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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο νη Πνιπεζληθέο Δπηρεηξήζεηο δηαδξακαηίδνπλ 

κείδνλνο ζεκαζίαο ξφιν ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, αθνχ έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ 

παγθφζκηνπ εκπνξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη είηε κεηαμχ απηψλ είηε εληφο ζηα πιαίζηα 

ηνπ νκίινπ κέζσ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. Με ηνλ φξν ελδννκηιηθή 

ηηκνιφγεζε αλαθεξφκαζηε ζηηο ηηκέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ελδννκηιηθέο 

ζπλαιιαγέο. Ζ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε ή transfer pricing ζεσξείηαη απφ πνιινχο 

νηθνλνκηθνχο δηεπζπληέο σο έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θνξνινγηθά δεηήκαηα πνπ 

ηνπο απαζρνινχλ θαη ε δηεζλήο θνηλφηεηα ζπλεηδεηνπνηεί φιν θαη πεξηζζφηεξν φηη ζα 

κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ ζεκαληηθά θνξνινγηθά έζνδα απφ κία απζηεξφηεξε 

εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε. ηελ παξνχζα εξγαζία 

γίλεηαη κία πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο έλλνηαο ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο κέζσ 

ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία ζε παγθφζκην θαη ζε εγρψξην επίπεδν. Δπηπιένλ εμεηάδεηαη ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε ψζηε λα επσθειεζνχλ ησλ δηαθνξψλ 

ηνπ θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο  αλά ρψξα κε ζθνπφ λα απνθχγνπλ ηελ πςειή 

θνξνιφγεζε ησλ θεξδψλ ηνπο. Σέινο, ελψ ζηε βηβιηνγξαθία ε ελδννκηιηθή 

ηηκνιφγεζε ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ζθνπνχο ειέγρνπ ηεο δηαρείξηζεο θαη γηα 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ θφξνπ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο 

πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ην ηειεπηαίν, θαη γίλεηαη εκθαλήο ν αληίθηππνο ηεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ζηηο πξαθηηθέο ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 

Λέξειρ-Κλειδιά: ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε, ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο, αξρή ησλ ίζσλ 

απνζηάζεσλ, πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, θνξνινγία.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

 Οη πνιπεζληθέο εηαηξείεο θαηέρνπλ κία εμέρνπζα ζέζε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. 

χκθσλα κε ηνπο Dunning θαη Lundan
1
 , πνιπεζληθή επηρείξεζε είλαη «ε επηρείξεζε 

εθείλε ε νπνία δηελεξγεί άκεζεο μέλεο  επελδχζεηο (ΑΞΔ) θαη ε νπνία έρεη ηελ 

ηδηνθηεζία ηεο, ή ειέγρεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, δξαζηεξηφηεηεο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα ρψξεο». Ο νξηζκφο απηφο αλαδεηθλχεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ πνιπεζληθψλ πνπ ηηο δηαθνξνπνηνχλ απφ άιιεο 

επηρεηξήζεηο. 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα ν αξηζκφο θαη ε νηθνλνκηθή επηξξνή ηνπο απμάλνληαη ζπλερψο. 

Οι κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο παίδνπλ ηνλ θπξίαξρν ξφιν ζην δηεζλέο εκπφξην, 

αθνχ νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ θαη εληφο ησλ πνιπεζληθψλ αληηπξνζσπεχεη έλα κεγάιν 

κεξίδην ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ. Δπηπιένλ, έλα κεγάιν κέξνο ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ πεξηιακβάλεη ηηο αιινδαπέο ζπγαηξηθέο ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ. 

χκθσλα κε κία παγθφζκηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2013 ζρεηηθά κε ηελ 

ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε ε Ernst & Young αλαθέξεη φηη «ζχκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ 

(Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο), πεξίπνπ ην 60% ηνπ 

παγθφζκηνπ εκπνξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζήκεξα ζην πιαίζην πνιπεζληθψλ 

εηαηξεηψλ»
2
. Ζ παγθνζκηνπνίεζε έρεη θαηαζηήζεη εχθνιν γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα 

δηεμάγνπλ δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο θαη ζηηο πνιπεζληθέο εηαηξίεο, απηφ έρεη δψζεη 

επθαηξίεο γηα ηε κεηαθνξά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εληφο ηνπ νκίινπ, δειαδή ζε 

ζπγαηξηθέο ζε δηάθνξεο ρψξεο κε δηαθνξεηηθέο δηθαηνδνζίεο. Οη ζπλαιιαγέο εληφο 

κηαο πνιπεζληθήο εηαηξείαο αλαθέξνληαη σο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο θαη νη ηηκέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο αλαθέξνληαη σο ελδννκηιηθή 

ηηκνιφγεζε. 

                                                           
1
 Dunning, J. H., & Lundan, S. M. (2008). Multinational enterprises and the global economy. 2nd edn. 

Cheltenham: Edward Elgar. 
2
 Ernst & Young. (2013). Navigating the Choppy Waters of International Tax – 2013 Global Transfer 

Pricing Survey. pp.3 
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 Οη πνιπεζληθέο εηαηξείεο κπνξνχλ λα νξίζνπλ ηηκέο γηα ηηο ελδννκηιηθέο  ζπλαιιαγέο 

νη νπνίεο ζα πξέπεη λα δηακνξθσζνχλ ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 

νξγαληζκνχ (εμσγελείο παξάγνληεο, ζηξαηεγηθή, δνκή, ζπζηήκαηα) απφ ηε κία 

πιεπξά, θαη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα (επηδφζεηο, νηθνλνκηθέο απνθάζεηο), απφ ηελ 

άιιε πιεπξά. ηαλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα ηφηε απαηηείηαη θαη ν αλάινγνο ρεηξηζκφο, δειαδή ε θαηάιιειε κέζνδνο 

θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ απηψλ. πσο αλαθέξακε παξαπάλσ, ε ελδννκηιηθή 

ηηκνιφγεζε είλαη ε δηαδηθαζία γηα ηε ζέζπηζε ηεο ηηκήο γηα κηα ζπλαιιαγή αγαζψλ ή 

ππεξεζηψλ κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ εληφο ελφο νξγαληζκνχ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη 

πνιπεζληθέο νξίδνπλ ηηο ηηκέο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ απνηεινχζε έλα 

ζεκαληηθφ δήηεκα γηα πνιιέο δεθαεηίεο. Ζ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε δηαθξίλεηαη απφ 

ηελ δπζθνιία λα νξηζηεί κία δίθαηε ηηκή γηα κία ζπλαιιαγή φηαλ απνπζηάδνπλ δχν κε 

ζπλδεδεκέλα κέξε.  Ζ ηηκνιφγεζε ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ζηηο ζπλαιιαγέο 

κεηαμχ κε ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ επεξεάδεηαη ζπλήζσο απφ νξηζκέλνπο παξάγνληεο 

ηεο αγνξάο, γηα παξάδεηγκα, ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ή ηηο πνιηηηθέο ζπλζήθεο, 

ελψ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ζπρλά αγλνεί απηνχο ηνπο παξάγνληεο ηεο 

αγνξάο. 

 ηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ πνιηηηθή ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο, ε θεληξηθή δηνίθεζε 

ζπλήζσο θαιείηαη λα πάξεη δχν θχξηεο απνθάζεηο:  

1. πνηα βάζε / κέζνδν λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη  

2.  εάλ νη ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο είλαη ππνρξεσηηθέο
3
. 

Οη ππνρξεσηηθέο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο , νπζηαζηηθά ζεκαίλνπλ φηη νη 

επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο θαινχληαη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ελδννκηιηθνχο πξνκεζεπηέο. Ο ζθνπφο ησλ θαη 'εληνιήλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ 

είλαη ζπλήζσο λα επηηεπρζνχλ νη ζπλέξγεηεο πνπ δηαζέηεη κία θαζεηνπνηεκέλε 

νξγάλσζε φπσο ε κάζεζε, ηα απμεκέλα θέξδε απφ ηελ απνθπγή ηεο δηπιήο 

πεξηζσξηνπνίεζεο, ηεο ζπλεξγαζίαο θ.α. Ζ κέζνδνο πνπ εθαξκφδεηαη εμαξηάηαη ηφζν 

απφ ηελ ελ ιφγσ ζπλαιιαγή φζν θαη απφ παξάγνληεο φπσο ε δηαζεζηκφηεηα ηεο 

εμσηεξηθήο αγνξάο, ηα ζέκαηα θνξνινγίαο, ηα ζπζηήκαηα παξνρήο θηλήηξσλ θιπ.. 

Τπάξρνπλ ηξεηο θχξηεο βάζεηο γηα ηηο ηηκέο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, απηέο 

                                                           
3
 Eccles, R. G., (1985). The Transfer Pricing Problem - A theory for practice. 
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είλαη νη ηηκέο ηεο αγνξάο, ηνπ θφζηνπο, ή νη δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ 

ζπλαιιαζζφκελσλ. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κέζνδνο πνπ βαζίδεηαη ζηελ αγνξά ή ζην νξηαθφ θφζηνο 

ζεσξείηαη απφ ηνλ Hirshleifer σο ν βέιηηζηνο ηξφπνο ηηκνιφγεζεο ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ππνζηεξίδεη φηη νη ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο ζα πξέπεη λα 

δηαηίζεληαη ζηελ ηηκή ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο ζε κηα ηέιεηα αληαγσληζηηθή αγνξά, ή, 

αλ ε αγνξά γηα ην ελδηάκεζν αγαζφ ή ππεξεζία είλαη αηειψο αληαγσληζηηθή, κε ην 

νξηαθφ θφζηνο.
4
 Με βάζε ην θφζηνο, ππάξρεη θαη ε κέζνδνο ηνπ θφζηνπο πιένλ ελφο 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο φπνπ  ε ηηκή ηεο ελδννκηιηθήο ζπλαιιαγή ηζνχηαη κε ην πιήξεο 

θφζηνο ηνπ πξντφληνο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη άκεζεο θαη έκκεζεο δαπάλεο, ζπλ κηα 

δίθαηε πξνζαχμεζε θέξδνπο  πάλσ απφ ην θφζηνο
5
. Μηα άιιε επηινγή είλαη λα 

θηάζεη ζηελ επηζπκεηή ηηκή κέζσ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, φπνπ ελψ ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο ππάξρεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, ζηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο έρνπκε 

λα θάλνπκε κε κηα δηαπξαγκάηεπζε ηηκψλ φπνπ θαη ηα δχν κέξε, δειαδή ν 

εζσηεξηθφο πξνκεζεπηήο θαη ν εζσηεξηθφο αγνξαζηήο είλαη, ζεσξεηηθά, ζηελ ίδηα 

πιεπξά 
6
. 

 Δμεηάδνληαο ηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε κεηαμχ ησλ ζπγαηξηθψλ ζθαηξηθά θαη ζε 

παγθφζκην επίπεδν εγείξνληαη επηπιένλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ θνξνινγηθφ 

ζρεδηαζκφ. Σα δηαθνξεηηθά λνκηθά πιαίζηα θαη ηα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα ζε 

δηάθνξεο ρψξεο επηηξέπνπλ ζηηο πνιπεζληθέο εηαηξείεο λα εθκεηαιιεχνληαη ηηο 

δηαθνξέο ζηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη λα κεγηζηνπνηνχλ ηα θέξδε ηνπο κέζσ 

ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. Τπάξρνπλ πνιιέο 

πεξηπηψζεηο θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρεηξαγψγεζε ησλ ηηκψλ 

πνπ αλαθέξζεθαλ. 

 θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα πξνζεγγίζεη ελλνηνινγηθά ην δήηεκα ηεο 

ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο, λα εμεηάζεη ηηο κεζφδνπο πνπ ππάξρνπλ ζχκθσλα κε ηα 

ηζρχνληα λνκνζεηηθά πιαίζηα ζε παγθφζκην επίπεδν αιιά θαη ζε εγρψξην θαη λα 

κειεηήζεη θάπνηεο πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ θνξνινγηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ θνξναπνθπγή.  

                                                           
4
 Hirshleifer, J. (1956). On the fconomics of transfer pricing. Journal of Business, Vol. 29, pp. 172–

183. 
5
 Rossing, C. P. & Rohde, C., (2010). Overhead cost allocation changes in a transfer pricing tax 

compliant multinational enterprise. Management Accounting Research, Vol. 21, pp. 200-216 
6
 Emmanuel, C. & Mehafdi, M., (1994). Transfer Pricing. San Diego, California: Academic Press LTD. 
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 Ζ παξνχζα εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε πέληε θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην 

πξνζεγγίδεηαη ελλνηνινγηθά ε ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε θαη γίλεηαη κία παξνπζίαζε 

ηεο δηάξζξσζεο ηεο εξγαζίαο. ην δεχηεξν, γίλεηαη κηα ζχληνκε επηζθφπεζε ηεο 

ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε. ην ηξίην 

θεθάιαην εμεηάδεηαη ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην ζηελ Διιάδα πνπ δηέπεη ηηο 

ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο θαη ηελ ηηκνιφγεζε απηψλ θαη γίλνληαη αλαθνξέο ζε 

θαλνληζκνχο θαη λφκνπο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πνπ αθνξνχλ ηελ 

θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. ην ηέηαξην θεθάιαην 

εμεηάδνληαη νη κέζνδνη ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΑ θαη ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ θαζψο θαη 

ηα ζπζηήκαηα ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο κε βάζε ηε βέιηηζηε ηηκή θαη ηε 

θνξνινγία. ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ε ζπκπεξηθνξά θαη νη πξαθηηθέο 

ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηε θνξνινγία θαη δχν κειέηεο πεξίπησζεο 

γηα ηνλ ηξφπν πνπ νη πνιπεζληθέο εηαηξείεο ρεηξαγσγνχλ ηηο ηηκέο πξνθεηκέλνπ λα 

επηηχρνπλ κεηαθνξά θεξδψλ θαη επλντθφηεξε θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε. Σέινο, 

παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηα εξσηήκαηα πνπ εγείξνληαη ζρεηηθά κε ην 

δήηεκα ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο, νη πεξηνξηζκνί θαη νη πξνηάζεηο γηα 

κειινληηθή έξεπλα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 Οη νηθνλνκνιφγνη θαη ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ, γηα δεθαεηίεο ,  αλαιχνπλ 

ζεσξίεο ζρεηηθά κε ην πψο λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν ζχζηεκα ελδννκηιηθήο 

ηηκνιφγεζεο  πξνθεηκέλνπ νη πνιπεζληθέο λα πεηχρνπλ ηνπο νξγαλσηηθνχο ζθνπνχο 

ηνπο. Ζ βηβιηνγξαθία πεξηέρεη πνιπάξηζκα κνληέια πνπ απεπζχλνληαη  ζηελ 

θαηαλνκή πφξσλ θαη  ζηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε. Οη πξψηνη πνπ αζρνιήζεθαλ κε 

ην πξφβιεκα ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο ήηαλ  νη Hirshleifer (1956)
7
, Dean 

(1955)
8
, θαη Cook (1955)

9
. Οη ζπγγξαθείο απηνί πξφηεηλαλ ιχζεηο  πνπ αληαλαθινχλ 

ηελ αλαινγία ηεο  εζσηεξηθήο ηηκήο  γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ηεο αγνξάο  ζε 

παξαδνζηαθέο  νηθνλνκίεο. 

  Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Hirshleifer (1956)
10

, αλαθέξεη φηη φηαλ δελ ππάξρεη εμσηεξηθή 

αγνξά γηα ην ελδηάκεζν πξντφλ , ε ηηκή κηαο ελδννκηιηθήο ζπλαιιαγήο ζα πξέπεη λα 

ηζνχηαη  κε ην νξηαθφ θφζηνο παξαγσγήο ηνπ, πνπ πξνθχπηεη απφ  ηα δηαθνξεηηθά 

θέληξα θφζηνπο ζηα νπνία θαηαλέκεηαη ε παξαγσγή ηνπ Οκίινπ. Δπίζεο, αλαθέξεη 

φηη φηαλ ππάξρεη κηα εμσηεξηθή αγνξά ζε πεξηβάιινλ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ, ε 

επηρείξεζε, σο αληαγσληζηηθή νληφηεηα, ζα πξέπεη λα απνδερζεί φηη ε ηηκή ησλ 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαζνξίδεηαη απφ ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο, ελψ ζε 

πεξηπηψζεηο αηεινχο αληαγσληζκνχ δελ ππάξρεη θάπνηα ζεσξία πνπ κπνξεί λα ηελ 

θαζνξίζεη. 

  Ζ δηεζλήο επέθηαζε ζηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο απμάλεη ηνλ βαζκφ 

απνθέληξσζεο  ηεο εηαηξίαο. Ζ απνθέληξσζε δίλεη ζεκαζία ζε εξγαιεία πνπ 

κπνξνχλ  λα δηαρεηξηζηνχλ  έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ, γηα ηελ νξζή απφδνζε 

ησλ εμφδσλ θαη εζφδσλ. Σα ζπζηήκαηα ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο  (transfer pricing 

systems, TPS) δηαηππψλνπλ ηηο ηηκέο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κεηαμχ ησλ 

                                                           
7
 Hirshleifer, J. (1956). On the fconomics of transfer pricing. Journal of Business, Vol. 29. 

8
 Dean, J., (1955). Decentraliztion and intracompany pricing. Harvard Business Review. 

9
 Cook, P. W. J., (1955). Decentralization and the transfer-price problem. The Journal of Business, Vol. 

28. 
10

 Hirshleifer, J. (1956). On the fconomics of transfer pricing. Journal of Business, Vol. 29, pp. 172–

183. 
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ζπγαηξηθψλ εληφο θαη εθηφο ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ θαη απνηεινχλ εξγαιεία 

δηαρείξηζεο πνπ κπνξεί λα απμήζνπλ ην θέξδνο θαη ηνλ έιεγρν ησλ πνιπεζληθψλ 

επηρεηξήζεσλ. O Shulman(1968)
11

 ππνζηεξίδεη πσο απηή ε πιενλεθηηθή ζέζε 

επηηπγράλεηαη κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θφξσλ, ηνπο λαχινπο θαη ηα θαζήθνληα . 

  Ο Eccles (1985)
12

 αζρνιήζεθε κε ηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε, κέζσ ελφο 

ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ αλέπηπμε ζην νπνίν πξνζεγγίδεη πέληε ηνκείο πνπ 

απαζρνινχλ ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. Οη ηνκείο απηνί αθνξνχλ ηα εμήο: 

 Σνπο  εηαηξηθνχο ζθνπνχο, ζηφρνπο θαη ζηξαηεγηθέο  

 Σν επηρεηξεκαηηθφ θαη γεσγξαθηθφ ηκήκα πιεξνθνξηψλ 

 Σηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο θαη ηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε 

 Σνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ 

 Καη ηέινο θάπνηεο κειινληηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο εηαηξείεο. 

Δπίζεο, έζημε ην δήηεκα ηεο δηαηήξεζεο δχν εηδψλ βηβιίσλ απφ ηηο πνιπεζληθέο, ην 

έλα πνπ αθνξά ηηο εζσηεξηθέο απνθάζεηο θαη ην άιιν πνπ αθνξά ηηο εμσηεξηθέο, θαη 

ππνζηήξημε φηη ηα θφζηε γηα λα δηαηεξεζνχλ δχν εηδψλ βηβιία απφ ηηο εηαηξείεο είλαη 

κεγάια θαη πνιιέο θνξέο ππεξθαιχπηνπλ ηα νθέιε.   

  Βάζεη ηνπ πιαηζίνπ πνπ αλέπηπμε ν Eccles, νη Emmanuel & Mehafdi (1994)
13

 

εμέηαζαλ ηηο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνθαινχλ 

κεηαβνιέο ζηηο πνιηηηθέο ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο θαη αθνξνχλ ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε, ηηο θξαηηθέο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ ελδννκηιηθή 

ηηκνιφγεζε, ηηο αιιαγέο ζηελ εηαηξηθή δνκή πνπ επλννχλ ηηο ζπκκαρίεο θαη ηηο 

ζπγρσλεχζεηο θαη ηηο αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία φπσο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. 

Τπνζηήξημαλ φηη, ε νξγαλσηηθή ζπγθξφηεζε ελφο ζπζηήκαηνο ελδννκηιηθήο 

ηηκνιφγεζεο δηαθξίλεηαη απφ κία έληαζε κεηαμχ ζπγθεληξσηηζκνχ θαη 

απνθέληξσζεο. Οη απνηειεζκαηηθέο επηρεηξεζηαθέο δνκέο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζθνπνχο εμνηθνλφκεζεο θφξνπ, ελψ ε απνθέληξσζε επηηξέπεη 

ηελ πξνζαξκνγή ζε πην ηνπηθφ επίπεδν. Μηα  εηαηξεία κε θεληξηθή δηαρείξηζε ζέηεη 

ηελ ιήςε απνθάζεσλ ζε έλα πςειφηεξν επίπεδν ζε ζχγθξηζε κε κηα απνθεληξσκέλε 

εηαηξία. 

                                                           
11

 Shulman, J. S. (1968). Transfer Pricing in the Multinacional Firm. 
12

 Eccles, R. G., (1985). The Transfer Pricing Problem - A theory for practice. 
13

 Emmanuel, C. & Mehafdi, M., (1994). Transfer Pricing. San Diego, California: Academic Press 

LTD. 
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 Οη Schjelderup θαη Sørgard (1997)
14

 επέθηεηλαλ ην κνλνπσιηαθφ κνληέιν εηζάγνληαο 

ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ ηειηθή αγνξά αγαζψλ ζηε ρψξα ππνδνρήο. Αθφκε, αλέπηπμαλ 

ζπγθξηηηθά ζηαηηθά απνηειέζκαηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνλ 

αληαγσληζκφ ησλ Cournot θαη Bertand
15

, γηα λα δηεξεπλήζνπλ ησλ ηξφπν θαζνξηζκνχ 

ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο. χκθσλα κε ηνπο Schjelderup θαη Sorgard, φηαλ 

ππάξρεη έιιεηςε θνξνινγηθψλ θαη δαζκνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, ζην πιαίζην 

αληαγσληζκνχ ηνπ Cournot,ε πνιπεζληθή εηαηξεία ζα νξίζεη ηελ ηηκή ηεο 

ελδννκηιηθήο ζπλαιιαγήο θάησ απφ ην νξηαθφ θφζηνο. 

  Δλψ ε πνιηηηθή ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

θνξνινγηθή δηνίθεζε κηαο πνιπεζληθήο επηρείξεζεο, δεκηνπξγεί κηα ζεσξεηηθή 

ζχγθξνπζε κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο θαη ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ 

ηεο νξγάλσζεο σο ζχλνιν. Ζ κειέηε πεξίπησζεο απφ ηνπο  Rossing θαη Rohde 

(2010) 
16

 δείρλεη φηη ν ζηφρνο ηνπ λα έρεηο ηηκέο ζπκβαηέο κε ηε θνξνινγία επηδξά 

ζηηο πξαθηηθέο ειέγρνπ ηεο δηαρείξηζεο ζε κηα πνιπεζληθή εηαηξεία. Απηή ε 

ζχγθξνπζε ζα κπνξνχζε λα εξκελεπζεί σο κηα έληαζε ζηελ νξγάλσζε αθνχ ε 

βέιηηζηε ιχζε γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο δελ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη ηα 

θαιχηεξα θίλεηξα γηα ηελ εζσηεξηθή δηαρείξηζε. Δπηπιένλ, νη Rossing θαη Rohde δελ 

παξέρνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θαζνδήγεζε γηα ην πψο λα δηαρεηξηζηεί θαλείο απηή 

ηελ έληαζε. Μηα πξφηαζε ζηελ βηβιηνγξαθία είλαη λα δηαηεξνχληαη δχν δηαθνξεηηθέο 

ηηκέο ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ γηα ηνπο δχν απηνχο ζθνπνχο.  

 Οη Baldenius et al. (2004)
17

   πξφηεηλαλ ηελ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ γηα ηηο 

ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο γηα ζθνπνχο θνξνινγίαο θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζεο. Ωζηφζν, νη κεγάιεο ζε κέγεζνο εηαηξείεο δηζηάδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ δχν 

είδε βηβιίσλ αθνχ ππάξρεη πεξίπησζε, νη θνξνινγηθέο αξρέο λα ακθηζβεηήζνπλ ηελ 

εγθπξφηεηα ησλ ηηκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο ηνπο. Αλη 'απηνχ, 

                                                           
14

 Schjeldrup, G.; and Sorgard, L. (1997). Transfer pricing as a strategic device for decentralized 

multinationals. International Tax and Public Finance, Vol. 4, pp. 270–290. 
15

 Ο Cournot ππνζηήξημε φηη φηαλ νη εηαηξείεο επηιέγνπλ ηελ πνζφηεηα, ην απνηέιεζκα ηεο 

ηζνξξνπίαο πεξηιακβάλεη ηηκνιφγεζε άλσ ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ αληαγσληζηηθή 

ηηκή. ηελ θξηηηθή ηνπ ν Bertrand ππνζηήξημε φηη αλ νη επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ  ηηκέο παξά πνζφηεηεο, 

ηφηε ε αληαγσληζηηθή έθβαζε ζα ζπκβεί κε ηηκή ίζε κε ην νξηαθφ θφζηνο. Σν κνληέιν δελ 

επηζεκνπνηήζεθε απφ ηνλ Bertrand, σζηφζν, ε ηδέα αλαπηχρζεθε ζε έλα καζεκαηηθφ κνληέιν απφ ηνλ 

Francis Ysidro Edgeworth ην 1889. 
16

 Rossing, C. P. & Rohde, C., (2010). Overhead cost allocation changes in a transfer pricing tax 

compliant multinational enterprise. Management Accounting Research, Vol. 21, pp. 199-216. 
17

 Baldenius, T., Melumad, N. D. & Reichelstein, S., (2004). Integrating managerial and tax objectives 

in transfer pricing. The Accounting Review, Vol. 79, pp. 590-615. 
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νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ έλα ζχλνιν βηβιίσλ, δειαδή έλα εληαίν 

ζχλνιν ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο. 

  Ζ νηθνλνκηθή ζεσξία ππνζηεξίδεη  φηη νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ζα 

κεγηζηνπνηήζνπλ ηα παγθφζκηα κεηά θφξσλ θέξδε ηνπο  κεηαθέξνληαο ηα 

εηζνδήκαηά ηνπο ζε ρψξεο κε ρακεινχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο  (Horst, 1971). Ο 

Horst (1971)
18

 δηεξεχλεζε ηελ ζηξαηεγηθή κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο  γηα κηα 

κνλνπσιηαθή εηαηξεία ε νπνία πσιεί ζε δχν αγνξέο  ηαπηφρξνλα  ζε θαζεζηψο ηνπ 

transfer pricing θαη ην πψο απηή αληηδξά ζε έλα δεδνκέλν ζχλνιν δαζκνινγηθψλ θαη 

θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ. 

