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1ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη παρουσίαση του θέματος της 

συγκεκριμένης εργασίας καθώς και όλων των θέματων τα οποία 

αναπτύχθηκαν παρακάτω,  δηλαδή την έννοια των ενδοομιλικών συναλλαγών 

και του transfer pricing καθώς και όλο το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ισχυέι. 

  

Η ραγδαία ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και των διεθνών συναλλαγών 

που συμβαίνει τις τελευταίες δεκαετίες, έχει οδηγήσει στην δημιουργία ολοένα 

και περισσότερων πανίσχυρων πολυεθνικών εταιριών, που απαρτίζονται από 

θυγατρικές, και έχουν δράση σε όλο τον κόσμο και την παγκόσμια αγορά. Οι 

ισχυρές αυτές εταιρίες λοιπόν που ουσιαστικά κατέχουν τη θέση ομίλου, 

πραγματοποιόυν συνεχώς συναλλαγές με τις θυγατρικές τους, που σε πολλές 

περιπτώσεις βρίσκονται και σε διαφορετικές χώρες, και κυρίως σε χώρες με 

διαφορετικά φορολογικά συστήματα και χαμηλότερους συντελεστές 

φορολόγησης.  

 

1.1 Σκοπός 
 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να γίνει μια προσπάθεια μελέτης των 

Ενδοομιλικών Συναλλαγών και του Transfer Pricing, που ουσιαστικά είναι δυο 

έννοιες σταθερά συνδεδεμένες. Με την έννοια αυτή, μία ενδοομιλική 

συναλλαγή συμβαίνει όταν μια μονάδα μιας  επιχείρησης εμπλέκεται σε μια 

άλλη μονάδα της ίδιας επιχείρησης. Συγκεκριμένα, ο όρος της ενδοομιλικής 

τιμολόγησης αναφέρεται στις τιμές που τίθενται και στις οποίες  

ανταλλάσσονται υλικά και άυλα αγαθά ή υπηρεσίες μεταξύ των επιμέρους 

τμημάτων μιας επιχείρησης ή μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και 

αποτελεί τον οικονομικό όρο που υποδηλώνει τη διαδικασία προσδιορισμού 

αξίας στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ επιχειρήσεων που 

συνδέονται μεταξύ τους. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, η ενδοομιλική 
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τιμολόγηση αποτελεί αντικείμενο νομοθετικής ρύθμισης πολλών χωρών, 

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

οδηγίες του ΟΟΣΑ. 

 

1.2 Αντικείμενο 
 

Τα αντικείμενα με τα οποία ασχολήθηκε αυτή η εργασία είναι η κατανόηση του 

θέματος των Ενδοομιλικών Συναλλαγών και του Transfer Pricing καθώς και 

του θεσμικού πλαισίου που ισχύει. Όσο αναφορά τα περιεχόμενα της 

εργασίας, στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθεται μια εισαγωγική εννοιολογική 

προσέγγιση του θέματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια βιβλιογραφική 

ανασκόπηση με τις σημαντικότερες μελέτες που έχουνε γίνει τα τελευταια 

χρόνια επί του θέματος και συγκεκριμένα από το 2000 και μετά. Στο τρίτο 

κεφάλαιο αποσαφηνίζονται βασικές έννοιες με θεωριτική προσέγγιση σε όλους 

τους ορισμούς που αφορούν το θέμα, όπως για παράδειγμα έννοια μητρικής, 

θυγατρικής κλπ. Επιπλέον δίνεται  η έννοια και ο ορισμός των συνδεδεμένων 

πρόσωπων και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι επιχειρήσεις και τα 

πρόσωπα θεωρούνται συνδεδεμένα.Επίσης εξατάστηκαν οι αναλυτικά οι 

μέθοδοι με τις οποίες γίνεται μία ενοποίηση και συγκεκριμένα η μέθοδος 

ολικής ενοποίησης,  η μέθοδος αναλογικής ενοποίησης και η μέθοδος 

καθαρής θέσης καθώς επίσης και οι βασικές διαδικασίες ενοποίησης της κάθε 

μεθόδου και επιπλέον αναπτύχθηκαν και οι πέντε μέθοδοι  τεκμηρίωσης, 

δηλαδή η μέθοδος της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής (Comparable 

Uncontrolled Price), η μέθοδος της τιμής μεταπώλησης (Resale Price Method), 

η μέθοδος του κόστους συν κέρδος (Cost plus method), η μέθοδος του 

επιμερισμού κέρδους (Profit Split) και η μέθοδος καθαρού κέρδους  

συναλλαγής (Transactional Net Margin Method). Επίσης έγινε αναφορά στην 

έννοια της «Αρχής των Ίσων Αποστάσεων» με την οποία επιτυγχάνεται η 

διαφάνεια επί των ενδοομιλικών συναλλαγών καθώς και η προέγκριση 

μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης (APA), η οποία αποτελεί πραγματικά 

ένα σύγχρονο φορολογικό εργαλείο αφού στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην 

βέλτιστη συνεργασία μεταξύ της Φορολογικής Διοίκησης και της εκάστοτε 

επιχείρησης. 
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Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μία εκετενής αναφορά σε όλο το νομοθετικό 

πλαίσιο και σε όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες για το θέμα, που αφορούν 

κυρίως την Ελλάδα, καθώς επίσης και σε όλες τις τροποποιήσεις που γίνονται 

κατά καιρούς από τις εκάστοτε κυβερνήσεις με τις ΠΟΛ. Ειδική αναφορά 

γίνεται και στους νόμους 4172/13 και 4174/13 και πιο συγκεκριμένα στα άρθρα 

που σχετίζονται με τις ενδοομιλικές συναλλαγές-τιμολογήσεις,προκειμένου να 

γίνουν κατανοητές οι υποχρεώσεις που έχουν από 1/1/2014 όλες οι 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Μελετάται 

επίσης ο έλεγχος των ενδοομιλικών συναλλαγών και γίνεται εκτενής αναφορά 

στο φάκελο τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών που υποχρεούνται να 

τηρούν σε ό,τι αναγορά το περιεχόμενο, τον ελληνικό φάκελο τεκμηρίωσης, τη 

γλώσσα και το χρόνο κατάρτισης και τις περιπτώσεις που απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση τήρησης φακέλου τεκμηρίωσης. Το κεφάλαιο κλείνει με τις 

αλλαγές στα πρόστιμα του Κ.Φ.Δ. και το πρόστιμο που υποχρεούνται σε 

περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς ή ατελούς 

συνοπτικού πίνακα πληροφοριών ή φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών 

συναλλαγών. που σχετίζονται με την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών 

συναλλαγών. 

 

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας αυτής παραθέτονται όλα τα 

συμπεράσματα για τις ενδοομιλικές συναλλαγές καθώς και για την τιμολόγηση 

αυτών, που αποτελούν το πιο αμφιλεγόμενο και σημαντικό οικονομικό ζήτημα 

παγκοσμίως, αφού η αγορά έχει παγκοσμιοποιηθεί και έχουν δημιουργηθεί 

πάρα πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποιούν 

συναλλαγές καθώς και για τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ με την αρχή 

των ίσων αποστάσεων (Αrm'sLengthPrinciple), που αποτελούν σήμερα το 

νομοθετικό πλαίσιο εφαρμογής για την τιμολόγηση των ενδοομιλικών 

συναλλαγών διεθνώς.  Όσο αναφορά το νομικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει 

τις ενδοομιλικές συναλλαγές, συμπεράινουμε ότι βρίσκεται πλέον σε αρκετά 

ικανοποιητικό επίπεδο, αν και υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες αναφορικά με 

ενδεχόμενες αλλαγές που ενδέχεται να επέλθουν στο περιεχόμενο του 

φακέλου τεκμηρίωσης και στο χειρισμό των μικρομεσαίων εταιρειών. Μία 

πρόταση προς τις διοικήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων είναι να είναι 

ιδιαίτερα προσεκτικές στα ζητήματα συμμόρφωσης που θέτει το Transfer 
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Pricing, διότι επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα τόσο για τη μη υποβολή του 

συνοπτικού πίνακα πληροφοριών όσο και για τη μη τήρηση εμπεριστατωμένου 

φακέλου τεκμηρίωσης. 
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

2.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθεται αρχικά μία πολύ σύντομη αναδρομή στα 

σημαντικότερα άρθρα και έρευνες πάνω στο θέμα των Ενδοομιλικών 

Συναλλαγών και του Transfer Pricing και στη συνέχεια γίνεται μία εκτενής 

αναφορά με άρθρα και έρευνες, τα όποια περιέχονται στη συγκεκριμένη 

εργασία και αναφέρονται στα πιο εξεζητημένα θέματα των τελευταίων ετών. 

 

Το θέμα των Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer Pricing), κέντρισε από πολύ 

παλιά το ενδιαφέρον τόσο των οικονομολόγων όσο και των εταιριών που τους 

αφορούσε άμεσα το θέμα αυτό. Η πρώτη έρευνα και το πρώτο άρθρο έγιναν 

τη δεκαετία του 1950 και συγκεκριμένα το 1956 από τον Jack Hirshleifer όπου 

με βάση αυτό ακολούθησαν άλλα δυό τη χρονιά 1964 από τον Jr.Gould και 

από τους Nicholas Dopuch και David F .Drake. Η αρθρογραφική βιβλιογραφία 

βασίζεται σε έρευνες και άρθρα που συνέβησαν από το 2000 δηλαδή και μετά. 

 

Οι E. Johnson et al (2015) με αυτό το άρθρο εξετάζουν το πρόβλημα 

μεταβίβασης τιμής μεταξύ των δύο τμημάτων της αποκεντρωμένης 

επιχείρησης. Το τμήμα πωλήσεων που είναι ιδιωτικό, ενημερώνεται σχετικά με 

τα δικά της έξοδα και παράγει ένα καλό προϊόν που πωλείται τόσο εξωτερικά 

σε ενδιάμεση αγορά όσο και εντός της επιχείρησης. Εστιάζουμε στα 

συστήματα διπλής μεταβίβασης τιμής που επιτρέπουν την πώληση τμήματος 

να πιστωθεί για ένα ποσό που διαφέρει από το ποσό που καταβάλλεται για 

την αγορά. Έχουμε προσδιορίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες το 

αποτελεσματικό αποκεντρωμένο εμπορίο και τα εξωτερικής ρύθμισης τιμών 

κίνητρα μπορούν να παρέχονται με μια σωστή επιλογή σετ δύο τιμών 

μεταφοράς που δε στηρίζονται σε άμεση επικοινωνία. Αντίθετα, οι βέλτιστες 

διπλές τιμές μεταβίβασης θα εξαρτηθούν μόνο από κοινές πληροφορίες 

σχετικά με την τιμή αγοράς που εφαρμόζεται από τον αισθητήρα διαίρεσης 

στην εξωτερική αγορά, η οποία έμμεσα δίνει πληροφορίες σχετικά με το 

κόστος παραγωγής. Για μια ποικιλία γνωστή ζήτηση λειτουργίες, η βέλτιστη 
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μεταφορά τιμών θα γραμμική λειτουργίες της τιμής αγοράς. Τα κύρια 

αποτελέσματα φαίνονται όταν το τμήμα αντιμετωπίζει πολλαπλούς 

εσωτερικούς αγοραστές ή αντιμετωπίζει ένα δεσμευτικό περιορισμό 

δυναμικότητας. 

