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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Με την παρούσα εργασία επιδιώκεται η εισαγωγή στην έννοια των 

ενδοομιλικών συναλλαγών ως διεθνές φαινόμενο, η εξέταση των παρενεργειών 

που δημιουργεί σε κρατικό επίπεδο μέσω της μεταφοράς φορολογητέας ύλης, οι 

πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί διεθνώς για την υιοθέτηση κοινών πρακτικών 

και τεχνικών  αντιμετώπισης του ζητήματος, καθώς και τι ισχύει σε περιπτώσεις 

συγκρούσεων φορολογουμένων και φορολογικών αρχών με βάση τις διεθνείς 

συμβάσεις. Επίσης, γίνεται αναφορά κατά τη διάρκεια της μελέτης στην 

αντιμετώπιση αυτών των συναλλαγών από την ελληνική νομοθεσία και 

παρουσιάζεται η θέση των διεθνών συμβάσεων και ευρωπαϊκών οδηγιών σε σχέση 

με το ελληνικό δίκαιο. Τέλος, σε ξεχωριστό κεφάλαιο παρατίθεται  διεθνής 

βιβλιογραφική επισκόπηση για την προβληματική της ενδοομιλικής τιμολόγησης. 
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ABSTRACT 

In this study it is sought to recommend the meaning of intra group 

transactions as an international phenomenon, to examine the side effects of taxable 

income transfer to the states, the international initiatives that has been adopted for 

common practices and techniques to address the issue, and what applies in cases 

of taxpayers and administrations conflicts on the basis to international and 

European conventions. Also Greek legislation for transfer pricing is presented and 

it is shown the position of the international conventions and European directives 

in relation to the Greek law. Finally, in separate section international survey about 

transfer pricing is given. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την προβληματική της τιμολόγησης στα 

πλαίσια των ενδοομιλικών συναλλαγών. Σκοπός της είναι η ανάλυση των 

Κατευθυντήριων Οδηγιών  του Ο.Ο.Σ.Α για την ενδοομιλική τιμολόγηση οι οποίες 

αποτελούν ουσιαστικά διεθνές πρότυπο για την τεκμηρίωση των συναλλαγών και 

ακολουθούνται τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από τις φορολογικές διοικήσεις. 

Ακόμη σε ξεχωριστό κεφάλαιο παρουσιάζεται η ελληνική νομοθεσία για τις 

ενδοομιλικές συναλλαγές, ενώ σε άλλο παρουσιάζονται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

Διαιτησίας  και η Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού και Διαιτησίας που ισχύει 

διεθνώς για την αντιμετώπιση της διπλής φορολογίας εξαιτίας διόρθωσης κερδών μιας 

επιχείρησης για λόγους ενδοομιλικών τιμολογήσεων. Επίσης σε ιδιαίτερο κεφάλαιο 

παρατίθεται  βιβλιογραφική επισκόπηση της έννοιας των ενδοομιλικών συναλλαγών 

και  των προβλημάτων φορολογίας εισοδήματος που ανακύπτουν από αυτές.  

Η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή μας επηρεάζουν όλους. Συμβαίνει τόσο 

εντός μιας χώρας όσο και μεταξύ κρατών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και 

παγκοσμίως. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν μπορεί μια χώρα από μόνη της να 

λύσει το πρόβλημα (European Commission, 2016). 

Οι εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μιλούν για περί το 1 τρις χαμένων 

φόρων εξαιτίας της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής τα οποία στερούν από τις χώρες 

τη δυνατότητα να επιβάλουν την οικονομική και κοινωνική πολιτική τους στερώντας 

δημόσιες υπηρεσίες προς τους πολίτες της (European Commission, 2016). 

Η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής απαιτεί την 

ανάληψη δράσης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή 

διαδικασία ολοκλήρωσης έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη ολοκλήρωση των οικονομιών 

όλων των κρατών μελών, με υψηλούς όγκους διασυνοριακών συναλλαγών και μείωση 

του κόστους και των κινδύνων (European Commission, 2015). 

Η Ε.Ε έχει μια μακροχρόνια και καλά θεμελιωμένη πολιτική για τη χρηστή 

διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα. Παρέχει την αναγκαία υποδομή ώστε να 

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής 

ενισχύοντας την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών για όλες τις 

φορολογίες και ειδικότερα σε φόρους που αφορούν τις αποταμιεύσεις αλλά και τον 

Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (European Commission, 2016). Το 2012 η Ευρωπαϊκή 
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Επιτροπή υιοθέτησε ένα action plan  προτείνοντας  πάνω από 30 μέτρα προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν οι επιθετικοί φορολογικοί σχεδιασμοί από πλευράς επιχειρήσεων 

όσο και οι φορολογικοί παράδεισοι (European Commission, 2016). 

Το σύστημα της Ε.Ε βασίζεται στην αρχή της αυτόματης ανταλλαγής 

πληροφοριών και είναι παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα αυτό. Η αυτόματη ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών υιοθετήθηκε ήδη από το 2003. Χάρη σε αυτήν 

την οδηγία, τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τους 

φορολογούμενους μη κατοίκους με αξία άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ (European 

Commission, 2013). 

Εκτός από αυτό, η οδηγία διοικητικής συνεργασίας η οποία τέθηκε σε ισχύ τον 

Ιανουάριο του 2013 προβλέπει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ένα 

ευρύ φάσμα εσόδων. Πρόσφατα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εισήγαγαν επίσης την αρχή 

αυτή στις συμφωνίες F.A.T.C.A (Foreign Account Tax Compliance Act).  

H φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή αποτελούν πολύ σημαντικά προβλήματα 

για μια οικονομία, καθώς αυτό σημαίνει διαφεύγοντα έσοδα. Είναι γνωστό ότι η 

έλλειψη φορολογικών εσόδων αποτελεί τροχοπέδη για τη μεγέθυνση και ανάπτυξη 

μιας οικονομίας αλλά και για την άσκηση της αναγκαίας κοινωνικής πολιτικής. Το 

πρόβλημα αυτό γίνεται εντονότερο λόγω της οικονομικής κρίσης και επομένως η 

αντιμετώπιση του αποτελεί προτεραιότητα  για κάθε χώρα τόσο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης όσο και παγκοσμίως. 

Η παρούσα εργασία δομείται σε πέντε (5) κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο 

περιλαμβάνει την εισαγωγή, το δεύτερο κεφάλαιο την βιβλιογραφική επισκόπηση της 

έννοιας του  «transfer pricing», ενώ στο τρίτο παρουσιάζονται οι έννοιες της 

φοροδιαφυγής και τη φοροαποφυγής και ειδικότερα από τις επιχειρήσεις. Στο ίδιο 

κεφάλαιο περιλαμβάνεται η ανάλυση της έννοιας της μεταβιβαστικής τιμολόγησης 

«transfer pricing». Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί επισκόπηση της ελληνικής 

νομοθεσίας για τη μεταβιβαστική τιμολόγηση και παρουσιάζεται η εξέλιξή της από το 

2008 που νομοθετήθηκε για πρώτη φορά έως σήμερα. Στο τελευταίο κεφάλαιο, πέμπτο, 

αναλύεται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας και η διαδικασία Αμοιβαίου 

Διακανονισμού και Διαιτησίας που προβλέπει η Πρότυπη Σύμβαση του Ο.Ο.Σ.Α για 

την αποφυγή της διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου ενώ παρουσιάζεται η 

θέση των διεθνών συμβάσεων σε σχέση με το ελληνικό δίκαιο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

2.1      Εισαγωγικά 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση της έννοιας 

της ενδοομιλικής τιμολόγησης όπως δημοσιεύτηκε σε διεθνώς αναγνωρισμένα 

επιστημονικά περιοδικά και βιβλία τα τελευταία χρόνια. Γίνεται επισκόπηση μέσα από 

τη διεθνή αρθρογραφία τόσο των λόγων για τους οποίους  χρησιμοποιείται το Transfer 

Pricing, όπως για φοροαποφυγή αλλά και γενικότερο σχεδιασμό, όσο και η κριτική που 

έχει ασκηθεί στη διεθνώς υιοθετημένη μέθοδο αντιμετώπισής του, αυτή της αρχής των 

ίσων αποστάσεων. Ακόμη γίνεται αναφορά σε αποφάσεις του Ο.Ο.Σ.Α και των G20 

προκειμένου να ενισχυθούν οι φορολογικές διοικήσεις όσον αφορά την αντιμετώπιση 

των παρενεργειών του Transfer Pricing, αλλά και της φοροδιαφυγής γενικότερα. 

  

2.2   Transfer Pricing 

 

Σε δημοσίευση το 2016, του Pascal Saint -Amans Διευθυντή του Κέντρου για 

τη Φορολογική πολιτική και τις Διοικήσεις  του Ο.Ο.Σ.Α, αναφέρεται ότι από το 2009 

όπου οι G20 αποφάσισαν το τέλος του τραπεζικού απορρήτου, αρχικά αποφασίστηκε 

η ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος   (exchange of tax information on request 

- EOIR), και το 2014 ενισχύθηκε με τη δημιουργία ενός Κοινού Συστήματος Αναφοράς 

(Common Reporting Standard - CRS), προκειμένου να υλοποιηθεί η Αυτόματη 

Ανταλλαγή Πληροφοριών (Automatic Exchange of Information - AEOI). Η συμφωνία 

περιλαμβάνει 101 χώρες οι οποίες θα αρχίσουν να ανταλλάσσουν στοιχεία μεταξύ τους 

από το 2017. Οι υιοθετούμενες δράσεις θα οδηγήσουν σε λιγότερες προστριβές μεταξύ 

φορολογούμενων και κρατών αν κρίνουμε από τα 48 δις. δολλάρια τα οποία ήδη έχουν 

δηλωθεί στα πλαίσια εθελοντικής αποκάλυψης   εισοδημάτων (voluntary disclosure 

programmes)1. 

                                                      
1 Global tax and transparency: We have the tools, now we must make them work, Pascal Saint-Amans 

Director, OECD Centre for Tax Policy and Administration (http://www.oecd.org/ctp/global-tax-

transparency-we-have-the-tools.htm) 

https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/
http://www.oecd.org/ctp/global-tax-transparency-we-have-the-tools.htm
http://www.oecd.org/ctp/global-tax-transparency-we-have-the-tools.htm
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Στην Αιτιολογική Έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α/G202 το 2015 για τη «Διάβρωση της 

Φορολογικής Βάσης και μεταφοράς κερδών» γίνεται λόγος για τις δράσεις 8 έως 10, οι 

οποίες διασφαλίζουν ότι τα αποτελέσματα από το Transfer pricing συμβαδίζουν με το 

επιχειρείν,  εκεί όπου υπάρχει πραγματική δραστηριότητα. Η Δράση Νο 8 

επικεντρώνεται στο Transfer pricing των άυλων περιουσιακών στοιχείων τα οποία από 

τη φύση τους είναι κινητά, και συμβάλλουν τα μέγιστα στη διάβρωση της φορολογικής 

βάσης.  Η Δράση Νο 9 εστιάζει στην αναγνώριση των κερδών, μέσω των συμβατικών 

κατανομών, εκεί που υπάρχει πραγματική λήψη αποφάσεων και έτσι μπορεί να 

ασκείται έλεγχος επί των αναλαμβανόμενων κινδύνων. Η Δράση Νο 10 αντιμετωπίζει 

ζητήματα υψηλού κινδύνου όσον αφορά τη χρήση του transfer pricing, όπως η 

μεταφορά κερδών μέσω «παράλογων» εμπορικά συναλλαγών, η «εκτροπή» κερδών 

που προέρχονται από τις κυριότερες δραστηριότητες σε άλλες δευτερεύουσες των 

πολυεθνικών ή ακόμη ο προσπορισμός αμοιβών μεταξύ μελών ενός ομίλου, όπως 

αμοιβές διοίκησης.  

Σε μια σύγχρονη μελέτη των Riedel, Nadine, η οποία δημοσιεύτηκε το 2015 

(Ruhr Bochum University), αποδεικνύεται ότι η εφαρμογή κανόνων στο T.P έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση των δηλούμενων κερδών των μητρικών εταιρειών, οι οποίες 

βρίσκονται στις χώρες με υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές, υποδηλώνοντας 

έτσι την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής κανονισμών που σκοπό έχουν να 

αποτρέπονται συμπεριφορές φοροδιαφυγής μέσω μεταφοράς κερδών3.   

Σε άλλη μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε την άνοιξη του 2015 των Taylor, 

Richardson, Lanis, σημειώνεται ότι η πολυεθνικότητα των επιχειρήσεων, η χρήση 

φορολογικών παραδείσων και άυλων περιουσιακών στοιχείων συντείνουν σε 

επιθετικές πολιτικές transfer pricing. Η μελέτη έγινε σε 2002 επιχειρήσεις κατά την 

περίοδο 2006 – 2012 και τα εμπειρικά αποτελέσματά της δείχνουν ότι μέσω των 

φορολογικών παραδείσων και της χρήσης άυλων περιουσιακών στοιχείων προκύπτουν  

                                                      
2 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Explanatory Statement  

(https://www.oecd.org/ctp/beps-explanatory-statement-2015.pdf) 
3 Riedel, Nadine, Theresa Zinn, and Patricia Hofmann. "Do Transfer Pricing Laws Limit International 

Income Shifting? Evidence from Europe." (2015). University of Bochum, CESifo Munich, DIW Berlin, 

NoCet& Oxford University CBT 

(http://www.wiwi.ruhr-uni-

bochum.de/fiwipo/mam/content/do_transfer_pricing_laws_limit_international_income_shifting_eviden

ce_from_europe.pdf) 

http://www.wiwi.ruhr-uni-bochum.de/fiwipo/mam/content/do_transfer_pricing_laws_limit_international_income_shifting_evidence_from_europe.pdf
http://www.wiwi.ruhr-uni-bochum.de/fiwipo/mam/content/do_transfer_pricing_laws_limit_international_income_shifting_evidence_from_europe.pdf
http://www.wiwi.ruhr-uni-bochum.de/fiwipo/mam/content/do_transfer_pricing_laws_limit_international_income_shifting_evidence_from_europe.pdf
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φορολογικά πλεονεκτήματα, τα οποία όμως για να επιτευχθούν θα πρέπει να γίνει 

χρήση του transfer pricing4. 

Σε μελέτη του 2015 από τους Davies, Martin, Parenti, Toubal, υποστηρίζεται 

ότι οι πολυεθνικές συνήθως αποφεύγουν το ρίσκο των υψηλών προστίμων εξαιτίας της 

μη συμμόρφωσης με την αρχή των ίσων αποστάσεων αν η ωφέλεια από τους 

διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές είναι μικρή. Μάλιστα αν εξαιρεθούν οι 

περιπτώσεις φοροαποφυγής σε συγκεκριμένους λίγους φορολογικούς παράδεισους από 

τις μεγάλες φίρμες, τότε διαπιστώνεται ότι οι ενδοομιλικές τιμολογήσεις είναι κατά 

11% χαμηλότερες από αυτές που προβλέπονται από την αρχή των ίσων αποστάσεων, 

πράγμα το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ενίσχυση των προσπαθειών καταστολής 

εν τη γενέσει του προβλήματος, μπορεί να μετριάσει τις επιπτώσεις από τη 

χειραγώγηση μέσω transfer pricing και να αυξήσει τα έσοδα των κρατών5. 

Σε άρθρο στο Economist το 2013, αναφέρεται ότι η καρδιά του προβλήματος 

συλλογής φόρων είναι ότι βασίζεται σε κανόνες που σχεδιάστηκαν σχεδόν έναν αιώνα 

νωρίτερα, και οι οποίοι  αντιμετωπίζουν τις πολυεθνικές ως χαλαρούς συνδέσμους 

ξεχωριστών οντοτήτων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές επικράτειες και 

καταφέρνουν να ελαχιστοποιούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις μέσω του 

εργαλείου του transfer pricing6. 

Σε άρθρο του Cravens το 1997, παρουσιάζονται τα ευρήματα έρευνας ανάμεσα 

σε στελέχη ομίλων που εδρεύουν στις Η.Π.Α, όπου διαπιστώνεται ότι το transfer 

pricing δε χρησιμεύει μόνο για φορολογικούς σκοπούς, αλλά και  προκειμένου να 

αποκτήσουν οι όμιλοι συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών7.  

Σε άλλη μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε το 2003 του Clausing, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του ύψους των φορολογικών συντελεστών και του 

ύψους τιμών που χρεώνονται στις ενδοομιλικές συναλλαγές. Επιβεβαιώθηκε και 

εμπειρικά η θεωρητική προσέγγιση δηλαδή ότι η φορολογική συμπεριφορά των 

                                                      
4 Grantley Taylor, Grant Richardson, and Roman Lanis (2015),Multinationality, Tax Havens, Intangible 

Assets, and Transfer Pricing Aggressiveness: An Empirical Analysis 

(http://www.aaajournals.org/doi/abs/10.2308/jiar-51019), American Accounting Association 
5 Ronald B. Davies, Julien Martin, Mathieu Parenti, and FaridToubal (2015), Knocking on Tax Haven’s 

Door: Multinational Firms and Transfer Pricing, Oxford University Centre for Business Taxation, 

(http://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Business_Taxation/Docs/Publications/Working_Papers/Seri

es_15/WP1501.pdf) 
6 The Economist (2013), Company taxation - The Price Isn't Right, February 16, 2013. 
7 Karen S. Cravens (1997), Examining the role of transfer pricing as a strategy for multinational firms 

Volume 6, Issue 2, April 1997, Pages 127-145 International Business Review  

(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096959319600042X) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096959319600042X
http://www.aaajournals.org/doi/abs/10.2308/jiar-51019
http://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Business_Taxation/Docs/Publications/Working_Papers/Series_15/WP1501.pdf
http://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Business_Taxation/Docs/Publications/Working_Papers/Series_15/WP1501.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096959319600042X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09695931/6/2
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09695931
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096959319600042X
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επιχειρήσεων προσανατολίζεται εκεί όπου υπάρχουν χαμηλοί φορολογικοί 

συντελεστές. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός  ότι εκεί οι εισαγωγές ήταν 

μεγαλύτερες ενώ οι εξαγωγές χαμηλότερες, προκειμένου οι επιχειρήσεις να 

εκμεταλλευτούν το πλεονέκτημα της χαμηλής φορολόγησης8.  

Σε άρθρο των Bartelsmana και  Beetsma το 2003, παρουσιάζονται στοιχεία που 

αποδεικνύουν τη μετατόπιση εισοδημάτων ανάλογα με τις διαφορές των φορολογικών 

συντελεστών μεταξύ των κρατών και καταδεικνύεται ότι οι αυξήσεις των φορολογικών 

συντελεστών οδηγούν σε μείωση των φορολογικών εσόδων μέσω της μετατόπισης των 

δηλούμενων εισοδημάτων9.  

Κριτική έχει ασκηθεί για την αποτελεσματικότητα της αρχής των ίσων 

αποστάσεων, η οποία έχει υιοθετηθεί από τον Ο.Ο.Σ.Α και εφαρμόζεται από όλες τις 

χώρες. Συγκριμένα οι Avi-Yonah, Reuven, θιασώτες της «Μεθόδου καταμερισμού», 

σε μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2010, αναφέρουν ότι από το 1995 που υιοθετήθηκαν 

οι οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α, η διαμάχη περί υιοθετούμενης μεθόδου έπαψε να υφίσταται, 

περιμένοντας όλοι να δουν την αποτελεσματικότητα της αρχής των ίσων αποστάσεων. 

Πέραν όμως κάποιων μεμονωμένων περιπτώσεων είναι φανερό ότι το πρόβλημα 

εξακολουθούσε να παραμένει  το ίδιο10. 

Σε άρθρο των  Bartelsmana και  Beetsma του 2013, γίνεται κριτική στην αρχή 

των ίσων αποστάσεων, αφού διαπιστώνεται ότι οι τιμές που προσδιορίζονται 

διαφέρουν συστηματικά από αυτές που θα καθόριζαν ανεξάρτητες επιχειρήσεις, 

διαστρεβλώνοντας έτσι την πολυεθνική δραστηριότητα των ομίλων και επηρεάζοντας 

την ικανότητα να δημιουργούνται χρέη και επενδύσεις από τις θυγατρικές. Αυτό 

παρόλο που σημαίνει περισσότερους φόρους στις χώρες που εδρεύουν οι μητρικές 

εταιρείες, ωστόσο οδηγεί σε απώλειες εισοδήματος από πλευράς των θυγατρικών11. 

Σε άλλο άρθρο του Matsui το 2011, επίσης ασκείται κριτική στην αρχή των 

ίσων αποστάσεων όσον αφορά την αποτυχία δημιουργίας εισοδήματος μεταξύ των 

                                                      
8 Kimberly A. Clausing (2003), Tax-motivated transfer pricing and US intrafirm trade prices,  Journal of 

Public Economics 87, (http://gabriel-zucman.eu/files/teaching/Clausing03.pdf ) 
9 Eric J. Bartelsmana και  Roel M.W.J. Beetsma (2003), Why pay more? Corporate tax avoidance 

through transfer pricing in OECD countries, Journal of Public Economics Volume 87, Issues 9–10, 

September 2003, Pages 2225–2252, 

(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004727270200018X) 
10 Avi-Yonah, Reuven S. (2010), "Between Formulary Apportionment and the OECD Guidelines: A 

Proposal for Reconciliation.", University of Michigan law School Scholarship Repository 

(http://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2179&context=articles) 
11 Eric J. Bartelsmana και Roel M.W.J. Beetsma (2013), The arm's length principle and distortions to 

multinational firm organization, Journal of International Economics, Volume 89, Issue 2, March  2013, 

Pages 432–440 Christian Keuschnigg 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004727270200018X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004727270200018X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004727270200018X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221711000154
http://gabriel-zucman.eu/files/teaching/Clausing03.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472727
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472727/87/9
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004727270200018X
http://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2179&context=articles
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004727270200018X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004727270200018X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004727270200018X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00221996
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00221996/89/2
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022199612001523
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επιχειρήσεων ενός ομίλου και κατ΄επέκταση παγκοσμίως. Προκειμένου να 

συμβαδίζουν οι όμιλοι με την αρχή των ίσων αποστάσεων αναγκάζονται να 

μεταφέρουν προϊόντα σε δευτερεύοντα τμήματα με οριακό κόστος. Αποδεικνύεται ότι 

με την εφαρμογή της αρχής των ίσων αποστάσεων ούτε ο καταναλωτής ούτε ο όμιλος 

βγαίνει κερδισμένος και τελικά ούτε με όρους δημιουργίας εισοδήματος παγκοσμίως 

υπάρχει ωφέλεια. Αυτό αποδεικνύεται με αριθμητικά δεδομένα σε πλείστες 

περιπτώσεις ακόμη και μεταξύ ανεπτυγμένων και μικρών αναπτυσσόμενων χωρών12. 

Σε δημοσίευση του 2010, ο Α. Τσουρουφλής αναφέρει ότι κύρια αδυναμία που 

προσάπτεται στην αρχή των ίσων αποστάσεων αφορά την ίδια τη βασική ιδέα της, 

δηλαδή τη σύγκριση με ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την κριτική, η αρχή 

αυτή, η οποία βασίζεται στην ιδέα μιας ανεξάρτητης επιχείρησης («separate entity 

theory»), αποτυγχάνει να συλλάβει τα πλεονεκτήματα κλίμακας, τα αποτελέσματα 

συνεργιών και την εξοικονόμηση δαπανών που προκύπτουν από τη σχέση σύνδεσης 

(integration benefits). Η σημαντικότερη όμως διαφορά των ενδοομιλικών συναλλαγών 

από τις συναλλαγές μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, έγκειται στο γεγονός ότι οι 

τελευταίες καθορίζονται από την αναμέτρηση αντικρουόμενων συμφερόντων, ενώ οι 

πρώτες διαμορφώνονται βάσει μιας σχέσης εξάρτησης, που σημαίνει ότι η εκτέλεση 

των συμφωνηθέντων δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δικαστικού εξαναγκασμού 

και επίσης ότι αυτές οι συμφωνίες μπορούν να αναθεωρηθούν ανάλογα με τη βούληση 

της δεσπόζουσας επιχείρησης. Επομένως, κατά την εφαρμογή της αρχής των ίσων 

αποστάσεων γίνεται σύγκριση των συμβατικών όρων, χωρίς όμως να υπάρχει απόλυτη 

συγκρισιμότητα των συμβατικών υποχρεώσεων και των επιπτώσεων από ενδεχόμενη 

παράβαση αυτών των υποχρεώσεων13.  

  

                                                      
12 Kenji Matsui (2011), Intrafirm trade, arm’s-length transfer pricing rule, and coordination failure, 

European Journal of Operational Research, Volume 212, Issue 3, 1 August 2011, Pages 570–582, 

(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221711000154) 
13Ανδρέας Τσουρουφλής, Η Ενδοομιλική Τιμολόγηση, σελ 31 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221711000154
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03772217
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03772217/212/3
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221711000154
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

3.1  Εισαγωγικά 

 

Η ενδοομιλική τιμολόγηση (transfer pricing) είναι οικονομικός όρος ο οποίος 

αναφέρεται στον προσδιορισμό της αξίας των συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων. Το transfer pricing από την πλευρά της οικονομικής επιστήμης και του 

φορολογικού δικαίου ελέγχει αν οι τιμές που χρεώνονται μεταξύ συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων για τη μεταβίβαση αγαθών, υπηρεσιών και άυλων περιουσιακών 

στοιχείων, είναι εκείνες που θα είχαν χρεωθεί αν ήταν οι επιχειρήσεις αυτές 

ανεξάρτητες μεταξύ τους14. 

Στο κεφάλαιο αυτό, αρχικά δίνονται οι ορισμοί της φοροδιαφυγής, της 

φοροαποφυγής και του φορολογικού σχεδιασμού, ώστε να γίνουν καλύτερα 

κατανοητές, κατά την ανάλυση της μεταβιβαστικής τιμολόγησης  οι διαφορετικές 

οπτικές στα ζητήματα αυτά που μπορούν να έχουν από τη μια πλευρά οι επιχειρήσεις 

και από τη άλλη πλευρά η φορολογική διοίκηση. Στο συνέχεια, δίνεται ο ορισμός της 

ενδοομιλικής τιμολόγησης, ενώ περιγράφεται το ιστορικό για το πώς η ανάγκη 

τεκμηρίωσης οδήγησε στο να αναπτυχθούν κοινές δράσεις από τα κράτη προκειμένου 

να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση για τα ζητήματα αυτά, εξαιτίας των φορολογικών 

συνεπειών που δημιουργούνται. Ακόμη περιγράφεται η αρχή των ίσων αποστάσεων, η 

οποία χρησιμοποιείται διεθνώς ως μέσον προσδιορισμού των τιμών, οι μέθοδοι που 

υπάρχουν και είναι αποδεκτοί καθώς και ο τρόπος επιλογής μιας μεθόδου. Τέλος, 

γίνεται μνεία των συμφωνιών προκαθορισμένης τιμολόγησης, ένα χρήσιμο εργαλείο 

από την πλευρά των επιχειρήσεων για την αποφυγή διενέξεων με τις φορολογικές 

διοικήσεις, και αναλύονται οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για τον τρόπο με τον 

οποίο θα πρέπει να τεκμηριώνουν τις συναλλαγές.  