  H Eden (2001)
19

 αζρνιήζεθε κε ηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ην δηεζλέο 

εκπφξην εληφο ηεο εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεηθηψλ ηηκψλ εμαγσγψλ 

θαη εηζαγσγψλ. Ζ ζπγγξαθέαο αλέπηπμε έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν γηα ηηο βέιηηζηεο 

ελδνεηαηξηθέο επηινγέο ζε ζρέζε κε ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε 

κηαο πνιπεζληθήο εηαηξείαο ππφ ην θαζεζηψο  ειεχζεξνπ εκπνξίνπ,θαζψο θαη γηα ηηο 

βέιηηζηεο επηινγέο πνπ αθνξνχλ δαζκνχο θαη θφξνπο θεξδψλ. Αλέιπζε επίζεο ηνπο 

θαλνληζκνχο ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ απαζρνινχληαη απφ ηηο 

ηεισλεηαθέο θαη θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηελ πξφιεςε ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ ηηκψλ 

απηψλ, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο ακεξηθάληθεο ηεισλεηαθέο θαη θνξνινγηθέο 

ξπζκίζεηο. 

 Οη Bernard et al. (2008)
20

 εμέηαζαλ ην βαζκφ πνπ νη ηηκέο ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο δηαθέξνπλ κεηαμχ 

ησλ αλεμάξηεησλ ηξίησλ κεξψλ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ, θαη θαηά πφζν απηέο 

νη δηαθνξέο είλαη ειαζηηθέο σο πξνο ην πξντφλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηαηξεηψλ, 

ηε δνκή ηεο αγνξάο θαη ηηο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο. Δμεηάδνληαο ηα εμαγσγηθά 

ηεισλεηαθά έγγξαθα, ηα νπνία παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ηηκνιφγεζεο γηα ηηο ΖΠΑ θαη 

ηηο δηεζλείο εμαγσγηθέο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαμχ ηνπ 1993 θαη 

ηνπ 2000, ε αλάιπζή ηνπο απνθάιπςε φηη θαηά κέζν φξν, νη ηηκέο ησλ ηξίησλ κεξψλ 

ήηαλ 43% πςειφηεξεο απφ ηηο ηηκέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ γηα παξφκνηα πξντφληα 

πνπ ζπλαιιάζζνληαη ππφ παξφκνηεο ζπλζήθεο. Απηέο νη δηαθνξέο είλαη κεγαιχηεξεο 

                                                           
18

 Horst, T. (1971). The theory of multinational firm: optimal behaviour under different tariff and tax 

rates. Journal of Political Economy, Vol. 79, pp. 1060–1072. 
19

 Eden L.,(2001),Taxes, Transfer Pricing, and the Multinational Enterprise. 
20

 Bernard, A., J. Bradford Jensen, and Peter K. Schott. (2008). Transfer Pricing by U.S. Based 

Multinational Firms. 
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γηα ηα δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα απφ φηη γηα ηα εκπνξεχκαηα, θαη είλαη πην έληνλεο 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο κε κεγαιχηεξε ηζρχ ζηελ αγνξά, θαη απμάλνληαη ζε πεξηπηψζεηο 

φπνπ νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ρακεινί θαη νη δαζκνί είλαη 

πςεινί. Αθφκε ππνζηεξίδεη φηη ε θνξνινγηθή ειαρηζηνπνίεζε κπνξεί πξάγκαηη λα 

δηαδξακαηίδεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο απνθάζεηο ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο 

ησλ εηαηξεηψλ, θαζψο νη εηαηξείεο θαίλεηαη λα πξνζαξκφδνπλ  ηηο ηηκέο αλάινγα κε 

κε ηνπο θνξνινγηθνχο θαη δαζκνινγηθνχο ζπληειεζηέο ησλ ρσξψλ. 

  Οη Qin & Wu (2011) ππνζηήξημαλ φηη ε ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε ησλ πνιπεζληθψλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη ζηελ νπζία ε εζσηεξηθνπνίεζε ησλ εμσηεξηθψλ ηηκψλ. Καηά ηε 

δηαδηθαζία απηή, νη πνιπεζληθέο αληηθαζηζηνχλ ηελ εμσηεξηθή αλνηρηή αγνξά κε ηελ 

εζσηεξηθή θαη ηνπο εμσηεξηθνχο κεραληζκνχο δηαρείξηζεο κε εζσηεξηθνχο κε ζθνπφ 

λα κεηψζνπλ ηα θφζηε ησλ ζπλαιιαγψλ. χκθσλα κε ηελ ζεσξία εζσηεξίθεπζεο, ε 

αγνξά γηα ηα ελδηάκεζα πξντφληα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γλψζεο, ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο δηαρείξηζεο, είλαη αηειήο. Λφγσ ηεο αηέιεηαο 

πνπ ππάξρεη, κπνξεί λα πξνθιεζεί ρξνληθή πζηέξεζε θαη επηπιένλ θφζηε θαη σο εθ 

ηνχηνπ νη επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ θέξδε ζηηο ζπλαιιαγέο. Γηα ην 

ιφγν απηφ, εάλ εζσηεξηθνπνηεζεί ε ζρέζε αγνξαζηή-πσιεηή θαηά ηε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα απνθχγνπλ ηε ρξνληθή πζηέξεζε, ηελ 

δηαπξαγκάηεπζε θαη ηελ αβεβαηφηεηα. Δπίζεο ειαρηζηνπνηείηαη θαη ε επίδξαζε ηεο 

θξαηηθήο παξέκβαζεο. 

  Έλα άιιν πνιχ ζεκαληηθφ αληηθείκελν ησλ εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ελδννκηιηθή 

ηηκνιφγεζε είλαη ε εθαξκνγή ηεο θφξκνπιαο ηνπ επηκεξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

ζηνρεχεη ζηελ απνθπγή ρεηξαγψγεζεο ησλ ηηκψλ απηψλ. Ο Musgrave (1972)
21

 

επεζήκαλε φηη ε θφξκνπια επηκεξηζκνχ ζα κπνξνχζε λα κεηξηάζεη ην πξφβιεκα ηεο 

εζσηεξηθήο ηηκνιφγεζεο γηα ηηο πνιπεζληθέο εηαηξείεο, θαη πξφηεηλε φηη νη Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηελ επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηφο ηνπο γηα δηεζλείο 

επελδχζεηο. 

 Οη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο θαη νη νηθνλνκνιφγνη (Nielsen, Raimondos-Møller 

θαη Schjelderup, 2001)
22

 επεζήκαλαλ φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

                                                           
21

 Musgrave, P. (1972). International tax base division and the multinational corporation. Public 

Finance, Vol. 27. 
22

 Nielsen, S.; Raimondos-Møller, P.; and Schjelderup, G. (2001). Tax spillovers under separate 

accounting and formula apportionment. CEPR Discussion Paper No. 2831. 



10 
 

αιιαγή θέξδνπο θαη ηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε, , δηθαηνινγνχλ κηα αιιαγή ζε έλα 

ζχζηεκα επηκεξηζκνχ παξφκνηo κε εθείλo πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηηο ΖΠΑ, ηνλ 

Καλαδά, ηελ Διβεηία ζε εγρψξηεο επηρεηξήζεηο. Καηά ηε θνξνιφγεζε ησλ εγρψξησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε δηαθνξεηηθά θξάηε, νη ΖΠΑ δελ 

βαζίδνληαη ζε μερσξηζηή ινγηζηηθή, αιιά αλη 'απηνχ ζηηο θφξκνπιεο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο πνπ ηζρχνπλ ζηα επηκέξνπο θξάηε. Οη θφξκνπιεο 

απηέο, θαηαλέκνπλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηηο πσιήζεηο, θαη ηελ κηζζνδνζία ζε 

νπνηνδήπνηε κεκνλσκέλν θξάηνο ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη επηρεηξήζεηο, θαη ζηε 

ζπλέρεηα  ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα κεξίδηα γηα λα ππνινγίζνπλ ηε βάζε πνπ ηζρχεη γηα 

ηε θνξνινγία ππφ ην θαζεζηψο απηφ. Απηφ ην ζχζηεκα, απφ πνιινχο ζεσξείηαη σο 

κηα αλψηεξε κέζνδνο θνξνιφγεζεο ησλ πνιπεζληθψλ, δεδνκέλνπ φηη δηαζθαιίδεη φηη 

νη εηαηξείεο δελ κπνξνχλ λα απνθχγνπλ ηε θνξνινγία ζε θάζε κεκνλσκέλε 

θαηάζηαζε, εθφζνλ έρνπλ θάπνηα δξάζε ζε εμέιημε ζε απηή ηελ θαηάζηαζε. 

 Οη δηάθνξεο πνιηηηθέο ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηηο 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ κεηαθνξά ησλ 

θεξδψλ ηνπο θαη ηελ θνξναπνθπγή, γεγνλφο πνπ θέξλεη ηηο δηεζλείο θνξνινγηθέο 

αξρέο αληηκέησπεο κε απηφ ην πξφβιεκα. Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο 

θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) πξνθεηκέλνπ λα ζέζεη θάπνηεο αξρέο ζρεηηθά κε ηνπο 

ηξφπνπο ρεηξηζκνχ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ηηκψλ ηνπο, θαζψο θαη γηα 

λα απνηξέςεη ηελ κεηαθνξά ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο θνξναπνθπγήο 

εμέδσζε γηα πξψηε θνξά κηα νινθιεξσκέλε θαζνδήγεζε γηα ηελ ελδννκηιηθή 

ηηκνιφγεζε ην 1979,  πνπ ζηε ζπλέρεηα αλαζεσξείηαη θαη εθδίδεηαη σο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε ην 1995 θαη ην 

ηειεπηαίν ζηηο 22 Ηνπιίνπ 2010. Σα ελλέα θεθάιαηα ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ 

ηνπ 2010 πνπ ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα, νξίδνπλ ην πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο 

ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ 

κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ νληνηήησλ
23

. 

 Σν θεθάιαην I θαζνξίδεη ηελ Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ θαη παξέρεη 

θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαγφλησλ 

πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ζηελ αλάιπζε ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο, ηηο δεκίεο θαη 

ηηο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο. 

                                                           
23

 OECD , (2010). Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. 
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 Σν θεθάιαην ΗΗ πεξηγξάθεη ηηο κεζφδνπο θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ ησλ 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαδνζηαθέο 

ζπλαιιαθηηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εθαξκνζηεί ε αξρή 

ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ ( κέζνδνο ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ηηκήο (CUP),  

κέζνδνο ησλ ηηκψλ κεηαπψιεζεο, θαη κέζνδνο ηνπ θφζηνπο πιένλ ελφο 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο) θαη πξφζζεζε ηηο κε παξαδνζηαθέο ζπλαιιαθηηθέο 

κεζφδνπο θέξδνπο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο. 

 Σν θεθάιαην ΗΗΗ θαζνξίδεη κηα κεζνδηθή, ζπλεθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε 

ζπγθξηηηθή αλάιπζε πνπ νξίδεηαη ζην ηκήκα Γ ηνπ θεθαιαίνπ Η. 

 Σν θεθάιαην IV & V θαζνξίδεη ηηο ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ 

απνθπγή θαη ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη παξέρεη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεθκεξίσζεο. 

 Σν θεθάιαην VI θαιχπηεη εηδηθά ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο 

ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ ζε άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Απηά πεξηιακβάλνπλ 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαλφλσλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηηκψλ ζχκθσλα κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ 

απνζηάζεσλ θαηά ηελ απνηίκεζε. 

 Σα θεθάιαηα VII, VIII θαη IX θαιχπηνπλ ηηο εηδηθέο εθηηκήζεηο γηα ηηο 

ππεξεζίεο εληφο ηνπ νκίινπ, ηηο ξπζκίζεηο θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο, θαζψο θαη 

ηηο πηπρέο ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ αλαδηάξζξσζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 Ζ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ αληηθαηνπηξίδεη ηε δηεζλή ζπλαίλεζε γηα ηελ 

θαηάιιειε δηάζεζε ησλ θεξδψλ κεηαμχ ησλ κεξψλ πνπ ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο βάζεη 

ηεο αξρήο απηήο ζε δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο. Ζ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ 

ζηεξίδεη δηαηάμεηο δηπιήο θνξνινγίαο, αζρνιείηαη κε ηελ θαηαλνκή θαη ηε θνξνινγία 

ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Με ην πέξαζκα ησλ εηψλ θαη ιφγσ ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

πνιπεζληθψλ θαη ησλ αλαγθψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ εμαηηίαο ησλ δηαζπλνξηαθψλ 

ζπλαιιαγψλ ηνπο, αλαπηχρζεθαλ δηάθνξα ζεσξεηηθά κνληέια ελδννκηιηθήο 

ηηκνιφγεζεο πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο απηέο θαη ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα. Δπίζεο, αλαπηχρζεθαλ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ησλ θξαηψλ θαη ηνλ 
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ΟΟΑ, δηάθνξνη κεραληζκνί αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη 

απφ ηηο πξαθηηθέο ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ε 

ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ θαη ε θνξναπνθπγή. 

 

Πίλαθαο 2.1. Η ανάπηςξη ηυν μονηέλυν Transfer Pricing 

Πεπίοδορ 1950-1970 1970-1990 1990-2016 

εκαληηθέο 

εμειίμεηο θαη 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

κνληέισλ TP 

 Σν TP αλαιχζεθε 

θπξίσο γηα λα 

εμππεξεηήζεη ηνπο 

ζθνπνχο ηεο 

εηαηξηθήο 

δηνίθεζεο. 

Αλάιπζε ησλ 

ρεηξηζκψλ ησλ 

επηπηψζεσλ ηνπ TP 

ζηελ αιιαγή ηνπ 

εηζνδήκαηνο θαη 

ζηηο δηαθνξέο ηνπ 

θφξνπ 

εηζνδήκαηνο. 

Καζνξηζκφο ηνπ 

TP ζε 

κνλνπσιηαθέο θαη 

νιηγνπσιηαθέο 

αγνξέο, Αλάιπζε 

θαη ζχγθξηζε ηεο 

κεζφδνπ  ηεο 

«Αξρήο Ίζσλ 

Απνζηάζεσλ» θαη 

ηεο κεζφδνπ 

Δπηκεξηζκνχ, 

Αληίθηππνο ηνπ TP 

ζηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ δεηθηψλ ησλ 

ηηκψλ εμαγσγήο θαη 

εηζαγσγήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

3.1 Διζαγυγή 

 

Ζ Διιάδα ελέθξηλε πξφζθαηα ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΑ θαη ην λέν 

Κέληξν Γηεζλνχο Δκπνξίνπ (ITC) αλαθέξεηαη ξεηά ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ 

ΟΟΑ φζνλ αθνξά ηελ εξκελεία θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεψλ ηνπ πνπ αθνξνχλ 

ηηο δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο. Δπηπιένλ, νη εληφο ηνπ νκίινπ ζπλαιιαγέο ζα πξέπεη λα 

αθνινπζνχλ ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ, φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη δηαζπλνξηαθά 

ή ζηελ εγρψξηα αγνξά, ππφ δηαθνξεηηθέο νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο ζπλζήθεο απφ 

εθείλεο πνπ ζα ίζρπαλ κεηαμχ κε ζπλδεδεκέλσλ ηξίησλ κεξψλ. Οπνηαδήπνηε θέξδε 

ηα νπνία ζα έρνπλ πξνέιζεη απφ κηα εγρψξηα νηθνλνκηθή νληφηεηα, αιιά δελ 

πξνέθπςαλ ιφγσ ηεο εθαξκνγήο απηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαη 

εκπνξηθψλ ζπλζεθψλ, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηεο 

ηνπηθήο εηαηξείαο, κφλν ζην βαζκφ πνπ ην εηζφδεκα δελ κεηψλεη ην πνζφ ηνπ θφξνπ 

πνπ θαηαβιήζεθε. 

 Ζ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε ξπζκίδεηαη απφ ηα άξζξα 2, 50, 51 ηνπ ειιεληθνχ Κψδηθα 

Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (λφκνο 4172/2013), απφ ηα άξζξα 21, 22 θαη 56 ηνπ 

ειιεληθνχ θφξνπ Γηθνλνκίαο (λφκνο 4174/2013) θαη απφ επεμεγεκαηηθέο εγθπθιίνπο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο  παξαπάλσ λφκνπο. 

 

3.2 Ιζηοπική Αναδπομή 

 

Ζ πξψηε εηζήγεζε πεξί λνκνζεζίαο γηα ηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε έγηλε ην 1994 κε  

δηαηάμεηο ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία (άξζξν 39 ηνπ Ν 

2238/1994, ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο) πνπ επέηξεςαλ ζηηο ειιεληθέο 

θνξνινγηθέο αξρέο λα θάλνπλ πξνζαξκνγέο ζηηο δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο πνπ δελ 
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είραλ πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. Ωζηφζν, ν λφκνο 

απηφο ζπάληα εθαξκνδφηαλ ζηελ πξάμε, θαη, σο εθ ηνχηνπ, νη εηαηξείεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ Διιάδα δελ ήηαλ εμνηθεησκέλεο κε ηηο επίζεκεο πνιηηηθέο 

ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο ή ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εγγξάθσλ γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηεο ηηκνιφγεζεο ησλ δηεηαηξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπο. 

  Ζ θαηάζηαζε απηή άιιαμε ζηα ηέιε ηνπ 2008, κε ηνλ Ν. 3728/2008, ζρεηηθά κε ηνλ 

έιεγρν ηεο αγνξάο θαη ηελ επίβιεςή ηεο, πνπ εθδφζεθε απφ ην Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο. Αλ θαη ν ζθνπφο απηήο ηεο λνκνζεζίαο ήηαλ γηα λα εθαξκφζνπλ κέηξα 

γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ θαηαλαισηή, ε λνκνζεζία πνπ ζεζπίζηεθε απφ ηνλ 

Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο  (ΟΟΑ) δηακφξθσζε ηηο αξρέο 

ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο σο έλα απφ ηα εξγαιεία κε ηα νπνία ζα 

νινθιεξσλφηαλ ν έιεγρνο ησλ ηηκψλ θαηαλαισηή. Καηά ζπλέπεηα, ην άξζξν 26 ηνπ 

Ν 3728/2008 επηβεβαηψλεη ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ ζηηο 

δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο θαη θαζηεξψλεη κηα επίζεκε απαίηεζε ηεθκεξίσζεο ησλ 

ελδννκηιηθψλ ηηκψλ γηα φινπο ηνπο Έιιελεο θνξνινγνχκελνπο. ηε ζπλέρεηα,  

εθδφζεθαλ ιεπηνκεξείο ξπζκίζεηο γηα ηε ζηήξημε ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν 3728/2008 

απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηεο απφθαζεο  2709/2008, κε πεξαηηέξσ 

δηεπθξηλίζεηο απφ ηελ απφθαζε A2-2233. 

 ηε ζπλέρεηα κε ην Ν 4172/13, νη δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ εθαξκφζηεθαλ απφ 

01/01/2014, δελ ζεκεηψζεθαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, πιελ ηεο πεξίπησζεο κεηαβίβαζεο άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ.Ο λένο λφκνο είρε σο θχξην άμνλα ζέκαηα νπζίαο θαη δηαδηθαζηψλ ζρεηηθά 

κε ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. Οη αιιαγέο πνπ επήιζαλ, 

αθνξνχζαλ θπξίσο ηνλ Φάθειν Σεθκεξίσζεο θαη ηνλ πλνπηηθφ Πίλαθα 

Πιεξνθνξηψλ. 

 ηηο 17 Οθησβξίνπ 2015, ςεθίζηεθαλ αιιαγέο ζηνπο θαλφλεο ηεθκεξίσζεο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε (TP) βάζεη ηνπ Νφκνπ 4337 /17.10.2015 

θαη νδεγίεο πνπ εθδίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθά κε ηελ 

ηεθκεξίσζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δεηεκάησλ ησλ ηηκψλ. Απηέο νη αιιαγέο αθνξνχζαλ: 

 Κπξψζεηο γηα κε ζπκκφξθσζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ππνβνιήο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ πλνπηηθφ Πίλαθα Πιεξνθνξηψλ θαη  ηνλ Φάθειν Σεθκεξίσζεο ησλ 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. 
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 Κπξψζεηο ζρεηηθά κε ηηο απνδεθηέο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εηήζησλ κειεηψλ ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο.  

 Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνηλή ηεο παξ 7 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λφκνπ 

2238/1994 θαη ην ηζρχνλ πιαίζην ειέγρνπ γηα ηηο ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο ε 

πξνζεζκία ππνβνιήο δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ είρε 

ιήμεη γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 κέρξη  31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 

2011. 

 

3.3 Ιζσύον Νομοθεηικό Πλαίζιο 

3.3.1 ςνδεδεμένερ Δπισειπήζειρ 

 

ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4172/13 δίλεηαη ν νξηζκφο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, ν 

νπνίνο δε δηαθέξεη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 39 ηνπ παιαηφηεξνπ λ.2238/94. 

Δηδηθφηεξα, ζπλδεδεκέλα κέξε είλαη: 

 δχν ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, εάλ νπνηνδήπνηε απφ ηα πξφζσπα απηά, άκεζα 

ή έκκεζα, θαηέρεη κεηνρέο ή ίδηα θεθάιαηα ηνπιάρηζηνλ θαηά 33% (κε βάζε 

ηελ αμία ή ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ), ή θαηέρεη δηθαηψκαηα γηα ηα θέξδε ή 

δηθαηψκαηα ςήθνπ, ή 

 θάζε πξφζσπν πνπ ειέγρεη ή αζθεί, ή είλαη ζε ζέζε λα αζθεί, δεζπφδνπζα 

επηξξνή ζε άιιν πξφζσπν, ή δχν άηνκα ηα νπνία σο εθ ηνχηνπ ειέγρνληαη 

απφ ηξίηνπο. 

 Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο έκκεζεο ζπκκεηνρήο ππνινγίδεηαη 

πνιιαπιαζηάδνληαο ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηεο θάζε βαζκίδαο. 

 ια ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη θνηλνπξαμίεο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεθκεξίσζεο ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο γηα ηηο ζπλαιιαγέο κε 

ζπλδεδεκέλα κέξε. Οη ηδηψηεο θαη απαιιαζζφκελα  λνκηθά πξφζσπα δελ 

ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεθκεξίσζεο ηεο ελδννκηιηθήο 

ηηκνιφγεζεο γηα ηηο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε. Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα 

πνπ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη κηαο ρψξαο κε ηελ νπνία ε Διιάδα έρεη κηα 

θνξνινγηθή ζπλζήθε ζε ηζρχ, απνθνκίδνληαο εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία πνπ 
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βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα, πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεθκεξίσζεο 

ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο, αλεμαξηήησο αλ ε κφληκε εγθαηάζηαζε δηαηεξείηαη 

ζηελ Διιάδα 

 Δπηπιένλ ηα κεξίζκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο κεηφρνπο θαη νη ακνηβέο πνπ 

θαηαβιήζεθαλ ζηα κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, δελ ζεσξνχληαη σο 

δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. 

 

3.3.2 Τποσπεώζειρ ςνδεδεμένυν Μεπών 

 

Σα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα (ζπλδεδεκέλα) θαη νη κφληκεο μέλεο εγθαηεζηεκέλεο 

επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα, ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ θάθειν ηεθκεξίσζεο ηεο 

ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο γηα ηηο ζπλαιιαγέο εληφο ηνπ νκίινπ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο (άξζξν 21) ηνπ ειιεληθνχ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηθνλνκίαο. Πξέπεη λα 

ππάξρεη έλαο θάθεινο ηεθκεξίσζεο ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο θαη έλαο 

ζπλνπηηθφο πίλαθαο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηηο ειιεληθέο 

θνξνινγηθέο αξρέο. Οη δχν ππνρξεψζεηο ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο 

γηα ηηο ειιεληθέο νληφηεηεο θαη κφληκεο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη γηα ηα 

ππνθαηαζηήκαηα ησλ αιινδαπψλ εηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα,  νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ην 

πνζφ ησλ: 

 € 100.000 (επξψ) ζπλνιηθά, εθφζνλ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο ελ ιφγσ 

εηαηξείαο γηα ην αληίζηνηρν θνξνινγηθφ έηνο δελ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ 5 

εθαηνκκπξίσλ επξψ, ή 

 200.000 επξψ ζπλνιηθά, αλ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο γηα 

ην αληίζηνηρν νηθνλνκηθφ έηνο ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ 5 εθαηνκκπξίσλ 

επξψ. 

Δάλ ππάξρεη ππέξβαζε ησλ νξίσλ, φιεο νη δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο γηα θάζε 

ζπλδεδεκέλε νληφηεηα ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη. 

3.3.3  Σεκμηπίυζη ηηρ Δνδοομιλικήρ Σιμολόγηζηρ 
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Μηα κειέηε γηα ηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε (θάθεινο ηεθκεξίσζεο ) πξέπεη λα 

πξνεηνηκάδεηαη θαη λα παξέρεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζε εγθεθξηκέλνπο ειεγθηέο  

πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο (φιεο νη 

εηαηξείεο δελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ιάβνπλ απηφ ην πηζηνπνηεηηθφ) θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηνπο. Ο 

θάθεινο ηεθκεξίσζεο ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ζπλνδεχεηαη απφ 

έλα πλνπηηθφ Πίλαθα Πιεξνθνξηψλ. Απηφο ν ζπλνπηηθφο πίλαθαο πιεξνθνξηψλ 

πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ην ηέινο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο ηεο εηαηξείαο. Αλ δελ ππάξρεη ππνρξέσζε γηα ην Πηζηνπνηεηηθφ 

Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο ν θάθεινο ηεθκεξίσζεο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζηελ 

αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή, ζε πεξίπησζε θνξνινγηθνχ ειέγρνπ εληφο 30 εκεξψλ απφ 

ηελ αίηεζε. 