 

Αυτό το άρθρο προτείνει την αγορά ενός μηχανισμού διπλής τιμής 

μεταβίβασης,  που επιτρέπει στην επιχείρηση να επιτύχει σωστά 

αποτελέσματα χωρίς να βασίζεται στην άμεση επικοινωνία της ιδιωτικής 

δαπάνης πριν τις πληροφορίες ή τη συγκεντρωτική διαδικασία λήψης. Το 

πράττει με την εξωτερική τιμή αγοράς που καθορίζεται ως σήμα σχετικά πριν 

από το κόστος, στις βέλτιστες διπλές τιμές μεταβίβασης. Η ανάλυση μας 

δείχνει ότι μόνο ένα μοναδικό σύστημα δύο τιμών μεταβίβασης επάγει στα 

αποτελεσματικά αποτελέσματα εάν πριν η χωρητικότητα είναι απεριόριστη. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι βέλτιστες διπλές τιμές μεταβίβασης που 

μπορούν να προκύψουν ως απλές γραμμικές λειτουργίες της εξωτερικής τιμής 

αγοράς για μια ποικιλία που χρησιμοποιείται συνήθως και απαιτούνται 

λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της γραμμικής, της εκθετικής και της 

σταθερής ελαστικότητας ζήτησης. Η τιμή μεταφοράς πάντα θα απαιτεί μια 

έκπτωση σε σχέση με την τιμή αγοράς, αλλά πριν την τιμή μεταβίβασης 

μπορεί να πάει πάνω ή κάτω από την τιμή αγοράς και θα ισούται με την τιμή 

της αγοράς, εάν οι δύο αγορές εμφανίζουν την ίδια ελαστικότητα της ζήτησης.  

 

Η βέλτιστη διπλή τιμή μεταβίβασης του  μηχανισμού επιτυγχάνεται επίσης 

πρώτα καλύτερα αν το τμήμα αντιμετωπίζει ένα δεσμευτικό περιορισμό 

δυναμικότητας. Ενώ η τιμή μεταφοράς παραμένει μοναδική σε αυτή την 

περίπτωση, το καλύτερο που μπορεί να επιτευχθεί με διάφορες τιμές 

μεταβίβασης, συμπεριλαμβανομένου ενός μηδενικού αθροίσματος τιμή ίση 

προς το βέλτιστη  τιμή μεταβίβασης. Ωστόσο, η έδρα έχει ευελιξία στη ρύθμιση 

της τιμής μεταβίβασης μόνο εάν γνωρίζει ότι πριν τον διχασμό αντιμετωπίζει 

ένα δεσμευτικό περιορισμό δυναμικότητας. Εάν πριν τον περιορισμό 

δυναμικότητας είναι δεσμευτικές, το πρώτο εξακολουθεί να απαιτεί τη βέλτιστη 

διπλή τιμή μεταβίβασης, μηχανισμός που περιγράφεται στην απεριόριστη. 

Συνολικά, το άρθρο προσθέτει θεωρητική βιβλιογραφία σχετικά με τις διπλές 

τιμές μεταβίβασης και παρέχει μια καλύτερη θεωρητική κατανόηση σχετικά με 
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τη διάρθρωση των διπλών τιμών μεταβίβασης και πώς να αναγνωρίσετε τις 

περιστάσεις υπό τις οποίες μπορεί να είναι αποτελεσματική στη χρήση τους. 

 

 

Οι K. Hung Chan et al (2015) με την έρευνά τους υποστήριξαν πως η διεθνής 

μεταφορά τιμολόγησης αποτελεί ένα σημαντικό χρηματοδοτικό μηχανισμό 

διαχείρισης επιτρέποντας πολυεθνικές εταιρείες στο χειρισμό κεφαλαίων 

διεθνώς. Η χειραγώγηση των κερδών συχνά οδηγεί σε έρευνες από τις 

φορολογικές αρχές. Με την παγκοσμιοποίηση των οικονομιών και τις αλλαγές 

στο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι φορολογικές αρχές σε πολλές χώρες έχουν 

εκλεπτυσμένο τρόπο την επιβολή των τιμών μεταβίβασης ρυθμίσεων. Στη 

μελέτη αυτή, χρησιμοποιούμε την αρχειοθέτηση δεδομένων στην Κίνα για να 

εξετάσουμε κατά πόσον οι φορολογικές αρχές έχουν αλλάξει εστίαση σε 

λογιστικό έλεγχο πολυεθνικών εταιρειών κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι οι κινεζικές φορολογικές αρχές έχουν μειώσει 

σημαντικά τους στόχους ελέγχου εξ ολοκλήρου των επιχειρήσεων και 

τοποθετούνται περισσότερα σε πολυεθνικές και μεγάλες εταιρείες στα τέλη του 

2000 σε σχέση με τους φορολογικούς ελέγχους στις αρχές της δεκαετίας του 

1990. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι 

κανονισμοί και η εξειδίκευση των ελεγκτικών φορολογικών υπαλλήλων μπορεί 

να οδηγήσει σε μια μετατόπιση στην εστίαση των φορολογικών ελέγχων των 

διεθνών τιμών μεταβίβασης. 

 

Αυτό το άρθρο διερευνά, σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, τη σχέση 

μεταξύ των χαρακτηριστικών των FIEs στην Κίνα και την πιθανότητα αυτών 

των FIEs που έχουν επιλεγεί για μεταφορά τιμολόγησης των ελέγχων. 

Παρόμοια με Chan και Τσόου (1997), βασίζεται σε ανάλυση, βρίσκουμε ότι το 

Χονγκ Κονγκ και Ταϊβάν προέρχονται FIEs και μικρά FIEs είχαν περισσότερες 

πιθανότητες να επιλεγεί για μεταφορά τιμολόγησης των ελέγχων κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Ωστόσο, δεδομένων των αλλαγών στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον στην Κίνα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι 

κινέζικες φορολογικές αρχές μετέφεραν τις τιμές μεταβίβασης ελέγχου 

εστίασης μακριά από εταιρείες που κατέχονται εξ ολοκλήρου από αλλοδαπές 

FIEs και Χονγκ Κονγκ και Ταϊβάν Προερχόμενες FIEs προς τη δυτική FIEs. 
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Επιπλέον, δεδομένου ότι οι κινέζικες φορολογικές αρχές αποκτούν 

περισσότερη πείρα και έχουν αναπτύξει περισσότερο έλεγχο 

προσανατολισμών, έλεγχο εστίασης έχει επίσης μετατοπίζεται από μικρές 

FIEs προς μεγαλύτερα FIEs. Εν κατακλείδι, η εμπειρική απόδειξη επιβεβαιώνει 

ότι ο φορολογικός έλεγχος εστίασης δεν είναι στατικός. Οι αλλαγές του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της ελεγκτικής εμπειρογνωμοσύνης 

αλλαζουν. Η μελέτη μας παρέχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το πώς τα 

χαρακτηριστικά της επιχείρησης μπορούν να επηρεάσουν τον φορολογικό 

ελεγχο εστίασης και πώς ο φορολογικός έλεγχος εστίασης αλλάζει με το 

περιβάλλον. Καθώς οι αρχές αφιερώνουν περισσότερους πόρους για την 

είσπραξη εσόδων, ελεγκτών ευρύτερα και την επιβολή αυστηρότερων 

κυρώσεων που έρχονται υπό αυστηρότερο έλεγχο. Τα ευρήματά μας 

παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τις πολυεθνικές εταιρείες να 

αξιολογήσουν τη διεθνή χρηματοοικονομική διαχείριση πρακτικών υπό το 

πρίσμα των ελεγκτικών τους κινδύνους. Μπορούν να αποκτήσουν μια 

καλύτερη κατανόηση του φορολογικού ελέγχου εστίασης που οφείλεται στην 

αλλαγή του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος και πώς οι 

επιχειρήσεις των διαφορετικών χαρακτηριστικών θα πρέπει να αξιολογήσουν 

τον κίνδυνο να επιλεγεί για μεταφορά τιμολόγησης των ελέγχων καθώς και των 

μελλοντικών τάσεων στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. 

 

 

 

Ο J. Harpaz (2015) ερεύνησε μέσα στο παγκόσμιο σύστημα της αλυσίδας 

εφοδιασμού, οι τιμές μεταβίβασης, τα τελωνεία, καθώς και την έμμεση 

φορολογία είναι αναντίρρητα συνδεδεμένα. Κάθε βήμα στην παγκόσμια 

εφοδιαστική αλυσίδα περιπλέκεται από τη ρύθμιση της τιμής μεταφοράς και 

την αποτίμηση σε αγαθά παραλαβής καθώς και την τιμολόγηση. Ως 

αποτέλεσμα των αλλαγών, καταδεικνύεται η αξία που δημιουργείται όταν οι 

λειτουργίες αυτές εργάζονται μαζί. Στα περισσότερα συστήματα πολυεθνικών 

εταιρειών, οι τιμές μεταβίβασης, τα τελωνεία, καθώς και η έμμεση φορολογία, 

γίνονται ανεξάρτητα. Εκεί συνήθως είναι μικρή η επικάλυψη στις καθημερινές 

τους διαδικασίες, αλλά αυτές οι τρεις λειτουργίες έχουν πολλά κοινά. Κάθε 

φορολογικό στέλεχος θέλει να κατασκευάσει ένα υπερσύγχρονο σύστημα 
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εφορίας που να υποστηρίζει τη συνολική ανάπτυξη της εταιρείας τους, να 

διασφαλίζει τη συμμόρφωση σε κάθε χώρα που δραστηριοποιείται και να 

μειώνει τα έξοδα. Αλλά με συντριπτική πλειοψηφία οικονομικών, ρυθμιστικών 

και λειτουργικών παραγόντων όλα στο παιχνίδι, είναι δυνατόν αυτό; Είναι, αν 

κάνετε μια ολιστική ματιά στις φορολογικές σας διαδικασίες, ιδίως μια ειδική 

ευκαιρία που βρίσκεται στο σημείο τομής των τιμών μεταβίβασης, τα τελωνεία, 

καθώς και της έμμεσης φορολογίας. Συνολική φορολογική τεχνολογία που σας 

επιτρέπει να εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία που βρίσκεται στο σημείο τομής των 

τιμών μεταβίβασης, τα τελωνεία, καθώς και της έμμεσης φορολογίας. Επειδή 

τα συστήματα και οι διαδικασίες της και τις τρεις λειτουργίες πρέπει να 

συγχρονίζονται, μια ολοκληρωμένη τεχνολογική λύση είναι συνήθως η 

καλύτερη επιλογή. Από την ευθυγράμμιση και τον εντοπισμό αποτίμησης στην 

έμμεση φορολογία η αποφασιστικότητα και η πλήρης εκφόρτωση ανάλυση 

κόστους, μπορεί να βελτιστοποιήσει τη ροή, την αποφυγή επανα-εισαγωγή 

δεδομένων, τη μείωση των σφαλμάτων και τη βελτίωση της συμμόρφωσης. 

Ακόμη και προκλήσεις που σχετίζονται με την παγκοσμιοποίηση και τον 

κανονισμό, μπορεί να δημιουργήσουν την τελευταία λέξη της εφορίας που 

παρέχει στρατηγικές αναλύσεις για τον οργανισμό. 

 

 

 

Oι M. Cecchini et al (2015) εξέτασαν τους παράγοντες που θα πρέπει να 

αναπτύξει μια τιμή μεταφοράς για να χρησιμοποιηθούν ως προϊόντα και 

υπηρεσίες που κυκλοφορούν μεταξύ των οντοτήτων και των τμημάτων των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων(ΠΕΕ). Η συζήτηση επικεντρώνεται σε δύο 

διαφορετικές οικονομικές θεωρίες: πόροι με βάση την αξία και το κόστος 

οικονομικής συναλλαγής. Οι δύο αυτές θεωρίες είναι ενσωματωμένες για να 

κατανοήσουμε καλύτερα την πληθώρα παραγόντων που πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη μιας τιμής μεταβίβασης. Η χρήση μιας 

μελετημένης τιμής μεταβίβασης έχει θετική επίδραση στην αξία της 

επιχείρησης. 