                                                      
14 Ανδρέας Τσουρουφλής, Η Ενδοομιλική Τιμολόγηση σελ.5 
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3.2 Η έννοια της φοροδιαφυγής 

Ως φοροδιαφυγή χαρακτηρίζεται η συμπεριφορά που αποσκοπεί στην ολική ή 

μερική αποφυγή της φορολογικής υποχρέωσης και παραβιάζει τις αρχές της 

φορολογικής νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα η παράλειψη υποβολής φορολογικής 

δήλωσης, η χρήση  πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων κλπ. Η φοροδιαφυγή 

περιλαμβάνει και την περίπτωση  της φορολογικής απάτης, η οποία συνήθως 

χρησιμοποιείται με την έννοια της φοροδιαφυγής που επισύρει ποινικές ή άλλες 

σοβαρές νομικές κυρώσεις15. 

Εμπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι κάποιοι φορολογούμενοι δε φοροδιαφεύγουν 

ποτέ.  Η πλειοψηφία (ή μεγάλο μέρος) των φορολογουμένων όμως, συμπεριφέρεται ως 

προς τη φοροδιαφυγή αναλόγως των φορολογικών συντελεστών. Έχει παρατηρηθεί ότι 

η φοροδιαφυγή αυξάνεται καθώς αυξάνονται οι φορολογικοί συντελεστές. Υπάρχουν 

δυο κατηγορίες φορολογουμένων, αυτοί που τυπικά φοροδιαφεύγουν και αυτοί που δε 

φοροδιαφεύγουν εκτός και  αν αυξηθούν οι φορολογικοί συντελεστές16. 

Η φοροδιαφυγή καταπολεμάται από τη φορολογική διοίκηση μέσω της 

αποτελεσματικής εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

3.3 Η έννοια της φοροαποφυγής 

Φοροαποφυγή χαρακτηρίζεται η συμπεριφορά που αποσκοπεί στην ολική ή 

μερική αποφυγή της φορολογικής υποχρέωσης, εκμεταλλευόμενη τις ατέλειες της 

φορολογικής νομοθεσίας, χωρίς όμως να παραβιάζει ευθέως τις σχετικές διατάξεις. Επί 

της ουσίας δηλαδή, η φοροαποφυγή είναι μια συμπεριφορά η οποία αντίκειται στο 

πνεύμα και όχι στο γράμμα του νόμου.  

Για να θεωρηθεί μια ενέργεια ως φοροαποφυγή, υποστηρίζεται ότι πρέπει να 

έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, να διέπεται από το στοιχείο της 

ανειλικρίνειας, της πλαστότητας ή της εικονικότητας. Δεύτερον, να έχει συντελεστεί 

στο πλαίσιο της εκμετάλλευσης των κενών, των ασαφειών και της κακής 

διατύπωσης  της φορολογικής νομοθεσίας ή διαφορετικά της εκμετάλλευσης 

                                                      
15 Ανδρέας Τσουρουφλής, Η Ενδοομιλική Τιμολόγηση σελ.21 
16 Individual morality and reputation costs as deterrents to tax evasion, James P.P. Gordon  

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0014292189900263
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δυνατοτήτων («παράθυρα»), οι οποίες δεν ήταν στην πρόθεση του νομοθέτη να 

παρασχεθούν. 

Η φοροαποφυγή δεν καταπολεμάται από τη φορολογική διοίκηση αλλά από το 

φορολογικό νομοθέτη μέσω της διόρθωσης των ατελειών της νομοθεσίας και της 

θέσπισης αντικινήτρων για συγκεκριμένες φορολογικές συμπεριφορές. 

 

3.4 Φορολογικός σχεδιασμός 

Φορολογικός σχεδιασμός χαρακτηρίζεται η διαμόρφωση της φορολογικής 

συμπεριφοράς ώστε να επιτυγχάνονται ευνοϊκότερες φορολογικές συνέπειες, χωρίς να 

παραβιάζονται οι διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας17. Στην ουσία ο φορολογικός 

σχεδιασμός ακολουθεί τις υποδείξεις του νομοθέτη, δεδομένου ότι αξιοποιεί τις 

δυνατότητες που παρέχει ο ίδιος ο νόμος, υλοποιώντας τον κοινωνικό ή οικονομικό 

σκοπό του φόρου. Περίπτωση  φορολογικού σχεδιασμού αποτελεί η διενέργεια 

συγκεκριμένων πράξεων για τις οποίες ο ίδιος ο νόμος προβλέπει φορολογικές 

απαλλαγές, όπως π.χ η αγορά ακινήτου με λήψη δανείου, ώστε να εκπέσουν οι τόκοι 

από το εισόδημα. Ο φορολογικός σχεδιασμός δεν χρήζει αντιμετώπισης. 

 

3.5 Ορισμός ενδοομιλικής τιμολόγησης “Transfer Pricing” 

Η τιμολόγηση των συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή αλλιώς 

ενδοομιλική τιμολόγηση (transfer pricing) είναι οικονομικός όρος και αναφέρεται στον 

προσδιορισμό της αξίας των συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Με τον 

όρο transfer pricing στο φορολογικό δίκαιο και στην οικονομική επιστήμη  

υποδηλώνεται ο έλεγχος των τιμών που χρεώνονται μεταξύ συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων για τη μεταβίβαση αγαθών, υπηρεσιών  και άυλων περιουσιακών 

στοιχείων και διαφέρουν από εκείνες τις τιμές που θα είχαν χρεωθεί αν οι ίδιες 

επιχειρήσεις ήταν ανεξάρτητες μεταξύ τους.18  

Στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται ο όροι «controlled transaction» και 

«uncontrolled transaction» (ελεγχόμενη και μη ελεγχόμενη συναλλαγή) για τη 

διάκριση των συναλλαγών που διενεργούνται μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων από 

εκείνες τις συναλλαγές που διενεργούνται με τη συμμετοχή ανεξάρτητων 

                                                      
17 Ανδρέας Τσουρουφλής, Η Ενδοομιλική Τιμολόγηση σελ.22 
18 IBFD International Tax Glossary, 6η έκδοση, 2009 λήμμα «Transfer Pricing» 



11 
 

επιχειρήσεων. Στην πρώτη περίπτωση ο όμιλος επιχειρήσεων έχει τον αποκλειστικό 

έλεγχο στην διαμόρφωση τιμών ενώ στη δεύτερη κατηγορία οι τιμές διαμορφώνονται 

υπό την επίδραση των δυνάμεων της αγοράς.19  

 

3.6 Σύντομο Ιστορικό  

 

Ήδη από το 1976, διαγνώστηκε η ανάγκη παρέμβασης στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ανακοινώθηκε η πρόταση μιας οδηγίας για την 

καταπολέμηση της διπλής φορολογίας σε περιπτώσεις διορθώσεων κερδών μεταξύ 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις, η πρόταση της 

Επιτροπής μετατράπηκε από οδηγία σε διακυβερνητική σύμβαση και υπεγράφη στις 

23 Ιουλίου 1990 (Σύμβαση 90/436 / ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εξάλειψη 

της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων). Η Σύμβαση Διαιτησίας μετά από μια περίοδο πρώτης εφαρμογής 

(1995-1999) τέθηκε σε ισχύ την 1 Νοεμβρίου 2004 με αναδρομική εφαρμογή από 1 

Ιανουαρίου 2000, αρχικά από τα 15 κράτη μέλη που την επικύρωσαν και αργότερα με 

τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από όλα τα κράτη μέλη. Η σύμβαση δεν 

εφαρμόζεται σε καμία περίπτωση που οι αρχές θεωρούν ότι η διπλή φορολόγηση 

προκύπτει μέσα από τη σκόπιμη χειραγώγηση των τιμών μεταβίβασης.20  

Το 2002 συστάθηκε ανεπίσημα Κοινό Φόρουμ για την Ενδοομιλική 

Τιμολόγηση (Joint Transfer Pricing Forum) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ το 2006 

ιδρύθηκε και επίσημα με την 2007/75/EC Απόφαση, η δημιουργία εξειδικευμένης 

ομάδας για την ενδοομιλική τιμολόγηση στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι από τις 

φορολογικές αρχές των κρατών μελών αλλά και 18 μη κυβερνητικά μέλη. Το Φόρουμ 

λειτουργεί στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ και προτείνει στην 

Επιτροπή ρεαλιστικές, μη νομοθετικές λύσεις στα πρακτικά προβλήματα που τίθενται 

από τις πρακτικές των τιμών μεταβίβασης στην Ε.Ε.21 

                                                      
19 Ανδρέας Τσουρουφλής, Η Ενδοομιλική Τιμολόγηση σελ.10 
20 European Commission. 

(http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/arbitration_convention/in

dex_en.htm),  Accessed  May 14, 2016 
21 European Commission.  

(http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/index_en.htm#bac

kground), Accessed  May 14, 2016 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/arbitration_convention/index_en.htm),
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/arbitration_convention/index_en.htm),
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/index_en.htm#background
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/index_en.htm#background
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Στις Η.Π.Α ήδη από το 1934 χρησιμοποιήθηκε η  αρχή των ίσων αποστάσεων, 

ενώ το 1968 αναπτύχθηκαν ειδικοί κανόνες τιμολόγησης προκειμένου  να  ελέγχονται 

τα  αποτελέσματα της αρχής των ίσων αποστάσεων – συγκρίσιμη μη ελεγχόμενη τιμή, 

μέθοδος τιμής μεταπώλησης, μέθοδος του κόστους συν κέρδος – μέθοδοι οι οποίες 

κέρδισαν διεθνή αναγνώριση.22 Οι Η.Π.Α έχουν ένα από τα παλιότερα και πιο ώριμα 

φορολογικά συστήματα αντιμετώπισης των ενδοομιλικών ζητημάτων. Οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται στις Η.Π.Α είναι αυτές που προκρίνονται και από τον Ο.Ο.Σ.Α 

(Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης - O.E.C.D) με 

μικροδιαφορές23.  

Ο Ο.Ο.ΣΑ δημιουργήθηκε το 1960, όταν 18 Ευρωπαϊκές χώρες μαζί με τις 

Η.Π.Α και τον Καναδά δημιούργησαν τον Οργανισμό, αποστολή του οποίου είναι οι 

οικονομική ανάπτυξη. Σήμερα αποτελείται από 34 μέλη από όλο τον κόσμο, ενώ 

περιλαμβάνονται σε αυτόν αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Τουρκία η Χιλή και το 

Μεξικό, ενώ υπάρχει παράλληλα στενή συνεργασία και με άλλες αναπτυσσόμενες 

χώρες όπως η Κίνα, Ινδία κλπ. Ο Ο.Ο.Σ.Α συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή (European Commission)  η οποία ωστόσο δεν έχει δικαίωμα ψήφου.24 Το 

ζήτημα της ενδοομιλικής τιμολόγησης, είχε απασχολήσει τον Οργανισμό ήδη από το 

1976, ο οποίος έκτοτε έχει εκδώσει Οδηγίες αντιμετώπισης για τις πολυεθνικές 

εταιρείες και τα κράτη, οι οποίες τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν, και έφθασαν στις 

μέρες μας στο Παράρτημα, το οποίο υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Δημοσιονομικών 

Υποθέσεων στις 22 Ιουνίου 2010. Ο Ο.Ο.Σ.Α προτείνει την αρχή των ίσων 

αποστάσεων όπως αυτή περιγράφεται στο Άρθρο 9 του Προτύπου Φορολογικών 

Συμβάσεων Εισοδήματος και Κεφαλαίου του Ο.Ο.Σ.Α και στη Συνθήκη των 

Ηνωμένων Εθνών για τη Διπλή Φορολόγηση μεταξύ ανεπτυγμένων και 

αναπτυσσόμενων χωρών, όπως συμπεριλήφθηκε στις Οδηγίες Ενδοομιλικών 

Τιμολογήσεων για πολυεθνικές εταιρείες και φορολογικές διοικήσεις (“the OECD 

Transfer Pricing Guidelines”), έτσι ώστε τα κράτη να προστατεύουν τη φορολογική 

τους βάση, ενώ παράλληλα οι πολυεθνικές να αποφεύγουν τη διπλή φορολόγηση25.  

 

                                                      
22 International Transfer Pricing 2013/2014, Pwc, (https://www.pwc.com/gx/en/international-transfer-

pricing/assets/united-states.pdf), Accessed  May 15, 2016 
23 Global Transfer Pricing Review   

(https://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/global-transfer-pricing-

review/Documents/united-states-v2.pdf) KPMG observation,  Accessed May 15, 2016 
24 OECD, (http://www.oecd.org/about/membersandpartners/) Accessed May 16, 2016 
25 OECD, (http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/transfer-pricing-guidelines.htm)  

https://www.pwc.com/gx/en/international-transfer-pricing/assets/united-states.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/international-transfer-pricing/assets/united-states.pdf
https://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/global-transfer-pricing-review/Documents/united-states-v2.pdf
https://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/global-transfer-pricing-review/Documents/united-states-v2.pdf
http://www.oecd.org/about/membersandpartners/
http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/transfer-pricing-guidelines.htm
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3.7 Φορολογικές συνέπειες   

 

Δεδομένης της ιδιαίτερης σχέσης μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, οι 

τιμές μεταξύ των συναλλαγών δεν καθορίζονται υπό τις συνθήκες της ελεύθερης 

αγοράς, δηλαδή δεν διαμορφώνονται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Αυτό 

σημαίνει ότι οι όμιλοι έχουν τη δυνατότητα να τις ορίζουν κατά το δοκούν. Μια τέτοια 

πρακτική δεν έχει επίδραση στα συνολικά αποτελέσματα του ομίλου, ωστόσο έχει 

φορολογικές συνέπειες στο βαθμό που επηρεάζει το ποσοστό του κέρδους που 

αποκομίζει από τη συναλλαγή κάθε μια από τις συμβαλλόμενες εταιρείες. Επομένως, 

ένας όμιλος έχει τη δυνατότητα μέσω της διαμόρφωσης της ενδοομιλικής τιμολόγησης, 

να αυξομειώνει το φορολογητέο κέρδος των επιμέρους επιχειρήσεων που τον 

απαρτίζουν, δηλαδή να μεταφέρει το φορολογητέο κέρδος από τη μία στην άλλη, και 

με αυτό τον τρόπο να επηρεάζει τη συνολική επιβάρυνση του ομίλου26. Κατά συνέπεια, 

αυξομειώνοντας τις τιμές των ενδοομιλικών συναλλαγών, ένας όμιλος μπορεί να 

εκμεταλλευτεί τις διαφορές και ασυμβατότητες μεταξύ διαφορετικών έννομων τάξεων, 

ώστε να υλοποιήσει τα κέρδη του κατά το δυνατόν στο κράτος με τη χαμηλότερη 

φορολογία. Ακόμη όμως και στο εσωτερικό της ίδιας έννομης τάξης, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η ενδοομιλική τιμολόγηση με τη μεταφορά κερδών σε ζημιογόνες 

επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου27.  

Οι πρακτικές καθορισμού ενδοομιλικών τιμών ανταποκρίνονται στην ενίσχυση 

των ιδιωτικών κερδών, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική εξαθλίωση μέσω της 

αποφυγής πληρωμής φόρων. Αποδεικτικά στοιχεία προκύπτουν από την εξέταση των 

πρακτικών μεταβίβασης που χρησιμοποιούνται σε αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες 

οικονομίες. Τα ανεπτυγμένα κράτη προσπαθούν να ανταποκριθούν στη 

διαμορφούμενη κατάσταση ενισχύοντας τους ελεγκτικούς τους μηχανισμούς την ίδια 

στιγμή που οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τα 

«παιχνίδια» με τις ελεγχόμενες τιμές μεταβίβασης28.  

 

 

 

                                                      
26 Ανδρέας Τσουρουφλής, Η Ενδοομιλική Τιμολόγηση σελ.11 
27 Ανδρέας Τσουρουφλής, Η Ενδοομιλική Τιμολόγηση σελ.13 
28 The dark side of transfer pricing: Its role in tax avoidance and wealth retentiveness, Prem Sikkaa, 

Hugh Willmottb, 13 February 2010 
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3.8 Λειτουργίες Ενδοομιλικών Τιμολογήσεων 

 

Η τιμολόγηση των ενδοομιλικών συναλλαγών δε χρησιμεύει μόνο για 

φορολογικούς σκοπούς, αλλά και για άλλους σκοπούς, όπως για παράδειγμα της 

αναδιάρθρωσης, διοίκησης και συντονισμού των εταιρειών του ομίλου, μείωσης των 

κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και πληθωριστικών επιρροών μέσω περιστολής 

ρευστότητας συγκεκριμένων εταιρειών, ελέγχου των αποτελεσμάτων των εταιρειών 

του ομίλου από την πλευρά της απόδοσης. Ο τελευταίος λόγος μάλιστα, παίζει 

σημαίνοντα ρόλο για τα διευθυντικά στελέχη, τα οποία απολαμβάνουν bonus για τις 

επιδόσεις των εταιρειών που διοικούν, οπότε έχουν κάθε λόγο να παρουσιάζουν καλά 

αποτελέσματα. Θέματα όπως, η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων που 

προκύπτουν από τον επιμερισμό του κόστους, διαχείρισης διαθεσίμων που προκύπτουν 

από cash pooling (συγκέντρωση μετρητών) ή ακόμη και ζητήματα logistics , μπορούν 

να επιλύονται μέσω της διαδικασίας των ενδοομιλικών τιμολογήσεων. Συχνές μάλιστα 

είναι οι περιπτώσεις που υπάρχει διαμάχη μεταξύ αυτών που σχεδιάζουν τη 

φορολογική πολιτική ενός ομίλου, οι οποίοι σταθμίζουν πλεονεκτήματα και κινδύνους 

σε συγκεκριμένες δικαιοδοσίες (κράτη), και των δικηγόρων του ομίλου που επιζητούν 

διαφορετικές δικαιοδοσίες προκειμένου να μπορούν να προσφεύγουν στο νομικό τους 

σύστημα29. 

  

3.9 Ενδοομιλικές Τιμολογήσεις και Φορολογικές αρχές 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ενδοομιλική τιμολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

προκειμένου να χειραγωγηθούν τα οικονομικά αποτελέσματα των επιμέρους εταιρειών 

που απαρτίζουν έναν όμιλο. Όταν συμβαίνει σε επιχειρήσεις εντός μίας επικράτειας, 

με τη μεταφορά φορολογητέας ύλης μπορεί να έχουμε απόκρυψη κερδών με τη 

μεταφορά αυτών σε ζημιογόνες επιχειρήσεις, ενώ όταν συμβαίνει σε συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις που βρίσκονται μεταξύ διαφορετικών επικρατειών, καθορίζεται η 

κατανομή των φορολογικών εσόδων μεταξύ των εμπλεκομένων κρατών. Τεχνητά 

υπερτιμημένες ή υποτιμημένες συναλλαγές μειώνουν ή αυξάνουν τα φορολογητέα 

έσοδα των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Πρωταρχικό μέλημα των φορολογικών αρχών 

                                                      
29 pwc International Transfer Pricing 2015/16 
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είναι σε περίπτωση που αποδεικνύεται ότι οι τιμές των ενδοομιλικών συναλλαγών δεν 

είναι εύλογες, σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων που τελικά έχει υιοθετηθεί 

διεθνώς, να προβαίνουν σε διορθώσεις των αποτελεσμάτων με βάση την εθνική 

νομοθεσία.  

Το ζήτημα της «Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και μεταφοράς κερδών» 

(B.E.P.S), έχει απασχολήσει το Group των 20  (G20) μεγαλύτερων χωρών, οι οποίες 

σε συνεργασία με τον Ο.Ο.Σ.Α υιοθέτησαν ήδη από το 2013 ένα σχέδιο δράσης 

προκειμένου να καμφθεί η φοροαποφυγή. Η δέσμη μέτρων που υιοθετήθηκε 

περιλαμβάνει τρεις κεντρικούς πυλώνες : α) συνοχή μεταξύ των εθνικών κανόνων που 

επηρεάζουν τις διασυνοριακές δραστηριότητες, β) ουσιαστική ενίσχυση των 

υπαρχόντων διεθνών προτύπων, ώστε να ευθυγραμμιστεί η φορολόγηση με τις 

πραγματικές επικράτειες όπου υπάρχει οικονομική δραστηριότητα, και γ) να ενισχυθεί 

η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη μεταξύ επιχειρήσεων και φορολογικών διοικήσεων30. 

Οι θυγατρικές των πολυεθνικών επιχειρήσεων, δηλώνουν σχεδόν τα διπλάσια 

κέρδη (σε σχέση με τα εκεί περιουσιακά τους στοιχεία), σε επικράτειες με χαμηλούς  

φορολογικούς συντελεστές31. Η διάβρωση της φορολογικής βάσης μπορεί να οδηγήσει 

σε Διπλή Μη Φορολόγηση, ωστόσο η υιοθέτηση μέτρων για την καταπολέμηση της 

φοροαποφυγής  θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην αποτελούν τροχοπέδη στην 

ανάπτυξη εν γένει. Η συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών στην από κοινού  

κατάρτιση διεθνών προτύπων που προκρίνει ο Ο.Ο.Σ.Α για την καταπολέμηση των 

B.E.P.S, δείχνει τη σημασία που δίνουν να προστατευθούν οι φορολογικές διοικήσεις 

τους από τις πρακτικές των πολυεθνικών στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης 

οικονομίας.  

Στην Αιτιολογική Έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α/G2032 το 2015 για τη «Διάβρωση της 

Φορολογικής Βάσης και μεταφοράς κερδών» περιγράφεται η διαδικασία 

«Standardised Country-by-Country Reporting», κατά την οποία οι πολυεθνικές θα 

πρέπει να αναφέρουν τα ετήσια έσοδά τους, τα προ φόρων κέρδη, τους πληρωτέους 

φόρους και  τους δεδουλευμένους, τον αριθμό των εργαζομένων, τα αδιανέμητα κέρδη 

και τα υλικά περιουσιακά στοιχεία σε κάθε επικράτεια στην οποία 

δραστηριοποιούνται, αρχής γενομένης από το οικονομικό έτος 2016, για ομίλους με 

                                                      
30 http://www.oecd.org/g20/topics/taxation/ 
31 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, 2015 Final Reports, Explanatory Statement 

(https://www.oecd.org/ctp/beps-explanatory-statement-2015.pdf) 
32 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, 2015 Final Reports, Explanatory Statement 

(https://www.oecd.org/ctp/beps-explanatory-statement-2015.pdf) 
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ετήσια ενοποιημένα έσοδα ίσα ή μεγαλύτερα των 750 εκ. ευρώ.  Επίσης, ένας 

καινοτόμος  μηχανισμός δημιουργήθηκε προκειμένου να επικαιροποιηθούν 

περισσότερες από 3.500 διμερείς συμβάσεις, ενώ περίπου 90 χώρες συμμετέχουν σε 

μια ad hoc ομάδα προκειμένου να εκσυγχρονίσουν τις διμερείς συμβάσεις, χωρίς την 

ανάγκη διμερούς επαναδιαπραγμάτευσης της κάθε συνθήκης. 

Οι Οδηγίες Ενδοομιλικών Τιμολογήσεων εκσυγχρονίζονται σε σχέση με τα 

άυλα περιουσιακά στοιχεία. Αναγνωρίζοντας τη δυσκολία να αποτιμηθούν αξιόπιστα, 

σχεδιάστηκε ένα καινοτόμο εργαλείο προκειμένου εντοπίζονται υποτιμημένες 

ενδοομιλικές μεταφορές άυλων στοιχείων, με βάση την ασύμμετρη πληροφόρηση που 

λαμβάνεται από τις επιχειρήσεις και τις φορολογικές αρχές.  

Όλες οι παραπάνω δράσεις έχουν σκοπό να μειώσουν τα κίνητρα των 

πολυεθνικών εταιρειών να κρύβουν τα κέρδη τους σε «κουμπαράδες» και “shell 

companies” (εταιρείες «κελύφη»), με λίγους ή καθόλου υπαλλήλους, με μικρή ή 

καθόλου οικονομική δραστηριότητα σε επικράτειες με χαμηλή ή καθόλου 

φορολόγηση, στους περιβόητους φορολογικούς παράδεισους (Tax Havens).  

 

3.10 Η αρχή των ίσων αποστάσεων  

 

Προκειμένου να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα των επιμέρους εταιρειών 

που απαρτίζουν έναν όμιλο μπορούν να επιλεγούν δυο μέθοδοι : 

Α) είτε να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα κάθε εταιρείας διακεκριμένα 

(άμεσα) ή  

Β) να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα του ομίλου επί ενιαίας βάσης και στη 

συνέχεια να επιμερισθούν μεταξύ των μελών του με προκαθορισμένα κριτήρια33. 

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων κάθε 

μεμονωμένης οικονομικής μονάδας στο πλαίσιο ενός ομίλου είναι η άμεση μέθοδος, 

με βάση την οποία τα αποτελέσματα κάθε επιχείρησης του ομίλου υπολογίζονται 

διακεκριμένα, σαν αυτή να ήταν ανεξάρτητη34. 

Το κριτήριο της αρχής των ίσων αποστάσεων (arm’s length principle) 

αποδέχεται ότι η τιμή μιας ενδοομιλικής συναλλαγής είναι εύλογη όταν αντιστοιχεί 

                                                      
33 Ανδρέας Τσουρουφλής, Η Ενδοομιλική Τιμολόγηση σελ.10 
34 Ανδρέας Τσουρουφλής, Η Ενδοομιλική Τιμολόγηση σελ. 26 
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στην τιμή που θα είχαν συμφωνήσει ανεξάρτητες επιχειρήσεις σε μια παρόμοια 

συναλλαγή υπό παρόμοιες συνθήκες σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς35.  

Η αρχή των ίσων αποστάσεων ορίζεται στο Άρθρο 9 της Συνθήκης του Ο.Ο.Σ.Α 

για τη Φορολογία Εισοδήματος και Κεφαλαίου και συμπεριλήφθηκε στις «Οδηγίες 

Ενδοομιλικών Τιμολογήσεων για πολυεθνικές εταιρείες και φορολογικές διοικήσεις» 

(“the OECD Transfer Pricing Guidelines for MNE and Tax Administrations”), όπως 

έχουν τροποποιηθεί από το 2010 και ισχύουν. Σύμφωνα με την αρχή αυτή σε 

περίπτωση που στις εμπορικές ή οικονομικές σχέσεις μεταξύ δύο συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων επικρατούν ή  επιβάλλονται όροι οι οποίοι διαφέρουν από εκείνους που 

θα επικρατούσαν μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τότε τα κέρδη που θα είχαν 

πραγματοποιηθεί από μια από τις επιχειρήσεις, αλλά λόγω αυτών των όρων δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί, μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στα κέρδη αυτής της επιχείρησης 

και να φορολογούνται ανάλογα36. 

Η αρχή των ίσων αποστάσεων έχει δεχθεί κριτικές για την αποτελεσματικότητά 

της. Η κύρια κατηγορία έγκειται στη βασική ιδέα της, δηλαδή τη σύγκριση τιμών 

μεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων. Η βασική ιδέα αποτυγχάνει να συλλάβει τα 

πλεονεκτήματα των συνεργιών  και τις οικονομίες κλίμακας που μπορούν να 

επιτυγχάνονται.  

