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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι νέες οικονοµικές µεταβολές που σηµειώνονται σε διεθνές επίπεδο λόγω της 

παγκοσµιοποίησης των αγορών, της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων και της 

αξιοποίησης καινοτόµων πρακτικών επιχειρησιακής στρατηγικής  επιδρούν όχι µόνο 

στον τρόπο λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων αλλά και στην επιλογή της 

πολιτικής τιµολόγησης των διαφόρων συναλλαγών. Άλλωστε η ρευστότητα που 

χαρακτηρίζει την παγκόσµια οικονοµία, καθιστά αναγκαία την υιοθέτηση πρακτικών 

τιµολόγησης, που θα µπορούν να  προσαρµοστούν στις απαιτήσεις των σύγχρονων 

επιχειρήσεων είτε αυτές είναι πολυεθνικές, είτε όµιλοι, είτε ανεξάρτητες επιχειρήσεις 

αλλά και που θα ακολουθούν τις βασικές αρχές της εθνικής και διεθνούς φορολογίας 

αλλά και των διεθνών θεσµικών διατάξεων. 

Στην παρούσα εργασία, λοιπόν, µετά την απαιτούµενη βιβλιογραφική 

επισκόπηση, θα προσπαθήσουµε να διασαφηνίσουµε τον όρο transfer pricing 

(τιµολόγηση ενδοοµιλικών συναλλαγών), να διερευνήσουµε τη συµβολή του στον 

οικονοµικό και φορολογικό κλάδο, ενώ, επίσης, θα επιχειρηθεί η µελέτη και ανάλυση 

των λειτουργιών και των στόχων του. Επίσης, θα εξεταστούν βασικές αρχές του 

ΟΟΣΑ όπως επίσης και το περιεχόµενο και η σηµασία της  Action 13.Ιδιαίτερη 

έµφαση θα δοθεί στην ελληνική φορολογική νοµοθεσία στον τοµέα των 

ενδοοµιλικών συναλλαγών και οι βασικές αρχές που την διέπουν. Στη συνέχεια θα 

παρατεθούν οι βασικές µέθοδοι  που τίθενται σε εφαρµογή για την διενέργεια των 

ενδοοµιλικών συναλλαγών και θα παρουσιαστεί µία έρευνα σχετική, σχετικά µε τον 

τρόπο τιµολόγησης των ενδοοµιλικών συναλλαγών. Τέλος, θα παρουσιαστούν 

παραδείγµατα για την καλύτερη κατανόηση αυτής της πρακτικής και την αξιολόγησή 

τους στο πλαίσιο λειτουργίας  των σύγχρονων οµίλων επιχειρήσεων και των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ενδοοµιλική τιµολόγηση είναι ένα ζήτηµα αυξανόµενης σηµασίας για τις 

εταιρείες αφού σε µια παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία οι δραστηριότητες τους 

επεκτείνονται σε χώρες µε ποικίλα φορολογικά καθεστώτα και ρυθµιστικές 

ικανότητες. Η επιδίωξη κερδών,  ταµειακών ροών, στόχων µάρκετινγκ, οικονοµιών 

κλίµακας και συγκριτικού πλεονεκτήµατος µέσω κοινοπραξιών και θυγατρικών 

θεωρείται σηµαντική, γιατί µε τον τρόπο αυτό µπορούν να µετρηθούν οι επιδόσεις 

και τα κόστη που προκύπτουν. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι εταιρείες χρειάζονται να 

αναπτύξουν διαδικασίες για την κατανοµή του κόστους και των γενικών εξόδων 

καθώς επίσης και να σχεδιάσουν στρατηγικές,  για να υπολογίσουν τις τιµές των 

ενδοοµιλικών συναλλαγών των αγαθών και των υπηρεσιών. Ωστόσο τα κόστη και η  

τοποθέτηση των µηχανισµών έχουν µεγάλη ευελιξία, γεγονός το οποίο δίνει µεγάλη 

ευελιξία και στις εταιρείες για να τα εφαρµόσουν σε συγκεκριµένα προϊόντα και 

υπηρεσίες και γεωγραφικές δικαιοδοσίες. Αυτή η διακριτική ευχέρεια δίνει την 

δυνατότητα στις εταιρείες να αποφύγουν την διπλή φορολόγηση αλλά κάποιες φορές 

αυτή η δυνατότητα µπορεί να οδηγήσει σε κατάχρηση.    

Η κινητοποίηση της ενδοοµιλικής τιµολόγησης για την φοροδιαφυγή είναι 

αόρατη στο ευρύ κοινό  καθώς επίσης δύσκολο και ακριβό για τις ρυθµιστικές αρχές 

να την εντοπίσουν. Υπάρχει, εποµένως ένα περίπλοκο παιχνίδι που περιλαµβάνει 

πολυάριθµους δρώντες που ασχολούνται µε την δηµιουργία και την αναθεώρηση των 

κανόνων του παιχνιδιού σε σχέση µε τη µέθοδο υπολογισµού τιµών που είναι 

αποδεκτή και αναπτύσσοντας ή εντοπίζοντας τρόπους χειρισµού, εξαίρεσης ή 

ανατρέποντας αυτούς τους κανόνες και νόµους. Οι ενδοοµιλικές συναλλαγές 

επηρεάζουν πολλούς δρώντες, δεδοµένου ότι επηρεάζουν τα κέρδη των 

χρηµατιστηρίων, των στελεχών των εταιρειών αφού οι οικονοµικές αµοιβές τους 

στηρίζονται συχνά στα κέρδη της εταιρείας. Επίσης οι ενδοοµιλικές συναλλαγές 

έχουν αντίκτυπο στο κράτος διότι επηρεάζουν τους φόρους αφού µπορούν να 

εισπράξουν τα κέρδη της εταιρείας για να χρηµατοδοτήσουν δηµόσια αγαθά και να 

εξασφαλίσουν τη νοµιµότητα.  
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Οι σύµβουλοι εργασίας ισχυρίζονται ότι “η ενδοοµιλική τιµολόγηση συνεχίζει 

να είναι και θα παραµείνει το πιο σηµαντικό φορολογικό ζήτηµα” . Αυτό είναι 1

προφανές και εύλογο αφού δίνει την δυνατότητα στις εταιρείες να ελαχιστοποιήσουν 

τις φορολογικές εισφορές δίνοντας την δυνατότητα στο κεφάλαιο να µπορεί να 

εξαχθεί σε πιο ευνοϊκές τοποθεσίες. Δεδοµένης της σηµασίας της ενδοοµιλικής 

τιµολόγησης  στη µετεγκατάσταση των εταιρικών κερδών, στην διευκόλυνση της 

φοροδιαφυγής, στη φυγή των κεφαλαίων και η συµβολή τους στην κατανοµή του 

πλούτου και  των δηµόσιων αγαθών “ έχουν καταστήσει την ενδοοµιλική τιµολόγηση 

ως µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις” . Η απάντηση των τιµών στους φόρους 2

αποδεικνύει ότι η µείωση των φόρων αποτελεί σηµαντικό τµήµα των αποφάσεων της 

ενδοοµιλικής τιµολόγησης µε συνέπειες στο επίπεδο εταιρικών εσόδων όπως 

προκύπτουν µετά τη φορολόγηση και στρατηγικές απαντήσεις στις µεταβολές των 

φορολογικών κωδικών.  3

Με την ενδυνάµωση της παγκοσµιοποίησης, τα κράτη έχουν αντιληφθεί την 

αυξανόµενη σηµασία της ενδοοµιλικής τιµολόγησης και τον ρόλο τους στην 

φοροδιαφυγή και τις αλυσιδωτές αντιδράσεις στην δηµόσια δικαιοδοσία και στις 

ευκαιρίες των πολιτών. Ως απάντηση στην αβεβαιότητα στην οποία εκτίθενται οι 

επιχειρήσεις από τις ενδοοµιλικές συναλλαγές, υπάρχει η δυνατότητα να αποφύγουν 

αλυσιδωτές αντιδράσεις µε τις φορολογικές αρχές µέσω συµφωνιών. Αυτής της 

µορφής οι συµφωνίες επιτρέπουν στις εταιρείες, στους ιδιώτες και στις ξένες 

φορολογικές αρχές να έρθουν σε συµφωνία για τις µεθόδους ενδοοµιλικών 

τιµολογήσεων εκ των προτέρων, αποφεύγοντας έτσι σηµαντικές αβεβαιότητες και 

πιθανές αγωγές. Για λόγους που αφορούν στην  προστασία του απορρήτου, οι 

φορολογικές αρχές είναι απρόθυµες να δηµοσιεύσουν λεπτοµέρειες, αλλά ωστόσο 

κάποιες διαθέσιµες πληροφορίες δείχνουν ότι λίγες συµφωνίες τίθενται σε εφαρµογή. 

Κατά συνέπεια, οι εταιρείες αντιµετωπίζουν την ενδοοµιλική τιµολόγηση σαν ένα 

Ernst& Young, 2005,p. 51

The Times, 12 September 20062

Bernand, Jensen and Schott, 2006, pp. 19-20 3
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ζήτηµα σύνθετο, ρευστό και αδύναµα ρυθµισµένο όπου ο εντοπισµός είναι χαµηλός 

και η παράβαση υπολογίζεται σαν ένας αποδεκτός επιχειρηµατικός κίνδυνος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Όπως ήδη επισηµάνθηκε η σύγχρονη παγκοσµιοποιηµένη και ψηφιοποιηµένη εποχή 

δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός νέου οικονοµικού περιβάλλοντος 

και την προσαρµογή της λειτουργίας των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του. Στο 

πλαίσιο αυτό αρχίζουν να δραστηριοποιούνται οι όµιλοι και οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις, οι οποίες αφορούν τους κατεξοχήν φορείς της παγκοσµιοποίησης, 

αξιοποιώντας τις ευκαιρίες διεύρυνσης των αγορών. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους 

αποτελεί η διαµόρφωσης µίας ιδιάζουσας εταιρικής κουλτούρας, που εστιάζει το 

ενδιαφέρον της στην παροχή υψηλής ποιότητας και εκσυγχρονισµένων υπηρεσιών, 

στην αναβάθµιση των εργασιακών σχέσεων και στην υιοθέτηση πρακτικών, φιλικών 

προς το περιβάλλον.   

 Με βάση τα δεδοµένα αυτά σηµαντική θεωρείται η έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε, για να διασαφηνιστεί ο ρόλος των πολυεθνικών επιχειρήσεων, 

καθώς το διεθνές εµπόριο έχει αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Επισηµαίνεται, 

λοιπόν, ότι το ποσό των  διασυνοριακών πράξεων που συνάπτονται µεταξύ οµίλων 

επιχειρήσεων υπερβαίνει το 50% του συνόλου του διεθνούς εµπορίου.  Η τιµολόγηση 

των ενδοοµιλικών συναλλαγών αφορά την  αξία των αγαθών και των υπηρεσιών, 

υλικών και άυλων που αναπτύσσονται ανάµεσα  σε δύο επιχειρήσεις του ίδιου οµίλου 

κατά τη διάρκεια των εσωτερικών τους συναλλαγών, οι οποίες  αφορούν τη 

µεταφορά των αγαθών ή των υπηρεσιών σε χώρες µε διαφορετικό συντελεστή 

(Novicovas, 2013) 

 Ιδιαίτερη έµφαση, όµως, δίνεται στον τρόπο διαµόρφωσης της τιµολογιακής 

πολιτικής τους, η οποία καθορίζεται µε διαφορετικό τρόπο κάθε φορά, ενώ, επίσης, 

δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην τιµολόγηση των ενδοοµιλικών επιχειρήσεων, καθώς 

πολλοί είναι οι ερευνητές, οι οποίοι επεδίωξαν, όχι µόνο να προσδιορίσουν, και να 

αξιολογήσουν τον ρόλο τους για την ανάπτυξη των σύγχρονων επιχειρήσεων αλλά 

και την ανάπτυξη υπεράκτιων επιχειρήσεων, µε απώτερο στόχο την ενίσχυση των 

κρουσµάτων φοροδιαφυγής. Όπως επισηµαίνεται, σε πρόσφατη σχετική έρευνα του 

Smith (2015),  η ανάγκη εφαρµογής των πρακτικών τιµολόγησης των ενδοοµιλικών 

συναλλαγών καθορίζεται από την ύπαρξη εταιρειών που δεν λειτουργούν 
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ανεξάρτητες αλλά έχουν θυγατρικές εταιρείες και στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία 

κατά συνέπεια η ενδοοµιλική τιµολόγηση. 

 Επιπλέον, ο Smith (2015), υποστηρίζει ότι η πρακτική αυτή ικανοποιεί την 

ανάγκη καθορισµού των καταλλήλων τοµέων εντός του οµίλου. Επιπλέον, 

επισηµαίνεται ότι εφαρµόζεται, επίσης, σε χώρες που έχουν θυγατρικές σε 

διαφορετικές χώρες και ειδικά σε χώρες µε διαφορετικό φορολογικό συντελεστή. Η 

πολιτική αυτή υιοθετείται, λοιπόν, από τις πολυεθνικές χώρες, προκειµένου να 

καταφέρουν να µειώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, µεταφέροντας τις 

υποχρεώσεις  τους σε χώρες µε χαµηλό φορολογικό συντελεστή, επηρεάζοντας µε τον 

τρόπο αυτό τις εθνικές  αλλά και τη διεθνή οικονοµία.  Εκτός, όµως, από τις 

ενδοοµιλικές τιµολόγησης µπορεί να αξιοποιηθεί και για τη µεταφορά 

εµπορευµάτων, υπηρεσιών και άυλων περιουσιακών συστηµάτων.  

 Είναι σαφές ότι η τιµολογιακή πολιτική των ενδοοµιλικών συναλλαγών 

διαµορφώνεται µε βάση τις ανάγκες της επιχείρησης  και σε αρκετές περιπτώσεις 

µπορεί να  είναι επιθετική, µε βάση τους εξής παράγοντες : 

1) κέρδη επιχείρησης 

2) µέγεθος επιχείρησης 

3) τρόπος καθορισµού και επιρροής στις τιµές (Ritsardson et al, 2013) 

 Eδιαφέρον, όµως, παρουσιάζουν και οι έρευνες που αφορούν τον τρόπο 

επιρροής της τιµής αυτών των συναλλαγών από τον τρόπο λειτουργίας των 

επιχειρήσεων και τον τρόπο διαµόρφωσης της εταιρείας και σχεδιασµού της 

στρατηγικής της και της τιµολογιακής πολιτικής της (Holmstom & Tirole, 1991), ενώ, 

επίσης, θεωρείται σηµαντική η οργανωτική δοµή  της κάθε επιχείρησης, η οποία 

µπορεί να επηρεάσει την τιµολογιακή πολιτική (Abdel  & Lusk, 1974). Όµως 

ανεξάρτητα από την οργανωσιακή δοµή, η τιµολόγηση των ενδοµιλικών συναλλαγών 

µπορεί να επηρεαστεί και από τη στρατηγική διαχείρισης των επιχειρήσεων, που 

εφαρµόζεται  (Amershi & Cheng, 1990). 
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 Υποστηρίζεται, επίσης, ότι, η τιµολόγηση των ενδοοµιλικών συναλλαγών 

καθορίζει τη φορολογική υποχρέωση του κάθε τµήµατος, επηρεάζοντας µε τον τρόπο 

αυτό τη συνολική φορολογική κατάσταση των πολυεθνικών επιχειρήσεων.  Επιπλέον, 

η φορολογική νοµοθεσία επηρεάζει τον τρόπο διαµόρφωσης της τιµολόγησης αυτών 

των συναλλαγών (Hyde & Choe, 2003)   

 Κατά συνέπεια, υποστηρίζεται ότι, εάν, η λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων 

συγκρούεται µε τους φορολογικούς κανόνες, τότε µπορούν να υιοθετήσουν ένα 

φορολογικά σωστό σύστηµα ή να ακολουθούν τους κανόνες δύο διαφορετικών 

συστηµάτων , που θα ακολουθούνται για την εµπορική λειτουργία της επιχείρησης 

και για τους φορολογικούς σκοπούς  (Hyde, Choe, 2003). 

 Σε αρκετές έρευνες, επίσης, έχει διερευνηθεί η επίδραση που µπορεί να έχει η 

διαφορά του φορολογικού συντελεστή στον τρόπο διαµόρφωσης των τιµών και στην 

παραγωγή, όταν µόνο ένας παράγοντας κρίνεται υπεύθυνος για τις ενδοοµιλικές 

συναλλαγές (Hyde & Choe, 2003). Εκτός, όµως, από την επιρροή τους στην 

παραγωγή και στις τιµές, διερευνάται από αρκετούς µελετητές και ο βαθµός επιρροής 

της τιµολόγησης των διεθνών ενδοοµιλικών συναλλαγών στον τρόπο υπολογισµού 

των  τιµών τόσο των εξαγωγών όσο και των εισαγωγών. Ειδικότερα, ο Eden (2000) 

αναπτύσσει ένα θεωρητικό µοντέλο διερεύνησης των εµπορικών δραστηριοτήτων 

µίας πολυεθνικής επιχείρησης στο εσωτερικό της αλλά και τις επιλογές που έχει για 

τιµολόγηση, µε βάση το ελεύθερο εµπόριο, τους δασµούς και τους φόρους. Ο  Eden, 

επίσης, επισηµαίνει τις ρυθµίσεις της τιµολόγησης των ενδοοµιλικών συναλλαγών, οι 

οποίες ρυθµίζονται από τις τελωνειακές και τις φορολογικές αρχές για την αποτροπή 

πιθανής χειραγώγησης αυτών των συναλλαγών, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις 

τελωνειακές και φορολογικές ρυθµίσεις των ΗΠΑ.  

 Όµως, έντονο είναι και το ενδιαφέρον των ερευνητών για το αν η 

συγκεκριµένη τακτική µπορεί να υιοθετηθεί και από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στα 

κράτη – µέλη της Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτό, οι  Gerard &  Weiner (2003) διερευνούν τις 

επιπτώσεις του συγκεκριµένου τρόπου εισαγωγής και της συγκεκριµένης µορφής 

τιµολόγησης στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Ενδιαφέρον, όµως 

παρουσιάζει και το µοντέλο που εφαρµόζεται από τον Landy (2006).  Σύµφωνα µε τις 
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αρχές αυτού του µοντέλου , θεωρείται αναγκαία η διερεύνηση των φορολογικών  και 

δασµολογικών συντελεστών στον τρόπο διαµόρφωσης της τιµολόγησης των 

ενδοοµιλικών συναλλαγών. Το ενδιαφέρον του Landy εστιάζεται στην ανάγκη 

άµεσης ρύθµισης της τιµολόγησης αυτών των συναλλαγών  και παρουσιάζει  τις τρεις 

διαφορετικές µορφές της κυβερνητικής πολιτικής, που µπορούν να υιοθετηθούν και 

οι οποίες είναι οι εξής : 

1) µέσο εµπορικής πολιτικής 

2) φόροι κερδών 

3) κυβερνητικές ρυθµίσεις για την τιµολόγηση των ενδοοµιλικών συναλλαγών 

 Σηµαντική θεωρείται, επίσης, και η έρευνα των Eden  & Rodriguez (2003), οι 

οποίοι για την υλοποίηση της έρευνας τους αξιολογούν µηνιαία στοιχεία για τις τιµές 

εισαγωγών πολυεθνικής εταιρίας, προκειµένου να αξιολογηθεί η επιρροή των 

εµπορικών συναλλαγών στο εσωτερικό της εταιρείας στους διεθνείς δείκτες τιµών, 

υποστηρίζοντας ότι η χειραγώγηση των τιµών µεταβίβασης διευρύνει το χάσµα 

µεταξύ των δεικτών, Επίσης, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα αυτής της εµπειρικής 

έρευνας, επισηµαίνεται ότι  10% αύξηση  του µεριδίου των διεταιρικών συναλλαγών 

των εισαγωγών της εταιρείας διευρύνει το χάσµα µεταξύ των δεικτών  σε 1,3 %, ενώ 

η χειραγώγηση της τιµολόγησης των ενδοοµιλικών συναλλαγών ενισχύει αυτή τη 

σχέση.  