 

Πολυεθνικές επιχειρήσεις πρέπει να κάνουν πολλές στρατηγικές και τακτικές 

αποφάσεις προκειμένου να συντονίσουν τις οργανικές δραστηριότητες της 
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αλυσίδας. Στρατηγικές αποφάσεις περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στο 

ποιο προϊόν να προσκομίσει, εφόσον για την παραγωγή του επεξεργάζεται το 

πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο τους περιορισμένους πόρους. Αποφάσεις 

τακτικής περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στο πώς να δημιουργήσει 

κίνητρα για τον συντονισμό της αξίας της αλυσίδας, τον τρόπο ελέγχου της 

ποιότητας σε όλη την αξία της αλυσίδα, πώς να περιορίσετε τους κινδύνους 

της συναλλαγής και πώς να διανείμει το εισόδημα μεταξύ τμημάτων και να 

παρακινούν τους διευθυντές σε ένα αποκεντρωμένο οργανισμό. Μεταφορά 

πολιτικής τιμολόγησης χρησιμοποιείται για να μεσολαβήσει σε αυτές τις 

δραστηριότητες, που επηρεάζουν τόσο τις στρατηγικές όσο και τις τακτικές 

αποφάσεις. Η μεταφορά τιμολογιακής πολιτικής επηρεάζεται από τη φύση της 

αξίας της αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των 

υπηρεσιών που παράγονται, των αγορών, των περιβαλλοντικών παραγόντων, 

συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των κανονισμών, καθώς και την 

εξάρτηση της δυναμικής, πόρους και δομή διακυβέρνησης, 

συμπεριλαμβανομένων νοθείας σχέσης. Η μεταφορά τιμολογιακής πολιτικής 

επηρεάζει το συντονισμό των δραστηριοτήτων της αξίας της αλυσίδας, 

καιροσκοπική συμπεριφορά, τη θέση των πόρων, των κινδύνων, καθώς και 

των κινήτρων. Για τους λόγους αυτούς, η μεταφορά των αποφάσεων 

καθορισμού των τιμών, είναι υψίστης σημασίας για την MNE. Επιπλέον, πέρα 

από αυτούς τους παράγοντες, συχνά υπάρχουν πολλαπλοί στόχοι να 

εξετάσουν, που κάνει ο MNΕ μεταφορά τιμολογιακής πολιτικής και οι 

αποφάσεις είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες. 

 

 

 

Ο R.Hammami και ο  Y.Frien (2014)  με αυτό το άρθρο παρουσιάζουν ένα 

μοντέλο βελτιστοποίησης για το σχεδιασμό παγκόσμιων αλυσίδων 

εφοδιασμού, όπου η έμφαση είναι στο μοντέλο μεταβίβασης τιμής τόσο για 

ενσώματα όσο και για άυλα στοιχεία. Έχουμε υιοθετήσει το κέρδος 

διαχωρισμού της μεθόδου μεταβίβασης τιμολόγησης που υπαγορεύεται από 

τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ και μπορούν να γίνουν αποδεκτές από 

τις φορολογικές αρχές. Το προτεινόμενο μοντέλο είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για 

τις παράκτιες επιχειρήσεις. Επιπλέον για τις τιμές μεταβίβασης, το μοντέλο 
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ενσωματώνει αρκετές σχετικές αποφάσεις όπως η θέση των ενσώματων και 

άυλων ενεργειών. Διεξάγονται πειραματικές αναλύσεις για να αποδειχθεί η 

σκοπιμότητα και η φερεγγυότητα του μοντέλου και να δείξει τις επιπτώσεις των 

τιμών μεταβίβασης στην αλυσίδα εφοδιασμού, στις αποφάσεις και στα κέρδη. 

Σε αυτό το άρθρο, παρέχεται ένα μαθηματικό μοντέλο βελτιστοποίησης για το 

σχεδιασμό των αλυσίδων εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των τιμών 

μεταβίβασης τόσο των ενσώματων και άυλων προϊόντων. Το προτεινόμενο 

μοντέλο είναι ιδιαίτερα προσαρμοσμένο στις παράκτιες επιχειρήσεις. Έχουμε 

υιοθετήσει το κέρδος διαχωρισμού στη μέθοδο μεταφοράς τιμολόγησης που 

υπαγορεύεται από τον ΟΟΣΑ και τις κατευθυντήριες γραμμές και μπορεί να 

δεχθεί από τις φορολογικές αρχές. Το μοντέλο μας αντιμετωπίζει τις 

αποφάσεις που σχετίζονται με την τοποθεσία των ενσώματων και άυλων 

δραστηριοτήτων, τον καθορισμό των τιμών μεταφοράς για προϊόντα και 

υπηρεσίες, την ικανότητα λήψης και μετεγκατάστασης, την επιλογή των 

προμηθευτών, καθώς και τη διαμόρφωση της αλυσίδας εφοδιασμού (ροές των 

προϊόντων, η ικανότητα κάθε δραστηριότητα παραγωγής).  

 

Δείξανε ότι αυτές οι αποφάσεις έχουν υψηλή συσχέτιση του παράκτιες 

επιχειρήσεις και κατά συνέπεια, είναι σημαντικό ταυτόχρονα να αναλαμβάνουν 

τις αποφάσεις αυτές ως πρότυπό μας. Η ανάπτυξη μιας τέτοιας μεγάλης 

κλίμακας SC μοντέλο, εξετάζει το ενδεχόμενο μεταβίβασης μέθοδος 

τιμολόγησης που υπαγορεύονται από τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ 

αποτελεί την κύρια συνεισφορά αυτής της εργασίας. Αυτό απαιτεί την 

υιοθέτηση ορισμένων υποθέσεων που αφορούν κυρίως την εφαρμογή των 

αποτελεσμάτων της μεθόδου διαχωρισμού και τη διαχείριση των άυλων 

ενεργειών. Καθορίσαμε τις παραδοχές που βασίζονται σε κάποιες 

πραγματικές περιπτώσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία που έχουμε βιώσει.  

 

Γνωρίζουμε ότι τέτοιες υποθέσεις δεν μπορεί να δικαιολογούνται σε όλες τις 

περιπτώσεις και κατά συνέπεια, σε ορισμένα μοντέλα θα πρέπει να γίνουν 

προσαρμογές σύμφωνα με την εκάστοτε κατάσταση. Για παράδειγμα, μας 

έδειξε πώς το μοντέλο μας μπορεί να ρυθμιστεί για να εξετάσει τις 

περιπτώσεις χωρίς μεταφορά τιμολόγησης όπου πάνω-κάτω όρια που έχουν 

επιβληθεί για τις αξίες των τιμών μεταφοράς, αντί της χρησιμοποιώντας το 



13 
 

κέρδος στο διαχωρισμό. Εκτός από τη θεωρητική συνεισφορά που προκύπτει 

από την μοντελοποίηση, το σύνθετο πρόβλημα που απευθύνεται σε αυτό το 

άρθρο, το προτεινόμενο μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποκομίζει 

πρακτικά insights. Διαπιστώσαμε ότι οι παράκτιες επιχειρήσεις κάτω από το 

κέρδος διαχωρισμού είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με τις περιπτώσεις χωρίς 

μεταφορά τιμολόγησης ή όπου πάνω-κάτω στα όρια που επιβάλλονται στις 

τιμές μεταβίβασης. Είναι καλά εγκατεστημένοι στη βιβλιογραφία ότι οι εταιρείες 

μπορούν να χειραγωγήσουν τις τιμές μεταβίβασης για την αύξηση των 

κερδών. Επιπλέον, μπορεί κανείς να αναμένει ότι, κατά τον καθορισμό των 

τιμών μεταβίβασης συνδυάζεται με στρατηγικό logistics αποφάσεις (όπως τον 

τόπο εγκατάστασης και την κατανομή της μεταφορικής ικανότητας), τότε η 

επίδραση στο κέρδος θα είναι οριακή. Πειραματα έδειξαν ότι το κέρδος που 

προκύπτει συμπεριλαμβανομένων των τιμών μεταβίβασης σε μεγάλη κλίμακα 

SC σχεδίαση μοντέλων μπορεί να είναι σημαντικές, η οποία μπορεί να πείσει 

τους υπεύθυνους για τη χρήση τέτοιων μοντέλων. Η ενσωμάτωση πολλών 

αποφάσεων οδηγεί γενικά σε πολύπλοκα μοντέλα, που είναι δύσκολο να 

επιλυθούν. 

 

Δείξανε ότι με το μοντέλο μας μπορούν να επιλυθούν αποτελεσματικότερα με 

την εμπορική αξιοποίηση λογισμικών για μικρές-μεσαίες παρουσίες. Ωστόσο, 

η επίλυση της πολυπλοκότητας μπορεί να κάνει δύσκολη την εφαρμογή του 

μοντέλου μας στις μεγάλες εμφανίσεις. Συνεπώς, το μοντέλο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε μερικές ρεαλιστικές καταστάσεις είτε να λαμβάνει 

αποφάσεις ή να αξιολογήσει τα σενάρια. Σαφώς, υπάρχει ανάγκη για την 

ανάπτυξη συγκεκριμένων προβλημάτων προσέγγισης για την αντιμετώπιση 

των σκληρών παρουσιών. Μία από τις κύριες προοπτικές της εργασίας μας 

είναι να εξετάσουμε άλλες πολιτικές μεταβίβασης τιμής (όπως το κόστος συν 

και της τιμής μεταπώλησης) προκειμένου για να συγκρίνουμε μεταξύ τους 

επιπτώσεις της κάθε πολιτικής για την αλυσίδα εφοδιασμού των αποφάσεων 

και των κερδών. Ωστόσο, αυτό θα απαιτήσει να απλουστευθεί το πρόβλημα 

και η δημιουργία νέων υποθέσεων να κάνει μια τέτοια σύγκριση. 
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Οι T. Seppälä et al (2014) ερεύνησαν με σκοπό να ενσωματωθεί στο θέμα των 

τιμών μεταφοράς και των εξόδων εφοδιασμού(logistics) για την κατανόηση των 

εμπορικών στατιστικών και τη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού με 

τιμολόγιο-επίπεδο δεδομένων για ένα προϊόν μιας πολυεθνικής εταιρείας. Οι 

αλυσίδες εφοδιασμού είναι κεντρικής σημασίας για την κατανόηση της 

δημιουργίας πλούτου και τη λήψη σε μια ολοένα και περισσότερο 

διεθνοποιημένη παραγωγή. Η αύξηση της κατάτμησης και του 

κατακερματισμού των αλυσίδων προμηθειών είναι βαθιά και επηρεάζουν τη 

γεωγραφική κατανομή της προστιθέμενης αξίας, το κόστος και τα κέρδη των 

πολυεθνικών εταιρειών. Αυτό δείχνει την κατανόηση αλυσίδων εφοδιασμού, 

όπου οι δραστηριότητες και οι λογιστικές δραστηριότητες αυτές που 

λαμβάνουν χώρα είναι ζωτικές για την κατανόηση των αιτίων και των 

συνεπειών της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης. Χρησιμοποιώντας μια 

περιπτωσιολογική μελέτη για ένα μόνο προϊόν και ένα τιμολόγιο δεδομένων σε 

επίπεδο, ήταν δυνατό να συλλάβει το πραγματικό κόστος από μια επιχείρηση 

με ένα σχετικά απλή παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού. Οι συγγραφείς δείχνουν 

πόσο μια ενδο-επιχείρηση μεταφοράς τιμολόγησης καθορίζει ποια 

επιχειρηματική μονάδα και τοποθεσία καταγράφει κέρδη. Μία εταιρεία που ο 

πυρήνας δεδομένων σε αυτό το άρθρο, συμπεριλαμβανομένου του προϊόντος 

και το επιπέδου πληροφοριών για το ενδιάμεσο προϊόν οι τιμές και το κόστος 

εισόδου για όλες τις εσωτερικές μεταφορές. 