 

3.11 Μέθοδοι καθορισμού τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών με 

εφαρμογή της αρχής των ίσων αποστάσεων 

 

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι τιμές των ενδοομιλικών συναλλαγών έχουν 

διαμορφωθεί διαφορετικές μέθοδοι οι οποίες χωρίζονται σε δυο κατηγορίες, αυτές των 

παραδοσιακών και των μη παραδοσιακών μεθόδων. Οι παραδοσιακές είναι: Α) η 

μέθοδος της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής (Comparable Uncontrolled Price), Β) 

η μέθοδος της τιμής μεταπώλησης (Resale Price Method) και Γ) η μέθοδος του κόστους 

συν κέρδους (Cost Plus Method). Το χαρακτηριστικό των παραδοσιακών μεθόδων 

είναι ότι εξετάζουν μεμονωμένες συναλλαγές.  

Οι μη παραδοσιακές μέθοδοι εστιάζουν στο κέρδος των επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν στη συναλλαγή. Διακρίνονται : Α) στις μεθόδους του καθαρού κέρδους 

                                                      
35 Ανδρέας Τσουρουφλής, Η Ενδοομιλική Τιμολόγηση σελ. 26 
36 OECD TP Guidelines (http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/transfer-pricing-guidelines.htm) 

http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/transfer-pricing-guidelines.htm
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μιας μεμονωμένης συναλλαγής (Transactional Profit Methods) στις οποίες 

κατατάσσονται i) η μέθοδος του επιμερισμού του κέρδους (Profit Split Method) και ii) 

η μέθοδος του καθαρού κέρδους συναλλαγής (Transactional Net Margin Method), και 

Β) στις μεθόδους που αποβλέπουν στα συνολικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων που 

μετέχουν  στη συναλλαγή (Global Profit Methods) στις οποίες κατατάσσονται i) η 

μέθοδος της σύγκρισης του κέρδους (Comparable Profit Method) και ii) η μέθοδος του 

συνολικού επιμερισμού βάσει μαθηματικού τύπου (Global Formulary Allocation 

Method). 

 

3.12 Περιγραφή Παραδοσιακών μεθόδων 

 

Οι παραδοσιακές μέθοδοι διακρίνονται37 : 

α) στη μέθοδο της συγκρίσιμης τιμής μη ελεγχόμενης τιμής,  

β) στη μέθοδο της τιμής μεταπώλησης και  

γ) στη μέθοδο του κόστους συν κέρδος.  

Βάσει της μεθόδου της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής (Comparable 

uncontrolled price – CUP method), η τιμή μιας ενδοομιλικής συναλλαγής συγκρίνεται 

με την τιμή μιας παρόμοιας συναλλαγής μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων. 

Προκειμένου να προσδιοριστεί η τιμή μιας συναλλαγής μπορεί να αντλείται  εξωτερική 

πληροφόρηση, δηλαδή αναζητούνται τιμές συναλλαγών μεταξύ τρίτων ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων ή εσωτερική πληροφόρηση, δηλαδή αναζητούνται τιμές συναλλαγών 

που έχουν διενεργηθεί ανάμεσα σε επιχείρηση του ομίλου και μια τρίτη ανεξάρτητη 

επιχείρηση. Οι τιμές που λαμβάνονται από εσωτερική πληροφόρηση θεωρούνται 

συνήθως ασφαλέστερες. 

Προκειμένου να προσδιοριστεί η τιμή μιας συναλλαγής λαμβάνονται υπόψη 

σειρά από παράγοντες ώστε η συγκρινόμενη συναλλαγή να είναι παρόμοια. Αυτοί 

είναι: 1) τα χαρακτηριστικά των παραδιδόμενων αγαθών και υπηρεσιών, όπως τα 

φυσικά χαρακτηριστικά, η ποιότητα, ο βαθμός ολοκλήρωσης, επωνυμία, φήμη, 

σχεδιασμός, 2) οι λειτουργίες που επιτελούνται, όπως μεταφορά, συσκευασία, 

διαφήμιση, 3) οι συμβατικοί όροι της συναλλαγής αυτής και οι συνθήκες όπως, όγκος 

πωλούμενων αγαθών, όροι εξόφλησης, προθεσμίες, 4) οι συνθήκες της αγοράς, 

γεωγραφική περιοχή, συνθήκες ανταγωνισμού και 5) οι επιχειρηματικές στρατηγικές.   

                                                      
37 OECD Transfer Pricing Guidelines, Chapter II, Part II 
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Οι συγκρινόμενες συναλλαγές θα πρέπει να είναι παρόμοιες προκειμένου να είναι 

αξιόπιστες, αλλά ακόμη και συναλλαγές των οποίων τα βασικά χαρακτηριστικά είναι 

παρόμοια  αλλά υπάρχουν αποκλίσεις και αυτές είναι μετρήσιμες, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν εφαρμόζοντας κατάλληλες διορθώσεις στις τιμές. Η μέθοδος της 

συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής είναι πρόσφορη όπου υπάρχουν άλλες επιχειρήσεις 

που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες και προϊόντα, και ενδείκνυται κυρίως όταν ίδιες 

συναλλαγές γίνονται μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων αλλά και τρίτων 

ανεξάρτητων. Οι παραδοσιακές μέθοδοι και ιδίως η συγκρίσιμη μη ελεγχόμενη 

μέθοδος θεωρείται η πλέον ενδεδειγμένη, ακόμη και αν οι μέθοδοι του κέρδους της 

συναλλαγής δίνουν τα ίδια αποτελέσματα.38 

Η μέθοδος της τιμής μεταπώλησης (Resale Price Method) κατ΄αρχήν ξεκινάει 

με την τιμή που ένα προϊόν πωλείται μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, και κατόπιν 

μεταπωλείται σε τρίτη ανεξάρτητη επιχείρηση. Στη συνέχεια, η τιμή μεταπώλησης, 

μειώνεται κατά το μικτό περιθώριο κέρδους το οποίο ο μεταπωλητής θα επεδίωκε 

προκειμένου να καλύψει τις δαπάνες του και να έχει κάποιο κέρδος,  και αυτή η τιμή 

που προκύπτει αποτελεί την τιμή της ενδοομιλικής συναλλαγής39.  Δηλαδή : 

Τιμή ενδοομιλικής συναλλαγής = τιμή μεταπώλησης – μικτό περιθώριο κέρδους 

Προκειμένου να προσδιοριστεί το μικτό περιθώριο κέρδους, μπορεί να 

συγκρίνεται με πωλήσεις της ίδιας της επιχείρησης που προέρχονται από αγορές από 

ανεξάρτητες επιχειρήσεις (εσωτερική σύγκριση) ή ακόμα συγκρινόμενο με το μικτό 

περιθώριο κέρδους που πραγματοποιούν άλλες τρίτες επιχειρήσεις, σε παρόμοιες 

συναλλαγές (εξωτερική σύγκριση)40. Οι μεταβλητές που θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη προκειμένου να προσδιοριστεί το μικτό περιθώριο κέρδους είναι ο όγκος 

πωλήσεων, η συνεισφορά του μεταπωλητή για λειτουργίες μεταποίησης - 

επεξεργασίας, επίτευξης της τελικής μεταπώλησης (agents), η χρήση πνευματικών 

δικαιωμάτων ιδιοκτησίας του μεταπωλητή για την επίτευξη τα τελικής συμφωνίας, η 

ευθύνη εγγυήσεων για το προϊόν, ο κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών, ο δείκτης 

κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων και τα χαρακτηριστικά παρόμοιων 

συναλλαγών στον ίδιο κλάδο41.   Η μέθοδος της τιμής μεταπώλησης είναι πρόσφορη 

σε υπηρεσίες marketing ή όπου υπάρχουν συναλλαγές μεσαζόντων (agents) ή όπου  

                                                      
38 OECD Transfer Pricing Guidelines 2.3 
39 OECD Transfer Pricing Guidelines 2.21 
40 OECD Transfer Pricing Guidelines 2.22 
41 OECD Transfer Pricing Guidelines 2.23 – 2.35 
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στα μεταπωλούμενα προϊόντα δεν προστίθεται σημαντική αξία από τον μεταπωλητή 

(π.χ περιορισμένες μικροβελτιώσεις). 

Η μέθοδος θεωρείται ασφαλής όταν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα συγκριτικά 

στοιχεία τα οποία περιέχουν υψηλό βαθμό συγκρισιμότητας. Για παράδειγμα, έστω ότι 

δυο διανομείς πωλούν το ίδιο προϊόν στην ίδια αγορά και με την ίδια επωνυμία. Ο 

πρώτος διανομέας προσφέρει εγγύηση και πουλάει ακριβότερα από τον δεύτερο ο 

οποίος δεν προσφέρει. Αν ο πρώτος έχει υψηλότερο περιθώριο κέρδους από το δεύτερο 

που πουλάει σε χαμηλότερη τιμή, τότε τα δυο περιθώρια κέρδους δεν είναι συγκρίσιμα 

παρεκτός και γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.  

Η μέθοδος του κόστους συν κέρδος (Cost plus Method)  ξεκινάει με το κόστος 

ενός προϊόντος που πωλείται μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, και κατόπιν 

προστίθεται ένα εύλογο περιθώριο κέρδους, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργίες που 

επιτελούνται και τις συνθήκες αγοράς. Η τιμή που προσδιορίζεται μετά την πρόσθεση 

του περιθωρίου κέρδους, αποτελεί την τιμή της αρχής των ίσων αποστάσεων για μια 

ελεγχόμενη συναλλαγή με τη συγκεκριμένη μέθοδο42.  Δηλαδή : 

Τιμή ενδοομιλικής συναλλαγής = κόστος κτήσης + περιθώριο κέρδους 

Η μέθοδος του κόστους συν κέρδος (Cost plus Method),  είναι πρόσφορη σε 

πωλήσεις ημιτελών προϊόντων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, όπου οι τελευταίες 

τελειοποιούν τα προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες πώλησης αυτών. Ιδιαίτερα, όπου δεν 

υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία του κλάδου για τις εξεταζόμενες τιμές ή δεν 

χρησιμοποιούνται σε σημαντικό βαθμό άυλα στοιχεία, η μέθοδος του κόστους συν 

κέρδος είναι προσφορότερη από άλλες μεθόδους.  

Και με αυτή τη μέθοδο, το περιθώριο κέρδους μπορεί να προσδιοριστεί είτε 

συγκρινόμενο με πωλήσεις της ίδιας της επιχείρησης σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις 

(εσωτερική σύγκριση) ή ακόμα συγκρινόμενο με το περιθώριο κέρδους που 

πραγματοποιούν άλλες τρίτες επιχειρήσεις, σε παρόμοιες συναλλαγές (εξωτερική 

σύγκριση). 

Προκειμένου να προσδιοριστεί το κόστος κτήσης ενός προϊόντος, θα πρέπει να 

λαμβάνονται στοιχεία που προκύπτουν από την εσωτερική κοστολόγηση μιας 

επιχείρησης (α΄ύλες, κόστος εργασίας, γενικά βιομηχανικά έξοδα), χωρίς όμως να 

περιλαμβάνονται λειτουργικά έξοδα, αφού αυτά καλύπτονται από το περιθώριο 

                                                      
42 OECD Transfer Pricing Guidelines 2.39 
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κέρδους43. Είναι σημαντικό, για λόγους συγκρισιμότητας, η επιχείρηση να έχει 

λογιστική συνέπεια και λογιστική ομοιογένεια στις ακολουθούμενες μεθόδους 

υπολογισμού του κόστους με άλλες επιχειρήσεις, αλλιώς θα πρέπει να γίνονται 

απαραίτητα παραμετροποιήσεις προκειμένου να γίνονται οι συγκρίσεις44. 

Επιπλέον, για τον ασφαλή προσδιορισμό του περιθωρίου κέρδους, θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη  ποιοτικές διαφορές κατά τον προσδιορισμό του κόστους ενός 

όμοιου προϊόντος, ανάλογες των λειτουργιών που επιτελούνται, των κινδύνων (π.χ 

συναλλαγματικές ισοτιμίες)  και των συμβατικών όρων που αναλαμβάνονται από μια 

επιχείρηση κατά την πώληση ενός προϊόντος, όπως εγγυήσεις, όροι μεταφοράς κλπ.  

 

3.13 Περιγραφή μη Παραδοσιακών μεθόδων 

 

Οι μη παραδοσιακές μέθοδοι χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 

δεν υπάρχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα από τις παραδοσιακές ενώ γίνονται 

αποδεκτές αυτές που  εξετάζουν τα κέρδη που προκύπτουν από συγκεκριμένες 

συναλλαγές, εφόσον πληρούν την αρχή των ίσων αποστάσεων και τις απαιτήσεις για 

επαρκή συγκρισιμότητα βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών του Ο.Ο.Σ.Α. Επειδή οι 

περιπτώσεις κατά τις οποίες αποτυγχάνουν οι παραδοσιακές μέθοδοι είναι λίγες, στην 

παρούσα εργασία δεν γίνεται εκτενής αναφορά των μη παραδοσιακών μεθόδων όπως 

έγινε παραπάνω με τις πρώτες.  

Α. Μέθοδοι του κέρδους της συναλλαγής 

1. Μέθοδος του επιμερισμού του κέρδους (profit split method) 

Η μέθοδος αυτή εξετάζει το κέρδος που προκύπτει από μια συναλλαγή και 

κατανέμεται μεταξύ των συμβαλλομένων επιχειρήσεων. Για αυτό λαμβάνονται υπόψη 

οι λειτουργίες που επιτελούνται, οι κίνδυνοι που αναλαμβάνονται από τις 

εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και τα πάγια που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενός 

προϊόντος, προκειμένου να γίνει η κατανομή.  

Προκειμένου να γίνει λειτουργική ανάλυση και επιμερισμός έχουν αναπτυχθεί 

τέσσερεις μέθοδοι45 : 

i. Ανάλυση της συνεισφοράς 

ii. Ανάλυση του υπολειμματικού κέρδους 

                                                      
43 Ανδρέας Τσουρουφλής, Η Ενδοομιλική Τιμολόγηση σελ.42 
44 OECD Transfer Pricing Guidelines 2.46 
45  OECD Transfer Pricing Guidelines, Chapter II, 3.2, 3.3 
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iii. Ανάλυση του απασχολούμενου κεφαλαίου 

iv. Συγκριτικός επιμερισμός του κέρδους 

2. Μέθοδος του κέρδους της συναλλαγής (Transactional net margin 

method) 

Η μέθοδος αυτή αποδέχεται ως τιμή μιας ενδοομιλικής συναλλαγής εκείνη που 

συμμορφώνεται με την αρχή των ίσων αποστάσεων εφόσον, το περιθώριο καθαρού 

κέρδους σε συνάρτηση με ένα οικονομικό μέγεθος όπως για παράδειγμα το κόστος 

κτήσης, τα πάγια στοιχεία ή οι πωλήσεις, σε μία συγκεκριμένη συναλλαγή, είναι αυτό 

που θα επιτυγχάνονταν από δυο ανεξάρτητες επιχειρήσεις, σε παρόμοιες συνθήκες. 

Β. Μέθοδοι του συνολικού κέρδους 

1. Μέθοδος της σύγκρισης του κέρδους (comparable profit method) 

Η μέθοδος της σύγκρισης του κέρδους εξετάζει τους αριθμοδείκτες 

αποδοτικότητας (καθαρού κέρδους, μικτού κέρδους, αποδοτικότητας κεφαλαίων), 

συγκρίσιμων ανεξάρτητων επιχειρήσεων και στη συνέχεια συγκρίνονται με αυτούς που 

επιτυγχάνονται από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις οι οποίες διενεργούν τις 

ελεγχόμενες συναλλαγές. Σε περίπτωση διαφορών αναπροσαρμόζονται τα κέρδη βάσει 

των αριθμοδεικτών που προκύπτουν από τις ανεξάρτητες επιχειρήσεις.   Η μέθοδος 

είναι αμφιλεγόμενη και δεν αναγνωρίζεται από τον Ο.Ο.Σ.Α. 

2. Μέθοδος του συνολικού επιμερισμού βάσει μαθηματικού τύπου 

(Global formulary apportionment method) 

Η μέθοδος αυτή κατανέμει τα κέρδη ενός ομίλου στις επιμέρους εταιρείες βάσει 

ενός προκαθορισμένου μαθηματικού τύπου, λαμβάνοντας  υπόψη συγκεκριμένους 

παράγοντες όπως η μισθοδοσία, τα πάγια, ο τζίρος. Η μέθοδος αυτή δεν αναγνωρίζεται 

από τον Ο.Ο.Σ.Α, αφού δε λαμβάνει υπόψη την αρχή των ίσων αποστάσεων, ωστόσο 

εφαρμόζεται σε χώρες όπως οι Η.Π.Α και η Γερμανία οι οποίες έχουν ομοσπονδιακά 

συστήματα, προκειμένου τα κρατίδιά τους να διασφαλίσουν τα έσοδά τους, από την 

μεταφορά κερδών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, από το ένα στο άλλο46. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανακοίνωσή της κατά το παρελθόν έχει εκφράσει την άποψη 

ότι η μέθοδος θα μπορούσε να χρησιμεύσει στα πλαίσια υιοθέτησης μιας κοινής 

ενοποιημένης βάσης φορολογίας των εταιρειών στον Ευρωπαϊκό χώρο47.  

 

                                                      
46 Ανδρέας Τσουρουφλής, Η Ενδοομιλική Τιμολόγηση σελ.56 
47 Helminen, EU Tax Law – Direct Taxation - 2009 
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3.14 Επιλογή της κατάλληλης μεθόδου  

 

Η  επιλογή της μεθόδου εξαρτάται από τους νομικούς κανόνες κάθε κράτους.48 

Βάσει των Κατευθυντήριων Οδηγιών του Ο.Ο.Σ.Α,  η επιλογή στηρίζεται στην εύρεση 

της κατάλληλης μεθόδου για κάθε μια περίπτωση ξεχωριστά. Για αυτό το λόγο κατά 

τη διαδικασία εξεύρεσής της, λαμβάνονται υπόψη τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα κάθε μίας, η συμβατότητά της με τη φύση της συναλλαγής και τελικά 

επιλέγεται εκείνη η οποία πληροί τα παρακάτω κριτήρια : α) των διαθέσιμων 

αξιόπιστων στοιχείων, β) του βαθμού συγκρισιμότητας μεταξύ ελεγχόμενων και μη 

ελεγχόμενων συναλλαγών και γ) της αξιοπιστίας των συγκρίσιμων στοιχείων, τα οποία 

μπορεί να χρειάζονται να εφαρμοστούν προκειμένου να εξαλειφθούν οι διαφορές49. 

Κατά σειρά, οι οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α, προτείνουν 1) τη μέθοδο της συγκρίσιμης μη 

ελεγχόμενης τιμής, 2) τη μέθοδο της τιμής μεταπώλησης ή του κόστους συν κέρδος, 3) 

τη μέθοδο του καθαρού κέρδους της συναλλαγής, και 4) τη μέθοδο του επιμερισμού 

του κέρδους. Προκρίνονται δηλαδή οι παραδοσιακές μέθοδοι από τις μη παραδοσιακές, 

ενώ η εφαρμογή των μεθόδων του συνολικού κέρδους αποκλείονται50.  

 

3.15 Διαδικασία επιλογής της κατάλληλης μεθόδου  

 

Για την επίλυση του προβλήματος της εξεύρεσης της κατάλληλης μεθόδου για 

την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών έχουν αναπτυχθεί δύο σχολές. Η 

αμερικάνικη η οποία ζητά από τους φορολογούμενους να επιλέξουν την 

καταλληλότερη, ζητώντας έτσι έμμεσα την εξέταση όλων των μεθόδων προκειμένου 

να επιλεχθεί η καταλληλότερη51, αλλιώς υπόκεινται σε κυρώσεις, και η σχολή των 

Κατευθυντήριων γραμμών του Ο.Ο.Σ.Α, η οποία προκρίνει τη μέθοδο η οποία 

εφαρμόζεται καλύτερα σε σχέση με τα διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία52.  

Οι συναλλαγές από τις οποίες μπορούν να λαμβάνονται συγκριτικά στοιχεία 

διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες53 : 

                                                      
48 Ανδρέας Τσουρουφλής, Η Ενδοομιλική Τιμολόγηση σελ.33 
49 OECD Transfer Pricing Guidelines 2.2 
50 Ανδρέας Τσουρουφλής, Η Ενδοομιλική Τιμολόγηση σελ.58 
51 Treasury Regulations 1.482-1c 
52 OECD Transfer Pricing Guidelines 1.68 
53 Ανδρέας Τσουρουφλής, Η Ενδοομιλική Τιμολόγηση σελ.59 
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i. όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να ανήκουν στον όμιλο, δηλαδή 

συναλλαγές μεταξύ μητρικής και θυγατρικών ή μεταξύ θυγατρικών 

ii. ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη ανήκει στον όμιλο και το άλλο να είναι 

ανεξάρτητο 

iii. κανένα από τα δυο μέρη να μην ανήκει στον όμιλο 

 Η σύγκριση μιας ελεγχόμενης συναλλαγής, δηλαδή μια συναλλαγή μεταξύ 

μητρικής και θυγατρικής ή μεταξύ θυγατρικών, γίνεται είτε σε σχέση με μια άλλη 

παρόμοια συναλλαγή της ίδιας εταιρείας με μια τρίτη ανεξάρτητη επιχείρηση 

(εσωτερική σύγκριση), είτε σε σχέση με μια παρόμοια συναλλαγή που θα 

επιτυγχάνονταν σε παρόμοιες συνθήκες από δυο τρίτες ανεξάρτητες επιχειρήσεις 

(εξωτερική σύγκριση). Τα συγκριτικά στοιχεία από την εσωτερική σύγκριση 

θεωρούνται καταλληλότερα, αφού παρομοιάζουν καλύτερα στις συνθήκες πώλησης 

ενός ίδιου προϊόντος μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και μίας τρίτης 

ανεξάρτητης επιχείρησης. 

Για την εύρεση αξιόπιστων οικονομικών δεδομένων για επιχειρήσεις και 

συναλλαγές, έχουν αναπτυχθεί τράπεζες πληροφοριών από τις οποίες προτρέπονται   να 

αντλούν δεδομένα τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και οι φορολογικές διοικήσεις. Μερικές 

από αυτές είναι οι : 

i. ORBIS 

ii. OneSource 

iii. AMADEUS 

iv. Compustat 

Τα οικονομικά δεδομένα που συλλέγονται θεωρούνται ότι μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν αν δεν παρουσιάζουν ουσιαστικές διαφορές ή αν παρουσιάζουν, 

αυτές να είναι μετρήσιμες ώστε να μπορούν με τις απαραίτητες παραμετροποιήσεις να 

εξαλειφθούν οι επιδράσεις τους. Είναι απαραίτητο να συγκρίνεται η φύση των 

εξεταζόμενων συναλλαγών ή των εμπλεκομένων επιχειρήσεων προκειμένου να 

εξάγονται ασφαλή συμπεράσματα και να υπάρχει συμμόρφωση με την αρχή των ίσων 

αποστάσεων54. 

Οι πέντε παράγοντες που θα πρέπει να εξετάζονται είναι : α) τα χαρακτηριστικά 

των προϊόντων και των υπηρεσιών, β) οι λειτουργίες που επιτελούνται 

συνυπολογίζοντας τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται και τους 

                                                      
54 OECD Transfer Pricing Guidelines 1.36 
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κινδύνους που αναλαμβάνονται, γ) οι συμβατικοί όροι, δ) οι ιδιαίτερες  οικονομικές 

συνθήκες στις οποίες συναλλάσσονται τα δύο μέρη, και ε) οι ιδιαίτερες στρατηγικές 

που κάθε επιχείρηση ακολουθεί.  Αναλυτικά 55 : 

i. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, εξετάζονται τα γνωρίσματά 

τους, η ποιότητα, η αξιοπιστία, η διαθεσιμότητα, ο όγκος πωλήσεων, ενώ για 

τις υπηρεσίες, η φύση αυτών και η έκταση της παρεχόμενης υπηρεσίας. Για 

τα άυλα περιουσιακά στοιχεία εξετάζονται το είδος αυτών, η μορφή της 

συναλλαγής, τα προσδοκώμενα οφέλη από τη χρήση τους. Σημειώνεται ότι 

μεταξύ των μεθόδων που ήδη έχουν περιγραφεί, η αυστηρότερη προϋπόθεση 

για την εφαρμογή της μεθόδου της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής, είναι 

αυτή της εξέτασης των χαρακτηριστικών των προϊόντων και των υπηρεσιών. 

Οποιαδήποτε ουσιαστική διαφορά στα χαρακτηριστικά των συγκρινόμενων 

προϊόντων ή υπηρεσιών μπορεί να επηρεάσει την τιμή μιας συναλλαγής. Στην 

περίπτωση αυτή απαιτούνται διορθωτικοί χειρισμοί για την εξάλειψη των 

παραγόντων που την επηρεάζουν. Αντίθετα, με τις μεθόδους της τιμής 

μεταπώλησης και του κόστους συν κέρδος, μερικές διαφορές στα επιμέρους 

χαρακτηριστικά, είναι λιγότερο πιθανό να επηρεάσουν το μικτό περιθώριο 

κέρδους και το ποσοστό κέρδους επί του κόστους κτήσης αντίστοιχα.  Ακόμη, 

σε περίπτωση διαφορών στα χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων ή 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, είναι πιθανό να επηρεάσουν σε μικρότερο 

βαθμό τις μη παραδοσιακές μεθόδους του κέρδους της συναλλαγής και του 

συνολικού κέρδους παρά τις παραδοσιακές56. 

ii. Όσον αφορά την εξέταση των λειτουργιών57 που επιτελούνται από κάθε 

εμπλεκόμενη οντότητα, αυτή γίνεται καταρχήν με την παραδοχή ότι στα 

πλαίσια μιας συναλλαγής  μεταξύ δυο ανεξάρτητων επιχειρήσεων, η τιμή 

αντικατοπτρίζει συνήθως τις λειτουργίες που κάθε οντότητα έχει επιτελέσει 

προκειμένου να φθάσει ένα προϊόν ή υπηρεσία να πουλιέται. Για αυτό κλειδί 

στην ανάλυση των λειτουργιών είναι να προσδιοριστούν και να συγκριθούν 

οι οικονομικά σημαντικές δραστηριότητες, τα περιουσιακά στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται και οι κίνδυνοι που αναλαμβάνονται από τα μέρη που 

συμμετέχουν σε μία συναλλαγή. Χρήσιμο στην ανάλυση είναι να γίνει 

                                                      
55 OECD Transfer Pricing Guidelines 1.36 
56 OECD Transfer Pricing Guidelines 1.40 
57 OECD Transfer Pricing Guidelines 1.42 – 1.46 
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κατανοητή η δομή και οργάνωση του ομίλου και πώς επηρεάζει τελικά το 

γενικότερο πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιείται.  

