάση των οποίων η μεθοδολογία ενδοομιλικής τιμολόγησης θα 

εξετάζονταν σε κάθε περίπτωση. Η διαφορά στον έλεγχο της ενδοομιλικής τιμολόγησης θα 

αφορά τη χρονική στιγμή διενέργειας και όχι την έκταση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι 
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μικρότερες εταιρείες δεν ενδιαφέρονται για τις APAs. Υπάρχουν ενδείξεις  βάση της οποίας 

βγαίνει το συμπέρασμα ότι εταιρείες που έχουν βιώσει δυσκολίες με τις φορολογικές 

διοικήσεις σε θέματα ενδοομιλικής τιμολόγησης και δεν επιθυμούν οι δυσκολίες αυτές να 

συνεχιστούν συχνά υποβάλλουν αιτήσεις για APA. Η εξισορρόπηση της διάθεσης πόρων για 

συμμόρφωση μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επιτευχθεί δεδομένου ότι ένα πρόγραμμα 

APA απαιτεί συνήθως έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Οι φορολογικές διοικήσεις 

χρειάζονται χρόνο για την εκπαίδευση εμπειρογνώμων σε ειδικά πεδία προκειμένου να 

ανταποκριθούν σε απρόβλεπτο αριθμό αιτήσεων. Εκτός από τις παραπάνω ανησυχίες υπάρχει 

μια σειρά από πιθανές παγίδες που θα μπορούσαν να προκύψουν όταν έχει γίνει εσφαλμένος 

χειρισμός ενός προγράμματος APA και οι φορολογικές διοικήσεις που κάνουν χρήση APA 

πρέπει να καταβάλουν έντονες προσπάθειες για την απαλοιφή τέτοιων προβλημάτων. Για 

παράδειγμα θα μπορούσε να ζητήσει πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τη δραστηριότητα από 

ότι θα  απαιτούνταν κατά τον έλεγχο της ενδοομιλικής τιμολόγησης. Αυτό δεν έπρεπε να 

συμβαίνει και η τεκμηρίωση που απαιτείται για τη σύναψη APA δεν πρέπει να είναι 

περισσότερο επαχθής από τον έλεγχο εκτός από το γεγονός ότι σε μια APA η φορολογική 

διοίκηση θα πρέπει να διαθέτει λεπτομέρειες για τις προβλέψεις και τη βάση για αυτές τις 

προβλέψεις οι οποίες μπορεί να μην αποτελούν βασικό ζήτημα κατά τον έλεγχο ενδοομιλικών 

συναλλαγών που έχουν ολοκληρωθεί. Στην πραγματικότητα η APA πρέπει να προσπαθήσει 

να περιορίσει την τεκμηρίωση και να εστιάσει την τεκμηρίωση σε ζητήματα επιχειρηματικών 

πρακτικών. Οι φορολογικές διοικήσεις πρέπει να αναγνωρίζουν ότι : 

 Οι δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες για ανταγωνιστές και συγκρίσιμα στοιχεία είναι 

περιορισμένες. 

 Δεν έχουν όλοι οι φορολογούμενοι την ικανότητα να εκπονήσουν σε βάθος αναλύσεις 

αγοράς  

 Μόνο οι μητρικές εταιρείες μπορεί να έχουν γνώση της πολιτικής τιμολόγησης του 

ομίλου. 

Οι  APAs μπορεί να επιτρέψουν στη φορολογική διοίκηση να κάνει μια πιο προσεκτική 

μελέτη των συναλλαγών στο θέμα από ότι θα γινόταν στο πλαίσιο του ελέγχου της 

ενδοομιλικής τιμολόγησης. Ο φορολογούμενος πρέπει να παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες 

σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές και να ικανοποιήσει άλλες απαιτήσεις που 

επιβάλλονται για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις  της 

APA. Οι φορολογικές διοικήσεις θα πρέπει να διασφαλίσουν το απόρρητο των εμπορικών 

μυστικών και άλλων ευαίσθητων πληροφοριών και εγγράφων που υποβλήθηκαν κατά τη 
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διάρκεια της διαδικασίας APA. Θα πρέπει να εφαρμόζεται η εγχώρια νομοθεσία. Σε μια 

διμερή APA θα εφαρμόζονται οι απαιτήσεις εμπιστευτικότητας των συμβαλλόμενων μερών 

εμποδίζοντας έτσι τη δημόσια αποκάλυψη εμπιστευτικών δεδομένων. Ένα πρόγραμμα APA 

δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους επειδή η διαδικασία μπορεί να είναι ακριβή και 

χρονοβόρα και οι μικρές επιχειρήσεις πιθανόν να μην είναι σε θέση να την αντέξουν 

οικονομικά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν εμπλέκονται ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Οι APAs 

μπορούν να συνδράμουν μόνο στην επίλυση μεγάλων υποθέσεων ενδοομιλικής τιμολόγησης.  

 

5.3 Γενικό πλαίσιο τεκμηρίωσης 

 

 

Η ενότητα παρέχει γενικές οδηγίες για της φορολογικές αρχές τις οποίες πρέπει να λάβουν 

υπόψη κατά τη διαμόρφωση κανόνων και διαδικασιών για το φάκελο τεκμηρίωσης τον οποίο 

θα απαιτήσουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου τιμολόγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών.
39

 

Ακόμη παρέχει οδηγίες προς τις εταιρείες ώστε να μπορέσουν να αποδείξουν ότι οι 

ελεγχόμενες συναλλαγές είναι σύμφωνες με την αρχή του πλήρους ανταγωνισμού και 

συνεπώς να επιλύσουν ζητήματα του transfer pricing και να διευκολύνουν τους φορολογικούς 

ελέγχους. Η υποχρέωση τεκμηρίωσης μπορεί να επηρεαστεί από τους κανόνες που διέπουν το 

ποιος φέρει το βάρος της απόδειξης σε κάθε χώρα. Στις περισσότερες χώρες η φορολογική 

διοίκηση φέρει το βάρος της απόδειξης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο φορολογούμενος να μην 

χρειάζεται να αποδείξει την ορθότητα των τιμών εκτός εάν η φορολογική διοίκηση κάνει μια 

εκτίμηση ότι η τιμολόγηση είναι ασυμβίβαστη με την αρχή του πλήρους ανταγωνισμού. Θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι ακόμη και όταν το βάρος της απόδειξης φέρει η φορολογική 

διοίκηση, η διοίκηση μπορεί να υποχρεώσει τον φορολογούμενο να προσκομίσει τεκμηρίωση 

για την τιμολόγηση των ενδοομιλικών συναλλαγών επειδή χωρίς επαρκή πληροφόρηση η 

φορολογική διοίκηση δεν είναι σε θέση να εξετάσει την υπόθεση σωστά. Στην 

πραγματικότητα όταν ο φορολογούμενος δεν παρέχει επαρκή τεκμηρίωση μπορεί να υπάρξει 

μια μετατόπιση του βάρους της απόδειξης σε ορισμένες χώρες και η προσαρμογή των τιμών 

να γίνει όπως προτείνει η φορολογική διοίκηση. Το σημαντικό είναι ότι τόσο η φορολογική 

διοίκηση όσο και ο φορολογούμενος πρέπει να προσπαθήσουν να αποδείξουν ότι ο 
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καθορισμός των τιμών που προτείνει ο καθένας είναι συμβατός με την αρχή του πλήρους 

ανταγωνισμού ανεξάρτητα από το ποιος φέρει το βάρος της απόδειξης. Στην πράξη κατά την 

διάρκεια του ελέγχου η φορολογική διοίκηση δεν πρέπει να επηρεάζεται από την γνώση ότι ο 

φορολογούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης. Το βάρος της απόδειξης δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για αβάσιμους ισχυρισμούς σχετικά με την ενδοομιλική 

τιμολόγηση.  

 

5.3.1 Οδηγίες για κανόνες τεκμηρίωσης και τις διαδικασίες 

 

 

Κάθε φορολογούμενος θα πρέπει να προσπαθήσει να καθορίσει τις ενδοομιλικές τιμές για 

φορολογικούς σκοπούς σύμφωνα με την αρχή του πλήρους ανταγωνισμού με βάση 

πληροφορίες που διαθέτει κατά το χρόνο καθορισμού. Πρέπει να εξετάσει κατά πόσο η 

τιμολόγηση είναι κατάλληλη για φορολογικούς σκοπούς πριν την οριστικοποιήσει. Για 

παράδειγμα θα ήταν εύλογο για έναν φορολογούμενο να ελέγξει εάν διαθέτει διαθέσιμα 

συγκριτικά στοιχεία από ανέλεγκτες συναλλαγές. Ο φορολογούμενος αναμένεται να εξετάσει 

βασιζόμενος σε διαθέσιμες πληροφορίες και στοιχεία αν οι συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν 

για να καθοριστούν οι τιμές κατά τα προηγούμενα έτη έχουν αλλάξει στις περιπτώσεις που οι 

συνθήκες αυτές χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των τιμών στο τρέχον έτος. Η 

διαδικασία που χρησιμοποιείται για να καθορίσει τις ενδοομιλικές τιμές για φορολογικούς 

σκοπούς θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές διοίκησης επιχειρήσεων που διέπουν τη 

διαδικασία αξιολόγησης μιας επιχειρηματικής απόφασης. Αναμένεται ότι η εφαρμογή αυτών 

των αρχών θα απαιτήσει από τον φορολογούμενο να προετοιμάσει σε έντυπο υλικό που θα 

μπορούσε να χρησιμεύσει ως τεκμηρίωση των προσπαθειών που κατέβαλλε για να 

συμμορφωθεί με τις αρχές της ελεύθερης αγοράς και ιδίως με τις πληροφορίες στις οποίες 

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

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

θέσπιση του καθορισμού των ενδοομιλικών τιμών για κάθε συγκεκριμένη επιχειρηματική 

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

ενδοομιλικές τιμές και να υποβάλλουν το εν λόγο υλικό εάν είναι απαραίτητο κατά τη 

διάρκεια ενός φορολογικού ελέγχου. Για να αποφασιστεί εάν η ενδοομιλική τιμολόγηση είναι 
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κατάλληλη για φορολογικούς σκοπούς σύμφωνα με τις αρχές της συνετής επιχειρηματικής 

διαχείρισης ο φορολογούμενος να προετοιμάζεται ή να αναφέρεται σε έντυπο υλικό που 

αλλιώς δεν θα υπήρχε λόγος να διαθέτει συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων από τις ξένες 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Όταν ζητά την υποβολή αυτών των τύπων των εγγράφων η 

φορολογική διοίκηση θα πρέπει να μεριμνήσει για την εξισορρόπηση μεταξύ της ανάγκης 

ύπαρξης των εγγράφων και του κόστους και της διοικητικής επιβάρυνσης για τη δημιουργία ή 

την απόκτηση τους.  Ακόμη οι φορολογικές διοικήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν 

να κάνουν χρήση των πληροφοριών που παρέχονται στα πλαίσια των διμερών συμβάσεων για 

την αποφυγή διπλής φορολογίας. Έτσι ενώ ορισμένα από τα έγγραφα που θα μπορούσα 

εύλογα να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των τιμών στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς 

μπορεί  να είναι του τύπου που δεν θα είχαν συνταχθεί ή ληφθεί παρά μόνο για φορολογικούς 

σκοπούς. Ο φορολογούμενος δεν πρέπει να αναμένεται ότι θα έχει ετοιμάσει έγγραφα πέρα 

των ελαχίστων που χρειάζονται για να γίνει μια λογική αξιολόγηση της συμμόρφωσης του με 

τις αρχές της ελεύθερης αγοράς. Οι φορολογικές διοικήσεις θα πρέπει να περιορίσουν τις 

αιτήσεις για έγγραφα που αποκτήθηκαν αφού έγινε η υπό εξέταση συναλλαγή. Για να 

αποφασισθεί αν η τεκμηρίωση είναι επαρκής η φορολογική διοίκηση πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη το βαθμό στον οποίο υπήρχε η δυνατότητα να βρίσκονται στη διάθεση του 

φορολογούμενου οι πληροφορίες τη στιγμή που καθορίστηκαν οι ενδοομιλικές τιμές. Οι 

φορολογικές διοικήσεις δεν θα πρέπει να απαιτούν να προσκομίζουν έγγραφα που δεν έχουν 

στην πραγματική κατοχή τους ή τον έλεγχο τους διότι είναι εμπιστευτικές του ανταγωνιστή ή 

είναι αδημοσίευτες και δεν μπορεί να τις αποκτήσει. Σε πολλές περιπτώσεις οι πληροφορίες 

για τους ξένους ομίλους είναι απαραίτητες για την εξέταση των ενδοομιλικών τιμών. Η 

συλλογή των πληροφοριών μπορεί να παρουσιάσει δυσκολίες. Όταν ο φορολογούμενος είναι 

θυγατρική ενός ξένου ομίλου ή είναι μικρός μέτοχος οι πληροφορίες μπορεί να είναι δύσκολο 

να συλλέγουν διότι ο φορολογούμενος δεν έχει τον έλεγχο του ομίλου. Σε κάθε περίπτωση τα 

λογιστικά πρότυπα και οι νόμιμες απαιτήσεις τεκμηρίωσης διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Τα 

έγγραφα που ζητούνται από τον φορολογούμενο μπορεί να μην είναι του τύπου που μια 

συνετή διοίκηση θα πρότεινε να κατέχει μια ξένη επιχείρηση μέλος του ομίλου και μπορεί να 

απαιτείται σημαντικός χρόνος και κόστος για την μετάφραση και την παραγωγή εγγράφων.  

Οι εκτιμήσεις αυτές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον προσδιορισμό των 

εγγράφων που υποχρεωτικά πρέπει να κατέχει  ο φορολογούμενος. Μπορεί να μην είναι 

αναγκαίο να ζητηθούν πληροφορίες από όλες τις επιχειρήσεις του ομίλου που εμπλέκονται 

στις ελεγχόμενες συναλλαγές. Οι φορολογικές αρχές πρέπει να φροντίσουν να εξασφαλίσουν 



 

 46 

ότι δεν υπάρχει δημοσιοποίηση των εμπορικών μυστικών η άλλων εμπιστευτικών δεδομένων. 

Θα πρέπει να διαθέτουν διακριτικότητα όταν ζητούν αυτό το είδος των πληροφοριών και 

πρέπει να το κάνουν  μόνο αν μπορούν να δεσμευτούν ότι οι πληροφορίες θα παραμείνουν 

εμπιστευτικές εκτός εάν απαιτείται να αποκαλυφθούν ενώπιον δικαστηρίου ή κατόπιν 

δικαστικής απόφασης. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να αναγνωρίζουν το γεγονός ότι παρά 

τους περιορισμούς στις απαιτήσεις τεκμηρίωσης η φορολογική αρχή θα πρέπει να καθορίσει 

εάν οι ενδοομιλικές τιμές είναι σύμφωνες με τις συνθήκες της ελεύθερης αγοράς ακόμη και 

αν τα τεκμήρια που διαθέτει είναι ελλιπή. Ως αποτέλεσμα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ότι ο 

σωστός τρόπος τήρησης αρχείων και η εθελοντική δημιουργία των εγγράφων μπορεί να 

βελτιώσει την πειστικότητα της προσέγγισης στον καθορισμό των ενδοομιλικών τιμών. Αυτό 

ισχύει άσχετα αν η υπόθεση είναι σχετικά απλή ή σύνθετη, αλλά όσο μεγαλύτερη είναι η 

πολυπλοκότητα και η ιδιορρυθμία της υπόθεσης τόσο μεγαλύτερη σημασία αποδίδεται στην 

τεκμηρίωση. 