 Ενδεικτική, όµως, είναι και η αναφορά του Overesch (2006) στη διερεύνηση 

του βαθµού επιρροής της τιµολόγησης των ενδοοµιλικών συναλλαγών στις 

ενδοεταιρικές πωλήσεις στις πολυεθνικές επιχειρήσεις στον τρόπο σχεδιασµού της 

φορολογίας  των επιχειρήσεων. Η εµπειρική αυτή ανάλυση του θέµατος βασίστηκε 

στον τρόπο λειτουργίας των γερµανικών πολυεθνικών επιχειρήσεων και επισηµαίνει 

την υποτιθέµενη φορολογική αντιµετώπιση των ενδοεταιρικών πωλήσεων.  

 Το ενδιαφέρον, όµως, των σύγχρονων ερευνών είναι πιο διευρυµένο και για 

τον λόγο αυτό αναλύεται στη συνέχεια ο τρόπος προσέγγισης του θέµατος των 

ενδοοµιλικών συναλλαγών  σε µία έρευνα, που πραγµατοποιήθηκε το 2014. 

Ειδικότερα, στην έρευνα αυτή, διερευνάται και αναλύεται η λογιστική προσέγγιση 
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των ενδοοµιλικών συναλλαγών και τις επιπτώσεις τους. Πιο συγκεκριµένα,  

θεωρήθηκε ότι η λογιστική προσέγγιση αυτών των συναλλαγών αποτελεί έναν από 

τους βασικότερους µηχανισµούς µεταφοράς µεταξύ των επιχειρήσεων, χωρίς, όµως, 

να έχει διερευνηθεί και να έχει αξιολογηθεί µε τη δέουσα προσοχή στο παρελθόν από 

άλλους ερευνητές. Στην έρευνα αυτή, λοιπόν, επιχειρήθηκε να πραγµατοποιηθεί µία 

αναθεώρηση του τρόπου τιµολόγησης των ενδοοµιλικών συναλλαγών και να 

αναλυθεί το πώς µπορούν να σχεδιαστούν οι λογιστικές πράξεις, έτσι ώστε να 

διεξαχθούν από τους φορείς (Uyar, 2014).  

 Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιώντας τη µελέτη περίπτωσης, οι ερευνητές 

επιχείρησαν να αξιολογήσουν το πώς οι ενδοοµιλικές συναλλαγές µπορούν να 

επιδράσουν στον εταιρικό φόρο. Με βάση το σενάριο που σχεδιάστηκε για την 

έρευνα αυτή, αρχικά αναφέρθηκαν το πώς υλοποιήθηκε η τιµολόγηση για τις  

ενδοοµιλικές συναλλαγές και στη συνέχεια έγινε αναφορά στα λογιστικά βιβλία που 

απαιτούνται για τη βελτίωση των οργανισµών. Όµως, οι φορολογικές συνέπειες της 

συγκεκριµένης περίπτωσης προσδιορίστηκαν, πριν και µετά τη ρύθµιση. Για την 

υλοποίηση της έρευνας, όπως ήδη επισηµάνθηκε, αξιοποιήθηκε η βιβλιογραφική 

επισκόπηση και η µελέτη περίπτωσης για να διερευνηθεί ο τρόπος µεταφοράς των 

κερδών µέσω της τιµολόγησης των ενδοοµιλικών συναλλαγών και αξιολογήθηκαν οι 

επιπτώσεις τους στην φορολογία. Με βάση τα δεδοµένα των δύο αυτών 

µεθοδολογικών εργαλείων, παρουσιάστηκε ότι οι συνδεδεµένες επιχειρήσεις των  

ενδοοµιλικών συναλλαγών θα πρέπει να ακολουθήσουν µία διαδικασία, θεωρώντας 

ταυτόχρονη την κίνηση των εντός και εκτός ισολογισµού λογαριασµών σε 

συναλλαγές προσαρµογής (Uyar, 2014).  

 Επιπλέον, στην έρευνα αυτή ως δείγµα αξιοποιείται η µελέτη περίπτωσης. Η 

µελέτη περίπτωσης εφαρµόζεται, για να διερευνηθεί πώς η τιµολόγηση για τις  

ενδοοµιλικές συναλλαγές µπορεί  να αναγνωριστεί στα λογιστικά βιβλία. Ως προς τη 

λογιστική προσέγγιση των µεταφερόµενων συναλλαγών, αποδεικνύεται ο ιδιαίτερος 

ρόλος των φόρων. Επίσης, υποστηρίζεται ότι οι ενδοοµιλικές συναλλαγές στο 

λογιστικό σύστηµα βασίζονται σε δύο συγκεκριµένες δοµές και ειδικότερα στον 

οδηγό τιµολόγησης των ενδοοµιλικών συναλλαγών του ΟΟΣΑ και στο Διεθνές 
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Λογιστικό Πρότυπο 36 : Αποµείωση αξίας Περιουσιακών Στοιχείων. Ως τιµολόγηση 

των ενδοοµιλικών συναλλαγών θεωρήθηκε στην περίπτωση αυτή  η διαδικασία που 

αφορά την τιµολόγηση των αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχονται από το τµήµα µίας 

επιχείρησης σε ένα άλλο τµήµα της επιχείρησης και αφορά ουσιαστικά ενδοεταιρικές 

σχέσεις (Uyar, 2014).   

Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που µεταφέρονται µεταξύ των υπηρεσιών στην 

επιχείρηση και υπόκεινται σε  τιµολόγηση ενδοοµιλικής συναλλαγής ονοµάζονται 

ενδιάµεσα αγαθά.  Όπως διαφαίνεται µέσα από την έρευνα αυτή,  στις εταιρείες που 

συµπεριλαµβάνονται στο σενάριο  η µέθοδος των ενδοοµιλικών συναλλαγών είναι 

µία µέθοδος φορολογικής προστασίας , κυρίως, για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις , 

µέσω της ενδοεταιρικής µεταφοράς κερδών.  

Επισηµαίνεται, επίσης, ότι οι επιχειρήσεις αν υπόκεινται σε διαφορετικούς 

φορολογικούς συντελεστές, τότε  µπορούν να προκληθούν σοβαρές φορολογικές 

ζηµιές. Τέλος, η πρακτική των ενδοοµιλικών συναλλαγών αξιοποιείται για τη 

µεταφορά κερδών στο εξωτερικό , τα οποία θα έπρεπε να διατηρούνται στη χώρα που 

έχουν την έδρα τους οι επιχειρήσεις  (Uyar, 2014).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 -  Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ TRANSFER PRICING 

1. ΟΡΙΣΜΟΣ TRANSFER PRICING KAI Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 

 Σε µία καθαρά παγκοσµιοποιηµένη και ψηφιοποιηµένη σύγχρονη κοινωνία 

είναι σαφείς οι διαρθρωτικές αλλαγές που σηµειώνονται σε ποικίλους τοµείς και, 

κυρίως, στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της διεθνούς οικονοµίας και του 

δοµικού τοµέα ανάπτυξης τους, των επιχειρήσεων. Η παγκοσµιοποίηση βασίζεται 

στη διεύρυνση των αγορών και στην ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, ιδεών και 

ανθρώπων. Αποτελεί ουσιαστικά έναν γενικό όρο ««που σηµαίνει όλο και πιο 

περίπλοκο φάσµα διασυνοριακών αλληλεπιδράσεων µεταξύ των φυσικών προσώπων, 

επιχειρήσεων, ιδρυµάτων και αγορών, το οποίο εκδηλώνεται µέσα από την επέκταση 

των ροών αγαθών, τεχνολογιών και οικονοµικών πόρων, την σταθερή αύξηση της 

επιρροής των διεθνών θεσµών της κοινωνίας των πολιτών, τις παγκόσµιες 

δραστηριότητες των πολυεθνικών εταιριών, τη σηµαντική διεύρυνση διασυνοριακών 

επικοινωνιών και ανταλλαγής πληροφοριών, κυρίως µέσω του Διαδικτύου, τη 

διασυνοριακή µετάδοση των ασθενειών και των περιβαλλοντικών προβληµάτων, 

καθώς και όλο και περισσότερο συνδεδεµένων ειδών εγκληµατικών 

δραστηριοτήτων» . 4

 Στο πλαίσιο αυτό η παγκοσµιοποίηση οδηγεί στην απελευθέρωση των αγορών 

και στη θέσπιση ενός ενιαίου εµπορικού δικαίου, διευκολύνοντας µε τον τρόπο αυτό 

την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και αγαθών. Υποστηρίζεται, όµως, ότι η προώθηση 

της παγκοσµιοποίησης οφείλεται στην ανάγκη εξυπηρέτησης των µεγάλων 

πολυεθνικών συµφερόντων, καθώς η σύγχρονη παγκοσµιοποιηµένη πραγµατικότητα 

έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη των πολυεθνικών επιχειρήσεων.. Οι πολυεθνικές 

εταιρείες είναι εταιρίες που έχουν µεταφέρει σε διεθνείς αγορές την επιχειρηµατική 

τους δραστηριότητα σε τοµείς της παροχής υπηρεσιών και της µεταποίησης. 

 Η επιλογή τους αυτή πηγάζει από την προσπάθειά τους να επεκταθούν σε 

υποανάπτυκτες η αναπτυσσόµενες χώρες µεταφέροντας τεχνογνωσία, κεφάλαιο, 

 Βασιλειάδης, Δ., (2012), Παγκοσµιοποίηση, Νέα τάξη, Ελληνισµός, Αθήνα, Εκδόσεις : 4

Στοχαστής
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προϊόντα, υπηρεσίες και ανθρώπινο δυναµικό,  µε απώτερο στόχο τον εκσυγχρονισµό 

και τον εµπλουτισµό των δραστηριοτήτων τις και την ανάπτυξη νέων επενδύσεων . 5

 Εκτός, όµως, από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, στο νέο οικονοµικό και 

επιχειρηµατικό τοπίο σηµαντική είναι και η δραστηριοποίηση των οµίλων, οι οποίοι 

δηµιουργούνται, προκειµένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις 

της εποχής µας και να πετύχουν τη βιώσιµη ανάπτυξη τους. Ουσιαστικά, οι όµιλοι  

δηµιουργούνται µετά τη συνένωση της µητρικής και των θυγατρικών της εταιρειών 

Ειδικότερα, οι όµιλοι αφορούν «στη δηµιουργία µίας οικονοµικής ενότητας, µίας 

ενιαίας διοικούµενής επιχείρησης περισσότερων αυτοτελών νοµικών προσώπων» . 6

Με βάση, λοιπόν, το νέο οικονοµικό περιβάλλον που δηµιουργείται και την 

ενίσχυση του ρόλου των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των οµίλων, προωθείται η 

ενδοοµιλική τιµολόγηση (transfer pricing), η οποία αναφέρεται στον προσδιορισµό 

της αξίας των συναλλαγών µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων που είναι έννοια 

ευρύτερη του οµίλου. Αναφέρεται στην τιµή που µια επιχείρηση χρεώνει µια 

συνδεδεµένη µε αυτήν επιχείρηση η οποία ενδεχοµένως να διαφέρει από την τιµή που 

θα χρέωνε αν η αντισυµβαλλόµενη επιχείρηση ήταν ανεξάρτητη. Όπως αναφέρθηκε, 

η έννοια των συνδεδεµένων επιχειρήσεων είναι έννοια ευρύτερη αυτής του οµίλου. Η 

σύνδεση στις συνδεδεµένες επιχειρήσεις υφίσταται λόγω της ύπαρξης ειδικής σχέσης 

που διαπιστώνεται µε κριτήρια συµµετοχικά, δικαιοπρακτικά ή πραγµατικά ανάµεσα 

σε αυτοτελείς νοµικές οντότητες, η οποία επιτρέπει την άσκηση κυριαρχικής 

επιρροής της µίας στην άλλη.  

Η αλµατώδης ανάπτυξη των διεθνών συναλλαγών σε µια εποχή σχεδόν 

απόλυτης παγκοσµιοποίησης οδήγησε λοιπόν, στην ολοένα και µεγαλύτερη παρουσία 

πολυεθνικών επιχειρήσεων  ανά τον κόσµο. Σηµαντική απόρροια των παραπάνω 

αποτελεί και η προσπάθεια των πολυεθνικών επιχειρήσεων να επιδιώκουν µείωση 

της συνολικής φορολογικής τους επιβάρυνσης. Αυτή η διαδικασία επιτυγχάνεται 

 Μελάς, Κ., & Πολλάλης, Γ., (2005), Παγκοσµιοποίηση και πολυεθνικές επιχειρήσεις, 5

Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση

Αναστασίου, Ε., (2009), Οι Όµιλοι επιχειρήσεων ιδίως κατά την  Οδηγία 94 /45/ ΡΚ, Αθήνα 6
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µέσω της µετατόπισης των κερδών µεταξύ των χωρών που δραστηριοποιούνται οι 

οποίες επιβάλλουν διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές.  

Ένας όµιλος, επίσης,  επιλέγει µέσω µεταφοράς κερδών να επιτύχει την 

ελάχιστη φορολογική επιβάρυνση σε επίπεδο πάντα οµίλου. Επιλέγει δηλαδή να 

µετατοπίσει κέρδη σε µία χώρα και να αυξήσει συνεπώς τα φορολογητέα κέρδη στην 

χώρα αυτή αλλά παράλληλα να επωφεληθεί συνολικά σε επίπεδο οµίλου δεδοµένου 

ότι τα κέρδη αυτά µεταφέρθηκαν από κάποια χώρα µε µεγαλύτερο φορολογικό 

συντελεστή. 

  Η πολιτική αυτή δεν εφαρµόζεται αποκλειστικά σε διασυνοριακές συναλλαγές 

αλλά και σε εγχώριες συναλλαγές µεταξύ εταιρειών του Οµίλου µέσω της µεταφοράς 

κερδών µεταξύ κερδοφόρων και ζηµιογόνων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων 

διαφορετικής νοµικής µορφής και εφαρµογής διαφορετικού φορολογικού συντελεστή 

επί των κερδών τους. 

  Κατέστη λοιπόν επιτακτική ανάγκη για κάθε χώρα να διαµορφώσει ένα 

θεσµικό πλαίσιο προκειµένου να µπορέσει να ελέγξει αποτελεσµατικότερα τις 

συναλλαγές των πολυεθνικών επιχειρήσεων που ανήκουν σε κάποιον όµιλο αλλά και 

ηµεδαπών επιχειρήσεων µέλη Οµίλου. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, η 

ενδοοµιλική τιµολόγηση αποτελεί αντικείµενο νοµοθετικής ρύθµισης πολλών 

χωρών µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα µε βασικό εργαλείο τις κατευθυντήριες 

οδηγίες του ΟΟΣΑ (Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administration). 

Η έννοια του οµίλου αναφέρεται στην ένταξη των επιχειρήσεων σε ένα 

ευρύτερο σύνολο που εµφανίζει οικονοµική και διοικητική ενότητα και ασκεί 

κεντρική εξουσία στα µέλη του. Η χαρακτηριστική διαφορά ανάµεσα στις δύο έννοιες 

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

ενώ για την ύπαρξη του οµίλου απαιτείται πραγµατικός διοικητικός και οικονοµικός 

έλεγχος. Τεκµαίρεται λοιπόν από τα παραπάνω ότι η σχέσης σύνδεσης αποτελεί 

προϋπόθεση για την δηµιουργία οµίλου ενώ αντίθετα η ύπαρξη σύνδεσης δεν 

συνεπάγεται κατ’ ανάγκη και όµιλο. Για τους σκοπούς του ελέγχου των ενδοοµιλικών 
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συναλλαγών ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία ποιες επιχειρήσεις 

θεωρούνται συνδεδεµένες. Λόγω του ότι οι έλεγχοι κυρίως από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ 

εντείνονται σε ότι αφορά την τεκµηρίωση των τιµών των ενδοοµιλικών συναλλαγών 

είναι σηµαντικό να γίνουν κατανοητά τα χαρακτηριστικά που καθιστούν δύο ή 

περισσότερες επιχειρήσεις συνδεδεµένες προκειµένου να αποφευχθεί η περίπτωση 

επιβολής προστίµου από την χρήση 2010 και µετά για µη τεκµηρίωση των τιµών των 

ενδοοµιλικών συναλλαγών σε περιπτώσεις που µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσίας για 

κάθε χρήση οφείλονταν να τεκµηριωθούν. 

  Η υπαγωγή στις υποχρεώσεις περί ενδοοµιλικών συναλλαγών και 

τεκµηρίωσης των τιµών τους προϋποθέτει πρωτίστως την ύπαρξη συνδεδεµένων 

επιχειρήσεων. Ποιες επιχειρήσεις θεωρούνται συνδεδεµένες µε µία ή περισσότερες 

ηµεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία 

και υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανά διαχειριστική περίοδο ή φορολογικό έτος. 

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ TRANSFER PRICING 

 Οι όµιλοι έχουν την δυνατότητα να καθορίζουν οι ίδιοι τις τιµές των 

συναλλαγών τους µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό δεν έχει άµεση 

επίδραση στα αποτελέσµατα του οµίλου αλλά έχει φορολογικές συνέπειες οι οποίες 

αντικατοπτρίζονται στο ποσοστό του µικτού κέρδους των επιχειρήσεων που τον 

απαρτίζουν. Αυτό δεν έχει άµεση επίδραση στα αποτελέσµατα του οµίλου, ωστόσο 

έχει φορολογικές συνέπειες οι οποίες αντικατοπτρίζονται στο ποσοστό του µικτού 

κέρδους των επιχειρήσεων που τον απαρτίζουν. Κατά συνέπεια ένας όµιλος έχει την 

δυνατότητα να αυξοµειώσει   ανάλογα το φορολογητέο κέρδος των θυγατρικών 

επιχειρήσεων, δηλαδή να µεταφέρει το φορολογητέο κέρδος από τη µια στην άλλη 

επιχείρηση και µε αυτό τον τρόπο να επηρεάσει τη συνολική φορολογική επιβάρυνση 

του οµίλου.  

 Ο όµιλος αυξοµειώνοντας κατάλληλα τις τιµές των ενδοοµιλικών συναλλαγών 

µπορεί να µεγιστοποιήσει τα αποτελέσµατά του µεταφέροντας τα κέρδη του στο 

κράτος µε τη χαµηλότερη φορολογία. Οι σκοποί της ενδοοµιλικής τιµολόγησης 

επηρεάζονται τόσο από την ατοµική κατάσταση της εκάστοτε µονάδας του 
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οµίλου(π.χ. κερδοφόρος ή ζηµιογόνος επιχείρηση) όσο και από τον εφαρµοστέο 

συντελεστή. 

3. ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  

 Σύµφωνα µε κάποιους συγγραφείς (Abdallah 1989, Al Eryani 1990, Arpan 

1972, Borkowski 1990,Tang 1992 ) οι στόχοι της ενδοοµιλικής τιµολόγησης 

συνοψίζονται στα παρακάτω: 

1) Διαχείριση της φορολογητέας ύλης 

2) Προσαρµογή στα εθνικά φορολογικά πλαίσια 

3) Ανταγωνιστικότητα 

4) Διαχείριση των δασµών του εµπορίου 

5) Αποτίµηση απόδοσης 

6) Προώθηση της επίτευξης των στόχων 

7) Αντιµετώπιση των περιορισµών στη διαχείριση ρευστότητας. 

8) Ελαχιστοποίηση ρίσκου πληθωρισµού 

9) Διαχείριση συναλλαγµατικών ισοτιµιών 

10) Ορθή απεικόνιση πραγµατικού κόστους και εισοδήµατος. 

 Συναντάµε και µια άλλη οπτική, σύµφωνα µε την οποία υποστηρίζεται ότι, η 

ενδοοµιλική τιµολόγηση δεν αποτελεί κυρίως εργαλείο λογιστικής διαχείρισης αλλά 

αποτελεί εργαλείο συµπεριφοράς προκειµένου οι µάνατζερ να λαµβάνουν σωστές 

αποφάσεις. Πιο συγκεντρωτικά µπορούµε να πούµε πως οι στρατηγικοί στόχοι 

(StrategicObjectives) του transfer pricing µπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: 

i. σε φορολογικούς σκοπούς (Taxation-related Objectives) 

ii. σε εσωτερικούς σκοπούς σχετιζόµενους µε τη διοίκηση της επιχείρησης 

(Internal or Management-oriented Objectives) καθώς και 

iii. σε διεθνείς ή λειτουργικούς σκοπούς (International or Operational 

Objectives  7

Cravens, Karen S., Examining the Role of Transfer Pricing as a Strategy for Multinational Firms. 7

International Business Review, Vol.6, No 2, σελ..132, - (1997)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - OI ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΟ 

TRANSFERPRICING 

1. Η ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ(“arm’s length principle”) 

Η «αρχή των ίσων αποστάσεων» (“arm’s length principle”) αποτελεί το 

διεθνές πρότυπο τιµολογιακής πολιτικής, το οποίο θα πρέπει να ακολουθούν τα κράτη 

µέλη του Ο.Ο.Σ.Α.(Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) για την 

τεκµηρίωση των τιµών χρέωσης των ενδοοµιλικών συναλλαγών. Σύµφωνα µε τη 

συγκεκριµένη αρχή, µία συναλλαγή µεταξύ συνδεδεµένων µερών είναι σύµφωνη µε 

την «αρχή των ίσων αποστάσεων», εάν τα κέρδη που προκύπτουν από αυτή είναι 

παρόµοια µε τα κέρδη που θα αποκόµιζαν ανεξάρτητες επιχειρήσεις, εάν 

πραγµατοποιούσαν παρόµοιες, ήτοι επαρκώς συναλλαγές υπό τις ίδιες συνθήκες. Το 

ως άνω άρθρο εισάγει την αρχή των ίσων αποστάσεων στο ελληνικό φορολογικό 

δίκαιο, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 9 του Μοντέλου Σύµβασης του Οργανισµού 

Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (εφεξής «ΟΟΣΑ»).  

Με βάση, αυτό το άρθρο, λοιπόν, οι όροι που δηµιουργούνται ή επιβάλλονται 

µεταξύ δύο συνδεδεµένων επιχειρήσεων στα πλαίσια των εµπορικών και 

χρηµατοοικονοµικών σχέσεων τους διαφέρουν από όσους πραγµατοποιούνται από 

ανεξάρτητες επιχειρήσεις, τότε οποιαδήποτε κέρδη δεν εµφανίζονται λόγω αυτών των 

όρων, θα µπορούν να συµπεριληφθούν στα κέρδη της συγκεκριµένης εταιρείας και να 

φορολογηθούν αντίστοιχα. Εποµένως, οι συνθήκες, η τιµολόγηση και οι όροι των 

συναλλαγών µεταξύ συνδεδεµένων µερών θα πρέπει να είναι συγκρίσιµοι µε ό,τι θα 

συµφωνούνταν µεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων για τις ίδιες συναλλαγές. 

Εποµένως, µία συναλλαγή µεταξύ συνδεδεµένων µερών είναι σύµφωνη µε 

την «αρχή των ίσων αποστάσεων», εάν τα κέρδη που προκύπτουν από αυτή είναι 

παρόµοια µε τα κέρδη που θα αποκόµιζαν ανεξάρτητες επιχειρήσεις, εάν 

πραγµατοποιούσαν παρόµοιες, ήτοι επαρκώς συναλλαγές υπό τις ίδιες συνθήκες.  8

Β. Αθανασάκη, Η εφαρµογή της αρχής των ίσων αποστάσεων στις χρηµατοοικονοµικές ενδοοµιλικές 8

συναλλαγές, Νοµική Βιβλιοθήκη,  Φεβρουάριος 2015  
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2. ACTION 13 

 Τον Σεπτέµβριο του 2014, οι χώρες που συµµετέχουν στoν ΟΟΣΑ/G20 

(Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) για το σχέδιο δράσης σχετικά 

µε τη διάβρωση και µετατόπιση των κερδών δηµοσίευσαν την έκθεση «Καθοδήγηση 

στην Τεκµηρίωση των ενδοοµιλικών τιµών και στην αναφορά κάθε 

χώρας» (Worldwide Transfer Pricing Reference Guide). Η έκθεση αυτή 

παρουσιάστηκε σε µια προσέγγιση τριών επιπέδων : 

Tο πρότυπο αυτό αποτελείται από (i) ένα κύριο αρχείο που περιέχει 

τυποποιηµένες πληροφορίες σχετικά µε όλα τα µέλη της οµάδας των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων ii) έναν εγχώριο φάκελο που αναφέρεται σε συγκεκριµένες συναλλαγές 

των φορολογούµενων και (iii) µια έκθεση για κάθε χώρα Country By Country 

Reporting (Πίνακας Πληροφοριών ανά Χώρα)  (CBC Reporting) που περιέχει 

συγκεκριµένες πληροφορίες σχετικά µε την παγκόσµια κατανοµή της οµάδας 

Πολυεθνικών Επιχειρήσεων τα έσοδα και τους φόρους που καταβάλλονται µαζί µε 

ορισµένους δείκτες της θέσης της οικονοµικής δραστηριότητα εντός του οµίλου 

Πολυεθνικών Επιχειρήσεων. 

Υποχρέωση για την σύσταση έκθεσης Country By Country Reporting ( CBC 

Reporting) (Πίνακας Πληροφοριών ανά Χώρα) θα έχουν οι Όµιλοι µε κύκλο 

εργασιών άνω των 750 000 000€ και η υποχρέωση αυτή θα ξεκινήσει για τις χρήσεις 

που αρχίζουν από1 Ιανουαρίου 2016 και έπειτα. Η υποβολή θα γίνεται στη 

φορολογική αρχή της µητρικής εταιρείας σε διάστηµα 12 µηνών συνεπώς η πρώτη 

υποβολή θα αφορά τη χρήση που λήγει 31Δεκεµβρίου 2016 και θα πρέπει να 

υποβληθεί  µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2017. O φορολογικός ελεγκτής θα έχει για πρώτη 

φορά ένα εργαλείο οικονοµικής και στατιστικής ανάλυσης για την εκτίµηση κινδύνου 

µε το οποίο θα βλέπει: τη παγκόσµια αλυσίδα αξίας των πολυεθνικών, θα 

προσδιορίζει κατά πόσο τα έσοδα και κέρδη σχετίζονται µε την ύπαρξη ουσίας και θα 

προσδιορίζει την τεχνητή µεταφορά ποσών σε χώρες µε χαµηλή ή µηδενική 

φορολογία. 
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3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ KAI ΑΡΧΕΣ 

Ως αντικειµενικοί στόχοι από την παραπάνω δράση οι οποίοι τίθενται εφεξής 

είναι οι ακόλουθοι: 

1. Ως πρώτος στόχος τέθηκε οι φορολογούµενοι να λαµβάνουν υπόψη τους τις 
απαιτήσεις της ενδοοµιλικής τιµολόγησης και των άλλων όρων στις 
συναλλαγές µεταξύ των συνδεδεµένων επιχειρήσεων και στην αναφορά του 
εισοδήµατος  που προέρχεται από τις συναλλαγές αυτές. 

2. Στην συνέχεια, η δράση είχε σκοπό την παροχή πληροφοριών στις 
φορολογικές αρχές που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή αξιολόγησης του 
κινδύνου της ενδοοµιλικής τιµολόγησης  

3. Και τελικός στόχος τέθηκε η  παροχή στις φορολογικές αρχές χρήσιµων 
πληροφοριών στην διεξαγωγή ενός κατάλληλα ενδελεχούς ελέγχου της 
ενδοοµιλικής πολιτικής των οντοτήτων που υπόκεινται στην άσκηση 
φορολόγησης της δικαιοδοσίας τους, αν και µπορεί να συµπληρωθεί η 
τεκµηρίωση µε πρόσθετες πληροφορίες όσο προχωρά ο έλεγχος 

Οι αρχές πάνω στις οποίες βασίστηκε η παραπάνω δράση ήταν οι εξής: 

Εµπιστευτικότητα: Οι νοµικές αρχές θα πρέπει να θέσουν σε ισχύ και να 

εξασφαλίσουν τη νοµική προστασία της εµπιστευτικότητας των πληροφοριών. Θα 

εξασφαλιστεί το απόρρητο  που θα ίσχυε στη περίπτωση της αµοιβαία Πολυµερής 

Διοικητικής Συνδροµής σε Φορολογικά θέµατα, ή µιας φορολογικής συνθήκης που 

ικανοποιεί το διεθνώς συµφωνηµένο πρότυπο  ανταλλαγής πληροφοριών κατόπιν 

αιτήσεως για φορολογικούς σκοπούς. 

Συνοχή: Οι νοµικές αρχές θα πρέπει να συνεργαστούν και  να υιοθετήσουν µια  κοινή 

νοµική απαίτηση έναντι των οµάδων των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων  εκτός αν 

εξαιρούνται, όπως ορίζεται στην παράγραφο 9 του Μοντέλου Σύµβασης του 

Ο.Ο.Σ.Α.(Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) Τα Δικαστήρια θα 

πρέπει να χρησιµοποιούν το τυποποιηµένο υπόδειγµα που περιέχεται στο παράρτηµα 

ΙΙΙ του κεφαλαίου V των κατευθυντήριων γραµµών του Ο.Ο.Σ.Α. για τις τιµές 

µεταβίβασης. Με άλλα λόγια, υπό αυτές τις συνθήκες, καµία νοµική αρχή δεν είναι 
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αρµόδια να απαιτεί ότι η Country By Country (Πίνακας Πληροφοριών ανά Χώρα) 

(CBC Reporting) έκθεση περιέχει συµπληρωµατικές πληροφορίες που δεν 

περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙΙ. 

Κατάλληλη χρήση: Οι νοµικές αρχές θα πρέπει να χρησιµοποιούν κατάλληλα τις 

πληροφορίες στην Country By Country (CBC) (Πίνακας Πληροφοριών ανά Χώρα)  

Έκθεση σύµφωνα µε την παράγραφο 25 της έκθεσης του Σεπτεµβρίου. Ειδικότερα, οι 

νοµικές αρχές θα δεσµευθούν να χρησιµοποιήσουν την έκθεση της CBC για  την 

αξιολόγηση υψηλού κινδύνου διάβρωσης και µετατόπισης κερδών. Αναφέροντας τις 

κατηγορίες υψηλού κινδύνου διάβρωσης και µετατόπισης των κερδών διακρίνουµε 

τις εξής ενέργειες:  

▪ Συνδεδεµένες εταιρείες σε προνοµιακά καθεστώτα. 

▪ Υψηλοί κύκλοι εργασιών σε συνδυασµό µε χαµηλή φορολογία και µικρό 
αριθµό προσωπικού. 

▪ Μεταβαλλόµενες τιµολογιακές πολιτικές. 

▪ Μεγάλες δαπάνες για ενδοοµιλικά δικαιώµατα και ενδοοµιλικές υπηρεσίες. 

▪ Ζηµίες ή συνεχή χαµηλά έσοδα. 

▪ Ηλεκτρονικό Εµπόριο. 

▪ Διαφοροποίηση τιµών σε συνδεδεµένα και µη συνδεδεµένα πρόσωπα. 

▪ Ανοµοιόµορφή/Ανακόλουθη ενδοοµιλική χρηµατοδότηση και υψηλά 
επιτόκια. 

▪ Αναδιαρθρώσεις και µεταφορές περιουσιακών στοιχείων/λειτουργειών και 
ρίσκων. 

▪ Υψηλές επαναχρεώσεις κεντρικού και αµοιβές για διοικητικές υπηρεσίες. 

▪ Πώληση σε συνδυασµό παραχώρησης χρήσης πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

▪ Σηµαντική χρήση υβριδικών εταιρειών και προϊόντων. 
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4. ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ  

Αρχικά στο πλαίσιο του Ο.Ο.Σ.Α. (Οργανισµος Οικονοµικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης) για την Μετατόπηση Βάσης Διάβρωσης και Κέρδους (Base Erosion and 

Profit Shifting-BEPS), τα περισσότερα κράτη µέλη έχουν δεσµευθεί να εφαρµόσουν 

τα µέτρα που περιλαµβάνονται στις τελικές εκθέσεις για την Μετατόπηση Βάσης 

Διάβρωσης και Κέρδους (Base Erosion and Profit Shifting-BEPS), οι οποίες 

δηµοσιεύθηκαν στις 5 Οκτωβρίου 2015 και εγκρίθηκαν από τους ηγέτες της G20 το 

Νοέµβριο του 2015. Ωστόσο, η µονοµερής και διαφοροποιηµένη εφαρµογή των 

µέτρων για τη Μετατόπιση βάσης διάβρωσης και κέρδους (Base Erosion and Profit 

Shifting-BEPS) από κάθε κράτος µέλος θα µπορούσε να κατακερµατίσει την ενιαία 

αγορά µε τη δηµιουργία συγκρούσεων µεταξύ των εθνικών πολιτικών, στρεβλώσεων 

και φορολογικών εµποδίων για τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα 

µπορούσε επίσης να δηµιουργήσει νέα κενά και διαφορές τα οποία θα µπορούσαν να 

τα εκµεταλλεύονται οι επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αποφύγουν τη φορολογία, 

υπονοµεύοντας έτσι τις προσπάθειες των κρατών µελών για την αποτροπή αυτών των 

πρακτικών. Ως εκ τούτου, είναι ουσιώδους σηµασίας για την καλή λειτουργία της 

ενιαίας αγοράς τα κράτη µέλη – τουλάχιστον – να µεταφέρουν τα µέτρα του 

Ο.Ο.Σ.Α. για την Μετατόπιση βάσης διάβρωσης και κέρδους (Base Erosion and 

Profit Shifting-BEPS)  στα εθνικά τους νοµικά συστήµατα µε συνεκτικό και 

συντονισµένο τρόπο. 

Σε δεύτερο επίπεδο, η Επιτροπή ανακοίνωσε στο σχέδιο δράσης του Ιουνίου 

2015 την δροµολόγηση νέας πρότασή της για την κοινή ενοποιηµένη βάση 

φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) (Common Consolidated Corporate Tax Base), ως 

ολιστική λύση για τη δηµιουργία πιο δίκαιης και αποτελεσµατικής φορολόγησης. 

Επίσης, κάλεσε τα κράτη µέλη να συνεχίσουν να εργάζονται για ορισµένες διεθνείς 

πτυχές της κοινής βάσης, που συνδέονται µε το έργο του Ο.Ο.Σ.Α. (Οργανισµός 

Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για την Μετατόπηση Βάσης Διάβρωσης και 

Κέρδους (Base Erosion and Profit Shifting-BEPS) ενώ η αναθεωρηµένη πρόταση για 

την ΚΕΒΦΕ (Κοινή Ενοποιηµένη Βάση Φορολογίας Εταιρειών) ήταν στο στάδιο της 

προετοιµασίας. 
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Η οδηγία, ως εκ τούτου στοχεύει να επιτύχει µια ισορροπία µεταξύ, αφενός, 

της ανάγκης για ένα ορισµένο βαθµό οµοιοµορφίας στην εφαρµογή των 

αποτελεσµάτων για τη Μετατόπηση Βάσης Διάβρωσης και Κέρδους (Base Erosion 

and Profit Shifting –BEPS) σε ολόκληρη την Ευροπαϊκή Ένωση και των αναγκών 

των κρατών µελών για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των φορολογικών τους 

συστηµάτων στο πλαίσιο των νέων αυτών κανόνων. Εποµένως η οδηγία ορίζει τις 

γενικές αρχές και αφήνει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής στα κράτη µέλη, δεδοµένου ότι 

αυτά βρίσκονται σε καλύτερη θέση όσον αφορά τη διαµόρφωση των συγκεκριµένων 

στοιχείων των κανόνων µε τρόπο καλύτερα προσαρµοσµένο στα οικεία συστήµατα 

φορολογίας των επιχειρήσεων.  

Ως εκ τούτου, η οδηγία αναµένεται ότι θα δηµιουργήσει ισότιµους όρους 

ελάχιστης προστασίας για τα συστήµατα φορολογίας των επιχειρήσεων όλων των 

κρατών µελών.  9

Τα τελευταία δύο χρόνια εξελίχτηκε µια σηµαντική εργασία από τον Ο.Ο.Σ.Α.

(Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) για την Διάβρωση της 

Φορολογικής Βάσης και τη Μεταφορά Κερδών(Base Erosion and Profit Shifting –

BEPS), η οποία κατέληξε τον Οκτώβριο 2015 σε 15 ξεχωριστές δράσεις που 

προτείνουν µέτρα και δίνουν συστάσεις στις χώρες για την αντιµετώπιση των 

φαινοµένων φοροαποφυγής  σε παγκόσµιο επίπεδο.  

Σε συνέχεια των πιο πάνω Δράσεων του Ο.Ο.Σ.Α. (Οργανισµός Οικονοµικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης), η Επιτροπή παρουσίασε τον Ιανουάριο, το πακέτο 

µέτρων κατά της Φοροαποφυγής (Αnti-Tax Avoidance Package), που περιέχει 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM(2016) 26 final,Βρυξέλλες,28/1/2016 9
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πρωτοβουλίες νοµοθετικού και µη περιεχοµένου. Από τις προτάσεις αυτές 

ξεχωρίζουν: 

a) η Πρόταση Οδηγίας κατά της Φοροαποφυγής, που προτείνει µια 

σειρά από δεσµευτικά από Δεσµευτικά µέτρα τα οποία όλα τα κράτη-µέλη 

θα πρέπει να εφαρµόσουν για να αντιµετωπίσουν τις σηµαντικές περιοχές 

του Επιθετικού Φορολογικού Σχεδιασµού και  

b) η Αναθεώρηση της Οδηγίας για την Διοικητική Συνεργασία, που θα 

επιτρέπει την ανταλλαγή των Ανά Χώρα Αναφορών µεταξύ των 

φορολογικών αρχών των κρατών µελών, δηλαδή ανταλλαγή βασικών 

πληροφοριών για τις πολυεθνικές.  