 Ο πλνπηηθφο Πίλαθαο Πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

ιεηηνπξγηθή ηαπηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ηνλ φκηιν ζηνλ νπνίν αλήθεη, ηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλεη, θαζψο θαη θαηάινγν 

ησλ ζπλαιιαγψλ εληφο ηνπ νκίινπ πνπ απαηηνχλ ηεθκεξίσζε πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα 

ζην πιαίζην ηνπ αληίζηνηρνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Θα πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη 

ηε κέζνδν θαζνξηζκνχ ησλ ελδννκηιηθψλ ηηκψλ πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ εμέηαζε 

θάζε δηεηαηξηθήο ζπλαιιαγήο, θαη αλ ππάξρνπλ πκθσλίεο Πξνθαζνξηζκέλεο 

Σηκνιφγεζεο (APAs). 

   ηελ πεξίπησζε πνπ ε εμεηαδφκελε επηρείξεζε αλήθεη ζε εκεδαπφ ή αιινδαπφ 

φκηιν, ν θάθεινο ηεθκεξίσζεο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ απνηειείηαη απφ δχν 

κέξε, ην «βαζηθφ θάθειν» ηεθκεξίσζεο  θαη ην «Διιεληθφ θάθειν ηεθκεξίσζεο», ην 

νπνίν είλαη ζπκπιεξσκαηηθφ πξνο ην βαζηθφ αξρείν θαη πεξηέρεη επηπξφζζεηεο 

πιεξνθνξίεο. Ο βαζηθφο Φάθεινο Σεθκεξίσζεο (ζε πεξίπησζε νκίινπ) είλαη θνηλφ 

γηα φιεο ηηο εηαηξίεο ηνπ νκίινπ θαη πεξηέρεη θνηλέο ηππνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο γηα 

ην ππφρξεν λνκηθφ πξφζσπν, ηηο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 

ηεο. Ο Διιεληθφο Φάθεινο Σεθκεξίσζεο παξέρεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

επζχλε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη. 

Σν πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ηεθκεξίσζεο είρε πξνζδηνξηζηεί αξρηθά κε ηελ 

Τπνπξγηθή Απφθαζε Α2-8092/31-12-2008, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 

2709/Β/31-12-2008. Ζ ΠΟΛ 1179/13 επαλαιάκβαλε ηα θχξηα ζεκεία  απιά ήηαλ πην 
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πεξηεθηηθή σο πξνο ηηο δηαηάμεηο γηα ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηνπ θαθέινπ θαη ηελ 

επηβνιή πξνζηίκσλ, αθνχ δελ ππήξραλ ζηελ πξνεγνχκελε απφθαζε. Σέινο, ζηα 

πιαίζηα εξκελείαο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4174/13, ην αθξηβέο πεξηερφκελν ησλ δχν 

θαθέισλ νξίδεηαη ζηελ εγθχθιην ΠΟΛ 1144/2014 (έπεηηα απφ ηξνπνπνίεζε ηεο ΠΟΛ 

1097/2014) ε νπνία έρεη εθδνζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. 

 

3.3.3.1 Βαζικόρ Φάκελορ Σεκμηπίυζηρ 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Βαζηθφο Φάθεινο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

1. Μηα γεληθή πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί θαη ε 

ζηξαηεγηθή ηνπ ππφρξενπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (κεηξηθή εηαηξεία), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιιαγψλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζε ζχγθξηζε κε ην 

πξνεγνχκελν θνξνινγηθφ έηνο. 

2. Μηα γεληθή πεξηγξαθή, ζηελ πεξίπησζε νκίινπ, ηεο νξγαλσηηθήο, 

ιεηηνπξγηθήο θαη λνκηθήο δνκήο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελφο 

νξγαλσηηθνχ ζρεδίνπ, κηαο ιίζηαο κε ηα κέιε ηεο, ησλ κφληκσλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ, θαη κηαο πεξηγξαθήο ηεο ζρέζεο κεηαμχ απηψλ ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζηελ θπξηφηεηα ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, θαη ηα θνξνινγηθά 

απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν θνξνινγηθφ έηνο. 

3. Μηα γεληθή πεξηγξαθή ησλ ζπλδεδεκέλσλ νληνηήησλ ή ησλ κφληκσλ 

εγθαηαζηάζεψλ ηνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξέπεη λα 

ηεθκεξηψλνληαη. 

4. Μηα γεληθή πεξηγξαθή ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη θαη 

ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ νη ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο, δειαδή κηα γεληθή 

πεξηγξαθή : α) ηεο θχζεο ησλ ζπλαιιαγψλ (πψιεζε αγαζψλ, ησλ ππεξεζηψλ, 

ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θ.ιπ.), 

β) ηε ξνή ησλ ηηκνινγίσλ, γ) ην πνζφ ησλ ζπλαιιαγψλ. 

5. Μηα γεληθή πεξηγξαθή ησλ ελ εμειίμεη ιεηηνπξγηψλ, ησλ θηλδχλσλ πνπ 

αλαιακβάλνληαη, ησλ αιιαγψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη 

ησλ θηλδχλσλ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν θνξνινγηθφ έηνο. 
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6. Ζ θπξηφηεηα ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, 

εκπνξηθά ζήκαηα, εκπνξηθέο νλνκαζίεο, ηερλνγλσζία) θαη ηελ πιεξσκή ή 

είζπξαμε ησλ δηθαησκάησλ. 

7.   Μηα πεξηγξαθή ηεο πνιηηηθήο πιεξσκήο ηεο εμεγψληαο ηε ζπκκφξθσζε κε 

ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ ζηηο ζπλαιιαγέο εληφο ηνπ νκίινπ. 

8. Μηα ιίζηα ησλ ζπκθσληψλ θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο, ηελ απφθαζε γηα ηελ 

πξν-έγθξηζε ηεο κεζνδνινγίαο γηα ηελ ηηκνιφγεζε θαη ηηο δηθαζηηθέο 

απνθάζεηο εληφο ηνπ νκίινπ ζρεηηθά κε ηα κέιε ηνπ νκίινπ ζε ζρέζε κε ηελ 

ηηκνιφγεζε ησλ ζπλαιιαγψλ εληφο ηνπ νκίινπ ηνπο. 

9. Πεξηγξαθή ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί εληφο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 

κε πξφζσπν κε ην νπνίν ν ππφρξενο ζπλδέζεθε ή κε ην νπνίν νη ζπλδέζεηο 

ηνπο δηαθφπεθαλ θαηά ην ίδην νηθνλνκηθφ έηνο, πξηλ απφ ηε ζχλδεζε ή κεηά 

ηε δηαθνπή ηεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζεί ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί 

σο ζπγθξίζηκν ζηνηρείν. 

 

3.3.3.2 Δλληνικόρ Φάκελορ Σεκμηπίυζηρ 

 

Αληίζηνηρα, ν ειιεληθφο θάθεινο ηεθκεξίσζεο θαζνξίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηελ ελ ιφγσ εηαηξεία, ηφζν ζηα πιαίζηα ηνπ 

νκίινπ φζν θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εθηφο νκίινπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ ειιεληθφ θάθειν πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

1. Μηα ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ ππφρξενπ πξνζψπνπ  θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ αιιαγψλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζε ζχγθξηζε κε 

ην πξνεγνχκελν θνξνινγηθφ έηνο. 

2. Λεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη, θαη 

ζπκπεξηιακβάλεη : α) ηε θχζε ησλ ζπλαιιαγψλ (πψιεζε αγαζψλ, ησλ 

ππεξεζηψλ, ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηα άπια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, θιπ), β) ηε ξνή ησλ ηηκνινγίσλ, γ) ην πνζφ ησλ ζπλαιιαγψλ, δ ) ηελ 

πεξηγξαθή ησλ έθηαθησλ επηβαξχλζεσλ ή γεγνλφησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

εθείλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαβίβαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 51 ηνπ λφκνπ 4172/2013, ε) πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο 



20 
 

ζε πεξίπησζε αγνξάο / πψιεζεο ή κεηαβίβαζεο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πξνο ή απφ κηα ζπγαηξηθή νληφηεηα, γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ 

αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ, δειαδή, ηελ ηηκή ζηελ νπνία έλα αλεμάξηεην 

πξφζσπν ζα ήηαλ πξφζπκν λα απνθηήζεη ην ελ ιφγσ άπιν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν ππφ ζπγθξίζηκεο ζπλζήθεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλακελφκελα 

νθέιε θαη ηε ρξεζηκφηεηα γηα ηελ επηρείξεζή ηνπ. 

3. Μηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε, ήηνη: α) Υαξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα εζσηεξηθά 

ή / θαη εμσηεξηθά ζπγθξηηηθά ζηνηρεία, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκα.( Θα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςηλ εηδηθνί παξάγνληεο πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγεζνχλ ε 

ζπγθξηζηκφηεηα ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ε ηηκή, ζχκθσλα κε 

ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ, φπσο: ηα αλακελφκελα νθέιε, νη 

γεσγξαθηθνί  πεξηνξηζκνί, ε κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ απνθιεηζηηθφηεηαο, ε 

ζπκκεηνρή ηνπ αγνξαζηή ζηηο κειινληηθέο εμειίμεηο.), β) ιεηηνπξγηθή 

αλάιπζε (ελ εμειίμεη ιεηηνπξγίεο, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη), γ)  ζπκβαηηθνί φξνη, δ) 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ε) εηδηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο επηρείξεζεο. 

4. Δμήγεζε γηα ηελ επηινγή θαη ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ . 

5. Πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο ηνπ ππφρξενπ ζε ζρέζε κε ηελ 

ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε. 

6. Γέζκεπζε ηνπ ππφρξενπ λα παξάζρεη θάζε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία ζε 

ζρέζε κε ηηο ζπλαιιαγέο εληφο ηνπ νκίινπ, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο 

θνξνινγηθήο αξρήο θαη κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, εηδηθά ζην πιαίζην 

ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. 

7. Αηηηνινγία ηεο κεζφδνπ ππνινγηζκνχ ηεο αλαπξνζαξκνγήο, φηαλ ν ππφρξενο 

αλαπξνζαξκφδεη ηα θνξνινγεηέα θέξδε ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί κε 

ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. 

8. Πεξηγξαθή θαη ιεπηνκεξή αηηηνιφγεζε ηπρφλ πξνζαξκνγψλ πνπ γίλνληαη γηα 

ηελ επίηεπμε ζπγθξηζηκφηεηαο. 

9.  Πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ζπλαιιαγέο κε ζπγαηξηθέο νληφηεηεο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλεο ή έρνπλ ηελ θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπο, ζε ρψξεο κε 

ζπλεξγάζηκεο ζε θνξνινγηθά ζέκαηα, νη νπνίεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ νκίινπ 
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ζα πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο θαηάζηαζεο 

απνηειεζκάησλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ νληνηήησλ. 

10. Σν δηάγξακκα ξνήο ησλ ζπλαιιαγψλ, εθ ησλ νπνίσλ θαη ησλ έθηαθησλ. 

11. Αληίγξαθα ησλ ζπκβάζεσλ πνπ δηέπνπλ ηηο ελ ιφγσ πξάμεηο 

 

3.3.3.3  Μέθοδοι Σεκμηπίυζηρ 

 

Οη κέζνδνη αλαθέξνληαη ζηελ ΠΟΛ 1097/14 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ ΠΟΛ 

1144/2014) πνπ εθδφζεθε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζηηο 18 Ηνπιίνπ 2013 θαη 

αλαιχνληαη εθηελέζηεξα ζηηο «Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ηνπ ΟΟΑ πεξί 

Δλδννκηιηθψλ Σηκνινγήζεσλ γηα ηηο Πνιπεζληθέο Δπηρεηξήζεηο θαη ηηο Φνξνινγηθέο 

Αξρέο» ζηελ έθδνζε ηνπ 2010. 

Γχν είλαη νη θχξηεο θαηεγνξίεο, νη παξαδνζηαθέο θαη νη κε παξαδνζηαθέο κέζνδνη θαη 

ζπλνπηηθά είλαη νη εμήο: 

 

     Παξαδνζηαθέο Μέζνδνη 

Α) Μέθοδος ηης ζσγκρίζιμης μη ελεγτόμενης ηιμής (CUP), ε νπνία απνηειεί ηελ 

πην άκεζε θαη αμηφπηζηε κέζνδν πνπ πιεξνί ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ, 

θαζψο ζπγθξίλεηαη ε παξαηεξνχκελε ηηκή κηαο ειεγρφκελεο ζπλαιιαγήο κε ηελ 

ηηκή κηαο αληίζηνηρεο ζπλαιιαγήο κεηαμχ αλεμάξηεησλ κεξψλ (επηρεηξήζεσλ) γηα 

έλα παλνκνηφηππν πξντφλ θαη θάησ απφ παξφκνηεο ζπλζήθεο.  

Β) Μέθοδος ηης Τιμής Μεηαπώληζης (RPM),ε νπνία ππνζέηεη φηη έλα πξντφλ ή 

κία ππεξεζία παξέρεηαη απφ κία ζπλδεδεκέλε εηαηξεία θαη κεηαπσιείηαη ζε κία 

αλεμάξηεηε. Απφ ηελ ηηκή κεηαπψιεζεο αθαηξείηαη ην κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε κε ειεγρφκελε ζπλαιιαγή, ψζηε λα νδεγήζεη ζηελ 

ηηκή πνπ ηθαλνπνηεί  ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. 

Γ) Μέθοδος ηοσ Κόζηοσς πλέον περιθφρίοσ κέρδοσς (CPM), φπνπ ζπγθξίλεηαη ε 

ηηκή ηεο ελδννκηιηθήο ζπλαιιαγήο κε κία αληαγσληζηηθή, θαη ππνινγίδεηαη απφ 

ηελ άζξνηζε ηνπ θφζηνπο πιένλ ελφο πεξηζσξίνπ θέξδνπο,  βάζεη ησλ ιεηηνπξγηψλ 
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πνπ επηηεινχληαη, ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνληαη θαη ησλ ζπλζεθψλ ηεο 

αγνξάο. 

Με Παξαδνζηαθέο Μέζνδνη 

Γ) Μέθοδος ηοσ καθαρού περιθφρίοσ κέρδοσς ζσναλλαγής (ΤΝΜΜ), φπνπ ην 

θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο κηαο ζπλαιιαγήο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, 

ζπγθξίλεηαη κε ην θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο ην νπνίν επηηπγράλνπλ αλεμάξηεηεο 

επηρεηξήζεηο ππφ παξφκνηεο ζπλζήθεο.  

Δ) Μέθοδος επιμεριζμού ηφν κερδών (PSM), φπνπ ην θαζαξφ απνηέιεζκα (θέξδνο 

ή δεκία) πνπ πξνθχπηεη απφ κία ζπλαιιαγή θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ αλάινγα κε ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηε ζπλαιιαγή ζε 

επίπεδν ιεηηνπξγηψλ θαη θηλδχλσλ. 

Σ) Λοιπές μέθοδοι, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη άιιεο κέζνδνη 

δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ιφγσ ηεο 

ηδηνκνξθίαο ηνπο. 

ηαλ ζπληάζζεηαη ν θάθεινο ηεθκεξίσζεο, ε αξρηθή κέζνδνο πνπ πξέπεη λα 

επηιέγεηαη , είλαη ηεο ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ηηκήο. Αλ είλαη αδχλαηνλ λα 

εθαξκνζηεί ,γηα παξάδεηγκα ιφγσ έιιεηςεο εζσηεξηθψλ ή εμσηεξηθψλ ζπγθξηηηθψλ 

ζηνηρείσλ γηα ηηκέο εκπνξεπκάησλ, πξνζθεχγεη ζηελ ακέζσο επφκελε κέζνδν 

(Μέζνδνο ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο) αθνχ πξνβεί πξνεγνπκέλσο ζε πιήξε 

αηηηνιφγεζε. Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη κέρξη λα βξεζεί ε θαηάιιειε κέζνδνο 

πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. 

 

3.3.3.4  ςγκπιηικά ηοισεία 

 

Αξρηθά, ζπγθξίζηκεο λννχληαη νη ζπλαιιαγέο πνπ ηαπηίδνληαη σο πξνο ην αληηθείκελν 

(ππνθείκελν αγαζφ) θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (πνζφηεηα, κέζν κεηαθνξάο ή 

ηξφπνο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο), ή παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο νη νπνίεο δελ επεξεάδνπλ 



23 
 

ην ηειηθφ ηίκεκα ή ην ηειηθφ ηίκεκα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί κε ζρεηηθή αθξίβεηα 

εμαιείθνληαο ηηο δηαθνξέο
24

. 

 Δζσηεξηθά ζπγθξηηηθά ζηνηρεία. Πξνθχπηνπλ απφ ζπλαιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ε ππφ εμέηαζε ή κία άιιε εηαηξεία ηνπ νκίινπ κε 

παξεκθεξή δξαζηεξηφηεηα, κε έλα κε ζπλδεδεκέλν κέξνο. 

 Δμσηεξηθά ζπγθξηηηθά ζηνηρεία. Πξνθχπηνπλ απφ ζπγθξίζηκεο 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ αλεμάξηεησλ κεξψλ ζε ζρέζε κε ηελ ππφ αλάιπζε 

επηρείξεζε. 

Γεληθά ην λα βξεζνχλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία είλαη κηα δηαδηθαζία δχζθνιε θαη πνιιέο 

θνξέο πξνβιεκαηηθή αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αξρέο ηνπ ΟΟΑ. πλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη παγθφζκηεο βάζεηο δεδνκέλσλ   

(Amadeus θαη Thompson Reuters) γηα ηελ εμεχξεζε ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ. ηε 

ρψξα καο φκσο ε ζχγθξηζε ζηνηρείσλ κε άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ ζεσξείηαη δχζθνιν λα 

απνδψζεη θαη λα είλαη αμηφπηζηε, εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ ππάξρεη, 

ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ. Γηα ην ιφγν απηφ νη θξαηηθνί θνξείο (ΔΒΔΑ, Τπεξεζία ΓΔΜΖ, Δζληθφ 

Σππνγξαθείν, Δπηκειεηήξηα) ζε ζπλεξγαζία κε αλεμάξηεηεο αξρέο φπσο ηελ 

ΔΛΣΑΣ θαη ηελ ΣηΔ επηδηψθνπλ λα ζρεκαηίζνπλ βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ζα 

πεξηιακβάλνπλ ηέηνηνπ είδνπο ζπγθξηηηθά ζηνηρεία (ηηκέο αγαζψλ ρνλδξηθήο, 

ιηαληθήο ελδερνκέλσο θαη κηθηά πεξηζψξηα θέξδνπο) πξνο δηεπθφιπλζε ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ επηρεηξήζεσλ. 

 

3.3.3.5  Αποδεκηό Δύπορ Σιμών 

 

Αληαγσληζηηθή ζεσξείηαη ε ηηκή ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ αλήθεη ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν εχξνο ηηκψλ, ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία. 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε  ην Κεθάιαην Ε‟ ηεο ΠΟΛ 1097/14, αθνχ ηνπνζεηεζνχλ νη 

ηηκέο ζε αχμνπζα ζεηξά, απνξξίπηεηαη ην 25% ησλ ρακειφηεξσλ θαη ην 25% ησλ 

πςειφηεξσλ ηηκψλ. Αθνινπζψληαο ηε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία νξίδνληαη 3 

ηεηαξηεκφξηα σο εμήο: 
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Q1: πξψην ηεηαξηεκφξην ή 25ν εθαηνζηηαίν ζεκείν 

Q2: δηάκεζνο 

Q3: ηξίην ηεηαξηεκφξην ή 75ν εθαηνζηηαίν ζεκείν 

Οπνηαδήπνηε ηηκή ππάξρεη κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ ηξίηνπ ηεηαξηεκφξηνπ, 

ζεσξείηαη φηη πιεξνί ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. 

 

3.3.4  Πποθεζμίερ και Ππόζηιμα 

 

 Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο φηη ζα πξέπεη λα γίλεη ν θάθεινο 

ηεθκεξίσζεο απφ ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο ηήξεζεο 

θαθέινπ κε αλαθξηβή ή ειιηπή ηεθκεξίσζε επηβάιινληαη πξφζηηκα. 

  Ο θάθεινο ηεθκεξίσζεο ζπληάζζεηαη εληφο 4 κελψλ απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ 

έηνπο θαη ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ θνξνινγηθή αξρή εληφο ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ. Ο 

θάθεινο ηεθκεξίσζεο ηεξείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ππφρξενπ θαηά ηε δηάξθεηα 

νιφθιεξεο ηεο πεξηφδνπ γηα ηελ νπνία ππάξρεη ππνρξέσζε λα ηεξνχλ βηβιία θαη 

ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ θνξνινγηθνχ έηνπο. Ο ππνθείκελνο ζην θφξν ελεκεξψλεη ην 

θάθειν κέρξη ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε παξαπάλσ 

αιιαγή. Παξά ηα αλσηέξσ, ν θάθεινο ηεθκεξίσζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην 

επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο, εθφζνλ ελεκεξσζεί, ελζσκαηψλνληαο φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

αιιαγέο. 

 Δπηπιένλ, ν θάθεινο ηεθκεξίσζεο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα θνξνινγηθή 

αξρή, ζε πεξίπησζε θνξνινγηθνχ ειέγρνπ εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ αίηεζε. Βάζεη 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ. 4174/13, ε εθπξφζεζκε ππνβνιή ηνπ ζπλνπηηθνχ 

πίλαθα πιεξνθνξηψλ επηζχξεη πξφζηηκν, ππνινγηδφκελν ζε πνζνζηφ έλα ρηιηνζηφ 

(1/1000) ησλ δεινχκελσλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ ππφρξενπ θνξνινγνπκέλνπ. Ζ 

πνηλή πνπ επηβάιιεηαη δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 10.000 επξψ θαη επίζεο 

δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 100,000 επξψ. 
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3.3.5   ςμθυνίερ Πποκαθοπιζμένηρ Σιμολόγηζηρ (APAs) 

 

χκθσλα κε ηελ παξ. 4.123 ησλ νδεγηψλ ηνπ ΟΟΑ (OECD Transfer Pricing 

Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010) ε ΠΣ «είλαη 

κία ζπκθσλία πνπ πξνζδηνξίδεη, ζε πξνγελέζηεξν, ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 

ειεγρφκελσλ ζπλαιιαγψλ, ρξφλν, έλα θαηάιιειν ζχλνιν θξηηεξίσλ (π.ρ. κέζνδνο 

ηεθκεξίσζεο, ζπγθξηηηθά ζηνηρεία θαη θαηάιιειεο σο πξνο ηε ζπγθξηζηκφηεηα 

πξνζαξκνγέο θ.η.ι.) γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηάιιειεο ηηκήο πψιεζεο (transfer 

pricing) γηα δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεξψληαο ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ». 

Οκνίσο, ν ίδηνο νξηζκφο πεξίπνπ δίδεηαη θαη ζην Διιεληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην 

αθνινπζψληαο πξνθαλψο ηηο πξναλαθεξφκελεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. Τπάξρνπλ 

δχν θαηεγνξίεο: α) Μνλνκεξήο θαη β) Γηκεξήο ή Πνιπκεξήο  APA. Σν παξαθάησ 

δηάγξακκα απεηθνλίδεη ηα θχξηα ζηνηρεία θαη ηηο δηαθνξέο ησλ δχν θαηεγνξηψλ 
25

.  

 

 

 

α) ρήκα 3.1: Μνλνκεξήο  ΠΣ 

Πεγή: http://www.taxheaven.gr 

 Σα εκπιεθφκελα κέξε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία, είλαη ε αηηνχζα επηρείξεζε 

θαη ε Γηεχζπλζε Διέγρσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ σο αξκφδηα αξρή. 

 

                                                           
25

 http://www.taxheaven.gr 



26 
 

 

β) σήμα 3.2: Γιμεπήρ ή Πολςμεπήρ  ΠΣ 

Πεγή: http://www.taxheaven.gr 

 Σα εκπιεθφκελα  κέξε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαπξαγκάηεπζε είλαη νη αξκφδηεο 

αξρέο  ησλ εκπιεθφκελσλ θξαηψλ θαη φρη ν αηηψλ ή ε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε ηνπ, 

νη νπνίνη δχλαληαη λα απνδερηνχλ ή φρη ηελ ΠΣ.  

 Σα ηζρχνληα ηέιε (πιεξσηέα απφ ηνλ αηηνχληα) θαζ 'φιε ηε δηαδηθαζία ησλ ΠΣ 

θαζνξίδνληαη κε ππνπξγηθή εγθχθιην ΠΟΛ. 1284/2013, σο εμήο: 

 ακνηβή ησλ 1,000 επξψ θαηά ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

πξνθαηαξθηηθήο δηαβνχιεπζεο, 

 ακνηβή ησλ 5,000 επξψ θαηά ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ΠΣ, ή ηεο 

αίηεζεο αλαζεψξεζεο ηεο, 

  ακνηβή ησλ 10.000 επξψ ζε πεξίπησζε αηηήκαηνο γηα ζπλεξγαζία κε ηελ 

αιινδαπή θνξνινγηθή αξρή ζε θάζε θξάηνο. 

 Οη ζπκθσλίεο απηέο απνηεινχλ έλα νπζηαζηηθφ θνξνινγηθφ εξγαιείν θαη βαζίδνληαη 

ζηελ βέιηηζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ θαη ηεο εθάζηνηε 

επηρείξεζεο. Καζηζηνχλ ηελ δηαδηθαζία ηεθκεξίσζεο ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο 

πξνυπνινγηζηηθή δίλνληαο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα ζρεδηάδνπλ ηηο κειινληηθέο ηνπο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, λα ζρεδηάδνπλ ηελ καθξνρξφληα επελδπηηθή πνιηηηθή ηνπο, 
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κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ην θφζηνο ζπκκφξθσζεο γηα φια ηα εκπιεθφκελα κέξε
26

.  

 

3.4  ύμβαζη Γιαιηηζίαρ 

 

 Ζ πνιππινθφηεηα ησλ θαλφλσλ θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αξρήο ησλ ίζσλ 

απνζηάζεσλ ησλ ηηκψλ νδεγεί ζε δηαθνξεηηθέο εξκελείεο θαη  απμεκέλε αβεβαηφηεηα 

γηα ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, πνπ ζπρλά αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ κηαο ζσζηήο ελδννκηιηθήο ηηκήο. Ωο εθ ηνχηνπ, νη επηρεηξήζεηο 

κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ ζπρλά πξνζαξκνγέο ησλ θεξδψλ ηνπο απφ ηελ ελδννκηιηθή 

ηηκνιφγεζε, ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ησλ δηαθνξψλ ζηε λνκνζεζία. Οη 

πξνζαξκνγέο ησλ ηηκψλ ελδερνκέλσο λα νδεγήζνπλ ζε δηπιή θνξνινγία. Ωο εθ 

ηνχηνπ, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα έρνπκε λνκηθνχο κεραληζκνχο γηα ηελ επίιπζε 

πηζαλήο δηπιήο θνξνινγίαο. 