 

Αυτό το άρθρο προβάλει ενδιαφέρουσες αναλύσεις σε συναλλαγές στην 

προστιθέμενη αξία και δείχνει ότι, παρόλο που συχνά δεν θεωρούνται 

σημαντικές, η τιμή μεταβίβασης είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για την κατανόηση, τη 

γεωγραφική κατανομή της προστιθέμενης αξίας. Οι συγγραφείς συμπεραίνουν 

με ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με τη φύση των παγκόσμιων αλυσίδες 

εφοδιασμού, την αξία του διεθνούς εμπορίου και ένα κρυφό πλεονέκτημα της 

ολοκληρωμένης επιχείρησης που δραστηριοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα, 

την ικανότητα επιλέξει τη δραστηριότητα με την οποία θα πρέπει να κατανεμει 

τα κέρδη. Για τα εθνικά κράτη, όπως αλυσίδες εφοδιασμού, να γίνει πιο 

διεθνής και πολύπλοκη, κρίσιμα μέτρα, όπως το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, 

την παραγωγικότητα των εργαζομένων, κ.λπ., καθίστανται ολοένα και πιο 

ασαφείς. Η οικονομική γεωγραφία του κόστους των εισροών και τα κέρδη 
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συνεχίζουν να διαχωριστούν καθώς οι πολυεθνικές επιχειρήσεις οδηγούνται 

στην αποσυγκέντρωση της αξίας και της αξίας της σύλληψης. Η μελέτη αυτή 

διευκολύνει την κατανόηση των πολύπλοκων θεμάτων αλυσίδας εφοδιασμού.  

 

Η παρούσα μελέτη περίπτωσης της μεταβίβασης τιμής σε αλυσίδες 

εφοδιασμού, θα βοηθήσει και άλλους μελετητές στην καλύτερη διατύπωση για 

προτάσεις για τις σπουδές τους και να τους ευαισθητοποιήσει με την 

εσωτερική πολυπλοκότητα ώστε τα εταιρικά στελέχη να αντιμετωπίζουν όταν 

κάνουν operationalizing αποφάσεις.Η περίπτωση της μελέτης δείχνει ότι η 

κατανόηση της διαμόρφωσης και της λογιστικής σε αλυσίδες εφοδιασμού είναι 

ζωτικής σημασίας για την ακριβή μέτρηση των εθνικών οικονομικών 

στατιστικών. Η μελέτη αυτή παρέχει κάποες αποδείξεις ότι οι εθνικοί 

λογαριασμοί και το διεθνές εμπόριο οικονομίας χωρίς μια βαθιά κατανόηση της 

αλυσίδας εφοδιασμού της οργάνωσης είναι πιθανό να προκαλέσει 

παραπλανητικά αποτελέσματα. Το επίπεδο δεδομένων μπορεί να δώσει μια 

πιο λεπτομερή κατανόηση του πώς οι αλυσίδες εφοδιασμού, οργανώνονται και 

όπου η αξία προστίθεται και συλλαμβάνονται. Για τους ιατρούς, τα στοιχεία 

δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά το 

οποίο των δραστηριοτήτων τους, παράγουν τη μεγαλύτερη αξία, και η αξία 

τους αναλόγως. 

 

Σε αυτό το άρθρο, εντοπίσαμε και παρουσιάζεται η ανάγκη για νέα μέτρα από 

τις εμπορικές στατιστικές της βιομηχανικής εποχής του δεύτερου διαχωρισμού: 

το εμπόριο σε προστιθέμενης αξίας μέτρα μπορεί να υποδιαιρεθεί στα 

εμπορικά του κόστους των εισροών και των κερδών, να κατανοήσει τον τρόπο 

με τον οποίο οι πολυεθνικές δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο αλυσίδες 

εφοδιασμού. Επιπλέον, έχουμε προσδιορίσει και παρουσιάζεται ο ρόλος των 

τιμών μεταβίβασης από την επανασχεδίαση της προστιθέμενης αξίας στην 

είσοδο του κόστους και των κερδών κατά τις διάφορες φάσεις της παγκόσμιας 

παραγωγής δικτύων και τις θέσεις τους. Από την εξέταση των τρόπων με τους 

οποίους μια εταιρεία παρουσιάζει λογαριασμούς και εκθέσεις, το κόστος και το 

κέρδος, θα συμβάλουν τόσο στην αλυσίδα εφοδιασμού όσο και στην ανάλυση 

και στο διεθνές εμπόριο. Εξετάζοντας την προστιθέμενη αξία, το κόστος και το 

κέρδος, προκύπτει μια πιο ρεαλιστική εικόνα της λειτουργίας και της λογιστικής 
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σε μια παγκόσμια αλυσίδα προσφοράς. Για την ανάλυση των αλυσίδων 

εφοδιασμού, έχουμε δείξει ότι είναι σημαντικό να εντοπίσουμε και να 

περιλαμβάνουμε την επίπτωση των τιμών μεταβίβασης στο διαχωρισμό της 

προστιθέμενης αξίας στην είσοδο του κόστους και των κερδών μεταξύ των 

διαφορετικών κόμβους σε ένα παγκόσμιο δίκτυο κατασκευής. 

 

 

 

O S. Beer και ο J. Loeprick (2014) προσπαθώντας να εξηγήσουν τους 

οδηγούς των παγκόσμιων κερδών από τις αλλαγές στις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις (ΠΕΕ), ερεύνησαν μία επιχείρηση ειδικών παραγόντων και τη 

διακύμανση μεταξύ των μεγάλων βιομηχανιών. Χρησιμοποιώντας τη βάση 

δεδομένων ORBIS, μας δείχνουν ότι τα άυλα στοιχεία ενεργητικού προικώο 

θυγατρικών και η αλυσίδα εφοδιασμού της πολυπλοκότητας των γραμμάτων 

MNE ομάδων, εξηγούν το συνολικό κέρδος-αλλαγή των τάσεων. Σύμφωνα με 

τις εκτιμήσεις τους, θυγατρικές με αριθμό άϋλων αντιδρούν σε μια σταδιακή 

αύξηση του φορολογικού συντελεστή μειώνοντας τα κέρδη από 0,76%, ενώ οι 

θυγατρικές με παραπάνω διάμεσο άυλων προικώο μείωση των κερδών κατά 

1,2%. Η διαφορά αυτή είναι σημαντικά στο επίπεδο του 5%. Παρατηρήται μια 

ακόμα πιο έντονη διαφορά ημι-ελαστικότητες συγκρίνοντας τις θυγατρικές που 

ανήκουν σε απλή(-0,52) και πιο πολύπλοκη ΠΕΕ(1.92), προτείνοντας μια 

σημαντικά μεγαλύτερη ευαισθησία στις αλλαγές στο ρυθμό της τελευταίας 

ομάδας. Εξάλλου, έχουνε συμπεριλάβει ειδικές τιμές μεταβίβασης και μέτρα 

μετριασμού(απαιτήσεις τεκμηρίωσης) στην ανάλυσή μας. 

 

Θεωρούμε σημαντικό το μετριασμό επιπτώσεων, ο οποίος ποικίλλει ανάλογα 

με τους οδηγούς που προσδιορίζονται στην ανάλυσή μας. Κατά μέσο όρο, 

υπολογίζεται το κέρδος αλλαγής μεταξύ γραμμάτων MNE θυγατρικές στο 

δείγμα μας μειώνεται κατά 52%, 2 έτη μετά τη θέσπιση της υποχρεωτικής 

απαιτήσεις τεκμηρίωσης. Έχουμε, ωστόσο, να βρούμε μια σημαντική 

επίδραση στις θυγατρικές εταιρείες με υψηλή άυλων κληροδοτήματα, ότι η 

τεκμηρίωση μειώνει το κέρδος την αλλαγή των θυγατρικών σε πολύπλοκα 

γραμμάτων MNE ομάδων. Η ανάλυση μας δείχνει ότι η πολυπλοκότητα 

δημιουργεί λιγότερο από μια πρόκληση για την αποτελεσματική εγχώρια 
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εκτέλεση από την κατάλληλη τιμολόγηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων. 

Τα ευρήματα αυτά παρέχουν έτσι πρόσθετες αναλύσεις στο κέρδος-αλλαγή 

κινδύνους και ο μετριασμός επιπτώσεων εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της 

επιχείρησης, το οποίο μπορεί να στηρίξει το σχεδιασμό των μέτρων κατά της 

φοροδιαφυγής και τον οδηγό βοήθειας για την κατανομή των λιγοστών 

αναλυτικών και επιβολής των πόρων. 

 

Προσπαθώντας να εξηγήσει τους οδηγούς των παγκόσμιων κερδών αλλαγής 

από τις πολυεθνικές, που ανέλυσε το ρόλο των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων και της αλυσίδας εφοδιασμού της πολυπλοκότητας των γραμμάτων 

MNE. Πάνελ μιας παλινδρόμησης, που βασίζεται σε πληροφορίες της 

εταιρείας που προβλέπεται στην παγκόσμια ORBIS δεδομένων, παρέχει 

αποδείξεις ότι και οι δύο μεταβλητές είναι πράγματι σημαντικοί καθοριστικοί 

παράγοντες κέρδους-αλλαγή δραστηριοτήτων. Η αύξηση της αναλογίας των 

άυλων με συνολικό ενεργητικό από μία τυπική απόκλιση, μεταφράζεται σε 

0,27 βαθμούς υψηλότερη ημι-ελαστικότητας των φορολογητέων κερδών. Στην 

περίπτωση της πολυπλοκότητας του οδηγού, μία τυπική απόκλιση αύξησης 

μεταφράζεται σε αύξηση 0,65 μονάδων. 

 

Τα αποτελέσματα αυτά είναι ανθεκτικά στη συμπερίληψη των μεγεθών 

αποτελεσμάτων και μια σειρά γραμμάτων MNE χαρακτηριστικών. Επιπλέον, 

τα ευρήματά μας υποστηρίζουν την τεκμηρίωση κανόνων και επεκτείνουν τις 

παρατηρήσεις των προηγούμενων μελετών, τονίζοντας τη σημασία των 

εγχωρίων προσπαθειών επιβολής. Εστιάζοντας στην καθιέρωση απαιτήσεων 

τεκμηρίωσης, ένα στενό αλλά απλό proxy για την επιβολή των τιμών 

μεταβίβασης διατάξεων σε εθνικό επίπεδο, θα βρείτε σημαντικές επιπτώσεις 

μετριασμού των κινδύνων. Κατά μέσο όρο, το εκτιμώμενο κέρδος αλλαγής 

μεταξύ γραμμάτων MNE θυγατρικών στο δείγμα μας μειώνεται κατά 52%, 2 

χρόνια μετά την καθιέρωση της υποχρεωτικής απαίτησης τεκμηρίωσης. Τα 

ευρήματά μας δείχνουν, ωστόσο, ότι η τεκμηρίωση κανόνων δεν είναι 

αποτελεσματική στην αντιμετώπιση του κέρδους-αλλαγής των κινδύνων που 

προκύπτουν από μια θυγατρική της με τα άυλα περιουσιακά στοιχεία. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές της χώρας υποδοχής των φορολογικών 

διοικήσεων, η ανάλυσή μας παρέχει έτσι αρχικές αναλύσεις να ενημερώσουν 
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τη συμμόρφωση των στρατηγικών διαχείρισης των γραμμάτων MNE 

δραστηριότητας. 