Οι λειτουργίες που θα πρέπει να αναλύονται τόσο από τους ίδιους τους 

φορολογούμενους όσο και από τις φορολογικές διοικήσεις είναι ο σχεδιασμός, 

η κατασκευή, η συναρμολόγηση, η έρευνα και ανάπτυξη, το σέρβις, το 

μάρκετινγκ, η διανομή, η διαφήμιση, η μεταφορά, η χρηματοδότηση και το 

μάνατζμεντ. Ανάλυση επίσης θα πρέπει να γίνεται για τα πάγια που 

χρησιμοποιούνται όπως τα εργοστάσια και ο εξοπλισμός, η χρήση άυλων 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η φύση αυτών, όπως η ηλικία 

τους, η αγοραία αξία, η τοποθεσία στην οποία βρίσκονται, τα δικαιώματα 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας.  

Τέλος, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι που αναλαμβάνει μια 

επιχείρηση, καθώς χωρίς τη συνεκτίμηση αυτών των παραγόντων η 

λειτουργική ανάλυση είναι ανολοκλήρωτη.   

iii. Ο έλεγχος των συμβατικών όρων μιας συναλλαγής είναι απαραίτητος λόγω 

του ότι καθορίζουν πώς κατανέμονται οι ευθύνες, οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες 

μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Οι συμβατικοί όροι μπορεί να είναι 

γραπτοί αλλά ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν είναι, μπορεί αυτοί να 

προκύπτουν από την αλληλογραφία μεταξύ των επιχειρήσεων. Επειδή όταν 

πρόκειται για ανεξάρτητες επιχειρήσεις η τήρηση των όρων ή η τροποποίηση 

αυτών είναι αποτέλεσμα συμφωνίας όλων των μερών, αυτό σε περίπτωση 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων, λόγω της μεταξύ τους σχέσης, δεν είναι 

αυτονόητο, για αυτό και θα πρέπει να γίνεται έλεγχος κατά πόσον οι όροι 

τηρούνται ή είναι εικονικοί58. 

iv. Οι ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες στις οποίες συναλλάσσονται οι 

επιχειρήσεις είναι άλλος ένας παράγοντας που επηρεάζει την αρχή των ίσων 

αποστάσεων. Ίδια προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία εμπορεύονται σε 

διαφορετικές αγορές μπορούν να έχουν διαφορετικές τιμές. Για αυτό το λόγο 

πρώτα από όλα θα πρέπει να εξετάζονται παρόμοιες αγορές στις οποίες 

εμπορεύονται παρόμοια αγαθά ή υπηρεσίες.  

Οι οικονομικές συνθήκες μπορούν να επηρεάζονται από τη γεωγραφική θέση, 

το μέγεθος της αγοράς, τον ανταγωνισμό, την διαθεσιμότητα υποκατάστατων 

                                                      
58 OECD Transfer Pricing Guidelines 1.53 
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αγαθών ή υπηρεσιών, το επίπεδο προσφοράς και ζήτησης, την αγοραστική 

δύναμη των καταναλωτών, τον κρατικό παρεμβατισμό, το κόστος παραγωγής 

στα οποία περιλαμβάνονται το κόστος γης, εργασίας και κεφαλαίου, τα 

μεταφορικά κόστη, το είδος της πώλησης (λιανική ή χονδρική) και  ο χρόνος 

των συναλλαγών59. 

v. Τέλος, οι επιχειρηματικές στρατηγικές που ακολουθεί μια επιχείρηση είναι 

παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την τιμή ενός προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας και για αυτό θα πρέπει να εξετάζονται. Τέτοιες είναι η έρευνα και 

καινοτομία, ο βαθμός διαφοροποίησης από άλλες επιχειρήσεις, η αποφυγή 

επιχειρηματικών κινδύνων, η αξιολόγηση πολιτικών κινδύνων, η επίδραση 

της εργατικής νομοθεσίας και άλλοι παράγοντες που καθορίζουν την 

καθημερινή συμπεριφορά μίας επιχείρησης60.  

Μετά την ανεύρεση της κατάλληλης μεθόδου για τη σύγκριση μίας συναλλαγής 

αλλά και της εξέτασης των παραπάνω παραγόντων οι οποίοι μπορούν να την 

επηρεάζουν, θα πρέπει να εξετάζονται τα ευρήματα που προκύπτουν και κατά πόσον 

γίνονται αποδεκτά, θα πρέπει να εξετάζεται δηλαδή το εύρος των τιμών που γίνονται 

αποδεκτές.  

 

3.16 Εύρος αποδεκτών τιμών αρχής ίσων αποστάσεων 

 

Σε κάποιες περιπτώσεις η εφαρμογή της αρχής των ίσων αποστάσεων μπορεί 

να οδηγήσει σε ένα και μόνο αποτέλεσμα. Επειδή όμως το transfer pricing δεν είναι 

επιστήμη, στις περισσότερες περιπτώσεις, η καταλληλότερη μέθοδος δίνει 

περισσότερες από μία διαφορετικές τιμές, οι οποίες όλες πληρούν την αρχή των ίσων 

αποστάσεων61. 

Αυτό, μπορεί να συμβαίνει γιατί εφαρμόζοντας την αρχή των ίσων 

αποστάσεων, οι τιμές που προκύπτουν αποδίδουν περίπου τις συνθήκες κατά τις οποίες 

πραγματοποιήθηκε η ελεγχόμενη συναλλαγή ή ακόμη είναι πιθανό οι διαφοροποιήσεις 

να οφείλονται σε διαφορές στόχων και στρατηγικών που ακολουθούν άλλες 

επιχειρήσεις και για αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να βρεθούν πανομοιότυπα 

συγκρίσιμα στοιχεία. 

                                                      
59 OECD Transfer Pricing Guidelines, Chapter I, D1.55 
60 OECD Transfer Pricing Guidelines, Chapter I, D1.59 
61 OECD Transfer Pricing Guidelines, Chapter III, A.3.55 
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Οι τιμές που προκύπτουν από την ανάλυση των ενδοομιλικών συναλλαγών, 

περιέχουν αρκετά υποκειμενικά στοιχεία, οπότε μάλλον οι τιμές που πληρούν την αρχή 

των ίσων αποστάσεων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως εύρος αποδεκτών τιμών, 

οι οποίες θα πρέπει στη συνέχεια να βρίσκεται τρόπος ώστε να περιορίζονται ακόμη 

περισσότερο, εξαλείφοντας έτσι εκείνες που προκύπτουν από αποκλίνουσες συνθήκες. 

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για τον περιορισμό του εύρους των αποδεικτών 

τιμών, όπως για παράδειγμα η σύγκριση με το εύρος τιμών που προκύπτουν από την 

εφαρμογή μίας άλλης μεθόδου. Μια άλλη πρακτική που αρχικά εφαρμόστηκε στις 

Η.Π.Α και πλέον γνωρίζει εφαρμογή σε μεγάλο μέρος του κόσμου είναι η περικοπή 

του εύρους στο 50%. Το εύρος δηλαδή περιορίζεται αποκλείοντας το 25% των 

υψηλοτέρων και το 25% των χαμηλότερων τιμών62.  Η μεθοδολογία αυτή για τον 

προσδιορισμό των τιμών ακολουθείται και από την Ελλάδα ενώ σχετικές οδηγίες έχουν 

δοθεί με την ΠΟΛ.1097/09-04-2014. Ακόμη, οι κατευθυντήριες γραμμές του Ο.Ο.Σ.Α, 

προκρίνουν σε περιπτώσεις όπου η συγκρισιμότητα των συναλλαγών δεν βοηθάει στον 

περιορισμό του εύρους των τιμών, ότι μπορεί να χρησιμοποιείται η διάμεση τιμή ή ο 

σταθμισμένος μέσος όρος63. 

Σε περιπτώσεις αποκλίσεων από το  εύρος αποδεκτών τιμών, οι φορολογικές 

αρχές θα πρέπει να καθορίζουν την τιμή μιας συναλλαγής μέσα στο αποδεκτό εύρος 

βάσει της αρχής των ίσων αποστάσεων, αλλά και πάλι είναι κρίσιμο ποια τελικά είναι 

η τιμή η οποία θα πρέπει να επιλέγεται. 

 

 

3.17 Ανάλυση συγκρισιμότητας 

 

Μέχρι τώρα εξετάστηκε η διαδικασία επιλογής της κατάλληλης μεθόδου και οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή μιας συναλλαγής. Όμως η ανεύρεση των 

συγκρίσιμων τιμών είναι μέρος της όλης διαδικασίας. Η διαδικασία που οδηγεί στην 

αρχή των ίσων αποστάσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει διάφορα στάδια, από την 

πρωταρχική ανάλυση των συνθηκών μιας ελεγχόμενης συναλλαγής, έως την  επιλογή 

της κατάλληλης μεθόδου μέσω της εξέτασης συγκρίσιμων συναλλαγών. 

                                                      
62 Treasury Regulations 1.482-1e-2-iii-c 
63 OECD Transfer Pricing Guidelines, chapter iii, 3.62 
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Μια τυπική διαδικασία η οποία συστήνεται να ακολουθείται κατά τον έλεγχο 

συγκρισιμότητας, και η οποία θεωρείται ως καλή πρακτική αν και δεν είναι 

υποχρεωτική από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α, εφόσον οποιαδήποτε άλλη 

διαδικασία μπορεί να προσδιορίζει αξιόπιστα συγκρίσιμα στοιχεία, είναι η ακόλουθη64:  

Βήμα 1 : Καθορισμός των εξεταζόμενων ετών. 

Βήμα 2 : Ανάλυση των οικονομικών δεδομένων του φορολογούμενου.  

Βήμα 3 : Κατανόηση της ελεγχόμενης συναλλαγής υπό το πρίσμα του ελέγχου 

των λειτουργιών που επιτελούνται, προκειμένου να επιλεγεί η κατάλληλη συγκρίσιμη 

τρίτη οντότητα, και επιλογή της κατάλληλης μεθόδου σε σχέση με την συναλλαγή 

μέσω του καθορισμού των σημαντικών παραγόντων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. 

Βήμα 4 : Επανέλεγχος των εσωτερικών συγκρίσιμων στοιχείων αν υπάρχουν.  

Βήμα 5 : Καθορισμός των διαθέσιμων εξωτερικών συγκρίσιμων στοιχείων 

λαμβανομένης υπόψη της σχετικότητάς τους με την ελεγχόμενη συναλλαγή. 

Βήμα 6 : Επιλογή της  κατάλληλης  μεθόδου και των οικονομικών δεδομένων 

(σε περίπτωση επιλογής της μεθόδου του μικτού περιθωρίου κέρδους ή του κόστους 

συν κέρδος). 

Βήμα 7 : Συγκεκριμενοποίηση των διαθεσίμων συγκρινόμενων συναλλαγών 

προσδιορίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προκειμένου να θεωρηθούν συγκρίσιμες 

μη ελεγχόμενες συναλλαγές. 

Βήμα 8 : Σε περίπτωση που χρειάζονται παραμετροποιήσεις, αξιόπιστος 

καθορισμός αυτών.  

Βήμα 9 : Επεξεργασία όλων των δεδομένων και προσδιορισμός τιμής 

συναλλαγής βάσει της αρχής των ίσων αποστάσεων. 

Στην πράξη, η όλη διαδικασία μπορεί να μην είναι γραμμική όπως 

περιεγράφηκε, ενώ τα βήματα 5 έως 7 μπορεί να χρειάζεται να επαναλαμβάνονται 

μέχρι να εξευρεθεί ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, όπως το να επιλέγεται η πιο 

κατάλληλη μέθοδος βάσει των διαθέσιμων συγκριτικών στοιχείων. Για παράδειγμα, σε 

περιπτώσεις που δεν μπορούν να βρεθούν πληροφορίες για συγκρίσιμες συναλλαγές 

(βήμα 7) ή δεν μπορούν να γίνουν ακριβείς διορθώσεις (βήμα 8), οι οντότητες μπορεί 

να χρειάζεται να επιλέξουν μίαν άλλη μέθοδο και να πρέπει να επαναλάβουν τη 

διαδικασία από το 4ο βήμα. 

 

                                                      
64 OECD Transfer Pricing Guidelines, chapter iii, A3.4 
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3.18 Συμφωνίες προκαθορισμένης τιμολόγησης 

 

Λόγω των κυρώσεων που επιβάλλονται από τις φορολογικές διοικήσεις σε 

περιπτώσεις διορθώσεων των ενδοομιλικών συναλλαγών, αρκετά κράτη παρέχουν τη 

δυνατότητα  προσυνεννόησης μεταξύ των φορολογούμενων και των φορολογικών 

διοικήσεων, ώστε να καθορίζονται αμοιβαία αποδεκτές παράμετροι για τον οριοθέτηση 

των τιμών μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Οι παράμετροι που 

προκαθορίζονται με τις Συμφωνίες Προκαθορισμένης Τιμολόγησης (Advance Pricing 

Agreements ή Arrangement) μπορεί να είναι η μέθοδος, τα συγκρίσιμα στοιχεία και οι 

παραμετροποιήσεις που μπορεί να επιβάλλεται να γίνονται ή ακόμη και κρίσιμες 

παραδοχές για μελλοντικές προβλέψεις, προκειμένου να προσδιορίζεται η 

μεταβιβαστική τιμολόγηση για μια ορισμένη χρονική περίοδο65.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο όρος «Συμφωνία» που περιγράφεται σε αυτή την 

ενότητα, δεν έχει μεγαλύτερη βαρύτητα και δεν υπερβαίνει τη διαδικασία Αμοιβαίας 

Συμφωνίας (Mutual Agreement Procedure) που περιγράφεται  στο άρθρο 25 της 

Συνθήκης του Ο.Ο.Σ.Α για τη Φορολογία Εισοδήματος και Κεφαλαίου. Οι Συμφωνίες 

Προκαθορισμένης Τιμολόγησης διακρίνονται σε μονομερείς, διμερείς ή και 

πολυμερείς σε περιπτώσεις που συμμετέχουν περισσότερά από δυο κράτη. Εξαιτίας 

ενδεχόμενης διπλής φορολόγησης τα περισσότερα κράτη προτιμούν διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες καθώς μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο.  

Οι Συμφωνίες, γίνονται κατόπιν αιτήματος των φορολογουμένων με τις 

φορολογικές διοικήσεις ενός ή περισσότερων κρατών, και ο σκοπός τους είναι η 

εμπέδωση της χρηστής φορολογικής διοίκησης και η  αποφυγή προστριβών. Συνήθως 

πριν την επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων με την φορολογική διοίκηση, 

γίνονται ανεπίσημες συναντήσεις όπου κατ΄αρχήν επιβεβαιώνεται η αναγκαιότητα 

σύναψης συμφωνίας, και γίνεται μνεία των πληροφοριών και της έκτασης αυτών που 

θα χρειαστούν προκειμένου να επιτευχθεί. Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι προκαταρκτικές 

συζητήσεις επισπεύδουν τις επίσημες διαδικασίες για την επίτευξη Αμοιβαίας 

Συμφωνίας66. Ακολούθως, προκειμένου να επιτευχθεί Αμοιβαία Συμφωνία για τις 

Προκαθορισμένες Τιμολογήσεις (Mutual Agreement Procedure on Advance Pricing 

                                                      
65 OECD Transfer Pricing Guidelines, Chapter iv, F1,4.123 
66 OECD Transfer Pricing Guidelines, Annex 3,C2,29 
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Agreement), κατατίθεται πλήρης φάκελος, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε κράτους, 

με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες67.  Με την διαδικασία αυτή, επιτυγχάνεται επίλυση 

στα ζητήματα που εξετάζονται από τα άρθρα 7 και 9  της Συνθήκης του Ο.Ο.Σ.Α για 

τη Φορολογία Εισοδήματος και Κεφαλαίου, δηλαδή περί διπλής φορολογίας (Άρθρο 7 

Πρότυπης Συνθήκης) – τα κέρδη μίας οντότητας πρέπει να φορολογούνται σε ένα κράτος 

κατά το μέρος που επιχειρεί σε αυτό μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης - , και της αρχής 

των ίσων αποστάσεων (Άρθρο 9 Συνθήκης)68. 

 

3.19 Φάκελος τεκμηρίωσης 

 

Ο σκοπός της τεκμηρίωσης είναι να επιτρέπεται στις φορολογικές διοικήσεις 

να σχηματίζουν άποψη για τις συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ συγγενών επιχειρήσεων 

και τελικά τη διαμόρφωση των ενδοομιλικών τιμών, οι οποίες όπως έχουμε αναλύσει 

παραπάνω μπορούν να επηρεάζουν τη φορολογητέα ύλη.  

Οι υπάρχοντες κανόνες που αφορούν τα έγγραφα που απαιτούνται για την 

τεκμηρίωση των συναλλαγών, διαιρούνται σε δύο ομάδες. Η πρώτη αφορά τους 

κανόνες μεμονωμένων κρατών. Τέτοιου είδους κανόνες τεκμηρίωσης των συναλλαγών 

υιοθετούνται από την εκάστοτε εθνική νομοθεσία, επιβάλλονται από τις φορολογικές 

αρχές ενώ πολλές φορές προβλέπονται και πρόστιμα σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. 

Η δεύτερη ομάδα  αφορά κανόνες που έχουν υιοθετηθεί από διεθνείς οργανισμούς σε 

μια προσπάθεια απλοποίησης και εξορθολογισμού του συνοθυλεύματος κανόνων που 

ισχύουν από χώρα σε χώρα69. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός χωρών που επιβάλλει 

ιδιαίτερους κανόνες τεκμηρίωσης χρόνο με το χρόνο αυξάνει. 

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά κανόνων τεκμηρίωσης που ισχύουν τοπικά 

σε κάθε χώρα (πρώτη ομάδα), είναι τα ακόλουθα70 : 

1. Οι υποχρεώσεις τεκμηρίωσης επιβάλλονται με γνώμονα την εθνική 

σκοπιά και μόνο. 

2. Οι υποχρεώσεις τεκμηρίωσης ποικίλουν σημαντικά από χώρα σε χώρα.  

                                                      
67 OECD Transfer Pricing Guidelines, Annex 3,C3.1,34 
68 OECD Transfer Pricing Guidelines, Annex IV, C.3.2,35 
69 White paper on T.P Documentation, II,6,7 
70 White paper on T.P Documentation, II,A,8-16 
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3. Κυριαρχεί η μονομερής ανάλυση των ελεγχόμενων συναλλαγών που 

επικεντρώνεται μόνο στην εγχώρια πλευρά χωρίς να λαμβάνει υπόψη 

στοιχεία των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. 

4. Οι υποχρεώσεις τεκμηρίωσης δεν δείχνουν να υπάρχει μια πλήρη 

κατανόηση της παγκόσμιας επιχειρηματικότητας. 

5. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς τη φύση και τις λεπτομέρειες 

των απαιτήσεων τεκμηρίωσης των τιμών μεταβίβασης ανά χώρα. 

6. Οι λόγοι για τους οποίους επιβάλλονται συγκεκριμένοι κανόνες 

τεκμηρίωσης πολλές φορές δεν είναι απολύτως σαφείς. 

7. Υπάρχουν αποκλίνουσες πρακτικές όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα 

των γνωστοποιήσεων τεκμηρίωσης. 

Στη δεύτερη ομάδα κανόνων τεκμηρίωσης  που έχουν υιοθετηθεί από διεθνείς 

οργανισμούς ανήκουν οι Κατευθυντήριες γραμμές του Ο.Ο.Σ.Α για την ενδοομιλική 

τιμολόγηση  (Chapter V), και ειδικότερα ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την 

τεκμηρίωση των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών (Code of Conduct on Transfer 

Pricing Documentation for Associated Enterprises in the European Union – “EUTPD”), 

ο οποίος ψηφίστηκε το 2006 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (E.C), και στοχεύει στην 

συστηματοποίηση/κωδικοποίηση των απαραίτητων εγγράφων για πολυεθνικές 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται εντός Ευρώπης. Ο Κώδικας Δεοντολογίας (EUTPD) 

είναι προαιρετικός για τα κράτη μέλη με την προτροπή ωστόσο σε όλα τα μέλη για την 

σταδιακή ένταξή του στην εκάστοτε εθνική νομοθεσία.  

Άλλοι διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι έχουν κωδικοποιήσει τις υποχρεώσεις των 

πολυεθνικών για την τεκμηρίωση των συναλλαγών είναι ο Pacific Association of Tax 

Administrators (“PATA”) και το Διεθνές Επιμελητήριο Εμπορίου (International 

Chamber of Commerce – “ICC”). Τα μέλη του Pacific Association (Αυστραλία, 

Καναδάς, Ιαπωνία και Η.Π.Α), έχουν θεσπίσει ενιαίες αρχές τεκμηρίωσης (Μάρτιος 

2003) που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κάθε φορολογικής διοίκησης από αυτές τις 

χώρες, με έναν  κατάλογο εγγράφων ο οποίος καλύπτει 48 διαφορετικές ενότητες. 

Ωστόσο  από πρακτικής άποψης ο κατάλογος δεν έχει τύχει ιδιαίτερου ενδιαφέροντος 

από τις πολυεθνικές εταιρείες. Το Διεθνές Επιμελητήριο Εμπορίου (International 

Chamber of Commerce – “ICC”) τον Δεκέμβριο του 2003 παρουσίασε την πρότασή 

του για την ενδοομιλική τεκμηρίωση, του οποίου οι αρχές  είναι άρρηκτα δεμένες με 

τη φορολογική διοίκηση η οποία φέρει το βάρος της απόδειξης, στις κυρώσεις μη 
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συμμόρφωσης και στη διαδικασία εξάλειψης της διπλής φορολογίας. Και οι συστάσεις 

του ICC δεν έχουν υιοθετηθεί ευρέως. 

Στις περισσότερες χώρες η φορολογική διοίκηση φέρει το βάρος της απόδειξης 

και έτσι οι φορολογούμενοι δεν χρειάζονται να αποδεικνύουν την ορθότητα 

τιμολόγησης των συναλλαγών τους, εκτός και αν οι αρχές με μια πρώτη εκτίμηση 

θεωρούν ότι δεν τηρείται η αρχή των ίσων αποστάσεων. Ωστόσο, κάθε 

φορολογούμενος θα πρέπει να προσπαθεί να καθορίζει την τιμολογιακή του πολιτική 

ακολουθώντας την αρχή των ίσων αποστάσεων βασιζόμενος σε δεδομένα που 

υπάρχουν τη δεδομένη χρονική στιγμή71.  

Προκειμένου η τιμολόγηση να θεωρείται ότι τηρεί τη φορολογική νομοθεσία, 

αυτή θα πρέπει να γίνεται ακολουθώντας συνετά επιχειρηματικά κριτήρια, τα οποία θα 

λαμβάνονταν προκειμένου να παρθεί μια επιχειρηματική απόφαση παρόμοιας 

σημασίας. Τα παραπάνω κριτήρια και αρχές με τις οποίες λαμβάνονται αυτές οι 

αποφάσεις, θα πρέπει να καταγράφονται και να αποτελούν τα απαραίτητα ντοκουμέντα 

με τα οποία πιστοποιείται η συμμόρφωση με την αρχή των ίσων αποστάσεων, 

περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η αρχή και τη μέθοδο 

που τελικά επιλέχθηκε72.  

Οι φορολογικές διοικήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν εκτίθενται 

δημόσια και δεν αποκαλύπτουν εμπορικά ή επιστημονικά μυστικά ή άλλες απόρρητες 

πληροφορίες, εκτός και αν φορολογούμενοι και αρχές καταλήγουν στα δικαστήρια 

οπότε κάποια πληροφόρηση θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί73.  

 Οι φορολογικές διοικήσεις κατά το στάδιο υποβολής της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος, δεν θα πρέπει να έχουν απαιτήσεις για ενδελεχή πληροφόρηση για τις 

ενδοομιλικές συναλλαγές, προκειμένου η διαδικασία να μην είναι αντιπαραγωγική- 

εχθρική προς την επιχειρηματικότητα. Όμως θα πρέπει να δίνονται επαρκή στοιχεία 

ώστε οι φορολογικές διοικήσεις με μια πρώτη αξιολόγηση να μπορούν να κρίνουν αν 

χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση   οι συναλλαγές74. Σε κάθε περίπτωση οι απαιτήσεις 

των φορολογικών αρχών για πληροφόρηση,  δε θα πρέπει να δημιουργεί κόστη 

δυσανάλογα των περιστάσεων, δηλαδή αναντίστοιχα της σημασίας των εξεταζόμενων 

συναλλαγών.  

                                                      
71 OECD Transfer Pricing Guidelines, Chapter 5, A, 5.2, 5.3 
72 OECD Transfer Pricing Guidelines, Chapter 5, A, 5.4 
73 OECD Transfer Pricing Guidelines, Chapter 5, A, 5.13 
74 OECD Transfer Pricing Guidelines, Chapter 5, A, 5.15 
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Οι πληροφορίες που θα πρέπει να καταγράφονται από τις επιχειρήσεις και να 

είναι διαθέσιμες στις φορολογικές αρχές, χωρίς να σημαίνει ότι  δεν μπορούν να είναι 

και άλλες οι οποίες παρέχουν πρόσθετες διευκρινήσεις είναι οι ακόλουθες75:  

1. Περιγραφή της επιχείρησης. 

2. Περιγραφή της δομής του οργανισμού.  

3. Ιδιοκτησιακό καθεστώς μεταξύ των εμπλεκομένων πολυεθνικών 

επιχειρήσεων. 

4. Ύψος πωλήσεων και λειτουργικά αποτελέσματα των προηγούμενων 

ετών από την ελεγχόμενη συναλλαγή. 

5. Ύψος συναλλαγών με αλλοδαπές ενδοομιλικές επιχειρήσεις, όπως για 

παράδειγμα πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων, παροχής 

υπηρεσιών, το κόστος ενοικίασης περιουσιακών στοιχείων, η χρήση και 

μεταφορά άυλων περιουσιακών στοιχείων, το ύψος των χορηγούμενων 

δανείων και επιτοκίων. 

6. Ακολουθούμενη στρατηγική ομίλου, και ιδιαίτερες συνθήκες που 

μπορούν να επηρεάσουν την τιμολογιακή πολιτική. 

7. Ανάλυση των λειτουργιών που επιτελούνται λαμβάνοντας υπόψη τα 

πάγια περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται και τους κινδύνους 

που αναλαμβάνονται. 

8. Έγγραφα που αποκαλύπτουν τη διαδικασία διαπραγματεύσεων μεταξύ 

των εμπλεκομένων επιχειρήσεων και που εξηγούν τον τελικό 

καθορισμό των τιμών. 

Στην πραγματικότητα έχουν διαμορφωθεί δυο παραπλήσια συστήματα για την 

αντιμετώπιση των υποχρεώσεων τεκμηρίωσης από χώρα σε χώρα. Αυτά είναι το 

σύστημα του πυρήνα τεκμηρίωσης (core documentation concept) και τoυ βασικού 

φακέλου (masterfile concept)76. 