 

5.3.2 Καθορισμός των ενδοομιλικών τιμών  

 

 

Οι πληροφορίες για την έρευνα των ενδοομιλικών τιμών εξαρτώνται από τα γεγονότα και τις 

συνθήκες που λαμβάνουν χώρα στο οικονομικό έτος. Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατόν να 

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

θα πρέπει να απαιτήσει η φορολογική διοίκηση να προσκομίσει ο φορολογούμενος τη στιγμή 

της εξέτασης. Υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά απαραίτητα για οποιαδήποτε έρευνα των 

ενδοομιλικών τιμών που εξαρτώνται από πληροφορίες σχετικές με τον φορολογούμενο, τις 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις, τη φύση της συναλλαγής και τη βάση πάνω στην οποία 

τιμολογείται η συναλλαγή. Σκοπός της είναι να επιδείξει το είδος των πληροφοριών που θα 

διευκολύνουν την έρευνα σε όλες τις περιπτώσεις αλλά πρέπει να τονιστεί ότι οι πληροφορίες 

που περιγράφονται δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως ελάχιστη απαίτηση συμμόρφωσης. Μια 

ανάλυση στο πλαίσιο της αρχής του πλήρους ανταγωνισμού απαιτεί για τις συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις ελεγχόμενες συναλλαγές τις συναλλαγές κατά είδος, τις 

λειτουργίες που επιτελούνται, πληροφορίες που προέρχονται από ανεξάρτητες επιχειρήσεις 

που ασχολούνται με παρόμοιες συναλλαγές. Ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με 

την ελεγχόμενη συναλλαγή προφανώς και μπορεί να χρειαστούν. Αυτές μπορεί να 
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περιλαμβάνουν τη φύση και τους όρους της συναλλαγής, τις οικονομικές συνθήκες, τη ροή 

του προϊόντος ή της υπηρεσίας της υπό έλεγχο συναλλαγής μεταξύ των επιχειρήσεων του 

ομίλου και τις αλλαγές στους συναλλακτικούς όρους ή τις επαναδιαπραγματεύσεις των 

υφιστάμενων κανονισμών. Θα μπορούσε να περιλαμβάνει την περιγραφή των συνθηκών της 

κάθε συναλλαγής  μεταξύ του φορολογούμενου και ανεξάρτητης τρίτης πλευράς που είναι 

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

που θα μπορούσε να αφορά παρόμοιες συναλλαγές μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων κάτω 

από ανάλογες συνθήκες και πληρούν την αρχή της ελεύθερης αγοράς.  Σε ειδικές περιπτώσεις 

ενδοομιλικής τιμολόγησης μπορεί να είναι χρήσιμο να αναφερθούν πληροφορίες για κάθε 

συνδεδεμένη επιχείρηση που εμπλέκεται στην ελεγχόμενη συναλλαγή όπως: 

 Συνοπτική περιγραφή της επιχείρησης 

 Η δομή του οργανισμού 

 Σχέσεις ιδιοκτησίας στο εσωτερικό ενός ομίλου επιχειρήσεων 

 Το ποσό των πωλήσεων και των λειτουργικών αποτελεσμάτων από τα τελευταία χρόνια 

πριν την συναλλαγή 

 Το επίπεδο των συναλλαγών του ελεγχόμενου με ξένες επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου 

όπως για παράδειγμα το ύψος των πωλήσεων των αποθεμάτων, η παροχή υπηρεσιών, 

τη χρήση και τη μεταφορά άυλων περιουσιακών στοιχείων καθώς και τόκοι δανείων.   

Πληροφορίες σχετικές με την τιμολόγηση συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών 

στρατηγικών και ειδικών συνθηκών κάθε συναλλαγής μπορεί να είναι χρήσιμες. Μπορεί να 

περιλαμβάνουν παράγοντες που επηρέασαν τον καθορισμό των τιμών ή την καθιέρωση τυχόν 

πολιτικών τιμολόγησης για όλες τις επιχειρήσεις του ομίλου. Πληροφορίες σχετικά με τους 

παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη μιας τέτοιας πολιτικής μπορεί επίσης να βοηθήσουν 

έναν όμιλο να πείσει τις φορολογικές αρχές ότι η ενδοομιλική τιμολογιακή πολιτική είναι 

σύμφωνη με τις συναλλακτικές συνθήκες στην ελεύθερη αγορά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

οι πιο χρήσιμες πληροφορίες για τον καθορισμό των τιμών μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με 

τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο. Σε ειδικές περιπτώσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 

λεπτομέρειες σχετικά με κάθε συμψηφιστική συναλλαγή που επηρεάζει τον καθορισμό της 

τιμής στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς. Συμψηφισμός συναλλαγών υπάρχει όταν για 

παράδειγμα ο πωλητής παραδίδει τα αγαθά σε χαμηλότερη τιμή επειδή ο αγοραστής παρέχει 

υπηρεσίες στον πωλητή χωρίς χρέωση, όπου υψηλότερο δικαίωμα (royalty) δίνεται ως 

αποζημίωση για σκόπιμα χαμηλότερη τιμή των προϊόντων και όπου έχει συναφθεί συμφωνία 

αμοιβαίας άδειας δικαιωμάτων εκμετάλλευσης σχετικά με τη χρήση τεχνογνωσίας. Άλλες 
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ειδικές περιπτώσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν στρατηγικές διαχείρισης ή το είδος της 

επιχείρησης.  

Για παράδειγμα συνθήκες υπό τις οποίες λειτούργησε επιχειρηματικά ο 

φορολογούμενος προκειμένου να εισέλθει σε μια νέα αγορά να αυξήσει το μερίδιο του σε μια 

υπάρχουσα αγορά να εισάγει νέα προϊόντα σε μια αγορά ή να αντιμετωπίσει αύξηση του 

ανταγωνισμού.  Πληροφορίες σχετικά με λειτουργίες που επιτελούνται μπορεί να είναι 

χρήσιμες για τη λειτουργική ανάλυση που συνήθως διενεργείται προκειμένου να 

εφαρμοστούν οι αρχές της ελεύθερης αγοράς. Η λειτουργική ανάλυση περιλαμβάνει την 

παραγωγή, συναρμολόγηση, τη διαχείριση της αγοράς υλικών, το χονδρικό εμπόριο, τον 

έλεγχο των αποθεμάτων, δραστηριότητες διαφήμισης και προώθηση πωλήσεων, τη μεταφορά 

και αποθήκευση, τους όρους δανεισμού πληρωμών, την εκπαίδευση και το προσωπικό. 

Οικονομικές πληροφορίες μπορεί επίσης να είναι χρήσιμες εάν υπάρχει ανάγκη να 

συγκριθούν κέρδη και ζημίες μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων με τις οποίες ο 

φορολογούμενος  έχει συναλλαγές. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν τα 

έγγραφα που εξηγούν το κέρδος και την ζημιά στο βαθμό που είναι αναγκαία για την 

αξιολόγηση της κατάλληλης πολιτικής των ενδοομιλικών τιμών. Θα μπορούσε επίσης να 

περιλαμβάνει τα έγγραφα που αφορούν έξοδα που προέρχονται από τις ξένες επιχειρήσεις του 

ομίλου. Μερικές σχετικές οικονομικές πληροφορίες μπορεί επίσης να βρίσκονται στην 

κατοχή των ξένων επιχειρήσεων του ομίλου. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να 

περιλαμβάνουν εκθέσεις σχετικά με το κόστος κατασκευής το κόστος έρευνας και ανάπτυξης 

τα γενικά και διοικητικά έξοδα. Επίσης τα έγγραφα μπορεί να είναι χρήσιμα για να φανεί η 

διαδικασία των διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό ή την αναπροσαρμογή των τιμών σε 

ελεγχόμενες συναλλαγές. Όταν οι φορολογούμενοι διαπραγματεύονται για τον καθορισμό ή 

την αναπροσαρμογή των τιμών με τις επιχειρήσεις του ομίλου μπορεί να είναι χρήσιμα τα 

έγγραφα που αφορούν την πρόβλεψη των κερδών και των διοικητικών εξόδων καθώς και των 

εξόδων πωλήσεων που θα πραγματοποιηθούν από ξένες θυγατρικές και που εξηγούν τον 

τρόπο με τον οποίο καθορίζονται οι ενδοομιλικές τιμές.  

 

5.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
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Σε αυτή την ενότητα γίνεται αναφορά σε ένα ειδικό θέμα και πιο συγκεκριμένα στα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία όπως περιγράφονται στις οδηγίες του ΟΟΣΑ. 

 

5.4.1 Εμπορικά άυλα 

 

 

Τα εμπορικά άυλα περιλαμβάνουν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, την τεχνογνωσία, τα σχέδια 

και τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενός αγαθού ή την παροχή μιας 

υπηρεσίας καθώς και άυλα δικαιώματα τα οποία αποτελούν περιουσιακά στοιχεία των 

επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται στους πελάτες ή χρησιμοποιούνται για την λειτουργία της. 

Τα άυλα στοιχεία μάρκετινγκ είναι ένας ειδικός και ιδιαίτερος τύπος εμπορικών άυλων με 

ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Τα εμπορικά άυλα δημιουργούνται μέσω δαπανηρής έρευνας 

και ανάπτυξης και ο κάτοχος συνήθως προσπαθεί να ανακτήσει τις δαπάνες αυτές και να έχει 

επιπλέον από τις πωλήσεις προϊόντων και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. Ο κύριος 

μπορεί να εκτελέσει την ερευνητική του δραστηριότητα για λογαριασμό του, με την 

προϋπόθεση να έχει τη νομική και οικονομική κυριότητα του εμπορικού άυλου. Τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες που 

βοηθούν την εμπορική εκμετάλλευση ενός προϊόντος η μιας υπηρεσίας. Μερικά άυλα 

περιουσιακά στοιχεία είναι δυνατόν να προστατεύονται από το εκάστοτε δίκαιο της χώρας 

και να χρησιμοποιούνται μόνο με την άδεια του κατόχου για τα σχετικά προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες. Η αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες 

συμπεριλαμβανομένης της φήμης και της αξιοπιστίας της εμπορικής επωνυμίας ή του 

εμπορικού σήματος και ενισχύεται από την ποιότητα των αγαθών και των υπηρεσιών που 

παρέχονται βάσει του ονόματος ή του σήματος, το βαθμό του ποιοτικού ελέγχου, τη διανομή 

και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που διατίθενται στη αγορά, την 

έκταση και την επιτυχία των διαφημιστικών δαπανών. Η πνευματική ιδιοκτησία όπως η 

τεχνογνωσία και τα εμπορικά μυστικά μπορεί να είναι άυλα εμπορικά περιουσιακά στοιχεία ή 

άυλα στοιχεία μάρκετινγκ. Η τεχνογνωσία και τα εμπορικά μυστικά είναι αποκλειστικές 

πληροφορίες ή γνώσεις που βοηθούν ή βελτιώνουν την εμπορική δραστηριότητα αλλά δεν 
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έχουν καταχωρηθεί για την προστασία τους όπως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Άρα έχουμε 

τον εξής ορισμό:
40

 

‘’ Η τεχνογνωσία αντιστοιχεί γενικά σε πληροφορίες βιομηχανικού, εμπορικού ή 

επιστημονικού χαρακτήρα που προκύπτουν από την προηγούμενη εμπειρία η οποία έχει 

πρακτική εφαρμογή στην λειτουργία μιας επιχείρησης και από την αποκάλυψη των οποίων 

μπορεί να προκύψει οικονομικό όφελος  ’’ 

Η  τεχνογνωσία μπορεί να περιλαμβάνει μυστικές βιομηχανικές μεθόδους ή 

τύπους ή άλλες απόρρητες πληροφορίες που αφορούν σε βιομηχανική, εμπορική ή 

επιστημονική εμπειρία που δεν καλύπτεται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Κάθε αποκάλυψη της 

τεχνογνωσίας  θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά την αξία της ιδιοκτησίας. Η τεχνογνωσία 

και τα εμπορικά μυστικά συχνά παίζουν σημαντικό ρόλο στις εμπορικές δραστηριότητες του 

ομίλου.       

 

5.4.2  Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εμπορικά σήματα 

 

 

Οι διαφορές μεταξύ των εμπορικών άυλων και των άυλων αγαθών μάρκετινγκ φαίνονται στη 

σύγκριση μεταξύ των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των εμπορικών σημάτων. Τα διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας αφορούν βασικά την παραγωγή αγαθών ενώ τα εμπορικά σήματα 

χρησιμοποιούνται στην προώθηση των πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών. Το δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας δίνει το αποκλειστικό δικαίωμα στον ιδιοκτήτη του να χρησιμοποιεί μια 

δεδομένη εφεύρεση για μια περιορισμένη χρονική περίοδο. Ένα εμπορικό σήμα μπορεί να 

υπάρχει επ’ αόριστον. Η προστασία του θα σταματήσει μόνο υπό ειδικές περιστάσεις. Ένα 

εμπορικό σήμα είναι ένα μοναδικό όνομα, σύμβολο ή εικόνα που ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος της 

άδειας μπορεί να χρησιμοποιήσει για να πιστοποιήσει ειδικά προϊόντα ή υπηρεσίες ενός 

συγκεκριμένου κατασκευαστεί για να απαγορεύσει τη χρήση τους από άλλα μέρη για 

παρόμοιους σκοπούς. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας μπορεί να δημιουργήσουν ένα μονοπώλιο 

σε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες ενώ τα εμπορικά σήματα  δεν μπορούν και αυτό οφείλετε 

στο γεγονός ότι οι ανταγωνιστές μπορεί να είναι σε θέση να πωλούν τα ίδια ή παρόμοια 
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προϊόντα εφόσον χρησιμοποιούν διαφορετικά διακριτικά σήματα. Τα διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας είναι συνήθως το αποτέλεσμα δαπανηρής έρευνας και ανάπτυξης και ο κάτοχος 

θα προσπαθήσει να ανακτήσει το κόστος καθώς και κέρδη από την πώληση των προϊόντων 

που καλύπτονται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από την παραχώρηση σε άλλους του 

δικαιώματος της χρήσης ή μέσω μιας οριστικής πώλησης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Η 

νομική δημιουργία ενός νέου εμπορικού σήματος σε μια συγκεκριμένη αγορά δεν είναι 

ιδιαίτερη δαπανηρή υπόθεση σε αντίθεση με τη διατήρηση ή την αύξηση της τιμής που είναι 

ακριβή υπόθεση. Η εντατική και δαπανηρή διαφημιστική εκστρατεία και άλλες 

δραστηριότητες μάρκετινγκ είναι απαραίτητες καθώς και δαπάνες για τον έλεγχο της 

ποιότητας του προϊόντος. Η αξία εξαρτάται από τη φήμη του ιδιοκτήτη για την ποιότητα στην 

παραγωγή και την παροχή υπηρεσιών και από το πόσο καλά αυτή η φήμη έχει διατηρηθεί. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις η τιμή για τον δικαιοπάροχο μπορεί να αυξηθεί ως αποτέλεσμα των 

προσπαθειών και τον δαπανών από τον δικαιούχο. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας εξαιτίας των εξαιρετικής ποιότητας χαρακτηριστικών τους μπορεί επίσης να 

έχουν μια πολύ ισχυρή επίδραση στην προώθηση πωλήσεων παρόμοια με του εμπορικού 

σήματος και οι πληρωμές για το δικαίωμα χρήσης ενός τέτοιου διπλώματος ευρεσιτεχνίας 

μπορεί να πρέπει να εξεταστούν υπό το ίδιο πρίσμα με τις πληρωμές για το δικαίωμα χρήσης 

ενός εμπορικού σήματος. 