 

 

Οι H. Ding et al (2014) μελέτησαν τις αρνητικές επιπτώσεις των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για τους 56 πόρους και τη βιωσιμότητα 

περιλαμβάνουν τη ρύπανση και περιβαλλοντικές εξωτερικότητες, τα οποία 

γίνονται όλο και πιο σοβαρά και προσελκύουν την παγκόσμια προσοχή. Αυτή 

η μελέτη ερευνά ένα μηχανισμό για την παροχή κινήτρων στα μέλη της 

εφοδιαστικής αλυσίδας για να παράγει προϊόντα συνεργατικά και φιλικά προς 

το περιβάλλον(EFPs), με μια επένδυση στη μείωση και την πρόληψη της 

ρύπανσης, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικούς κανονισμούς και τις 

πολιτικές παροχής κινήτρων. Από τη σκοπιά της προσφοράς, τα μέλη της 

αλυσίδας, θα επικεντρωθούν στην μελέτη των βέλτιστων στρατηγικών 

τιμολόγησης για αλυσίδες περιβαλλοντικά βιώσιμης προμήθειας και τη σχέση 

μεταξύ της απόδοσης της επιχείρησης και τα κίνητρα της περιβαλλοντικής 

πολιτικής. Με τη θεραπεία (η ΠΠΕ) ως επενδυτικό σχέδιο, η οικονομική 

σκοπιμότητα της μπορεί να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της παροχής της 

αλυσίδας. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μοντέλα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, στο μοντέλο μας, τα κίνητρα της κυβερνητικης πολιτικής είναι από 

κοινού στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού μέσω διαπραγματεύσεων στην 

τιμή μεταβίβασης μεταξύ των κατασκευαστών και των προμηθευτών. Αυτή η 

μελέτη εξετάζει την επίδραση των κινήτρων της κυβερνητικής πολιτικής 

σχετικά με τη μετάβαση της αξίας και το κέρδος κατανομής στο σύστημα 

συνεργασίας της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

H μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και η πρόληψη είναι η αιώνια 

θέμα: η διαδικασία της μείωσης των περιβαλλοντικών εξωτερικοτήτων είναι 

πολύ πιο πολύπλοκη στην πραγματικότητα. Λαμβάνοντας προοπτικές, τόσο 

από τα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας όσο και από την κυβέρνηση, η μελέτη 

μας κατασκευάζει ένα βιώσιμο μοντέλο της εφοδιαστικής αλυσίδας για την 

αξιολόγηση της οικονομίας και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της αλυσίδας 

εφοδιασμού. Με την εισαγωγή ρητών κανονισμών και κινήτρων πολιτικής στο 

πλαίσιο μιας προσφοράς αλυσίδα, η συμβολή έγκειται στην διερεύνηση του 
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μηχανισμού για την παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις να παράγουν 

συνεργατικά EFPs με την περιβαλλοντική επενδυση σε τεχνολογία και 

ποσοτική ανάλυση των κυβερνητικών πολιτικών για τη μείωση των αρνητικών 

εξωτερικοτήτων. Βασισμένο στο προοπτική μιας απόφασης επενδυτικού 

σχεδίου EFP, έχουμε καθιερώσει ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο μοντέλο 

τιμολογιακής στρατηγικής της εφοδιαστικής αλυσίδας των EFPs στις 

περιπτώσεις που υπάρχει αποκεντρωμένη, συγκεντρωτική και συνεργατική 

λήψη απόφασης. Η μελέτη μας διαπιστώνει ότι, σε αντίθεση με τα 

παραδοσιακά, το μοντέλο της αλυσίδας εφοδιασμού κατά την εξέταση των 

κινήτρων πολιτικής, τις τιμής μεταβίβασης παίζει το ρόλο στη λειτουργία 

κεντρικής αλυσίδας εφοδιασμού, το οποίο παρουσιάζει ρητά ότι το κίνητρο για 

την κυβερνητική πολιτική κατανέμεται μεταξύ των μελών και μεταδίδεται μέσω 

των τιμών μεταβίβασης. Η δική μας μελέτη καταλήγει στα εξής συμπεράσματα:  

 

1) Με τη συνεργασία μεταξύ του κατασκευαστή και του προμηθευτή στην 

προώθηση επενδυτικής πρόληψης της ρύπανσης του περιβάλλοντος, η 

συνολική απόδοση της περιβαλλοντικά βιώσιμης αλυσίδας προμηθειών 

μπορεί να βελτιωθεί και μέσω της περαιτέρω συνεργασίας προσαρμογής της 

τιμής μεταβίβασης που ενσωματώνει την κυβέρνητική πολιτική κινήτρων, τόσο 

των συλλογικών και ατομικών συμφερόντων που μπορεί να ενοποιήθηκε με 

ικανοποίηση.  

2) τις πολιτικές παροχής κινήτρων επηρεάσουν το περιβάλλον και η βιώσιμη 

στρατηγική τιμολόγησης της αλυσίδας εφοδιασμού. Μια λογικά κατανεμημένη 

κρατική επιχορήγηση βοηθά την τιμή ΣΕ να προσαρμοστεί στους 

ανταγωνισμούς της αγοράς με λιγότερα μειονέκτημα κόστους, διευρύνοντας 

τον όγκο των πωλήσεων και την αύξηση όχι μόνο το συνολικό όφελος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας στο σύνολό της, αλλά και ατομικά οφέλη της τα μέλη 

της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

3) ενσωματώνοντας το κίνητρο της κυβερνητικής πολιτικής, στην 

συγκεντρωτική περίπτωση που το ΚΠΑ της αλυσίδας εφοδιασμού 

αποδεικνύεται ότι είναι κυρτό σε σχέση με την τιμή της μεταφοράς στο μοντέλο 

μας, έτσι ώστε να χρειαζόμαστε μια εναλλακτική προσέγγιση συνεργασίας για 

να καθορίσει μια τιμή μεταβίβασης που θα είναι αποδεκτή για τα μέλη της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Χρησιμοποιεί την προσέγγιση του παιχνιδιού 
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Rubinstein, η συνεργασία μεταξύ των μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας 

μπορεί να πραγματοποιηθεί και καθορίζεται μια ικανοποιητική τιμή 

μεταβίβασης που θα ενοποιήσει τα συμφέροντα των τόσο της συλλογικής 

ομάδας όσο και των ιδιωτών.  

4) Το οριακό κόστος τόσο του κατασκευαστή όσο και του προμηθευτή που 

συνδέονται με την παραγωγή του ΠΠΕ είναι εν μέρει αντισταθμισμένη από την 

κυβερνητική επιδότηση μέσω διαπραγματεύσεων των τιμών μεταβίβασης, και 

από τον μηχανισμό κινήτρων που εκπονήθηκε από την υλοποίηση της νεκρής 

ΚΠΑ του συστήματος εφοδιαστικής αλυσίδας. Κάνοντας αυτό, επένδυση στο 

ΠΠΕ μπορεί να γίνει οικονομικά εφικτή. 

 

 

 

O P. Wilmshurst (2013) υποστήριξε με την έρευνά του πως καθώς η 

παγκόσμια οικονομία έχει επηρεαστεί από υφέσεις, υπάρχει μια σημαντική 

αύξηση των κυβερνητικών με εστίαση σε όλο τον κόσμο για την αύξηση των 

φορολογικών εσόδων. Ειδικότερα, τα γεγονότα του 2012 έθεσαν δημόσια και 

πολιτική συνειδητοποίηση των πολυεθνικών με μεταφορά πρακτικών 

τιμολόγησης. Αυτό προέκυψε από τους δημόσιους λογαριασμούς επιτροπής 

(PAC's) και από την ετήσια ανασκόπηση HMRC's λογαριασμών, η οποία 

οδήγησε στην δημόσια αμφισβήτηση των εκπροσώπων από τα Starbucks, Το 

Amazon και τη Google. Το PAC's με μια έντονη διατυπωμένη έκθεση, η οποία 

δημοσιεύθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου, περιέγραψε την κατάσταση ως 

"εξωφρενική". Κάλεσε επίσης για μια αλλαγή νοοτροπίας στο HMRC, το οποίο 

πρέπει να "πιο επιθετικοί στην αστυνόμευση και δίωξη των εταιρειών που 

πληρώνονται ελάχιστα φορολογικά" και "να θεωρηθεί πρόκληση για την 

αποτροπή της κατάχρησης των τιμών μεταφοράς, τις πληρωμές δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας της τιμολόγησης και των πληρωμών τόκων". Την ίδια 

εβδομάδα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την αύξηση της χρηματοδότησης για την 

επιβολή μεταφορά τιμολόγησης και Starbucks, σε μια πρωτοφανή κίνηση, 

ανακοίνωσε ότι ήθελε να πληρώνουν οικειοθελώς περισσότερο φόρο στο ΗΒ. 

Το 2013, το εταιρικό της φοροδιαφυγής και του δυνητικού ρόλου των τιμών 

μεταβίβασης παρέμεινε στην είδηση και σταθερά στην πολιτική ατζέντα. 
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Η συζήτηση στη Βουλή των Κοινοτήτων, οι διάφορες δηλώσεις από πολιτικούς 

και ο ρόλος της κυβέρνησης στην οδήγηση της εταιρικής φοροδιαφυγής 

αφήνουν αμφιβολίες ότι μια πολιτική διαδικασία πραγματικής ορμής έχει 

αρχίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, μολονότι αυτό δεν πρέπει να θεωρείται σε 

διεθνές πλαίσιο. Εκεί φαίνεται να είναι γενικά, διακομματική συμφωνία ότι 

απαιτείται περισσότερη δράση, ιδιαίτερα δεδομένου του ελλείμματος του 

Ηνωμένου Βασιλείου. Υπάρχει λιγότερη συμφωνία σχετικά με τα μέτρα που 

πρέπει να λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένου μονομερούς βήματα. Θα έχει 

ενδιαφέρον να δούμε πώς η διαδικασία του ΟΟΣΑ έχει ξεκινήσει με το BEPS 

έκθεση αφορά το Ηνωμένο Βασίλει. Είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι ομάδες 

έρευνας δεν θα αισθάνονται την ανάγκη να λάβουν μια σκληρότερη στάση, 

τουλάχιστον σε ορισμένες περιπτώσεις. Για πολυεθνικές σε τομείς και με 

επιχειρηματικά μοντέλα που μέρος τους με κίνδυνο ζημιάς στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, συνιστάται να εξετάσουμε επειγόντως την ευρωστία των τιμών 

μεταβίβασης, τις στρατηγικές και πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων τόσο τους 

εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς παράγοντες. Οι πολυεθνικές 

γενικότερα, πρέπει επίσης να εξετάσουνε αν τώρα είναι μια καλή στιγμή να 

αναθεωρήσουν τις ρυθμίσεις τους. 