 

1. Πυρήνας τεκμηρίωσης (core documentation concept) 

Με αυτό το σύστημα επιδιώκεται η κατάρτιση μιας βασικής τυποποιημένης 

τεκμηρίωσης η οποία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όσον το δυνατόν μεγαλύτερο 

μέρος από όλες τις επιχειρήσεις του ομίλου. Για αυτό, εξετάζονται πρωτίστως τα 

                                                      
75 OECD Transfer Pricing Guidelines, Chapter 5, A, 5.18 
76 Ανδρέας Τσουρουφλής, Η Ενδοομιλική Τιμολόγηση σελ.79 
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νομοθετικά πλαίσια που ισχύουν σε κάθε χώρα που δραστηριοποιείται ο όμιλος και 

εντοπίζονται τα κοινά σημεία  των εκάστοτε εθνικών στοιχείων τεκμηρίωσης και οι 

διαφοροποιήσεις αυτών. Τα κοινά σημεία αποτελούν το εύρος του πυρήνα και 

αποτελούν τον κοινό παρονομαστή όλων των εθνικών φακέλων τεκμηρίωσης. 

Προκειμένου να καταρτιστεί ο πυρήνας τεκμηρίωσης εξετάζονται η δομή του ομίλου 

και οι δραστηριότητες και λειτουργίες των επιμέρους εταιρειών ώστε να 

αποκαλύπτεται ποια είναι τα κοινά σημεία που θα πρέπει να περιλαμβάνονται. Μετά 

την ολοκλήρωση του πυρήνα τεκμηρίωσης ακολουθεί η συμπλήρωση των εκάστοτε 

πληροφοριών που απαιτούνται σε εθνικό επίπεδο. 

 

2. Βασικός φάκελος τεκμηρίωσης (masterfile concept) 

Το σύστημα του βασικού φακέλου τεκμηρίωσης περιλαμβάνει δυο 

ξεχωριστούς φακέλους σε αντίθεση με το σύστημα του πυρήνα τεκμηρίωσης. Ο 

βασικός φάκελος περιλαμβάνει στοιχεία για τον όμιλο ως σύνολο και είναι μοναδικός 

για όλες τις επιχειρήσεις, ενώ ο εκάστοτε εθνικός φάκελος στοιχεία εξειδικευμένα για 

τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη χώρα. Με βάση αυτό το 

σύστημα ένας όμιλος υποβάλει για κάθε χώρα διαφορετικό εθνικό φάκελο μαζί με τον  

βασικό φάκελο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προκρίνει μέσω του ψηφίσματος του 

Κώδικα Δεοντολογίας για την τεκμηρίωση της ενδοομιλικής τιμολόγησης  (EUTPD) 

την εφαρμογή του βασικού φακέλου τεκμηρίωσης. 

Ο βασικός φάκελος θα πρέπει να παρέχει μια γενικότερη εικόνα του ομίλου και 

του συστήματος ενδοομιλικής τιμολόγησης που εφαρμόζεται. Θα πρέπει απαραίτητα 

να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία77 : 

α) μια γενική περιγραφή της ακολουθούμενης στρατηγικής, περιλαμβάνοντας 

τις αλλαγές που επήλθαν σε σύγκριση με το προηγούμενο φορολογικό έτος. 

β) μια γενική περιγραφή της οργανωτικής, νομικής και λειτουργικής δομής 

περιλαμβάνοντας το οργανόγραμμα κατάλογο των μελών και περιγραφή της 

συμμετοχής της μητρικής στις θυγατρικές εταιρείες. 

γ) μια γενική περιγραφή των εταιρειών του ομίλου που εμπλέκονται στις 

ελεγχόμενες συναλλαγές με εταιρείες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

δ) μια γενική περιγραφή των ελεγχόμενων συναλλαγών στις οποίες 

συμμετέχουν εταιρείες με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα : 

                                                      
77 Code of Conduct TP Documenting 4.2 
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i. τη ροή των συναλλαγών (ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία, 

παρεχόμενες υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές συναλλαγές) 

ii. τη ροή των τιμολογίων και  

iii. το ύψος των συναλλαγών 

ε) μια γενική περιγραφή των λειτουργιών που επιτελούνται και των κινδύνων 

που αναλαμβάνονται καθώς και μια περιγραφή των αλλαγών στις λειτουργίες και τους 

κινδύνους που επιτελούνται συγκρινόμενες  με το προηγούμενο έτος. 

στ) την ιδιοκτησία των άυλων περιουσιακών στοιχείων (πατέντες, εμπορικά 

σήματα, know how, εμπορικά σήματα) 

ζ) την πολιτική ενδοομιλικής τιμολόγησης ή τον τρόπο προσδιορισμού της 

τιμής των ελεγχόμενων συναλλαγών, η οποία τεκμηριώνει την αρχή των ίσων 

αποστάσεων. 

η) έναν κατάλογο συμφωνιών κατανομής του κόστους, και αποφάσεων 

συμφωνιών προκαθορισμένης τιμολόγησης αν υπάρχουν, εφόσον αφορούν εταιρείες 

που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

θ) μια δήλωση κάθε επιχείρησης ότι θα παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες 

αν ζητηθούν από τις φορολογικές αρχές εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, 

σύμφωνα με τους κανόνες της εθνικής νομοθεσίας.  

 

3. Εθνικός φάκελος τεκμηρίωσης  

Το περιεχόμενο του εθνικού φακέλου τεκμηρίωσης συμπληρώνει τον βασικό 

φάκελο, και οι δυο συναποτελούν τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης για το 

εκάστοτε κράτος μέλος της Ε.Ε. Ο συνδυασμός των δυο φακέλων θα πρέπει να είναι 

διαθέσιμος σε κάθε κράτος το οποίο έχει έννομο συμφέρον για την εξέταση 

συναλλαγών οι οποίες καλύπτονται από τα έγγραφα τεκμηρίωσης78. 

Ο εθνικός φάκελος θα πρέπει να περιέχει τα παρακάτω δεδομένα79 : 

1. μια αναλυτική περιγραφή της επιχείρησης και της στρατηγικής που 

ακολουθείται, συμπεριλαμβανομένου των αλλαγών στρατηγικής που επήλθαν 

σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος.  

2. αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές που αφορούν 

το συγκεκριμένο κράτος περιλαμβανομένου : 

                                                      
78 Code of Conduct TP Documenting 5.1 
79 Code of Conduct TP Documenting 5.1 
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i. των ροών των συναλλαγών (ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία, 

παροχή υπηρεσιών, χρηματοοικονομικές συναλλαγές) 

ii. των ροών των τιμολογίων και  

iii. του ύψους των συναλλαγών. 

3. μια ανάλυση συγκρισιμότητας που να αφορά για παράδειγμα : 

i. τα χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων και υπηρεσιών. 

ii. τη λειτουργική ανάλυση (λειτουργίες που επιτελούνται, περιουσιακά 

στοιχεία που χρησιμοποιούνται, κίνδυνοι που αναλαμβάνονται). 

iii. τους συμβατικούς όρους. 

iv. τις οικονομικές συνθήκες. 

v. ιδιαίτερες επιχειρηματικές στρατηγικές. 

4. μια επεξήγηση της επιλογής και εφαρμογής μιας συγκεκριμένης μεθόδου 

ενδοομιλικής τιμολόγησης, για παράδειγμα γιατί επιλέχθηκε μια συγκεκριμένη 

μέθοδος και πώς εφαρμόστηκε. 

5. πληροφορίες συναφείς με εσωτερικά και/ή εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία, 

εφόσον είναι διαθέσιμα και  

6. μια περιγραφή της εφαρμογής της ενδοομιλικής πολιτικής τιμολόγησης του 

ομίλου.  

Οι πολυεθνικές έχουν τη δυνατότητα τις πληροφορίες του εθνικού φακέλου να 

τις συμπεριλαμβάνουν στον βασικό φάκελο, όμως αυτές θα πρέπει να είναι εξίσου 

λεπτομερείς όπως και στον εθνικό φάκελο80. Σε περίπτωση που σε μια χώρα 

δραστηριοποιούνται παραπάνω από μία επιχειρήσεις του ομίλου, τότε είναι στη 

διακριτική ευχέρεια του ομίλου  να καταρτίζεται ένας μοναδικός εθνικός φάκελος ο 

οποίος να περιλαμβάνει πληροφορίες για όλες τις επιχειρήσεις ταυτόχρονα ή να 

καταρτίζει ξεχωριστούς φακέλους για κάθε μια περίπτωση81.  Τέλος η γλώσσα στην 

οποία θα πρέπει να καταρτίζεται ο φάκελος καθορίζεται από τις υποχρεώσεις της 

εκάστοτε νομοθεσίας του κράτους82. 

  

                                                      
80 Code of Conduct TP Documenting, 6 
81 Code of Conduct TP Documenting, 8 
82 Code of Conduct TP Documenting, 9 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ και Transfer Pricing 

4.1    Εισαγωγικά 

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στην ελληνική νομοθεσία όσον αφορά την 

προβληματική της ενδοομιλικής τιμολόγησης, στους νόμους που ίσχυσαν έως σήμερα 

για αυτό το ζήτημα και παρουσιάζονται οι επιχειρήσεις που θεωρούνται υπόχρεες για 

τεκμηρίωση. Ακόμη αναφέρονται οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σχετικά με το 

φάκελο τεκμηρίωσης και το συνοπτικό πίνακα πληροφοριών και οι κυρώσεις σε 

περιπτώσεις παραβάσεων της νομοθεσίας. 

 

4.2 Ιστορικό 

 

Στην Ελλάδα για πρώτη φορά θεσπίστηκε υποχρέωση στις συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις να καταρτίζουν φάκελο τεκμηρίωσης τιμών για τις μεταξύ τους 

συναλλαγές με το άρθρο 26 του Νόμου 3728/2008 (Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και 

άλλες διατάξεις Υπουργείου Ανάπτυξης) . Σε αυτό προβλέπονταν ότι  οι εταιρείες με 

οποιανδήποτε μορφή και τύπο που λειτουργούν στην Ελλάδα εφόσον είναι 

συνδεδεμένες όπως προβλέπει το άρθρο 42ε του Κ.Ν.2190/20 οφείλουν να εφαρμόζουν 

την αρχή των ίσων αποστάσεων για τις μεταξύ τους συναλλαγές83. Ακόμη ορίζονταν η 

υποχρέωση τεκμηρίωσης των συναλλαγών μέσω τεκμηριωμένης μελέτης,84 ενώ σε 

περιπτώσεις παραβίασης της αρχής των ίσων αποστάσεων προβλεπόταν η ενημέρωση 

των φορολογικών αρχών για την επιβολή κυρώσεων85.   

 Υπόχρεοι σύμφωνα και με την ερμηνευτική εγκύκλιο «Αρ.Πρωτ. Α2- 

8092/31.12.2008 Α.Υ.Α. Θέμα: «Ειδικότερες ρυθμίσεις σχετικά με την επιβολή 

Κανόνων Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών συναλλαγών, κατά τις επιταγές της 

παραγράφου 10 άρθρου 26 του ν. 3728/2008 (ΦΕΚ Α'258)», ήταν οι εταιρείες 

                                                      
83 άρθρο 26 παρ.1 Ν.3728/2008  
84 άρθρο 26 παρ.2 Ν.3728/2008 
85 άρθρο 26 παρ.9 Ν.3728/2008 
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οποιουδήποτε τύπου και μορφής, καθώς και οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που 

λειτουργούσαν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην 

Ελλάδα. Επίσης με την ίδια εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης καθορίζονταν τα 

όρια των συναλλαγών κάτω από τα οποία δεν υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης.  

Συνδεδεμένες επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 42ε παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 

είναι εκείνες που υπάρχει σχέση μητρικής επιχείρησης προς θυγατρική86.  

 Εν συνεχεία με το Νόμο 3775/2009 (Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών 

Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων), άρθρα 1 και 2, 

αντικαταστάθηκε το άρθρο 3987 (Υπερτιμολογήσεις και υποτιμολογήσεις) του 

Ν.2238/94 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) που όριζε τις συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις και την αρχή των ίσων αποστάσεων και προστέθηκε το άρθρο 39Α 

(Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών διασυνοριακών συναλλαγών) στον ίδιο νόμο.   

Με το άρθρο 39Α88 νομοθετήθηκε η υποχρέωση τεκμηρίωσης τιμών 

ενδοομιλικών διασυνοριακών συναλλαγών για ημεδαπές επιχειρήσεις που 

                                                      
86 άρθρο 42ε Κ.Ν2190/20 :  

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

α) είτε έχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου της άλλης (θυγατρικής) 

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

δικαιωμάτων που κατέχονται από τρίτους για λογαριασμό της μητρικής επιχείρησης (πλειοψηφική 

συμμετοχή), 

β) είτε ελέγχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου της άλλης (θυγατρικής) επιχείρησης 

ύστερα από συμφωνία με άλλους μετόχους ή εταίρους της επιχείρησης,  

γ) είτε συμμετέχει στο κεφάλαιο της άλλης (θυγατρικής) επιχείρησης και έχει το δικαίωμα, είτε 

άμεσα, είτε μέσω τρίτων, να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών των οργάνων διοίκησης της 

θυγατρικής αυτής επιχείρησης (διορισμός μελών), 

δ) είτε έχει την εξουσία να ασκεί ή πράγματι ασκεί κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο σε άλλη 

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

ενιαία διεύθυνση της μητρική επιχείρησης. 
87 άρθρο 39 παρ.1,2,3 Ν.2238/94 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3775/2009 

Όταν μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 39)/ Όταν μεταξύ ημεδαπής και 

αλλοδαπής επιχείρησης (παρ.2 άρθρου39), οι οποίες συνδέονται κατά την έννοια της παραγράφου 

3(παρ.3 «για τις επιχειρήσεις που συνδέονται με σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής ή 

οικονομικής εξάρτησης ή ελέγχου, λόγω συμμετοχής της μιας στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση της άλλης ή 

λόγω συμμετοχής των ιδίων προσώπων στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση και των δύο επιχειρήσεων.»), 

πραγματοποιούνται πωλήσεις αγαθών ή παρέχονται υπηρεσίες με οικονομικούς όρους διαφορετικούς 

από εκείνους που θα είχαν συμφωνηθεί μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τα κέρδη τα οποία, χωρίς 

τους όρους αυτούς, θα είχαν πραγματοποιηθεί από την επιχείρηση αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν 

λόγω των ανωτέρω όρων, θεωρούνται κέρδος της επιχείρησης αυτής, με το οποίο προσαυξάνονται τα 

καθαρά της κέρδη, χωρίς να θίγεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων. 
88 άρθρο 39Α παρ.2 Ν.2238/94 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3775/2009  

«Ημεδαπή επιχείρηση, μέλος ομίλου πολυεθνικών επιχειρήσεων, μπορεί να εκπληρώνει την 

υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών της μέσω της τήρησης φακέλου 

τεκμηρίωσης ο οποίος αποτελείται από το βασικό φάκελο τεκμηρίωσης, ο οποίος είναι κοινός για όλες 

τις εταιρείες του ομίλου……….και τον ελληνικό φάκελο τεκμηρίωσης ο οποίος συμπληρώνει το βασικό 

φάκελο και περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, σχετικά με τις ελληνικές επιχειρήσεις του ομίλου».  

παρ.3 του ίδιου άρθρου «Η τεκμηρίωση εφαρμόζεται ανάλογα και στις μόνιμες εγκαταστάσεις 

που διατηρούν στην Ελλάδα αλλοδαπές επιχειρήσεις μέλη πολυεθνικών ομίλων ή που διατηρούν στην 

αλλοδαπή ελληνικές επιχειρήσεις μέλη πολυεθνικών ομίλων». 
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λειτουργούσαν με οποιονδήποτε τύπο και μορφή στην Ελλάδα και συνδεόταν με 

αλλοδαπή επιχείρηση με σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής ή 

οικονομικής εξάρτησης ή ελέγχου, λόγω συμμετοχής της μιας στο κεφάλαιο ή τη 

διοίκηση της άλλης ή λόγω συμμετοχής των ιδίων προσώπων στο κεφάλαιο ή στη 

διοίκηση και των δύο επιχειρήσεων. Η εφαρμογή της υποχρέωσης τεκμηρίωσης των 

άρθρων 39 και 39Α άρχιζε από 1/1/2011 ενώ οριζόταν ότι για τον σκοπό αυτό θα 

έπρεπε να εκδοθούν ειδικότερες Υπουργικές Αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές ουδέποτε 

εκδόθηκαν και έτσι οι διατάξεις έμειναν ανενεργές και ενώ υφίστατο παράλληλα οι 

υποχρεώσεις τεκμηρίωσης με το νόμο 3728/08 του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Με το νόμο 4110/2013 άρθρο 11, υπήρξε πλήρης αντικατάσταση των άρθρων 

39 και 39Α του Ν.2238/94 (Κ.Φ.Ε), ενώ προστέθηκε νέο άρθρο 39Β «προσδιορισμός 

μη τεκμηριωμένων τιμών ενδοομιλικών» και 39Γ «προέγκριση μεθοδολογίας 

ενδοομιλικής τιμολόγησης». Με τον ως άνω νόμο η φορολογική διοίκηση ξεκαθάρισε 

το τοπίο λόγω μη εφαρμογής των διατάξεων του Ν.3775/2009 και όρισε ότι για τις 

διαχειριστικές περιόδους 2010 και 2011 θα ελαμβάνετο υπόψη ο φάκελος τεκμηρίωσης 

που οριζόταν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.3728/2008 του Υπουργείου 

Ανάπτυξης. Για τις διαχειριστικές περιόδους από 01/01/2012 και μετά θα 

εφαρμόζονταν τα άρθρα 39, 39Α, 39Β και 39Γ του Ν.2238/94 (Κ.Φ.Ε) όπως 

τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν.4110/13. 

Το αντικατασταθέν άρθρο 39 του Ν.2238/94 πλέον έκανε αναφορά για 

«συναλλαγές» και όχι «πωλήσεις αγαθών» ενώ γινόταν αναφορά για «μείωση ζημιάς» 

και όχι μόνο για «προσαύξηση κερδών». Ακόμη διευρύνθηκαν οι υπόχρεες 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις89.  

                                                      
89 άρθρο 39 Ν.2238/94 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4110/2013 άρθρο 11 

παρ.1 «Όταν μεταξύ συνδεδεμένων, κατά την έννοια της επόμενης παραγράφου, επιχειρήσεων 

πραγματοποιούνται συναλλαγές με οικονομικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα είχαν 

συμφωνηθεί μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων ή που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων και τρίτων, τα κέρδη τα οποία, χωρίς τους όρους αυτούς, θα είχαν πραγματοποιηθεί από την 

ημεδαπή επιχείρηση, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των διαφορετικών όρων, προσαυξάνουν 

τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης ή μειώνουν τη ζημία που προκύπτει από τα βιβλία της, χωρίς να θίγεται 

το κύρος αυτών. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται ανάλογα και για συναλλαγές 

μεταξύ μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα με το κεντρικό και με τις συνδεδεμένες 

εταιρείες του κεντρικού της στην αλλοδαπή, καθώς και για συναλλαγές μεταξύ ημεδαπής επιχείρησης και 

μόνιμης εγκατάστασής της στην αλλοδαπή». Με την παρ.2 του ίδιου άρθρου διευρύνθηκε ο ορισμός των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων και προστέθηκε η δυνατότητα επιρροής –  

παρ.2 «Ως συνδεδεμένες νοούνται οι επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση άμεσης ή 

έμμεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονομικής εξάρτησης ή ελέγχου, ιδίως λόγω συμμετοχής της μίας στο 

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

και των δύο επιχειρήσεων, καθώς και οι επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν σε μία από τις συνδεδεμένες τα 

ανωτέρω δικαιώματα ή δυνατότητες επιρροής». 
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Με το άρθρο 39Α ορίστηκε η υποχρέωση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων σε 

τεκμηρίωση τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών μέσω του «φακέλου τεκμηρίωσης» 

και καθορίστηκαν τα όρια πάνω από τα οποία υπήρχε υποχρέωση σύνταξής του. 

Σημειώνεται ότι οι υποενότητες του φακέλου τεκμηρίωσης σε βασικό φάκελο και 

ελληνικό φάκελο διατηρήθηκαν ακέραιες όπως ίσχυαν πριν την αλλαγή του άρθρου. 

Με την προσθήκη του άρθρου 39Β προσδιορίστηκαν για ελεγκτικούς σκοπούς 

οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών κρίνονταν μη 

τεκμηριωμένες. Αυτές περιλάμβαναν : α) τη μη τήρηση ή μη διάθεση του φακέλου 

τεκμηρίωσης στην ελεγκτική αρχή, β) την τήρηση ανεπαρκούς ή ανακριβούς φακέλου 

τεκμηρίωσης, εφόσον προέκυπτε αδυναμία ελεγκτικής επαλήθευσης της ορθότητας 

υπολογισμού ή τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών, η οποία δεν 

θεραπευόταν από τις πρόσθετες πληροφορίες που παρέχοντο στον έλεγχο, και γ) τη μη 

παροχή ή παροχή ανεπαρκών ή ανακριβών πρόσθετων πληροφοριών. Επίσης στο ίδιο 

άρθρο γινόταν αναφορά στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προέκυπτε εύρος αποδεκτών 

τιμών από τη φορολογική αρχή, η οποία θα έπρεπε να δεχθεί οποιαδήποτε τιμή εντός 

του εύρους, ενώ σε περίπτωση που το εύρος τιμών δε γινόταν αποδεκτό η τιμή 

προσδιοριζόταν με την τιμή της διαμέσου. 

Με την προσθήκη του άρθρου 39Γ για πρώτη φορά καθιερώθηκε η προέγκριση 

μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης με αντικείμενο το ενδεδειγμένο σύνολο 

κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των τιμών ενδοομιλικών 

συναλλαγών κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Με το άρθρο 

αυτό νομοθετήθηκαν για πρώτη φορά οι συμφωνίες προκαθορισμένης τιμολόγησης 

όπως αντίστοιχα ορίζονται από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α για 

ενδοομιλικές τιμολογήσεις. Για την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας των 

επιχειρήσεων που θα έκαναν χρήση των σχετικών διατάξεων προβλέφθηκε ότι ο 

φορολογικός έλεγχος των συναλλαγών με συνδεδεμένες επιχειρήσεις θα περιοριζόταν 

στην επαλήθευση ότι τηρήθηκαν τα οριζόμενα στην απόφαση προέγκρισης και ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν οι κρίσιμες παραδοχές στις οποίες αυτή βασίστηκε. Επίσης 

προβλέφθηκε αντίστοιχη αναφορά με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α περί 

ανωτερότητας της διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού της εκάστοτε εφαρμοστέας 

διμερούς σύμβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε περιπτώσεις 

διορθώσεων κερδών,  από αυτήν της προέγκρισης μεθοδολογίας (βλέπε και κεφάλαιο 

3.17). 
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Με τον ίδιο νόμο 4110/2013 τροποποιήθηκε το άρθρο 4 του Ν.2523/97 

(Κώδικας Φορολογικών Κυρώσεων) και προστέθηκαν σε αυτό νέες  παράγραφοι 5 και 

6 όπου προβλέφθηκαν οι κυρώσεις σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του 

συνοπτικού πίνακα πληροφοριών της παραγράφου 5 του άρθρου 39Α του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιβαλλόταν αυτοτελές πρόστιμο 

υπολογιζόμενο σε ποσοστό 1/1000 των δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων της 

υπόχρεης σε υποβολή επιχείρησης ενώ το πρόστιμο δεν μπορούσε να είναι μικρότερο 

των χιλίων (1.000) ευρώ και μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Ακόμη, σε 

περίπτωση μη υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών ή μη διάθεσης του 

φακέλου τεκμηρίωσης της παραγράφου 5 του άρθρου 39Α του Κ.Φ.Ε. στην αρμόδια 

ελεγκτική αρχή, επιβαλλόταν αυτοτελές πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό ένα 

εκατοστό (1/100) των δηλουμένων ακαθάριστων εσόδων της υπόχρεης σε υποβολή 

επιχείρησης. Το παραπάνω πρόστιμο δεν μπορούσε να είναι μικρότερο των δέκα 

χιλιάδων (10.000) ευρώ και μεγαλύτερο των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. 

Ο νόμος 4170/2013 ο οποίος ίσχυσε από 12/7/2013 και ύστερα, τροποποίησε 

το άρθρο 39 παρ.290 του Ν.2238/94 (Κ.Φ.Ε) και όρισε συγκεκριμένα ποιες επιχειρήσεις 

θεωρούσε συνδεδεμένες για την εφαρμογή των υποχρεώσεων τεκμηρίωσης 

ενδοομιλικών συναλλαγών. Συνεπώς, για την διαχειριστική περίοδο από 12/7/2013 έως 

31/12/2013 που εφαρμόστηκε ο παλαιός Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος μέχρι την 

έναρξη εφαρμογής του νέου Κ.Φ.Ε 4172/2013 από 1/1/2014, υπόχρεες συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις ήταν αυτές που διευκρινίστηκαν με το νόμο 4170/2013 ως ανωτέρω. 

Από 1/1/2014 και έως σήμερα ισχύουν οι νόμοι 4172/2013 - νέος Κώδικας 

Φορολογίας Εισοδήματος ο οποίος αντικατέστησε πλήρως τον παλιό Κ.Φ.Ε 2238/94 

                                                      
90 άρθρο 39 παρ.2 του Ν.2238/94 όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4170/2013 

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

ουσιώδους διοικητικής ή οικονομικής εξάρτησης ή ελέγχου, ιδίως λόγω συμμετοχής της μίας στο κεφάλαιο 

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

δύο επιχειρήσεων, καθώς και οι επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν σε μία από τις συνδεδεμένες τα ανωτέρω 

δικαιώματα ή δυνατότητες επιρροής. Ειδικότερα, ως συνδεδεμένες νοούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες: 

α) Συνδέονται λόγω της συμμετοχής της μίας στην άλλη επιχείρηση, κατέχοντας άμεσα ή έμμεσα 

μετοχές, μερίδια, ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει 

αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου. 

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

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

αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου σε μία από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 

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

διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή το πρόσωπο αυτό ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη 

δυνατότητα καθοριστικής επιρροής στη λήψη των αποφάσεων της επιχείρησης ή σε περίπτωση 

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

ελέγχου ή δυνατότητα καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο» 
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και τις ερμηνευτικές του, και  ο 4174/2013 Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών. Με 

τις διατάξεις αυτών των νόμων ορίστηκαν οι υπόχρεες συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε 

τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών, ο φάκελος τεκμηρίωσης, οι συμφωνίες 

προκαθορισμένης τιμολόγησης και οι κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.  

Αναλυτικά, στο νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 4172/2013, στο άρθρο 

2ζ δίνεται ο ορισμός των «συνδεδεμένων προσώπων», στο άρθρο 50 δίνεται ο ορισμός 

των ενδοομιλικών συναλλαγών και στο άρθρο 51 προσδιορίζονται οι μεταφορές 

λειτουργιών των επιχειρήσεων στα πλαίσια επιχειρηματικών 

αναδιαρθρώσεων/αναδιοργανώσεων οι οποίες επίσης πρέπει να εφαρμόζουν την αρχή 

των ίσων αποστάσεων. Στο νόμο 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών) στο 

άρθρο 21 περιγράφονται οι διαδικασίες τεκμηρίωσης των συναλλαγών από πλευράς 

επιχειρήσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν τη σύνταξη του Φακέλου Τεκμηρίωσης, και 

στο άρθρο 22 την Προέγκριση μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης. Τέλος, στο 

άρθρο 56 του ίδιου νόμου προβλέπονται οι κυρώσεις μη υποβολής ή ανακριβούς 

υποβολής του Φακέλου Τεκμηρίωσης. 