 

 

 

   

5.4.3 Τιμολόγηση άυλων περιουσιακών στοιχείων 

 

 

Οι προϋποθέσεις για την τιμολόγηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να αφορούν 

άμεση πώληση του άυλου ή συμφωνία παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης για τα 

δικαιώματα επί των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Τα δικαιώματα (royalties) είναι 

κανονικά επαναλαμβανόμενη πληρωμή με βάση τα αποτελέσματα του χρήστη, τις πωλήσεις 

ή ακόμη και τα κέρδη. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες αλλαγές στα γεγονότα και τις 
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περιστάσεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναθεώρηση των ορών της πληρωμής. Η 

αποζημίωση για τη χρήση των άυλων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να περιλαμβάνεται στη 

τιμή που χρεώνεται για την πώληση των αγαθών όταν για παράδειγμα μα επιχείρηση πωλεί 

ημιτελή προϊόντα σε άλλη και ταυτόχρονα διαθέτει την εμπειρία της για την περαιτέρω 

επεξεργασία των προϊόντων που πωλεί. Αν θα μπορούσε να υποτεθεί ότι η ενδοομιλική τιμή 

των αγαθών περιλαμβάνει επιβάρυνση από τα royalties και ότι κάθε συμπληρωματική 

πληρωμή για δικαιώματα κανονικά πρέπει να απαγορεύεται από τη χώρα του αγοραστή θα 

εξαρτηθεί από τις συνθήκες της κάθε συμφωνίας και δεν φαίνεται να υπάρχει γενική αρχή η 

οποία μπορεί να εφαρμοστεί εκτός από το ότι δεν πρέπει να υπάρχει διπλή χρέωση για την 

παροχή της τεχνολογίας. Η ενδοομιλική τιμή μπορεί να είναι μια τιμή πακέτο δηλαδή για τα 

εμπορεύματα και για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία οπότε ανάλογα με τα γεγονότα και τις 

περιστάσεις, πρόσθετη πληρωμή για δικαιώματα δεν χρειάζεται να καταβληθεί από τον 

αγοραστή για την παροχή τεχνογνωσίας.  Αυτό το είδος της τιμής πακέτο μπορεί να χρειαστεί 

να αναλυθεί ξεχωριστά για τα royalties σύμφωνα με την αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού 

σε χώρες που επιβάλλουν παρακράτηση φόρου στη πηγή για τα δικαιώματα. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, άυλα περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να ομαδοποιούνται σε ένα πακέτο 

σύμβασης συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας , εμπορικών σημάτων και 

τεχνογνωσίας. Για παράδειγμα μια επιχείρηση μπορεί να χορηγήσει άδεια γα το σύνολο της 

βιομηχανικής και  πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχει. Τα μέρη του πακέτου μπορεί να 

πρέπει να εξεταστούν χωριστά για την επαλήθευση του χαρακτήρα του πλήρους 

ανταγωνισμού της ενδοομιλικής τιμολόγησης. 

 Είναι επίσης σημαντικό να ληφθεί υπόψη η αξία των υπηρεσιών όπως η 

τεχνική βοήθεια και εκπαίδευση των εργαζομένων που ο κάτοχος παρέχει σε σχέση με την 

τιμολόγηση. Εξίσου σημαντικό είναι όταν οι φορολογικές αρχές αξιολογούν την τιμολόγηση 

της ελεγχόμενης συναλλαγής που περιλαμβάνει άυλα περιουσιακά στοιχεία όπου η 

αποτίμηση είναι εξαιρετικά αβέβαιη θα πρέπει να γίνουν οι προσαρμογές που θα είχαν 

πραγματοποιηθεί σε συγκρίσιμες περιστάσεις από ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Έτσι αν οι 

ανεξάρτητες επιχειρήσεις θα είχαν καθορίσει την τιμολόγηση βασισμένοι σε συγκεκριμένη 

πρόβλεψη η ίδια προσέγγιση θα πρέπει να χρησιμοποιείτε από τις φορολογικές αρχές στην 

αξιολόγηση της τιμολόγησης. Σε μια τέτοια περίπτωση η φορολογική διοίκηση θα μπορούσε 

να ερευνήσει αν οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις είχαν πραγματοποιήσει επαρκείς προβλέψεις 

λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εξελίξεις που θα ήταν προβλέψιμες. Είναι γνωστό ότι είναι 

δύσκολο για την φορολογική αρχή ιδίως στην περίπτωση ενός φορολογουμένου μη 
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συνεργάσιμου να διαπιστώσει ποια κέρδη μπορούσαν να προβλεφθούν κατά το χρόνο 

σύναψης μιας συναλλαγής. Για παράδειγμα ο φορολογούμενος μπορεί να μεταβιβάσει άυλα 

περιουσιακά στοιχεία σε μια θυγατρική να τιμολογήσει royalties που δεν αντικατοπτρίζουν στ 

δηλωθείσα αξία του άυλου και αργότερα να υποστηρίξει ότι δεν ήταν δυνατό κατά το χρόνο 

μεταβίβασης να προβλέψει τη μετέπειτα επιτυχία του προϊόντος. Σε μια τέτοια περίπτωση οι 

εξελίξεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη φορολογική διοίκηση να ρωτήσει τι θα έκαναν 

ανεξάρτητες επιχειρήσεις με βάση τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες κατά το χρόνο 

συναλλαγής. Εάν ανεξάρτητες επιχειρήσεις είχαν σε μια τιμή με ρήτρα προσαρμογής σε 

ανάλογες περιπτώσεις θα πρέπει να επιτραπεί στη φορολογική διοίκηση να καθορίσει την 

τιμολόγηση βάσει της ρήτρας αυτής. Ομοίως αν ανεξάρτητες επιχειρήσεις θεωρούν τις 

απρόβλεπτες μεταγενέστερες εξελίξεις τόσο θεμελιώδες ώστε η εμφάνιση τους θα οδηγούσε 

σε επαναδιαπραγμάτευση της τιμολόγησης μιας συναλλαγής τότε αυτές οι εξελίξεις θα πρέπει 

επίσης να οδηγούν σε τροποποίηση της τιμολόγησης των συγκρίσιμων ελεγχόμενων 

συναλλαγών και μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Είναι γνωστό ότι οι φορολογικές 

διοικήσεις δεν είναι σε θέση να διενεργήσουν έλεγχο του φορολογούμενου παρά αρκετά 

χρόνια μετά τη συναλλαγή.  Σε μια τέτοια περίπτωση η φορολογική διοίκηση έχει το 

δικαίωμα να προσαρμόσει την τιμολόγηση αναφορικά με όλα τα ανοιχτά χρόνια μέχρι τη 

στιγμή που ο έλεγχος πραγματοποιείται με βάση τις πληροφορίες που ανεξάρτητες 

επιχειρήσεις θα είχαν χρησιμοποιήσει σε παρόμοιες περιστάσεις για να ρυθμίσουν τις τιμές 

τους.      

 

 

5.5 Ενδοομιλική παροχή υπηρεσιών 

 

 

Σχεδόν κάθε όμιλος επιχειρήσεων πρέπει να μεριμνήσει ώστε ένα ευρύ πεδίο υπηρεσιών να 

είναι διαθέσιμο στα μέλη της ιδίως διοικητικές τεχνικές οικονομικές και εμπορικές 

υπηρεσίες.
41

 Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν υπηρεσίες διαχείρισης 

συντονισμού και ελέγχου για το σύνολο του ομίλου. Το κόστος παροχής των υπηρεσιών 

αυτών ενδέχεται να επιβαρύνει αρχικά την μητρική. Μια ανεξάρτητη επιχείρηση που 
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χρειάζεται μια υπηρεσία μπορεί να την ζητήσει από έναν πάροχο υπηρεσιών που ειδικεύεται 

σε αυτού του είδους τις υπηρεσίες. Με παρόμοιο τρόπο ένα μέλος του ομίλου που χρειάζεται 

μια υπηρεσία μπορεί να την αποκτήσει άμεσα ή έμμεσα από ανεξάρτητες επιχειρήσεις ή από 

μια ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο όμιλο. Οι 

ενδοεταιρικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν συχνά αυτές που είναι τυπικά διαθέσιμες εξωτερικά 

από ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Οι ενδοεταιρικές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 

ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των ομίλων όπως και η έκταση στην οποία οι δραστηριότητες  

αυτές παρέχουν όφελος σε ένα ή περισσότερα μέλη του ομίλου. Κάθε περίπτωση εξαρτάται 

από τα πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες και τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο του ομίλου. 

Για παράδειγμα σε ένα αποκεντρωμένο όμιλο η μητρική εταιρεία μπορεί να περιορίσει τις 

ενδοομιλικές δραστηριότητες στην παρακολούθηση των επενδύσεων της στις θυγατρικές της 

με την ιδιότητα του μετόχου. Αντίθετα σε συγκεντρωτικό όμιλο το διοικητικό συμβούλιο των 

διευθυντών και ανωτέρων διευθυντικών στελεχών της μητρικής εταιρείας μπορεί να λαμβάνει 

όλες τις σημαντικές αποφάσεις όσον αφορά τις υποθέσεις των θυγατρικών της και η μητρική 

εταιρεία μπορεί να εκτελεί όλες τις λειτουργίες μάρκετινγκ εκπαίδευσης και διαχείρισης 

διαθεσίμων. 

 

 

    

 

5.5.1 Προσδιορισμός ενδοομιλικών υπηρεσιών 

 

 

Σύμφωνα με την αρχή του πλήρους ανταγωνισμού, το ερώτημα του κατά πόσο μια 

ενδοομιλική υπηρεσία έχει παρασχεθεί στα πλαίσια μιας δραστηριότητας σε ένα ή 

περισσότερα μέλη του ομίλου από άλλο μέλος του ομίλου εξαρτάται από το κατά πόσο η 

υπηρεσία αυτή παρέχει στο μέλος του ομίλου οικονομική η εμπορική αξία για την ενίσχυση 

της εμπορικής του θέση.
42

 Αυτό μπορεί να προσδιοριστεί με την εξέταση του κατά πόσο μια 

ανεξάρτητη επιχείρηση σε συγκρίσιμες συνθήκες θα ήταν πρόθυμη να πληρώσει για την 

                                                           
42

 Μουστακής Νικόλαος (2009), ΄΄Ένδοομιλικές Τιμολογήσεις μεταξύ πολυεθνικών επιχειρήσεων’’  
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υπηρεσία αυτή μια ανεξάρτητη επιχείρηση ή θα εκτελούσε μόνη της την υπηρεσία για τον 

εαυτό της. Αν η δραστηριότητα δεν είναι τέτοια για την οποία μια ανεξάρτητη επιχείρηση θα 

ήταν πρόθυμη να πληρώσει ή να εκτελέσει για τον εαυτό της η υπηρεσία κανονικά δεν πρέπει 

να θεωρείται ως μια υπηρεσία εντός του ομίλου σύμφωνα με την αρχή του πλήρους 

ανταγωνισμού. Μερικές ενδοομιλικές υπηρεσίες πραγματοποιούνται από ένα μέλος του 

ομίλου ώστε να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες ενός ή περισσοτέρων 

συγκεκριμένων μελών του ομίλου. Σε μια τέτοια περίπτωση είναι σχετικά εύκολο να 

καθοριστεί αν μια υπηρεσία έχει πραγματοποιηθεί. Κανονικά μια ανεξάρτητη επιχείρηση σε 

συγκρίσιμες συνθήκες θα ικανοποιούσε τις συγκεκριμένες ανάγκες είτε μόνη της είτε μέσω 

τρίτων. Έτσι σε μια τέτοια περίπτωση εύκολα διαπιστώνεται η ύπαρξη μιας ενδοομιλικής 

υπηρεσίας. Μια πιο σύνθετη ανάλυση είναι αναγκαία όταν μια επιχείρηση του ομίλου 

αναλαμβάνει δραστηριότητες που σχετίζονται με περισσότερα από ένα μέλη της ομάδας. Μια 

ενδοομιλική δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί για τα μέλη του ομίλου ακόμη και αν 

αυτά δεν την χρειάζονται. Μια τέτοια δραστηριότητα λαμβάνει χώρα όταν ένα μέλος του 

ομίλου συνήθως η μητρική εταιρεία, την πραγματοποιεί αποκλειστικά και μόνο λόγω του 

δικαιώματος ιδιοκτησίας ενός ή περισσοτέρων μελών του ομίλου δηλαδή με την ιδιότητα του 

μετόχου. Αυτό το είδος της δραστηριότητας δεν θα δικαιολογούσε μια επιβάρυνση για τις 

επιχειρήσεις που λαμβάνουν ως υπηρεσία. Μπορεί να αναφέρεται ως  ‘’ δραστηριότητα 

μετόχου ‘’ διακρινόμενη από την ευρύτερη έννοια ‘’ δραστηριότητα διαχείρισης ‘’. Οι 

δραστηριότητες διαχείρισης καλύπτουν ένα φάσμα δραστηριοτήτων από ένα μέτοχο που 

μπορεί να περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών σε άλλα μέλη του ομίλου. Αυτοί οι 

τελευταίοι τύποι δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν λεπτομερή σχεδιασμό υπηρεσιών για 

συγκεκριμένες δραστηριότητες διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης την παροχή 

τεχνικών συμβούλων ή σε ορισμένες περιπτώσεις παροχή συνδρομής στην καθημερινή 

διαχείριση. Τα ακόλουθα παραδείγματα αποτελούν δραστηριότητες μετόχου : 

 Οι δαπάνες των δραστηριοτήτων που αφορούν τη νομική δομή της ίδιας της μητρικής 

εταιρείας όπως η συνέλευση των μετόχων της μητρικής εταιρείας έκδοση των μετόχων 

της μητρικής εταιρείας και το κόστος του εποπτικού συμβουλίου. 

 Οι δαπάνες που αφορούν τις απαιτήσεις υποβολής αναφορών της ίδιας της μητρικής 

εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της ενοποίησης των αναφορών. 

 Το κόστος της άντλησης κεφαλαίων για την εξαγορά των συμμετοχών της. 

Αντίθετα αν για παράδειγμα η μητρική εταιρεία συγκεντρώνει κεφάλαια για λογαριασμό 

άλλου μέλους του ομίλου που θα χρησιμοποιήσει για να αποκτήσει μια νέα εταιρεία η 
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μητρική εταιρεία γενικά θεωρείται ότι παρέχει υπηρεσία προς την επιχείρηση του ομίλου. 

Άλλες δραστηριότητες που μπορούν να αφορούν την ομάδα ως σύνολο είναι εκείνες που 

ασκούνται σε κεντρικό επίπεδο από τη μητρική εταιρεία και τίθενται στη διάθεση του ομίλου. 

Οι δραστηριότητες που γίνονται σε κεντρικό επίπεδο εξαρτώνται από το είδος των 

επιχειρήσεων και την οργανωτική δομή του ομίλου αλλά γενικά περιλαμβάνουν διοικητικές 

υπηρεσίες όπως ο προγραμματισμός ο συντονισμός ο έλεγχος του προϋπολογισμού, 

οικονομικές συμβουλές, λογιστικές., ελεγκτικές, νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 

πληροφορικής, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όπως η εποπτεία των ταμειακών ροών και της 

φερεγγυότητας, η αύξηση του κεφαλαίου, οι δανειακές συμβάσεις, της αγοράς, της διανομής 

και της εμπορίας, υπηρεσιών σε θέματα προσωπικού όπως η πρόσληψη και η κατάρτιση. Τα 

κέντρα εξυπηρέτησης του ομίλου συχνά πραγματοποιούν την έρευνα και την ανάπτυξη ή τη 

διαχείριση και την προστασία των άυλων περιουσιακών στοιχείων για το σύνολο ή μέρος των 

εταιρειών του ομίλου. Πρόκειται για τον τύπο των δραστηριοτήτων που συνήθως θεωρούνται 

ενδοομιλικές υπηρεσίες επειδή είναι το είδος των δραστηριοτήτων που ανεξάρτητες 

επιχειρήσεις θα ήταν πρόθυμες να πληρώσουν για να τις αποκτήσουν ή να τις εκτελούν οι 

ίδιες.  