Η Πρόταση Οδηγίας κατά της Φοροαποφυγής (Anti -Tax Avoidance Directive 

Proposal) περιέχει 6 βασικά µέτρα για την αντιµετώπισή της:  

1) Κανόνες για τις Ελεγχόµενες Αλλοδαπές Εταιρείες(Controlled Foreign 

Corporation Rules), για την αποφυγή της µεταφοράς κερδών σε χώρες µε 

χαµηλό ή µηδενικό φορολογικό συντελεστή.  

2) Κανόνας µετάπτωσης στο σύστηµα πίστωσης του φόρου (Switchover 

Rules),  για την αποφυγή της διπλής µη φορολόγησης του ίδιου εσόδου 

3) Φορολόγηση κατά την έξοδο (Exit Taxation), για να αποτρέψει τις 

εταιρείες να µεταφέρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε ευνοϊκές 

φορολογικά δικαιοδιοσίες, ώστε να αποφεύγουν την φορολόγηση.  

4) Περιορισµός έκπτωσης τόκων (Interest Limitation), για να αποτρέψει τις 

εταιρείες να µειώνουν τη φορολογική τους βάση µέσω τεχνητού δανεισµού 

5) Κανόνες για υβριδικές αναντιστοιχίες (Anti-hybrid Rules), για να 

αποτρέψει τις εταιρείες να χρησιµοποιούν τεχνητό δανεισµό για να 

αποφεύγουν τη φορολόγηση  
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6) Γενική ρήτρα κατά της φοροαποφυγής (General Anti-Avoidance Rule), 

για να αντιµετωπίσει τον φορολογικό σχεδιασµό όπου δεν εφαρµόζονται τα 

παραπάνω. 

 Η δεύτερη Οδηγία που προτείνει η Επιτροπή έχει να κάνει µε την ανταλλαγή 

των Ανά Χώρα Αναφορών (Country by Country Reporting) που έρχεται σε συνέχεια 

της Δράσης 13 της Μετατόπισης Βάσης Διάβρωσης και Κέρδους (Base Erosion and 

Profit Shifting- ΒEPS). H  Eυρωπαϊκή Ένωση σπεύδει λοιπόν να υιοθετήσει αυτή την 

δράση.  

Οι µητρικές εταιρείες των Οµίλων, που έχουν έσοδα σε ενοποιηµένο επίπεδο 

άνω των 750.000.000 ευρώ, θα υποβάλλουν στις φορολογικές αρχές του κράτους της 

κατοικίας τους, κάποιες βασικές πληροφορίες ανά χώρα για όλο τον Όµιλο. Στην 

ουσία θα δίνουν  σε έναν και µόνο Πίνακα την εικόνα για την γεωγραφική κατανοµή 

των εσόδων, των κερδών και των φόρων µέσα στον Όµιλο. Αυτές οι πληροφορίες θα 

πρέπει να υποβληθούν για πρώτη φορά για το έτος 2016 και µέσα σε 12 µήνες από το 

τέλος του έτους . Οι φορολογικές αρχές θα πρέπει να ανταλλάσσουν τα στοιχεία 

αυτόµατα µέσα σε 15 µήνες από τη λήξη του φορολογικού έτους της επιχείρησης.  

Η πιο πρόσφατη εξέλιξη, που δεν περιλαµβάνεται στο Πακέτο Μέτρων, είναι 

η Πρόταση της Επιτροπής που υπεβλήθη τον Απρίλιο για την δηµοσιοποίηση των 

στοιχείων του Πίνακα Πληροφοριών ανά Χώρα ( Country by Country Reporting). 

Αυτό προτείνεται να γίνει µε την τροποποίηση της Λογιστικής Οδηγίας, ώστε να 

προβλέπει την δηµοσιοποίηση συγκεκριµένων πληροφοριών ανά χώρα . 

 Οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιµες και δηµόσια προσβάσιµες, στα πλαίσια 

της διασφάλισης διαφάνειας, για τουλάχιστον 5 χρόνια, ενώ θα πρέπει να 

υποβάλλονται και στο µητρώο των εταιρειών.  10

E. Πηλίγκου, Η φορολογία εισοδήµατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση-Καταπολέµηση της 10

φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στον ευρωπαϊκό χώρο
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1. ΠΡΟΣΩΠΑ: ΕΝΝΟΙΑ KAI ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ  

Η αλµατώδης ανάπτυξη των διεθνών συναλλαγών σε µια εποχή σχεδόν 

απόλυτης παγκοσµιοποίησης οδήγησε και στην ολοένα µεγαλύτερη παρουσία 

πολυεθνικών επιχειρήσεων στον κόσµο.Ο όρος ενδοοµιλική τιµολόγηση(transfer 

pricing) όπως έχει προαναφερθεί αναφέρεται στον προσδιορισµό της αξίας των 

συναλλαγών µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων που είναι έννοια ευρύτερη του 

Οµίλου. Αναφέρεται στην τιµή που χρεώνει µια συνδεδεµένη επιχείρηση η οποία 

ενδεχοµένως να διαφέρει από την τιµή που θα χρέωνε αν η αντισυµβαλλόµενη 

επιχείρηση ήταν ανεξάρτητη. Η σύνδεση, εποµένως µεταξύ των επιχειρήσεων 

διαπιστώνεται µε κριτήρια δικαιοπρακτικά, συµµετοχικά ή πραγµατικά ανάµεσα σε 

αυτοτελείς νοµικές οντότητες η οποία επιτρέπει την άσκηση της µίας στην άλλη.  

Η έννοια του Οµίλου αναφέρεται στην ένταξη των επιχειρήσεων σε ένα 

ευρύτερο σύνολο που εµφανίζει οικονοµική και διοικητική ενότητα και ασκεί 

κεντρική εξουσία στα µέλη του. Η χαρακτηριστική διαφορά ανάµεσα στις δύο έννοιες 

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

ενώ για την ύπαρξη του Οµίλου απαιτείται πραγµατικός διοικητικός και οικονοµικός 

έλεγχος. Συµπεραίνεται  λοιπόν  από τα παραπάνω ότι η σχέση σύνδεσης αποτελεί 

προϋπόθεση για την δηµιουργία Οµίλου ενώ αντίθετα η ύπαρξη σύνδεσης δεν 

συνεπάγεται κατ’ ανάγκη και Όµιλο. 

  Σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία ο όρος της έννοιας της συνδεδεµένης 

επιχείρησης επιχείρησης-προσώπου διατυπώνεται στο άρθρο 42ε, παράγραφος 5, σε 

συνδυασµό µε το άρθρο 96, παράγραφος 1 του Ν2190/20: «Περί Ανωνύµων 

Εταιρειών», στο άρθρο 64: «Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Φ.Ε.», παράγραφος 3α, 

του Ν4170/13 «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της 

ΕΛ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις», το οποίο 

συµπλήρωσε την παράγραφο 2, του άρθρου 39: «Υπερτιµολογήσεις και 

Υποτιµολογήσεις» του Ν2238/94: «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος» και στο 

άρθρο 2: «Ορισµοί» του Ν4172/13: «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος». 
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Έννοια «Συνδεδεµένης» Επιχείρησης µε βάση το Ν2190/20 

 Σύµφωνα µε το Ν2190/20 , άρθρο 42ε, παρ.5 ως συνδεδεµένες επιχειρήσεις ορίζονται 

εκείνες µεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση µητρικής επιχείρησης προς θυγατρική. 

Ειδικότερα σχέση µητρικής επιχείρησης προς θυγατρική υφίσταται όταν µια µητρική 

επιχείρηση: 

a) 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), 

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

επιχείρησης ύστερα από συµφωνία µε άλλους µετόχους ή εταίρους της 

επιχείρησης αυτής (συµβατικός έλεγχος), 

c) 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), 

d) είτε ασκεί δεσπόζουσα επιρροή στην άλλη (θυγατρική) επιχείρηση. Δεσπόζουσα 

επιρροή υπάρχει όταν η µητρική επιχείρηση διαθέτει, άµεσα ή έµµεσα, δηλαδή 

µέσω τρίτων που ενεργούν λογαριασµό της επιχείρησης αυτής, τουλάχιστον το 

20% του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου της θυγατρικής και, ταυτόχρονα, 

ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση ή τη λειτουργία της τελευταίας. 

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 5, του 

άρθρου 42ε του εν λόγω νόµου, «συνδεδεµένες» επιχειρήσεις είναι κάθε µια από τις 

θυγατρικές ή τις θυγατρικές των θυγατρικών των επιχειρήσεων µε σχέση µητρικής 

προς θυγατρική, ασχέτως αν µεταξύ των θυγατρικών αυτών δεν υπάρχει απευθείας 

δεσµός συµµετοχής.Ακόµη, σύµφωνα µε την περίπτωση δ της παραγράφου 5, του 

άρθρου 42ε του εν λόγω νόµου ορίζονται ως «συνδεδεµένες» επιχειρήσεις και 

κάποιες που δεν συνδέονται µε σχέσεις µητρικής προς θυγατρική, αλλά εµπίπτουν 
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στην υποχρέωση ενοποίησης βάσει του άρθρου 96, παράγραφος 1, του εν λόγω 

νόµου. Αυτές είναι εκείνες που: 

  

a) είτε έχουν τεθεί υπό ενιαία διεύθυνση κατόπιν σύµβασης που έχει συναφθεί 

µε την πρώτη (µητρική) επιχείρηση ή σύµφωνα µε τους όρους του 

καταστατικού τους, 

b) είτε τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα της (θυγατρικής) 

επιχείρησης, αποτελούνται κατά πλειοψηφία από τα ίδια πρόσωπα που 

ασκούν καθήκοντα κατά τη διάρκεια της χρήσης στην (µητρική) επιχείρηση. 

 Έννοια «Συνδεδεµένης» Επιχείρησης - Προσώπου µε βάση το Ν4172/13 

 Σύµφωνα µε το Ν4172/13, άρθρο 64, παράγραφος 3α του «Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος» ως  συνδεδεµένες ορίζονται οι επιχειρήσεις οι οποίες: 

c) 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. 

d) 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. 

e) 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-επιχειρήσεις έχουν σχέση άµεσης ή έµµεσης ουσιώδους 
διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα καθοριστικής επιρροής από 
τρίτο πρόσωπο. 

 Έννοια «Συνδεδεµένης» Επιχείρησης - Προσώπου µε βάση το Ν4172/13 

 Η έννοια του «Συνδεδεµένου» προσώπου, φυσικού ή νοµικού, 

επαναδιατυπώθηκε µε το άρθρο 2: «Ορισµοί», του Ν4172/13 «Κώδικας Φορολογίας 

Εισοδήµατος. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του εν λόγω νόµου «συνδεδεµένο» πρόσωπο 

ορίζεται το κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό), το οποίο συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα 
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στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό ή 

µε το οποίο συνδέεται. Πιο συγκεκριµένα, εξειδικεύθηκε ως: 

  

a) το κάθε πρόσωπο που κατέχει άµεσα ή έµµεσα µετοχές, µερίδια ή συµµετοχή 

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

αριθµού, 

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

µετοχές, µερίδια ή συµµετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις 

εκατό (33%) βάσει αξίας ή αριθµού,   

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

διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη 

δυνατότητα άσκησης επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα 

δύο πρόσωπα έχουν σχέση άµεσης ή έµµεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης 

ή ελέγχου ή δυνατότητα καθοριστικής άσκησης επιρροής από τρίτο πρόσωπο. 

Επιπρόσθετα θεσπίστηκε υποχρέωση στις συνδεδεµένες επιχειρήσεις για 

κατάρτιση φακέλου τεκµηρίωσης τιµών των µεταξύ τους συναλλαγών, µε τις 

διατάξεις του άρθρου 26 ν.3728/2008 που είναι µη φορολογικές διατάξεις. Οι εν 

λόγω διατάξεις σχετικά µε τις υπόχρεες επιχειρήσεις προέβλεπαν: «1. Εταιρείες που 

λειτουργούν µε οποιονδήποτε τύπο και µορφή στην Ελλάδα υποχρεούνται να 

εφαρµόζουν στις συναλλαγές τους µε τις εταιρείες που είναι συνδεδεµένες µε αυτές 

κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 (ενδοοµιλικές συναλλαγές), 

όρους οι οποίοι να είναι ταυτόσηµοι ή όµοιοι, σε κάθε δε περίπτωση να µην 

αποκλίνουν αναιτιολόγητα από τους όρους, οι οποίοι θα εφαρµόζονταν για τις ίδιες ή 

παρόµοιες συναλλαγές µεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων (αρχή των ίσων 

αποστάσεων). 

2. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 Σύµφωνα µε τον νόµο 4174/2013 και συγκεκριµένα τις διατάξεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 21 «1.Για τις µεταξύ τους συναλλαγές που εµπίπτουν στο 

άρθρο 50 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, καθώς και τη µεταξύ τους µεταφορά 
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λειτουργιών του άρθρου 51 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, τα συνδεδεµένα 

πρόσωπα κατά την έννοια της περίπτωσης ζ' του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος, υποχρεούνται να τηρούν Φάκελο Τεκµηρίωσης. 

Φάκελο Τεκµηρίωσης υποχρεούνται να τηρούν και οι µόνιµες εγκαταστάσεις 

αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, για τις παραπάνω συναλλαγές τους µε το 

κεντρικό ή µε τα συνδεδεµένα πρόσωπα του κεντρικού τους στην αλλοδαπή, καθώς 

και τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες για τις παραπάνω 

συναλλαγές τους µε µόνιµες εγκαταστάσεις που διατηρούν στην αλλοδαπή. Οι 

υπόχρεοι της παραγράφου 1 απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης Φακέλου 

Τεκµηρίωσης, εφόσον:  

a) οι παραπάνω συναλλαγές ή µεταφορά λειτουργιών ανέρχονται µέχρι 

εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος και αθροιστικώς, όταν ο 

κύκλος εργασιών του υπόχρεου δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατοµµύρια ευρώ 

ανά φορολογικό έτος, ή  

b) οι παραπάνω συναλλαγές ή µεταφορά λειτουργιών ανέρχονται µέχρι 

διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος και αθροιστικώς, όταν 

ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατοµµύρια ευρώ 

ανά φορολογικό έτος».  

3. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  

Οι ηµεδαπές επιχειρήσεις που συνδέονται µε άλλη επιχείρηση κατά την 

έννοια του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄) , άρθρο 39 παρ.2 υποχρεούνται να τηρούν 

Φάκελο τεκµηρίωσης τιµών των ενδοοµιλικών συναλλαγών τους.   

Ο φάκελος τεκµηρίωσης περιλαµβάνει πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται µε 

τη λειτουργική ταυτότητα της επιχείρησης ήτοι τον όµιλο στον οποίον ανήκει, τις 

λειτουργίες τις οποίες επιτελεί καθώς και του κινδύνους τους οποίους αναλαµβάνει 

καθώς επίσης και κατάλογο µε τις ενδοοµιλικές συναλλαγές προς τεκµηρίωση οι 

οποίες πραγµατοποιούνται εντός της οικείας διαχειριστικής περιόδου και περιγραφή 

της µεθόδου τεκµηρίωσης που εφαρµόζεται. Ο φάκελος τεκµηρίωσης τηρείται στην 

επιχείρηση και τίθεται στην διάθεση της αρµόδιας ελεγκτικής αρχής στα πλαίσια 
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ελέγχου εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήµατος το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει 

τις τριάντα (30) ηµέρες. 

Πιο συγκεκριµένα ο ελληνικός φάκελος τεκµηρίωσης περιέχει τα ακόλουθα 

στοιχεία:  

• Λεπτοµερή περιγραφή της επιχείρησης και της στρατηγικής της 

συµπεριλαµβανοµένων των αλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν σε 

σύγκριση µε το προηγούµενο οικονοµικό έτος.  

• Λεπτοµερή περιγραφή των συναλλαγών προς τεκµηρίωση η οποία 

περιλαµβάνει: 

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

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

ii. Τη ροή των τιµολογίων 

iii. Το ύψος των συναλλαγών  

• Συγκριτική ανάλυση  

i. Χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων και των υπηρεσιών 

καθώς και συναφείς πληροφορίες ή και εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία 

εφόσον είναι διαθέσιµα  

ii. Λειτουργική ανάλυση(επιτελούµενες λειτουργίες, περιουσιακά 

στοιχεία που χρησιµοποιούνται, επιχειρηµατικοί κίνδυνοι). Το βασικό 

στοιχείο σε αυτή τη φάση είναι να γίνει αντιστοίχιση της εταιρείας και 

να καθοριστεί ο ρόλος της εταιρείας σε ένα από τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά αν αποτελεί δηλαδή επενδυτικό κέντρο, κέντρο 

κέρδους, κέντρου κόστους, κέντρο εσόδων ή κέντρο δαπανών. 

iii. Συµβατικοί όροι  

iv. Οικονοµικές συνθήκες και 

v. Ειδικές στρατηγικές της επιχείρησης 
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i. Επεξήγηση για την επιλογή και την εφαρµογή της/των µεθόδου/µεθόδων 

προσδιορισµού των τιµών των ενδοοµιλικών συναλλαγών.  

Για την διαπίστωση εφαρµογής της παραπάνω αρχής, λαµβάνονται υπόψη πάντοτε οι 

«Κατευθυντήριες Οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α.(Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης ) περί Ενδοοµιλικών Τιµολογήσεων για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και 

τις Φορολογικές Αρχές (O.E.C.D. Transfer Pricing Guidelines for Tax 

Administrations and Multinational Enterprises), όπως κάθε φορά επικαιροποιούνται.  

Σύµφωνα µε τις οδηγίες αυτές οι µέθοδοι διακρίνονται ανάλογα µε τη λειτουργία που 

επιτελούν µε τον ακόλουθο τρόπο: 

• Στις παραδοσιακές ή κλασικές µεθόδους  

i. Μέθοδος της συγκρίσιµης µη ελεγχόµενης τιµής  

ii. Μέθοδος της τιµής µεταπώλησης  

iii. Μέθοδος κόστους πλέον περιθωρίου κέρδους 

• Στις συναλλακτικές µεθόδους οι οποίες βασίζονται στα κέρδη (µικτά ή 

καθαρά): 

i. Μέθοδος του καθαρού περιθωρίου κέρδους συναλλαγής  

ii. Μέθοδος του επιµερισµού των κερδών  

4. ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

 Σύµφωνα  µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 56 ορίζεται ότι, σε 

περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς υποβολής του Συνοπτικού 

Πίνακα Πληροφοριών της παραγράφου 3 του άρθρου 21 ΚΦΔ επιβάλλεται πρόστιµο 

υπολογιζόµενο σε ποσοστό ένα χιλιοστό (1/1000) των συναλλαγών του υπόχρεου 

φορολογούµενου για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκµηρίωσης. Το παραπάνω 

πρόστιµο δεν µπορεί να είναι µικρότερο των πεντακοσίων (500) ευρώ και µεγαλύτερο 

των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής 

τροποποιητικού συνοπτικού πίνακα, το παραπάνω πρόστιµο επιβάλλεται µόνο αν 
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µεταβάλλονται τα ποσά των συναλλαγών και οι συνολικές σωρευτικές διαφορές 

είναι, κατά απόλυτη τιµή, άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.  

Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών το 

παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί των ποσών που αφορά η ανακρίβεια, η οποία 

διαπιστώνεται στο πλαίσιο ελέγχου και επιβάλλεται µόνο αν η ανακρίβεια αφορά 

ποσοστό µεγαλύτερο του 10% των συνολικών συναλλαγών για τις οποίες υπήρχε 

υποχρέωση τεκµηρίωσης. Στο Κεφάλαιο Η’ της ΠΟΛ.1144/15.5.2014 Απόφασης 

ΓΓΔΕ (Β’ 1374) ορίζεται ότι ο Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών θεωρείται 

ανακριβής/ατελής όταν δεν συµφωνεί µε το περιεχόµενο του φακέλου τεκµηρίωσης 

και όταν δεν δηλώνονται σε αυτόν ορθά και πλήρως τα οριζόµενα στοιχεία του 

παραρτήµατος της ΠΟΛ.1097/9.4.2014. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 56 ορίζεται ότι, σε περίπτωση 

µη υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών επιβάλλεται πρόστιµο 

υπολογιζόµενο σε ποσοστό ένα χιλιοστό (1/1000) 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. 

Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 56 ορίζονται 

κλιµακούµενα πρόστιµα, σε περίπτωση εκπρόθεσµης διάθεσης ή µη διάθεσης στη 

Φορολογική Διοίκηση του φάκελου τεκµηρίωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 21 

ΚΦΔ. Στην περίπτωση εκπρόθεσµης διάθεσης από την τριακοστή πρώτη (31η) ηµέρα 

από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης έως την εξηκοστή (60η) ηµέρα 

επιβάλλεται πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 

Επίσης, 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 (20.000) ευρώ. 
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Για την περεταίρω κατανόηση παραθέτουµε τον παρακάτω πίνακα: 

 Επισηµαίνεται ότι οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 54 δεν 

εφαρµόζονται για παραβάσεις σχετικές µε την υποβολή του συνοπτικού πίνακα 

πληροφοριών ή του φακέλου τεκµηρίωσης ενδοοµιλικών συναλλαγών, καθώς στις 

περιπτώσεις αυτές εφαρµόζονται οι ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 56. Σε 

Περίπτωση Πρόστιµο

α) Εκπρόθεσµη Υποβολή 
Συνοπτικού Πίνακα 
Πληροφοριών (άρθρο 56 παρ 1, 
εδ. α’ και β’)

1/1000 επί των προς τεκµηρίωση συναλλαγών 
Ελάχιστο πρόστιµο 500 € και µέγιστο 2.000 €

β) Εκπρόθεσµη Υποβολή 
Τροποποιητικού Συνοπτικού 
Πίνακα Πληροφοριών (άρθρο 
56 παρ. 1 εδ. γ’)

Μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η 
τροποποίηση αφορά συνολικές µεταβολές στο 
ύψος των προς τεκµηρίωση συναλλαγών άνω των 
€ 200.000: 
1/1000 επί των προς τεκµηρίωση συναλλαγών 
(για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση 
τεκµηρίωσης)Ελάχιστο πρόστιµο 500 € και 
µέγιστο 2.000 €

γ) Υποβολή Ανακριβούς / 
Ατελούς Συνοπτικού Πίνακα 
Πληροφοριών (άρθρο 56 παρ. 1 
εδ. δ’)

Μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η 
ανακρίβεια αφορά ποσοστό µεγαλύτερο του 10% 
των συνολικών συναλλαγών για τις οποίες υπήρχε 
υποχρέωση τεκµηρίωσης. 
1/1000 επί των ποσών που αφορά η ανακρίβεια 

Ελάχιστο πρόστιµο 500 € και µέγιστο 2.000 €

δ) Μη υποβολή Συνοπτικού 
Πίνακα Πληροφοριών (άρθρο 
56 παρ. 2)

1/1000 επί των συναλλαγών για τις οποίες υπήρχε 
υποχρέωση τεκµηρίωσης. 
Ελάχιστο πρόστιµο 2.500 € και µέγιστο 10.000 €

ε) Εκπρόθεσµη διάθεση του 
φακέλου τεκµηρίωσης στην 
Φορολογική Διοίκηση (άρθρο 
56 παρ. 3)

Παράδοση µεταξύ 31ης ηµέρας και 60ης από την 
κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης  
Πρόστιµο: 5.000 €Παράδοση µεταξύ 61ης ηµέρας 
και 90ης από την κοινοποίηση σχετικής 
πρόσκλησης  
Πρόστιµο: 10.000 €Παράδοση µετά την 90η 
ηµέρα από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης 
ή µη παράδοση  
Πρόστιµο: 20.000 €
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περίπτωση όµως διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου, διάπραξης εκ νέου της ίδιας 

παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα σχετικά 

πρόστιµα επιβάλλονται στο διπλάσιο και στην περίπτωση κάθε επόµενης ίδιας 

παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος προστίµου (άρθρο 54 παρ. 

3). Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθενται τα ακόλουθα 

παραδείγµατα: 

Παραδείγµατα 
1. Υπόχρεος τήρησης Φακέλου Τεκµηρίωσης υποβάλλει εκπρόθεσµα ηλεκτρονικά 

Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών (µετά το πέρας της προθεσµίας της 
παραγράφου 3 του άρθρου 21, ήτοι µετά το πέρας τεσσάρων µηνών από το 
τέλος του φορολογικού έτους). 

Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται το πρόστιµο του εδαφίου α’ της παρ. 1 του άρθρου 
56, µε τον περιορισµό που τίθεται στο εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 56. 

Ειδικότερα: 

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών µε ύψος 
συναλλαγών προς τεκµηρίωση 200.000€ επιβάλλεται πρόστιµο 1/1000*400.000€ = 
€200,  

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών µε ύψος 
συναλλαγών προς τεκµηρίωση 300.000€ επιβάλλεται πρόστιµο 1/1000*300.000€ = 
€300 (εντός οριζοµένων ορίων). 

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών µε ύψος 
συναλλαγών προς τεκµηρίωση 1.200.000€ επιβάλλεται πρόστιµο 1/1000*1.200.000€ 
= €1.200,  

2. Υπόχρεος τήρησης Φακέλου Τεκµηρίωσης υποβάλλει εκπρόθεσµα 
τροποποιητικό Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών (µετά το πέρας της προθεσµίας 
της παραγράφου 3 του άρθρου 21, ήτοι µετά το πέρας τεσσάρων µηνών από το 
τέλος του φορολογικού έτους). 

 Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται το πρόστιµο του εδαφίου γ’ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 56, υπό την προϋπόθεση η τροποποίηση να αφορά 
µεταβολές συναλλαγών συνολικού ύψους άνω των 200.000€, κατά απόλυτη τιµή, µε 
τον περιορισµό που τίθεται στο εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 56. 

Ειδικότερα: 
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 Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής τροποποιητικού Συνοπτικού Πίνακα 
Πληροφοριών µε συνολική διαφορά στο ύψος συναλλαγών, µεταξύ αρχικού και 
τροποποιητικού Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών, 200.000€ δεν επιβάλλεται 
πρόστιµο. 

 Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής τροποποιητικού Συνοπτικού Πίνακα 
Πληροφοριών µε συνολική διαφορά στο ύψος συναλλαγών, µεταξύ αρχικού και 
τροποποιητικού Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών, 210.000€ (άνω των 200.000€) και 
συνολικό ύψος συναλλαγών προς τεκµηρίωση, µετά την τροποποίηση, 450.000€ 
επιβάλλεται πρόστιµο 1/1000*450.000€ = 450€, το οποίο βάσει του τιθέµενου 
ελαχίστου ορίου του β’ εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 56 ανέρχεται τελικά 
σε 500€. 

 Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής τροποποιητικού Συνοπτικού Πίνακα 
Πληροφοριών µε συνολική διαφορά στο ύψος συναλλαγών, µεταξύ αρχικού και 
τροποποιητικού Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών, 210.000€ και συνολικό ύψος 
συναλλαγών προς τεκµηρίωση, µετά την τροποποίηση, 2.300.000€ επιβάλλεται 
πρόστιµο 1/1000*2.300.000€ = 2.300€, το οποίο βάσει του περιορισµού του β’ 
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 56 ανέρχεται τελικά σε 2.000€. 

 Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής περισσοτέρων του ενός 
τροποποιητικών Συνοπτικών Πινάκων Πληροφοριών µε συνολική σωρευτική 
διαφορά, κατά απόλυτη τιµή, στο ύψος συναλλαγών, µεταξύ αρχικού και τελευταίου 
τροποποιητικού Πίνακα, 210.000€ και συνολικό ύψος συναλλαγών προς τεκµηρίωση, 
µετά την τελευταία τροποποίηση , 2.300.000€ επιβάλλεται πρόστιµο 
1/1000*2.300.000€ = 2.300€, το οποίο βάσει του περιορισµού του β’ εδαφίου της 
παραγράφου 1 του άρθρου 56 ανέρχεται τελικά σε 2.000€. Σε περίπτωση υποβολής 
νέου τροποποιητικού Πίνακα, ως αρχικός Πίνακας, για τον υπολογισµό ενδεχόµενου 
νέου προστίµου, θεωρείται ο τελευταίος τροποποιητικός βάσει του οποίου 
επιβλήθηκε το πρώτο πρόστιµο. Στο παραπάνω παράδειγµα, ως αρχικός Πίνακας 
θεωρείται εκείνος µε τον οποίο δηλώθηκαν συναλλαγές ύψους € 2.300.000. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 -  ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1. ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΗΣ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ 
(Comparable Uncontrolled Price-CUP) 

H µέθοδος  της Συγκρίσιµης µη Ελεγχόµενης Τιµής (CUP) συγκρίνει την τιµή που 

χρεώνεται για την ιδιοκτησία ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε µια ελεγχόµενη 

συναλλαγή µε την τιµή που χρεώνεται για την ιδιοκτησία ή τις υπηρεσίες που 

προσφέρονται σε αντίστοιχη µη ελεγχόµενης τιµής συναλλαγή σε ανάλογες 

περιστάσεις. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των δύο τιµών, αυτό µπορεί 

να σηµαίνει ότι οι όροι των εµπορικών και οικονοµικών σχέσεων της συνδεδεµένης 

επιχείρησης δεν είναι καθαρά σε εµπορική βάση, και ότι η συγκρίσιµη µη ελεγχόµενη 

τιµή της συναλλαγής µπορεί να χρειαστεί να αντικαταστήσει την τιµή στην 

ελεγχόµενη συναλλαγή.  

Μια ανεξέλεγκτη συναλλαγή µπορεί να συγκριθεί µε µια ελεγχόµενη συναλλαγή 

για τους σκοπούς της µεθόδου Συγκρίσιµης µη Ελεγχόµενης Τιµής  (CUP) εάν 

συντρέχουν  µία από τις δύο προϋποθέσεις: 

• Καµία από τις διαφορές (αν υπάρχουν) µεταξύ των πράξεων που 

συγκρίνονται ή µεταξύ των επιχειρήσεων  που ασχολούνται µε αυτές τις 

συναλλαγές δεν θα µπορούσε να επηρεάσει ουσιωδώς την τιµή στην ανοικτή 

αγορά. 

• Εύλογα ακριβείς ρυθµίσεις µπορούν να γίνουν για την εξάλειψη των  

επιπτώσεων των εν λόγω διαφορών. 

• Η Μέθοδος της Συγκρίσιµης µη Ελεγχόµενης Τιµής (CUP) µπορεί να 

εφαρµοστεί βάσει των συναλλαγών των φορολογούµενων µε ανεξάρτητες 

επιχειρήσεις («εσωτερικά συγκριτικά στοιχεία»), ή βάσει των συναλλαγών 

µεταξύ άλλων ανεξάρτητων επιχειρήσεων ("εξωτερικά συγκριτικά 

στοιχεία"). 

• Αν και η µέθοδος αυτή είναι δυνητικά διαθέσιµη για όλους τους τύπους 

συναλλαγών, η απαίτηση συγκρισιµότητας του προϊόντος  να είναι σε θέση 

να την εφαρµόσει µε ένα λογικά αξιόπιστο τρόπο είναι ιδιαίτερα υψηλή, 
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γιατί οποιαδήποτε διαφορά προϊόντος µπορεί να επηρεάσει ουσιωδώς την 

τιµή της συναλλαγής, ενώ συχνά δεν είναι εφικτό να γίνουν λογικά ακριβείς 

ρυθµίσεις της συγκρισιµότητας για τέτοιες διαφορές. Εν τη απουσία των 

εσωτερικών συγκριτικών στοιχείων, η Μέθοδος της Συγκρίσιµης µη  

Ελεγχόµενης Τιµής είναι πιο χρήσιµη για τη δηµιουργία τιµής ίσων 

αποστάσεων για: 

i. πωλήσεις εµπορευµάτων που διαπραγµατεύονται σε µια αγορά, 

υπόκεινται σε ελεγχόµενες συναλλαγές σε σύγκριση µε µη ελεγχόµενες 

συναλλαγή/ές που λαµβάνουν χώρα σε ανάλογες περιστάσεις, και 

συµπεριλαµβάνονται στο ίδιο επίπεδο της εµπορικής αλυσίδας (π.χ. 

πώληση σε ένα δευτερεύον κατασκευαστή, σε έναν διανοµέα, σε ένα 

πωλητή λιανικής , κ.λπ.), και 

ii. µερικές κοινές οικονοµικές συναλλαγές όπως ο δανεισµός χρηµάτων. 

2. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ (Resale Price 
Method-RPM) 

 Η µέθοδος της τιµής µεταπώλησης, αξιολογεί εάν µία συναλλαγή µεταξύ 

συνδεδεµένων επιχειρήσεων είναι συµβατή µε την αρχή των ίσων αποστάσεων 

συγκρίνοντας το µικτό περιθώριο κέρδους που προκύπτει από παρόµοιες 

συναλλαγές µεταξύ µη συνδεδεµένων επιχειρήσεων. 

Γενικά θεωρείται καταλληλότερη για την τεκµηρίωση συναλλαγών εταιρειών 

που δραστηριοποιούνται σε εµπορικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγµα στους 

διανοµείς προϊόντων. Η µέθοδος αυτή ξεκινά µε την τιµή στην οποία ένα αγαθό το 

οποίο έχει αγοραστεί από µία συνδεδεµένη επιχείρηση µεταπωλείται σε µία 

ανεξάρτητη επιχείρηση. Στη συνέχεια, η τιµή αυτή (δηλαδή η τιµή µεταπώλησης) 

µειώνεται κατά το κατάλληλο περιθώριο κέρδους (περιθώριο κέρδους µεταπώλησης), 

το οποίο αντιπροσωπεύει το ποσό µε το οποίο ο µεταπωλητής προσδοκεί να καλύψει 

τα έξοδα πώλησης ή άλλα λειτουργικά έξοδα, ώστε από τη δραστηριότητα αυτή να 

προκύψει το κατάλληλο κέρδος.  
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Το υπόλοιπο που προκύπτει µετά την αφαίρεση του περιθωρίου κέρδους και 

την αναµόρφωση άλλων εξόδων που σχετίζονται µε την αγορά του αγαθού (π.χ. 

δασµοί), µπορεί να θεωρηθεί ως η συµβατή µε την αρχή των ίσων αποστάσεων τιµή, 

για τη πώληση των συγκεκριµένων αγαθών µεταξύ των συνδεδεµένων µερών. Το 

περιθώριο κέρδους του µεταπωλητή από µία ενδοοµιλική συναλλαγή µπορεί να 

προκύψει σε σχέση µε το περιθώριο κέρδους το οποίο αποκτά ο µεταπωλητής από 

αγαθά τα οποία αγοράσθηκαν και πωλήθηκαν στα πλαίσια µίας συγκρίσιµης 

ανεξάρτητης συναλλαγής. 

 Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται καλύτερα σε πωλήσεις αγαθών παρά 

υπηρεσιών. Η αποδεκτή τιµή για αγορές από συνδεδεµένο µέρος καθορίζεται από 

την αφαίρεση του περιθωρίου κέρδους από την τιµή πώλησης σε µη συνδεδεµένο 

µέρος από συγκρίσιµη µη ελεγχόµενη συναλλαγή. Ο τύπος που χρησιµοποιείται για 

να εξακριβωθεί η ανωτέρω µέθοδος είναι η εξής: 

Arm’s Length Purchased Price = Resale price to non-related parties X (1-G.Margin 

of comparable uncontrolled transaction). 

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

Και σε αυτή την µέθοδο υπάρχει η δυνατότητα της εσωτερικής και εξωτερικής 

σύγκρισης. 

3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 
ΚΕΡΔΟΥΣ(Cost Plus Method -CPM) 

 Η µέθοδος του κόστους πλέον του περιθωρίου κέρδους(CPM) ξεκινά µε τις 

δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν από τον παραγωγό των αγαθών ή προµηθευτή των 

υπηρεσιών σε µία ελεγχόµενη συναλλαγή για τη µεταβίβαση αγαθών ή υπηρεσιών σε 

«συνδεδεµένο» αγοραστή. Ένα κατάλληλο περιθώριο κέρδους προστίθεται στη 

συνέχεια σε αυτό το κόστος που αρµόζει στις λειτουργίες που πραγµατοποιήθηκαν, 

τους κινδύνους που αναλήφθηκαν  και τις συνθήκες της αγοράς. Το άθροισµα του 

περιθωρίου κέρδους και των δαπανών µπορεί να θεωρηθεί ως η τιµή που συνάδει µε 

την «αρχή των ίσων αποστάσεων» για την ελεγχόµενη συναλλαγή. Αυτό το άθροισµα 
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στη συνέχεια συγκρίνεται µε το κέρδος που καρπώνεται ο παραγωγός των αγαθών ή 

προµηθευτής των υπηρεσιών σε συγκρίσιµες συναλλαγές µε ανεξάρτητες 

επιχειρήσεις (εσωτερικά συγκρίσιµες) ή σε συγκρίσιµες συναλλαγές µεταξύ άλλων 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων (εξωτερικά συγκρίσιµες). 

Ως εκ τούτου κατά την εφαρµογή της µεθόδου κόστους πλέον περιθωρίου 

κέρδους(CPM) το µεικτό περιθώριο που εισπράττεται από τον προµηθευτή 

(παραγωγό) σε µία ελεγχόµενη συναλλαγή συγκρίνεται µε το µεικτό περιθώριο που 

εισπράττεται σε εσωτερικά ή εξωτερικά συγκρίσιµες µη ελεγχόµενες συναλλαγές. 

Η µέθοδος κόστους πλέον περιθωρίου κέρδους είναι χρήσιµη σε περιπτώσεις 

παραγωγής προϊόντων από παραγωγούς και παροχής υπηρεσιών από προµηθευτές. 

Μάλιστα, θα πρέπει να εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που ο παραγωγός των αγαθών 

ή προµηθευτής των υπηρεσιών δεν συνεισφέρει στην παραγωγή τους µε µοναδικά 

άυλα περιουσιακά στοιχεία ή αναλαµβάνει ασυνήθιστα υψηλούς κινδύνους, διότι έτσι 

δεν επιτυγχάνεται επαρκής συγκρισιµότητα των υπό εξέταση συναλλαγών. 

4. ΜEΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ   
(Transactional Net Margin Method-TNMM) 

 Η Μέθοδος του Καθαρού Κέρδους Συναλλαγής(TNMM) είναι µια µέθοδος η 

οποία βασίζεται στο κέρδος και η οποία εξετάζει την αρχή των ίσων αποστάσεων 

µεταξύ συνδεδεµένων συναλλαγών, συγκρίνοντας τα συνολικά οικονοµικά 

αποτελέσµατα των συναλλαγών µεταξύ συνδεδεµένων µερών µε τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα τρίτων εταιρειών που ασχολούνται µε παρόµοιες λειτουργίες και 

αναλαµβάνοντας παρόµοιους επιχειρηµατικούς κινδύνους. 

Σε αντίθεση µε τις συναλλακτικές µεθόδους, η Μέθοδος του Καθαρού 

Κέρδους Συναλλαγής(TNMM)  δεν απαιτεί εξαιρετικά λεπτοµερή πληροφόρηση 

για την τιµή ή το µικτό περιθώριο κέρδους της συναλλαγής. Επιπλέον, τα 

πρότυπα της συγκρισιµότητας είναι λιγότερο αυστηρά βάσει της µεθόδου αυτής σε 

σχέση µε οποιαδήποτε άλλη µέθοδο που προτείνεται στις κατευθυντήριες γραµµές 

του Ο.Ο.Σ.Α.(Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης). 
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Η µέθοδος αυτή εξετάζει το καθαρό περιθώριο κέρδους σε σχέση µε µια 

κατάλληλη βάση (π.χ., το κόστος, τις πωλήσεις, και περιουσιακά στοιχεία) που ένας 

φορολογούµενος πραγµατοποιεί από µια ελεγχόµενη συναλλαγή (ή συναλλαγές που 

είναι σκόπιµο να οµαδοποιηθούν σύµφωνα µε τις αρχές του κεφαλαίου Ι του 1995 

των κατευθυντήριων γραµµών του Ο.Ο.Σ.Α.). Λειτουργεί µε παρόµοιο τρόπο µε την 

µέθοδο του κόστους συν κέρδος και της τιµής µεταπώλησης, αλλά εφαρµόζεται σε 

επίπεδο καθαρού περιθωρίου και όχι σε επίπεδο µικτού περιθωρίου. 

5. ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (PROFIT 
SPLIT METHOD-PSM) 

Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή το κέρδος ή η ζηµία που προκύπτει από την  

διενέργεια συναλλαγής κατανέµεται µεταξύ των επιχειρήσεων ανάλογα µε τη 

συµβολή τους στη συναλλαγή. Το κεντρικό θέµα της µεθόδου άπτεται στην κατανοµή 

του αντίστοιχου κέρδους ή ζηµίας.  

Κατά την µέθοδο αυτή επιµερίζεται το καθαρό κέρδος σύµφωνα µε τις 

λειτουργίες τις οποίες επιτελούνται, τους κινδύνους και τις ευθύνες που 

αναλαµβάνονται αλλά και τα πάγια που χρησιµοποιούνται από τις εµπλεκόµενες 

επιχειρήσεις στα πλαίσια διενέργειας της συγκεκριµένης συναλλαγής. Στα πλαίσια 

της ανάλυσης αυτής  τα στοιχεία συµπληρώνονται και συγκρίνονται µε βάση την 

αντίστοιχη αξία παρόµοιων  λειτουργιών ανεξάρτητων επιχειρήσεων στα πλαίσια που 

ασκείται κοινή επιχειρηµατική δραστηριότητα(joint venture). Αναφορικά µε τον 

τρόπο που διεξάγεται η παραπάνω µέθοδος υπάρχουν τέσσερις τρόποι:  

• Ανάλυση συνεισφοράς(contribution analysis) 

• Ανάλυση υπολειµµατικού κέρδους(residual analysis) 

• Ανάλυση απασχολούµενου κεφαλαίου(capital employed allocation method) 

• Μέθοδος του συγκριτικού επιµερισµού κέρδους(comparable profits split 

method) 
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 Η πρώτη µέθοδος εξαρτάται από τα κέρδη στις συγκρίσιµες συναλλαγές 

ανάµεσα σε δύο επιχειρήσεις. Ως στόχος της µεθόδου καθίσταται η κατανοµή των 

κερδών ανάµεσα σε ελεγχόµενες επιχειρήσεις σε ίσα ποσά, όµοια µε αυτά που θα 

προέκυπταν µε αυτά στην περίπτωση που οι συναλλαγές οι οποίες θα διενεργούνταν 

δεν θα ήταν ελεγχόµενες. Σε αυτή τη µέθοδο η διαφοροποίηση καθίσταται στο 

γεγονός ότι η συγκρισιµότητα προκύπτει ως αποτέλεσµα µιας ανάλυσης µεταξύ ενός 

ελεγχόµενου και ενός µη ελεγχόµενου φορολογούµενου. Σύµφωνα, ωστόσο µε 

νοµοθεσία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων(Internal Reveneu Service- ΙRS), η 

µεθοδολογία αυτή δεν είναι κατάλληλη αν τα λειτουργικά κέρδη των ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων που φορολογούνται διαφέρουν σηµαντικά από των ελεγχόµενων 

επιχειρήσεων.  

 Τα κέρδη ή η ζηµιές που προκύπτουν από την εφαρµογή αυτής της µεθόδου 

καθορίζονται σε δύο στάδια. Τα λειτουργικά κέρδη επιµερίζονται σε κάθε 

συµµετέχοντα, µε τρόπο που θα αποφέρει µια απόδοση αγοράς στον κάθε ένα για τις 

συνήθεις συνεισφορές της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας. Τα κέρδη που έχουν 

αποµείνει και αναλογούν στα περιουσιακά στοιχεία της ελεγχόµενης οµάδας 

κατανέµονται αντίστοιχα. 

6. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ  

 Για την εφαρµογή των παραπάνω µεθόδων, χρησιµοποιούνται συγκριτικά 

στοιχεία, τα οποία διακρίνονται σε: α) εσωτερικά, τα οποία προκύπτουν από 

συγκρίσιµες συναλλαγές της κρινόµενης επιχείρησης µε µια ανεξάρτητη επιχείρηση ή 

συγκρίσιµες συναλλαγές µιας συνδεδεµένης µε την κρινόµενη επιχείρηση µε µια 

ανεξάρτητη επιχείρηση και β) εξωτερικά, τα οποία προκύπτουν από συγκρίσιµες 

συναλλαγές µεταξύ ανεξάρτητων προς την κρινόµενη επιχείρηση. Ως συγκρίσιµες 

συναλλαγές νοούνται αυτές οι οποίες ταυτίζονται ή παρουσιάζουν οµοιότητα ως προς 

το αντικείµενο και τα άλλα χαρακτηριστικά τους και των οποίων οι τυχόν διαφορές 

στους ειδικότερους όρους δεν µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά το συµφωνηµένο 

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

προσαρµογών.  
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Οι παράγοντες που καθορίζουν και επηρεάζουν τη συγκρισιµότητα των 

συναλλαγών µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων είναι: 1. τα χαρακτηριστικά των 

αγαθών ή υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείµενο των συναλλαγών, όπως: - για τα 

ενσώµατα αγαθά, τα φυσικά χαρακτηριστικά προϊόντος, η ποιότητα, η αξιοπιστία, η 

διαθεσιµότητα, ο όγκος πωλήσεων, - για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, η µορφή της 

συναλλαγής (πώληση ή παραχώρηση χρήσης), το είδος του άυλου περιουσιακού 

στοιχείου, η διάρκεια και η έκταση της νοµικής προστασίας, τα προσδοκώµενα οφέλη 

από τη χρήση αυτών, - για τις υπηρεσίες, η φύση και η έκταση παρεχόµενων 

υπηρεσιών.  

2.οι σηµαντικές οικονοµικές λειτουργίες, οι κίνδυνοι που αναλαµβάνονται και 

τα µέσα (κτίρια, εξοπλισµός, άυλα, κλπ) που χρησιµοποιούνται, τα οποία αποτελούν 

στοιχεία της λειτουργικής ανάλυσης (functional analysis) που περιλαµβάνεται στον 

φάκελο τεκµηρίωσης. 3. οι συµβατικοί όροι, δηλαδή ο καταµερισµός ευθυνών, 

κινδύνων και οφελών µεταξύ των συνδεδεµένων επιχειρήσεων (προθεσµίες, 

εγγυητικοί όροι σε συµβόλαια, κλπ). 4. οι οικονοµικές συνθήκες των συγκρινόµενων 

µερών και των συναλλαγών τους, (γεωγραφική θέση, αγοραστική δύναµη, 

ανταγωνιστικότητα, µέγεθος αγοράς, κόστος παραγωγής, κόστος εργασίας, κλπ.). 5. 

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

σε αγορές, ανάπτυξη νέων και καινοτόµων προϊόντων, αύξηση µεριδίου αγοράς, 

κλπ.). Για την άντληση συγκριτικών στοιχείων οι επιχειρήσεις µπορούν να 

χρησιµοποιούν και οποιαδήποτε τράπεζα πληροφοριών, µε υποχρεωτική αναφορά 

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

στοιχείων κ.λπ.). Σε περίπτωση που από την εφαρµογή της ακολουθούµενης µεθόδου 

ενδοοµιλικής τιµολόγησης και τη χρήση συγκριτικών στοιχείων προκύπτει ένα εύρος 

τιµών ή κέρδους, απορρίπτεται το 25% των χαµηλότερων τιµών και το 25% των 

υψηλότερων, µε τη χρήση τεταρτηµόριων. Ο προσδιορισµός των τεταρτηµορίων 

γίνεται ως εξής: Q1 = πρώτο τεταρτηµόριο = 25ο εκατοστιαίο σηµείο Q2 = διάµεσος 

= 50ο εκατοστιαίο σηµείο Q3 = τρίτο τεταρτηµόριο = 75ο εκατοστιαίο σηµείο Ως 

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

οποιαδήποτε τιµή µεταξύ του πρώτου και του τρίτου τεταρτηµόριου (25ου 
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εκατοστιαίου σηµείου έως και του 75ου εκατοστιαίου σηµείου), µε επαρκή 

αιτιολόγηση της επιλογής.  11

Σηµειώσεις Σεµιναρίου Ενδοοµιλικών Συναλλαγών Κωστής Ν. Ντρούκας 2111
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

1. Παράδειγµα εταιρείας συµµετοχών   

 Η µητρική εταιρεία προβαίνει στη σύσταση µιας εταιρείας συµµετοχών σε ένα 

Διεθνές  offshore Χρηµατοοικονοµικό  Κέντρο, στην οποία η συµµετοχή της είναι σε 

ποσοστό  100%  στο µετοχικό κεφάλαιο. Για την επιλογή του τόπου εγκατάστασης 

της εταιρείας συµµετοχών διενεργούνται οι συµφωνίες αποφυγής διπλής 

φορολόγησης που έχει το χρηµατοοικονοµικό κέντρο µε τις χώρες που επιθυµεί να 

εγκαταστήσει τις θυγατρικές της Α και Β. 

Έστω ότι µεταξύ της χώρας συµµετοχών και της χώρας θυγατρικής Α ο φόρος 

των µερισµάτων είναι 12,5 %. Μεταξύ της χώρας θυγατρικής Α και Β ο φόρος των 

µερισµάτων είναι 2%. Μεταξύ της χώρας εγκατάστασης της εταιρίας συµµετοχών και 

της χώρας Β τα µερίσµατα δεν υπόκεινται σε φορολόγηση. Τέλος, µεταξύ της χώρας 

Α και της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας συµµετοχών δεν υπάρχει σύµβαση 

αποφυγής διπλής φορολόγησης.  

Η προτεινόµενη λύση είναι η εξής: 

Η εταιρεία συµµετοχών ιδρύει την θυγατρική Β στην οποία κατέχει το 100%. 

Δευτερευόντως µέσω της θυγατρικής Β ιδρύεται η θυγατρική Α. Αποτέλεσµα είναι τα 

µερίσµατα που θα πληρωθούν από την θυγατρική Α στην Β να φορολογηθούν µε 2% 

και από εκεί να µεταφερθούν στην χώρα της σύστασης της εταιρείας συµµετοχών 

χωρίς καµία παρακράτηση φόρου. Εάν η κίνηση γινόταν απευθείας από µε µεταφορά 

µερισµάτων από την Α στην εταιρεία συµµετοχών απευθείας τότε ο φόρος των 

µερισµάτων θα ήταν 12,5%. Τέλος, τα κέρδη που συγκεντρώνονται στην εταιρεία 

συµµετοχών δεν φορολογούνται από τη µητρική έως ότου πραγµατοποιηθεί ο 

επαναπατρισµός. 
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2. Παράδειγµα Εµπορικής Εταιρείας 

Παράδειγµα 1 

Μητρική Εταιρεία                              Εξωχώρια Εταιρεία 

Θυγατρική Εταιρεία  

Η µητρική εταιρεία κατασκευάζει σε πολύ χαµηλό κόστος εξειδικευµένες 

βίδες που είναι απαραίτητες για την κατασκευή µαχητικών αεροσκαφών. Το κόστος 

για την κατασκευή των βιδών από τη χώρα της θυγατρικής οπότε η εισαγωγή αυτών 

είναι προτιµητέα. 

Η µητρική εταιρεία αντί να πουλήσει βίδες απευθείας στην θυγατρική, τις 

πουλάει στη χαµηλότερη δυνατή τιµή στην εξωχώρια  εταιρεία. Η εξωχώρια εταιρεία 

µε τη σειρά της είναι αυτή που θα εξάγει τις βίδες στην θυγατρική εταιρεία 

αποκοµίζοντας κέρδος. Το κέρδος που θα πραγµατοποιηθεί στην εξωχώρια  εταιρεία 

δεν φορολογείται ή φορολογείται µε πολύ χαµηλό συντελεστή.  

Η θυγατρική εταιρεία αγοράζει τις βίδες σε πολύ υψηλή τιµή και ως εκ τούτου 

το περιθώριο κέρδους από την πώλησή τους είναι πολύ µικρό. Η πολύ υψηλή τιµή 

πώλησης των βιδών από την εξωχώρια στην θυγατρική δικαιολογείται από την 

εξειδίκευση του προϊόντος και πιθανόν από την τεχνογνωσία που χρειάζεται. 

Δεδοµένου ότι η εξωχώρια εταιρεία αποτελεί το µοναδικό προµηθευτή βιδών δεν 

τίθεται ζήτηµα υπερτιµολόγησης του προϊόντος. 
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Με αυτού του είδους τη συναλλαγή η µητρική εταιρεία έχει πουλήσει τις 

βίδες στο κόστος και εµφανίζει πολύ λίγα φορολογητέα κέρδη ενώ η υπεράκτια 

εταιρεία έχει αποκοµίσει ένα τεράστιο κέρδος.  

Σε αντίθετη περίπτωση εάν δηλαδή η µητρική πουλούσε απευθείας στην 

θυγατρική τότε ο συνολικός φόρος θα ήταν µεγαλύτερος. Αν πουλούσε στη χαµηλή 

τιµή που πούλησε στην εξωχώρια η θυγατρική θα φορολογούταν µε µεγαλύτερο 

ποσοστό σε περισσότερα κέρδη καθώς θα εµφάνιζε τεράστιο περιθώριο κέρδους ενώ 

αν πουλούσε σε υψηλότερη τιµή στη θυγατρική θα φορολογούνταν αντίστοιχα για 

περισσότερα κέρδη.  

Παράδειγµα 2 

Εισαγωγέας                         Κατασκευαστής 

            Εξωχώρια Εταιρεία 

Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, ο εισαγωγέας παραγγέλνει προϊόντα από τον 

κατασκευαστή αξίας 50.000€. Ο κατασκευαστής εκδίδει τιµολόγιο µε την πραγµατική 

αξία των προϊόντων στο όνοµα του εισαγωγέα και αποστέλλει τα προϊόντα. Ο 

εισαγωγέας παραλαµβάνει τα προϊόντα και τα έγγραφα φόρτωσης ωστόσο κατά τον 

εκτελωνισµό τους δεν εµφανίζει το τιµολόγιο και στην θέση του εµφανίζει ένα άλλο 

αξίας 60.000€. 

Για να ολοκληρωθεί ωστόσο η συναλλαγή, ο εισαγωγέας θα πρέπει να 

αποστείλει το ποσό των 50.000€ στον κατασκευαστή. Για τον σκοπό αυτό ο 

εισαγωγέας ανοίγει ένα λογαριασµό στον όνοµα εξωχώριας εταιρείας σε τράπεζα του 

εξωτερικού. Εκεί καταθέτει τα 60.000€ και από αυτά τα 50.000€ αποστέλονται στον 

κατασκευαστή ενώ τα υπόλοιπα 10.000€ µένουν στο λογαριασµό. 
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Με τον τρόπο αυτό ο εισαγωγέας έχει αποκοµίσει κέρδος 10.000€ το οποίο 

δεν θα φορολογηθεί ενώ η υπερτιµολόγηση που πραγµατοποίησε επιβαρύνει το 

κόστος το οποίο µετακυλύετε στην αγορά.   

Παράδειγµα 3 

Εισαγωγέας                                                                                   Κατασκευαστής                                       

  

Nominee Εξωχώρια Εταιρεία 

 Στο παράδειγµα που αναλύθηκε παραπάνω µπορεί να ακολουθηθεί και µια άλλη 

διαδικασία. Πιο συγκεκριµένα ο κατασκευαστής µπορεί να εκδώσει τιµολόγιο αξίας 

50.000€ προς µια εξωχώρια εταιρεία. Η εξωχώρια εταιρεία εκδίδει τιµολόγιο αξίας 

60.000€ προς µια εταιρεία nomineeάλλου κράτους, η οποία µε τη σειρά της εκδίδει 

τιµολόγιο αξίας 60.000€  προς τον εισαγωγέα. Η εταιρεία nomineeενηµερώνει τα 

βιβλία της ως προς το εµπορικό της κέρδος. Προκειµένου να ολοκληρωθεί ο 

διακανονισµός η εταιρεία nomineeθα καταθέσει τα 60.000€ στο λογαριασµό της 

εξωχώριας εταιρείας και από εκεί θα πληρωθεί ο κατασκευαστής. Εποµένως µε αυτή 

τη συναλλαγή  θα έχει εξοφληθεί το χρέος στον κατασκευαστή, θα έχουν µεταφερθεί 

20.000€ τα οποία είναι αφορολόγητα στο εξωχώριο κέντρο, θα έχει πληρωθεί η 

εταιρεία αντιπροσώπευσης µέσω του ποσοστού κέρδους και ο εισαγωγέας θα φέρει 

ένα υπερκοστολογηµένο τιµολόγιο, το υπερβάλλον κόστος του οποίου θα 

µετακυλήσει στην αγορά.  

3. Παραδείγµατα Μεθόδων Τεκµηρίωσης 

1. Παράδειγµα µεθόδου συγκρίσιµης µη ελεγχόµενης τιµής(Comparable 
Uncontrolled Price Method- CUP) 
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 Όπως ήδη επισηµάνθηκε η µέθοδος αυτή  αφορά τη σύγκριση των τιµών των 

συναλλαγών συνδεδεµένων εταιρειών ενός οµίλου µε τις τιµές συναλλαγών, που 

µπορούν να έχουν οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις.  