 

4.3 Άρθρο 50 Ν.4172/2013 – Η αρχή των ίσων αποστάσεων 

 

Με το άρθρο 50 του Ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε) υιοθετείται πλήρως ο ορισμός των 

ίσων αποστάσεων του Ο.Ο.Σ.Α, ενώ διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις της αρχής των ίσων 

αποστάσεων ερμηνεύονται σύμφωνα με τις γενικές αρχές και κατευθυντήριες γραμμές 

του Ο.Ο.Σ.Α για τις ενδοομιλικές συναλλαγές91. Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες 

όταν πραγματοποιούν συναλλαγές, μία ή περισσότερες, διεθνείς ή και εγχώριες, με 

συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. με οικονομικούς ή 

εμπορικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα ίσχυαν μεταξύ μη συνδεδεμένων 

προσώπων (ανεξάρτητων επιχειρήσεων) ή μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων και 

τρίτων, οποιαδήποτε κέρδη τα οποία χωρίς τους όρους αυτούς θα είχαν 

πραγματοποιηθεί από το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, αλλά τελικά δεν 

πραγματοποιήθηκαν λόγω των διαφορετικών όρων (αρχή των ίσων αποστάσεων) 

περιλαμβάνονται στα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας μόνον 

στο βαθμό που δεν μειώνουν το ποσό του καταβλητέου φόρου.  

  

                                                      
91 άρθρο 50 του Ν.4172/2013 παρ.1 και 2  
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4.4 Άρθρο 51 Ν.4172/2013 – Μεταφορά λειτουργιών 

 

Με το άρθρο 51 του Ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε) μεταφέρθηκαν στην εσωτερική 

νομοθεσία διατάξεις για την ορθή φορολογική μεταχείριση των επιχειρηματικών 

αναδιαρθρώσεων που πραγματοποιεί μια επιχείρηση για λειτουργίες, περιουσιακά 

στοιχεία ή και κινδύνους, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του συνεχώς 

μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

 Οι αναδιαρθρώσεις/αναδιοργανώσεις αυτές μπορεί να αφορούν μεταβίβαση 

περιουσιακών στοιχείων, λήξη ή επαναδιαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών με 

άλλες συνδεδεμένες επιχειρήσεις και συνεπώς να επιδρούν στην κατανομή των 

φορολογητέων κερδών ανάμεσα σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Συνεπώς, κρίνεται 

απαραίτητο να διαπιστωθεί εάν τηρείται από τις επιχειρήσεις και στις περιπτώσεις 

αυτές η αρχή των ίσων αποστάσεων. 

Οι λειτουργίες, τα περιουσιακά στοιχεία, οι κίνδυνοι ή και οι επιχειρηματικές 

ευκαιρίες που αναδιαρθρώνονται ή μεταβιβάζονται θεωρούνται ως «πακέτο 

μεταβίβασης». Όταν στα πλαίσια μιας επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης διενεργείται 

μια συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών, οι οποίες συνιστούν μεταβίβαση ή χορήγηση 

άδειας χρήσης υπεραξίας ή άυλων περιουσιακών στοιχείων, η μεταβίβαση αυτή ή η 

χορήγηση άδειας χρήσης πρέπει να γίνεται έναντι αντιτίμου σύμφωνα με την αρχή των 

ίσων αποστάσεων.  

 

4.5 Άρθρο 21 Ν.4174/2013 – Φάκελος τεκμηρίωσης 

 

Με το  άρθρο 21 του Ν.4174/2013 προβλέπονται οι διαδικασίες τεκμηρίωσης 

των ενδοομιλικών συναλλαγών μέσω του φακέλου τεκμηρίωσης. Με τις οδηγίες του 

Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ.1097/09-04-2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

την ΠΟΛ.1144/15-05-2014 και με την ΔΕΑΦΒ 1054893 ΕΞ 2016/17.3.2016, 

εξειδικεύτηκε το ακριβές περιεχόμενο και τα  στοιχεία που περιέχονται στο Φάκελο 

Τεκμηρίωσης, το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης 

και το Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών. Επίσης προσδιορίστηκαν οι περιπτώσεις κατά 

τις οποίες οι παραπάνω φάκελοι θεωρούνται μη πλήρεις ή μη επαρκείς, οι αποδεκτές 

μέθοδοι καθορισμού των τιμών των συναλλαγών και οι μέθοδοι καθορισμού του 

αποδεκτού εύρους των τιμών ή του περιθωρίου κέρδους.   
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Το περιεχόμενο του φακέλου τεκμηρίωσης ακολουθεί τα πρότυπα του Κώδικα 

Δεοντολογίας για την τεκμηρίωση των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών (Code of 

Conduct on Transfer Pricing Documentation for Associated Enterprises in the European 

Union – “EUTPD”) ο οποίος ψηφίστηκε το 200692 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (E.C). 

Με βάση το άρθρο 21 του Ν.4174/13 υπόχρεοι υποβολής φακέλου 

τεκμηρίωσης είναι τα συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια της περίπτωσης ζ’ του 

άρθρου 2 του Ν.4172/13  (Κ.Φ.Ε)93.  

Τα συνδεδεμένα πρόσωπα έχουν υποχρέωση τεκμηρίωσης εφόσον : 

α) πραγματοποίησαν συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών άνω των εκατό 

χιλιάδων ευρώ (100.000) ετησίως και αθροιστικώς όταν ο κύκλος εργασιών των 

υπόχρεων δεν υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ «ανά φορολογικό 

έτος» ή  

β) πραγματοποίησαν συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών άνω των διακοσίων 

χιλιάδων ευρώ (200.000) ετησίως και αθροιστικώς όταν ο κύκλος εργασιών των 

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

Με την παρ.3 του άρθρου 40 του Ν.4410/2016 αντικαταστάθηκε το τελευταίο 

εδάφιο της παρ.6 του άρθρου 21 του Ν.4174/2013 και ορίζεται ότι μπορεί με απόφαση 

να προβλέπεται η μέθοδος υπολογισμού του κύκλου εργασιών καθώς και 

απλουστευμένη διαδικασία τεκμηρίωσης για πολύ μικρές και μικρές οντότητες, και 

απαλλαγές από την υποχρέωση τεκμηρίωσης για πολύ μικρές οντότητες. 

Το περιεχόμενο του φακέλου τεκμηρίωσης αποτελείται από δύο μέρη, τον 

βασικό φάκελο και τον «ελληνικό φάκελο τεκμηρίωσης». Το περιεχόμενο του βασικού 

φακέλου όπως εξειδικεύτηκε  με την  ΠΟΛ.1097/09-04-2014 μεταφέρει τις οδηγίες του 

Κώδικα Δεοντολογίας για την τεκμηρίωση των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών 

                                                      
92 2006/C 176/01 
93 άρθρο 2 παρ.ζ του Ν.4172/13  (Κ.Φ.Ε). «συνδεδεμένο πρόσωπο»: κάθε πρόσωπο, το οποίο 

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

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

συνδεδεμένα πρόσωπα: 

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

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

δικαιώματα ψήφου, 

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

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

αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,  

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

ελέγχου η ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής άλλου 

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

διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο. 
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(EUTPD),  και είναι αυτό που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 3.16-2. Το περιεχόμενο 

του ελληνικού φακέλου όπως διευκρινίστηκε με την  ΠΟΛ.1097/09-04-2014, 

διαφοροποιείται σε σχέση με τις οδηγίες του Κώδικα Δεοντολογίας, και απαιτεί 

περισσότερες πληροφορίες για τις περιπτώσεις λεπτομερούς περιγραφής των προς 

τεκμηρίωση συναλλαγών ενώ προσθέτει τις περιπτώσεις στστ), ζζ), ηη), θθ), ιι) και  

κκ)94, που αφορούν τη δέσμευση του υπόχρεου για παροχή συμπληρωματικών 

                                                      
94 Αναλυτικά οι διατάξεις της ΠΟΛ.1097/09-04-2014 σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του 

κύκλου εργασιών προκειμένου να ευρίσκεται η υποχρέωση ή μη για τεκμηρίωση συναλλαγών και οι 

υποχρεώσεις του βασικού φακέλου και ελληνικού φακέλου τεκμηρίωσης : 

« ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
Για την εφαρμογή των προηγούμενων περιπτώσεων α' και β', ως κύκλος εργασιών, σε 

περίπτωση ομίλου, λαμβάνεται το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ: 

ι) των ακαθαρίστων εσόδων του υπόχρεου όπως αυτά προκύπτουν σύμφωνα με τη φορολογική 

νομοθεσία και ιι) του ποσού κατά το οποίο συμβάλλει ο υπόχρεος στα ακαθάριστα έσοδα του 

ενοποιημένου ισολογισμού του ομίλου σύμφωνα με τις αρχές και κανόνες των Δ.Π.Χ.Α. και Δ.Λ.Π., 

εφόσον υπάρχει υποχρέωση τήρησης αυτών. 

Σε περίπτωση μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα αυτή θα πρέπει να διαθέτει 

στον έλεγχο και τα στοιχεία του κεντρικού της στην αλλοδαπή που να αποδεικνύουν το ύψος των μεταξύ 

τους συναλλαγών και των ακαθαρίστων εσόδων της.». 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
Ο «φάκελος τεκμηρίωσης» αποτελείται από δύο μέρη, τον «βασικό φάκελο τεκμηρίωσης» και τον 

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

πληροφορίες σχετικά με τις προς τεκμηρίωση συναλλαγές. 

α. Βασικός Φάκελος Τεκμηρίωσης Ο «βασικός φάκελος», ο οποίος σε περίπτωση ομίλου είναι κοινός για 

όλες τις επιχειρήσεις του ομίλου, περιέχει κοινές τυποποιημένες πληροφορίες για τον υπόχρεο, τις 

μόνιμες εγκαταστάσεις του και τα συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα. 

Πιο αναλυτικά περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

αα) μια γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων και της στρατηγικής του υπόχρεου, 

συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών που έγιναν σε σύγκριση με το προηγούμενο φορολογικό έτος, 

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

που περιλαμβάνει το οργανόγραμμα, τον κατάλογο των μελών του, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων 

εγκαταστάσεων, περιγραφή της σχέσης σύνδεσης αυτών, καθώς και τις αλλαγές σε σύγκριση με το 

προηγούμενο φορολογικό έτος στην ιδιοκτησία των άυλων περιουσιακών στοιχείων, των 

χρηματοοικονομικών συναλλαγών και των φορολογικών αποτελεσμάτων του ομίλου, 

γγ) μια γενική περιγραφή των συνδεδεμένων προσώπων ή και των μονίμων εγκαταστάσεών τους που 

συμμετέχουν στις προς τεκμηρίωση συναλλαγές, 

δδ) μια γενική περιγραφή των προς τεκμηρίωση συναλλαγών στις οποίες συμμετέχουν τα συνδεδεμένα 

πρόσωπα, ήτοι μια γενική περιγραφή: 

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

άυλα περιουσιακά στοιχεία, κ.λπ.), 

(ii) της ροής των τιμολογίων και 

(iii) του ύψους των συναλλαγών 

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

και των αλλαγών που μπορεί να επέρχονται στις λειτουργίες και στους κινδύνους σε σχέση με το 

προηγούμενο φορολογικό έτος, 

στστ) την ιδιοκτησία άυλων περιουσιακών στοιχείων (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, 

εμπορικές ονομασίες, τεχνογνωσία, κ.λπ.) και την πληρωμή ή είσπραξη δικαιωμάτων, 

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

αγοράς (Arm's Length Principle) στις ενδοομιλικές συναλλαγές, 

ηη) κατάλογο συμφωνιών κατανομής κόστους, αποφάσεων προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής 

τιμολόγησης και δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τα μέλη του ομίλου, σχετικά με τον καθορισμό 

των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών τους, 

θθ) περιγραφή των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν εντός του φορολογικού έτους, με πρόσωπα που 
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πληροφοριών προς τη διοίκηση, δικαιολόγηση του τρόπου αναπροσαρμογής των 

κερδών όπου γίνεται για την επίτευξη της αρχής των ίσων αποστάσεων, πρόσθετες 

πληροφορίες για συνδεδεμένα πρόσωπα κλπ. 

                                                      
ο υπόχρεος κατέστη συνδεδεμένος ή διακόπηκε η σχέση σύνδεσης εντός του ιδίου φορολογικού έτους, 

πριν την σύνδεση ή μετά τη διακοπή προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα, εάν πληρούν τα κριτήρια 

συγκρισιμότητας, να χρησιμοποιηθούν ως συγκριτικά στοιχεία. 

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

στοιχεία: 

αα) λεπτομερή περιγραφή του υπόχρεου και της στρατηγικής του, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών 

που έγιναν σε σύγκριση με το προηγούμενο φορολογικό έτος, 

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

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

άυλα περιουσιακά στοιχεία, κλπ.), 

ii) τη ροή των τιμολογίων 

iii) το ύψος των συναλλαγών 

iv) περιγραφή των έκτακτων συναλλαγών ή γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν 

από τη μεταφορά λειτουργιών όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4172/2013 

(ΚΦΕ) 

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

συνδεδεμένο πρόσωπο, πρόσθετες πληροφορίες (σχετικά με τις συναλλαγές αυτές) για την τήρηση της 

αρχής των ίσων αποστάσεων, δηλαδή την τιμή στην οποία ένα ανεξάρτητο πρόσωπο θα ήταν 

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

διατεθειμένο να αποκτήσει το εν λόγω άυλο περιουσιακό στοιχείο υπό συγκρίσιμες συνθήκες, 

λαμβάνοντας υπόψη τα αναμενόμενα οφέλη και τη χρησιμότητα για την επιχείρησή του 

γγ) συγκριτική ανάλυση, ήτοι: 

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

σχετικά με εσωτερικά και/ή εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία, εφόσον διατίθενται. Ειδικοί παράγοντες 

πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να δικαιολογηθεί η συγκρισιμότητα των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων και η σύμφωνη με την αρχή των ίσων αποστάσεων τιμή όπως: τα αναμενόμενα οφέλη, 

γεωγραφικοί περιορισμοί, μεταβίβαση δικαιωμάτων αποκλειστικότητας ή όχι, συμμετοχή του 

αποκτώντος στις μελλοντικές εξελίξεις 

ii) λειτουργική ανάλυση (επιτελούμενες λειτουργίες, περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται, 

επιχειρηματικοί κίνδυνοι), 

iii) συμβατικοί όροι, 

iv) οικονομικές συνθήκες και 

v) ειδικές στρατηγικές της επιχείρησης 

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

ενδοομιλικών συναλλαγών, 

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

ενδοομιλικών συναλλαγών, 

στστ) δέσμευση του υπόχρεου να παρέχει κάθε συμπληρωματική πληροφορία σχετική με τις ενδοομιλικές 

συναλλαγές του, κατόπιν αιτήματος της Φορολογικής Διοίκησης και εντός εύλογης προθεσμίας, 

ιδιαιτέρως στη περίπτωση φορολογικού ελέγχου, 

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

φορολογητέα κέρδη του προκειμένου να συμμορφωθεί με την αρχή των ίσων αποστάσεων, 

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

συγκρισιμότητας, 

θθ) πρόσθετες πληροφορίες για συναλλαγές που διενεργούνται με συνδεδεμένα πρόσωπα που είναι 

εγκατεστημένα ή έχουν τη φορολογική τους κατοικία σε κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα, 

που σε περίπτωση ομίλου θα περιλαμβάνουν και τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης 

αποτελεσμάτων χρήσεως του/των συνδεδεμένου/ων προσώπου/ων, 

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

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

 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/51
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
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Ο φάκελος τεκμηρίωσης θα πρέπει να καταρτίζεται έως την λήξη της 

προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για φορολογικά 

έτη από 1/1/2015  - άρθρο 40 παρ.6α και 6β Ν.4410/2016 (ΠΟΛ.1165/23-11-2016) το 

οποίο αντικατέστησε την παρ.3 του άρθρου 21 του Ν.4174/2013 (εντός τεσσάρων (4) 

μηνών από το τέλος του φορολογικού έτους - αυτό ίσχυσε για το φορολογικό έτος 

2014), να τηρείται στην έδρα του υπόχρεου καθ’ όλη τη διάρκεια υποχρέωσης 

διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων και να είναι διαθέσιμος στις φορολογικές αρχές 

οποτεδήποτε ζητηθεί εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή σχετικού αιτήματος από 

τον υπόχρεο. Η γλώσσα τήρησης του βασικού φακέλου μπορεί να είναι οποιαδήποτε 

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

υποχρέωση μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα εφόσον ζητηθεί από την 

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

ημερών από την επίδοση σχετικής πρόσκλησης. Ο ελληνικός φάκελος τηρείται στην 

ελληνική γλώσσα95. 

Επιπλέον των υποχρεώσεων φακέλου τεκμηρίωσης, οι υπόχρεοι υποβάλλουν 

και Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών για κάθε φορολογικό έτος ηλεκτρονικά στη 

φορολογική διοίκηση, έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος για φορολογικά έτη από 1/1/2015  - άρθρο 40 παρ.6α και 6β 

Ν.4410/2016 (ΠΟΛ.1165/23-11-2016) το οποίο αντικατέστησε την παρ.3 του άρθρου 

21 του Ν.4174/2013 (εντός τεσσάρων (4) μηνών από το τέλος του φορολογικού έτους 

- αυτό ίσχυσε για το φορολογικό έτος 2014), προκειμένου να αξιοποιούνται 

φορολογικά οι παρεχόμενες πληροφορίες96.  

 

4.6 Άρθρο 22 Ν.4174/2013 – Προέγκριση Μεθοδολογίας 

Ενδοομιλικής Τιμολόγησης 

 

Με το άρθρο 22 του Ν.4174/2013 νομοθετήθηκε εκ νέου η διαδικασία 

Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης για συνδεδεμένα πρόσωπα 

(αντικατασταθείσα σχετική νομοθεσία με το άρθρο 39Γ Ν.2238/94), ενώ δόθηκαν 

περαιτέρω οδηγίες με τις ΠΟΛ.1284/31.12.2013, ΔΕΑΦΒ 1054893 ΕΞ 2016/17.3.2016 

                                                      
95 ΠΟΛ.1097/09-04-2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ.1144/15-05-2014 και με την 

ΔΕΑΦΒ 1054893 ΕΞ 2016/17.3.2016, Κεφάλαια Γ’ και Δ’  
96 ΠΟΛ.1097/09-04-2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ.1144/15-05-2014 και με την 

ΔΕΑΦΒ 1054893 ΕΞ 2016/17.3.2016, Κεφάλαιο Ε’ 
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και ΠΟΛ.1165/23-11-2016 για τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων του νόμου. Με 

τον ανωτέρω νόμο η Ελλάδα ακολούθησε τις σύγχρονες επιταγές και εισήγαγε στο 

ελληνικό δίκαιο μια διαδικασία που χρησιμοποιείται διεθνώς για την εξάλειψη της 

διπλής φορολογίας. Οι οδηγίες και ο τρόπος εφαρμογής της διαδικασίας είναι 

ουσιαστικά αυτός που προτείνεται από τις Κατευθυντήριες γραμμές του Ο.Ο.Σ.Α για 

τις ενδοομιλικές συναλλαγές, ενώ κατά την υποβολή της αίτησης προκαταρκτικής 

διαβούλευσης προβλέπεται παράβολο ύψους χιλίων ευρώ και κατά την υποβολή της 

αίτησης προέγκρισης ή αναθεώρησης παράβολο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ ή δέκα 

χιλιάδων ευρώ σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτημα συνεννόησης με αλλοδαπές 

αρχές. Σε περίπτωση που η αίτηση προέγκρισης περιλαμβάνει αίτημα συνεννόησης με 

τις αρμόδιες φορολογικές αρχές άλλων εμπλεκομένων κρατών, η Διεύθυνση Ελέγχων 

διενεργεί διαβουλεύσεις με τις αρχές αυτές στο πλαίσιο της αίτησης προέγκρισης με 

βάση τη διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού της εκάστοτε εφαρμοστέας Σύμβασης 

για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας97. 

 

4.7 Άρθρο 56 Ν.4174/2013 – Κυρώσεις ελληνικής νομοθεσίας 

 

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει κυρώσεις σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης 

υποβολής ή μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα 

Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών και επιβάλλει 

πρόστιμα. Το άρθρο 56 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

το Ν.4337/2015 από 17/10/2015, προβλέπει μικρότερα πρόστιμα σε περιπτώσεις 

παραβίασης της νομοθεσίας σε σχέση με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου που ίσχυσαν 

από 1/1/2014 έως 16/10/2015. Ωστόσο, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 7 του 

Ν.4337/2015 για πράξεις προσδιορισμού οποιουδήποτε φόρου ή επιβολής προστίμου, 

τέλους ή εισφοράς που εκδίδονται από την ημερομηνία κατάθεσης του νόμου 

(12.10.2015) και αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις, περιόδους ή χρήσεις που λήγουν 

μετά τις 31.12.2013 ή υποθέσεις από 1.1.2014, για τις οποίες είχαν εφαρμογή από 

1.1.2014 οι διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του ν. 4174/2013, εφόσον η εφαρμογή 

                                                      
97 ΠΟΛ.1284/31.12.2013 «Διαδικασία για την προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, 

την αναθεώρηση, ανάκληση και ακύρωσή της. Ειδικότερο περιεχόμενο της αίτησης προέγκρισης, 

σχετικά παράβολα, διαδικασία συνεννόησης με τις αρμόδιες αρχές άλλων εμπλεκομένων κρατών, 

τύπος και περιεχόμενο των αποφάσεων της Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για 

την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν.4174/2013» 
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τους συνεπάγεται ευνοϊκότερο καθεστώς για τον υπόχρεο, εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του νέου άρθρου 5698. 

Σύμφωνα με το άρθρο 56 : 

α. σε περίπτωση μη υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών, το 

πρόστιμο υπολογίζεται σε ποσοστό ένα χιλιοστό (1/1000) της αξίας των 

συναλλαγών  για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης, το οποίο 

δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) 

ευρώ και μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. 

β. σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα 

Πληροφοριών, το πρόστιμο υπολογίζεται σε ποσοστό ένα χιλιοστό 

(1/1000) της αξίας των συναλλαγών  για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση 

τεκμηρίωσης, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων 

(500) ευρώ και μεγαλύτερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. 

γ. σε περίπτωση ανακριβούς/ατελούς υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα 

Πληροφοριών, το πρόστιμο επιβάλλεται μόνο στην περίπτωση κατά την 

οποία η ανακρίβεια αφορά ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των συνολικών 

συναλλαγών για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης, και 

υπολογίζεται σε ποσοστό ένα χιλιοστό (1/1000) της αξίας αυτών των 

συναλλαγών, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων 

(500) ευρώ και μεγαλύτερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. 

δ. σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικού Συνοπτικού 

Πίνακα Πληροφοριών, μόνο αν μεταβάλλονται τα ποσά των συναλλαγών 

και οι συνολικές σωρευτικές διαφορές είναι, κατά απόλυτη τιμή, άνω των 

διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, επιβάλλεται πρόστιμο που 

υπολογίζεται σε ποσοστό ένα χιλιοστό (1/1000) της αξίας των 

συναλλαγών  για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης, το οποίο 

δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων (500) ευρώ και 

μεγαλύτερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ .   

Σημειώνεται ότι, βάσει της διαταγής του Υπουργείου Οικονομικών 

ΠΟΛ.1144/2014 – Κεφάλαιο Η, ο Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών θεωρείται 

ανακριβής/ατελής όταν δεν συμφωνεί με το περιεχόμενο του φακέλου τεκμηρίωσης 

                                                      
98 ΠΟΛ.1252/20.11.2015 «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου 

Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, άρθρα 53-62)» 
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και όταν δεν δηλώνονται σε αυτόν ορθά και πλήρως τα οριζόμενα στοιχεία του 

παραρτήματος της ΠΟΛ.1094/2014. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι σε περιπτώσεις 

όπου υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών και του 

Φακέλου Τεκμηρίωσης όπως προετοιμάσθηκαν και υποβλήθηκαν από την ελεγχόμενη 

επιχείρηση, αλλά η Φορολογική Διοίκηση, μετά από έλεγχο,  προσδιορίζει άλλη αξία 

στις εξεταζόμενες ενδοομιλικές συναλλαγές με βάση δικούς της υπολογισμούς, τότε 

δεν θα πρέπει να επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 56 του Ν.4174/2013.   

ε. σε περίπτωση εκπρόθεσμης διάθεσης ή μη διάθεσης στη Φορολογική 

Διοίκηση του φάκελου τεκμηρίωσης, από την τριακοστή πρώτη (31η) 

ημέρα από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης έως την εξηκοστή 

(60η) ημέρα επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, από την 

εξηκοστή πρώτη (61η) ημέρα έως την ενενηκοστή (90η) ημέρα 

επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ενώ στην περίπτωση 

που δεν διατεθεί καθόλου ή διατεθεί μετά την ενενηκοστή (90η) ημέρα 

επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000). 

Οι παραπάνω κυρώσεις προσδιορίζονται από το νόμο ως διαδικαστικές 

παραβάσεις και σχετίζονται με τη μη τήρηση των διαδικαστικών υποχρεώσεων που 

απορρέουν από τον Κ.Φ.Δ ή τη λοιπή φορολογική νομοθεσία, και έχουν ως στόχο την 

ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.  Δεδομένου όμως του μικρού ύψους των 

προστίμων, μάλλον έχουν μικρή σημασία για τις επιχειρήσεις, ενώ μεγάλη σημασία 

έχει η τυχόν διόρθωση των κερδών που μπορεί να μεταβάλλει (ουσιαστικά να αυξήσει) 

τη φορολογική τους επιβάρυνση. 

 

4.8 Συμπεράσματα ελληνικής νομοθεσίας 

 

Η ελληνική νομοθεσία από το 2008 όπου για πρώτη φορά νομοθετήθηκε η 

υποχρέωση τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών έως σήμερα πέρασε από 

διάφορα στάδια έως ότου απλοποιηθεί, όσον αφορά τις διατάξεις των νόμων που 

ισχύουν (φορολογικές διατάξεις με μόνο αρμόδιο Υπουργείο το Υπουργείο 

Οικονομικών), και εξειδικευτεί με συγκεκριμένες διαταγές που αφορούν λεπτομέρειες 

εφαρμογής των διατάξεων του νόμου, όπως τον αποδεκτό τρόπο τεκμηρίωσης και τον 

μη αποδεκτό ο οποίος οδηγεί σε παραβίαση της νομοθεσίας και συγκεκριμένα 

διοικητικά πρόστιμα. 
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Περιληπτικά, για πρώτη φορά υποχρέωση τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών 

συναλλαγών ισχύει από το 2008 με το νόμο 3728/2008 του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Για τις χρήσεις 2008 και 2009 ίσχυσε το άρθρο 26 του Ν.3728/2008 σε συνδυασμό με 

το άρθρο 42ε του Κ.Ν2190/20 που όριζε τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις.  