 

 

 

5.5.2 Προσδιορισμός τιμολόγησης ενδοομιλικών συναλλαγών  

 

 

Για να προσδιορίσει το ποσό εάν υπάρχει το οποίο επιβαρύνει τις υπηρεσίες η φορολογική 

αρχή θα πρέπει να προσδιορίσει τις ρυθμίσεις αν υπάρχουν που έχουν τεθεί σε εφαρμογή 

μεταξύ των επιχειρήσεων του ομίλου για να διευκολυνθεί η καταβολή αμοιβής για την 

παροχή υπηρεσιών.
43

 Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ρυθμίσεις για την χρέωση ενδοομιλικών 

υπηρεσιών μπορούν να προσδιοριστούν εύκολα. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο όμιλος 

χρησιμοποιεί μέθοδο άμεσης χρέωσης δηλαδή όταν οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις χρεώνονται 

                                                           
43  Μουστακής Νικόλαος (2009), ΄΄Ενδοομιλικές τιμολογήσεις μεταξύ πολυεθνικών επιχειρήσεων’’ 
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για συγκεκριμένες υπηρεσίες. Η μέθοδος άμεσης χρέωσης έχει μεγάλη πρακτική ευκολία για 

τις φορολογικές διοικήσεις διότι επιτρέπει τον σαφή προσδιορισμό της εκτέλεσης της 

υπηρεσίας και της βάσης πληρωμής. Με αυτό τον τρόπο η μέθοδος άμεσης χρέωσης 

διευκολύνει τη διαπίστωση του κατά πόσο η επιβάρυνση είναι σύμφωνη με την αρχή του 

πλήρους ανταγωνισμού. Ένας όμιλος επιχειρήσεων πρέπει να θεσπίζει διαδικασία άμεσης 

χρέωσης κυρίως όταν οι υπηρεσίες είναι παρόμοιες με εκείνες που παρέχονται σε 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή ακόμη και ανεξάρτητα μέρη. Εάν όμως συγκεκριμένες 

υπηρεσίες παρέχονται όχι μόνο σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις αλλά και σε ανεξάρτητες 

επιχειρήσεις και αποτελούν σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων του θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ότι ο όμιλος έχει τη δυνατότητα να επιδείξει ξεχωριστή βάση για τον υπολογισμό 

της χρέωσης. Ως αποτέλεσμα ο όμιλος σε μια τέτοια περίπτωση καλείται να υιοθετήσει την 

μέθοδο της άμεσης χρέωσης σε σχέση με τις συναλλαγές τους με επιχειρήσεις του ομίλου.  

Είναι αποδεκτό όμως αυτή η προσέγγιση δεν είναι η πιο ενδεδειγμένη. Η 

μέθοδος άμεσης χρέωσης για ενδοομιλικές υπηρεσίες είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

εφαρμοστεί στην πράξη. Γι αυτό οι όμιλοι έχουν αναπτύξει άλλες  μεθόδους χρέωσης για 

υπηρεσίες που παρέχονται από τη μητρική επιχείρηση ή τα κέντρα εξυπηρέτησης του ομίλου. 

Η πρακτική των πολυεθνικών για τη χρέωση υπηρεσιών εντός ομίλου είναι συχνά να 

προβούν σε ρυθμίσεις που είναι είτε άμεσα αναγνωρίσιμες αλλά όχι με τη μέθοδο άμεσης 

χρέωσης είτε δεν είναι άμεσα αναγνωρίσιμες και ενσωματώνονται σε άλλες τιμολογήσεις. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις οι πολυεθνικές θα συνειδητοποιήσουν ότι έχουν λίγες εναλλακτικές 

λύσεις και πρέπει να χρησιμοποιήσουν μεθόδους κατανομής του κόστους. Τέτοιες μέθοδοι 

αναφέρονται ως μέθοδοι έμμεσης χρέωσης και θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο εάν δοθεί η 

πρέπουσα σημασία στην αξία των υπηρεσιών για τους αποδέκτες και στον βαθμό στον οποίο 

παρέχονται συγκριτικά στοιχεία για υπηρεσίες μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Αυτές οι 

μέθοδοι υπολογισμού της επιβάρυνσης δεν είναι αποδεκτές εφόσον υπάρχουν υπηρεσίες που 

αποτελούν κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης και δεν παρέχονται μόνο σε συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις αλλά και σε ανεξάρτητα μέρη. Οποιαδήποτε μέθοδος έμμεσης  χρέωσης πρέπει 

να είναι περιέχει διασφαλίσεις κατά της χειραγώγησης και να ακολουθεί τις λογιστικές αρχές 

και πλαίσιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μια μέθοδος έμμεσης χρέωσης μπορεί να είναι 

αναγκαία λόγω της φύσης της παρεχόμενης υπηρεσίας. Ένα παράδειγμα είναι όταν η 

αναλογία της αξίας των υπηρεσιών που παρέχονται στις διάφορες σχετικές μονάδες του 

ομίλου δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί παρά μόνο κατά προσέγγιση. Αυτό το πρόβλημα 

μπορεί να προκύψει όταν οι δραστηριότητες προώθησης των πωλήσεων που 
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πραγματοποιούνται σε κεντρικό επίπεδο μπορούν να επηρεάσουν την ποσότητα των αγαθών 

που κατασκευάζονται ή πωλούνται από τις θυγατρικές. Μια άλλη περίπτωση είναι όταν η 

ξεχωριστή ανάλυση και καταγραφή των σχετικών δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών για 

κάθε θυγατρική συνεπάγεται διοικητική επιβάρυνση δυσανάλογα υψηλή σε σχέση με τις 

δραστηριότητες της ίδιας. Σε τέτοια περίπτωση η επιβάρυνση θα μπορούσε να καθορίζεται με 

την κατανομή μεταξύ όλων των θυγατρικών , των εξόδων που δεν μπορούν να κατανεμηθούν 

άμεσα δηλαδή εξόδων που δεν μπορεί να επιβαρύνουν τους πραγματικούς δικαιούχους που 

δέχτηκαν τις σχετικές υπηρεσίες. Για να ικανοποιήσει την αρχή του πλήρους ανταγωνισμού ή 

μέθοδος κατανομής που επιλέγεται πρέπει να οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα που θα είναι 

σύμφωνο με αυτό που συγκρίσιμες ανεξάρτητες επιχειρήσεις θα ήταν διατεθειμένες να 

δεχτούν. Η κατανομή μπορεί να βασίζεται στον κύκλο εργασιών, στο απασχολούμενο 

προσωπικό ή σε κάποια άλλη βάση. Η καταλληλότητα της μεθόδου εξαρτάται από τη φύση 

και τη χρήση της υπηρεσίας. Η αποζημίωση για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε 

συνδεδεμένη επιχείρηση μπορεί να περιλαμβάνει στην τιμή άλλων συναλλαγών όπως  για 

παράδειγμα η τιμή για την άδεια εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή για την 

τεχνογνωσία μπορεί να περιλαμβάνει μια πληρωμή για υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας ή 

κεντρικές υπηρεσίες που παρέχονται. Σε τέτοιες περιπτώσεις η φορολογική διοίκηση και οι 

φορολογούμενοι θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχει πρόσθετο τέλος εξυπηρέτησης που 

χρεώνεται και ότι δεν υπάρχει διπλή έκπτωση. Στην προσπάθεια να καθορίσουμε την τιμή 

του πλήρους ανταγωνισμού σε σχέση με τις ενδοεταιρικές υπηρεσίες το θέμα πρέπει να 

εξεταστεί τόσο από την άποψη του παρόχου της υπηρεσίας όσο και από την άποψη του 

αποδέκτη της υπηρεσίας. Από την άποψη αυτή οι σχετικές εκτιμήσεις περιλαμβάνουν την 

αξία της υπηρεσίας για το παραλήπτη και πόσο μια ανεξάρτητη επιχείρηση θα ήταν 

διατεθειμένη να πληρώσει για την υπηρεσία αυτή σε ανάλογες συνθήκες.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο 

 

6 Χρηματοοικονομικές συναλλαγές 

 

6.1 Εισαγωγή 
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Οι κανόνες ενδοομιλικής τιμολόγησης εφαρμόζονται σε όλες τις κατηγορίες των 

ενδοομιλικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοοικονομικών 

συναλλαγών κάθε είδους.  Από ενδοομιλικές δανειοδοτήσεις μέχρι εξειδικευμένες και 

πολύπλοκες χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Οι κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών 

συναλλαγών αφορούν τους τραπεζικούς ομίλους, τις ασφαλιστικές εταιρείες και όλες τις 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό τομέα ή μέλη πολυεθνικού 

ομίλου που υφίστανται συναλλαγές χρηματοοικονομικής φύσης. Για το λόγο αυτό η έννοια 

της αρχής των ίσων αποστάσεων βρίσκει εφαρμογή σε αυτές τις  πολύπλοκες  περιπτώσεις 

ενδοομιλικών συναλλαγών. Αντικείμενο μελέτης είναι η εφαρμογή και απόδειξη της αρχής 

των ίσων αποστάσεων στις περιπτώσεις σύνθετων αλλά και απλούστερων 

χρηματοοικονομικών συναλλαγών είτε αυτές διεξάγονται μεταξύ τραπεζικών ιδρυμάτων ή 

εταιρειών - μελών τραπεζικών και χρηματοοικονομικών ομίλων. Βασική ιδιαιτερότητα ως 

προς την τεκμηρίωση των συγκεκριμένων ενδοομιλικών συναλλαγών αποτελεί το γεγονός ότι 

καταλαμβάνονται από συγκεκριμένο ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο, ενώ δεν πρέπει να 

αγνοηθεί ο παράγοντας ότι στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις περιπτώσεις, για τις εν λόγω 

συναλλαγές οι αντίστοιχες επιχειρήσεις υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες κανονιστικής 

συμμόρφωσης από τους αρμόδιους εποπτικούς φορείς όπως την Τράπεζα της Ελλάδος.  

 

6.2 Λειτουργική ανάλυση χρηματοοικονομικών ενδοομιλικών 

συναλλαγών 

 

Σε ένα οικονομικό σύστημα διακρίνονται δύο κατηγορίες συμμετοχόντων: οι πλεονασματικές 

οικονομικές μονάδες (θετικοί αποταμιευτές) και οι ελλειμματικές οικονομικές μονάδες 

(αρνητικοί αποταμιευτές). Θετικοί αποταμιευτές θεωρούνται οι επιχειρήσεις που 

καταναλώνουν ένα μέρος του διαθέσιμου κέρδους σε ορισμένη χρονική περίοδο 

αποταμιεύοντας το μένοντα κέρδος. Αρνητικοί αποταμιευτές θεωρούνται οι επιχειρήσεις που 

καταναλώνουν περισσότερα από αυτό που διαθέτουν για ορισμένη χρονική περίοδο. Ένα 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έχει ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά 

κεφαλαίων από τους θετικούς στους αρνητικούς αποταμιευτές λειτουργώντας με αυτό τον 
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τρόπο ως διαμεσολαβητής. Σύμφωνα με τον ορισμό
44

, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ορίζεται ως 

η επιχείρηση της οποίας η δραστηριότητας συνίσταται στην αποδοχή από το κοινό 

καταθέσεων  ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων και στη χορήγηση πιστώσεων για ίδιο 

λογαριασμό. Η βασική λειτουργίας της τράπεζας είναι η χορήγηση κεφαλαίων. Για την 

επίτευξη αυτής της λειτουργίας οι τράπεζες δανείζουν και δανείζονται η μια από την άλλη. Η 

επίτευξη κέρδους προκύπτει από τη διαφορά στο επιτόκιο με το οποίο δανείζεται και στην 

συνέχεια δανείζει. Η τραπεζική δραστηριότητα βασίζεται στην άντληση διαχείριση και 

χορήγηση κεφαλαίων στην αγορά. Άρα για την ορθή τραπεζική λειτουργία σημαντικό ρόλο 

παίζει η επάρκεια της ρευστότητας και των κεφαλαίων, η αποτελεσματική διαχείριση των 

διαθεσίμων, η γρήγορη άντληση κεφαλαίων με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος  

χρήματος και τη χρηματοδότηση της αγοράς με επαρκές περιθώριο κέρδους. Το κύκλωμα της 

άντληση εξαρτάται όπως είναι φυσικό από ποικίλους παράγοντες όπως το οικονομικό και 

πολιτικό περιβάλλον, οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες η επιχειρηματική στρατηγική και 

άλλα.  

Η σημαντικότερη λειτουργία στο πλαίσιο των τραπεζικών ομίλων αποτελεί η 

διαχείριση των διαθεσίμων. Η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής  Διαχείρισης είναι υπεύθυνη 

για την χρηματοδότηση και την εξασφάλιση της ρευστότητας της Τράπεζας.  Πιο 

συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνη για τη χρηματοδότηση της τράπεζας, τη διαχείριση των 

χρηματοοικονομικών της μέσων, την παρακολούθηση της  χρηματοοικονομικής επάρκειας 

καθώς  και λοιπές λειτουργίες.  Η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής  Διαχείρισης καλύπτει τις 

δραστηριότητες αυτές παρακολουθώντας τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία της Τράπεζας 

ή εταιρείας αξιολογώντας τις ανάγκες ρευστότητας και κεφαλαίων προϋπολογίζοντας τα 

κεφάλαια σε επιμέρους δραστηριότητες και προϊόντα και εκτελώντας συναλλαγές στις 

εγχώριες και διεθνείς  χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές. Μια επιπλέον σημαντική λειτουργία 

ενός τραπεζικού ομίλου συνίσταται στο σχεδιασμό των προϊόντων που συνεπάγεται μια 

σύνθετη διαδικασία για την οποία απαιτείται η συνεργασία πολλών και ξεχωριστών 

τμημάτων της επιχείρησης. Η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός των προϊόντων περιλαμβάνει 

διαδικασίες εντοπισμού της επιχειρηματικής ευκαιρίας και σύλληψη ιδέας , σχεδιασμού και 

ανάλυση ενός νέου προϊόντος  και κατάρτιση ορθού πλάνου υλοποίησης.  