 Για παράδειγµα έχουµε τη µεταφορά των αυτοκινήτων µεταξύ συνδεδεµένων 

επιχειρήσεων. Αρχικά έχουµε την επιχείρηση Α µε δραστηριότητα της την παραγωγή 

αυτοκινήτων στη Γερµανία  και στη συνέχεια έχουµε την επιχείρηση Β  στην Ιταλία, 

όπου η επιχείρηση αυτή αποτελεί θυγατρική της Α και  µεταπωλεί τα αυτοκίνητα σε 

εµπόρους αυτοκινήτων. Με την εφαρµογή της µεθόδου µη ελεγχόµενης τιµής θα 

επιδιωχθεί να διερευνηθεί αν η τιµή που χρεώνεται για τα αυτοκίνητα έχει µεταφερθεί 

στο πλαίσιο της ελεγχόµενης συναλλαγής. Ουσιαστικά, λοιπόν, θα ελεγχθεί αν η τιµή 

που χρεώνεται η καταβάλλεται για τα αυτοκίνητα έχει µεταφερθεί σε συγκρίσιµες µη 

ελεγχόµενες συναλλαγές µεταξύ των επιχειρήσεων Α και Β, που δρουν σε Γερµανία 

και Ιταλία αντίστοιχα. Αντίθετα, αν η εταιρεία Β ήταν ανεξάρτητη θα έπρεπε να 

αυξηθεί η τιµή, λόγω της προσθήκης ναύλων και ασφάλιστρων.  

2. Παράδειγµα µεθόδου τιµής µεταπώλησης (Resale Price Method-RPM) 

 Η εταιρεία Α είναι µία εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικών ειδών και η εταιρεία Β 

είναι η θυγατρική της εταιρεία και διανέµει τα προϊόντα της µητρικής εταιρείας. Η 

εταιρεία Α αποφασίζει  να επιλέξει και µία ανεξάρτητη επιχείρηση για την προώθηση 

και τη διανοµή των προϊόντων της, την εταιρεία Γ. Μέσω της εφαρµογής της τιµής 

µεταπώλησης θα προωθηθεί η αξιολόγηση των συναλλαγών της µητρικής εταιρείας 

µε τη θυγατρική και την ανεξάρτητη εταιρεία. Κατά συνέπεια προωθείται η 

αξιολόγηση των συναλλαγών των συνδεδεµένων εταιρειών Α και Β  και των 

συναλλαγών µεταξύ του ανεξάρτητου κατασκευαστή Α και του διανοµέα Γ.  

Με τον τρόπο αυτό η τιµή πώλησης καθορίζεται ως εξής  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Ανεξάρτητη  εταιρεία Γ 

Περιθώριο Ακαθόριστου κέρδους                                                        250 

Δαπάνες µάρκετινγκ                                                                                70 

Τιµή µεταπώλησης                                                                             2500 

Θυγατρική εταιρεία Β  

Πώληση σε ανεξάρτητη επιχείρηση                                                      2500 

Μείον περιθώριο ακαθόριστου κέρδους                                                  250 

Μείον Δαπάνεςµάρκετινγκ                                                                       70 

Ενδοοµιλική τιµή                                                                                     2180 

3. Παράδειγµα µεθόδου κόστους πλέον περιθωρίου κέρδους (Cost Plus 
Method-CPM) 

 Η επιχείρηση Α κατασκευάζει καπάκια για µπουκάλια αναψυκτικών στην 

Ελλάδα.  Η εταιρεία αυτή πουλά τα προϊόντα της στη θυγατρική της εταιρεία Β στην 

Κύπρο. Το µικτό κέρδος της επιχείρησης Α είναι 6 %. Στα λειτουργικά έξοδα της 

επιχείρησης συµπεριλαµβάνονται και οι ευρύτερες δαπάνες, οι οποίες δεν 

επιβαρύνουν την τιµή της πώλησης των καπακιών.  

     Στον ίδιο τοµέα δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και οι  2 ανεξάρτητες εταιρείες 

στην  Γ και Δ.  Οι δύο αυτές εταιρείες  έχουν ποσοστό ακαθόριστου κέρδους από 3 % 

- 6 % και οι ευρύτερες δαπάνες επιβαρύνουν την τιµή της πώλησης των καπακιών. 

Με τον τρόπο αυτό οι δύο αυτές εταιρείες οφείλουν να προσαρµόσουν τα µικτά 

κέρδη τους.  
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4. Παράδειγµα µεθόδου καθαρού κέρδους συναλλαγής (Transactional Net 
Margin Method-TNMM) 

 Η συνδεδεµένη επιχείρηση Α κατασκευάζει αυτοκίνητα στη Ισπανία, τα οποία 

πουλάει στη συνδεδεµένη επιχείρηση Β. Η επιχείρηση Β στη συνέχεια πουλά τα 

αυτοκίνητα στην ανεξάρτητη επιχείρηση Γ, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο 

της εµπορίας αυτοκινήτων. Η µέθοδος του καθαρού κέρδους συναλλαγής είναι 

απαραίτητη στην περίπτωση αυτή, χρησιµοποιώντας έναν οικονοµικό δείκτη,  µε 

βάση το περιθώριο καθαρού κέρδους  του κατασκευαστή, δηλαδή της επιχείρησης Α. 

Στόχος της, επίσης, είναι η αναζήτηση για συγκρίσιµους διανοµείς, εξετάζοντας το 

πρότυπο σύγκρισης , που χρησιµοποιεί αυτή η µέθοδος.  

Επίσης , στην περίπτωση των συνδεδεµένων µερών  διανοµέων έχουµε τα εξής : 

                                                        Αρχικά                         Συγκριτική Ανάλυση 

Τιµή µεταπώλησης                            12.000                                  12.000 

Κόστος πωληθέντων                             ;                                          9.500 

Μικτό κέρδος                                        ;                                          2.500 

Λειτουργικά Έξοδα                              2.000                                  2.000 

Λειτουργικά κέρδη                                    ;                                        500 (5% της  

                                                                                                      τιµής µεταπώλησης) 

5. Παράδειγµα µεθόδου επιµερισµού του κέρδους (Profit Split Method-
PSM) 

 Η εταιρεία Α είναι µία εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων και 

µεταπουλάει τα υλικά αυτά σε µία συνδεδεµένη επιχείρηση Β που τα χρησιµοποιεί 

για την κατασκευή ηλεκτρονικών προϊόντων. Και οι δύο εταιρείες χρησιµοποιούν 

καινοτόµες πρακτικές για την κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων και 
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ηλεκτρονικών προϊόντων. Η εταιρεία  Γ είναι και αυτή  µία συνδεδεµένη εταιρεία, η 

οποία διανέµει τα προϊόντα. Η ενδοοµιλική  τιµή των επιχειρήσεων Β και Γ 

ακολουθεί την αρχή των ίσων αποστάσεων  µε βάση τη µέθοδο της τιµής 

µεταπώλησης, ενώ η µέθοδος επιµερισµού του κέρδους ακολουθεί την αρχή ίσων 

αποστάσεων στην ενδοοµιλική τιµή των επιχειρήσεων  Α και Β, µε βάση τα άυλα 

περιουσιακά τους στοιχεία. 

Η µέθοδος αυτή µπορεί να αξιοποιηθεί, για να διερευνηθούν συγκρίσιµα 

στοιχεία για ανεξάρτητους κατασκευαστές που δεν έχουν άυλα περιουσιακά στοιχεία.  

Το επιµερισµένο κέρδος διανέµεται στις επιχειρήσεις Α και Β. µε την προϋπόθεση ότι 

οι σχετικές δαπάνες µπορούν να διευκολύνουν τη µέτρηση της σχετικής αξίας των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων της κάθε επιχείρησης. Τέλος, τα καθαρά κέρδη των 

επιχειρήσεων Α κι Β υπολογίζονται για να καθοριστεί η τιµή µεταπώλησης.  

4. Η απάτη της µπανάνας  
 Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα από την διεθνή βιβλιογραφία για να 

κατανοήσουµε τη χρησιµότητα των ενδοοµιλικών συναλλαγών είναι το παράδειγµα 

της µπανάνας. Σύµφωνα µε το παράδειγµα αυτό η αγοροπωλησία της µπανάνας 

µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους.  

 Σύµφωνα µε την πρώτη αντίληψη, την οποία αποδέχονται οι περισσότεροι, αν 

και στην πράξη λιγότερο πιθανό να εφαρµοστεί, ένας εργάτης σε µια χώρα που 

παράγεται η µπανάνα, εργάζεται για µια πολυεθνική,  µαζεύει  τη µπανάνα η οποία 

συσκευάζεται και εξάγεται σε κάποια πλούσια χώρα. Εκεί η µπανάνα πωλείται από 

την πολυεθνική στα σούπερ µάρκετ όπου και καταλήγει στους καταναλωτές 

(Γκιγκέλου, 2014).  

 Η δεύτερη αντίληψη είναι αυτή η οποία αναφέρεται στην έννοια των 

ενδοοµιλικών συναλλαγών, ως µέσου προκειµένου οι πολυεθνικές να αποφύγουν τη 

φορολόγηση και να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει 

και άλλες εταιρείες οι οποίες συµµετέχουν σε αυτήν την συναλλαγή, η οποία 

πραγµατοποιείται µε απλό τρόπο. 
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 Με βάση τη δεύτερη αντίληψη, ισχύουν τα ακόλουθα: η έδρα της πολυεθνικής 

είναι η Βρετανία και η χώρα παραγωγής της µπανάνας είναι η Ονδούρα. Επιπλέον η 

πολυεθνική έχει τη χρηµατοπιστωτική θυγατρική της στο Λουξεµβούργο. Έτσι στο 

παραπάνω παράδειγµα η έδρα της πολυεθνικής είναι η Βρετανία και η χώρα 

παραγωγής της µπανάνας η Ονδούρα. Επιπλέον η πολυεθνική έχει τη 

χρηµατοπιστωτική θυγατρική της στο Λουξεµβούργο. Υποθέτουµε ότι από τη 

συναλλαγή που προέκυψε από τη µητρική στην Βρετανία, η θυγατρική της Ονδούρα 

αποκόµισε κέρδος 40εκ ευρώ. Η µητρική της Βρετανίας έχει έξοδα ίσα µε το ποσό 

αυτό. Τα έξοδα αυτά αφαιρούνται από τα κέρδη που θα προκύψουν στην Βρετανία. Η 

θυγατρική της Ονδούρα εποµένως έχει κέρδος ίσο µε το ποσό αυτό και άρα θα πρέπει 

να φορολογηθεί για αυτό. Στο σηµείο αυτό είναι φανερή η χρησιµότητα της δεύτερης 

θυγατρικής χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα. Η θυγατρική αυτή δίνει δάνειο στην 

θυγατρική στην Ονδούρα για το οποίο δάνειο χρεώνει τόκους 20.000.000ευρώ. Κατά 

συνέπεια, το συνολικό ποσό, το οποίο εµφανίζει ως κέρδος πρέπει να το καταβάλει 

στην  θυγατρική στο Λουξεµβούργο για την αποπληρωµή του δανείου (Γκιγκέλου, 

2014).  

 Εποµένως τα 20.000.000 ευρώ έχουν πλέον µεταφερθεί στο Λουξεµβούργο. 

Παρά το γεγονός ότι ο φορολογικός συντελεστής που αφορά στα κέρδη των 

εταιρειών δεν είναι ιδιαίτερα χαµηλός σε σχέση µε τα υπόλοιπα κράτη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο το ποσοστό του φόρου που πρέπει να καταβληθεί είναι 

πάρα πολύ χαµηλό και διαπραγµατεύσιµο όσον αφορά τα κέρδη που προκύπτουν από 

τις ξένες εταιρείες. Σύµφωνα λοιπόν µε την παραπάνω εκδοχή, έχει επιτευχθεί κέρδος 

για την εταιρεία (ως όµιλο) καθώς µετέφερε τα 20.000.000 ευρώ σε ένα φορολογικό 

παράδεισο καταβάλλοντας τους ελάχιστους δυνατούς φόρους και ακολουθώντας 

ταυτόχρονα  όλες τις νόµιµες διαδικασίες. Τέλος, αποµένει να εξεταστεί η τιµή 

πώλησης της µπανάνας από την θυγατρική στην Ονδούρα στην µητρική εταιρεία. Ο 

λόγος ο οποίος ο καθορισµός της τιµής πώλησης είναι υψίστης σηµασίας 

προκειµένου να φανεί το συνολικό κέρδος που προκύπτει για τον όµιλο καθώς και για 

τον τρόπο που αυτό δηµιουργείται.  
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 Προκειµένου να προσδιορίσουµε την διαφορά µεταξύ κόστους παραγωγής και 

τελικής τιµής πώλησης της µπανάνας θα παρατεθεί ένα ακόµη παράδειγµα 

ενδοοµιλικών συναλλαγών από την  εφηµερίδα Guardian (6 Νοεµβρίου 2007). 

 Η αγορά της µπανάνας γενικά στην Βρετανία αποτελεί µια κερδοφόρα αγορά. 

Η µπανάνα αποτελεί το τρίτο κατά σειρά προϊόν που πωλείται στα βρετανικά σούπερ 

µάρκετ µε µέση τιµή πώλησης ανά µονάδα την µία λίρα (1,27 ευρώ /ισοτιµία 2007). 

Το αρχικό κόστος παραγωγής στη χώρα παραγωγής είναι 10 λεπτά του ευρώ. Στο 

ποσό αυτό περιλαµβάνεται το κόστος παραγωγής αξίας 8,5  λεπτά, 1 λεπτό το 

εργατικό κόστος και 0,5  λεπτό το κέρδος. Στη συνέχεια προστίθενται 4 λεπτά λόγω 

της χρήσης του δικτύου αγοράς το οποίο είναι εγκατεστηµένο στα νησιά Κέιµαν. 

Άλλα 4 λεπτά προστίθενται εξαιτίας της χρηµατοπιστωτικής στο Λουξεµβούργο και 

επιπλέον 2 λεπτά χρειάζεται να καταβληθούν στην θυγατρική εταιρεία στην Ιρλανδία 

λόγω χρήσης του εµπορικού σήµατος. Στο κόστος προστίθενται επιπλέον 2-4 λεπτά 

για την παροχή ασφάλειας καθώς και διοικητικών υπηρεσιών από συνδεδεµένες 

επιχειρήσεις που βρίσκονται στο Isleofman και στο Τζέρσεϋ αντίστοιχα. Τέλος, ένα 

ακόµα επιµέρους κόστος 8 λεπτών προκύπτει από το δίκτυο διανοµής συνδεδεµένης 

επιχείρησης στις Βερµούδες. Το επιπλέον κόστος υπολογίζεται σε 22 λεπτά, το οποίο 

δεν φορολογείται στην Βρετανία αλλά σε φορολογικούς παραδείσους όπου ο 

φορολογικός συντελεστής είναι µηδενικός ή πλησιάζει προς το µηδέν (Γκιγκέλου, 

2014).   

5. Οι µέθοδοι τιµολόγησης στην περίπτωση της µπανάνας  

Οι µέθοδοι τιµολόγησης περιλαµβάνουν µεθόδους τιµολογήσεων των 

ενδοοµιλικών συναλλαγών µε τρόπο που µπορούν να αποφευχθούν υπερτιµολογήσεις 

και να µπορεί να είναι εφικτή η µεταφορά κερδών του οµίλου σε φορολογικούς 

παραδείσους.  

Με βάση ένα άρθρο που δηµοσιεύτηκε στην Guadian, (6 Νοεµβρίου 2007) , η 

παγκόσµια αγορά της µπανάνας ελέγχεται σχεδόν ολοκληρωτικά από τρεις µεγάλες 

πολυεθνικές εταιρείες , την Chiquita,  Fresh Del Monte και την Dole, οι οποίες 

συνολικά κατέχουν τα δύο τρίτα της παγκόσµιας αγοράς.  
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Οι επιχειρήσεις αυτές δηµιουργώντας ένα ολιγοπώλιο, έχουν πετύχει να 

επιβάλλουν στις ενδοοµιλικές συναλλαγές τις δικές τους τιµές, αποφεύγοντας κάθε 

µορφή ελέγχου. Η βασική αιτία αυτού του φαινοµένου µπορεί να εντοπιστεί στους 

τρόπους ελέγχου των τιµών αυτών από τις αρµόδιες αρχές.  

Σε κάθε  µέθοδο τιµολόγησης που εφαρµόζεται από αυτές των  ενδοοµιλικών 

συναλλαγών που αναλύσαµε είναι σηµαντικός  ο παράγοντας της σύγκρισης, που 

µπορεί να αφορά την τιµή, το περιθώριο κέρδους, το κόστος, παρόµοια συναλλαγή ή 

παρόµοιες επιχειρήσεις. Η σύγκριση στο παραπάνω παράδειγµα µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί ανάµεσα στις τρεις εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν µε τον ίδιο 

τρόπο  και εφαρµόζουν τις ίδιες πρακτικές.  

Η Fresh del Monde επιλέγει  τα νησιά Κέϋµαν για να πραγµατοποιήσει τις 

χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές της και υπολογίζεται ότι έχει περισσότερες από 30 

εγκατεστηµένες θυγατρικές εταιρείες στα νησιά αυτά µε µηδενικό φορολογικό 

συντελεστή. Επιπλέον ένα πλήθος άλλων θυγατρικών εταιρειών της Fresh del Monde 

δραστηριοποιούνται  και σε άλλους φορολογικούς παραδείσους όπως είναι οι 

Βερµούδες, οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, το Γιβραλτάρ, και οι Ολλανδικές 

Αντίλλες. Οι άλλες δύο πολυεθνικές δεν έχουν καθορίσει όλες τις θυγατρικές τους 

παρά µόνο τις µεγαλύτερες εκ των οποίων 11 θυγατρικές της Chiquita 

δραστηριοποιούνται στις Βερµούδες και της Dolceστις Βερµούδες, το Πουέρτο Ρίκο 

και τη Λιβερία.  

Με βάση έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από την Guardian (2006) 

διαπιστώθηκε ότι οι τρεις πολυεθνικές εταιρείες είχαν ετήσιες πωλήσεις παγκοσµίως 

αξίας 50 δισεκατοµµυρίων δολαρίων και από τα οποία το συνολικό ετήσιο κέρδος 

προσέγγιζε τα  1,4 δισεκατοµµύρια δολάρια.  

Στο ίδιο οι φόροι που κατέβαλαν αντίστοιχα ανέρχονταν σε 200 εκατοµµύρια, 

µόλις το 14,3% των κερδών τους. Εξετάζοντας τη δράση τους και άλλες χρονικές 

περιόδους, επισηµαίνεται ο συνολικός ετήσιος φόρος των τριών εταιρειών δεν 

ξεπερνούσε το 8% όταν η φορολογία των εταιρειών στις  ΗΠΑ ανέρχεται στο 35% 

(Γκιγκέλου, 2014). 
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6. Διενέργεια ελέγχου για την τήρηση της αρχής ίσων αποστάσεων 

 Για να διενεργηθούν οι απαιτούµενες διαδικασίες για τον έλεγχο της αρχής ίσων 

αποστάσεων, ο αρµόδιος ελεγκτής καλείται να εξετάσει ορισµένες πληροφορίες 

σχετικά µε την υπό έλεγχο εταιρεία τα οποία αφορούν σε: 

• Γενικά στοιχεία της εταιρείας(έτος ίδρυσης, µεταβολές στη νοµική µορφή 

και έδρα). 