Για τις χρήσεις 2010 και 2011 ίσχυσαν οι διατάξεις του νόμου 2238/94 με τα 

άρθρα 39 και 39Α όπως αντικαταστάθηκε το πρώτο και θεσπίστηκε το δεύτερο με το 

νόμο 3775/2009, οι οποίες όμως έμειναν ανενεργές λόγω μη έκδοσης ειδικότερων 

Υπουργικών Αποφάσεων και ενώ υφίστατο παράλληλα οι υποχρεώσεις τεκμηρίωσης 

με το νόμο 3728/08 του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Για τις χρήσεις 2012 και 2013 ίσχυσαν οι διατάξεις των άρθρων 39, 39Α, 39Β 

και 39Γ όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νόμο 4110/2013 και 

4170/2013, ενώ από 1/1/2014 και μετά ισχύουν οι διατάξεις των νόμων 4172/2013 

(Κ.Φ.Ε) και 4174/2014 (Κ.Φ.Δ).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

5.1 Εισαγωγικά 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζεται τι προβλέπεται τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο 

και διεθνές για τις περιπτώσεις διπλής φορολόγησης εξαιτίας διόρθωσης κερδών λόγω 

ενδοομιλικών συναλλαγών, αλλά και γενικότερα. Σύμφωνα με τη θεωρία του διεθνούς 

φορολογικού δικαίου, η έννοια της διπλής φορολογίας υποδιαιρείται σε δύο 

ειδικότερες έννοιες : τη νομική και την οικονομική διπλή  φορολογία. Νομική διπλή 

φορολογία προκύπτει όταν ο ίδιος ο φορολογούμενος υπάγεται σε δύο ή περισσότερες 

χώρες σε παρόμοιο φόρο για το ίδιο φορολογικό αντικείμενο και για το ίδιο χρονικό 

διάστημα. Οικονομική διπλή φορολογία προκύπτει, αντίστοιχα, όταν δύο ή 

περισσότεροι φορολογούμενοι υπάγονται σε δύο ή περισσότερες χώρες σε παρόμοιο 

φόρο για το ίδιο φορολογικό αντικείμενο και για το ίδιο χρονικό διάστημα. Το στοιχείο 

που χαρακτηρίζει την νομική σε σύγκριση με την οικονομική διπλή φορολογία είναι η 

ταυτότητα του φορολογικού υποκείμενου.  

 

 

5.2   Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Α Σύμβαση Διαιτησίας  

Στην  Ευρωπαϊκή κοινότητα από πολύ νωρίς έγινε αντιληπτό ότι προκειμένου 

να λειτουργήσει μια ενιαία εσωτερική αγορά θα έπρεπε να υπάρχει διασυνοριακή 

συνεργασία των επιχειρήσεων με ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, κεφαλαίων 

αλλά και προσώπων. Εξαιτίας του κινδύνου αναποτελεσματικής αντιμετώπισης των 

θεμάτων που ανέκυπταν από τις ενδοομιλικές συναλλαγές υπεγράφη στις 23/7/1990 η 

Σύμβαση για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περιπτώσεις διορθώσεων των 

κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας) μαζί  με τις 

Οδηγίες «Συγχωνεύσεων» και «Μητρικών – Θυγατρικών»99. 

                                                      
99 Οδηγία 90/345/ΕΚ, ΕΕΕΚ αριθ. L 225 της 20-5-1990, σελ. 6 επ. 
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Η Σύμβαση Διαιτησίας αποτελεί μια ιδιαίτερη κοινοτική διαδικασία 

προκειμένου να αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση, η οποία υπερβαίνει τη διαδικασία 

αμοιβαίας συνδρομής των διμερών συμβάσεων και αποτελεί τομή της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας στον τομέα της άμεσης φορολόγησης. Η Σύμβαση δεν έχει τη μορφή 

Οδηγίας (δεν αποτελεί νομοθετική πράξη της Κοινότητας) προς τα κράτη μέλη, αλλά 

πολυμερούς διεθνούς συνθήκης που διέπεται από το δημόσιο διεθνές δίκαιο. Μετά από 

πολλά έτη καθυστερήσεων στην επικύρωσή της από τα κοινοβούλια των κρατών μελών 

(η Ελλάδα την κύρωσε με το Ν.2216/1994), η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ την 1/1/1995. 

Αργότερα, στις 20/6/2006 ψηφίστηκε από την Κομισιόν ο Κώδικας Δεοντολογίας 

προκειμένου η εφαρμογή της Σύμβασης Διαιτησίας να είναι αποτελεσματικότερη μέσω 

ενιαίων κανόνων ακολουθούμενων από όλα τα κράτη. Τα θέματα που 

αντιμετωπίστηκαν από τον Κώδικα δεοντολογίας ήταν100 : 

α. η χρονική αφετηρία της τριετούς προθεσμίας εντός της οποίας μια 

επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί τη διαδικασία της Διαιτησίας, 

β. η χρονική αφετηρία της διετούς προθεσμίας εντός της οποίας τα 

εμπλεκόμενα κράτη μέλη οφείλουν να επιδιώξουν συμφωνία για την 

εξάλειψη της διπλής φορολογίας,  

γ. οι πρακτικοί κανόνες κατά το στάδιο του αμοιβαίου διακανονισμού, 

δ. οι πρακτικοί κανόνες κατά το στάδιο της διαιτητικής διαδικασίας.  

Στις 22/12/2009 ο Κώδικας Δεοντολογίας αναθεωρήθηκε και υιοθετήθηκαν οι 

προτάσεις του  Κοινού Φόρουμ για την Ενδοομιλική Τιμολόγηση (Joint Transfer 

Pricing Forum) που αφορούσαν101 : 

α. την έννοια των «σοβαρών κυρώσεων», 

β. το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης (τριγωνικών ενδοομιλικών συναλλαγών 

και υποκεφαλαιοδότησης), 

γ. φορολογικές προσαυξήσεις που επιβάλλονται από τα εμπλεκόμενα κράτη 

κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της διαδικασίας, 

δ. τους διαδικαστικούς κανόνες σχετικά με την προθεσμία για τη σύσταση της 

συμβουλευτικής επιτροπής, 

ε. τη χρονική αφετηρία έναρξης της διαδικασίας της Σύμβασης, 

                                                      
100 Ανδρέας Τσουρουφλής, Η Ενδοομιλική Τιμολόγηση σελ.131 
101 Ανδρέας Τσουρουφλής, Η Ενδοομιλική Τιμολόγηση σελ.132 
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στ. την αλληλεπίδραση μεταξύ της διαδικασίας της Σύμβασης και της 

εθνικής δικαστικής διαδικασίας.  

Όπως ήδη αναφέρθηκε η Σύμβαση Διαιτησίας είναι μια πολυμερής διεθνής 

σύμβαση. Αυτό σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό δίκαιο υπερτερεί της Σύμβασης 

Διαιτησίας ως διεθνής συνθήκη102. Ωστόσο, στο ελληνικό δίκαιο σε περίπτωση 

αντίθετης διάταξης νόμου σε σχέση με τη Σύμβαση, υπερτερεί η Σύμβαση ως διεθνής 

μετά την κύρωσή της (Ν.2216/1994), σύμφωνα με το άρθρο 28παρ.1 εδ α’ του 

Συντάγματος. Τέλος, σε σχέση με τις διμερείς συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής 

φορολογίας, η Σύμβαση Διαιτησίας υπερισχύει έναντι αυτών ως ειδικότερη103. Σε κάθε 

περίπτωση οι διατάξεις της Σύμβασης ορίζουν το ελάχιστο επίπεδο προστασίας των 

φορολογουμένων απέναντι στη διπλή φορολογία, ενώ από το άρθρο 15 ορίζεται ότι  σε 

περίπτωση που οι εθνικές διατάξεις παρέχουν αποτελεσματικότερη προστασία, τότε 

εφαρμόζονται αυτές.  

1. Εφαρμογή Σύμβασης Διαιτησίας 

Η Σύμβαση Διαιτησίας εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση κατά την οποία τα 

κέρδη  μιας επιχείρησης ενός από τα συμβαλλόμενα κράτη συμπεριλαμβάνονται στα 

κέρδη μιας επιχείρησης άλλου συμβαλλόμενου κράτους λόγω μη τήρησης της αρχής 

των ίσων αποστάσεων. Δεν περιλαμβάνονται δηλαδή περιπτώσεις διπλής φορολογίας 

λόγω διορθώσεως των κερδών από άλλες αιτίες και όχι εξαιτίας παραβίασης της αρχής 

των ίσων αποστάσεων. Επιπλέον στη Σύμβαση υπάγονται περιπτώσεις διπλής 

φορολογίας μέσω της διόρθωσης κερδών για συναλλαγές μεταξύ μια επιχείρησης και 

της μόνιμης εγκατάστασης μιας συνδεδεμένης επιχείρησης σε τρίτο συμβαλλόμενο 

κράτος, σαν να αποτελούσε η μόνιμη εγκατάσταση ξεχωριστή ανεξάρτητη επιχείρηση. 

Η σύμβαση εφαρμόζεται ανεξάρτητα αν με την αμφισβητούμενη διόρθωση 

παρουσιάζονται κέρδη, δηλαδή μπορεί με τη διόρθωση να μειώνονται ζημιές και μια 

επιχείρηση να την επικαλεσθεί  εξαιτίας της απώλειας διαθέσιμων ζημιών προς 

συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη. 

Οι μέθοδοι που γίνονται αποδεκτές από τη Σύμβαση για τον προσδιορισμό των 

τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών δεν εξειδικεύονται αλλά γίνεται δεκτή κάθε 

μέθοδος η οποία στηρίζεται στην αρχή των ίσων αποστάσεων. Η αποδεκτή κατανομή 

των κερδών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων ανά χώρα, όπως προβλέπεται από το 

                                                      
102 Δάγτογλου, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο Ι, 1985, Στάγκου/Σαχπεκίδου 
103 Ανδρέας Τσουρουφλής, H Ενδοομιλική Τιμολόγηση σελ.138 
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άρθρο 4 παρ.2 της Συνθήκης το οποίο επαναλαμβάνει το άρθρο 7 παρ.2 της Πρότυπης 

Σύμβασης του Ο.Ο.Σ.Α, είναι αυτή που επιμερίζει τα κέρδη σαν να ήταν η μόνιμη 

εγκατάσταση μια ανεξάρτητη επιχείρηση.  Συνεπώς στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 

εκπληρώνονται οι δυο αναγκαίες υποχρεώσεις της Συνθήκης δηλαδή παραβίαση της 

αρχής των ίσων αποστάσεων και διπλή φορολογία μέσω της διόρθωσης κερδών από 

ένα κράτος, για την επίτευξη άρσης της διπλής φορολογίας θα πρέπει να 

ενεργοποιούνται οι διατάξεις της Συνθήκης ώστε τα κέρδη να φορολογούνται μόνο μια 

φορά ανάμεσα στα εμπλεκόμενα κράτη104. 

 

2.  Διαδικασία Σύμβασης Διαιτησίας 

 Η Σύμβαση Διαιτησίας περιλαμβάνει τρία στάδια105 : 

 τη γνωστοποίηση και υποβολή ένστασης,  

 τη διαδικασία φιλικού διακανονισμού και  

 τη διαδικασία της διαιτησίας.  

Στο πρώτο στάδιο το συμβαλλόμενο κράτος το οποίο προτίθεται να διορθώσει 

τα κέρδη μίας επιχείρησης οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα την επιχείρηση. Η 

επιχείρηση από τη μεριά της, ενημερώνει τη συμβαλλόμενη επιχείρηση στο άλλο 

κράτος, και αυτή με τη σειρά της τις φορολογικές αρχές οι οποίες είτε 

αναπροσαρμόζουν τα κέρδη της τελευταίας, αποδεχόμενες τη διόρθωση των κερδών 

και αποτρέποντας έτσι τη διπλή φορολόγηση, είτε αγνοώντας ή μη αποδεχόμενες  τη 

διόρθωση. 

Αν η επιχείρηση θεωρήσει ότι θίγεται από τη διόρθωση, έχει τη δυνατότητα να 

υποβάλλει ένσταση εντός τριών (3) ετών από τη γνωστοποίηση του μέτρου που οδηγεί 

ή ενδέχεται να οδηγήσει σε διπλή φορολογία. Επομένως στην Ελλάδα πρέπει να γίνεται 

εντός τριετίας από την κοινοποίηση του Οριστικού Διορθωτικού Προσδιορισμού 

Φόρου. Παρά την υποβολή της ένστασης, η θιγόμενη επιχείρηση δεν εμποδίζεται να 

χρησιμοποιήσει και τις δυνατότητες προστασίας που της παρέχει η εθνική νομοθεσία, 

ενδικοφανή προσφυγή και στη συνέχεια σε τακτικά δικαστήρια. Αντίστροφα, δεν 

αποτελεί κώλυμα για την εφαρμογή της διαδικασίας η αποδοχή και οριστικοποίηση της 

διοικητικής πράξης.  

                                                      
104 Ανδρέας Τσουρουφλής, Η Ενδοομιλική Τιμολόγηση σελ.141 
105 Ανδρέας Τσουρουφλής, Η Ενδοομιλική Τιμολόγηση σελ.142 
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Στο δεύτερο στάδιο η διαδικασία διεξάγεται μεταξύ των εμπλεκομένων κρατών 

χωρίς τη συμμετοχή των επιχειρήσεων. Ανταλλάσσονται έγγραφες απόψεις εντός 

προκαθορισμένων χρονικών πλαισίων και σε περίπτωση συμφωνίας, εφαρμόζονται οι 

αμοιβαία αποδεκτές λύσεις ανεξάρτητα των προθεσμιών που ορίζει το εκάστοτε εθνικό 

δίκαιο. Ακόμη, αν η ένσταση μιας επιχείρησης γίνει αποδεκτή από την αρχή στην οποία 

υποβλήθηκε, αλλά αυτή αδυνατεί να επιλύσει το ζήτημα μονομερώς, τότε οφείλει να 

προβεί στη διαδικασία φιλικού διακανονισμού με τις άλλες εμπλεκόμενες χώρες, με 

σκοπό την αποφυγή της διπλής φορολόγησης. 

Στο τρίτο στάδιο, μετά την παρέλευση δυο ετών διαβουλεύσεων των 

φορολογικών αρχών χωρίς συμφωνία από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης μίας 

επιχείρησης,  συγκροτείται συμβουλευτική επιτροπή προκειμένου να αναλάβει να 

γνωμοδοτήσει για τον τρόπο εξάλειψης της διπλής φορολόγησης. Αν στο μεταξύ έχουν 

ασκηθεί ένδικα βοηθήματα, τότε η διετής προθεσμία για συμφωνία αρχίζει από τη 

στιγμή που οριστικοποιείται η απόφαση στον τελευταίο βαθμό δικαιοδοσίας και 

μάλιστα αν συμφωνήσουν οι φορολογικές αρχές με τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις 

μπορεί να παραταθεί πέραν των δυο ετών106. Ωστόσο το γεγονός ότι η υπόθεση φέρεται 

ενώπιον της συμβουλευτικής επιτροπής δεν εμποδίζει ένα συμβαλλόμενο κράτος να 

κινήσει, ή να συνεχίσει, για την ίδια υπόθεση, δικαστική δίωξη ή διαδικασίες που 

επιδιώκουν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων107. 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το εθνικό δίκαιο δεν επιτρέπει στις αρμόδιες 

διοικητικές αρχές να παρεκκλίνουν από τις αποφάσεις των δικαστικών αρχών, όπως 

συμβαίνει στην Ελλάδα,  δεν συγκροτείται η συμβουλευτική επιτροπή παρά μόνο αν η 

επιχείρηση δεν άσκησε κάποιο ένδικο βοήθημα, αφήνοντας να παρέλθει άπρακτη η 

προθεσμία άσκησης προσφυγής ή παραιτήθηκε πριν την έκδοση απόφασης ή το ένδικο 

βοήθημα αφορά άλλα ζητήματα πλην της ενδοομιλικής τιμολόγησης108. 

Τα πρόσωπα με τα οποία συγκροτείται η συμβουλευτική επιτροπή βάσει του 

άρθρου 9 της Σύμβασης Διαιτησίας αποτελούνται από τον πρόεδρο και α) δύο 

αντιπροσώπους κάθε ενδιαφερόμενης αρμόδιας αρχής που μπορούν να μειωθούν σε 

έναν κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των αρμοδίων αρχών και β) άρτιο αριθμό 

ανεξάρτητων προσωπικοτήτων που διορίζονται από κοινού, βάσει του καταλόγου 

προσωπικοτήτων που ορίζονται από τα συμβαλλόμενα κράτη, είναι κάτοικοι της 

                                                      
106 90/436/ΕΟΚ, άρθρο 7 παρ.4 
107 90/436/ΕΟΚ, άρθρο 7 παρ.2 
108 90/436/ΕΟΚ, άρθρο 7 παρ.3 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαθέτουν επαρκή επαγγελματική επάρκεια και ανεξαρτησία.  

Τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο για κάθε 

στοιχείο το οποίο πληροφορούνται στα πλαίσια της διαδικασίας. Τα συμβαλλόμενα 

κράτη λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την καταστολή οποιασδήποτε παράβασης 

της υποχρέωσης τήρησης του απορρήτου και ανακοινώνουν χωρίς καθυστέρηση τα 

μέτρα που έλαβαν στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία τα 

γνωστοποιεί στα άλλα συμβαλλόμενα κράτη109. 

Κατά τις διάρκεια διεργασιών της συμβουλευτικής επιτροπής, οι 

ενδιαφερόμενες συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν έχουν καμία επίσημη συμμετοχή 

ωστόσο μπορούν να παράσχουν στην επιτροπή όλες τις πληροφορίες, τα αποδεικτικά 

μέσα ή τα έγγραφα που τους φαίνονται χρήσιμα για τη λήψη απόφασης ενώ μπορούν 

να ζητήσουν από την επιτροπή να εκθέσουν τις απόψεις τους ή να αντιπροσωπευθούν 

ενώπιόν της. Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις και οι αρμόδιες αρχές των 

ενδιαφερόμενων συμβαλλόμενων κρατών υποχρεούνται να ανταποκρίνονται σε κάθε 

αίτημα της συμβουλευτικής επιτροπής όσον αφορά την παροχή πληροφοριών, 

αποδεικτικών μέσων ή εγγράφων110. Η επιτροπή σε διάστημα έξι μηνών από τη στιγμή 

που της ανατίθεται η υπόθεση θα πρέπει να γνωμοδοτήσει λαμβάνοντας υπόψη την 

αρχή των ίσων αποστάσεων. Η απόφαση λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία111 και δεν 

δημοσιοποιείται. 

Επίσης μέσα σε διάστημα έξι μηνών από την γνωμοδότηση της επιτροπής οι 

αρμόδιες αρχές – διάδικοι – είναι υποχρεωμένες να λάβουν απόφαση κατόπιν κοινής 

συμφωνίας, που να εξασφαλίζει την εξάλειψη της διπλής φορολογίας. Η συμφωνία 

μπορεί να αποκλίνει από αυτή της επιτροπής ωστόσο, θα πρέπει να πληροί τους όρους 

της Σύμβασης Διαιτησίας διαφορετικά υποχρεώνονται οι αρχές  να συμμορφωθούν με 

τη γνώμη της επιτροπής. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να συμφωνήσουν για τη 

δημοσιοποίηση της απόφασης με την συγκατάθεση των ενδιαφερόμενων 

επιχειρήσεων112. 

Με την επίτευξη συμφωνίας των αρμόδιων φορολογικών αρχών βάσει των 

όρων της Σύμβασης θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί εξάλειψη της διπλής φορολογίας 

όπως προβλέπεται από το άρθρο 14 εφόσον  :  

                                                      
109 90/436/ΕΟΚ, άρθρο 9 παρ.6 
110 90/436/ΕΟΚ, άρθρο 10 
111 90/436/ΕΟΚ, άρθρο 11 παρ.1,2 
112 90/436/ΕΟΚ, άρθρο 12 
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α) τα κέρδη έχουν συμπεριληφθεί στον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών 

σε ένα μόνον κράτος ή 

β) το ποσό του φόρου που επιβάλλεται στα κέρδη αυτά σε ένα κράτος μειώνεται 

κατά ποσό ίσο προς το φόρο που τους έχει επιβληθεί στο άλλο κράτος.  

3. Σύμβαση Διαιτησίας και αποτελέσματα 

Η Σύμβαση Διαιτησίας είναι σημαντικό βοήθημα για τη διευθέτηση των 

διενέξεων επιχειρήσεων και φορολογικών αρχών λόγω διορθώσεων κερδών κατά 

παράβαση της αρχής των ίσων αποστάσεων. Με τη διόρθωση επιτυγχάνεται στην Ε.Ε 

η κατά ενιαίο τρόπο αντιμετώπιση των επιπρόσθετων φορολογικών  επιβαρύνσεων 

λόγω διπλής φορολογίας.   

 Η Σύμβαση Διαιτησίας έχει το πλεονέκτημα σε σχέση με τις φορολογικές 

συμβάσεις ότι υποχρεωτικά επιλύεται η διαφορά και έτσι εμπεδώνεται το αίσθημα 

ασφάλειας των επιχειρήσεων. Όσον αφορά το ελληνικό δίκαιο με την οριστικοποίηση 

του φύλλου ελέγχου η φορολογική αρχή δεν μπορεί να μεταβάλει τις απόψεις της 

έναντι του φορολογούμενου ενώ ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να επικαλεσθεί 

τη Σύμβαση Διαιτησίας. Επιπλέον κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 28 του Συντάγματος το 

οποίο θεωρεί τους κανόνες διεθνούς δικαίου ότι επικρατούν έναντι του εθνικού 

δικαίου, δεν επέρχεται παραγραφή των υποθέσεων. Έτσι ακόμη και αν παρέλθει η 

τριετής παραγραφή βάσει του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού - άρθρο 140 παρ.2 

Ν.4270/2014, για τις επιστροφές φόρων, αυτό στην περίπτωση της Διαιτησίας δεν 

ισχύει.  

Συνοψίζοντας από την παραπάνω ανάλυση οι φορολογούμενοι στην Ελλάδα 

μπορούν να ακολουθήσουν τις παρακάτω στρατηγικές : 

1. Είτε να αποδεχθούν τα οριστικά φύλλα ελέγχου προσδιορισμού του 

φόρου και στη συνέχεια να καταφύγουν στη διαδικασία της διαιτησίας. 

Ωστόσο αν έχουν προκύψει διαφορές στο Φ.Π.Α, η αποδοχή του 

οριστικού φύλλου «επέχει θέση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης» 

(άρθρο  52 παρ.4 Ν.2859/00). Έτσι αποτρέπεται η διαδικασία της 

Διαιτησίας για τη συγκεκριμένη φορολογία αφού το ελληνικό εθνικό 

δίκαιο απαγορεύει στις διοικητικές αρχές παρεκκλίσεις από τις 

δικαστικές αποφάσεις και βάσει του άρθρου 7 της Σύμβασης δεν 
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υπάρχει υποχρέωση σύγκλισης της αρμόδιας συμβουλευτικής 

επιτροπής113. 

2. Είτε να αιτηθούν τη διαδικασία της Διαιτησίας και ταυτόχρονα να 

ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή βάσει του άρθρου 63 του Ν.4174/13 

και εφόσον απορριφθεί η προσφυγή (σιωπηρά ή μη) να ασκήσουν 

προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου. Ασκώντας 

όμως προσφυγή παρατείνεται η διετής προθεσμία  για τη συγκρότηση 

της συμβουλευτικής επιτροπής έως ότου ληφθεί απόφαση στον 

τελευταίο βαθμό δικαιοδοσίας οπότε η διαδικασία της διαιτησίας 

παγώνει και υφίσταται την τύχη που θα έχει η υπόθεση στα δικαστήρια.  

Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής της επιχείρησης σταματάει η 

διαδικασία της διαιτησίας (άρθρο 7 παρ.3  90/436/ΕΟΚ), ενώ σε 

περίπτωση δικαίωσης εκλείπουν οι λόγοι συνέχισης της διαδικασίας. 

Ωστόσο αν η επιχείρηση παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα η διαδικασία 

της Διαιτησίας μπορεί να συνεχισθεί. 

Σε κάθε περίπτωση, η Σύμβαση Διαιτησίας αποτελεί καινοτομία για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί εισήγαγε συγκεκριμένες διαδικασίες εξασφάλισης των 

επιχειρήσεων από τη διπλή φορολογία εξαιτίας της ενδοομιλικής τιμολόγησης και 

μάλιστα ενισχύθηκε το κύρος της από το γεγονός ότι παρόμοια διαδικασία εισήχθη 

στην Πρότυπη Σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας (άρθρο 25) από τον 

Ο.Ο.Σ.Α.  

 

5.3     Διεθνές επίπεδο  

 

Κάθε κράτος εφαρμόζει τη δική του φορολογική πολιτική, είναι ελεύθερο να 

διαμορφώνει τους δικούς του κανόνες και διαθέτει δική του «φορολογική κυριαρχία». 

Πρόκειται για τη λεγόμενη «υποκειμενική διπλή φορολογία», η οποία παρατηρείται σε 

μεγάλο βαθμό σε επίπεδο διεθνούς κοινότητας. Εξαιτίας αυτής της κυριαρχίας 

προκύπτουν συχνά ζητήματα διπλής φορολόγησης και ιδίως στις ενδοομιλικές 

συναλλαγές οι οποίες αποτελούν ζήτημα διασυνοριακού χαρακτήρα.  Για την 

αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων  σε διεθνές επίπεδο ο Ο.Ο.Σ.Α θέσπισε την 

Πρότυπη Σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας εισοδήματος και 

                                                      
113 Ανδρέας Τσουρουφλής, Η Ενδοομιλική Τιμολόγηση σελ.158 



61 
 

κεφαλαίου (αναλυτικά Κεφάλαιο 3.5 «Σύντομο ιστορικό»), την οποία υιοθέτησαν τα 

κράτη συνάπτοντας διμερείς Συμβάσεις Φορολογίας για την αποφυγή διπλής 

φορολογίας (στο εξής φορολογικές συμβάσεις). Στην Ελλάδα οι διεθνείς συμβάσεις 

βάσει του άρθρου 28 του Συντάγματος υπερτερούν έναντι του εσωτερικού δικαίου. 

Ειδικότερα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων ενδοομιλικής τιμολόγησης σε διεθνές 

επίπεδο, όπως ήδη έχει αναλυθεί στο Κεφάλαιο 3, ακολουθούνται οι Οδηγίες 

Ενδοομιλικής τιμολόγησης του Ο.Ο.Σ.Α, οι οποίες όσον αφορά την Ελλάδα έχουν 

έμμεση ρυθμιστική ισχύ αφού σε αυτές αναφέρονται οι νόμοι 4172/13 (Κ.Φ.Ε) και 

4174/2013 (Κ.Φ.Δ). 