 

 

 

Οι Z. Wank et al (2013) μελέτησαν πως  μια πολυεθνική εταιρεία μπορεί να 

κινήσει παραγωγή σε ξένη χώρα για να επωφεληθεί από το χαμηλό κόστος 

κατασκευής ή και από την εξοικονόμηση φόρων. Οι τιμές μεταβίβασης 

διαδραματίζουν έναν σημαντικό και στρατηγικό ρόλο στην αλλαγή του 

εισοδήματος από τις πολυεθνικές εταιρείες. Σε αυτό το άρθρο, θα 

κατασκευαστεί ένα πλαίσιο για τη βέλτιστη λήψη αποφάσεων στις παγκόσμιες 

αλυσίδες εφοδιασμού που είναι αβέβαιες και εξαρτώνται από τη ζήτηση, θα 

προτείνει τρόπους για τη βελτίωση της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού 

μέσης απόδοσης και θα εξερευνήσει δράσεις συνταιριάσματος με παγκόσμιες 

αλυσίδες εφοδιασμού. Η βέλτιστη τιμολόγηση και οι παράκτιες επιχειρησιακές 

αποφάσεις διερευνώνται για διαφορετικές καταστάσεις όπου το χαμηλό 

εξωτερικό κόστος παραγωγής και ο χαμηλός εξωτερικός συντελεστής 

φορολογίας υφίστανται μόνο ένα από αυτά είναι που είναι διαθέσιμα. Η 
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περίπτωση του μικρού εξωτερικού συντελεστή φόρου, χωρίς το πλεονέκτημα 

του χαμηλού εξωτερικού κόστους παραγωγής, παρέχει τις πιο ενδιαφέρουσες 

διαπιστώσεις ότι μερικές παράκτιες επιχειρήσεις κυριαρχούν κατά ένα 

ορισμένο όριο. Επιπλέον, το διπλό της περιθωριοποίησης εξετάζεται στις 

αποκεντρωμένες παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού παρόμοιες με τα 

προβλήματα στο μηχανισμό εφημεριδοπώλησης. Λόγω της ύπαρξης της 

φορολογικής δικαιοδοσίας, το διπλό της περιθωριοποίησης δεν μπορεί να 

εξαλειφθεί τελείως με το συντονισμό των καθεστώτων. Τέλος, η παραδοσιακή 

εξαγοράσιμη σύμβαση μπορεί βρεθεί να είναι σε θέση να συντονίσει τις 

παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, ενώ μια τροποποιημένη κατανομή 

πωλήσεων σύμβαση μπορεί να βελτιώσει την απόδοση της συνολικής 

αλυσίδας τροφοδοσίας. 

 

Σε αυτό το άρθρο, θα οικοδομηστεί ένα νέο πλαίσιο βέλτιστης λήψης 

αποφάσεων στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού με την τιμή να εξαρτάται 

από την αβέβαιη ζήτηση. Η επίδραση των τιμών μεταβίβασης και οι 

διαφοροποιημένοι φορολογικοί συντελεστές απευθύνονται στη βελτιστοποίηση 

των παγκόσμιων αλυσίδων προμηθειών. Η μελέτη αυτή συμβάλλει για την 

παγκόσμια διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού της λογοτεχνίας από την 

αρχική διαμόρφωση ενός γενικού πλαισίου ανάλυσης της βέλτιστης λήψης 

αποφάσεων, παράλληλα με την ενιαία περίοδος newsvendor πρόβλημα. 

Εξετάστηκε επίσης το διπλό της περιθωριοποίησης σε αποκεντρωμένες 

παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και διάφορες συμβάσεις που διερευνώνται 

για το συντονισμό της συνολικής αλυσίδας τροφοδοσίας. 

 

Τα αποτελέσματα τυους έχουν τις ακόλουθες διαχειριστικές συνέπειες για 

πολυεθνικές εταιρείες και κυβερνήσεις. Πρώτον, πρέπει να mnc πάντα 

offshore εάν η ξένη χώρα κάτω σχετική συνολικού κόστους παραγωγής. 

Χρησιμοποιούμε το σχετικό συνολικό κόστος παραγωγής για να συμπεριλάβει 

τις επιπτώσεις άλλων παραγόντων, όπως το κόστος μεταφοράς και τις 

πρόσθετες διοικητικές δαπάνες. Περαιτέρω, παρέχουμε mnc με την ευκαιρία 

και ένα κατώτατο όριο για την επίτευξη κερδοφόρων παράκτιων επιχειρήσεων 

όταν θέλουν να επωφεληθούν από τους ξένους φορολογικούς συντελεστές 

αλλά διστάζουν να εγκαταλείψουν το πλεονέκτημα του χαμηλότερου σχετικά 
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τοπικού κόστους παραγωγής. Επιπλέον, μια τροποποιημένη σύμβαση 

συντονισμού είναι διαθέσιμη για πολυεθνικές εταιρείες να βελτιώσουν την 

αλυσίδα εφοδιασμού, την απόδοση και την ομαλή μετάβαση του εισοδήματος 

από ξένες χώρες, όταν η τοπική εταιρεία έχει ισχυρότερη δύναμη στην 

τιμολόγηση της απόφασης. Τέλος, παρέχουμε στρατηγικές για τις τοπικές 

κυβερνήσεις για την αύξηση των φορολογικών εσόδων ή τη δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης κατά την οδήγηση παρασκευή πίσω στο σπίτι. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να επεκταθεί αυτή η έρευνα. Το μοντέλο μας 

υποθέτει ότι υπάρχει μία μόνο αγορά ζήτησης και την τοπική αγορά. Είναι πιο 

πρακτικό να εξετάσει δύο αγορές ή πολλαπλές αγορές, όπως βλέπουμε στα 

παραδείγματα της Toyota, Intel, και ούτω καθεξής. Θα ληφθεί σίγουρα 

απόφαση για τις παράκτιες επιχειρήσεις που επηρεάζονται από την παρουσία 

πολλών αγορών. Μια άλλη πιθανή παράταση θα πρέπει να εξετάσουν τη μίξη 

τρόπων εφοδιασμού, δηλαδή τη ζήτηση που θα μπορούσε να είναι 

ικανοποιητική από εξωτερική παραγωγή ή και τρίτες  πηγές. Το κόστος 

χρεώνεται από το τρίτο μέρος πηγής που μπορεί να είναι υψηλότερο, αλλά 

παρέχει μια άμεση αναπλήρωση. Το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό, 

ιδιαίτερα για τα προϊόντα της σεζόν. Παραδείγματα, το κόστος μεταφοράς και 

άλλοι παράγοντες μπορούν επίσης να ενσωματωθεί στο πλαίσιο μας. Τέλος, ο 

συντονισμός της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού χρειάζεται περαιτέρω 

έρευνα, καθώς και η αξιολόγηση και η δημιουργία πιο αποτελεσματικών 

συμβάσεων και προγραμμάτων. 

 

 

 

Ο Jen-Te Yao (2013) με αυτό το άρθρο εξετάζει τις επιπτώσεις του βραχίονα 

του μήκους της αρχής σε φορολογικά έσοδα βάσει των επιλογών ενδογενούς 

τοποθεσίας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το επίπεδο τιμών oftransfer 

εξαρτάται όχι μόνο από την φορολογική πολιτική, αλλά επίσης onfirms" 

τοποθεσία επιλογές. Η επιβολή του βραχίονα του μήκους της αρχής σε μια 

πολυεθνική επιχείρηση δεν εγείρει φορολογικά έσοδα βάσει των επιλογών 

ενδογενούς τοποθεσίας. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα, έρχεται σε αντίθεση με την 

κοινή γνώμη των φορολογικών αρχών σχετικά με τον κανονισμό για τις τιμές 

μεταβίβασης. 
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Η μεταφορά τιμολόγησης στο έγγραφο διαδραματίζει στρατηγικό ρόλο όταν 

μια πολυεθνική επιχείρηση(MNE) επιδιώκει να μεγιστοποιήσει τα συνολικά 

κέρδη βάσει των επιλογών ενδογενούς τοποθεσίας. Μια πολυεθνική 

επιχείρηση(MNE) μπορεί στρατηγικά να κουνήσει τη μεταφορά τιμολόγησης 

προκειμένου να βοηθήσει τη κατάντη θυγατρική να κερδίσει μεγαλύτερο 

μερίδιο στην αγορά. Αυτό υποδηλώνει ότι σε μια πολυεθνική επιχείρηση, η 

θέση επιλογής και τιμή μεταβίβασης μπορεί να εξαρτώνται όχι μόνο από τις 

φορολογικές πολιτικές, αλλά και από τις ανταγωνιστικές επιρροές και από 

άλλες πολυεθνικές. Μια πολυεθνική επιχείρηση υποφέρει από το βάρος των 

εταιρικών φόρων και χρειάζονται κίνητρα για να εντοπίσουν 

itsdownstreamfirmtowardthemarket κέντρο. Επιπλέον, η επιβολή της με το 

μήκος του χεριού (AL) αρχή της ΠΕΕ τις εσωτερικές συναλλαγές μειώνει την 

τοποθεσία διαφορές, σε σχέση με τον κανονισμό για το transferpricing. Αυτό 

οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές του μύλου και χαμηλότερα κέρδη σε ισορροπία. 

Συνεπώς, η επιβολή του ΑL αρχή δεν εγείρει φορολογικά έσοδα βάσει των 

επιλογών ενδογενούς τοποθεσίας. 

 

Ένα τέτοιο αποτέλεσμα, έρχεται σε αντίθεση με την κοινή γνώμη των 

φορολογικών αρχών σχετικά με τον κανονισμό για τις τιμές μεταβίβασης. 

Τέλος, αυτό το άρθρο δεν έχει σκοπό να καταστήσει ένα μοντέλο που είναι 

ρεαλιστικό από όλες τις απόψεις, αλλά να εξετάσει το φυσικό ρόλο του Al 

κανονισμού στις αρχές των φορολογικών εσόδων και τις επιλογές τοποθεσίας 

στις πολυεθνικές(με την καλή μεταχείριση των ζώων). Προκειμένου να 

διευκολυνθεί η αναλυτική δυνατότητα εξακρίβωσης, παραδοχές σχετικά με την 

είσοδο του μηχανισμού των τιμών και τη ζήτηση για το τελικό προϊόν έχουν 

γίνει όσο το δυνατόν πιο απλές, με τέλεια πληροφόρηση και δαπανηρή 

ελεγξιμότητα του οριακού κόστους της πολυεθνικής εταιρείας. Συνεπώς, η 

εμφάνιση της τιμής μεταφοράς καθιστά μεγαλύτερες τις διαφορές τοποθεσίας. 

Το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι επίσης ανθεκτικό σε ορισμένες 

τροποποιήσεις σε σχέση με την κατακόρυφο ολοκληρωμένο χωροταξικό 

πρότυπο. 
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Ο G. M. Erickson (2012) με την έρευνά του ορίζει πως τιμή μεταφοράς είναι ο 

μηχανισμός που προτείνεται για να συντονίσουν τις στρατηγικές του 

μάρκετινγκ και τις λειτουργικές εργασίες που λειτουργούν σε ένα δυναμικό 

περιβάλλον σε μια αποκεντρωμένη επιχείρηση. Η εμπορία και οι στρατηγικές 

για τη λήψη αποφάσεων σε ένα διαφορικό παιχνίδι, στο οποίο το μάρκετινγκ 

έχει την τιμή και τη διαφήμιση και τις εργασίες παραγωγής ως μεταβλητές 

ελέγχου. Η σταθερή τιμή μεταβίβασης έχει καταχωρηθεί στον στόχο 

λειτουργίας για εμπορία και πράξεις, και ανάδραση στρατηγικών παραγώγων 

για την τιμή, τη διαφήμιση και την παραγωγή όπως οι λειτουργίες του κράτους 

των μεταβλητών. Η ανάδραση στρατηγικών ώστε να βρεθεί μια λύση για το 

δυναμικό σύστημα με καλή θέληση και καθυστερήσεις και η συνολική 

ανταμοιβή για την επιχείρηση, το άθροισμα των payoffs στο μάρκετινγκ και τις 

εργασίες, προσδιορίζεται σε συνάρτηση με την τιμή μεταβίβασης. Τέλος, για 

ορισμένες παραμετρικές συνθήκες, επιτυγχάνεται ένα εσωτερικό ανώτατο όριο 

των απολαβών λειτουργίας και αναγνωρίζεται η βέλτιστη τιμή μεταβίβασης. 