  Ζ χκβαζε γηα ηελ εμάιεηςε ηεο δηπιήο θνξνινγίαο ζε πεξίπησζε δηνξζψζεσο ησλ 

θεξδψλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ (ζχκβαζε δηαηηεζίαο), ήηαλ ε πξφηαζε ηεο 

Δπηηξνπήο ηνπ 1976 γηα νδεγία  γηα λα δψζεη κηα ιχζε ζηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, 

πνπ αληηκεησπίδνπλ δηπιή θνξνινγία ιφγσ πξνζαξκνγψλ ησλ θεξδψλ ηνπο. Έπεηηα 

απφ καθξέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζην πκβνχιην, ε πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο είρε 

κεηαηξαπεί απφ νδεγία ζε κηα δηαθπβεξλεηηθή ζχκβαζε θαη ππεγξάθε ζηηο 23 

Ηνπιίνπ 1990 (χκβαζε 90/436 / ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ εμάιεηςε ηεο 

δηπιήο θνξνινγίαο ζε πεξίπησζε δηνξζψζεσο ησλ θεξδψλ ζπλδεδεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ).
27

 Ζ επηιεγείζα λνκηθή κνξθή έρεη επίζεο νδεγήζεη ζε δηαθνξεηηθέο 

εξκελείεο σο πξνο ην πνηα ηδηφηεηα ε ζχκβαζε δηαηηεζίαο έρεη ζρέζε κε ηηο δηκεξείο 

θνξνινγηθέο ζπκβάζεηο, θαη έηζη αλ πξνεγείηαη απηψλ. Ο θίλδπλνο ηεο χκβαζεο λα 

εξκελεπηεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απμάλεηαη ζεκαληηθά ιφγσ δηάθνξσλ 

απξνζδηφξηζησλ φξσλ θαη ηεο έιιεηςεο αθξηβψλ δηαηάμεσλ ζηε ζχκβαζε. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ε ζχκβαζε έρεη ππνβιεζεί ζε αζπλεπή εθαξκνγή θαη εξκελεία απφ ηελ 

εκεξνκελία πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1995. Ζ χκβαζε είρε  κηα δηάξθεηα δσήο πέληε 

εηψλ, κεηά ηελ νπνία επξφθεηην λα αλαλεψλεηαη εθφζνλ έηζη ην επηζπκνχζαλ ηα 
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ζπκβαιιφκελα θξάηε. Ωζηφζν, δεδνκέλνπ φηη απηφ ήηαλ αλαπνηειεζκαηηθφ, ην 

πκβνχιην ελέθξηλε έλα πξσηφθνιιν ηεο ζχκβαζεο δηαηηεζίαο πνπ πξνβιέπεη ηελ 

απηφκαηε παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο απφ πεληαεηείο πεξηφδνπο, εθηφο εάλ έλα 

ζπκβαιιφκελν θξάηνο αληηηίζεηαη. Σειηθά, ην 2004  απηφ ην πξσηφθνιιν  

επηθπξψζεθε θαη άξρηζε λα ηζρχεη ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 2004. Πιένλ, ε ζχκβαζε 

δηαηηεζίαο ηζρχεη ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ.
28

 

 Ζ ζχκβαζε έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο 

ηα θέξδε πνπ ππφθεηληαη ζε θφξν ζε έλα θξάηνο κέινο είλαη επίζεο ππνθείκελα ζε 

θφξν ζε άιιν θξάηνο κέινο σο απνηέιεζκα ηεο πξνζαξκνγήο γηα ηε δηφξζσζε ησλ 

ξπζκίζεσλ ηηκνιφγεζεο πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. 

Ωζηφζν, ε χκβαζε δελ εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη αξρέο ζεσξνχλ φηη ε 

δηπιή θνξνιφγεζε πξνθχπηεη κέζα απφ ζθφπηκε ρεηξαγψγεζε ησλ ηηκψλ ησλ 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. Ο ζθνπφο ηεο χκβαζεο είλαη φηη φιεο νη επηρεηξήζεηο 

νπνηαζδήπνηε πεξηγξαθήο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(ΔΔ) ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηελ πξνζηαζία ηεο ζχκβαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηε 

λνκηθή κνξθή ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη έλα ειιεληθφ 

ππνθαηάζηεκα κηαο γεξκαληθήο εηαηξείαο πνπ πσιεί αγαζά ζε κηα ηηαιηθή ζπγαηξηθή. 

Ωζηφζν, δελ ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη έλα ειιεληθφ ππνθαηάζηεκα ηεο εηαηξείαο ησλ 

ΖΠΑ πνπ πσιεί αγαζά ζε κηα ηηαιηθή ζπγαηξηθή. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ε 

ζχκβαζε ζπληάζζεηαη ζε φξνπο πνπ αλαγλσξίδνπλ φρη κφλν επηρεηξήζεηο αιιά θαη 

άιιεο κνξθέο επηρεηξήζεσλ, ππνθείκελεο ζε θφξν επί ησλ θεξδψλ
29

. 

 

3.5 Γιάβπυζη ηηρ θοπολογικήρ βάζηρ και ηηρ μεηαθοπάρ κεπδών 

(Base Erosion Profit Shifting - BEPS) 

 

Λφγσ ηεο απμαλφκελεο θνξναπνθπγήο θαη ηεο δηπιήο κε θνξνιφγεζεο, ν 

Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ), ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

G20 θαη άιιεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν αλέπηπμαλ έλα ζρέδην 

                                                           
28

 https://ec.europa.eu 
29

 http://www.pwc.com, International Transfer Pricing 2015/16 



29 
 

δξάζεο πνπ θαιείηαη «Γηάβξσζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηεο κεηαθνξάο θεξδψλ» 

(Base Erosion Profit Shifting - BEPS)
30

. 

 ηηο 16 Μαξηίνπ 2016 θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ έλα λνκνζρέδην γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ζηελ νδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο κεηξηθέο 

θαη ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο. Οη λένη θαλφλεο ζα πεξηνξίζνπλ ηε θνξνινγηθή 

απαιιαγή απφ ηπρφλ  δηαλνκέο θεξδψλ, φηαλ ηέηνηεο δηαλνκέο εθπίπηνπλ απφ ηνλ 

θφξν γηα ηε ζπγαηξηθή. Οη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ επίζεο έλα λέν γεληθφ θαλφλα 

απαγφξεπζεο ησλ θαηαρξήζεσλ ππφ ηηο νπνίεο νη δηαλνκέο θεξδψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ειιεληθέο ζπγαηξηθέο ζα ππφθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ 

ζηελ Διιάδα, εάλ κηα ζπλαιιαγή ή ζεηξά ζπλαιιαγψλ, πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο 

επαξθείο επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο ή αλ ν θχξηνο ζθνπφο ηεο ζπλαιιαγήο ή έλαο απφ 

ηνπο θχξηνπο ιφγνπο είλαη ε επίηεπμε θνξνινγηθνχ πιενλεθηήκαηνο
31

. 

 Γηα λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο απηφο, ε BEPS επηθεληξψλεηαη ζηελ επαχμεζε ηεο 

δηαθάλεηαο κέζσ ηεο ππνρξεσηηθήο γλσζηνπνίεζεο ζηνηρείσλ, ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

ρξήζεο παξαδνζηαθψλ εξγαιείσλ θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ, θαζψο θαη ζέηνληαο 

απζηεξφηεξεο  πνιηηηθέο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο. 
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31
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

TRANSFER PRICING ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

4.1  Γενικέρ Πληποθοπίερ 

 

Σν transfer pricing ή ε ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε,  σο επί ην πιείζηνλ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

άκεζε θνξνινγία σο πην ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηεο εηαηξηθήο θνξνινγίαο κεηαμχ 

ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Γηα πνιιά ρξφληα ζεσξνχληαλ ην πην ζεκαληηθφ 

θνξνινγηθφ δήηεκα γηα ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, αθνχ πεξίπνπ ην 60% ηνπ 

παγθφζκηνπ εκπνξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ πνιπεζληθψλ.
32

 

  Δλ ζηελή ελλνία ε ηηκή ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ζα είλαη κφλν ην πνζφ πνπ 

ρξεψλεηαη κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ φηαλ απηά ζπλαιιάζζνληαη. Ωζηφζν, 

απηφ κπνξεί λα νξηζηεί πεξαηηέξσ απφ κηα αξρή ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη 

ζπκθσλεκέλεο  ηηκέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ ζα πξέπεη λα ππνινγίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ αγνξαία αμία ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθέο κεζφδνπο απνηίκεζεο 

αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο ηεο θάζε ζπλαιιαγήο. Ωο εθ ηνχηνπ, κε κηα επξχηεξε 

έλλνηα ε ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε είλαη έλα δηεζλέο πξφηππν πνπ παξέρεη θαζνδήγεζε 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο «Αξρήο ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ (ALP)»  θαη ησλ 

κεζφδσλ απνηίκεζεο ηεο γηα ζθνπνχο  άκεζεο  θνξνινγίαο, ησλ δηαζπλνξηαθψλ 

ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ.
33

 

  Αλάινγα κε ην είδνο ησλ εκπνξεπκάησλ, ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ ρξένπο ή ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ε ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε αλέπηπμε δηάθνξεο κεζφδνπο 

απνηίκεζεο πνπ επηηξέπνπλ κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπλαιιαγψλ λα εμαζθαιηζηεί φηη 

ε αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ (ALP) εθαξκφδεηαη ηθαλνπνηεηηθά. Καζψο ε 

εζσηεξηθή δηαπξαγκάηεπζε ζπκβάιιεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εμφδσλ, θαζψο θαη ζε 

                                                           
32

 EY 2013 Global Transfer Pricing Survey, available at: www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-

2013_Global_Transfer_Pricing_Survey/$FILE/EY-2013-GTP-Survey.pdf 
33

  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 

(hereinafter OECD Guidelines), available online: 

http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/2310091e.pdf?expires=1462778775&id=id&accname

=oid012043&checksum=36CA25D40A2BBDCF2770969588C264C6 . 
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κέξε ηνπ εηζνδήκαηνο, ε ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

εμαθξηβσζoχλ θέξδε  απφ ζπλδεδεκέλεο  επηρεηξήζεηο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 

εθηεινχλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ 

αλαιακβάλνληαη.
34

 Γεδνκέλνπ φηη ε κεηαθνξά ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαιχπηεη 

ηε δηαζπλνξηαθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αιιάμεη ηελ 

θνξνινγηθή βάζε γηα ην θφξν εηζνδήκαηνο. 

 ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ζρεδηάζνπλ ηηο 

εηαηξηθέο δνκέο ηνπο (ηα ζεκεία ηεο δηαρείξηζεο,ηεο παξαγσγήο,ησλ θέληξσλ 

logistics, ησλ θηλδχλσλ,ησλ ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ) γηα λα 

ζηξέςνπλ ηα θέξδε ζε ρψξεο κε ρακειφηεξνπο πξαγκαηηθνχο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ εθπηπηφκελεο δαπάλεο ζε δηθαηνδνζίεο κε 

πςειφηεξνπο πξαγκαηηθνχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. Ο θαζνξηζκφο ησλ 

ελδννκηιηθψλ ηηκψλ, παξά ηελ παξνρή δηεζλνχο πιαηζίνπ γηα ηελ ηηκνιφγεζε ησλ 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, εμαθνινπζεί λα δηέπεηαη απφ ηηο εζληθέο θνξνινγηθέο 

δηθαηνδνζίεο γηα ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο, φπνπ νη θνξνινγηθέο αξρέο έρνπλ ηελ 

εμνπζία λα επαλεθηηκήζνπλ ηελ ηηκή ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ γηα ηελ 

πξφιεςε ηεο κεησκέλεο ή ππεξβάιινληαο αμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ.
35

 Παξ 'φια απηά, 

αλ κηα πξάμε πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ζεσξεζεί  δηαζπλνξηαθή, αλάκεζα ζε 

δχν ζπλαθείο νληφηεηεο θαη κπνξεί λα ζπλδεζεί κε έλα πξντφλ ή ππεξεζία, ηφηε ζα 

πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο.
36

 

  ίγνπξα, νη θνξνινγηθέο αξρέο είλαη ζε επηθπιαθή γηα ην πξφβιεκα ηεο 

ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο, ην νπνίν έρεη γίλεη πην ζεκαληηθφ, θαζψο πξνρσξά ε 

παγθνζκηνπνίεζε. Ωο εθ ηνχηνπ, νη θπβεξλήζεηο έρνπλ δψζεη ηελ εμνπζία ζηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο λα θάλνπλ πξνζαξκνγέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ 

εηζνδήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα δηνξζψζνπλ ηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε πνπ δελ 

ππαθνχεη ζηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. Σν απνηέιεζκα ησλ πξνζαξκνγψλ πνπ 

ελδέρεηαη λα ππάξρεη  είλαη ε δηπιή θνξνιφγεζε νξηζκέλσλ εηζνδεκάησλ ησλ 

πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη θπβεξλήζεηο έρνπλ ιάβεη κηα 

                                                           
34

 Santoro E., „Transfer Pricing and Value Added Tax in the European Community: Is There 

Room for Interaction and, If So, Where?‟, International Transfer Pricing Journal (2007 

June/July) pp. 147. 
35

 Duff and Phelps ed., Guide to International Transfer Pricing: Law, Tax Planning and 

Compliance Strategies (Kluwer Law International 2014, 4th ed.), pp. 12. 
36
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δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε θαη ηελ απαηηνχκελε θαηαλνκή ησλ θεξδψλ ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα ησλ εηαηξεηψλ απηψλ (εληαία κέζνδνο). Ωζηφζν, δελ ππάξρεη δηεζλήο 

ζπλαίλεζε γηα ηελ πξνζέγγηζε απηή . Έηζη, γηα λα ππάξμεη ηάμε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, 

νη θπβεξλήζεηο έρνπλ θάλεη θνξνινγηθέο ζπκβάζεηο κεηαμχ ηνπο ζρεηηθά κε ην ζέκα 

ησλ ηηκψλ απηψλ. Απηέο βαζίδνληαη ζε γεληθέο γξακκέο  ζην κνληέιν θνξνινγηθψλ 

ζπλζεθψλ, φπσο απηέο πνπ θαηαξηίδνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο 

πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ, 1979) θαη ηα Ζλσκέλα Έζλε. 

 Οη θφξνη εηζάγνπλ κεγαιχηεξν επίπεδν πνιππινθφηεηαο ζηελ ελδννκηιηθή 

ηηκνιφγεζε. Γηα παξάδεηγκα, έλαο νξγαληζκφο πνπ θαηαζθεπάδεη πξντφληα ζην 

Κξάηνο Υ, ην νπνίν έρεη έλα νξηαθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 25%, θαη πσιεί ηα 

πξντφληα απηά ζηε ρψξα Τ, ε νπνία έρεη έλα νξηαθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 35%, 

πξνθαλψο, ζα ήζειε λα ηνπνζεηήζεη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα θέξδε ηνπ ζηε ρψξα Υ, 

φπνπ ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο είλαη ρακειφηεξνο. Ωο εθ ηνχηνπ, ζα ζειήζεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πςειφηεξε δπλαηή ηηκή ηνπ εκπνξεχκαηνο. Ωο παξάδεηγκα, ε 

ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία παξαγσγήο κπνξεί λα θαζνξίδεη ηηο πςειέο ηηκέο ησλ 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ γηα ηα πξντφληα εληφο ηνπ νκίινπ πνπ πσινχληαη απφ ηε 

ρψξα Τ ζηε Υψξα X. Δθηφο απφ ηελ πξαθηηθή ησλ ηηκψλ απηψλ θαη ηε ρξέσζε ησλ 

ηειψλ, νη ηφθνη ησλ ακνηβψλ δηαρείξηζεο είλαη έλαο άιινο κεραληζκφο γηα ηε 

κεηαθίλεζε ησλ θεξδψλ. Γηα πνιιέο εηαηξείεο, απηέο νη θνξνινγηθέο εθηηκήζεηο 

μεπεξλνχλ ηηο ζπκπεξηθνξηθέο εθηηκήζεηο ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκνιφγεζεο απηήο, 

θαη ε πνιηηηθή ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο  νδεγείηαη απφ ην ζηφρν ηεο 

ειαρηζηνπνίεζεο ησλ παγθφζκησλ θφξσλ. 

 Ζ θνξνινγηθή αξρή ζε θάζε ρψξα ειέγρεη ηηο δηεζλείο πνιηηηθέο ελδννκηιηθήο 

ηηκνιφγεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ελ ιφγσ ρψξα γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ φηη νη εηαηξείεο απηέο δελ ρξεζηκνπνηνχλ απζαίξεηα ηηο ηηκέο  γηα λα 

απνθχγνπλ ηελ θαηαβνιή ησλ ηνπηθψλ θφξσλ. Σν πην ζεκαληηθφ έγγξαθν πνπ έρεη 

ζρέζε κε ηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε είλαη ηνπ 1995 ν θαηεπζπληήξηνο νδεγφο απφ 

ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο . Απηφ ην έγγξαθν παξέρεη 

ηηο βάζεηο πνπ πνιιέο ρψξεο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα αλαπηχμνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο 

θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ελδννκηιηθψλ ηηκψλ γηα 

ηηο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο αληίζηνηρεο ρψξεο . Οη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ηνπ ΟΟΑ ρσξίδνπλ ηελ πξαθηηθή ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο ζε δχν 

βαζηθέο νκάδεο (Πίλαθα 4.1). ‟απηέο αλαθέξεηαη φηη, φπνηε είλαη δπλαηφλ, ε 
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κέζνδνο CUP (Μέζνδνο ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ηηκήο), ε νπνία ρξεζηκνπνηεί 

είηε ηελ ηηκή ηεο αγνξάο ή κηα ηεθκαξηή ηηκή ηεο αγνξάο, ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη. Δάλ δελ ππάξρεη ηηκή αγνξάο, νη πξνηηκήζεηο ζηξέθνληαη ζηελ 

κέζνδν θφζηνπο θαη θέξδνπο  (κέζνδνο  cost-plus). 

 

 Πίνακαρ 4.1:Καθοπιζμόρ ηυν Δνδοομιλικών Σιμών, ΟΟΑ 

κηινο Άιιεο Μέζνδνη 

 πγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ηηκέο 

(CUP) 

 Cost – plus( θφζηνο θαη θέξδνο) 

 Μέζνδνη ηηκήο κεηαπψιεζεο. 

 Γηάζπαζε Κεξδψλ 

 πλαιιαθηηθή Μέζνδνο Καζαξνχ 

Πεξηζσξίνπ 

 Άιιεο πξνζεγγίζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαηακεξηζκφ 

ησλ θεξδψλ απφ ηε 

δηαπξαγκάηεπζε 

 

 

4.2 Η Απσή ηυν Ίζυν Αποζηάζευν (The “arm’s length principle”) 

 

 Ζ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ είλαη έλα δηεζλέο πξφηππν απνδεθηφ απφ ηηο ρψξεο 

κέιε ηνπ ΟΟΑ, ε νπνία πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο
37

. ην άξζξν 9, ην πξφηππν 

απηφ αλαθέξεηαη σο εμήο: « Οη φξνη πνπ επηθξαηνχλ ή επηβάιινληαη κεηαμχ ησλ δχν 

επηρεηξήζεσλ ζηηο εκπνξηθέο ή νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο νη νπνίνη δηαθέξνπλ απφ 

εθείλνπο πνπ ζα επηθξαηνχζαλ κεηαμχ αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ, ηφηε νπνηαδήπνηε 

θέξδε ηα νπνία, γηα ηνπο φξνπο απηνχο, ζα είραλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ κία απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο, αιιά, ιφγσ απηψλ ησλ φξσλ, δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, κπνξνχλ λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο θαη λα θνξνινγνχληαη αλάινγα.
38

». 

 Ζ εξκελεία ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ είλαη φηη ην εηζφδεκα κηαο ζπγαηξηθήο  ελφο 

νκίινπ πξέπεη λα θνξνινγείηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ζα θνξνινγνχηαλ εάλ ε 

ζπγαηξηθή ήηαλ κηα μερσξηζηή νληφηεηα. ηελ πξάμε, απηφ κεηαθξάδεηαη ζαλ 

                                                           
37
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θνξνιφγεζε κφλν ηεο πξνζηηζέκελεο απφ ηελ ελ ιφγσ ζπγαηξηθή αμίαο. Ζ 

πξνζηηζέκελε αμία νξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο ησλ εηζξνψλ θαη ηεο 

ηηκήο
39

. Ζ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ πξνυπνζέηεη φηη ην θφζηνο ησλ εηζξνψλ πνπ 

αγνξάδνληαη απφ άιιε ζπγαηξηθή ηεο πνιπεζληθήο επηρείξεζεο απνηηκάηαη 

αληηθεηκεληθά (ακεξφιεπηα). Απηφ κεηαθξάδεηαη ζε ρξήζε ησλ ηηκψλ αγνξάο, φηαλ 

απηέο είλαη δηαζέζηκεο  θαη εθαξκφζηκεο, θαη δηαθνξεηηθά  φηη ε ελδννκηιηθή ηηκή 

είλαη ίζε κε ην πιήξεο θφζηνο ησλ εηζξνψλ ζπλ έλα εχινγν πεξηζψξην θέξδνπο.  

πρλά  ππάξρεη κηα νξγαλσκέλε αγνξά γηα λα ζπγθεληξψζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηε ζρεδηαδφκελε ζπλαιιαγή, φπνπ αζρνιείηαη ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. Οη 

αλεζπρίεο πξνθχπηνπλ φηαλ δελ ππάξρεη ζπγθξίζηκε αγνξά γηα ηε ζπλαιιαγή πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, έζησ 

θαη αλ απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα.  

 Αθφκε θαη ζηηο ζπλαιιαγέο κε ελζψκαηα πάγηα, κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα είλαη 

δχζθνιν λα αληηθαηνπηξηζηεί ε ηηκή ηεο αγνξάο, φηαλ ππάξρεη έιιεηςε ηέηνησλ ή εάλ 

κηα εηδηθή εκπνξηθή ζηξαηεγηθή απνηξέπεη ηέηνηα ζχγθξηζε. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

ν ΟΟΑ δειψλεη φηη νη πξνζαξκνγέο κπνξνχλ λα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκνξθσζνχλ κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ, νη πξνζαξκνγέο απηέο είλαη φκσο 

απνδεθηέο  κφλν φπνπ ππάξρεη έλαο θoξνινγηθφο ζθνπφο  κε ζηφρν ηελ δηφξζσζε 

κηαο παξακφξθσζεο θφξνπ 
40

. Έρεη επίζεο δειψζεη πσο νη θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο 

επηηπγράλνληαη, «κε ηε ζέζπηζε ησλ φξσλ ησλ εκπνξηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ 

πνπ  (νη ζρεηηθέο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο) ζα πεξηκέλνπλ λα βξνπλ κεηαμχ 

αλεμάξηεησλ  επηρεηξήζεσλ ζε ζπγθξίζηκεο ζπλαιιαγέο θάησ απφ αλάινγεο 

ζπλζήθεο», ε νπνία είλαη βαζηθά κηα πεξηγξαθή θαη πάιη ηεο αξρήο ησλ ίζσλ 

απνζηάζεσλ. 

 Τπάξρνπλ φκσο θάπνηα πξνβιήκαηα κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο απηήο κεηαμχ ησλ 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, επεηδή ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ αλεμάξηεηεο  επηρεηξήζεηο  δελ ζα αλαιάκβαλαλ, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη ζπγθξίζηκε ζπλαιιαγή γηα ηελ εθηίκεζε κηαο απνδεθηήο 

ελδννκηιηθήο ηηκήο
41

.  Έηζη, ν ιφγνο γηα ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ θαη ηεο 
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πξνζέγγηζεο θάζε  μερσξηζηήο νληφηεηαο είλαη φηη παξέρεη ηζφηεηα ζηε θνξνινγηθή 

κεηαρείξηζε γηα απηνχο ηνπο ηχπνπο ησλ θνξέσλ, θαζψο βνεζά ζηελ απνθπγή ηεο 

δεκηνπξγίαο θνξνινγηθψλ πιενλεθηεκάησλ ή κεηνλεθηεκάησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ζηξεβιψζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα κεηαμχ απηψλ ησλ ηχπσλ νληνηήησλ. Με ην 

δηαρσξηζκφ ησλ θφξσλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο δελ κπνξεί λα ππάξμεη 

κεγαιχηεξε εζηίαζε θαη  πξνψζεζε ηνπ απμαλφκελνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ησλ 

επελδχζεσλ.
42

 

 

4.3 Γςναηόηηηα ύγκπιζηρ Παπαγόνηυν 

 

ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΑ, ππάξρνπλ πέληε δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο 

ζπγθξηζηκφηεηαο  πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ 

ζχκθσλα κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ Απνζηάζεσλ. Απηνί είλαη: 

 ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ησλ ππεξεζηψλ 

 ιεηηνπξγηθή αλάιπζε 

 ζπκβαηηθνί φξνη 

 νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

 ζηξαηεγηθή επηρείξεζεο 

 

 Οη δηαθνξέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αθηλήησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ζπρλά επζχλνληαη 

γηα ηηο δηαθνξέο ζηελ αγνξαία αμία ηνπο. Ωο εθ ηνχηνπ, νη ζπγθξίζεηο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ζπγθξηζηκφηεηαο κεηαμχ ειεγρφκελσλ θαη κε ειεγρφκελσλ ζπλαιιαγψλ. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αμίδνπλ λα εμεηαζηνχλ ζα κπνξνχζαλ λα πεξηιακβάλνπλ ηε 

δηαζεζηκφηεηα θαη ηνλ φγθν ηεο πξνζθνξάο, ηε θχζε θαη ηελ έθηαζε ησλ ππεξεζηψλ,  

ηε κνξθή ηεο ζπλαιιαγήο, ην είδνο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηα θπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηα αλακελφκελα νθέιε απφ ηε ρξήζε ηνπ, ηε δηάξθεηα θαη ην 

βαζκφ πξνζηαζίαο (φπσο ηα εκπνξηθά ζήκαηα, ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο θαη ηελ 

ηερλνγλσζία).  
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 Ζ ιεηηνπξγηθή αλάιπζε αληαλαθιά ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ εθηεινχληαη απφ θάζε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ ζπκκεηέρεη ζηε ζπλαιιαγή θαη ιακβάλεη ππφςε ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλνχλ. 