 

I. Πρότυπη Σύμβαση του Ο.Ο.Σ.Α – Άρθρο 9 

Το άρθρο 9 της Πρότυπης Σύμβασης του Ο.Ο.ΣΑ (Π.Σ-Ο.Ο.Σ.Α στο εξής) έχει 

υιοθετηθεί από τις συμβάσεις φορολογίας και εφαρμόζεται σε περιπτώσεις παραβίασης 

της αρχής των ίσων αποστάσεων η οποία οδηγεί σε αυξημένη φορολόγηση σε ένα 

κράτος, εξαιτίας των αυξημένων κερδών. Σε αυτές τις περιπτώσεις το άρθρο 9 

επιτρέπει αντίστοιχη αναπροσαρμογή των κερδών στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος 

έτσι ώστε να αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση. 

Το άρθρο 9 της Πρότυπης Σύμβασης εφαρμόζεται όταν:  

α. μια επιχείρηση σε ένα συμβαλλόμενο κράτος συμμετέχει άμεσα ή 

έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο μιας επιχείρησης άλλου 

συμβαλλόμενου κράτους ή 

β. τα ίδια πρόσωπα συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον 

έλεγχο ή στο κεφάλαιο επιχείρησης του ενός συμβαλλόμενου κράτους 

και μιας επιχείρησης του άλλου συμβαλλόμενου κράτους. 

Το άρθρο 9 δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κεντρικού και μόνιμης 

εγκατάστασης, στις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 7 της Π.Σ-Ο.Ο.Σ.Α. Επίσης δεν 

επιτρέπεται πλην των αναφερομένων ως συνδεδεμένες επιχειρήσεις από το άρθρο 9, η 

διεύρυνση των συνδέσεων από την εσωτερική νομοθεσία. Κατά την έννοια αυτή 

εξαιρούνται συναλλαγές με ευνοϊκούς όρους ή εξαιτίας καλών εμπορικών σχέσεων 

μεταξύ επιχειρήσεων114. 

Οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης του άρθρου 9 είναι : 

                                                      
114 Ανδρέας Τσουρουφλής, Η Ενδοομιλική Τιμολόγηση σελ.88 
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α. η ύπαρξη εμπορικών, οικονομικών σχέσεων ή χρηματοοικονομικών 

σχέσεων. 

β. η παραβίαση της αρχής των ίσων αποστάσεων όχι με κριτήριο τις τιμές αλλά 

των όρων των συναλλαγών. 

γ. η μη συμμόρφωση με την αρχή των ίσων αποστάσεων θα πρέπει να επιφέρει 

ως αποτέλεσμα τη μείωση του φορολογητέου κέρδους, δηλαδή θα πρέπει να 

αποδεικνύεται το μικρότερο φορολογητέο κέρδος. Αυτό σημαίνει ότι θα 

πρέπει να εξετάζεται η συνολική εμπορική σχέση και όχι μια μεμονωμένη 

συναλλαγή. 

1. Αναπροσαρμογή κερδών  

Σε περιπτώσεις διορθώσεων των κερδών λόγω παραβίασης της αρχής των ίσων 

αποστάσεων, θα πρέπει να γίνεται αντίστοιχη αναπροσαρμογή των κερδών στο 

αντισυμβαλλόμενο κράτος έτσι ώστε η ίδια φορολογητέα ύλη να μην φορολογείται 

διπλά. Όταν δεν συμβαίνει αυτό έχουμε οικονομική διπλή φορολόγηση. Για την 

ενεργοποίηση του άρθρου 9 και στη συνέχεια της διαδικασίας αμοιβαίου 

διακανονισμού του  άρθρου 25  της Π.Σ-Ο.Ο.Σ.Α αρκεί να επαπειλείται διπλή 

φορολόγηση, δεν είναι αναγκαίο δηλαδή να έχει καταβληθεί ο φόρος. Όσον αφορά την 

Ελλάδα η αναπροσαρμογή των κερδών δεν προβλέπεται σε όλες τις φορολογικές 

συμβάσεις που έχει συνάψει. Οι συμβάσεις φορολογίας που έχει συνάψει με Βέλγιο, 

Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ην.Βασίλειο, Η.Π.Α, Ινδία, Κύπρο, Νορβηγία, 

Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σουηδία, Τσεχία και Φιλανδία,  προβλέπουν 

τη δυνατότητα πρώτης διόρθωσης αλλά όχι αναπροσαρμογής. 

 

1.1  Πρώτη διόρθωση  

Η πρώτη διόρθωση των κερδών από ένα κράτος  δεν απαιτεί τη συναίνεση του 

άλλου κράτους. Αντίστοιχα επίσης και για την αναπροσαρμογή δεν απαιτείται η 

συμφωνία των συμβαλλόμενων κρατών, αλλά αυτό είναι μάλλον απίθανο να συμβαίνει 

δηλαδή ένα κράτος να διορθώνει από μόνο του τα κέρδη μιας επιχείρησης σε βάρος 

των δικών του συμφερόντων. Οι αρμόδιες φορολογικές αρχές μπορούν να 

διαβουλεύονται προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία, χωρίς όμως να είναι απαραίτητο 

ότι θα καταλήξουν σε αναπροσαρμογή των κερδών. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Π.Σ-

Ο.Ο.Σ.Α καθορίζεται η αποφυγή της διπλής φορολογίας. Το άρθρο όμως που 

προβλέπει τη διαδικασία άρσης της διπλής φορολογίας είναι το άρθρο 25 της Π.Σ-
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Ο.Ο.Σ.Α που περιγράφει τη διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού (Mutual Agreement 

Procedure) . 

 

1.2  Δευτερογενής αναπροσαρμογή 

Ο σχολιασμός της παραγράφου 2 του άρθρο 9 της Π.Σ-Ο.Ο.Σ.Α σημειώνει ότι 

το άρθρο δεν ασχολείται με τις δευτερογενείς  αναπροσαρμογές και ως εκ τούτου ούτε 

απαγορεύει ούτε απαιτεί από τις φορολογικές διοικήσεις να προβαίνουν σε 

δευτερογενείς αναπροσαρμογές115. Όταν γίνεται μια αναπροσαρμογή μιας διόρθωσης 

κερδών επιτυγχάνεται η αναστροφή του φορολογικού αποτελέσματος και η αποφυγή 

της διπλής φορολόγησης. Η διόρθωση όμως αυτή και αναπροσαρμογή είναι 

πλασματική περιοριζόμενη μόνο στο φορολογικό αποτέλεσμα που έχουν οι 

μετατοπίσεις των κερδών. Οι πραγματικές όμως ταμειακές ροές παραμένουν στη 

διάθεση της άλλης επιχείρησης. Η εύρεση των πραγματικών διατάξεων εθνικού και 

διεθνούς δικαίου στα οποία θα πρέπει να υπαχθούν οι συγκεκριμένες ροές ορίζεται 

«δευτερογενής προσαρμογή». Συνήθως οι δευτερογενείς προσαρμογές αφορούν 

συγκεκαλυμμένα μερίσματα, ή αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ή δάνεια116. Λόγω της 

δυσκολίας όμως εφαρμογής αυτής της μεθόδου και της έλλειψης εμπειρίας για την 

εφαρμογή της προτείνεται από τον Ο.Ο.Σ.Α οι προσαρμογές κατά τη φάση του 

αμοιβαίου διακανονισμού να γίνονται πάνω στην αρχική διόρθωση117. 

 

II. Πρότυπη Σύμβαση του Ο.Ο.Σ.Α – Άρθρο 25 Διαδικασία 

Αμοιβαίου Διακανονισμού 

Η διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 25 της Π.Σ-Ο.Ο.Σ.Α είναι γενική και 

περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ιδιαίτερες περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει διπλή 

φορολογία, γιατί οι φορολογικές συμβάσεις ήδη περιέχουν διατάξεις για την αποφυγή 

αυτής. Ως γενικό, το άρθρο 25 αντιμετωπίζει και τις περιπτώσεις διπλής φορολογίας 

εξαιτίας της παραβίασης της αρχής των ίσων αποστάσεων για τις ενδοομιλικές 

τιμολογήσεις. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται  Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού 

«Mutual Agreement Procedure»). Όσον αφορά την Ελλάδα, όλες οι διμερείς συμβάσεις 

που έχει συνάψει πλην αυτής με το Ην.Βασίλειο, περιλαμβάνουν διάταξη που 

προβλέπει τη δυνατότητα προσφυγής σε αυτή τη διαδικασία.  

                                                      
115 OECD Transfer Pricing Guidelines, Chapter IV, C5, 4.69 
116 OECD Transfer Pricing Guidelines, Chapter IV, C5, 4.66 
117 OECD Transfer Pricing Guidelines, Chapter IV, C5, 4.76 



64 
 

Το άρθρο 25 ορίζει τρείς διαφορετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορούν να 

ενεργοποιηθούν οι διατάξεις τους. Η πρώτη περιλαμβάνει περιπτώσεις φορολόγησης 

μη σύμφωνες με τις διατάξεις της Πρότυπης Συνθήκης και καλύπτεται από τις 

παραγράφους 1 και του 2 του άρθρου. Οι διαδικασίες ενεργοποίησης του άρθρου 

συνήθως γίνονται από τους φορολογούμενους. Οι άλλες δυο περιπτώσεις, οι οποίες δεν 

περιλαμβάνουν απαραίτητα τους φορολογούμενους, εξετάζονται από την παράγραφο 

3 και αφορούν θέματα «κατάλληλης εφαρμογής και  ερμηνείας της Συνθήκης, και 

εξάλειψης της διπλής φορολογίας σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τη 

Σύμβαση. Σύμφωνα με την παρ.9 καθίσταται σαφές ότι το άρθρο 25 δεν εφαρμόζεται 

μόνο για την εξάλειψη της νομικής διπλής φορολόγησης αλλά και της οικονομικής που 

προέρχεται από τις διορθώσεις κερδών για ενδοομιλικές τιμολογήσεις118.  

 Οι διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 25 είναι : 

α. η διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού υπό στενή έννοια (άρθρα 1 και 2), 

β. η διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού υπό ευρεία έννοια (άρθρο 3), 

Η διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού υπό ευρεία έννοια με τη σειρά της 

υποδιαιρείται σε : 

α. στην επίλυση προβλημάτων ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή της 

Σύμβασης (άρθρο 25 παρ.3,εδ α΄) 

β. στην αποφυγή διπλής φορολόγησης σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται 

από τη σύμβαση (άρθρο 25 παρ.3,εδ β΄) 

 

1. Αμοιβαίος διακανονισμός υπό στενή έννοια 

Όταν ένα πρόσωπο θεωρεί ότι με τις ενέργειες ενός ή και των δυο 

συμβαλλόμενων κρατών υπάρχουν ή θα υπάρξουν αποτελέσματα, όσον αφορά τη 

φορολογία, όχι σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, τότε δύναται να θέσει το 

ζήτημα στην αρμόδια αρχή του κράτους στο οποίο είναι κάτοικος, ανεξάρτητα από τα 

μέσα θεραπείας που μπορεί να χρησιμοποιήσει και που προβλέπονται από την 

εσωτερική νομοθεσία. Η αρμόδια αρχή είναι υποχρεωμένη να εξετάσει το αίτημα και 

αν θεωρεί βάσιμη την ένσταση να επιλύσει τη διαφορά, ενώ σε αντίθετη περίπτωση να 

επιλύσει τη διαφορά ερχόμενο σε συνεννόηση με το άλλο συμβαλλόμενο κράτος. Η 

                                                      
118 OECD Transfer Pricing Guidelines, Chapter IV, C4, 4.30 
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προθεσμία για την υποβολή της αίτησης είναι τρία χρόνια από την κοινοποίηση της 

διόρθωσης των κερδών119.  

Η διαδικασία του αμοιβαίου διακανονισμού στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο. Σε 

ορισμένες φορολογικές συμβάσεις κάποιων κρατών, όχι της Ελλάδας, η διαδικασία του 

διακανονισμού δεν μπορεί να ξεκινήσει αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα 

βοηθήματα. Η αίτηση υποβάλλεται από τον φορολογούμενο στην οικεία φορολογική 

αρχή η οποία αναλαμβάνει να επιλύσει το ζήτημα ερχόμενη σε διαβουλεύσεις με το 

άλλο συμβαλλόμενο κράτος. Αν το αίτημα αφορά περισσότερες από μια χώρες οι 

οποίες είναι συμβαλλόμενες, οι διαβουλεύσεις των φορολογικών αρχών γίνονται  κάθε 

φόρα διμερώς και όχι πολυμερώς. Ο φορολογούμενος δεν συμμετέχει στην διαδικασία 

αν και του δίνεται η δυνατότητα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να εκθέσει τις 

απόψεις του.  

Η διαδικασία εξελίσσεται σε δυο στάδια. Στο πρώτο εξετάζεται από τη 

φορολογική αρχή που της υποβλήθηκε το αίτημα κατά πόσο οι ισχυρισμοί του 

φορολογούμενου ευσταθούν.  Σε περίπτωση αποδοχής αυτών γίνεται προσπάθεια 

επίλυσης του ζητήματος και μόνο αν δεν μπορεί να λυθεί από τη φορολογική αρχή 

μονομερώς ζητείται η συνδρομή του άλλου συμβαλλόμενου κράτους και η διαδικασία 

περνά στο επόμενο στάδιο. Στο δεύτερο στάδιο μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία 

εφόσον το επιθυμεί η πρώτη χώρα. Σε αυτή την περίπτωση γίνονται διαπραγματεύσεις 

μεταξύ των διοικήσεων των εμπλεκομένων κρατών και καταβάλλεται προσπάθεια 

εξεύρεσης λύσης. Οι διοικητικές αρχές μπορεί να επικοινωνούν απευθείας και άμεσα 

μεταξύ τους είτε με τη διαμεσολάβηση μιας μικτής επιτροπής, η οποία θα αποτελείται 

από μέλη των αρμόδιων αρχών ή από εκπροσώπους τους. 

Οι διαπραγματεύσεις των φορολογικών αρχών μπορούν να καταλήξουν είτε σε 

αδυναμία εύρεσης κοινώς αποδεκτής λύσης, οπότε η διπλή φορολογία εξακολουθεί να 

υφίσταται, είτε να επιτευχθεί αμοιβαία συμφωνία, στην οποία όμως ο φορολογούμενος 

δεν είναι απαραίτητο ότι συναινεί.  Στην περίπτωση αμοιβαίας συμφωνίας τίθεται 

ζήτημα εφαρμογής της σε σχέση με τη νομική ισχύ της. Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο 

επειδή η διαδικασία του αμοιβαίου διακανονισμού δεν έχει νομική ισχύ, θα πρέπει να 

εκδίδονται ατομικές διοικητικές αποφάσεις, στις οποίες όμως ο φορολογούμενος έχει 

τη δυνατότητα να εναντιωθεί στα διοικητικά δικαστήρια σε περίπτωση διαφωνίας. 

 

                                                      
119 OECD Model Tax Convention on Income and Capital, άρθρο 25 παρ.1 
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2. Αμοιβαίος διακανονισμός υπό ευρεία έννοια 

Ο αμοιβαίος διακανονισμός υπό «ευρεία έννοια» περιλαμβάνει την επίλυση 

προβλημάτων που προκύπτουν από την ερμηνεία ή εφαρμογή της σύμβασης καθώς και 

τις διαβουλεύσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας που δεν προβλέπονται από τη 

σύμβαση. Οι εμπλεκόμενες φορολογικές αρχές είναι υποχρεωμένες να καταβάλουν 

κάθε προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας. Τα ζητήματα που προκύπτουν από την 

ερμηνεία της Σύμβασης είναι πάντοτε νομικά , ενώ τα ζητήματα από την εφαρμογή της 

αφορούν της διαπίστωση των πραγματικών περιστατικών.  Αν υπάρξει αμοιβαία 

συμφωνία τίθεται ζήτημα για τη νομική ισχύ της. Σύμφωνα με μια άποψη μια τέτοια 

συμφωνία αποτελεί συμπληρωματική διεθνή σύμβαση και μάλιστα σε όσα κράτη 

επιτρέπεται από το σύνταγμά τους οι συμφωνίες αυτές έχουν νομική ισχύ. Στην Ελλάδα 

προκειμένου να επικυρωθεί μια διεθνής συνθήκη θα πρέπει να κυρωθεί από τη βουλή. 

Συνεπώς  τέτοιες συμφωνίες στη χώρα μας δεν έχουν ισχύ εκτός και αν επικυρωθούν. 

Επίσης η φορολογική διοίκηση δεν μπορεί να τις υιοθετεί με κανονιστικές πράξεις 

αφού αυτό είναι αντίθετο με το άρθρο 78 παρ.4 του Συντάγματος το οποίο προβλέπει 

ότι το αντικείμενο της φορολογίας, ο φορολογικός συντελεστής, οι απαλλαγές ή 

εξαιρέσεις από τη φορολογία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο νομοθετικής 

εξουσιοδότησης. 

Με τη διαδικασία του αμοιβαίου διακανονισμού μπορούν να επιλύονται και 

ζητήματα που δεν καλύπτονται από τις φορολογικές συμβάσεις λόγω κενών. Η 

πρωτοβουλία ανήκει στις εμπλεκόμενες χώρες, ενώ διαδικαστικά δεν διαφέρει από 

αυτή της «στενής έννοιας». Αντίστοιχα νομικά ζητήματα προκύπτουν, σε περίπτωση 

συμφωνίας όπως αναπτύχθηκαν με την ανωτέρω διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, 

ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή της σύμβασης. Και σε αυτή την περίπτωση στην 

Ελλάδα για να έχει ισχύ μια τέτοια συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί από τη βουλή. 

 

3. Διαδικασία Διαιτησίας 

Το βασικό μειονέκτημα του αμοιβαίου διακανονισμού είναι ότι η διαδικασία 

του διακανονισμού μπορεί να μην έχει επιτυχή έκβαση, πράγμα το οποίο έγινε 

αντιληπτό από νωρίς και για αυτό αρκετές χώρες φρόντισαν να συμπεριλάβουν στις 

διμερείς τους συμβάσεις ήδη από τις αρχές του 1990, διάταξη που προβλέπει τη 

διαδικασία διαιτησίας από έναν τρίτο, ο οποίος εξουσιοδοτείται από τα δυο 

εμπλεκόμενα μέρη για αυτό το λόγο. Η διαιτησία μπορεί να προβλέπεται ως 
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υποχρεωτική ή ως προαιρετική διαδικασία. Η Ελλάδα έχει συμπεριλάβει διάταξη 

προαιρετικής προσφυγής σε διαιτησία στις συμβάσεις της με το Μεξικό και τον 

Καναδά.  

Αντίστοιχη διάταξη δυνατότητας προσφυγής σε διαιτησία συμπεριλήφθηκε και 

στην Π.Σ-Ο.Ο.Σ.Α στο άρθρο 25 παρ.5, από τις 17 Ιουλίου 2008, ως ακόλουθο βήμα 

του αμοιβαίου διακανονισμού. Στην περίπτωση της Π.Σ-Ο.Ο.Σ.Α, εάν ζητηθεί από 

φορολογούμενο η διαιτησία, η διενέργειά της είναι υποχρεωτική. Η απόφαση της 

διαιτησίας είναι δεσμευτική και για τα δυο κράτη ανεξαρτήτως των χρονικών 

περιορισμών που θέτει το εθνικό δίκαιο, εκτός και αν ένα πρόσωπο επηρεάζεται άμεσα 

από την υπόθεση και δεν αποδεχθεί την αμοιβαία συμφωνία των συμβαλλόμενων 

κρατών που θέτει σε εφαρμογή την απόφαση της διαιτησίας120. 

Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες εφαρμογής της διαιτησίας αφήνονται στη 

διακριτική ευχέρεια των κρατών, ωστόσο στο Σχολιασμό του Ο.Ο.Σ.Α περιέχεται μια 

πρότυπη διαδικασία για τη διαιτησία η οποία προτείνεται να ακολουθείται.  

Η διαδικασία της διαιτησίας όπως ήδη αναφέρθηκε είναι ότι αυτή φθάνει 

υποχρεωτικά σε επίλυση της διπλής φορολόγησης. Αυτό πέραν του ότι ενισχύει τις 

δυνατότητες των φορολογούμενων να εξαλείψουν τη διπλή φορολογία, αφού αποτελεί 

τελευταίο καταφύγιο από τις προηγούμενες ατελέσφορες διαδικασίες που προτείνονται 

από τον Ο.Ο.Σ.Α,  αποτελεί και ένα μέσο πίεσης προς τα προηγούμενα στάδια του 

αμοιβαίου διακανονισμού για επιτυχή έκβαση, αφού σε αντίθετη περίπτωση η 

διαδικασία μπορεί να καταλήξει στη διαιτησία. Πρέπει να σημειωθεί τέλος ότι η 

Σύμβαση Διαιτησίας συμπεριλήφθηκε ως διαδικασία, μόλις το 2008 στην Π.Σ-

Ο.Ο.Σ.Α, τελευταία δηλαδή, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας που 

εφαρμόστηκε από 23/7/1990 αλλά και από αρκετές διμερείς συμβάσεις κρατών που 

υιοθέτησαν αντίστοιχη διαδικασία επίσης από το 1990. 

  

                                                      
120 Ανδρέας Τσουρουφλής, Η Ενδοομιλική Τιμολόγηση σελ.111 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 

Με την παρούσα εργασία παρουσιάσθηκε η έννοια της ενδοομιλικής 

τιμολόγησης και το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου οι επιχειρήσεις να 

φοροδιαφύγουν ή  για άλλους λόγους όπως φορολογικού σχεδιασμού.   

Η ανάγκη τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών είναι πρόβλημα το 

οποίο απασχόλησε τη διεθνή κοινότητα από νωρίς εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης και 

της ελεύθερης οικονομίας. Έγινε από νωρίς κατανοητό ότι θα πρέπει να υπάρχουν 

ενιαίοι κανόνες, κάτι που οδήγησε στην υιοθέτηση κοινά αποδεκτής αρχής για την 

τεκμηρίωση των συναλλαγών. Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α για την 

ενδοομιλική τιμολόγηση αποτελούν το πρότυπο με το οποίο οι μεν επιχειρήσεις 

τεκμηριώνουν τις συναλλαγές τους, οι δε φορολογικές διοικήσεις οφείλουν να 

λαμβάνουν υπόψη όταν ελέγχουν τέτοιου είδους συναλλαγές.  

Μια σημαντική διαδικασία που υιοθετήθηκε μέσω των Οδηγιών του Ο.Ο.Σ.Α 

είναι αυτή των συμφωνιών προκαθορισμένης τιμολόγησης για τις ενδοομιλικές 

τιμολογήσεις, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν ένα πιο ασφαλές περιβάλλον όσον 

αφορά την αξιολόγηση αυτών των συναλλαγών και έτσι να προλαμβάνονται 

περιπτώσεις διορθώσεων των τιμών από τις φορολογικές διοικήσεις.  Στην Ελλάδα 

προβλέπεται η διαδικασία της Συμφωνίας Προκαθορισμένης τιμολόγησης από την 

1/1/2014 με το Ν.4174/2013. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται διόρθωση κερδών από ένα 

συμβαλλόμενο κράτος παρέχεται η δυνατότητα στην επιχείρηση προκειμένου να 

αποτρέψει τη διπλή φορολόγηση των κερδών της, να καταφύγει ανάλογα με την 

περίπτωση : α) στις σχετικές διατάξεις άρθρων των διμερών συμβάσεων για την 

αποφυγή της διπλής φορολογίας,  τα οποία κάνουν λόγο για την διαδικασία διαιτησίας, 

β) στα άρθρα 9 και 25 της Πρότυπης Σύμβασης του Ο.Ο.Σ.Α, ειδικά για τα ζητήματα 

της ενδοομιλικής τιμολόγησης, που προβλέπουν αρχικά τη διαδικασία του αμοιβαίου 

διακανονισμού και σε περίπτωση αποτυχίας εξεύρεσης λύσης, τη διαδικασία της 

διαιτησίας, γ)  αν πρόκειται για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων που βρίσκονται σε 
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κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 

Διαιτησίας. Το ζήτημα της τιμολόγησης του ενδοομιλικών συναλλαγών σε περίπτωση 

διαφωνίας με τις φορολογικές αρχές αποτελεί σύνθετο πρόβλημα για μια επιχείρηση  

προκειμένου να ασκήσει όλα τα μέσα, ένδικα ή προσφυγής σε κάποια διεθνή σύμβαση 

ή διαδικασία ή συνδυαστικά, το οποίο θα πρέπει να εξετάζεται με το τι προβλέπει το 

εκάστοτε εθνικό δίκαιο προκειμένου να επιλέγεται η κατάλληλη στρατηγική που θα 

έχει ως αποτέλεσμα την άρση της διπλής φορολογίας.  

Λόγω της μεγάλης σημασίας που παίζει η ενδοομιλική τιμολόγηση στη 

μεταφορά φορολογητέας ύλης, έχουν αναληφθεί ήδη πρωτοβουλίες από τους G20 για 

την αντιμετώπιση του ζητήματος και πρόκειται να εφαρμοστούν διαδικασίες ο οποίες 

θα ενισχύσουν τη φαρέτρα των φορολογικών διοικήσεων με περισσότερα και πιο 

αξιοποιήσιμα δεδομένα για τέτοιες συναλλαγές με τη διαδικασία της αυτόματης 

ανταλλαγής πληροφοριών η οποία ενισχύθηκε με τη δημιουργία ενός Κοινού 

Συστήματος Αναφοράς και το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία από το 2017. Για αυτό και 

είναι σημαντικό για τη διασφάλιση της αρχής των ίσων αποστάσεων των συναλλαγών, 

οι επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τις διεθνώς παραδεκτές αρχές, προκειμένου να 

αποφεύγονται προστριβές που μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλα ανεπιθύμητα 

κόστη. Οι δε φορολογικές διοικήσεις οφείλουν να αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιμο νέο 

εργαλείο που μπορεί να οδηγήσει σε αποκάλυψη φορολογητέας ύλης, ιδίως λόγω των 

ενδοομιλικών τιμολογήσεων, προκειμένου να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας και 

εμπιστοσύνης στο κράτος γενικότερα και στη δυνατότητά του να επιβάλλει 

φορολογική δικαιοσύνη.  

Μελλοντικά θα ήταν ενδιαφέρον να εξεταστεί τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 

Ένωσης όσο και σε επίπεδο Ελλάδας το μέγεθος της φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων 

μέσω των πρακτικών της ενδοομιλικής τιμολόγησης και  κατά πόσον έχουν αμβλύνει 

το πρόβλημα οι διορθώσεις κερδών που επιβάλλονται από τις φορολογικές αρχές. 

Ακόμη θα είχε ενδιαφέρον να ερευνηθεί η κατάληξη όσων υποθέσεων κατέφυγαν σε 

ένδικα μέσα ή στις διαδικασίες διαιτησίας, ώστε να υπάρχει συνολικά μια εικόνα της 

αποτελεσματικότητας των φορολογικών διοικήσεων και των διαδικασιών που ισχύουν 

διεθνώς για την αντιμετώπιση του ζητήματος.  
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