Πέραν των άνω λειτουργιών υπάρχουν και υποστηρικτικές λειτουργίες  όπως 

νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού κτλ. 
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Ένας τραπεζικός όμιλος μέσω των τραπεζών και των θυγατρικών εταιρειών 

δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα προσφέροντας και άλλες 

υπηρεσίες όπως ασφαλιστικές ή διαχείριση επενδυτικών προϊόντων κτλ. Με αυτόν τον τρόπο 

ο όμιλος εκτίθεται σε κινδύνους όπως είναι ο πιστωτικός κίνδυνος , ο κίνδυνος της αγοράς, ο 

κίνδυνος επιτοκίων, ο κίνδυνος ρευστότητας κτλ. Πιο συγκεκριμένα πιστωτικός κίνδυνος 

είναι ο κίνδυνος οικονομικής ζημίας που σχετίζεται με την αθέτηση από μεριάς οφειλέτη 

έναντι της  τράπεζας ή θυγατρική της εταιρείας. Επίσης κίνδυνος επιτοκίων είναι ο κίνδυνος 

αρνητικής επίπτωσης στη χρηματοοικονομική θέση ενός ομίλου λόγω της έκθεσης του σε 

μεταβολές στις αγορές επιτοκίων. Ο παράγοντας αυτός είναι σημαντικός για την 

δραστηριότητα του ομίλου. Ο κίνδυνος επιτοκίων προέρχεται από τις δραστηριότητες από 

βραχυπρόθεσμα ταμειακά υπόλοιπα, δάνεια προς θυγατρικές, μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε 

χρηματοοικονομικά στοιχεία και καλύπτεται στη διατραπεζική αγορά. Σημαντικό κίνδυνο 

αναλαμβάνουν τραπεζικοί όμιλοι και γενικότερα πολυεθνικές εταιρείες που διενεργούν 

ενδοομιλικές συναλλαγές είναι ο κίνδυνος ρευστότητας. Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται 

με τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο που προκύπτει από αναντιστοιχία μεταξύ στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού. Ο κίνδυνος ρευστότητας αναφέρεται στην αδυναμία να καλύψει 

τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις όταν αυτές καταστούν απαιτητές λόγω ανεπαρκούς 

ρευστότητας. Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται και με την πιθανότητα ρευστοποίησης 

στοιχείων του ενεργητικού σε χαμηλότερες τιμές από την αξία τους με συνέπεια τη μείωση 

του ενεργητικού του ομίλου. Η ενίσχυση μιας τράπεζας πηγάζει από καταθέσεις πελατών και 

από τον διατραπεζικό δανεισμό. Επιπλέον κίνδυνοι που σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες 

λειτουργίας του ομίλου όπως ο κίνδυνος της απάτης, ο κίνδυνος μη εξυπηρετούμενων 

δανείων, ο κίνδυνος υποβάθμισης της πιστοληπτικής αξιολόγησης από τους διεθνείς οίκους, η 

παραβίαση ασφαλείας των συστημάτων πληροφορικής κτλ. Ακόμη ο κίνδυνος της φήμης 

δεδομένου ότι η διαφύλαξη της φήμης ενός τραπεζικού ομίλου είναι μέγιστης σημασίας για 

τη συνέχιση της ευημερίας και ανάπτυξης του.   

 

6.3 Οικονομική ανάλυση χρηματοοικονομικών συναλλαγών  

 

 

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες χρηματοοικονομικών συναλλαγών που χρήζουν τεκμηρίωσης 

για σκοπούς transfer pricing όταν γίνονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών. Οι συναλλαγές 
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είτε αφορούν τη βασική επιχειρηματική δραστηριότητα των τραπεζών όπως καταθέσεις, 

χρηματοοικονομικά προϊόντα, παράγωγα, ομόλογα κτλ είτε αφορούν την κατηγορία 

υπηρεσιών που παρέχονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών στο πλαίσιο πολυεθνικών 

ομίλων. Ακόμη αντικείμενο τεκμηρίωσης αποτελούν συναλλαγές  μεταξύ κεντρικού και 

υποκαταστήματος παρά το γεγονός ότι από νομική άποψη δεν θεωρείται ότι έχουν ξεχωριστή 

νομική προσωπικότητα αλλά μια οντότητα. Παρακάτω θα αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά σε 

διάφορες  χρηματοοικονομικές συναλλαγές. 

 

6.3.1 Χαρακτηριστικά χρηματοοικονομικών συναλλαγών 

 

 

 Δανειοδοτήσεις 
45

 

Οι δανειοδοτήσεις περιλαμβάνουν μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια, ομολογιακά 

δάνεια, διατραπεζικές τοποθετήσεις και καταθέσεις κτλ. Τα επιτόκια διαμορφώνονται αφού 

ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά  της συναλλαγής όπως η πιστοληπτική ικανότητα της 

θυγατρικής, οι κίνδυνοι της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται και διάφορες 

επιχειρηματικές στρατηγικές.  

 

 Συγκέντρωση Ρευστότητας (Cash Pooling)
46

 

Είναι μια μέθοδος για την διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων ενός πολυεθνικού Ομίλου. 

Με τη χρήση της μεθόδου αυτής αποφεύγεται ο δανεισμός των θυγατρικών από τρίτους τη 

στιγμή που υπάρχουν θυγατρικές του Ομίλου που έχουν πλεόνασμα ταμειακών διαθεσίμων. 

Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται στην εταιρεία η οποία έχει ανάγκη ρευστότητας να 

χρησιμοποιήσει χρηματικά διαθέσιμα της θυγατρικής ή συνδεδεμένης εταιρείας. Με αυτό τον 

τρόπο οι εταιρείες διαπραγματεύονται καλύτερους όρους επιτοκίων συγκριτικά με τρίτες 

τράπεζες. 
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 Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 
47

 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι προθεσμιακές συμφωνίες (forwards) οι συμφωνίες 

ανταλλαγών (swaps) τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και τα δικαιώματα 

προαίρεσης (options) . Ειδικότερα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα αποτελούν οι 

συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων , οι συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων, τα ειδικά τύπου 

παράγωγα και  οι εξωχρηματιστηριακές  συναλλαγές συναλλάγματος μεταξύ των 

συνδεδεμένων εταιρειών. Αυτές οι συναλλαγές πραγματοποιούνται συνήθως με σκοπό την 

αντιστάθμιση των κινδύνων και όχι με σκοπό την κερδοφορία.  

 

 Τιτλοποιήσεις  Απαιτήσεων 
48

 

Στα πλαίσια των τραπεζικών ομίλων πραγματοποιούνται τιτλοποιήσεις απαιτήσεων με βάση 

το νομοθετικό καθεστώς που ισχύει σε κάθε χώρα που είναι αυτές εγκατεστημένες. Στην 

Ελλάδα η τιτλοποίηση απαιτήσεων
49

,  και πραγματοποιείται με την πώληση των απαιτήσεων 

προς εταιρεία ειδικού σκοπού η οποία είναι χωριστή για κάθε τιτλοποίηση. Ο σκοπός της 

τιτλοποίησης είναι η άντληση κεφαλαίων από τις αγορές με εξασφάλιση επί του 

χαρτοφυλακίου απαιτήσεων που έχουν δοθεί προς την εταιρεία ειδικού σκοπού. 

 

 Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων 
50

 

Συνηθισμένη δραστηριότητα είναι η παροχή υπηρεσιών πρακτορείας επιχειρηματικών  

απαιτήσεων  (Factoring). Στην ουσία πρόκειται για προεξόφληση από ένα τραπεζικό ίδρυμα 

στους πελάτες τους έναντι απαιτήσεων που έχουν από τρίτους (π.χ επιταγές, 

συναλλαγματικές)  με εκχώρηση των απαιτήσεων. Είναι σύνηθες μια συνδεδεμένη εταιρεία 

να έχει αναλάβει έναντι προμήθειας ίσης με το ποσοστό επί του ποσού της συνολικής 

απαίτησης. Το ρόλο της διαμεσολάβησης για την είσπραξη των απαιτήσεων την παρέχουν τα 

πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων για εταιρείες ή πρόσωπα που βρίσκονται εκτός 

Ελλάδας. Η συγκεκριμένη προμήθεια διαμεσολάβησης  αποτελεί αντικείμενο τεκμηρίωσης. 
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 Υπηρεσίες ασφάλισης και αντασφάλισης και υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών 

στοιχείων 
51

 

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες εντοπίζονται στον ασφαλιστικό κλάδο και παρουσιάζουν 

ιδιαιτερότητες. Πρόκειται αφενός για υπηρεσίες ασφάλισης (insurance) και αντασφάλισης 

(reinsurance) και αφετέρου για υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (asset 

management) όσο αναφορά τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ως ασφαλιστής ορίζεται η διαδικασία 

κατά την οποία το ένα συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί έναντι αμοιβής που καλείται 

ασφάλιστρο να αποζημιώνει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για συγκεκριμένο κίνδυνο, ευθύνη 

ή ζημία η οποία προκύπτει από συγκεκριμένα ή τυχαία γεγονότα. Η αντασφάλιση είναι ένας 

τύπος ασφάλισης κατά την οποία μια ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να μεταφέρει σε άλλο 

ασφαλιστή όλες ή μέρος των υποχρεώσεων της όσον αφορά απαιτήσεις που προκύπτουν από 

συμβάσεις. Όσο αναφορά την σχέση πελάτη, ασφαλιστή και αντασφαλιστή περιβάλλονται 

συνήθως μεσίτες οι οποίοι λειτουργούν έναντι προμήθειας και διαχειριστές οι οποίοι 

αναλαμβάνουν την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των ασφαλιστικών και 

αντασφαλιστικών επιχειρήσεων έναντι αμοιβών διαχείρισης. Όσο αναφορά την υπηρεσία 

διαχείρισης κεφαλαίων ορίζεται η επαγγελματική διαχείριση κινητών αξιών (μετοχών, 

ομολογιακών και άλλων κινητών αξιών) και περιουσιακών στοιχείων με σκοπό και στόχο την 

επίτευξη συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων προς όφελος των επενδυτών. Οι επιμέρους 

λειτουργίες που εκτελούνται στο πλαίσιο των υπηρεσιών διαχείρισης κεφαλαίων 

περιλαμβάνουν υποστηρικτικές υπηρεσίες, διαχείριση πόρων και κεφαλαίων, εκτέλεση 

συναλλαγών, διαχείριση κινδύνων, έρευνα, διαχείριση επενδύσεων. Δευτερεύουσες 

λειτουργίες αποτελούν διάφορες υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως νομικές και οικονομικές, η 

εκτίμηση και αποτίμηση κεφαλαίων, η πραγματοποίηση διαγνωστικών ελέγχων και η 

διαχείριση  χαρτοφυλακίου. Οι ενδοομιλικές συναλλαγές στο πλαίσιο μιας επιχείρησης 

αντασφαλίσεων συνήθως σχετίζονται με υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων, συμβουλευτικές 

και υποστηρικτικές υπηρεσίες. 

 

6.3.2 Τεκμηρίωση χρηματοοικονομικών ενδοομιλικών συναλλαγών 
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Η  τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων στα πλαίσια μιας συναλλαγής μεταξύ 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων μπορεί να στοιχειοθετηθεί με την υιοθέτηση μίας ή 

περισσοτέρων μεθόδων τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών. Οι 

Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ αναφέρουν πέντε βασικές μεθόδους οι οποίες έχουν 

αναλυθεί και τεκμηριωθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο. Στην περίπτωση των 

χρηματοοικονομικών συναλλαγών η μέθοδος που είναι ευρύτερα διαδεδομένη είναι αυτή της 

συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής. Πρόκειται για τη μέθοδο τεκμηρίωσης η οποία θεωρείται 

η πλέον αξιόπιστη δεδομένου ότι στηρίζεται σε στοιχεία όμοιων ή συγκρίσιμων συναλλαγών 

που πραγματοποιούνται με ανεξάρτητα τρίτα μέρη και άρα παρέχουν με άμεσο τρόπο 

απόδειξη του συμφώνου με την αρχή των ίσων αποστάσεων μιας ενδοομιλικής συναλλαγής. 

Παρακάτω παραθέτω ενδεικτικά ορισμένες περιπτώσεις χρηματοοικονομικών συναλλαγών 

και ποια μέθοδος επικρατεί για την τεκμηρίωση της ενδοομιλικής συναλλαγής.  

 Συγκέντρωση ρευστότητας (Cash Pooling) 
52

 

Στο πλαίσιο του cash pooling, οι συνδεδεμένες εταιρείες ενός ομίλου δανείζουν τα 

πλεονάζοντα διαθέσιμά τους, τα οποία συγκεντρώνονται σε ένα λογαριασμό και αποτελούν 

αντικείμενο διαχείρισης σε κεντρικό επίπεδο ή δανείζονται από το cash pool που 

δημιουργείται για την κάλυψη των ταμειακών της αναγκών και η κίνηση η οποία προκύπτει 

από τη δραστηριότητα αυτή καταχωρείται σε ένα αλληλόχρεο λογαριασμό. Σκοπός της 

συγκέντρωσης ρευστών διαθεσίμων δεν είναι η πραγματοποίηση κερδών επί των ημερησίων 

χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που ενεργοποιούνται από το σύστημα, αλλά η ευνοϊκότερη 

για τον όμιλο διαχείριση της ρευστότητας προς όφελος των συνδεδεμένων εταιρειών. Η 

τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών που προκύπτουν στο πλαίσιο του cash pooling 

θα πρέπει να διακριθούν σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με τη θέση ρευστότητας και την 

επιμέρους συναλλαγή που πραγματοποιεί η εκάστοτε θυγατρική. Για παράδειγμα, στην 

περίπτωση πλεονάζουσας ρευστότητας και με την υπόθεση εργασίας ότι αναφερόμαστε σε 

θυγατρική εταιρεία εγκατεστημένη στην Ελλάδα, μπορούμε για την τεκμηρίωση αυτού του 

σκέλους της συναλλαγής να χρησιμοποιήσουμε ως σημείο αναφοράς για τη σύγκριση τα 

επιτόκια των ελληνικών καταθέσεων ταμιευτηρίου. Με άλλα λόγια, μια εταιρεία εύλογα θα 

θελήσει να συμμετάσχει στο cash pool μόνο αν πρόκειται να λάβει ένα επιτόκιο που θα είναι 

μεγαλύτερο ή ίσο με αυτό που θα λάμβανε από έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου, έχοντας 
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δηλαδή δεσμεύσει τα διαθέσιμά της σε έναν καταθετικό λογαριασμό. Αντιθέτως, σε 

περίπτωση ελλειμματικών ταμειακών διαθεσίμων, η συναλλαγή θα εξετασθεί ως δανεισμός 

και θα εφαρμοσθεί άλλη μέθοδος τεκμηρίωσης στο πλαίσιο της οποίας θα αναζητηθεί το 

κόστος δανεισμού της ίδιας εταιρείας με επιτόκια που εφαρμόζονται σε εξωτερικές 

συγκρίσιμες συναλλαγές μεταξύ τρίτων δανειστών και δανειζομένων. 

 Πωλήσεις Ομολόγων 
53

 

Όσο αναφορά σε ενδοομιλικές συναλλαγές πώλησης ομολόγων έχει τεθεί το ερώτημα με ποια 

προσέγγιση θα μελετηθεί το φαινόμενο. Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο φορολογικών 

ελέγχων έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι κατάλληλα εξωτερικά στοιχεία μπορούν να 

αντληθούν από διεθνείς βάσεις δεδομένων όπως η Bloomberg η οποία παρέχει τη δυνατότητα 

εντοπισμού στοιχείων πραγματικών τιμών προσφοράς και ζήτησης αλλά και τιμών κατά 

εκτίμηση όπως η Thomson η οποία δίνει τη δυνατότητα ανεύρεσης σχετικών τιμών. Η 

αντίθετη άποψη υποστηρίζει ότι πρέπει  να επεξεργαζόμαστε τα σχετικά συγκριτικά στοιχεία 

της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) τα 

οποία ανταποκρίνονται περισσότερο στα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας. Με βάση αυτά 

δεν μπορεί να δοθεί μια ξεκάθαρη απάντηση. Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούν να 

αγνοηθούν εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία που προέρχονται από διεθνείς και αξιόπιστες 

βάσεις δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ περί 

ενδοομιλικής τιμολόγησης δεν επιβάλλουν συγκεκριμένη πηγή άντλησης πληροφοριών, 

δεδομένων και συγκριτικών στοιχείων για την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών. 

Οποιαδήποτε παράμετρος  έχει επίδραση στην τιμή του ομολόγου πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη. 