Δπηδηψθεη λα εληνπίζεη θαη λα ζπγθξίλεη ηηο νηθνλνκηθά ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηηο επζχλεο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηηο αλεμάξηεηεο θαη ζπλδεδεκέλεο 

επηρεηξήζεηο. Δάλ ε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε, γηα παξάδεηγκα παίξλεη κηα επξχηεξε 

επζχλε απφ έλα αλεμάξηεην κέξνο, κηα πςειφηεξε ηηκή κπνξεί λα είλαη θίλεηξν θαη 

νη ζπλαιιαγέο ελδέρεηαη λα κελ είλαη ζε ζέζε λα είλαη ζπγθξίζηκεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε 

ιεηηνπξγηθή αλάιπζε είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ παξαγφλησλ ηεο 

ζπγθξηζηκφηεηαο θαη ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε 

ηεο νκάδαο, θαζψο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ζε πνην λνκηθφ πιαίζην ν θνξνινγνχκελνο 

εθηειεί ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 
43

.  

 χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ νη ζπκβαηηθνί φξνη θαζνξίδνπλ γεληθά, ξεηά ή ζησπεξά πψο 

πξέπεη λα θαηαλεκεζνχλ κεηαμχ ησλ κεξψλ νη επζχλεο, νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε θαη 

ζα πξέπεη, ζπλεπψο, λα είλαη έλα κέξνο ηεο ιεηηνπξγηθήο αλάιπζεο πνπ αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ.  

 εκαληηθφ είλαη λα έρνπκε θαηά λνπ, φηη νη ηηκέο ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ κπνξεί λα 

πνηθίινπλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ αγνξψλ. Αθφκε θαη αλ νη ζπλαιιαγέο είλαη 

ζπγθξίζηκεο θαη αθνξνχλ ηα ίδηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο, κπνξεί λα ππάξμνπλ 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο κεηαμχ ησλ αγνξψλ πνπ έρνπλ αληίθηππν ζηηο ηηκέο. Γηα λα 

επηηεπρζεί ε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ ησλ δχν πξάμεσλ πνπ απαηηείηαη ε 

ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ ησλ αγνξψλ. εκαληηθέο ζπλζήθεο γηα ηε κειέηε 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε ζπγθξηζηκφηεηα ηεο αγνξάο κπνξεί λα είλαη: ε 

γεσγξαθηθή ζέζε, ην κέγεζνο ηεο αγνξάο, ε έθηαζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε 

δηαζεζηκφηεηα, ε αγνξαζηηθή δχλακε, ην επίπεδν ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο, 

θιπ. 

 Σειεπηαίνο παξάγνληαο, ε επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή, πξέπεη επίζεο λα ιακβάλεηαη 

ππφςε φηαλ απνθαζίδεηαη ε ζπγθξηζηκφηεηα. Οη επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο 

ιακβάλνπλ ππφςε πνιιέο πηπρέο κηαο επηρείξεζεο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ηελ 

θαηλνηνκία, ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ, ηελ απνζηξνθή ζηνλ θίλδπλν, ην βαζκφ 

δηαθνξνπνίεζεο θ.ιπ. Γηα παξάδεηγκα, κηα εηαηξεία πνπ επηδηψθεη λα θεξδίζεη 
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κεξίδηα αγνξάο θαη λα δηεηζδχζεη ζηελ αγνξά ζα κπνξνχζε λα επηβάιεη πξνζσξηλά 

ρακειφηεξεο ηηκέο. Ή αλ κηα εηαηξεία ζέιεη λα εηζέιζεη ζε κηα λέα αγνξά πνπ κπνξεί 

λα έρεη πξνζσξηλά πςειφηεξν θφζηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ εθθίλεζεο θιπ. 

Παξάγνληεο φπσο απηφλ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ ησλ 

ειεγρφκελσλ θαη κε ειεγρφκελσλ ζπλαιιαγψλ πνπ ζε φιεο ηηο άιιεο πηπρέο 

θαίλνληαη ζπγθξίζηκνη 
44

. 

 

4.4  Μέθοδοι Δνδοομιλικήρ Σιμολόγηζηρ βάζει ηηρ Απσήρ ηυν Ίζυν 

Αποζηάζευν και η εθαπμογή ηοςρ 

 

Ο ΟΟΑ έρεη δψζεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη κηα ιίζηα κε ηηο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαζνξίζεη ηελ θαηάιιειε ελδννκηιηθή ηηκή. Απηή ε 

θαηεπζπληήξηα γξακκή απνζθνπεί ζην λα ςάρλνπλ ηε κέζνδν πνπ είλαη πην 

θαηάιιειε γηα ηηο ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο. ηελ επηινγή ηεο θαιχηεξεο κεζφδνπ, νη 

θνξνινγηθέο αξρέο θαη νη θνξνινγνχκελνη πξέπεη λα εμεηάζνπλ  

1. ηε δχλακε θαη ηελ αδπλακία ηεο κεζφδνπ,  

2. ηελ αμηνπηζηία ησλ ζηνηρείσλ,  

3. ηελ επάξθεηα ησλ ζπγθξίζηκσλ ζπλαιιαγψλ θαη  

4. ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αθξίβεηα ηεο πξνζαξκνγήο πνπ έγηλε γηα ηελ 

εμάιεηςε ησλ ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ζπλαιιαγψλ
45

. 

 

  Γηα λα επηιερζεί ε πην θαηάιιειε κέζνδνο, δελ είλαη απαξαίηεην λα αλαιπζεί θάζε 

κέζνδνο μερσξηζηά γηα ηηο ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο. Ωζηφζν, νη θνξνινγνχκελνη 

ζπληζηάηαη λα θξαηνχλ ηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε.  Σα 

έγγξαθα ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο κπνξεί λα πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηελ θαζηέξσζε ηεο ελδννκηιηθήο ηηκήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπο ιφγνπο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ επηινγή θαη ηελ απφξξηςε κηαο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ 
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ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ θιάδν ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη 

ηελ αηηία γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ
46

. 

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη δελ ππάξρεη θακία κέζνδνο πνπ είλαη θαηάιιειε 

γηα θάζε είδνπο ζπλαιιαγή ζε θάζε πεξίζηαζε. Ωο εθ ηνχηνπ, νη θνξνινγνχκελνη ζα 

πξέπεη λα επηιέμνπλ ηε κέζνδν πνπ κπνξεί λα εθηηκήζεη θαιχηεξα ηελ ελδννκηιηθή 

ηηκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγήο ππφ ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο. Ζ αμηνπηζηία 

ηεο κεζφδνπ πνπ επηιέγεηαη ζα εμαξηεζεί απφ ηελ αθξίβεηα ηεο πξνζαξκνγήο πνπ 

αλαγθάδεη λα θαζνξηζηεί ε ζπγθξηζηκφηεηα ηεο ζπλαιιαγήο. 

 

σήμα 4.1 : Μέθοδοι Δνδοομιλικήρ Σιμολόγηζηρ βάζει ηηρ ALP 
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4.4.1 Μέθοδορ ζςγκπίζιμηρ μη ελεγσόμενηρ ηιμήρ / Comparable 

uncontrolled price (CUP) 

 

 «Ζ κέζνδνο ηεο ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ηηκήο ζπλίζηαηαη ζηε ζχγθξηζε ηεο 

ηηκήο ησλ αθηλήησλ ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ κεηαβηβάδνληαη ζε κηα ειεγρφκελε 

ζπλαιιαγή κε ηελ ηηκή πνπ ρξεψλεηαη γηα ηελ ηδηνθηεζία ή ηηο ππεξεζίεο ζε 

ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ζπλαιιαγέο» 
47

. 

  Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε κέζνδνο CUP ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζηελ πξάμε ζε 

ζρέζε κε ηα δηθαηψκαηα. Ζ κέζνδνο CUP εθαξκφδεηαη ζε ειεγρφκελεο ζπλαιιαγέο 

ησλ αθηλήησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη νη ηηκέο CUP κπνξεί λα βξεζνχλ ζε εζσηεξηθέο 

ζπλαιιαγέο ή ζπλαιιαγέο κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Σν ζρήκα 

παξαθάησ εμεγεί ηε δηάθξηζε απηή. 

 

  σήμα 4.2: Μέθοδορ CUP 
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 Ζ ειεγρφκελε ζπλαιιαγή ζε απηφ ην ζρήκα αθνξά ηε κεηαθνξά ησλ κεραλψλ 

κεηαμχ κηαο ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο 1, ελφο παξαγσγνχ κεραλψλ ζηε ρψξα 1, θαη 

κηαο ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο 2, ελφο εηζαγσγέα κεραλψλ ζηε ρψξα 2, ν νπνίνο 

κεηαπσιεί ηηο κεραλέο ζε εκπφξνπο κεραλψλ ζηε ρψξα 2. Ζ ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε 

1 είλαη ε κεηξηθή εηαηξεία ηεο ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο  2. 

 Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ CUP γηα λα δηαπηζησζεί αλ ε ηηκή πνπ ρξεψλεηαη 

γηα ηηο κεραλέο πνπ κεηαθέξζεθαλ ζε απηή ηελ ειεγρφκελε ζπλαιιαγή κπνξεί λα 

γίλεη αλαθνξά ζηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ γηα : 

 Σελ ηηκή πνπ ρξεψλεηαη γηα ηηο κεραλέο πνπ κεηαθέξζεθαλ ζε ζπγθξίζηκεο κε 

ειεγρφκελεο ζπλαιιαγέο, αλ ππάξρνπλ, κεηαμχ ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο 1 

θαη κε ζπλδεδεκέλν κέξνο (δειαδή ζπλαιιαγή  1) 

 Σελ ηηκή πνπ ρξεψλεηαη γηα ηηο κεραλέο πνπ κεηαθέξζεθαλ ζε ζπγθξίζηκεο κε 

ειεγρφκελεο ζπλαιιαγέο, αλ ππάξρνπλ, κεηαμχ ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο 2 

θαη κε ζπλδεδεκέλν κέξνο (δειαδή ζπλαιιαγή   2), θαη 

 Σελ ηηκή πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηηο κεραλέο πνπ κεηαθέξζεθαλ ζε 

ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ζπλαιιαγέο, αλ ππάξρνπλ, κεηαμχ ζπλδεδεκέλν 

κέξνο Α θαη κε ζπλδεδεκέλν κέξνο Β (δειαδή ζπλαιιαγή  3). 

 Οη ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ζπλαιιαγέο παξφκνηεο κε ηηο ζπλαιιαγέο  1 ή  2 

κπνξεί λα αλαθέξνληαη σο εζσηεξηθά ζπγθξηηηθά ζηνηρεία. Οη ζπγθξίζηκεο κε 

ειεγρφκελεο ζπλαιιαγέο παξφκνηεο κε ηε ζπλαιιαγή  3 νλνκάδνληαη εμσηεξηθά 

ζπγθξηηηθά ζηνηρεία, επεηδή ε κε ειεγρφκελε ζπλαιιαγή αθνξά δχν κέξε, θαλέλα 

απφ ηα νπνία δελ είλαη κία απφ ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. 

 Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ CUP, κηα κε ειεγρφκελε ζπλαιιαγή ζεσξείηαη 

ζπγθξίζηκε κε κηα ειεγρφκελε ζπλαιιαγή, εθφζνλ: 

 Γελ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ ζπγθξίλνληαη, θαη κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ κε νπζηαζηηθφ ηξφπν ηελ ηηκή, ή 

 Λνγηθέο (Αμηφπηζηεο) πξνζαξκνγέο κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα λα 

αληηπξνζσπεχνπλ ην πξντφλ θαη άιιεο δηαθνξέο πνπ είλαη ζεκαληηθέο.
48
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4.4.2  Μέθοδορ ηηρ Σιμήρ Μεηαπώληζηρ 

 

 Ζ κέζνδνο ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο ζπγθξίλεη ην πνζνζηφ ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ 

θέξδνπο ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο κε εθείλεο ησλ αλεμάξηεησλ κεξψλ πνπ εθηειεί ηε 

ζπγθξίζηκε ζπλαιιαγή ππφ ζπγθξίζηκεο ζπλζήθεο. ηε ζπλέρεηα, ζα αθαηξέζεη ην 

θαηάιιειν πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο απφ ηελ ηηκή κεηαπψιεζεο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. Σν κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο πξέπεη 

λα είλαη αξθεηά πςειφ ψζηε λα θαιχπηεη ηα έμνδα θαη θαη λα έρεη επαξθή θέξδε 
49

. 

  Ζ κέζνδνο απηή έρεη νξηζηεί λα δηέπεη ηηο εζσηεξηθέο ζπλαιιαγέο κηαο  πνιπεζληθήο 

εηαηξείαο πνπ παξάγεη έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία ζε κηα ρψξα θαη ην πνπιάεη ζε 

άιιε ρψξα κέζσ ελφο δηαλνκέα ή αληηπξφζσπν πσιήζεσλ  (ζπγαηξηθή). Καηά ηελ 

εθαξκνγή απηνχ ηνπ θαλφλα, ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε ην ίδην πεξηζψξην 

θέξδνπο κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, θάηη ην νπνίν ζα πεξηνξίζεη απνηειεζκαηηθά ην 

πνζφ ησλ θφξσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ κε ηε κεηαηφπηζε ηνπ θέξδνπο 

απφ ηε κία ρψξα ζηελ άιιε.  

 

σήμα 4.3: Μέθοδορ ηηρ Σιμήρ Μεηαπώληζηρ  

 Ο κεραληζκφο ηεο κεζφδνπ ησλ ηηκψλ κεηαπψιεζεο κεηψλεη ηελ ηηκή ελφο πξντφληνο 

πνπ ε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία πσιήζεσλ (δειαδή ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε 2 ζην 

ρήκα 4.3) ρξεψλεη ζε κε ζπλδεδεκέλν πειάηε (δειαδή ε ηηκή κεηαπψιεζεο), κε ην 

κηθηφ πεξηζψξην κηαο ηηκήο ίζσλ απνζηάζεσλ, ηελ νπνία ε εηαηξεία πσιήζεσλ 
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ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ πψιεζεο, ηα γεληθά θαη δηνηθεηηθά έμνδα, 

ηηο δαπάλεο, θαη εμαθνινπζεί λα έρεη έλα θαηάιιειν θέξδνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ εθηεινχληαη θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ. Σν ππφινηπν 

ζεσξείηαη σο ελδννκηιηθή ηηκή βάζεη ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ γηα ηηο 

δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο πσιήζεσλ (δειαδή ζπλδεδεκέλε 

επηρείξεζε 2) θαη κηα ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε (δειαδή ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε 1). 

 Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηηκήο κεηαπψιεζεο, κηα κε ειεγρφκελε ζπλαιιαγή 

ζεσξείηαη ζπγθξίζηκε κε κηα ειεγρφκελε ζπλαιιαγή, εθφζνλ: 

 Γελ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ ζπγθξίλνληαη, φηη νπζησδψο 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ ηηκή, ή 

 Λνγηθέο (Αμηφπηζηεο) πξνζαξκνγέο κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα λα 

αληηπξνζσπεχνπλ ην πξντφλ θαη άιιεο δηαθνξέο πνπ είλαη ζεκαληηθέο.
50

 

 

  Δάλ δελ κπνξoχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ζπλαιιαγέο, ε 

κέζνδνο CUP κπνξεί θάιιηζηα λα είλαη ν πην άκεζνο θαη αζθαιήο ηξφπνο λα 

εθαξκνζηεί  ε αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. Αλ δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο 

CUP, σζηφζν, ππάξρνπλ θαη άιιεο παξαδνζηαθέο κέζνδνη ζπλαιιαγήο φπσο είλαη ε 

κέζνδνο ηνπ θφζηνπο ζπλ θέξδνπο θαη ε κέζνδνο ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο. Ζ κέζνδνο 

ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

αγνξά θαη κεηαπψιεζε  ελζψκαησλ αγαζψλ, ηα νπνία ν κεηαπσιεηήο δελ πξνζζέηεη 

νπζηαζηηθή αμία ζηα αγαζά κέζσ ηεο θπζηθήο ηξνπνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ πξηλ απφ 

ηε κεηαπψιεζε ή ζηα νπνία ν κεηαπσιεηήο ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε δεκηνπξγία ή 

ηε ζπληήξεζε ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. (Ζ κέζνδνο ηεο ηηκήο 

κεηαπψιεζεο εθαξκφδεηαη ζπλήζσο γηα ηηο πσιήζεηο ή ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

δηαλνκήο.) 

 

4.4.3 Μέθοδορ Κόζηοςρ και Κέπδοςρ (Cost plus method) 
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 Ζ κέζνδνο cost plus ζπγθξίλεη ην πεξηζψξην (πξνζαχμεζε) ηνπ ζπλδεδεκέλνπ 

κέξνπο κε εθείλν ησλ αλεμάξηεησλ κεξψλ πνπ εθηεινχλ ηε ζπγθξίζηκε ζπλαιιαγή 

ππφ ζπγθξίζηκεο ζπλζήθεο. ηε ζπλέρεηα, ζα πξνζζέζεη ην θαηάιιειν πεξηζψξην πνπ 

δφζεθε ζηελ αμία ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ γηα λα θαζνξίζεη 

ηελ ελδννκηιηθή ηηκή
51

. χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ, ην πεξηζψξην ζα ππνινγηζηεί κεηά 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ άκεζσλ θαη έκκεζσλ δαπαλψλ ηεο παξαγσγήο, αιιά πξηλ απφ ηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα. Δπηπιένλ, ην πεξηζψξην πνπ πξνζηίζεηαη ζηηο δαπάλεο απηέο 

πξέπεη λα είλαη αξθεηά πςειφ γηα λα έρνπλ επαξθή θέξδε γηα ηελ ιεηηνπξγία πνπ 

επηηεινχλ, ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ
52

. 

  Ζ κέζνδνο ηνπ θφζηνπο ζπλ θέξδνπο  επηθεληξψλεηαη ζην ζρεηηθφ θαηαζθεπαζηή, 

κέξνο ή θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ σο ην εμεηαδφκελν κέξνο  ζηελ αλάιπζε ησλ 

ελδννκηιηθψλ ηηκψλ. Ζ κέζνδνο αμηνινγεί ηνλ ίζσλ απνζηάζεσλ ραξαθηήξα κηαο 

δηεηαηξηθήο επηβάξπλζεο ζε ζρέζε κε ην πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο γηα ηηο 

πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ αθηλήηνπ (ή ππεξεζηψλ) γηα 

θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία πνπ κεηαβηβάδεηαη (ή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ).  

 

σήμα 4.4: Μέθοδορ Cost plus 

Σν ζρήκα 4.4 εμεγεί πεξαηηέξσ. Ζ ζπλδεδεκέλε  επηρείξεζε 1, πνπ είλαη έλαο 

θαηαζθεπαζηήο ειεθηξηθψλ πξντφλησλ ζηε ρψξα 1, θαηαζθεπάδεη (ζην πιαίζην 

ζχκβαζεο γηα) ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε 2. Ζ ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε 2 ζα αλαζέζεη 

ζηε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε 1 λα θαηαζθεπάζεη κία πνζφηεηα πξντφλησλ  πνπ ζα 

                                                           
51

 Eden, L., & Smith, R. A.. (2001). Not at arm‟s length: A guide to transfer pricing resources. Journal 

of Business & Finance Librarianship, pp. 3-22. 
52

 OECD , 2010. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax  

Administrations, pp.70-75 



44 
 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα επηζπκεηή πνηφηεηα. Ζ ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε 1 πνπ ζα 

έρεη εγγπεκέλα εμαζθαιίζεη  πσιήζεηο ζηε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε 2, ζα 

αληηκεησπίζεη κηθξφ θίλδπλν. Αλ δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο CUP, ηφηε ε 

κέζνδνο ησλ ηηκψλ κεηαπψιεζεο θαη ε κέζνδνο ηνπ θφζηνπο ζπλ θέξδνο είλαη νη 

επφκελεο κέζνδνη πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ. Δπεηδή ε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε 1 

είλαη ιηγφηεξν πνιχπινθε φζνλ αθνξά ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηνπο θηλδχλνπο ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε 2, ε αλάιπζε ζα επηθεληξσζεί ζηε 

ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε 1 σο ην εμεηαδφκελν κέξνο. Ζ ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε 1 

πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο (απιφο) θαηαζθεπαζηήο, ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηε κέζνδν 

θφζηνπο θαη θέξδνπο, αθνχ ζεσξείηαη ε θαιχηεξε κέζνδνο αλάιπζεο ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε. Ζ κέζνδνο ηνπ θφζηνπο ζπλ θέξδνπο αλαιχεη θαηά πφζνλ ην κηθηφ 

πεξηζψξην θέξδνπο ηεο ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο 1 αθνινπζεί ή φρη ηελ αξρή ησλ 

ίζσλ απνζηάζεσλ. Έηζη, ε κέζνδνο απηή δελ ειέγρεη άκεζα εάλ ε ελδννκηιηθή ηηκή 

είλαη θαζαξά ζε εκπνξηθή βάζε απφ ηε ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη κηα 

έκκεζε κέζνδνο ζε ζχγθξηζε κε ηε κέζνδν CUP. 

 Οκνίσο, κε ηηο άιιεο δπν κεζφδνπο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο, κηα κε 

ειεγρφκελε ζπλαιιαγή ζεσξείηαη ζπγθξίζηκε κε κηα ειεγρφκελε ζπλαιιαγή, εθφζνλ: 

 Γελ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ ζπγθξίλνληαη, φηη νπζησδψο 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ ηηκή, ή 

 Λνγηθέο (Αμηφπηζηεο) πξνζαξκνγέο κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα λα 

αληηπξνζσπεχνπλ ην πξντφλ θαη άιιεο δηαθνξέο πνπ είλαη ζεκαληηθέο
53

. 

 

  χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ 
54

, απηή ε κέζνδνο είλαη παξφκνηα κε ηε κέζνδν ηεο ηηκήο 

κεηαπψιεζεο κε ηξφπν πνπ ηελ θαζηζηά ιηγφηεξν επαίζζεηε ζηε ζπγθξηζηκφηεηα ηνπ 

πξντφληνο, αιιά πην επαίζζεηε ζηε ιεηηνπξγηθή ζπγθξηζηκφηεηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

νηηδήπνηε επεξεάδεη ζεκαληηθά ην πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο σο απνηέιεζκα ησλ 

δηαθνξψλ ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ εθηεινχληαη, ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ θαη 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη 

αλάινγα γηα εμάιεηςε απηψλ ησλ δηαθνξψλ. 
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  Δπηπιένλ, φπσο θαη κε ηε κέζνδν ησλ ηηκψλ κεηαπψιεζεο, ε ινγηζηηθή ζπλνρή έρεη 

δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαηάιιεινπ πεξηζσξίνπ κηθηνχ 

θέξδνπο. Οη θνξνινγηθέο αξρέο θαη νη θνξνινγνχκελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηά λνπ 

φηη ην θαηάιιειν πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξηζηεί 

αλ ππάξρεη δηαθνξά ζηε ινγηζηηθή πξαθηηθή κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ  θαη 

αλεμάξηεησλ κεξψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε θαηάιιειε ινγηζηηθή πξνζαξκνγή είλαη 

απαξαίηεηε γηα λα επηηεπρζεί ε ζπλνρή ησλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

θαηάιιεινπ πεξηζσξίνπ.  

 πσο θαη κε άιιεο κεζφδνπο, ε αμηνπηζηία ηεο κεζφδνπ cost plus εμαξηάηαη απφ ηε 

ζπγθξηζηκφηεηα ησλ εμεηαδφκελσλ ζπλαιιαγψλ κε εθείλεο ησλ αλεμάξηεησλ κεξψλ. 

ηαλ ππάξρεη κηα δηαθνξά πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ ηηκή ησλ ίζσλ 

απνζηάζεσλ ηεο ζπλαιιαγήο, ζα πξέπεη λα γίλεη ε θαηάιιειε πξνζαξκνγή  γηα λα 

εμαιεηθζεί ε δηαθνξά. Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ελαιιαθηηθέο κέζνδνη, 

εθφζνλ ε πξνζαξκνγή απηή δελ κπνξεί λα γίλεη
55

. 

 

4.4.4 Μέθοδοι Βαζιζμένερ ζηο Κέπδορ 

 

 Οη κέζνδνη απηέο αλαιχνπλ ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπγθεθξηκέλεο 

ειεγρφκελεο ζπλαιιαγέο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί αλ κηα ελδννκηιηθή ηηκή 

θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. Γχν είλαη νη κέζνδνη 

βαζηζκέλεο ζηα θέξδε, πνπ είλαη απνδεθηέο ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

ηνπ ΟΟΑ θαη είλαη:  

 ε κέζνδνο ηνπ επηκεξηζκνχ ηνπ θέξδνπο θαη  

  ε κέζνδνο ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο ζπλαιιαγήο. 

 

  Απηέο νη κέζνδνη δηαθέξνπλ απφ ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο ζην φηη ε αλάιπζε δελ 

βαζίδεηαη θαη 'αλάγθε ζε ζπγθεθξηκέλεο  ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ζπλαιιαγέο. 

πρλά, ε αλάιπζε βαζίδεηαη ζηελ απφδνζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ δηάθνξεο 

εηαηξείεο πνπ αζρνινχληαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε γξακκή ησλ επηρεηξήζεσλ ή, φπσο 
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είλαη πην θνηλψο απνδεθηφ, κηα "ιεηηνπξγία" (δειαδή, κηα ζεηξά ζπλαιιαγψλ πνπ 

είλαη θαηάιιειεο γηα λα αζξνηζηνχλ). Σππηθά, απηέο νη κέζνδνη εθαξκφδνληαη φηαλ 

κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο  ρξεζηκνπνηνχλ πνιχηηκα άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (φπσο άπια ζηνηρεία ηεο ηερλνινγίαο) ζε ζπλαιιαγέο κε άιιεο 

ζπλαθείο επηρεηξήζεηο θαη πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ηελ θαηάιιειε απφδνζε γηα ηε 

ρξήζε ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

 Θα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί φηη, φηαλ ε πνιππινθφηεηα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζέζεη πξαθηηθέο δπζθνιίεο ζηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ παξαδνζηαθψλ 

κεζφδσλ ζπλαιιαγήο, νη ζπλαιιαθηηθέο κέζoδνη θέξδνπο κπνξεί λα απνδεηρζνχλ κηα 

θαιή ιχζε. 

 Απηέο νη κέζνδνη θαη ηδηαίηεξα ε κέζνδνο  ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο ζπλαιιαγήο 

ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο επξέσο απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο. 