• Στρατηγική της εταιρείας(κύριοι άξονες στους οποίους βασίζεται η 

επιχείρηση, στόχοι για το µέλλον και τοµείς στους οποίους επικεντρώνεται) 

• Οργανωτική και Νοµική µορφή της εταιρείας 

• Γενική περιγραφή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της υπό 

εξέταση εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτή επιχείρηση 

• Τα οικονοµικά στοιχεία (Ισολογισµός και Κατάσταση Αποτελεσµάτων ) 

τόσο της υπό έλεγχο εταιρείας των συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρήσεων για 

την υπό έλεγχο περίοδο 

• Εντοπισµός των κυριότερων πελατών (της εταιρείας και των 

συνδεδεµένων επιχειρήσεων) 

• Συλλογή πληροφοριών (σχετικά µε την αγορά στην οποία 

δραστηριοποιείται η εταιρεία και καθώς και οι συνδεδεµένες επιχειρήσεις) 

• Συλλογή πληροφοριών σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο η εταιρεία 

τοποθετείται στην αγορά καθώς και τους κινδύνους τους οποίους 

αναλαµβάνει(κίνδυνος αγοράς, κίνδυνος αποθεµάτων, πιστωτικός κίνδυνος, 

κίνδυνος επισφαλειών). 

Μετά τη συλλογή πληροφοριών ως επακόλουθο είναι η οικονοµική ανάλυση της 

εταιρείας  µε βάση τις αρχές του Ο.Ο.Σ.Α(Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης). Σύµφωνα µε τις αρχές αυτές οι ξεχωριστές επιχειρήσεις που µαζί 

αποτελούν έναν πολυεθνικό όµιλο αντιµετωπίζονται ως ανεξάρτητες οντότητες κατά 
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τη φύση των συναλλαγών µεταξύ τους. Η τιµή µε την οποία µια ελεγχόµενη 

συναλλαγή πραγµατοποιείται θα πρέπει να συµµορφώνεται µε την αρχή ίσων 

αποστάσεων µε µία από τις µεθόδους που εξετάστηκαν παραπάνω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ  
1. Μέθοδος της Συγκρίσιµης Μη Ελεγχόµενης Τιµής (Comparable 

Uncontrolled Price – CUP). 

 Είναι σαφές ότι η συγκεκριµένη µέθοδος τιµολόγησης βασίζεται στην ύπαρξη 

τιµών στις συνδεδεµένες επιχειρήσεις των οµίλων, οι οποίες είναι τις περισσότερες 

φορές παρόµοιες µε αυτές των ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Η αποτελεσµατικότητα 

της, λοιπόν, θεωρείται µεγάλη, αν οι τιµές των συνδεδεµένων επιχειρήσεων είναι 

παρόµοιες ή παρουσιάζουν µία σχετικά µικρή µόνο διαφοροποίησή. Επιπλέον, 

θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική η δυνατότητα σύγκρισης όχι µόνο των προϊόντων ή 

των υπηρεσιών αλλά και των λειτουργιών τους. Για την επιτυχή της αξιοποίηση 

µπορούν, επίσης, να χρησιµοποιηθούν διάφορες προσαρµογές, χωρίς, όµως, να 

µεταβάλλεται η τιµή τους. Σε αρκετές περιπτώσεις, όµως, θεωρείται δυσλειτουργική 

η εφαρµογή της, ειδικά, όταν εµφανή είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

πολυπλοκότητας των αγορών και της διαφοροποίησης του προϊόντος. Τέλος, όταν δεν 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί η συγκεκριµένη µέθοδος αξιοποιούνται µε µέθοδος της 

µεταπώλησης και η µέθοδος του κόστους πλέον περιθωρίου κόστους. 

2. Μέθοδος της Τιµής Μεταπώλησης (Resale Price Method – RPM) 

 Με τη συγκεκριµένη µέθοδο επιχειρείται να αξιολογηθεί εάν αντιµετωπίζεται 

µε τον ίδιο τρόπο το µικτό κέρδος των συνδεδεµένων επιχειρήσεων σε σχέση µε τις 

συναλλαγές ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Επιπλέον, αξίζει να επισηµανθεί ότι 

αξιοποιείται περισσότερο από επιχειρήσεις µε εµπορικές δραστηριότητες, ενώ η 

αποτελεσµατικότητα της είναι µεγαλύτερη σε πωλήσεις αγαθών και όχι σε υπηρεσίες. 

Δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί, αν τα προϊόντα που είναι για πώληση έχουν υποστεί 

οποιαδήποτε µορφή επεξεργασίας ή έχει επιλεγεί η ενσωµάτωση τους σε άλλα 

προϊόντα. Ουσιαστικά χρησιµοποιείται από επιχειρήσεις που επιλέγουν να µη 

προσθέσουν ιδιαίτερη αξία στα πωλούµενα προϊόντα, τα οποία προορίζονται για 
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µεταπώληση. Τέλος, µπορούν να αξιοποιηθούν οι βασικές αρχές της εσωτερικής και 

της εξωτερικής σύγκρισης.  

3. Μέθοδος του Κόστους Πλέον Περιθωρίου Κέρδους (Cost Plus Method-
CPM) 

 Με τη µέθοδο αυτή βασική προϋπόθεση θεωρείται η προσαύξηση του 

κόστους παραγωγής υπηρεσιών ή προϊόντων. Ουσιαστικά, «η τιµολόγηση της 

ενδοοµιλικής συναλλαγής γίνεται στην αξία του κόστους απόκτησης ή παραγωγής 

του αγαθού ή της υπηρεσίας, προσαυξηµένου µε το περιθώριο κέρδους». Στο πλαίσιο 

αυτό στόχος είναι η παρουσίαση του κατάλληλου κέρδους, όπως αυτό καθορίζεται 

από τα περιουσιακά στοιχεία, τις λειτουργίες και τους δυνητικούς κινδύνους.  

Επίσης, απαραίτητη είναι να µπορούν να αναλυθούν µε απόλυτη ακρίβεια τα 

διάφορα κόστη, ενώ ιδιαίτερη σηµασία δίνεται, όπως και στην προηγούµενη µέθοδο 

στην ανάλυση και τη σύγκριση των διαφόρων λειτουργιών. Μπορεί να θεωρηθεί 

αξιόπιστη µέθοδος, αν η τήρηση των λογιστικών µεθόδων κοστολόγησης γίνεται µε 

συνεπή τρόπο, και ανάµεσα σε επιχειρήσεις που αποτελούν τους οµίλους και σε 

ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Τέλος, ο υπολογισµός του δείκτη του συνολικού κόστους 

πλέον περιθωρίου κέρδους µπορεί να βασιστεί στη σύγκριση συναλλαγών µη 

συνδεδεµένων επιχειρήσεων και στη σύγκριση ανεξάρτητων συναλλαγών στο 

εσωτερικό της κάθε επιχείρησης.  

4. Μέθοδος Καθαρού Κέρδους Συναλλαγής (Transactional Net Margin 
Method-TNMM) 

Ακολουθεί και αυτή η µέθοδος την αρχή των ίσων αποστάσεων (Arm’s length 

compensation) και επιχειρεί να συγκρίνει εάν τα οικονοµικά αποτελέσµατα των 

συναλλαγών που έχουν οι συνδεδεµένες επιχειρήσεις είναι διαφορετικά ή όµοια µε 

τις συναλλαγές άλλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τοµέα. 

Διαφοροποιείται από τις άλλες µεθόδους που αξιοποιούνται για τον  έλεγχο 

των συναλλαγών στο ότι είναι πιο ελαστική στα πρότυπα σύγκρισης που υιοθετεί  σε 

σχέση µε τα πρότυπα που ακολουθούν οι άλλες συναλλακτικές µέθοδοι. Ειδικότερα, 

  
 57



διαφοροποιείται από την µέθοδο της σύγκρισης του κέρδους στο ότι προτεραιότητα 

της αποτελεί η σύγκριση των ίδιων των επιχειρήσεων και όχι των συναλλαγών. 

Επιπλέον, µπορεί να εφαρµοστεί, χωρίς την αξίωση της ύπαρξης λεπτοµερών 

πληροφοριών για το µικτό περιθώριο κέρδους ή την ίδια την τιµή. Τέλος, 

διαφοροποιείται στο ότι η εφαρµογή της δεν αφορά το µικτό περιθώριο αλλά το 

καθαρό περιθώριο. 

5. Μέθοδος του Επιµερισµού του Κέρδους (Profit split method-PSM) 

 Βασικός στόχος της αξιοποίησης αυτής της µεθόδου είναι ο προσδιορισµός 

και ο επιµερισµός του συνολικού κέρδους, όπως αυτό προκύπτει στα στάδια της 

παραγωγής, της διανοµής και της πώλησης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι επιδιώκεται ο 

επιµερισµός του συνολικού κέρδους στις συνδεδεµένες επιχειρήσεις µε έγκυρο και 

αξιόπιστο τρόπο. Για την εγκυρότητα και την αποτελεσµατικότητα αυτής της 

µεθόδους απαιτείται « ο επιµερισµός του συνολικού κέρδους στο ίδιο αποτέλεσµα ως 

προς τη διανοµή του κέρδους µεταξύ των συνδεδεµένων εταιρειών όπως προκύπτει 

από µια σύµβαση που έχει καταρτιστεί µε βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων (π.χ. 

µεταξύ εταιρειών που συµµετέχουν σε joint-ventures, κοινοπραξίες)». Ουσιαστικά, η 

µέθοδος αυτή αξιοποιείται, όταν επιλέγεται να προστεθεί στο τελικό προϊόν 

προστιθέµενη αξία, η οποία είναι µεγαλύτερη «από τη χρήση άυλων περιουσιακών 

στοιχείων µεγάλης αξίας» . 12

2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Ένας έντονος διεθνής ανταγωνισµός χαρακτηρίζει τη σύγχρονη παγκοσµιοποιηµένη 

κοινωνία, υπερβαίνοντας τα στενά τοπικά όρια και κυριαρχώντας στις διεθνείς  

αγορές. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, επίσης, της σύγχρονης παγκοσµιοποιηµένης 

οικονοµίας αποτελεί η αξιοποίηση των νέων  τεχνολογιών, διευρύνοντας τις 

πρακτικές .ταχείας και  ασφαλούς µεταφοράς τεράστιων χρηµατικών ποσών µεταξύ 

των αποµακρυσµένων χωρών και οµαλής λειτουργίας των επιχειρήσεων που 

www. Transfer. Pricing. gr : Μέθοδοι Τεκµηρίωσης µε βάση τις Οδηγίες του ΟΟΣΑ – Μη 12

Παραδοσιακές Μέθοδοι 
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διεισδύον σε ξένες αγορές. Γίνεται σαφές, λοιπόν,  ότι η καλλιέργεια µία ενιαίας 

καταναλωτικής συνείδησης αποτελεί βασικό παράγοντα διαµόρφωσης µιας 

παγκόσµιας αγοράς, η οποία, όµως, θέτει ένα συγκεκριµένο πλαίσιο λειτουργίας. 

Η έντονα παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία έχει καταστήσει, λοιπόν,  τις 

ενδοοµιλικές συναλλαγές µια καθηµερινή ανάγκη για τις επιχειρήσεις. Η µάχη 

ανάµεσα στις επιχειρήσεις οι οποίες εντείνουν τις προσπάθειες τους καθηµερινά για 

τη µεγιστοποίηση των κερδών και από την άλλη πλευρά οι φορολογικές αρχές οι 

οποίες επιδιώκουν τη µεγιστοποίηση του φορολογητέου τους εισοδήµατος είναι 

συνεχής. Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να παρουσιάσει τις πτυχές που 

περιστρέφονται γύρω από το ζήτηµα κυρίως των ενδοοµιλικών συναλλαγών καθώς 

και τους σκοπούς και τις αρχές πάνω στις οποίες στηρίζονται, τη νοµοθεσία την οποία 

τις διέπει, τις κατευθυντήριες γραµµές του Ο.Ο.Σ.Α(Οργανισµός Οικονοµικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης) για την προστασία των φορολογικών αρχών και τέλος 

τις µεθόδους που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις µε σκοπό την επίτευξη κερδών µέσω 

των ενδοοµιλικών συναλλαγών.  

Όλο και περισσότερες χώρες έχουν υιοθετήσει τις αρχές του 

Ο.Ο.Σ.Α(Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) για την προστασία 

τους από τις ενδοοµιλικές τιµολογήσεις ή έχουν αναθεωρήσει τις πρακτικές τους προς 

αυτήν την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα έχουν υιοθετήσει την αρχή των ίσων 

αποστάσεων(arm΄slength principle) και παράλληλα έχουν εντατικοποιήσει τους 

φορολογικούς ελέγχους µε σκοπό την αύξηση των φορολογικών εσόδων.  

Στην αντίθετη πλευρά βρίσκονται οι επιχειρήσεις οι οποίες χρησιµοποιούν 

διάφορες µεθόδους ενδοοµιλικών συναλλαγών µε σκοπό τη µείωση των φορολογικών 

εσόδων και την αύξηση των κερδών. Πιο συγκεκριµένα, όπως έχει προαναφερθεί οι 

στρατηγικοί στόχοι των ενδοοµιλικών συναλλαγών από τη σκοπιά των επιχειρήσεων 

διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: α) σε φορολογικούς σκοπούς (Taxation-

related Objectives) β) σε εσωτερικούς σκοπούς σχετιζόµενους µε τη διοίκηση της 

επιχείρησης (Internal or Management-oriented Objectives) καθώς και γ) σε διεθνείς ή 

λειτουργικούς σκοπούς(International or Operational Objectives. Στοιχεία όπως το 

αυξανόµενο κόστος συµµόρφωσης από την πλευρά των επιχειρήσεων , οι υψηλοί 
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φορολογικοί συντελεστές, η αδυναµία φορολόγησης του ηλεκτρονικών συναλλαγών 

καθώς και η έλλειψη ενός άρτια καταρτισµένου προσωπικού για την εξακρίβωση 

ενδοοµιλικών συναλλαγών οδηγεί σε ραγδαία  αύξηση του φαινοµένου.  

 Επιπλέον, πρέπει να επισηµανθεί ότι ιδιαίτερη σηµασία αποκτούν στο 

σύγχρονο ρευστό οικονοµικό περιβάλλον οι µέθοδοι τιµολόγησης των ενδοοµιλικών 

συναλλαγών, όπως ήδη επισηµάνθηκε. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται 

«συνοπτικά  η επιλογή της καταλληλότερης µεθόδου υπολογισµού του εύρους τιµών 

και περιθωρίων κέρδους που είναι σύµφωνα µε την «αρχή των ίσων αποστάσεων» . 13

κατά την τεκµηρίωση των συναλλαγών µεταξύ «συνδεδεµένων» επιχειρήσεων» 

www.forologikanea.gr/news/pleonektimata-kai-meionektimata-methodon-endoomilikis-13

timologisis/
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Πίνακας 2 –Αξιοποίηση µεθόδων τιµολόγησης συνδεδεµένων επιχειρήσεων 

Πηγή : www.forologikanea.gr/news/pleonektimata-kai-meionektimata-methodon-
endoomilikis-timologisis/ 

Όµως, υποστηρίζεται ότι το  ρυθµιστικό πλαίσιο παρουσιάζει αρκετά τρωτά 

σηµεία τα οποία εκµεταλλεύονται οι επιχειρήσεις για να µπορούν να µεγιστοποιούν 

τα κέρδη τους. Η αποτελεσµατικότητα των κατευθυντήριων οδηγιών του ΟΟΣΑ 

τίθεται υπό αµφισβήτηση αφού οι µέθοδοι προσδιορισµού των τιµών δεν 

αποδεικνύουν µε ακρίβεια την αρχή των ίσων αποστάσεων. 

Σε γενικές γραµµές είναι απαραίτητο η επιλογή και η υλοποίηση των 

ενδοµιλικών συναλλαγών να ακολουθεί τους κανόνες του Ο.Ο.Σ.Α(Οργανισµός 

Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) αλλά και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 

Δεδοµένα Η καλύτερη µέθοδος (από την πρώτη καλύτερη 
προς τη δεύτερη καλύτερη κλπ.)

Η µέθοδος της συγκρίσιµης µη ελεγχόµενης 
τιµής εφαρµόζεται µε την ίδια αξιοπιστία µε 
οποιαδήποτε άλλη.

Μέθοδος της συγκρίσιµης µη ελεγχόµενης τιµής 
(CUP).

Όταν το ένα συµβαλλόµενο µέρος στη 
συναλλαγή επιτελεί µη µοναδικές λειτουργίες 
(κατασκευαστής, διανοµέας, υπηρεσίες για τις 
οποίες υπάρχουν συγκρίσιµες συναλλαγές) και 
δεν συµβάλει µοναδικά στην συναλλαγή (π.χ. 
δηλαδή δεν παρέχει ένα µοναδικό άυλο αγαθό).

▪ Επιλέγονται µονόπλευρες µέθοδοι. 
▪ Η επιλογή του ελεγχόµενου µέρους της 

συναλλαγής γίνεται µε βάση το µέρος που 
επιτελεί τις πιο απλές λειτουργίες.

Η ελεγχόµενη επιχείρηση είναι ο πωλητής (π.χ. 
κατασκευαστής ή προµηθευτής).

▪ Μέθοδος του Κόστους πλέον του 
Περιθωρίου Κέρδους (CPM). 

▪ Μέθοδος του Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 
Συναλλαγής -TNMM  (σταθµισµένη στο 
κόστος, Net Cost Plus). 

Αν µπορούν να εφαρµοστούν και οι δύο 
αξιόπιστα εφαρµόζεται η πρώτη.

Η ελεγχόµενη επιχείρηση είναι ο αγοραστής 
( π . χ . δ ι α ν ο µ έ α ς ή π ά ρ ο χ ο ς 
υπηρεσιών marketing).

▪ Μέθοδος της Τιµής Μεταπώλησης (RPM). 
▪ Μέθοδος του Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 

Συναλλαγής –TNMM  (σταθµισµένη στα 
κέρδη, Return on Sales). 

Αν µπορούν να εφαρµοστούν και οι δύο 
αξιόπιστα εφαρµόζεται η πρώτη.

Όταν το κάθε συµβαλλόµενο µέρος στη 
συναλλαγή επιτελεί µοναδικές λειτουργίες και 
συµβάλει µοναδικά στην συναλλαγή (π.χ. 
παρέχει ένα µοναδικό άυλο αγαθό).

▪ Αµφίπλευρη Μέθοδος. 
▪ Μ έ θ ο δ ο ς Ε π ι µ ε ρ ι σ µ ο ύ τ ω ν 

Κερδών  (Transactional Profit Split 
Method). 
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τρόπου λειτουργίας των οµίλων, µε απώτερο στόχο την αποτελεσµατική διαχείριση 

των κινδύνων και τη βιώσιµη ανάπτυξη αυτών των επιχειρήσεων.  
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