 

Η αποτελεσματική διαχείριση μιας επιχείρησης δεν είναι εύκολη. Η 

πολυλειτουργική φύση της οργάνωσης απαιτεί την εμπειρογνωμοσύνη των 

εξειδικευμένων λειτουργικών διαχειριστών περιοχής. Η αποκέντρωση της 

λήψης αποφάσεων για τις λειτουργικές περιοχές οδηγεί σε ένα παιχνίδι 

involvingmultiple παικτών, των οποίων οι επιμέρους στρατηγικές και 

αποφάσεις χωρίς συντονισμό, μπορούν να οδηγήσουν σε αποτελέσματα 

επιζήμια για την επιχείρηση ως σύνολο. Ευτυχώς, οι τιμές μεταβίβασης είναι 

ένας μηχανισμός που μπορεί να παράσχει την αναγκαία συνεργασία. Η τιμή 

μεταβίβασης μηχανισμού στο παρόν άρθρο, έγγυται στο πλαίσιο μιας 

δυναμικής διασύνδεσης με τις λειτουργικές περιοχές του μάρκετινγκ και των 

επιχειρήσεων. Οι δύο λειτουργικοί τομείς εμπλέκονται σε ένα δυναμικό 

παιχνίδι για το οποίο η τιμή ανάδρασης, η διαφήμιση και η παραγωγή 

μπορούν να προσδιοριστούν. Η τιμή μεταβίβασης μπορεί να διαπιστωθεί ότι 

το συνολικό μεγιστοποιεί το κέρδος της επιχείρησης, και υπό ορισμένες 

συνθήκες παραμέτρων παρέχει ένα εσωτερικό το μέγιστο. Η έκφραση για τη 

βέλτιστη τιμή μεταβίβασης είναι πολύπλοκη αλλά καλά καθορισμένη και 

δίδεται καταχωρισμένη τιμή για τις παραμέτρους. Μια υπόθεση στο παρόν 

άρθρο είναι ότι οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να πωλούν το προϊόν απευθείας, 
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χωρίς τη βοήθεια του marketing, σε μια αγορά εκτός της επιχείρησης. Αν 

υπήρχε αγορά εκτός της επιχείρησης με καθορισμένη τιμή αγοράς, η 

επιχείρηση θα έπρεπε να περιορίζεται στην ικανότητά της να ορίσει τη 

μεγιστοποίηση των κερδών της τιμής μεταφοράς. Επίσης, μια σταθερή τιμή 

μεταβίβασης είναι δεδομένο, το οποίο περιορίζει το ότι η τιμή μεταβίβασης δεν 

μπορεί να μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου. Η σταθερή τιμή 

μεταβίβασης επιτρέπει ανασυρόμενη, αναλυτική και εφαρμόσιμη λύση για το 

πρόβλημα τιμής μεταβίβασης. Η παρούσα ανάλυση προϋποθέτει επίσης ένα 

άπειρο ορίζοντα προγραμματισμού. Σταθερή τιμή μεταφοράς από έναν άπειρο 

ορίζοντα δεν μπορεί να είναι ρεαλιστικό σε όλες τις καταστάσεις που αφορούν 

την εμπορία και τις συναλλαγές, καθώς και η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να 

επεκταθεί στη μοντελοποίηση και στην ανάλυση για ένα πεπερασμένο 

ορίζοντα προγραμματισμού, μια διαφορετική τιμή μεταφοράς, ή και τα δύο.  

 

Ένα άλλο καθήκον για μελλοντική έρευνα είναι να ασχοληθεί με τα ζητήματα 

που προκύπτουν σχετικά με την καθιέρωση των τιμών των παραμέτρων. Η 

επιχείρηση αξιολογεί τη λειτουργία της ζήτησης και της διαφήμισης, της 

παραγωγής και της συσσώρευσης του κόστους. Ένας τρόπος για να το 

επιτυχθεί αυτό είναι να γίνει μέσω οικονομετρικής ανάλυσης ενός συστήματος 

εξισώσεων που ενσωματώνει τις σχέσεις ζήτησης και προσφοράς. Τέλος, η 

διασύνδεση μεταξύ μάρκετινγκ και πράξεων, όσο σημαντική και αν είναι, δεν 

είναι μόνο μία από τις πολλές διασυνδέσεις εντός της επιχείρησης. Άλλες 

σημαντικές λειτουργίες περιλαμβάνουν έρευνα και ανάπτυξη, τους 

ανθρώπινους πόρους, την εξυπηρέτηση των πελατών, καθώς και τις διεπαφές 

με αυτά, που μαζί με την εμπορία και τις ενέργειες θα πρέπει να μελετηθούν 

σε μελλοντική έρευνα. Η μεταφορά τιμολόγησης ως συντονιστικός μηχανισμός 

μπορεί πιθανόν να επεκταθεί σε πολλές από τις πιθανές διασυνδέσεις. 

 

 

 

Ο J. Becker και ο C. Fuest (2012) στο  άρθρο τους παρέχουν ένα επιχείρημα 

στις οι χώρες να μπορούν να έχουν κίνητρα να επιτρέπουν την αλλαγή σε 

κάποια κέρδη σε χαμηλές φορολογικές δικαιοδοσίες. Ο λόγος είναι ότι ένα 

σφίξιμο των τιμών μεταβίβασης πολιτικών από υψηλή φορολογία μπορεί να 
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οδηγήσει σε πιο επιθετικό φορολογικό συντελεστή ανταγωνισμού από χώρες 

με χαμηλή φορολογία. Το άρθρο αυτό αποδεικνύει ότι οι χώρες μπορούν να 

έχουν ένα κίνητρο για να επιτρέψουν τις πολυεθνικές επιχειρήσεις να 

μετατοπίσουν μέρος των κερδών τους σε χαμηλές φορολογικές δικαιοδοσίες. 

Ο λόγος είναι ότι αυτές οι περιοχές θα αντιδράσουν με την αύξηση των 

φορολογικών συντελεστών. Ένα σφίξιμο των τιμών μεταβίβασης των 

πολιτικών μπορεί να είναι αντιπαραγωγική από χαμηλές φορολογικές 

δικαιοδοσίες και μπορεί να αντιδράσει με την περαιτέρω μείωση των 

φορολογικών συντελεστών. Μέχρι στιγμής, η χώρα ενεργεί σαν Stackelberg 

αρχηγός από τον καθορισμό των παραμέτρων του φορολογικού 

ανταγωνισμού παιχνιδιού, αφήνοντας την αντίπαλό χώρα να συμμετέχει στην 

φορολογική βάση, την κατοικία χώρα να ''αγοράζει" υψηλότερα ποσοστά 

φορολογίας και, ενδεχομένως, την υψηλότερη συνολική ευημερία επίπεδα. Στο 

μοντέλο αυτό, οι πολιτικές για αυστηρότερες τιμές μεταβίβασης οδηγούν στον 

πιο επιθετικό φορολογικό συντελεστή ανταγωνισμού. Βέβαια, πριν από την 

ανάληψη ισχυρών πολιτικών συμπερασμάτων, θα πρέπει να έχουμε κατά νου 

ότι η ανάλυσή αυτή βασίζεται σε ένα άκρως τυποποιημένο υπόδειγμα. 

 

 

Ο C. J. Haake και ο J. T. Martini (2012) με την έρευνά τους θεωρούνε ένα 

ομαδικό επενδυτικό περιβάλλον, στο οποίο οι τιμές μεταβίβασης μεταξύ των 

δύο τμημάτων είναι διαπραγματεύσιμες. Οι επενδύσεις γίνονται ανεξάρτητα και 

ταυτόχρονα μετά το διαπραγματευτικό στάδιο, δηλαδή με μια δεδομένη τιμή 

μεταβίβασης "στο τραπέζι". Τα δύο τμήματα και οι επενδύσεις από κοινού 

επηρεάζουν την τιμή πώλησης του τελικού προϊόντος και των συνολικών 

εσόδων. Αναλύουμε δύο μεταβίβαστικα συστήματα τιμολόγησης και τα 

προβλήματα των αντίστοιχων διαπραγματεύσεων. Και οι δύο ρυθμίσεις είναι 

διαπραγμάτευσης εκθεσιακής μη μεταβιβάσιμης χρησιμότητας, διότι η τιμή 

μεταβίβασης, όχι μόνο εκχωρεί εταιρικά κέρδη, αλλά επηρεάζει επίσης το 

επιχειρηματικό κέρδος μέσω των κινήτρων που δημιουργεί για τις διαιρετικές 

επενδύσεις και την ποσότητα των αποφάσεων. Συγκεκριμένα, μπορούμε να 

συζητήσουμε πώς έννοιες από τη θεωρία της διαπραγμάτευσης, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να προσδιοριστεί μια "δίκαιη" συμφωνία σχετικά με την 

τιμή μεταφοράς. 



28 
 

Είμαστε κοντά με πολλές διαδρομές για περαιτέρω έρευνα: μπορεί να 

αποδειχθεί ότι η καθιέρωση της δυνατότητας πρόσθετης εφάπαξ πληρωμής 

μεταξύ των δύο τμημάτων επιφέρει επιθυμητό εφέ. Κάθε αποδοτική κατανομή 

βάσει αυτών των δύο τιμών μεταβίβασης απαιτεί μια συμφωνία σχετικά με την 

τιμή μεταφοράς ανά μονάδα μεγιστοποίησης του κέρδους των επιχειρήσεων. 

Συνεπώς, από την άποψη της εταιρείας, ο συντονισμός των τμημάτων του 

βελτιώνεται. Εξάλλου κάθε αποδοτική κατανομή, συμμετρική, με κλίμακα 

αμετάβλητη και διαπραγματευτική λύση προτείνει να χωριστoύν τα εταιρικά 

κέρδη εξίσου μεταξύ των τμημάτων, η οποία απλοποιεί τις διαπραγματεύσεις. 

Ωστόσο, το μειονέκτημα των δύο βημάτων των τιμών μεταβίβασης είναι ότι 

κάποιες διαίρεσεις μπορούν να ευνοούν διαπραγματεύσεις χωρίς το κατ' 

αποκοπήν ποσό ενδεχόμενο. Ως εκ τούτου, την επίλυση προβλημάτων 

αναποτελεσματικότητας με τη μορφή αυτή, μπορεί να προκαλέσει δυνατότητες 

για ένα νέο τύπο των συγκρούσεων. 

 

 

 

Ο K. Matsui (2011) με αυτό το άρθρο δείχνει ότι η ομοιόμορφη επιβολή του 

βραχίονα του μήκους της αρχής για τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης, 

οδηγεί σε αποτυχία συντονισμού μεταξύ των χωρών όσον αφορά την 

οικονομική ευημερία, εάν οι χώρες εμπορεύονται προϊόντα με τη μορφή 

συναλλαγών εντός της εταιρίας από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις (MNFs). Για 

να επισημάνουμε αυτή την περίπτωση , οφείλουμε πρώτα να δείξουμε ότι η 

επιβολή του βραχίονα του μήκους της αρχής σε MNF επάγει την μεταφορά του 

προϊόντος μεταξύ κατώτερων τμημάτων στο οριακό κόστος, δηλαδή η 

ανταγωνιστική τιμή, το οποίο είναι σύμφωνο με το σκοπό της αρχής. Ωστόσο, 

εάν οι ρυθμιστές σε κάθε χώρα επιβάλλουν την αρχή της MNFs, όλα τα 

ακόλουθα οικονομικά μέτρα πρόνοιας επιφέρουν μείωση σε σύγκριση με την 

κατάσταση δεν επιβάλλονται: (1) η ευημερία του καταναλωτή σε κάθε μία από 

τις χώρες κρατικού εμπορίου, (2) το κέρδος της κάθε MNF, και συνεπώς (3) Η 

συνολική παγκόσμια οικονομική ευημερία. Αυτό το αποτέλεσμα υποδεικνύει 

ότι είναι δυνατή η επιβολή της αρχής δεν έχει καμία θετική επίδραση στο 

σύνολο του κόσμου, διότι η οικονομική ευημερία όλων των οικονομικών 

παραγόντων απαξιώεται κατά την αρχή επιβάλλεται. Η αριθμητική ανάλυση 
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αποδεικνύει ότι η δυνατότητα αυτή παρουσιάζεται σε ένα ευρύ φάσμα των 

συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων ακόμη την κατάσταση όπου μια τεράστια 

οικονομική δύναμη στον κόσμο και μια μικρή υπανάπτυκτη χώρα έχουν 

αμοιβαία εμπορικά προϊόντα. Υπό αυτές τις συνθήκες, μία συμφωνία μεταξύ 

των χωρών κρατικού εμπορίου ότι καμία χώρα επιβάλλει το βραχίονα του 

μήκους της αρχής μπορεί να ενθαρρύνει τη βελτίωση της παγκόσμιας 

οικονομίας. 