Ζ κέζνδνο  ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο ζπλαιιαγήο ζπρλά παξέρεη έλα ρξήζηκν έιεγρν γηα 

ηελ αθξίβεηα ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ ζπλαιιαγήο ή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

ζπκπιεξψζεη απηέο ηηο κεζφδνπο. Δπίζεο, είλαη πην εχθνιν λα βξεζνχλ ζπγθξηηηθά 

ζηνηρεία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο 
56

. 

 

4.4.4.1  Μέθοδορ ηος Καθαπού Κέπδοςρ ςναλλαγήρ (Transactional 

Net Margin Method, ΣΝΜΜ) 

 

Ζ κέζνδνο ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο ζπλαιιαγήο απνηειείηαη απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ 

θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ζε ζρέζε κε κία θαηάιιειε βάζε (π.ρ. θφζηνο, 

πσιήζεηο, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία), φπνπ ε επηρείξεζε φηη επηηπγράλεη ζε κηα 

ειεγρφκελε ζπλαιιαγή κε ην θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα βάζε 

λα επηηπγράλεη ζε ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ζπλαιιαγέο 
57

. 

 Απηή ε κέζνδνο κπνξεί, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηε κέζνδν θφζηνπο ζπλ θέξδνο, θαζψο ζπγθξίλεη ην πεξηζψξην 

θέξδνπο ζηελ εζσηεξηθή ζπλαιιαγή κε ην πεξηζψξην θέξδνπο πνπ ε εηαηξεία έρεη ζε 
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παξφκνηα εμσηεξηθή ζπλαιιαγή. Απηή ε κέζνδνο,  επίζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο ελδννκηιηθήο ηηκήο πνπ είλαη ίζε κε ηελ ηηκή αγνξάο κείνλ ηελ 

έθπησζε, θαζψο απηφ ζα νδεγήζεη ζε κηα ηηκή ε νπνία έρεη έλα ίζν πεξηζψξην 

θέξδνπο κε ηελ ηηκή πνπ επηηεχρζεθε ζηελ εμσηεξηθή αγνξά, εθ 'φζνλ ηα θξηηήξηα γηα 

ηε ρξήζε ηεο αγνξάο κε βάζε ηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε πιεξνχληαη 

(αληαγσληζηηθή εμσηεξηθή αγνξά).  

 Ζ εθαξκνγή ηεο TNMM είλαη παξφκνηα κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ cost plus ή ηε 

κέζνδν ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο, αιιά ε TNMM πεξηιακβάλεη ζχγθξηζε ησλ 

θαζαξψλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο. Σν ζρήκα 3.5 ζα επεμεγήζεη πεξαηηέξσ απηή ηε 

δηάθξηζε. 

 

σήμα 4.5:  Μέθοδορ ηος Καθαπού Κέπδοςρ ςναλλαγήρ 

 Ζ ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε 1, είλαη έλαο θαηαζθεπαζηήο απηνθηλήησλ ζηε ρψξα 1, 

πσιεί απηνθίλεηα ζε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε 2 πνπ κεηαπσιεί ηα απηνθίλεηα ζε κηα 

αλεμάξηεηε επηρείξεζε, πνπ είλαη έλαο έκπνξνο απηνθηλήησλ ζηε ρψξα 2. Με βάζε 

απηά ηα δεδνκέλα, ε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε 1 είλαη πηζαλφ λα είλαη ην πην 

πνιχπινθν κέξνο, πνπ ειέγρεη κηα πνηθηιία ηεο ηερλνινγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

άπισλ ζηνηρείσλ. Ζ κέζνδνο CUP ζα ζπγθξίλεη ηελ ηηκή πνπ ρξεψλεηαη ζηελ 

ειεγρφκελε ζπλαιιαγή κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 1 θαη 2 κε ηελ ηηκή πνπ 

ρξεψλεηαη ζε ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ζπλαιιαγέο. Αλ δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί 
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ε κέζνδνο CUP, νη επφκελεο κεζφδνη πνπ ζα εμεηαζηνχλ είλαη ην θφζηνο ζπλ θέξδνο 

θαη ε κέζνδνο ησλ ηηκψλ κεηαπψιεζεο. 

 Ζ κέζνδνο ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη εάλ ε ζπλδεδεκέλε 

επηρείξεζε 1 θαηέρεη πνιχηηκα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. χκθσλα κε ηε κέζνδν 

απηή, ε εηαηξεία πσιήζεσλ, πνπ είλαη ε ιηγφηεξν πεξίπινθε απφ ηηο δχν νληφηεηεο 

πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ειεγρφκελε ζπλαιιαγή, ζα είλαη ην εμεηαδφκελν κέξνο. Ζ 

αλάιπζε ζα ζπλεπαγφηαλ κηα αλαδήηεζε γηα ηνπο δηαλνκείο πνπ εθηεινχλ ηηο 

δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο θαη δηαηξέρνπλ θίλδπλν ζε ζχγθξηζε κε ηελ ζπλδεδεκέλε 

επηρείξεζε 2. 

 Μεξηθέο θνξέο, κπνξεί λα είλαη θαιχηεξα λα επηιερζεί ε TNMM. Αλ, γηα 

παξάδεηγκα, ππάξρεη δηαθνξεηηθή αλαθνξά ηνπ θφζηνπο ησλ πσιεζέλησλ θαη ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ γηα ην εμεηαδφκελν κέξνο θαη ηνπο ζπγθξίζηκνπο δηαλνκείο, 

έηζη ψζηε ηα κηθηά πεξηζψξηα θέξδνπο πνπ αλαθέξζεθαλ δελ είλαη ζπγθξίζηκα θαη 

δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ αμηφπηζηεο πξνζαξκνγέο, ε κέζνδνο ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο 

κπνξεί λα είλαη ζρεηηθά αλαμηφπηζηε. Ωζηφζν, απηφ ην είδνο ησλ ινγηζηηθψλ 

αζπλεπεηψλ δελ ζα επεξεάζεη ηελ αμηνπηζηία ηεο TNMM, θαζψο απηή ε κέζνδνο 

εμεηάδεη ηα θαζαξά πεξηζψξηα θέξδνπο αληί ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο. 

 Οπφηε ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη ζπλαιιαγήο δελ είλαη 

θαηάιιειεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ελδννκηιηθψλ ηηκψλ ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

ζπγθξηζηκφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο, ν ΟΟΑ ζπληζηά ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηνπ 

θαζαξνχ θέξδνπο ζπλαιιαγήο.  

 Οπιζμόρ ηος Καθαπού Πεπιθυπίος Κέπδοςρ 

 ε ζχγθξηζε κε ηηο κεζφδνπο ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο θαη ηνπ θφζηνο ζπλ θέξδνπο, 

δηάθνξνη δείθηεο γηα ηα επίπεδα ηνπ θέξδνπο (profit level indicators , PLΗs) 

επηηξέπνληαη ππφ ηελ TNMM, νη νπνίνη ζπλήζσο βαζίδνληαη είηε ζην κηθηφ θέξδνο ή 

ζην ιεηηνπξγηθφ θέξδνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν δείθηεο θέξδνπο ζα είλαη ην 

αθαζάξηζην ή ιεηηνπξγηθφ θέξδνο ζε ζρέζε κε κηα θαηάιιειε βάζε (π.ρ., ην θφζηνο, 

ηηο πσιήζεηο θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία). Με ηε βνήζεηα ησλ «δεηθηψλ γηα ην 

επίπεδν θέξδνπο", ε θαζαξή θεξδνθνξία ηεο ειεγρφκελεο ζπλαιιαγήο ζπγθξίλεηαη 

κε ηελ θαζαξή θεξδνθνξία ησλ κε ειεγρφκελσλ ζπλαιιαγψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

εηαηξεία Α πσιεί ηξία παξφκνηα πξντφληα Ε, Υ θαη Τ.  Σν πξντφλ Ε παξάγεηαη εληφο 

ηνπ νκίινπ, ελψ  ηα πξντφληα Υ θαη Τ αγνξάδνληαη απφ εμσηεξηθνχο πξνκεζεπηέο.Σν 
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Ε πξντφλ πσιείηαη γηα 500,000 επξψ αλά έηνο θαη θάλεη έλα θέξδνο ίζν κε 35,000 

επξψ, κε απνηέιεζκα ην πεξηζψξην λα ηζνχηαη κε 7%. Γεδνκέλνπ φηη ε ίδηα πνζφηεηα 

πφξσλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πψιεζε ηνπ πξντφληνο Υ θαη Τ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζπγθξίζηκεο ζπλαιιαγέο. Σα πξντφληα απηά έρνπλ έλα 

πεξηζψξην ίζν κε 11% θαη 11,5%, ην νπνία ζα κπνξνχζε λα δηθαηνινγήζεη ηελ 

πξνζαξκνγή ζην πεξηζψξην ηνπ Ε πξντφληνο ζε 11%, ην νπνίν είλαη ην ρακειφηεξν 

απφ ηα δχν πεξηζψξηα. Έλα πιενλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη φηη ην θαζαξφ 

πεξηζψξην δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο δηαθνξέο ζην ραξαθηήξα κεηαμχ ησλ ζπλαιιαγψλ 

ζηνλ ίδην βαζκφ φπσο θαη ε ηηκή. 
58

 

 Τπάξρνπλ ηέζζεξηο δείθηεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε απηή ηελ κέζνδν, 

θαη πεξηγξάθνληαη ελ ζπληνκία παξαθάησ
59

. 

 

σήμα 4.6: ΣΝΜΜ δείκηερ 

 Ζ επηινγή ηνπ PLI εμαξηάηαη απφ ηα γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο. Έηζη, κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν λα εμεηαζηνχλ πνιιαπινί 

δείθηεο. Δάλ ηα απνηειέζκαηα ηείλνπλ λα ζπγθιίλνπλ, ηφηε απηφ ζεκαίλεη πσο 

κπνξνχλ λα παξέρνπλ πξφζζεηε βεβαηφηεηα φηη ην απνηέιεζκα είλαη αμηφπηζην. Δάλ 

ππάξρεη επξεία απφθιηζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ δεηθηψλ, κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν λα 
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directors.  

• Απηφο ν δείθηεο κεηξά ηελ απφδνζε ησλ 
δαπαλψλ 

• Μηθηά Κέξδε/Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο 
Γείθηεο Berry 

• Μεηξά ην θαζαξφ πεξηζψξην ησλ πσιήζεσλ 

• Καζαξά Λεηηνπξγηθά Κέξδε/Πσιήζεηο 

Καζαξφ Πεξηζψξην 
Πσιήζεσλ 

• Μεηξά ηελ θεξδνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε 
ηα άκεζα έμνδα 

• Καζαξά Λεηηνπξγηθά Κέξδε/(Άκεζα 
έμνδα+Γεληθά Έμνδα) 

Καζαξφ  Πεξηζψξην 
Κφζηνπο 

 

• κεηξά ην πνζνζηφ απφδνζεο ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

• Καζαξά Λεηηνπξγηθά Κέξδε/Δλεξγεηηθφ 

Καζαξφ Πεξηζψξην 
Δλεξγεηηθνχ(ROA) 
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εμεηαζηνχλ ζεκαληηθέο ιεηηνπξγηθέο ή δνκηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ εμεηαδφκελνπ 

κέξνπο θαη ησλ ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ. 

 ε νξηζκέλεο ρψξεο, ν δείθηεο Berry ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζε πεξηπηψζεηο 

δηαλνκήο ησλ ελζψκαησλ αγαζψλ. χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ, ν δείθηεο Berry θξίλεηαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκνο γηα δηακεζνιαβεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπνπ έλαο θνξνινγνχκελνο 

αγνξάδεη εκπνξεχκαηα απφ έλα ζπλδεδεκέλν κέξνο θαη ηα πνπιά ζε έλα άιιν 

ζπλδεδεκέλν κέξνο.
60

 

 

4.4.4.2  Μέθοδορ ηος Δπιμεπιζμού ηος Κέπδοςρ (Profit split method) 

 

 «Ζ κέζνδνο επηκεξηζκνχ ηνπ θέξδνπο απνηειεί  ηελ θαηαλνκή ζε θάζε ζπλδεδεκέλε 

επηρείξεζε, πνπ ζπκκεηέρεη ζε κηα ειεγρφκελε ζπλαιιαγή, ηνπ ηκήκαηνο ηνπ θνηλνχ 

θέξδνπο (ή δεκίαο) πνπ πξνθχπηεη απφ κηα ηέηνηα ζπλαιιαγή φπνπ κηα αλεμάξηεηε 

επηρείξεζε  ζα πεξίκελε λα θεξδίζεη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε κηα ζπγθξίζηκε κε 

ειεγρφκελε ζπλαιιαγή. ηαλ είλαη δπλαηφλ λα θαζνξίζεη ηελ ακνηβή βάζεη ηεο 

αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ, γηα κεξηθέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηηο 

ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ζε ζρέζε κε ηε ζπλαιιαγή, ρξεζηκνπνηψληαο κία απφ ηηο 

(άιιεο) εγθεθξηκέλεο κεζφδνπο, ε κέζνδνο απηή πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κε βάζε ην 

θνηλφ ππνιεηκκαηηθφ θέξδνο πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηέηνηεο ιεηηνπξγίεο λα είλαη 

ηφζν ακνηβφκελεο».
61

 

  Ζ κέζνδνο απηή εθαξκφδεηαη ζπλήζσο φηαλ θαη νη δχν πιεπξέο ηεο ειεγρφκελεο 

ζπλαιιαγήο θαηέρνπλ ζεκαληηθά άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σν θέξδνο είλαη λα 

δηαηξεζεί, φπσο αλακέλεηαη ζε κηα θνηλή επηρείξεζε
62

. Γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο 
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Administrations. par. 2.100-102 
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 OECD, June 2011. Transfer pricing legislation - a suggested approach, pp. 20 
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 Κοινή επισείπηζη(joint venture) 

Έλσζε επηρεηξήζεσλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. χκθσλα κε ηνπο θνηλνηηθνχο θαλφλεο αληαγσληζκνχ, νη θνηλέο επηρεηξήζεηο 

είλαη επηρεηξήζεηο ειεγρφκελεο απφ θνηλνχ απφ δχν ηνπιάρηζηνλ άιιεο επηρεηξήζεηο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, νη θνηλέο επηρεηξήζεηο θαιχπηνπλ επξχ θάζκα πξάμεσλ, απφ ηηο πξάμεηο πνπ 

πξνζνκνηάδνπλ κε ζπγθεληξψζεηο κέρξη ηε ζπλεξγαζία γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο, φπσο ε έξεπλα 

θαη αλάπηπμε, ε παξαγσγή ή ε δηαλνκή. Οη ιεηηνπξγηθά απηφλνκεο θνηλέο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά αλεμάξηεηα απφ ηηο κεηξηθέο ηνπο εηαηξείεο ζεσξνχληαη 
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κεζφδνπ, είλαη απαξαίηεην γηα ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη ηνπο θνξνινγνχκελνπο λα 

πξνζδηνξίζνπλ ην ζπλδπαζκέλν θέξδνο. 

 Ο επηκεξηζκφο ηνπ θέξδνπο μεθηλά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θεξδψλ πνπ πξέπεη λα 

θαηαλεκεζνχλ κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ απφ ηηο ειεγρφκελεο 

ζπλαιιαγέο. ηε ζπλέρεηα, ηα θέξδε απηά θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηε ζρεηηθή αμία ηεο ζπλεηζθνξάο θάζε επηρείξεζεο, ε νπνία ζα 

πξέπεη λα αληαλαθιά ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ εθηεινχληαη, ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

πξνθχπηνπλ θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θάζε επηρείξεζε 

ζηηο ειεγρφκελεο ζπλαιιαγέο. Σα δεδνκέλα ηεο εμσηεξηθήο αγνξάο (π.ρ., ηα πνζνζηά 

επηκεξηζκνχ ηνπ θέξδνπο κεηαμχ αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθηεινχλ αλάινγα 

θαζήθνληα) ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνηίκεζε ηεο ζπλεηζθνξάο θάζε 

επηρείξεζεο, αλ είλαη δπλαηφλ, έηζη ψζηε ε δηαίξεζε ησλ ζπλδπαζκέλσλ θεξδψλ 

κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ λα είλαη ζχκθσλε κε εθείλε κεηαμχ 

αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθηεινχλ θαζήθνληα ζπγθξίζηκα κε ηηο ιεηηνπξγίεο 

πνπ εθηεινχληαη απφ ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. 

 Τπάξρνπλ δχν πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ θέξδνπο 

κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ: 

1. Αλάιπζε πλεηζθνξάο: Ζ βαζηθή ηδέα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη λα 

δηαζέζεη ην ζπλδπαζκέλν θέξδνο κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ, ζαλ λα 

αλακέλεηαη λα ρσξηζηεί αλάκεζα ζε αλεμάξηεηα κέξε, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ 

ηα δεδνκέλα ηεο εμσηεξηθήο αγνξάο είλαη δηαζέζηκα. Ωζηφζν, ζε πεξηπηψζεηο 

φπνπ ηα δεδνκέλα ηεο εμσηεξηθήο αγνξάο δελ είλαη δηαζέζηκα, ην θέξδνο ζα 

πξέπεη λα ρσξηζηεί κε βάζε ηελ αμία ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο ζπλεηζθνξέο ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ,  ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ εθηεινχληαη, 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλνληαη θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη
63

. 

2. Αλάιπζε επηκεξηζκνχ ησλ ππνιεηπφκελσλ θεξδψλ : χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ, 

ππάξρνπλ δχν ζηάδηα ηεο δηαίξεζεο θέξδνπο ζην πιαίζην απηήο ηεο 

πξνζέγγηζεο. ην πξψην ζηάδην, αθνχ έρεη πξνζδηνξηζηεί ην ζπλδπαζκέλν 

                                                                                                                                                                      
ζπγθεληξψζεηο θαη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ πεξί ζπγθεληξψζεσλ.Πεγή: 

ec.europa.eu/competition/publications/glossary_el.pdf 
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θέξδνο, ην επαξθέο θέξδνο ζα κνηξαζηεί κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλνπ κεξψλ κε 

βάζε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο πνπ εθηεινχληαη. ε απηφ ην ζηάδην, ην θέξδνο ζα 

θαηαλεκεζεί έηζη ψζηε λα αληηπξνζσπεχεη ηηο ζπλήζεηο ιεηηνπξγίεο πνπ 

εθηεινχληαη απφ θάζε ζπλδεδεκέλν κέξνο. Πξαθηηθά, απηφ ην κέξνο ηνπ 

θέξδνπο κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε ηε ρξήζε είηε παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ 

ζπλαιιαγήο ή κε ηε κέζνδν ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο ζπλαιιαγήο (TNMM). ε  

δεχηεξν ζηάδην, ην ππνιεηπφκελν θέξδνο ζα κνηξαζηεί κεηαμχ ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ κε βάζε ηα γεγνλφηα θαη ηηο ζπλζήθεο ησλ ζπλαιιαγψλ.   

Ωο εθ ηνχηνπ, ε αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηεο δηαίξεζεο ηνπ θέξδνπο 

ζα πνηθίιεη απφ πεξίπησζε ζε πεξίπησζε. Ζ δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο ζε απηφ ην 

ζηάδην ζα αληηπξνζσπεχεη ηα κνλαδηθά ή πνιχηηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ζπλαιιαγέο. Ζ  αλάιπζε ηνπ επηκεξηζκνχ ησλ 

ππνιεηπφκελσλ θεξδψλ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

κνλαδηθά ή πνιχηηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζπλεηζθέξνληαη απφ ηα δχν (ή 

φια) ηα κέξε ηεο ζπλαιιαγήο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε κέζνδνο ηεο ηηκήο 

κεηαπψιεζεο, ε κέζνδνο ηνπ θφζηνπο ζπλ θέξδνο, ή ε TNMM ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ φηαλ ηέηνηνπ είδνπο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζπλεηζθέξνληαη 

κφλν απφ έλα κέξνο ηεο ζπλαιιαγήο. 

 

  Απηή είλαη ζαθψο ε πην πεξίπινθε απφ ηηο εγθεθξηκέλεο κεζφδνπο ηνπ ΟΟΑ, θαη 

είλαη ινγηθφ, δεδνκέλνπ φηη αζρνιείηαη επίζεο κε ηελ πην πεξίπινθε θαηάζηαζε γηα 

ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο. Έλα παξάδεηγκα κηαο ηέηνηαο θαηάζηαζεο είλαη φηαλ 

θαη ηα δχν κέξε ζπκβάινπλ ζηε δηαδηθαζία έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ελφο πξντφληνο ή 

κηαο ππεξεζίαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε δελ είλαη απαξαίηεηα εχθνιν λα 

πξνζδηνξηζηνχλ ηα νθέιε απφ απηή ηε δηαδηθαζία έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πνπ ζα 

πξέπεη λα δηαηεζνχλ ζε θαζέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Ο πξνηεηλφκελνο ηξφπνο 

γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην, είλαη λα εθηηκεζεί ην δίθαην κεξίδην ησλ θεξδψλ πνπ έλα 

αλεμάξηεην ηξίην κέξνο ζα είρε θεξδίζεη αλ ήηαλ ππφθεηηαη ζε παξφκνηα θαηάζηαζε. 
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4.5 Δνδοομιλική Σιμολόγηζη και Καηαμεπιζμόρ ηος Κινδύνος 

 

Ζ αλαδήηεζε γηα κηα ζπγθξίζηκε κε ειεγρφκελε ηηκή πεξηπιέθεηαη απφ ηελ δηαθνξά 

ζηελ θαηαλνκή ησλ θηλδχλσλ κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ 

εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ. ε κηα κε ειεγρφκελε (ζχκθσλε κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ 

απνζηάζεσλ) ζπλαιιαγή ε θαηαλνκή ηνπ θηλδχλνπ είλαη ζπλήζσο κείδνλνο ζεκαζίαο 

γηα ηελ ηηκνιφγεζε ηνπ αγαζνχ ή ηεο ππεξεζίαο πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο 

ζπλαιιαγήο. Δάλ ν αγνξαζηήο δέρεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θηλδχλνπ (πνπ 

αθνξά ζε π.ρ. εγγπήζεηο, ηε κεηαθνξά, ηελ πιεξσκή θιπ) ζα απαηηήζεη κηα 

ρακειφηεξε ηηκή. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν πσιεηήο ζα απαηηήζεη κηα πςειφηεξε 

ηηκή αλ ζα αλαιάβεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θηλδχλνπ. Έηζη, ζπκπεξαίλνπκε φηη ν 

θαηακεξηζκφο ηνπ θηλδχλνπ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ κε ειεγρφκελε ηηκή
64

. 

 

4.6 ςμθυνίερ Πποκαθοπιζμένηρ Σιμολόγηζηρ (Advance pricing 

agreements, APA) 

 

Ζ πκθσλία Πξνθαζνξηζκέλεο Σηκνιφγεζεο είλαη «κηα ξχζκηζε πνπ θαζνξίδεη, ζην 

πιαίζην ηνπ ειέγρνπ ησλ ζπλαιιαγψλ, κηα θαηάιιειε δέζκε θξηηεξίσλ (π.ρ. 

κέζνδνο, ζπγθξίζηκεο θαη θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο, ηηο βαζηθέο ππνζέζεηο γηα 

κειινληηθά γεγνλφηα) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο γηα ηηο ελ ιφγσ ελδννκηιηθέο 

ζπλαιιαγέο πάλσ απφ έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα»
65

. Πξφθεηηαη γηα κηα 

ζπκθσλία κεηαμχ  θνξνινγηθήο αξρήο θαη κηαο πνιπεζληθήο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

θαηάιιειεο κεζφδνπ ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ ηηκνιφγεζε ησλ δηεηαηξηθψλ ζπλαιιαγψλ
66

. 

 Δάλ ε δηαδηθαζία ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο αθήλεηαη αλεμέιεγθηε, ε 

πνιπεζληθή  κπνξεί λα πξνζπαζήζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αβεβαηφηεηα ησλ 
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θαλφλσλ πνπ ηε δηέπνπλ σο πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο. ε απάληεζε, ε αξρή ησλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ κπνξεί λα αγλνήζεη ην ζχλνιν ησλ ηηκψλ ηεο πνιπεζληθήο θαη 

λα παξνπζηάζεη πςειφηεξε αμία ησλ ζπλαιιαγψλ, πνπ ζα  νδεγήζεη ζε κηα δηαθνξά. 

Με ηελ ΠΣ, σο εθ ηνχηνπ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην επίπεδν ησλ δηαθνξψλ ζα είλαη 

ρακειφηεξν απφ φ, ηη ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ δελ ππάξρεη θαλέλα ζηαζεξφ επηηφθην 

θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θαιππηφκελσλ ζπλαιιαγψλ. Αλ ππήξρε θάπνηα δηαθσλία 

πνπ ηέζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ειέγρνπ ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ αξρή θνξνινγηθψλ εζφδσλ, ην πην θνληηλφ ζεκείν 

αλαθνξάο ζα είλαη ε ΠΣ γηα λα δηαπηζηψζεη ηελ πξνεγνχκελε ζπκθσλία. 

 Μηα ΠΣ , είλαη έλα πνιχ θαιφ εξγαιείν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηε 

θνξνινγηθή λνκνζεζία γηα ηηο πνιπεζληθέο εηαηξείεο. Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

απηέο ηηο ζπκθσλίεο είλαη ε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ εηζνδήκαηνο 

(έιεγρνο) γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο (ΠΔ), γηα λα πξνζθέξνπλ ζηηο αξρέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ θιάδν ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη  λα 

εμαζθαιηζηεί ε παξνρή αμηφπηζησλ κειινληηθψλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Ζ ΠΣ είλαη 

έλα αξθεηά λέν εξγαιείν, δεδνκέλνπ φηη δελ εηζήρζε κέρξη ην 1999 
67

. Λφγσ απηνχ, ε 

ρξήζε ηεο ΠΣ ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία ζε φιν ηνλ θφζκν είλαη αθφκα αξθεηά 

πεξηνξηζκέλε, θαη κφλν νη ρψξεο πνπ εγνχληαη ζηελ πξαθηηθή ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο 

ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, φπσο νη ΖΠΑ, είλαη 

εμνηθεησκέλεο κε ηε ρξήζε απηνχ ηνπ εξγαιείνπ
68

. Ζ ΠΣ θαίλεηαη, σζηφζν, λα είλαη 

έλα εξγαιείν πνπ δπλεηηθά ζα κπνξνχζε λα επηιχζεη νξηζκέλα απφ ηα πξνβιήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θνξνινγία κε ηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε ζην κέιινλ. 