 Δραστηριότητες ασφάλισης και αντασφάλισης και διαχείρισης κεφαλαίων 
54

 

Στην περίπτωση αυτή η μέθοδος που επικρατεί είναι η μέθοδος της συγκρίσιμης μη 

ελεγχόμενης τιμής με τη χρήση συγκριτικών στοιχείων.  Η περίπτωση της συγκρίσιμης μη 

ελεγχόμενης τιμής με εσωτερικά συγκριτικά στοιχεία είναι ιδιαίτερα πρόσφορη σε 

περιπτώσεις που το ελεγχόμενο μέρος πραγματοποιεί παρόμοιες συναλλαγές με ανεξάρτητα 

τρίτα μέρη. Όταν οι υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων είναι σε σημαντικό 

                                                           
53

 Αθανασάκη Βασιλική (2015), ‘’Η εφαρμογή της αρχής των ίσων αποστάσεων στις χρηματοοικονομικές 
ενδοομιλικές συναλλάγες’’ 
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ενδοομιλικές συναλλάγες’’ 
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βαθμό ενοποιημένες θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και η μέθοδος του επιμερισμού 

κέρδους.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ο 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ  ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  1
η 

 

Ο Πολυεθνικός Όμιλος Επιχειρήσεων με έδρα της Μητρικής τις ΗΠΑ διαθέτει θυγατρικές  

στην Ελλάδα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελβετία. Η συμμετοχή σε όλες τις θυγατρικές 

είναι 100%. Ενέργειες Ομίλου: 

a) Η EN Corp πουλά στην ελληνική θυγατρική προϊόντα που η ΕΛΛΑΣ ΑΕ μεταπωλεί 

λιανικώς σε τρίτους. 

b) Η UK Ltd έχει δανείσει έντοκα στην Ελληνική θυγατρική. 

c) Η SWISS AG έχει στην ιδιοκτησία της τα Δικαιώματα που διαθέτει ο Όμιλος και έχει 

παραχωρήσει κάποιο δικαίωμα χρήσης στην ΕΛΛΑΣ ΑΕ.  

Όλες οι συναλλαγές είναι σε ευρώ 

 

Περίπτωση 1
η 

 

Πώληση 1000 μονάδων αγαθών που πρόκειται να μεταπωληθούν σε τρίτους από μητρική των 

ΗΠΑ σε ελληνική θυγατρική. 
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Με ενδοομιλική τιμολόγηση 5 

ευρώ/μονάδα 

EN 

Corp 
ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ 

Έσοδα πωλήσεων 5000,00 8500,00 8500,00 

Κόστος Πωληθέντων 3500,00 5000,00 3500,00 

Μικτό κέρδος 1500,00 3500,00 5000,00 

Διοικητικά Έξοδα 200,00 400,00 600,00 

Φορολογητέα Κέρδη 1300,00 3100,00 4400,00 

Φορολογικός συντελεστής 20% 30% 27,05% 

Φόρος Εισοδήματος 260,00 930,00 1190,00 

        

Με ενδοομιλική τιμολόγηση 7 

ευρώ/μονάδα 

EN 

Corp ΕΛΛΑΣ ΑΕ    ΟΜΙΛΟΣ 

Έσοδα πωλήσεων 7000,00 8500,00     8500,00 

Κόστος Πωληθέντων 3500,00 7000,00     3500,00 

Μικτό κέρδος 3500,00 1500,00     5000,00 

Διοικητικά Έξοδα 200,00 400,00       600,00 

Φορολογητέα Κέρδη 3300,00 1100,00      4400,00 

Φορολογικός συντελεστής 20% 30%      22,50% 

Φόρος Εισοδήματος 660,00 330,00      990,00 

Πίνακας 1
oς

: Ενδοομιλικές συναλλαγές 

 

Τελική φορολογική επιβάρυνση σε επίπεδο Ομίλου φορολογικός συντελεστής 22,50% αντί 

27,05% 

.Περίπτωση 2
η 

Δανεισμός συνδεδεμένων 

 

  UK Ltd ΕΛΛΑΣ   



 

 69 

ΑΕ  ΟΜΙΛΟΣ 

Έσοδα τόκων 500,00   500,00 

Έξοδα τόκων   500,00 500,00 

Φορολογητέα Κέρδη 500,00 <500> 0,00 

Φορολογικός Συντελεστής 20% 30% 25% 

Φόρος Εισοδήματος 100,00   100,00 

Αποφυγή Φόρου Εισοδήματος   150,00 150,00 

Μείωση Φορολογικής Επιβάρυνσης <100> 150,00 50,00 

Πίνακας 2
oς

 : Ενδοομιλικές συναλλαγές 

 

Μείωση φορολογικής επιβάρυνσης σε επίπεδο Ομίλου από αύξηση εξόδων 50 ευρώ. 

 

Περίπτωση 3
η
 

Χρέωση Δικαιωμάτων (royalties) 

Στην περίπτωση μισθωμάτων, συνήθως χρησιμοποιείται εταιρεία-όχημα (χώρα με μικρή ή 

μηδενική παρακράτηση φόρου με εξάντληση της φορολογίας), η οποία χρεώνει τη θυγατρική. 

Η Ελβετική εταιρεία χρεώνει δαπάνες στην Ελληνική θυγατρική για τη χρήση δικαιωμάτων 

επί σημάτων που της ανήκουν. Τα δικαιώματα υπολογίζονται σε 3% επί του τζίρου της 

ελληνικής και ανέρχονται σε 255 ευρώ. 

 

  

SWISS 

AG 

ΕΛΛΑΣ 

ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ 

Έσοδα από Δικαιώματα 255,00   255,00 

Έξοδα από Δικαιώματα   255,00 255,00 

Φορολογητέα Κέρδη  255,00 <255> 0,00 

Φορολογικός Συντελεστής 0,10 0,30   

Φόρος Εισοδήματος 25,50   25,50 

Αποφυγή Φόρου Εισοδήματος     76,50 

Μείωση Φορολογικής Επιβάρυνσης <25,50> 75,50 61,00 
Πίνακας 3

oς
 : Ενδοομιλικές συναλλαγές 

 

Το ίδιο αποτέλεσμα υπάρχει και κατά τον Επιμερισμό Δαπανών στο τέλος της χρήσης. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  2
η 

 

Η COSCO είναι πολυεθνική εταιρεία η οποία εδρεύει στην Ισπανία. Διαθέτει δύο 

υποκαταστήματα το ένα στην Γερμανία με την επωνυμία ‘’ SATO ger’’ , στο οποίο 

συμμετέχει η μητρική με ποσοστό 55% του μετοχικού κεφαλαίου και το άλλο υποκατάστημα 

το διαθέτει στην Ελλάδα με την επωνυμία ‘’ SATO gre ‘’ στο οποίο διαθέτει η μητρική 

ποσοστό 51% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η ‘’SATO ger’’ κατασκευάζει μεταποιεί προϊόν 

το οποίο το πωλεί το ολοκληρωμένο προϊόν στην ‘’SATO gre’’. H εταιρεία ‘’SATO ger’’ 

επιλέχθηκε από την φορολογική αρχή για τον φορολογικό έλεγχο και προέβη στην παρακάτω 

ανάλυση το προϊόν από την ‘’SATO ger’’ τιμολογείται στην εταιρεία ‘’SATO gre’’ σύμφωνα 

με την αρχή των ίσων αποστάσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

                Πίνακας 4
ος

 :Δηλωθέν εισόδημα εταιρείας 

 

'SATO ger''   

Πωλήσεις στην εταιρία ''SATO gre'' 100000,00 

Μείον :   

Βιομηχανικό κόστος 70000,00 

Μικτό κέρδος 30000,00 

Μείον :   

Λειτουργικές δαπάνες 20000,00 

Καθαρό κέρδος 10000,00 
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Περίπτωση 1
η 

 

Η ελεγκτική αρχή επιλέγει την τιμή των 109,25 ευρώ ως συγκρίσιμη τιμή. Αποτελεί την τιμή 

με την οποία μια ανεξάρτητη επιχείρηση πώλησε το ίδιο προϊόν κάτω από τις ίδιες συνθήκες. 

Σύμφωνα με την μέθοδο της συγκρίσιμης τιμής, η ελεγκτική αρχή θα εστιάσει στην 

ενδοομιλική τιμή μεταξύ των εταιρειών. Η ενδοομιλική τιμή ανά μονάδα είναι 100 ευρώ. 

Ακόμη θα συγκρίνει την τιμή με την τιμή που έχει επιλέξει από την ανεξάρτητη επιχείρηση 

με την τιμή ανά μονάδα να ορίζεται σε 109,25 ευρώ. Τέλος η ελεγκτικη αρχή θα κρίνει αν η 

ενδοομιλική τιμή που χρησιμοποιήθηκε είναι σύμφωνη με την επιλεγμένη συγκρίσιμη τιμή 

της ανεξάρτητης επιχείρησης. Κατά συνέπεια προσαρμόζεται το φορολογητέο εισόδημα που 

οφείλεται όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

 

'SATO ger''   
Πωλήσεις στην εταιρία ''SATO 109250,00 

'SATO gre''   

Πώλήσεις σε ανεξάρτητες 

επιχειρήσεις 120000,00 

Μείον :   

Αγορές από εταιρεία ''SATO ger'' 60000,00 

Μικτό κέρδος 60000,00 

Μείον :   

Λειτουργικά έξοδα 40000,00 

Καθαρό κέρδος 20000,00 

Πίνακας 5
ος

 : Δηλωθέν εισόδημα εταιρείας 
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gre'' 

Μείον :   

Βιομηχανικό κόστος 70000,00 

Μικτό κέρδος 39250,00 

Μείον :   

Λειτουργικές δαπάνες 20000,00 

Καθαρό κέρδος 19250,00 

                            Πίνακας 6
ος

 : Εισοδήματα SATO ger 

 

 

Φορολογική επιβάρυνση για την εταιρεία με τις προσαρμογές 92,50%. 

 

 

 

Περίπτωση 2
η 

 

Σε αυτήν την περίπτωση ως μέτρο σύγκρισης θα λάβουμε το περιθώριο κέρδους. Έστω ότι το 

Μικτό Κέρδος είναι 12%. Η ελεγκτική αρχή εστιάζει στο μικτό περιθώριο κέρδους της 

‘’SATO gre’’ Άρα το μικτό περιθώριο κέρδους είναι 30%. Συγκρίνοντας τα δύο μικτά 

περιθώρια κέρδους η ελεγκτική αρχή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν είναι σύμφωνο με 

αυτό της επιλεγμένης επιχείρησης άρα δεν είναι συμφωνεί με την αρχή των ίσων 

αποστάσεων. Άρα τα αποτελέσματα του προσαρμοσμένου εισοδήματος είναι : 

 

'SATO ger''   

Πώλήσεις σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις 105600,00 

Μείον :   

Βιομηχανικό κόστος 70000,00 

Μικτό κέρδος 35600,00 
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                                         Πίνακας 7
ος

 : Eισοδήματα SATO ger 

 

Το φορολογητέο εισόδημα της εταιρείας αυξήθηκε κατά 56%. 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  3
η 

 

Η επιχείρηση Α αναπτύσσει ένα προϊόν πολύ υψηλής τεχνολογίας το οποίο κατασκευάζεται 

στην Ελλάδα από την θυγατρική Β. Η εταιρεία Β το πουλά στην εταιρεία Γ θυγατρική της 

στην Ελλάδα με σκοπό και στόχο να το διανείμει και να αναλάβει το μάρκετινγκ. Το 2015 ο 

έλεγχος εξετάζει κατά πόσο το δικαίωμα που καταβάλλεται από τη Β προς την Α είναι 

σύμφωνο με την αρχή των ίσων αποστάσεων. Δεδομένου ότι η εταιρεία Β είναι στον κλάδο 

των κατασκευών λαμβάνεται ο λόγος του λειτουργικού κέρδους προς τα λειτουργικά πάγια. 

Ωστόσο δεν μπορούν να βρεθούν στοιχεία ανεξάρτητων εταιρειών που να κάνουν 

παρεμφερείς λειτουργίες στην Ελλάδα, αλλά μόνο για άλλες χώρες. Από τον έλεγχο 

προκύπτει ότι στοιχεία των χρεώσεων της εταιρείας Β προς την Γ είναι σύμφωνα με την αρχή 

των ίσων αποστάσεων. Τα οικονομικά στοιχεία της Β για το έτος 2015 είναι τα ακόλουθα :     

 

ΕΤΟΣ  2015   

Πάγια 26500 

Πωλήσεις προς 35000 

Μείον :   

Λειτουργικές δαπάνες 20000,00 

Καθαρό κέρδος 15600,00 
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θυγατρική Γ 

Κόστος Πωληθέντων 8750 

Royalty στην Α (5 %) 1750 

Λοιπά έξοδα 7000 

Λειτουργικές δαπάνες 1000 

Λειτουργικό κέρδος  25250 
                                                      Πίνακας 8

ος
 : Στοιχεία εταιρείας Β 

 

Το ενδοτεταρτημοριακό εύρος των λειτουργικών κερδών των ανεξάρτητων επιχειρήσεων 

είναι 26000 – 28500 , με ενδιάμεσο 26800. Το δηλωθέν λειτουργικό κέρδος βρίσκεται εκτός 

εύρους άρα θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί το λειτουργικό κέρδος για να είναι εντός του 

εύρους γι αυτό επιλέγεται η τιμή της διαμέσου. 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  4
η 

 

Η Insurance AE είναι ασφαλιστική εταιρεία η οποία είναι μητρική , και στον όμιλο εταιρειών 

ανήκει η Brokers AE η οποία εμπορεύεται αποκλειστικά και μόνο με ασφάλειες. Όπως είναι 

φυσικό μεταξύ του ομίλου πραγματοποιούνται συναλλαγές όσο αναφορά τις χρεώσεις 

προμηθειών. Παρακάτω παραθέτω στοιχεία ανά κλάδο για όλες τις συναλλαγές με σκοπό και 

στόχο την κατανόηση του φαινομένου. Τραβώντας δεδομένα από τα λογιστικά βιβλία για όλο 

το έτος προκύπτουν τα παρακάτω δεδομένα :  

 

 

Κωδ. 
Κλάδου Περιγραφή 

Καθαρό 
 Ασφάλιστρο Δικαιώματα 

Προμήθεια 
Απλή 

Σύνολο 
Προμήθειας 

% επί 
Καθαρού 

 Ασφαλίστρου 

10 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 50.515,50 9.243,27 18.443,74 18.443,74 36,51% 

11 ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 10.590,21 2.404,42 3.842,73 3.842,73 36,29% 

12 ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 650.531,09 196.454,63 175.531,04 177.531,04 24,22% 
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14 ΑΕΡΟΣΚΑΘΗ 972,00 127,00 247,00 247,00 25,41% 

15 ΠΛΟΙΑ 12.958,36 2.285,47 3.923,00 3.923,00 30,27% 

16 ΜΕΤΑΦ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 4.266,25 998,99 1.098,79 1.098,79 25,76% 

17 ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 702.268,25 67.563,25 262.987,32 203.987,32 37,45% 

18 ΛΟΙΠΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ 163.589,22 42.047,85 52.798,54 52.798,54 32,28% 

19 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΌ ΧΕΡΣΑΙΑ 3.488.989,25 828.563,00 862.262,25 862.262,25 24,79% 

20 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΌ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ 756,02 184,96 189,00 189,00 25,00% 

21 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΩΝ 65.056,35 8.654,25 16.089,85 16.089,85 24,73% 

22 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 301.106,25 86.523,69 89.254,35 89.254,35 29,64% 

25 ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 33.001,25 4.652,52 9.820,32 9.820,32 29,76% 

26 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 84.456,52 16.898,07 22.965,33 22.965,33 27,19% 