 

4.7 Φοπολογία και Βέληιζηη Σιμή ηυν Δνδοομιλικών ςναλλαγών 

 

 ε ζχγθξηζε κε ηηο κεζφδνπο θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ 

πνπ παξνπζηάζηεθαλ, κπνξνχκε λα δνχκε φηη ε θνξνινγηθή λνκνζεζία βάδεη 

θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γηα λα 
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βξνχκε κηα  ηηκή ζηηο εζσηεξηθέο δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο. Έλα άκεζν 

ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα εμαρζεί θαηά ηε ζχγθξηζε  δχν κεζφδσλ είλαη φηη ε 

βέιηηζηε ξχζκηζε ηεο ηηκήο πνπ ηζνχηαη κε ην νξηαθφ θφζηνο δελ είλαη γεληθά  

απνδεθηή απφ ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ.  

 Με βάζε ην γεγνλφο φηη ε λνκνζεζία πεξηνξίδεη απνηειεζκαηηθά ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

πνιπεζληθψλ λα εθαξκφζνπλ ηε βέιηηζηε ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε ζε κηα εζσηεξηθή 

δηαζπλνξηαθή ζπλαιιαγή, εμεηάδεηαη απφ ηνπο Baldenius et al. (2004), πσο ε 

θνξνινγηθή λνκνζεζία επεξεάδεη ηε ρξήζε ησλ πφξσλ ζε κηα ΠΔ κέζσ ηεο 

ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο
69

. Υξεζηκνπνηείηαη έλα κνληέιν φηαλ αλαιακβάλεηαη κηα 

θαηάζηαζε φπνπ κηα επηρείξεζε παξάγεη έλα αγαζφ ζε κηα μέλε ρψξα κε ρακειφ 

θνξνινγηθφ ζπληειεζηή (t), θαη πσιεί ηα αγαζά ζηελ εγρψξηα αγνξά κε πςειφ 

θνξνινγηθφ ζπληειεζηή (t + h) θαη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο αληαγσληζκνχ. Σν 

ζπλνιηθφ κεηά ηε θνξνινγία εηζφδεκα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δίλεηαη απφ ηνλ εμήο 

ηχπν: 

 

 πνπ q είλαη ν φγθνο πνπ κεηαθέξεηαη εζσηεξηθά, R (q) είλαη ηα θαζαξά έζνδα, c 

είλαη ην θφζηνο αλά κνλάδα, θαη  είλαη ε ηηκή ίζσλ απνζηάζεσλ. ε απηφ ην 

κνληέιν ζα κειεηεζνχλ νη επηπηψζεηο απφ ηε ρξήζε μερσξηζηψλ ελδννκηιηθψλ ηηκψλ 

γηα θνξνινγηθνχο θαη γηα εζσηεξηθνχο ζθνπνχο. 

 Σν κνληέιν ηνπο δείρλεη φηη φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε ίδηα ελδννκηιηθή ηηκή γηα  

θνξνινγηθνχο θαη γηα εζσηεξηθνχο ζθνπνχο, ε ηηκή ίζσλ απνζηάζεσλ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζα νδεγήζεη ζε ρακειφηεξν απφ ην βέιηηζην φγθν πνπ 

κεηαθέξεηαη εζσηεξηθά γηα ηελ επηρείξεζε ζην ζχλνιφ ηεο ηφζν γηα ηε βαζηζκέλε 

ζην θφζηνο φζν θαη ζηελ αγνξά ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε 

ηηκή ίζσλ απνζηάζεσλ ζα είλαη ζπλήζσο πςειφηεξε απφ ην νξηαθφ θφζηνο
70

. Δπίζεο, 

εάλ κηα επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί μερσξηζηή ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε θαη  δχν είδε 

βηβιίσλ, ηφηε ε ηηκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο εζλδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο ζα 
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in transfer pricing. The Accounting Review, vol. 79, pp. 590-615. 
70

 Baldenius, T., Melumad, N. D. & Reichelstein, S., (2004), Integrating managerial and tax objectives 
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εμαθνινπζεί λα επεξεάδεηαη απφ ηελ ελδννκηιηθή ηηκή πνπ ζπκκνξθψλεηαη  κε ηελ 

αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ ( ) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, 

φπσο κπνξεί λα θαλεί απφ ηηο εμηζψζεηο παξαθάησ. 

Πίνακαρ 4.2: Βέληιζηη ενδοομιλική ηιμή ζύμθυνα με ηην ALP.( Baldenius, et al., 

2004) 

Cost-based Transfer Pricing Market-based Transfer Pricing 

 

πνπ t είλαη ν μέλνο θνξνινγηθφο 

ζπληειεζηήο,  c είλαη ην αλά κνλάδα 

θφζηνο, θαη   είλαη ε ηηκή ίζσλ 

απνζηάζεσλ πνπ ειαρηζηνπνηεί ηελ 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε. 

Ζ βαζηζκέλε ζηελ αγνξά ελδννκηιηθή 

ηηκή πνπ ηθαλνπνηεί ηελ αξρή ησλ ίζσλ 

απνζηάζεσλ ζα πξνθχπηεη απφ ηελ ηηκή 

ηεο αγνξάο  , θαη, αλάινγα κε ηηο 

ζπλζήθεο, ε βέιηηζηε εζσηεξηθή ηηκή 

(TP) είηε ζα είλαη ίζε κε ( ), ή ( ) 

κείνλ κία έθπησζε Γ * 

 

 Ωο απάληεζε ζε απηά ηα επξήκαηα, νη ζπγγξαθείο πξνζπάζεζαλ λα βξνπλ ηελ 

βέιηηζηε κέζνδν θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ δεδνκέλσλ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. 

 ε κηα θαηάζηαζε φπνπ ν εζσηεξηθφο αγνξαζηήο ππφθεηηαη ζε αληαγσληζκφ απφ κηα 

ηνπηθή εηαηξεία, ζα δηαπηζησζεί φηη γηα ηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε βαζηζκέλε ζηελ 

αγνξά ην πην επλντθφ απνηέιεζκα ζα επηηεπρζεί κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ πνπ 

ηζνχληαη κε ηελ ηηκή αγνξάο κείνλ κηα έθπησζε (κέζνδνο ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο 

ζπλαιιαγήο ή  κέζνδνο ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο). Με ηελ εθαξκνγή κίαο απφ απηέο 

ηηο κεζφδνπο ε ΠΔ ηφζν απμάλεη ηνλ φγθν πνπ κεηαθέξεηαη εζσηεξηθά θαη κεηψλεη ηε 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε ζε ζρέζε κε κηα θαηάζηαζε φπνπ ε ηηκή ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ νξίδεηαη ίζε κε ηελ ηηκή ηεο αγνξάο (κέζνδνο CUP). Ο φγθνο πνπ 

κεηαθέξεηαη εζσηεξηθά απμάλεηαη ιφγσ ηεο ρακειφηεξεο ελδννκηιηθήο ηηκήο, ελψ ε 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε κεηψλεηαη, δηφηη ε αχμεζε ηνπ φγθνπ πξνθαιεί ηνλ ηνπηθφ 

αληαγσληζηή λα κεηψζεη ηνλ φγθν πνπ πξνκεζεχεη ζηελ αγνξά γηα λα απμήζεη ηελ 

ηηκή ηεο αγνξάο, ε ηηκή ε νπνία επίζεο ιεηηνπξγεί θαη σο  ηηκή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ 

απνζηάζεσλ. Ζ ηηκή απηή ζα κεηψζεη ηε ζπλνιηθή θνξνινγηθή επηβάξπλζε  ησλ 

επηρεηξήζεσλ φζν ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ζηελ εζσηεξηθή δηθαηνδνζία ηνπ 
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πσιεηή είλαη πςειφηεξνο απφ ην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ζηε δηθαηνδνζία ηνπ 

εζσηεξηθνχ αγνξαζηή. Οη ζπγγξαθείο δείρλνπλ επίζεο πψο λα ππνινγηζηεί ε βέιηηζηε 

έθπησζε
71

. 

  ε κηα θαηάζηαζε φπνπ δελ ππάξρεη εμσηεξηθή ηηκή αγνξάο γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί 

σο ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ ελδννκηιηθή ηηκή, νη Baldenius et al. δηαπηζηψζαλ φηη ε 

βέιηηζηε ηηκή επηηπγράλεηαη κε ην λα ζέζνπλ ηελ ελδννκηιηθή ηηκή ίζε κε ην 

«ζηαζκηζκέλν κέζν φξν ηνπ πξν θφξσλ αλά κνλάδα θφζηνπο θαη ηεο πην επλντθήο 

ηηκήο βάζεη ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ». Ζ πην επλντθή ηηκή ηεο αξρήο ησλ 

ίζσλ απνζηάζεσλ είλαη ε ηηκή πνπ ειαρηζηνπνηεί ηα θνξνινγηθά έμνδα, θαη ε 

θαηάιιειε ζηάζκηζε γηα λα εθαξκφζεη πξνέξρεηαη απφ κηα αλαινγία κε βάζε ηνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο ζηηο δχν ρψξεο. Ζ κέζνδνο απηή δηαθέξεη απφ ηε κέζνδν 

cost plus, θαη απηφ κπνξεί λα εθαξκνζηεί κφλν λνκηθά θαη εάλ ε ΠΔ ιεηηνπξγεί κε 

δχν ελδννκηιηθέο ηηκέο (παξφκνηα πξαθηηθή ηεο δηπιήο ηηκνιφγεζεο). Απηφ 

ζπκβαίλεη επεηδή δελ ζα πιεξεί ηα θξηηήξηα ηεο ALP. Έηζη, εάλ ε ΠΔ ζέιεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη κηα εληαία  ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε θαη εμαθνινπζεί λα 

ζπκκνξθψλεηαη  κε ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία, ζα είλαη ππνρξεσκέλε λα 

ρξεζηκνπνηεί ηελ πην επλντθή ηηκή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, ε ΠΔ ζα πξέπεη λα απνδερζεί έλα νξηζκέλν επίπεδν αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο. 

 ην άξζξν απηφ νη Baldenius et al. ηζρπξίδoληαη φηη ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη κηα 

εμηζνξξφπεζε κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ηεο «ζηξαηεγηθά βέιηηζηεο» ελδννκηιηθήο 

ηηκνιφγεζεο θαη ηεο ηηκνιφγεζεο πνπ ειαρηζηνπνηεί ηελ θνξνινγηθή ππνρξέσζε, θαη 

απηή ε εμηζνξξφπεζε ζα απμήζεη ην κέγεζνο ηεο θνξνινγηθήο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ 

δχν ελ ιφγσ ρσξψλ. Αλαθέξεη ,επίζεο, απηή ηελ εμηζνξξφπεζε  σο «θφζηνο ηεο 

ζπκκφξθσζεο», ην νπνίν είλαη ην θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα ελδννκηιηθή 

ηηκνιφγεζε γηα θνξνινγηθνχο θαη γηα εζσηεξηθνχο ζθνπνχο
72

 . 

 Παξ‟φια απηά φκσο πνιιέο θνξέο νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο πξνηηκνχλ λα 

πξνβαίλνπλ ζε θάπνην ηχπν θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ (είηε θνξναπνθπγή ή 

θνξνδηαθπγή είηε θνξνινγηθή απάηε) κε ζθνπφ λα κεηψζνπλ ηε θνξνινγηθή ηνπο 

ππνρξέσζε κέζσ ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ή ηεο δηφγθσζεο ησλ δαπαλψλ, 
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ζεκεηψλνληαο εηθνληθέο ζπλαιιαγέο, θιπ. Ζ κεηαθίλεζε ησλ θεξδψλ ζε θάπνην 

θνξνινγηθφ παξάδεηζν κέζσ ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ είλαη έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία ηνπ θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ 
73

. ην 

επφκελν θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε κία ζηξαηεγηθή ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο 

βαζηζκέλε ζηα εκπνξεχκαηα θαη δχν κειέηεο πεξίπησζεο ζρεηηθά κε ηελ 

θνξναπνθπγή. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΜΔΛΔΣΔ ΠΔΡΙΠΣΧΗ 

 

5.1  Δπιζκόπηζη ηηρ ςμπεπιθοπάρ ηυν ΠΔ ζσεηικά με ηην 

Φοποαποθςγή 

 

Πνιιέο πνιπεζληθέο εηαηξείεο ιεηηνπξγνχλ επηηπρψο ζε φιν ηνλ θφζκν, αιιά 

πιεξψλνπλ ειάρηζην ή θαη θαζφινπ ηνπηθφ εηαηξηθφ θφξν. χκθσλα κε ηελ έθζεζε 

ηνπ 2011 ηεο ActionAid, νη 100 κεγαιχηεξνη φκηινη  εηζεγκέλνη ζην Υξεκαηηζηήξην 

ηνπ Λνλδίλνπ (FTSE 100) «πεξηιακβάλνπλ 34,216 ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, 

θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο». Σν «38% (8,492) ησλ εηαηξεηψλ ηνπο 

βξίζθνληαη ζε θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο.» Οη 98 απφ ηηο 100 εηαηξείεο 

ρξεζηκνπνηνχλ θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο
74

, πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ηνλ εηαηξηθφ 

ηνπο θφξν
75

. 

 χκθσλα κε ην Bloomberg, ε ρεηξαγψγεζε ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο πξνθαιεί 

ζρεδφλ $ 60 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα απψιεηα εηεζίσο γηα ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ ησλ ΖΠΑ. Υξεηάδεηαη ζρεδφλ επηά ρξφληα γηα ηελ θπβέξλεζε ησλ 

ΖΠΑ λα δεκηνπξγήζεη 60 δηζεθαηνκκχξηα $ θφξνπ επί ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ θαη απηή ε απψιεηα εζφδσλ ζα κπνξνχζε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ζηελ 

πγεία γηα πεξηζζφηεξα απφ 10 εθαηνκκχξηα αλαζθάιηζηνπο Ακεξηθαλνχο
76

. 
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 χκθσλα κε κία κειέηε πνπ ρξεζηκνπνίεζε δεδνκέλα ηεο πεξηφδνπ 1999-2006 ζηελ 

Γαλία, ππήξμαλ ζεκαληηθέο ελδείμεηο φηη νη πνιπεζληθέο κεηαθηλνχζαλ ηα θέξδε απφ 

ρψξεο κε πςειή θνξνινγία ζε άιιεο κε ρακειή κέζσ ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ ηηκψλ 

ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. Δπίζεο , βξέζεθε φηη κία κείσζε θαηά 10%  ελφο 

μέλνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ζε ζρέζε κε ηνλ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ηεο Γαλίαο, 

ζα νδεγήζεη ηηο πνιπεζληθέο εηαηξείεο λα κεηψζνπλ ηελ ηηκή ησλ εμαγσγψλ ηνπο 

θαηά 5.7% θαηά ηελ πψιεζε ζε κία αγνξά κε πάγηα μέλε ηδηνθηεζία, ζε ζρέζε κε 

ηνπο κε ζπλδεδεκέλνπο εμαγσγείο
77

.   

 χκθσλα κε κία έξεπλα ηεο Ernst & Young πνπ βαζίδεηαη ζε ζπλεληεχμεηο κε 

επαγγεικαηίεο ζε 878 εηαηξείεο ζε 26 ρψξεο, «ην 66% ησλ εηαηξεηψλ ζεσξνχλ ηελ 

δηαρείξηζε θηλδχλνπ σο ηελ χςηζηε πξνηεξαηφηεηα ηνπο γηα ηελ ελδννκηιηθή 

ηηκνιφγεζε». Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ επίζεο φηη «ην 28% ησλ 

επηρεηξήζεσλ αλέθεξαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δηαδηθαζίεο ακνηβαίαο ζπκθσλίαο, ην 

26% ησλ επηρεηξήζεσλ αλέθεξαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ζπκθσλίεο πξνθαζνξηζκέλεο 

ηηκνιφγεζεο (APA), ην  60% ησλ επηρεηξήζεσλ αλαθέξνπλ φηη έρνπλ ππνζηεί  

επηβάξπλζε ηφθσλ, θαηά ηελ πξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, 

ην 24% αλαθέξνπλ φηη έρνπλ ππνζηεί θπξψζεηο, θαηά ηελ πξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ 

απηψλ»
78

. 

 Λφγσ ησλ απμαλφκελσλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο πξαθηηθέο 

θνξναπνθπγήο ησλ επηρεηξήζεσλ , παγθφζκηνη νξγαληζκνί φπσο ν ΟΟΑ, 

επηθεληξψλνληαη ζε ζρέδηα δξάζεο αληηκεηψπηζεο ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθψλ. Σν πην 

πξφζθαην ζρέδην είλαη απηφ ηεο «Γηάβξσζεο ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηεο 

κεηαθνξάο θεξδψλ» (BEPS), πνπ αλαιχζακε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα. ηελ έθζεζε 

ηνπ ζρεδίνπ BEPS, νξηζκέλνη δείθηεο δείρλνπλ φηη « νη θνξνινγηθέο πξαθηηθέο 

νξηζκέλσλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ έρνπλ γίλεη πην επηζεηηθέο κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ, δεκηνπξγψληαο ζνβαξά πξνβιήκαηα ζπκκφξθσζεο θαη δηθαηνζχλεο. Ζ 

έθζεζε, αθφκε, επηζεκαίλεη φηη ε ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε είλαη ην βαζηθφ ζεκείν 

πίεζεο , εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ κεηαηφπηζε ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ηελ ηερλεηή δηαίξεζε θαη ηελ θπξηφηεηα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
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κεηαμχ ησλ νληνηήησλ κέζα ζε έλα φκηιν, θαη ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ νληνηήησλ 

απηψλ, πνπ ζπάληα ζα ζπκβνχλ κεηαμχ αλεμάξηεησλ κεξψλ 
79

. 

 

 

5.2 ηπαηηγική Δνδοομιλικήρ Σιμολόγηζηρ βαζιζμένη ζηα 

Δμποπεύμαηα 

 

 

Δθηφο απφ ηελ απνθπγή ηνπ θφξνπ, γηα ηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ε ελδννκηιηθή 

ηηκνιφγεζε, βνεζά επίζεο ηηο πνιπεζληθέο εηαηξείεο ζην λα απνθεχγνπλ πνιηηηθνχο 

θαη ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο, ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ 

θεθαιαίσλ. Ζ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε παίδεη επίζεο θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπγαηξηθψλ θαη ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο. ην αθφινπζν 

κέξνο φκσο ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο πξαθηηθέο ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο ζε 

ζρέζε κε ηα εκπνξεχκαηα θαη ηελ θνξναπνθπγή 
80

. 

 

  Γηα ηηο πνιπεζληθέο, ε ηηκή ησλ εκπνξεπκάησλ αληηπξνζσπεχεη έλα κεγάιν 

πνζνζηφ ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο. Οη εηαηξίεο ζέηνπλ ηελ ελδννκηιηθή ηηκή 

ησλ εκπνξεπκάησλ πςειφηεξα ή ρακειφηεξα απφ ηελ ηηκή ηεο αγνξάο, έηζη ψζηε λα 

κεηαθέξνπλ ηα θέξδε, λα δηαζέζνπλ πφξνπο, λα απνθχγνπλ θφξνπο, θ.ιπ. 

 

 Αο ππνζέζνπκε φηη ε A είλαη ε κεηξηθή εηαηξεία κηαο πνιπεζληθήο εηαηξείαο θαη ε Β 

είλαη ε ζπγαηξηθή ηεο. πσο θαίλεηαη ζην ρήκα 5.1, ε Α, πνπ βξίζθεηαη ζε ρψξα κε 

πςειφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή, πσιεί αγαζά ζε ρακειή ηηκή ζηελ ζπγαηξηθή Β, ε 

νπνία βξίζθεηαη ζε κία ρψξα κε ρακειή θνξνινγία. ηε ζπλέρεηα, ε Β κπνξεί λα 

επηιέμεη λα ηα πνπιήζεη ζηελ εμσηεξηθή αγνξά ακέζσο  ή  κπνξεί λα πνπιήζεη απηά 

ηα πξντφληα μαλά ζηελ Α ε νπνία ζα ηα αγνξάζεη ζε πςειφηεξεο ηηκέο θαη αξγφηεξα 

ζα ηα πνπιήζεη (Α)  ζηελ εμσηεξηθή αγνξά. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο, ζηελ νπνία ηα εκπνξεχκαηα  πσινχληαη απφ ηελ Α ζηε Β ζε ρακειή 

ηηκή, θαη κεηά αγνξάδνληαη θαη πάιη απφ ηελ Α ζε πςειφηεξε ηηκή, ηα θέξδε 
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αλαδηαλέκνληαη κεηαμχ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο Α θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο Β, 

κεηαθέξνληαο ηα απφ ηελ Α ζηε Β. Σέινο, δεδνκέλνπ φηη ην θέξδνο ηεο κεηξηθήο 

εηαηξείαο κεηψλεηαη θαη ε ζπγαηξηθή Β βξίζθεηαη ζε ρψξα κε ρακειφ θνξνινγηθφ 

ζπληειεζηή, ν θφξνο πνπ απηή ε πνιπεζληθή ππνρξενχηαη λα πιεξψζεη κεηψλεηαη. 

 

 

σήμα 5.1: Καθοπιζμόρ Δνδοομιλικήρ Σιμολόγηζηρ βάζει ηυν Δμποπεςμάηυν 

 

 πσο θαίλεηαη ζην ρήκα 5.2,  ε κεηξηθή εηαηξεία Γ, θαζψο θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο Δ 

θαη Σ βξίζθνληαη φιεο ζε ρψξεο κε πςειφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. Πξνθεηκέλνπ 

λα απνθεπρζεί ε πςειή θνξνινγία, ε πνιπεζληθή κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα 

εκπνξηθή εηαηξεία Γ ζε θάπνην θνξνινγηθφ παξάδεηζν γηα λα σθειεζεί  απφ ηηο 

ελδννκηιηθέο ηεο ζπλαιιαγέο. ηαλ ε πξαγκαηηθή επηρείξεζε πσιεί απφ ηελ Δ ζηε 

Σ, ε εκπνξηθή εηαηξεία Γ κπνξεί λα αγνξάζεη ζε ρακειή ηηκή απφ ηελ Δ ζε πξψηε 

θάζε, κεηψλνληαο ηα έζνδα θαη ηα θέξδε ηεο Δ, κεηά λα πνπιήζεη ζηε Σ ζε 

πςειφηεξε ηηκή, απμάλνληαο ην θφζηνο αγνξάο ηεο Σ θαη λα κεηψζεη ηα θέξδε ηεο. 

Με ηε βνήζεηα ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο, ηα θέξδε ησλ Δ θαη Σ κεηαθέξνληαη 

ζηε Γ, ε νπνία βξίζθεηαη ζε ρψξα κε ρακειή θνξνινγία, θαη σο εθ ηνχηνπ, 

απνθεχγεη ην θφξν. 

 

  Μηηπική Δηαιπεία Α 
(ζε ρψξα κε πςειφ 
θνξνινγηθφ ζπληειεζηή) 

Πνπιάεη ζε 
ρακειφηεξε 

ηηκή  

Αγνξάδεη 
ζε 

πςειφηεξε 
ηηκή 

  Θςγαηπική Δηαιπεία Β 
(ζε ρψξα κε ρακειφ 
θνξνινγηθφ ζπληειεζηή) 

                Πώληζη ζηην Αγοπά 
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 Δίλαη εχθνιν λα δεκηνπξγεζεί έλα ηέηνην ζχζηεκα ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο. 

Ωζηφζν, είλαη επίζεο εχθνιν γηα ηηο θπβεξλήζεηο λα  ζπγθξίλνπλ ηηο ηηκέο απηέο κε 

ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο θαη λα δηεξεπλήζνπλ ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ αγνξαζηψλ θαη 

ησλ πσιεηψλ κέζσ ησλ αξρψλ ειέγρνπ. Δάλ νη ηηκέο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ 

δελ αληηζηνηρνχλ ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο, νη θπβεξλήζεηο είλαη πηζαλφ λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηηο ζπλαιιαγέο. 

 

 

 

σήμα 5.2: Πώρ οι ΠΔ επυθελούνηαι από ένα θοπολογικό παπάδειζο για ηην 

αποθςγή ςτηλήρ θοπολογίαρ 

 

 

 

Έιεγρνο Έιεγρνο

Έιεγρνο

  Μηηπική Δηαιπεία Γ 
(ζε ρψξα κε πςειφ 
θνξνινγηθφ ζπληειεζηή) 

  Δμποπική Δηαιπεία Γ 

 
(ζε θνξνινγηθφ παξάδεηζν) 

  Θςγαηπική Δηαιπεία Δ 
(ζε ρψξα κε πςειφ 
θνξνινγηθφ ζπληειεζηή) 

 Θςγαηπική Δηαιπεία Σ 
(ζε ρψξα κε πςειφ 
θνξνινγηθφ ζπληειεζηή) 

Αγνξάδεη ζε ρακειή ηηκή 
Πσιεί ζε πςειή ηηκή 

Πξαγκαηηθή 
πλαιιαγή 
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5.3  Πεπιπηώζειρ Φοποαποθςγήρ μέζυ ηυν Ππάξευν Υειπαγώγηζηρ 

ηηρ Δνδοομιλικήρ Σιμολόγηζηρ 

 

5.3.1 Η πεπίπηυζη ηος Ομίλος Forest Laboratories Inc.  

 

Ζ Forest Laboratories Inc., ήηαλ κηα θαξκαθεπηηθή εηαηξεία, πνπ είρε ηελ έδξα ηεο 

ζηε Νέα Τφξθε θαη πιένλ κεηά ηελ εμαγνξά ηεο απφ ηελ Actavis Generics ην 2015 

είλαη κέινο ηνπ Οκίινπ Allergan, Inc., που αποτελεί κηα παγθφζκηα θαξκαθεπηηθή 

εηαηξεία πνπ αζρνιείηαη κε ηηο λεπξνεπηζηήκεο θαη ηελ ηαηξηθή αηζζεηηθή. Ζ 

εηαηξεία ήηαλ γλσζηή γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ επξσπατθήο θαξκαθνβηνκεραλίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα πσινχλ ηα θάξκαθα ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

Forest πσιεί  ην Lexapro, πνπ ήηαλ ην ηξίην κεγαιχηεξν ζε πσιήζεηο 

αληηθαηαζιηπηηθφ ηνπ θφζκνπ, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Απφ ην ληεκπνχην ηνπ 

Lexapro ην 2002, είραλ δεκηνπξγεζεί έζνδα χςνπο 13,8 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ 

θαη ην 58% ησλ πσιήζεσλ ηεο Forest ήηαλ απφ ην Lexapro. Σν 2009,  ην Lexapro 

απφ κφλν ηνπ είρε έζνδα 2,3 δηο $. Αιιά ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα θέξδε ηεο Forest 

δελ θνξνινγνχληαλ ζηηο ΖΠΑ θαη ε εηαηξεία πιήξσλε κηθξφ θφξν αιινχ
81

. 

 Σα θέξδε απφ ην Lexapro έθαλαλ έλα ππεξαηιαληηθφ ηαμίδη  κε πξψηε ζηάζε ην 

Γνπβιίλν ζηελ Ηξιαλδία. Σν Lexapro παξαγφηαλ θαη ειεγρφηαλ ζηε ζπγαηξηθή ηεο 

Forest, ηε Forest Laboratories Ireland Ltd. Ζ ηξιαλδηθή ζπγαηξηθή ήιεγρε ηα 

δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο ηνπ Lexapro γηα ηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ,  ελψ ε Forest ηηο 

άδεηεο  ρξήζεο ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο απφ κηα δαληθή θαξκαθεπηηθή 

εηαηξεία, ηελ H. Lundbeck A / S θαη ε ηξιαλδηθή ζπγαηξηθή πιήξσλε γηα ηηο θιηληθέο 

δνθηκέο ηνπ Lexapro ζηηο ΖΠΑ . Ζ ηξιαλδηθή ζπγαηξηθή πνπινχζε ην Lexapro πξνο 

ηε κεηξηθή εηαηξεία ζηηο ΖΠΑ. Ζ δεπηεξεχνπζα επεμεξγαζία, φπσο ε εκθηάισζε 

θαη ε ζπζθεπαζία, πξαγκαηνπνηνχηαλ ζηηο ΖΠΑ. Γηα θάζε δηζθίν πνπ αγφξαδε ε 

κεηξηθή εηαηξία, βνεζνχζε ζηελ κεηαθνξά ηνπ θέξδνπο  πξνο ηελ Ηξιαλδία, φπνπ ν 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο είλαη κεηαμχ 10 % θαη 12,5 % . Ωζηφζν, ν ζπληειεζηήο 
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θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο ΖΠΑ είλαη 35% 
82

, ην νπνίν είλαη έλα απφ ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά θνξνινγίαο ηνπ θφζκνπ ζην εηαηξηθφ εηζφδεκα. Καηά ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2009, ε ηξιαλδηθή ζπγαηξηθή αλέθεξε $ 2,5 δηο ζηηο πσιήζεηο πνπ 

αληηπξνζψπεπαλ ην 70 % ησλ θαζαξψλ πσιήζεσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ($ 3,6 

δηο). 

 Σν θέξδνο απφ ην Lexapro δελ έκελε ζηελ Ηξιαλδία. Λακβάλνληαο ζπκβνπιέο απφ 

ηελ Ernst & Young, ην 2005, ε ηξιαλδηθή ζπγαηξηθή «Forest Laboratories Holdings 

Ltd» μεθίλεζε κηα αλαδηνξγάλσζε θαη έρεη θαηαγξαθεί έλα δηθεγνξηθφ γξαθείν ηνπ 

ελφο αηφκνπ ζην Υάκηιηνλ ζηηο Βεξκνχδεο, φπνπ δελ ππάξρεη εηαηξηθφο θφξνο .Απηφ 

ην δηθεγνξηθφ γξαθείν θεξφηαλ λα είλαη ε θνξνινγηθή θαηνηθία ηεο εηαηξείαο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ήιεγρε ηελ αδεηνδφηεζε ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο. Μηα δεχηεξε 

ζπγαηξηθή ζηελ Ηξιαλδία ηδξχζεθε γηα λα αζρνιεζεί κε ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ 

αδεηνδφηεζε ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο. Ζ ξχζκηζε απηή βνήζεζε ηελ 

ηξιαλδηθή ζπγαηξηθή λα κεηψζεη ηνλ πξαγκαηηθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ηεο απφ 

10.3% ζε 2.4%, επεηδή αθαηξέζεθαλ ηα ηέιε αδείαο  απφ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα 

ηεο εηαηξείαο, ιφγσ ηεο κεηαθνξάο ηεο ζηηο Βεξκνχδεο . Σα ελ ιφγσ ηέιε αδείαο δελ 

επηβάιινπλ θακία πιεξσκή θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ ζηηο Βεξκνχδεο. 

Απηφο ν ηχπνο δνκήο έρεη έλα εηδηθφ φλνκα: (ην δηπιφ ηεο Ηξιαλδίαο) the Double 

Irish
83

. 

 Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί κηα θνξνιφγεζε θεξδψλ ζηελ Ηξιαλδία, ην θέξδνο απφ 

ην Lexapro δελ πήγαηλε θαηεπζείαλ ζηηο Βεξκνχδεο. Πξηλ θαηαιήμεη ζηηο Βεξκνχδεο, 

έκελε ζην Άκζηεξληακ πξνζσξηλά κέζσ άιιεο ζπγαηξηθή (Forest Finance BV ζηελ 

Οιιαλδία), φπνπ ε Forest δελ είρε εξγαδφκελνπο. Ζ εηήζηα έθζεζε ηεο Forest ην 

2007 παξνπζίαζε φηη ε Forest Finance θαηέβαιε 99,6% ησλ $ 1.19 δηο εζφδσλ ηεο 

απφ άδεηεο εθκεηάιιεπζεο  σο έμνδν αδεηνδφηεζεο. χκθσλα κε ην ηκήκα εξεπλψλ 

ηεο εθνξίαο, απηή ε δηαδξνκή ησλ θεξδψλ βνήζεζε ηε Forest λα παξαθάκςεη έλα 

θφξν ηεο ηάμεσο ηνπ 20%  ζηελ Ηξιαλδία ζρεηηθά κε νξηζκέλα δηθαηψκαηα γηα ηα 

δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο απαιιαγήο απφ ηελ εηζθνξά, αλ νη 

πιεξσκέο πεγαίλνπλ ζε κηα εηαηξεία ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ. Απηή ε δηεζλήο 

ιεηηνπξγία δηπιαζίαζε ηελ εμνηθνλφκεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ηεο Forest. Σν 2007, ν 

                                                           
82

 Deloitte (2016), Corporate Tax Rates 2016. 
83

 Drucker, Jesse. (2010 May 13). U.S. Companies Dodge $60 billion in Taxes With Global Odyssey. 

Bloomberg 



66 
 

πξαγκαηηθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηεο εηαηξείαο κεηψζεθε θαηά 21,8%. Με ηε 

ρξήζε ησλ πξαθηηθψλ ρεηξαγψγεζεο ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, ε 

Forest  εμνηθνλφκεζε πεξηζζφηεξν απφ ην έλα ηξίην ησλ θνξνινγηθψλ πιεξσκψλ 

ηεο ην 2009. Ωο απνηέιεζκα, ην θαζαξφ εηζφδεκα ηεο Forest εληζρχζεθε θαηά 31% 

ην 2009 
84

. 

Υπημαηοοικονομική Δπίδοζη ππιν ηην Δξαγοπά 

Πίνακαρ 5.1: Forest Laboratories, Inc. Δπιλεγμένα Οικονομικά ηοισεία  

(2010-2014) 

(Πηγή: Forest Laboratories, Inc. (2014), 2014 Δηήζια Έκθεζη - Οικονομικά ηοισεία.) 

 

 Ο Πίλαθαο 5.1 παξνπζηάδεη επηιεγκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο Forest 

Laboratories, Inc. απφ ην 2010 έσο ην 2014. Τπήξραλ ζπλερείο απμήζεηο ησλ 

θαζαξψλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηξηψλ εηψλ απφ ην 2010 έσο ην 

2012 ( 7% ην 2010, 8% ην 2011 θαη 4,3% ην 2012) κηα κείσζε ην 2013 θαηά 33,9% 

θαη αθνινχζεζε κηα αλνδηθή πνξεία ην 2014 αθνχ απμήζεθε θαηά 21% . Σν πην 

ζεκαληηθφ πξντφλ ηεο εηαηξείαο, ην Lexapro, πέηπρε ηελ πψιεζε ησλ $ 2.315.880 

ζην νηθνλνκηθφ έηνο 2011, ε νπνία έδεημε κηα αχμεζε ησλ $ 45.527 ζε ζχγθξηζε κε 

ηηο πσιήζεηο ζην νηθνλνκηθφ έηνο 2010. 
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Έηε , (Ποζά ζε τιλιάδες $, εκηός από ζηοιτεία ανά μεηοτή) 2014 2013 2012 2011 2010

Σύνουη ηφν λειηοσργιών:

Καζαξέο πσιήζεηο  3,503,346 2,904,936 4,392,548 4,213,126 3,903,524

Μηθηφ θέξδνο   2,886,257 2,444,919 3,549,675 3,414,501 3,187,652

 Λεηηνπξγηθά έζνδα (δεκίεο)     111,752 (76,981) 1,199,406 1,296,518 869,822

Δηζφδεκα (δεκηέο) πξν θφξνπ εηζνδήκαηνο (φθεινο)       81,568 (44,858) 1,237,688 1,337,736 950,686

Φφξνο εηζνδήκαηνο (φθεινο) (83,742) (12,755) 258,630 290,966 268,303

Καζαξά έζνδα (δεκίεο)    165,310 (32,103) 979,058 1,046,770 682,383

Καζαξά έζνδα (δεκίεο) αλά κεηνρή:

          Βαζηθφ θαζαξφ εηζφδεκα (δεκίεο) αλά κεηνρή           0.61 (0.12) 3.58 3.6 2.25

ηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο ησλ θνηλψλ θαη ησλ θνηλψλ 

ηζνδχλακσλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία :

          Βαζηθφο      269,129 266,807 273,561 291,058 303,386
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Πίνακαρ 5.2: Καθαπέρ Πυλήζειρ βαζικών πποφόνηυν ηηρ Forest Laboratories, 

Inc. 

 

 (Πηγή: Forest Laboratories, Inc. (2014), 2014 Δηήζια Έκθεζη - Οικονομικά ηοισεία.) 

 

 Καηά ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ έηνο 2013, νη θαζαξέο πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο 

κεηψζεθαλ 33,9 % θαη ην Lexapro νδεγήζεθε ζε κηα ζεκαληηθή κείσζε ηνπ 90,9% 

ησλ θαζαξψλ πσιήζεσλ.  Ζ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ 2013 θαηεγνξεί ηελ απφηνκε 

πηψζε ησλ θαζαξψλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο ζηε δξακαηηθή κείσζε ησλ πσιήζεσλ 

ηνπ Lexapro,ζχκθσλα κε ηελ νπνία, , είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ιήμεο ηεο 

απνθιεηζηηθφηεηαο ζηελ αγνξά ηνπ Lexapro  ην Μάξηην ηνπ. Ζ έθζεζε επηζεκαίλεη 

επίζεο φηη εθηφο απφ ηηο πσιήζεηο  ηνπ Lexapro, νη θαζαξέο πσιήζεηο απμήζεθαλ 

θαηά 448.100.000 $ ή 19,8% γηα ηε ρξήζε ηνπ 2013 ζε ζχγθξηζε κε ην θνξνινγηθφ 

έηνο ηνπ 2012. 

 

 

(ζε ρηι. $)

Βαζηθά Δκπνξηθά 

Πξντφληα
2014 2013 Μεηαβνιή

Μεηαβνιή 

(%)

Namenda 1,536,771 1,520,640 16,131 1.1

Bystolic 529,604 455,092 74,512 16.4

Viibryd 199,038 162,511 36,527 22.5

Linzess 175,063 23,728 151,335 637.8

Namenda XR 135,770 - 135,770 -

Daliresp 104,893 77,924 26,969 34.6

Savella 98,707 104,587 (5,880 -5.6

Tudorza 78,405 22,996 55,409 241

Teflaro 70,336 44,010 26,326 59.8

Saphris 27,883 - 27,883 -

Fetzima 11,700 - 11,700 -

Aptalis Products 

Acquired

Canasa 23,539 - 23,539 -

Carafate 21,485 - 21,485 -

Zenpep 19,911 - 19,911 -

Other Aptalis 

products 43,462 - 43,462 -

Lexapro 92,868 194,939 (102,071 -52.4

Other Products 333,911 298,509 35,402 11.9

χλνιν 3,503,346 2,904,936 598,410 20.60%
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5.3.2  Η Πεπίπηυζη ηηρ Apple 

 

Με ηε ρξήζε ησλ πξαθηηθψλ ρεηξαγψγεζεο ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ , ε Apple κείσλε επηηπρψο ηνλ εηαηξηθφ θφξν ηεο ζηηο ΖΠΑ θαηά κέζν 

φξν 10 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα εηεζίσο γηα ηέζζεξα ρξφληα. Δίλαη επξέσο γλσζηφ 

φηη ζρεδφλ φιε ε αμία ησλ πξντφλησλ ηεο Apple βξίζθεηαη ζηα δηπιψκαηα 

επξεζηηερλίαο θαη ζε άιια δηθαηψκαηα πλεπκαηηθψλ ηδηνηήησλ. Ζ Apple 

ειαρηζηνπνηεί ην εηζφδεκα ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζηηο 

ΖΠΑ ρξεψλνληαο ιηγφηεξν ζε μέλεο ζπγαηξηθέο ηεο γηα ηε ρξήζε ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο. Απηφ βνεζά ηελ Apple λα κεηαθέξεη ηα θέξδε ηεο ζηηο ζπγαηξηθέο ηεο 

πνπ βξίζθνληαη εθηφο ΖΠΑ  κεγηζηνπνηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα θέξδε ηνπο. Ζ 

Apple έρεη δχν εηαηξείεο ζηελ Ηξιαλδία νη νπνίεο είλαη ν ππξήλαο ηνπ θνξνινγηθνχ 

θαζεζηψηνο ηεο Apple. Απηέο νη δχν εηαηξείεο βνήζεζαλ ηελ Apple λα δηνρεηεχζεη 

ηα δχν ηξίηα ηνπ πξν θφξσλ παγθφζκην εηζφδεκά ηεο. Σν 2011, ε Apple είρε 34 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα πξν θφξσλ εηζφδεκα ζην ζχλνιν, εθ ηνπ νπνίνπ ηα $ 22 δηο 

κεηαθέξζεθαλ ζε απηέο ηηο δχν εηαηξείεο ζηελ Ηξιαλδία. Ωζηφζν, απηά ηα 

εηζνδήκαηα δελ επέζηξεςαλ πνηέ ζηελ Apple, αλη‟απηνχ εμαθαλίζηεθαλ
85

. 

 χκθσλα κε ηελ Υξεκαηννηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο Απζηξαιίαο ην 2014, ε Apple 

είρε κεηαθέξεη 8,9 δηο $ ζε θέξδε απφ ηελ Απζηξαιία πξνο ηελ Ηξιαλδία θαηά ηα 

ηειεπηαία 10 έηε. Σν 2013, νη Γηεζλείο Πσιήζεηο ηεο Apple ζηελ Ηξιαλδία αλέθεξαλ 

φηη ζα  βνεζήζνπλ ηελ Apple λα κεηαθέξεη $ 2 δηο έζνδα απφ ηελ Απζηξαιία πξνο 

ηελ Ηξιαλδία ελψ ε Apple αλέθεξε κφλν ηα 88.500.000 $ ζε θέξδε πξν θφξσλ ζηελ 

Απζηξαιία 
86

. 

 

 

 

                                                           
85

 Gleckman, Howard. (May 21, 2013). The Real Story On Apple‟s Tax Avoidance: How Ordinary It 

Is. Fobes 
86

 Farrell, Paul. (March 6, 2014). Apple Moved $8.9 bn in Profits from Australia to Ireland, Report 

says. The Guardian.com 



69 
 

Σπέσοςζα Υπημαηοοικονομική Δπίδοζη 

Πίνακαρ 5.3: Καηάζηαζη Αποηελεζμάηυν ηηρ Apple για ηα έηη 2011-2015 

(Πηγή : https://www.stock-analysis-on.net) 

 Ο Πίλαθαο 5.4 παξνπζηάδεη ηελ πεληαεηή (2011-2015) νηθνλνκηθή πνξεία ηεο Apple 

Inc.. Οη εγρψξηεο θαη νη δηεζλείο θαζαξέο πσιήζεηο ηεο Apple απμάλνληαη ζπλερψο 

θάζε ρξφλν. Γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2012, ζε ζχγθξηζε κε ην 2011, νη θαζαξέο 

πσιήζεηο  απμήζεθαλ θαηά 43.62%. Ζ αχμεζε ησλ θαζαξψλ πσιήζεσλ θαηά ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2013 είλαη 9.55% , ζε ζχγθξηζε κε ηηο πσιήζεηο ην 2012, θαη 

νκνίσο 7.24%  γηα ην 2014 θαη 26.22% γηα ην 2015. 

 

 

Πίνακαρ 5.5:  Σπιμηνιαίερ Αναθοπέρ ηηρ Apple 

 

(Πηγή: http://investor.apple.com/results.cfm) (2016) 

 χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ δεχηεξνπ ηξηκήλνπ ηεο Apple ην 2016, ηα ηξηκεληαία 

έζνδα ήηαλ 50.6 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ην νπνίν δείρλεη κία κείσζε  ζηα έζνδα 

ηεο ηάμεο ηνπ 12,8 %  ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο πνπ ήηαλ $58 δηο. Σα ηξηκεληαία θαζαξά θέξδε είλαη $10,5 δηο . Σν ηξίην 

ηξίκελν ηεο Apple ην 2016 δείρλεη φηη ηα ηξηκεληαία έζνδα είλαη $ 42,4 δηο θαη ηα 

θαζαξά θέξδε $ 7,8 δηο.  ε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν πέξπζη ($ 49,6 δηο ζε 

                                         Apple Inc., Δνοποιημένη Καηάζηαζη Αποηελεζμάηυν

  Έηε,  (πνζά ζε εθαηνκκχξηα $) 2015 2014 2013 2012 2011

πλνιηθέο Καζαξέο Πσιήζεηο 233.715 182.795 170.910 156.508 108.249

Κφζηνο Πσιεζέλησλ -140.089 -112.258 -106.606 -87.846 -64.431

Μηθηφ Κέξδνο 93.626 70.537 64.304 68.662 43.818

Λεηηνπξγηθά Έμνδα -22.396 -18.034 -15.305 -13.421 -10.028

   R&D -8.067 -6.041 -4.475 -3.381 -2.429

   SD&A -14.329 -11.993 -10.830 -10.040 -7.599

Λεηηνπξγηθά Έζνδα 71.230 52.503 48.999 55.241 33.790

Λνηπά Καζαξά Έζνδα (Έμνδα) 1.285 980 1.156 522 415

Δηζφδεκα πξν Φφξσλ 72.515 53.483 50.155 55.763 34.205

Πξνβιέςεηο γηα Φφξν Δηζνδήκαηνο -19.121 -13.973 -13.118 -14.030 -8.283

Καζαξφ Δηζφδεκα 53.394 39.510 37.037 41.733 25.922

(πνζά ζε εθαηνκκχξηα $) Q3 2016  Q2 2016 Q3 2015 Q2 2015

Tπιμηνιαία Έζοδα 42,358 50,557 49,605 58,010

Σπιμηνιαία Καθαπά Κέπδη 7,796 10,516 10,677 13,569
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έζνδα θαη $ 10,7 δηο ηα θαζαξά θέξδε), ηφζν ηα έζνδα φζν θαη ηα θαζαξά θέξδε 

κεηψζεθαλ θαηά 14,61% θαη 27% αληίζηνηρα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ - ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ 

ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 Έπεηηα απφ ηε κειέηε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο, θαηαιάβακε φηη ε 

ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε (transfer pricing), απνηειεί έλα δήηεκα πνπ απαζρνιεί ηηο 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο γηα πνιιέο δεθαεηίεο. Οη πξψηεο κειέηεο άξρηζαλ λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 (Cook, 

1955; Dean, 1955; Hirshleifer, 1956) θαη ζπλερίζηεθαλ κε απμαλφκελν ελδηαθέξνλ 

πξνζθέξνληαο πινχζην ζεσξεηηθφ θαη εκπεηξηθφ ππφβαζξν. Σηο ηειεπηαίεο δχν 

δεθαεηίεο φκσο ην δήηεκα ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο πξνζεγγίδεηαη απφ 

δηαθνξεηηθή ζθνπηά θαη νη έξεπλεο ζηξέθνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηε 

„κνληεινπνίεζε‟ ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη, νη κειέηεο δελ 

ελδηαθέξνληαη πιένλ γηα ηηο πξαθηηθέο θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ πνιπεζληθψλ, αιιά 

ηνπο απαζρνιεί πσο λα βξνπλ ηε βέιηηζηε ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο ελδννκηιηθήο 

ηηκνιφγεζεο, ιφγσ ηεο απμαλφκελεο πξνζνρήο πνπ έρεη πξνθαιέζεη απφ ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο. Απηφ νδήγεζε ζε κία θαηάζηαζε  

φπνπ ε θνξνινγία έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηηο πξαθηηθέο ηεο ελδννκηιηθήο 

ηηκνιφγεζεο θαη θαηέζηεζε αλαγθαία ηελ ελζσκάησζε ησλ θφξσλ ζηα ζπζηήκαηα 

απηήο. 

 Ζ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε είλαη κία πξαθηηθή πεξίπινθε ζε εμαηξεηηθά κεγάιν 

βαζκφ, αθνχ ιακβάλεη ππφςηλ ηεο πνιιέο δηαζηάζεηο. ηαλ νη πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο ζρεδηάδνπλ κία ζηξαηεγηθή ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο εμεηάδνπλ 

πνιπάξηζκνπο παξάγνληεο εληφο θαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο. Απφ ηε κία πιεπξά ε 

ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ηνπο εζσηεξηθνχο ζηφρνπο, πνπ ζπλήζσο 

είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο θαη απφ ηελ άιιε κε ηνπο εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο φπσο ηνπο δαζκνχο, ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηε λνκηθή ζπκκφξθσζε. 

πλήζσο ην βαζηθφ θίλεηξφ ηνπο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ θαη ε απνθπγή 

ηεο θνξνιφγεζήο ηνπο. Λφγσ ησλ δηαθνξψλ ζηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο ησλ 

ρσξψλ νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, φπσο είδακε θαη ζηηο κειέηεο πεξίπησζεο, 

κεηαθέξνπλ ηα θέξδε ηνπο κέζσ ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηελ πςειή θνξνινγία. Γηα ην ιφγν απηφ ν 
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θνξνινγηθφο έιεγρνο επηθεληξψλεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ δεκίεο ή 

πεξηζψξηα θέξδνπο κηθξφηεξα απφ ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ. Δπηπιένλ ιφγσ ησλ 

δηαζηάζεσλ πνπ έρεη πάξεη ε πξνβιεκαηηθή απηή ζπκπεξηθνξά ησλ πνιπεζληθψλ 

ζρεδηάδνληαη δξάζεηο απφ ηνπο ζεζκνχο, φπσο ην ζρέδην δξάζεο ηνπ ΟΟΑ 

«Γηάβξσζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηεο κεηαθνξάο θεξδψλ»,  γηα λα ηελ 

πεξηνξίζνπλ. 

 Βιέπνπκε ινηπφλ, φηη ε ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα 

θαη γηα απηνχο πνπ ηελ αζθνχλ, δειαδή  ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο αιιά θαη γηα ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο θαη ηηο θπβεξλήζεηο. Ζ αλάγθε λα ππάξμεη κία θνηλή γξακκή ζηηο 

πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε 

αιιά θαη ε αλάγθε νη πξαθηηθέο απηέο λα ειέγρνληαη νδήγεζε ζηελ έθδνζε 

θαηεπζπληήξηνπ νδεγνχ απφ ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο θαη ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζεζκψλ θαη ησλ ρσξψλ. Αλ θαη νη 

πξαθηηθέο απηέο έρνπλ πηνζεηεζεί ζρεδφλ ζε παγθφζκην επίπεδν εδψ θαη  ιίγεο 

δεθαεηίεο, ππάξρνπλ αθφκα ρψξεο πνπ δελ είλαη απφιπηα εμνηθεησκέλεο. Δηδηθφηεξα, 

ζηελ Διιάδα πξφζθαηα πηνζεηήζεθε ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ 

ζηηο δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ε επίζεκε ηεθκεξίσζε ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ γηα φινπο ηνπο Έιιελεο θνξνινγνχκελνπο.  

 Παξά ηελ απμαλφκελε έξεπλα ζρεηηθά κε ηα κνληέια θαη ηα βέιηηζηα ζπζηήκαηα 

ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο, ηηο ηειεπηαίεο δχν πεξίπνπ δεθαεηίεο νη πεξηζζφηεξεο 

κειέηεο είλαη εκπεηξηθέο θαη δηεμάγνληαη θπξίσο απφ κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

θνξνινγηθψλ ζπκβνχισλ ((KPMG, Ernst & Young, PWC, Deloitte)  αιιά θαη απφ 

αθαδεκατθνχο ζε κηθξφηεξν βαζκφ. Σν πξφβιεκα έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη κειέηεο 

απηέο επηθεληξψλνληαη ζε θνξνινγηθά δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελδννκηιηθή 

ηηκνιφγεζε θαη πξνζθέξνπλ πεξηνξηζκέλε γλψζε ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο  ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ, νπφηε είλαη 

δχζθνιν λα κειεηεζεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Δπηπιένλ παξαηεξήζεθε φηη κεξηθά 

άξζξα δελ ιάκβαλαλ ππφςηλ ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ αθνξά ηελ 

ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε, γεγνλφο πνπ ίζσο κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί ιφγσ ηεο 

έθηαζήο ηεο θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ πιεπξψλ πνπ εμεηάδεηαη. Σέινο, έλαο αθφκε 

πεξηνξηζκφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη φηη εμεηάδεη πνηνηηθά θαη φρη πνζνηηθά 

δεδνκέλα. 
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 Δπνκέλσο, κία πξφηαζε γηα κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε λα είλαη πάλσ ζηηο 

πξαθηηθέο θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ απφ κία επξχηεξε 

νπηηθή γσλία θαη φρη ζαλ απηέο πνπ δηεμάγνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο θνξνινγηθψλ 

ζπκβνχισλ, ψζηε λα ππάξμεη κία πην ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ πξαθηηθψλ 

ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο ζε έλα πην δηεπξπκέλν επίπεδν θαη φρη κφλν απφ 

θνξνινγηθή ζθνπηά. Δπηπιένλ ζα κπνξνχζε λα πξνηαζεί, κία πην νινθιεξσκέλε 

έξεπλα πνπ ιακβάλεη ππφςηλ ηε ζπλνιηθή ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία θαη γίλεηαη 

αλάιπζε πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ. 
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