27 ΒΟΗΘΕΙΑΣ 169.865,22 80.036,23 39.001,98 39.001,98 22,96% 

 
Σύνολο 5.738.921,74 1.346.637,60 1.608.058,24 1.608.058,24   

                     Πίνακας 9
ος

 : Χρεώσεις Προμηθειών από Brokers AE σε Insurance AE 

 

Οι κλάδοι που ελέγχονται είναι ο κλάδος 12, ο κλάδος 17, ο κλάδος 19 και ο κλάδος 22 με 

βάση τον πίνακα 9. Επομένως : 

 

Κωδ. 
Κλάδου Περιγραφή 

% επί 
Καθαρού 

 Ασφαλίστρου 
Πρώτο 

Τεταρμημόριο 
Δεύτερο 

Τεταρτημόριο 
Τρίτο 

Τεταρτημόριο 
Τέταρτο 

Τεταρτημόριο   

19 
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΌ 
ΧΕΡΣΑΙΑ 24,79% 17,64-20,50 20,50-22,56 22,56-24,95 24,95-34,12   

Εταιρεία 
Καθαρό 

 Ασφάλιστρο Δικαιώματα 
Προμήθεια 

Απλή 
Σύνολο 

Προμήθειας 

% 
Προμήθειας/ 

Καθαρού  
Ασφαλίστρου Εύρος Ποσοστό  

  385.097,06 142.403,14 98.526,36 98.526,36 25,58% 1,00 5,00% 

  726.762,96 182.212,00 152.213,32 152.213,32 20,94% 1,00 10,00% 

  291.254,28 85.185,60 59.956,36 59.956,36 20,59% 1,00 15,00% 

  548.072,62 129.788,74 109.256,33 109.256,33 19,93% 1,00 20,00% 

  338.465,76 99.585,46 72.356,63 72.356,63 21,38% 1,00 25,00% 

  386.231,70 106.973,86 78.325,36 78.325,36 20,28% 1,00 30,00% 

  522.653,25 151.592,38 111.323,32 111.323,32 21,30% 1,00 35,00% 

  278.895,36 80.387,50 57.889,50 57.889,50 20,76% 1,00 40,00% 

  451.889,44 132.151,18 99.859,86 99.859,86 22,10% 1,00 45,00% 

Brokers AE 3.488.989,25 828.563,00 862.262,25 862.262,25 24,71% 1,00 50,00% 

  398.652,36 95.426,36 71.132,00 71.132,00 17,84% 1,00 55,00% 

  283.584,46 81.911,04 66.588,38 66.588,38 23,48% 1,00 60,00% 

  235.697,98 68.706,26 57.048,38 57.048,38 24,20% 1,00 65,00% 

  354.236,32 256.354,36 108.562,36 108.562,36 30,65% 1,00 70,00% 
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                     Πίνακας 10
ος

 : Τεταρτημόριο που εμπίπτουν οι ενδοομιλικές συναλλαγές 

 

Ο πίνακας αποτελείται από τους 20 καλύτερους συνεργάτες όσο αναφορά την παραγωγή 

συμβολαίων για τον κλάδο 19 της Insurance AE. Με βάση τον πίνακα προκύπτει ότι η 

Brokers AE είναι εντός τρίτου τεταρτημορίου Brokers AE είναι εντός τρίτου τεταρτημορίου. 

 

 

  459.063,62 134.020,46 114.539,22 114.539,22 24,95% 1,00 75,00% 

  264.474,74 74.353,38 58.956,36 58.956,36 22,29% 1,00 80,00% 

  1.035.635,22 221.709,88 205.365,36 205.365,36 19,83% 1,00 85,00% 

  312.563,36 84.723,02 75.623,36 75.623,36 24,19% 1,00 90,00% 

  400.123,36 117.934,75 103.256,36 103.256,36 25,81% 1,00 95,00% 

  1.988.986,36 58.198,54 456.869,36 456.869,36 22,97% 1,00 100,00% 

    
    20,00 
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Πίνακας 11
ος

: Τεταρτημόριο που εμπίπτουν οι ενδοομιλικές συναλλαγές 

 

 

 

Ο πίνακας αποτελείται από τους 19 καλύτερους συνεργάτες όσο αναφορά την παραγωγή 

συμβολαίων για τον κλάδο 17 της Insurance AE. Με βάση τον πίνακα προκύπτει ότι η 

Brokers AE είναι εντός τρίτου τεταρτημορίου. 

 

 

 

Κωδ. 
Κλάδου Περιγραφή 

% επί 
Καθαρού 

Ασφαλίστρου 
Πρώτο 

Τεταρμημόριο 
Δεύτερο 

Τεταρτημόριο 
Τρίτο 

Τεταρτημόριο 
Τέταρτο 

Τεταρτημόριο   

17 ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 37, 45% 6,25-20,92 20,92-30,97 30,97-39,37 39,37-48,66   

Εταιρεία 
Καθαρό 

 Ασφάλιστρο Δικαιώματα 
Προμήθεια 

Απλή 
Σύνολο 

Προμήθειας 

% 
Προμήθειας/ 

Καθαρού  
Ασφαλίστρου Εύρος Ποσοστό  

  5.932,17 716,49 308,36 308,36 6,25% 1,00 5,26% 

  12.562,36 5.036,36 4.098,25 4.098,25 28,14% 1,00 10,53% 

  15.036,36 5.665,36 4.002,35 4.002,35 24,96% 1,00 15,79% 

  3.321,25 532,31 1.500,98 1.500,98 34,73% 1,00 21,05% 

  44.802,36 12.236,23 12.583,36 12.583,36 29,40% 1,00 26,32% 

  8.130,02 5.412,36 2.726,35 2.726,35 38,24% 1,00 31,58% 

Βrokers ΑΕ 693.268,25 59.563,25 262.987,32 203.987,32 33,82% 1,00 36,84% 

  6.969,36 3.480,35 3.063,26 3.063,26 34,15% 1,00 42,11% 

  5.842,36 2.562,32 1.865,36 1.865,36 23,79% 1,00 47,37% 

  17.007,96 9.135,82 5.248,39 5.248,39 34,97% 1,00 52,63% 

  14.459,36 4.563,30 4.368,36 4.368,36 35,06% 1,00 57,89% 

  49.263,36 25.236,36 16.987,36 16.987,36 37,53% 1,00 63,16% 

  3.986,36 1.001,25 1.987,35 1.987,35 33,20% 1,00 68,42% 

  104,35 24,02 40,20 40,20 38,52% 1,00 73,68% 

  29.056,36 6.658,36 8.542,36 8.542,36 35,51% 1,00 78,95% 

  19.400,36 4.625,00 3.658,36 3.658,36 38,92% 1,00 84,21% 

  55.365,01 17.985,23 24.608,35 24.608,35 37,08% 1,00 89,47% 

  7.246,16 2.101,36 4.012,36 4.012,36 48,66% 1,00 94,74% 

  12.458,58 4.407,25 3.515,35 3.515,35 33,61% 1,00 100,00% 

            19,00   
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Κωδ. 
Κλάδου Περιγραφή 

% επί 
Καθαρού 

Ασφαλίστρου 
Πρώτο 

Τεταρμημόριο 
Δεύτερο 

Τεταρτημόριο 
Τρίτο 

Τεταρτημόριο 
Τέταρτο 

Τεταρτημόριο 
 12 ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 27,29% 20,17-22,04 22,04-24,07 24,07-26,10 26,10-28,24 
 

Εταιρεία 
Καθαρό 

 Ασφάλιστρο Δικαιώματα 
Προμήθεια 

Απλή 
Σύνολο 

Προμήθειας 

% 
Προμήθειας/ 

Καθαρού  
Ασφαλίστρου Εύρος   

  40.659,36 24.563,12 9.816,64 9.816,64 20,17% 1,00 5,00% 

  70.123,69 42.561,36 15.959,36 15.959,36 21,24% 1,00 10,00% 

  30.256,36 10.546,36 7.652,36 7.652,36 23,01% 1,00 15,00% 

  20.145,36 4.653,36 6.039,36 6.039,36 27,27% 1,00 20,00% 

  29.018,36 5.317,28 5.652,36 5.652,36 28,24% 1,00 25,00% 

  41.987,36 17.791,38 11.256,99 11.256,99 22,98% 1,00 30,00% 

  31.258,36 6.989,36 7.895,35 7.895,35 26,09% 1,00 35,00% 

  12.609,23 7.523,16 4.895,36 4.895,36 23,75% 1,00 40,00% 

Brokers AE 651.591,09 169.454,63 157.531,04 157.531,04 24,22% 1,00 45,00% 

  19.369,36 4.002,25 2.810,36 2.810,36 22,72% 1,00 50,00% 

  21.128,36 5.778,99 6.001,23 6.001,23 24,87% 1,00 55,00% 

  39.789,36 7.589,36 7.873,36 7.873,36 24,01% 1,00 60,00% 

  49.356,36 14.002,36 11.252,36 11.252,36 27,88% 1,00 65,00% 

  10.258,36 6.012,36 3.895,36 3.895,36 27,32% 1,00 70,00% 

  29.563,36 9.845,25 6.245,36 6.245,36 25,43% 1,00 75,00% 

  39.253,36 8.216,36 7.256,36 7.256,36 23,99% 1,00 80,00% 

  39.568,36 19.483,39 7.986,36 7.986,36 23,10% 1,00 85,00% 

  49.802,36 19.780,36 9.098,36 9.098,36 22,30% 1,00 90,00% 

  47.948,99 17.973,30 13.308,56 13.308,56 22,97% 1,00 95,00% 

  29.017,36 7.000,36 7.166,38 7.166,38 23,87% 1,00 100,00% 

            20,00   
Πίνακας 12

ος
: Τεταρτημόριο που εμπίπτουν οι ενδοομιλικές συναλλαγές  

 

 

Ο πίνακας αποτελείται από τους 20 καλύτερους συνεργάτες όσο αναφορά την παραγωγή 

συμβολαίων για τον κλάδο 12 της Insurance AE. Με βάση τον πίνακα προκύπτει ότι η 

Brokers AE είναι εντός τρίτου τεταρτημορίου. 

 

 



 

 79 

Κωδ. 
Κλάδου Περιγραφή 

% επί 
Καθαρού 

 
Ασφαλίστρο

υ 

Πρώτο 
Τεταρμημόρι

ο 

Δεύτερο 
Τεταρτημόρι

ο 

Τρίτο 
Τεταρτημόρι

ο 
Τέταρτο 

Τεταρτημόριο 
 22 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 29,64% 17,99-20,94 20,94-24,71 24,71-25,60 25,60-34,51 
 

Εταιρεία 
Καθαρό 

 Ασφάλιστρο Δικαιώματα 
Προμήθεια 

Απλή 
Σύνολο 

Προμήθειας 

% 
Προμήθειας/ 

Καθαρού  
Ασφαλίστρου Εύρος   

  41.399,94 10.087,45 7.268,50 7.268,50 17,99% 1,00 5,00% 

  29.412,18 10.400,15 7.124,40 7.124,40 20,17% 1,00 10,00% 

  50.325,08 10.098,06 13.658,18 13.658,18 20,37% 1,00 15,00% 

  20.261,63 7.058,58 5.442,53 5.442,53 20,72% 1,00 20,00% 

  30.494,93 10.089,85 9.642,82 9.642,82 20,94% 1,00 25,00% 

  40.972,48 10.089,20 12.271,63 12.271,63 21,58% 1,00 30,00% 

  30.406,59 9.067,98 6.850,81 6.850,81 19,33% 1,00 35,00% 

  20.184,45 8.081,56 6.615,27 6.615,27 22,41% 1,00 40,00% 

  40.740,32 12.050,02 9.662,42 9.662,42 22,32% 1,00 45,00% 

  21.327,83 9.041,97 7.246,69 7.246,69 24,71% 1,00 50,00% 

  21.613,62 9.029,57 6.947,44 6.947,44 24,28% 1,00 55,00% 

  51.820,65 19.028,37 14.230,59 14.230,59 25,04% 1,00 60,00% 

  20.035,71 9.058,07 7.928,99 7.928,99 25,24% 1,00 65,00% 

  39.097,09 9.020,56 7.994,00 7.994,00 25,39% 1,00 70,00% 

Brokers 
ΑΕ 276.106,27 78.071,44 72.925,51 72.925,51 25,69% 1,00 75,00% 

  194.832,38 29.015,80 27.607,21 27.607,21 25,38% 1,00 80,00% 

  20.890,07 7.097,77 6.863,61 6.863,61 25,52% 1,00 85,00% 

  21.061,23 8.072,84 8.884,45 8.884,45 24,66% 1,00 90,00% 

  51.706,65 18.034,30 13.518,28 11.518,28 25,65% 1,00 95,00% 

  22.896,34 8.032,96 5.063,83 5.063,83 24,23% 1,00 
100,00

% 

            20,00   
Πίνακας 13

ος
: Τεταρτημόριο που εμπίπτουν οι ενδοομιλικές συναλλαγές 

 

 

Ο πίνακας αποτελείται από τους 20 καλύτερους συνεργάτες όσο αναφορά την παραγωγή 

συμβολαίων για τον κλάδο 12 της Insurance AE. Με βάση τον πίνακα προκύπτει ότι η 

Brokers AE είναι εκτός τρίτου τεταρτημορίου. 
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Κωδ. 
Κλάδου Περιγραφή 

% επί 
Καθαρού 

 
Ασφαλίστρου 

Πρώτο 
Τεταρμημόριο 

Δεύτερο 
Τεταρτημόριο 

Τρίτο 
Τεταρτημόριο 

Τέταρτο 
Τεταρτημόριο 

 27 ΒΟΗΘΕΙΑΣ 22,96% 21,27-23,13 23,13-25,05 25,05-25,48 25,48-38,99 
 

Εταιρεία 
Καθαρό 

 Ασφάλιστρο Δικαιώματα 
Προμήθεια 

Απλή 
Σύνολο 

Προμήθειας 

% 
Προμήθειας/ 

Καθαρού  
Ασφαλίστρου Εύρος   

  17.744,24 7.367,44 4.008,06 4.008,06 21,27% 1,00 5,00% 

  39.802,57 11.558,55 8.582,61 8.582,61 25,39% 1,00 10,00% 

  30.832,45 10.435,73 8.648,79 8.648,79 28,05% 1,00 15,00% 

  18.958,91 5.601,24 6.684,62 6.684,62 35,26% 1,00 20,00% 

  36.872,07 13.551,27 9.976,24 9.976,24 27,06% 1,00 25,00% 

  16.626,91 6.400,36 6.000,55 6.000,55 36,09% 1,00 30,00% 

  15.584,43 5.000,32 4.258,27 4.258,27 27,32% 1,00 35,00% 

  26.166,95 7.007,97 5.000,45 5.000,45 19,11% 1,00 40,00% 

  26.005,54 7.259,12 6.888,76 6.888,76 26,49% 1,00 45,00% 

  29.999,30 5.157,53 4.666,99 4.666,99 22,22% 1,00 50,00% 

Βrokers ΑΕ 159.909,39 56.887,58 40.600,99 40.600,99 25,39% 1,00 55,00% 

  20.506,22 5.900,26 4.639,00 4.639,00 22,62% 1,00 60,00% 

  31.368,53 9.641,33 7.782,01 7.782,01 24,81% 1,00 65,00% 

  22.103,52 8.558,15 4.989,57 4.989,57 24,82% 1,00 70,00% 

  37.886,15 9.181,96 8.001,39 8.001,39 23,61% 1,00 75,00% 

  58.102,34 16.315,70 14.557,94 14.557,94 26,90% 1,00 80,00% 

  14.927,93 6.950,07 4.015,23 4.015,23 30,82% 1,00 85,00% 

  22.711,98 5.916,65 5.099,26 5.099,26 23,49% 1,00 90,00% 

  22.187,24 7.053,08 4.890,58 4.890,58 22,04% 1,00 95,00% 

  16.700,15 4.535,10 4.331,67 4.331,67 27,59% 1,00 100,00% 

            20,00   
   

Πίνακας 14
ος

:Τεταρτημόριο που εμπίπτουν οι ενδοομιλικές συναλλαγές 

 

 

Ο πίνακας αποτελείται από τους 20 καλύτερους συνεργάτες όσο αναφορά την παραγωγή 

συμβολαίων για τον κλάδο 27 της Insurance AE. Με βάση τον πίνακα προκύπτει ότι η 

Brokers AE είναι εντός τρίτου τεταρτημορίου. Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν τα 

ευρήματα και το τελικό συμπέρασμα ελέγχου για την Brokers AE τα οποία είναι :  

 

 



 

 81 

Έλεγχος λαμβανόμενων προμηθειών από BROKER AE γενικές επισημάνσεις  

 

Η ελεγχόμενη εταιρεία διενεργεί συναλλαγές με εταιρείες που κατά την έννοια του άρθρου 42 

ΚΝ.2190/1920 είναι συνδεδεμένη. Οι συναλλαγές με ορισμένες από αυτές ξεπερνούν το όριο 

που θέτει το άρθρο 39
Α
 Ν.2238/1994 (100.000,00 ευρώ), υποχρεώνοντας την ελεγχόμενη 

στην τήρηση φακέλου ενδοομιλικών συναλλαγών και τεκμηρίωσης της αρχής των ίσων 

αποστάσεων, όπως αυτές καθορίζονται από τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει ορίσει  ο 

ΟΟΣΑ. Στο παρόν φύλλο ελέγχου, ελεγχόμενες είναι οι συναλλαγές της ελεγχόμενης 

εταιρείας με την BROKERS A.E εταιρεία με την οποία η ελεγχόμενη είναι συνδεδεμένη για 

το λόγο ότι τα μέλη του ΔΣ της συμμετέχουν ταυτόχρονα και στο ΔΣ της εταιρείας 

BROKERS A.E. Η ελεγχόμενη από την BROKERS ΑΕ ως λήπτρια υπηρεσιών είχε κατά το 

ελεγχόμενο έτος τα παρακάτω ποσά ως ενδοομιλικές συναλλαγές, υποβάλλοντας αντίστοιχα 

ποσά στην σχετική δήλωση του οικονομικού έτους 2015. Διενεργούμε ελεγκτικές διαδικασίες 

που στοχεύουν στην εξακρίβωση της τήρησης των αρχών των ίσων αποστάσεων, στις 

λαμβανόμενες προμήθειες της INSURANCE AE από την BROKERS AE, εξετάζοντας μόνο 

τον κίνδυνο της ύπαρξης λαμβανόμενων υπερτιμολογήσεων και απόκρυψης κερδών από την 

ελεγχόμενη. Η ελεγχόμενη εταιρεία παρακολουθεί τις λαμβανόμενες  προμήθειες για τα 

ασφάλιστρα που εισπράττει ανά  συνεργάτη όπως παρουσιάζουμε στον πίνακα 9. Στο 

παράρτημα αυτό παρουσιάζουμε το εισπράξιμο καθαρό ασφάλιστρο, τα σχετικά δικαιώματα 

που συνεισπράττονται καθώς και τις προμήθειες που αναλογούν σε κάθε συνεργάτη.  

 

 

Χαρακτηριστικά ελεγχόμενων συναλλαγών/Επιλογή μεθόδου τεκμηρίωσης και 

δειγμάτων  

 

Σχετικά με τις προμήθειες των ασφαλίστρων που λαμβάνει η ελεγχόμενη από την BROKER 

ΑΕ, αναφέρουμε ότι αποτελούν προμήθειες για ασφαλίσεις κυρίως λιανικής και μικρού 

μεγέθους πελατών αλλά μεγάλου σε αριθμό. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα 

χαρακτηριστικά των σχετικών συναλλαγών που αφορούν χονδρικές ασφαλίσεις και 

ασφαλίσεις λιανικής δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες διαφορές για τους σκοπούς του ελέγχου 
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αυτού. Η ελεγχόμενη  λαμβάνει προμήθειες και από λοιπούς ασφαλιστικούς συνεργάτες κατά 

τους ίδιους όρους με τις προμήθειες που λαμβάνει από την BROKERS ΑΕ. Για τον 

παραπάνω λόγο, ως μέθοδο τεκμηρίωσης χρησιμοποιούμε την συγκρίσιμη μη ελεγχόμενη 

τιμή (CUP). Σαν συγκρίσιμη τιμή θεωρούμε το ποσοστό της προμήθειας. Η εταιρεία 

BROKERS ΑΕ τιμολογεί τoν μεγαλύτερο όγκο προμηθειών και μέσω αυτής παράγεται το 

υψηλότερο μερίδιο ασφαλίστρων στην ελεγχόμενη. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προμήθεια 

ασφάλισης διαφέρει ανά κλάδο και όγκο ασφαλίστρου, η σύγκριση των λαμβανόμενων 

προμηθειών πραγματοποιείται ανά κλάδο λαμβάνονται τις προμήθειες των συνεργατών μέσω 

των οποίων παράχθηκε ο μεγαλύτερος όγκος ασφαλίστρων. Η επιλογή του δείγματος των 

συνεργατών ανά ελεγχόμενο κλάδο διενεργηθεί κατατάσσοντας τους σε φθίνουσα σειρά, 

βάσει των παραγόμενων καθαρών ασφαλίστρων, και επιλέγοντας τους συνεργάτες που 

κατατάσσονται ανάμεσα στον πρώτο σε παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου και σε αυτόν 

που η παραγωγή ασφαλίστρων του ισούται με το 5% της παραγωγής του πρώτου. Στο κάθε 

δείγμα συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι προαναφερόμενοι πρώτοι και  οι συνεργάτες με 

παραγωγή ασφαλίστρων 5% του πρώτου. Ως ελεγχόμενο συγκρίσιμο μέγεθος σε κάθε  

δείγμα, είναι το ποσοστό της συνολικής προμήθειας επί του καθαρού ασφαλίστρου. 

Κατατάσσουμε σε κάθε δείγμα τα ανωτέρω ποσοστά κατά αύξουσα σειρά καταγράφοντας το 

εύρος τους ανά τεταρτημόριο παρατηρήσεων. Λαμβάνοντας τέλος το ποσοστό της 

BROKERS ΑΕ για το σχετικό κλάδο, βρίσκουμε μεταξύ ποιου τεταρτημορίου βρίσκεται 

αυτό. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΑΣΑ, τηρείται η αρχή των ίσων 

αποστάσεων όταν η ελεγχόμενη τιμή βρίσκεται στο δεύτερο ή στο τρίτο τεταρτημόριο. 

 

Συμπεράσματα ελέγχου  

 

Για τους κλάδους που ελέγχθηκαν, λόγω ουσιώδους επίδρασης που έχουν στο φορολογικό 

αποτέλεσμα, δεν έχουν τηρηθεί ίσες αποστάσεις στις προμήθειες που χρεώνει στην 

ελεγχόμενη η BROKERS ΑΕ στον κλάδο γενικής αστικής ευθύνης. Όπως παρουσιάζουμε 

στον πίνακα 13, τα ελεγχόμενα ποσοστά προμήθειας βρίσκονται στο τέταρτο τεταρτημόριο 

για τον προαναφερόμενο κλάδο. Στην ουσία όμως πρόκειται για λαμβανόμενη 

υπερτιμολόγηση, οπότε δεν γεννάται θέμα καταλογισμού φόρου στην ελεγχόμενη. 



 

 83 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ο 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά με την κρίση να βρίσκεται ακόμη παρούσα τόσο στην 

χώρα μας όσο και στην παγκόσμια οικονομική και πολιτική σκακιέρα όλος ο πλανήτης βιώνει 

την πιο βαθιά κρίση της σύγχρονης ιστορίας του. Η ευρωζώνη περνά μια ταραχώδη περίοδο 

και παρά ορισμένες προσπάθειες να αποφευχθεί μια κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν καταλήξει σε ένα οργανωμένο σχέδιο που θα 

διασφαλίζει τη σταθερότητα. Ως αποτέλεσμα αυτής της μακράς διάρκειας αβεβαιότητας, 

τόσο οι πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε μια χώρα  όσο και οι εγχώριοι 

όμιλοι, θα μπορούσαν να μεταβάλλουν το μοντέλο τιμολόγησης των τιμών τους και γενικά 

τον τρόπο που συναλλάσσονται με τις θυγατρικές τους για να εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα 

του ομίλου. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η επιθυμία τόσο  των πολυεθνικών 

ομίλων όσο και των εγχώριων ομίλων για διατήρηση και φυσικά ανάπτυξη των οικονομικών 

δραστηριοτήτων τους με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Αυτό μπορεί να μεταφραστεί 

ποικιλοτρόπως, όπως ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες, δυνατότητα χρηματοδότησης νέων 

καινοτόμων ιδεών, φορολογική ελάφρυνση. Στην διεξαγόμενη έρευνα έγινε μια εκτενής 

αναφορά στην ανάλυση του φαινομένου transfer pricing και στην τεκμηρίωση των 

ενδοομιλικών συναλλαγών καθώς και την ευρύτερη κατηγορία των χρηματοοικονομικών 

συναλλαγών. Επιπλέον, εκθέτονται ορισμένες προτάσεις για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση του φαινομένου.  

Οι ενδοομιλικές συναλλαγές είναι ένα σημαντικό φορολογικό αντικείμενο που 

αντιμετωπίζουν σήμερα τόσο οι κυβερνήσεις των κρατών όσο και οι πολυεθνικοί όμιλοι 

εταιριών και οι εγχώριοι όμιλοι, για το οποίο απαιτείται άμεση και ουσιαστική επίλυση. Τόσο 

οι εγχώριοι όμιλοι όσο και οι πολυεθνικοί όμιλοι προσπαθούν να αποφύγουν την 

φορολόγηση που τους επιβάλλεται από τα κράτη στα οποία δραστηριοποιούνται με στόχο να 

έχουν πολλαπλάσια κέρδη μέσω τις φοροδιαφυγής και φοροαπαλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό τα 

κράτη και κυρίως ο ΟΟΣΑ προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εργαλειοθήκη κοινών νόμων 

και κανονισμών με αποτέλεσμα να χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ 
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των κρατών έτσι ώστε να ανταλλάσουν φορολογικά στοιχεία και να μπορούν να κάνουν 

διασταυρώσεις δεδομένων με στόχο αφενός την φορολόγηση των πολυεθνικών ομίλων και 

των εγχώριων ομίλων, αφετέρου να έρθουν στα κρατικά ταμεία έσοδα από τα φορολογηθέντα 

κέρδη των ομίλων. Η μεγαλύτερη δυσκολία οφείλετε στο γεγονός ότι το φαινόμενο των 

ενδοομιλικών συναλλαγών είναι πολύπλοκο και συνεχώς εξελισσόμενο.  

Οι σύγχρονοι πολυεθνικοί όμιλοι και οι εγχώριοι όμιλοι πολλές φορές 

καταστρώνουν και υλοποιούν ιδιαίτερα πολύπλοκες δομές και τεχνικές που είτε αφορούν 

χρηματοοικονομικές συναλλαγές, είτε υπηρεσίες, είτε εμπορικές συναλλαγές σε βαθμό που 

κεντρίζουν το ενδιαφέρων των φορολογικών αρχών διότι μπορούν να θεωρηθούν ότι 

ακολουθούν συγκεκριμένες μεθοδεύσεις με σκοπό την φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. 

Ωστόσο το κράτος οφείλει να έχει επαρκές προσωπικό, εξειδικευμένους ελεγκτές τόσο με 

γνώσεις όσο και με εργαλεία για να μπορέσει να ανταπεξέλθει έναντι του φαινομένου. Η 

προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου βασίζεται σε μεθόδους σύμφωνα με τις οδηγίες 

του ΟΟΣΑ. Το ζήτημα της τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών χρειάζονται 

ιδιαίτερο χειρισμό και η συμμόρφωση των εγχώριων ομίλων και των πολυεθνικών ομίλων με 

την σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης πρέπει να προσεγγίζεται με προσοχή και πάντα με 

γνώμονα το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο. Το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να 

ελέγχει τους φακέλους τεκμηρίωσης που καταθέτουν οι όμιλοι έτσι ώστε να ελέγχονται για 

την ορθή κατάρτιση του φακέλου, για τυχόν παραβιάσεις τόσο στο νομοθετικό πλαίσιο όσο 

και στις μεθόδους τεκμηρίωσης των συναλλαγών. Σε περίπτωση όπου ο φάκελος είναι 

ελλιπής ή παρατηρηθεί παραβίαση να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με 

τον νόμο. Σε αυτό το σημείο είναι σκόπιμο να αναφέρω ότι στις χρηματοοικονομικές 

συναλλαγές ο βαθμός δυσκολίας και αντιμετώπισης τους φαινομένου είναι ιδιαίτερα υψηλός 

λόγω της φύσης των συναλλαγών που βασίζετε στην πολυπλοκότητα και πολλές φορές 

επεκτείνετε λόγω της παγκοσμιοποίησης  σε όλο τον κόσμο καθώς και σε φορολογικούς 

παραδείσους. Αξίζει αναφοράς για μελλοντικούς προβληματισμούς λόγω του ενδιαφέροντος 

και της πολυπλοκότητας που παρουσιάζει. Για την εξάλειψη του φαινομένου, πρέπει να 

υπάρχει ενιαίο πλαίσιο σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς επίσης ενιαία φορολογική αρχή 

ανεξάρτητη από τα κράτη που να διέπεται από ένα ενοποιημένο πλαίσιο κανόνων όσο 

αναφορά το νομικό και φορολογικό πλαίσιο, τον τρόπο αντιμετώπισης καθώς επίσης και τα 

πρόστιμα ή τις κυρώσεις που επιβάλλονται στου πολυεθνικούς ομίλους.  

Σήμερα παρατηρείτε ότι κάθε μεγάλος πολυεθνικός όμιλος ζητάει διαφορετική 

φορολογική αντιμετώπιση από άλλους ομίλους που δραστηριοποιούνται στην ίδια χώρα, με 



 

 85 

αντάλλαγμα μείωση ανεργίας και αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας επενδύοντας και 

σε άλλους τομείς της οικονομίας. Αδιαμφισβήτητα οι κυβερνήσεις οφείλουν να λαμβάνουν 

υπόψη τις στρατηγικές που διέπουν τις ενδοομιλικές συναλλαγές καθώς και τα αποτελέσματα 

των φιλοδοξιών και στόχων των ομίλων ώστε να μη γίνεται αυτοσκοπός η είσπραξη όσο το 

δυνατόν περισσότερων φόρων. Γενικά, όταν η τάση που επικρατεί είναι ένα ισορροπημένο 

ενδιαφέρον τόσο για τις ανάγκες των πολυεθνικών ομίλων και των εγχώριων ομίλων , όσο 

και τις ανάγκες των ατόμων που την απαρτίζουν μπορούμε να θέσουμε γερά θεμέλια προς 

επίλυση όλων των ζητημάτων. Κατά τον τρόπο αυτό οι ενδοομιλικές συναλλαγές και ο 

ανταγωνισμός θα βοηθήσουν στην αποτελεσματικότητα, στην ανταγωνιστικότητα και στην 

διαφάνεια των διαδικασιών των πολυεθνικών ομίλων και των εγχώριων ομίλων.     
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