 

Στο άρθρο αυτό διερευνάται η ευημερία και οι συνέπειες του βραχίονα του 

μήκους της αρχής επί των τιμών μεταβίβασης σε MNFs όταν αντιμετωπίζουν 

όχι μόνο τον ανταγωνισμό στην αγορά της χώρας εξαγωγής, αλλά επίσης στην 

αγορά της χώρας εισαγωγής. Με τις ρυθμίσεις αυτές, η επιβολή της αρχής 

επάγει οι επιχειρήσεις για να ρυθμίσουν την εσωτερική μεταφορά τιμή που 

ισούται με το οριακό κόστος. Παρόλα αυτά, έχουμε αποδείξει ότι η επιβολή της 

αρχής μειώνει την ευημερία όλων των οικονομικών παραγόντων σε σχέση με 

την περίπτωση όπου MNFs είναι δωρεάν από την αρχή. Η αριθμητική 

ανάλυση έχει ακόμη αποδείξει ότι από μια τέτοια δυνατότητα, προκύπτει μια 

σταθερή SPNE ακόμα και όταν μια μικρή αναπτυσσόμενη χώρα και μια 

γιγάντια δύναμη στον κόσμο αμοιβαία εμπορεύονται χωριστά προϊόντα. Καμία 

προηγούμενη έρευνα δεν εξέτασε την ευημερία των επιπτώσεων του βραχίονα 

μήκους αρχή επιβολής τιμών μεταβίβασης όταν χώρες εμπορεύονται προϊόντα 

με τη μορφή συναλλαγών εντός της εταιρίας, αντί για βραχίονα μήκους για το 

εμπόριο. Στο μοντέλο μας, υποθέτουμε ότι τα αγαθά που παράγονται σε δύο 

τομείς (π.χ., εντάσεως κεφαλαίου και εργατικού δυναμικού καλό) ήταν 

αμοιβαίο εμπόριο στις δύο χώρες.  

 

Παρά την ποικιλία των προϊόντων που διακινούνται μεταξύ πολλών χωρών με 

τη μορφή συναλλαγής εντός της εταιρίας, στον πραγματικό κόσμο της 

οικονομίας, αρκεί να υποθέσουμε την ύπαρξη μόνο δύο τομέων και των δύο 

χωρών, για να φτάσει η κεντρική μας συμπέρασμα· το βραχίονα του μήκους 

της αρχής μπορεί να έχουν θετικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. 

Ανάλογα με το μοντέλο μας, ακόμα κι αν εμφανίζονται περισσότερα από τα 

δύο προϊόντα που διακινούνται, ένα ρυθμιστή στην ανάντη χώρα ένα από τα 

προϊόντα που θα έχουν κίνητρο να επιβάλουν την αρχή σε ένα τομέα 
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εξαγωγής, επειδή η τιμή των ανάντη χωρών είναι πιθανό να κινείται πάνω από 

το οριακό κόστος, ενώ η εσωτερική τιμή μεταφοράς μειώνεται κάτω από το 

οριακό κόστος που οφείλεται στην επιθετική στρατηγική πώλησης. Ως 

συνέπεια του βραχίονα μήκους κανόνας εκτέλεσης που προκύπτουν από το 

κίνητρο, θα οδηγήσει στο μη συντονισμό μεταξύ των χωρών. Για την επίλυση 

αυτής της αποτυχίας, πρέπει σύμβαση ότι κάθε κυβέρνηση δεν επιβάλει το 

βραχίονα του μήκους της αρχής σε κάθε τομέα. Μια τέτοια συμφωνία, 

επιτυγχάνει τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, η οποία δίνει μια 

νέα εικόνα για τον κανονισμό τιμής μεταβίβασης, από λειτουργική άποψη της 

έρευνας. 

 

 

 

Ο W. T. Huh και ο K. S. Park (2010) με την έρευνά τους υποστήριξαν πως 

μεταφορά τιμολόγησης νοούνται οι τιμές ενός ενδιάμεσου προϊόντος ή 

υπηρεσίας εντός της επιχείρησης. Αυτό το προϊόν ή η υπηρεσία μεταφέρονται 

μεταξύ των δύο τμημάτων της επιχείρησης. Έτσι, οι τιμές μεταβίβασης είναι 

στενά συνδεδεμένες με την κατανομή των κερδών σε μια εφοδιαστική αλυσίδα. 

Υποκινούμενη από την σημαντική επίδραση των τιμών μεταβίβασης, τις 

μεθόδους για φορολογικούς σκοπούς σε λειτουργικές αποφάσεις και το 

αντίστοιχο κέρδος της αλυσίδας εφοδιασμού, σε αυτό το άρθρο, θα 

μελετήσουμε μία αποκεντρωμένη αλυσίδα εφοδιασμού της πολυεθνικής 

εταιρείας η οποία αποτελείται από δύο τμήματα: το τμήμα παραγωγής και 

λιανικής διαίρεσης. Αυτά τα δύο τμήματα βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες 

βάσει της ζήτησης και της αβεβαιότητας. Το τμήμα λιανικής πώλησης 

παραγγελιών ενός ενδιάμεσου προϊόντος από το ανάντη του τμήματος 

κατασκευής και ρυθμίζει την τιμή λιανικής πώλησης υπό τυχαία ζήτηση των 

πελατών. Το τμήμα κατασκευής δέχεται ή απορρίπτει την λιανική διαίρεση της 

παραγγελίας. Έχουμε εξετάσει ειδικά δύο στοιχεία που χρησιμοποιούνται 

συνήθως για μεταφορά μεθόδου τιμολόγησης για φορολογικούς σκοπούς: το 

κόστος συν μέθοδος και τη μεταπώληση τιμή μέθοδος. Συγκρίνουμε την 

εφοδιαστική αλυσίδα των κερδών από αυτές τις δύο μεθόδους. Βασίζεται στην 

newsvendor πλαισίου, ανάλυση μας δείχνει ότι η cost-plus μέθοδος τείνει να 

διαθέσει ένα υψηλότερο ποσοστό κέρδους του λιανικού τμήματος, ότι η 
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μέθοδος μεταπώλησης τιμής τείνει να επιτύχει υψηλότερο σταθερό επίπεδο 

κέρδους. Ωστόσο, όπως η διακύμανση της ζήτησης αυξάνεται, η αριθμητική 

μελέτη προτείνει ότι η επιχείρηση και η νοθεία κερδών τείνουν να είναι 

υψηλότερες από τη μέθοδο κόστος συν από κάτω από τη μεταπώληση τιμή 

μέθοδος. 

 

Στη μελέτη αυτή, θα θεωρείται παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα με δύο 

υποδιαιρέσεις που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες και ρυθμίζονται από τις 

φορολογικές αρχές για τις τιμές μεταβίβασης. Συγκεκριμένα διερευνάται η 

επίδραση των τιμών μεταβίβασης μεθόδων βέλτιστης επιχειρησιακές 

αποφάσεις και το αντίστοιχο κέρδος του κάθε τμήματος και του συνόλου της 

επιχείρησης επίπεδο κερδών. Δύο από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες 

μεθόδους (cost-plus και τιμής μεταπώλησης) εξετάστηκαν σε αυτό το άρθρο. 

Εντάξαμε ζήτηση αβεβαιότητα στο μοντέλο μας και ανέλυσαμε το πρόβλημα 

στο πλαίσιο του καθορισμού τιμής newsvendor μοντέλο και την παραλλαγή. Η 

cost-plus μέθοδος, ο λιανοπωλητής είναι μέρος της επιχείρησης αναμενόμενο 

κέρδος μπορεί να περιορίζεται κάτω από το παράμετροι του μοντέλου της 

ζήτησης. Επιπλέον, η απόδοση της αποκεντρωμένης εταιρείας μεγιστοποιείται 

όταν ο λιανοπωλητής παίρνει όλα τα κέρδη εάν οι φορολογικοί συντελεστές 

είναι οι ίδιες. Ωστόσο, η μεταπώληση τιμή μέθοδος επιτρέπει σε ένα ευρύτερο 

φάσμα καταμερισμό των κερδών μεταξύ των δύο τμημάτων και τη βέλτιστη, 

σταθερή λύση σε επίπεδο αποδόσεων θετικά κέρδη τόσο για τις διαιρέσεις. Η 

παραπάνω σύγκριση των μετά φόρων κερδών από τις δύο μεθόδους δεν είναι 

απλή, εάν τα φορολογικά ποσοστά διαφέρουν. 

 

Ανάλογο είναι το συμπέρασμα που μπορεί να επιτευχθεί όταν η διαφορά των 

φορολογικών συντελεστών δεν είναι σημαντικές ή αν ο φορολογικός 

συντελεστής του κατασκευαστή είναι υψηλότερη από αυτή του λιανοπωλητή. 

Ωστόσο, όταν το λιανοπωλητή φορολογικό ποσοστό είναι υψηλότερο, το 

αποτέλεσμα εξαρτάται από την εξισορρόπηση της διπλής περιθωριοποίησης 

αποτελέσματος και η φορολογική ρύθμιση. Θα συγκριθούν οι δύο τιμές 

μεταβίβασης μεθόδους όσον αφορά το κέρδος, για μια σειρά από τα 

περιθώρια κέρδους που καθορίζουν τις τιμές μεταβίβασης βάσει των δύο 

μεθόδων. Εδώ, θα συνοψίσει τα αποτελέσματα από την άποψη της HQ (που 
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επιλέγει το transferpricing) και από τη σκοπιά του κάθε περιφερειακός 

διευθυντής (των οποίων η απόδοση επηρεάζονται από την επιλογή του 

transferpricing). Για το HQ μας, η ανάλυση δείχνει ότι η cost-plus μέθοδος 

τείνει να διαθέσει ένα υψηλότερο ποσοστό των κερδών για το λιανοπωλητή, 

ότι η μεταπώληση τιμή μέθοδος τείνει να επιτύχει υψηλότερο σταθερό επίπεδο 

κέρδους. Καθώς η ζήτηση αυξάνει την αβεβαιότητα, παρατηρείται ότι το 

αρχηγείο του προτιμά το cost-plus . Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι, 

καθώς η ζήτηση μεταβλητότητας αυξάνεται, το συνδυασμό των λιανικών 

πωλήσεων και των τιμών μεταφοράς υπό το λιανοπωλητή υπό την 

μεταπώληση-μέθοδος δεν είναι απαραίτητα χρήσιμη για το λιανοπωλητή να 

κάνουν ένα σχετικά υψηλότερο κέρδος από τον κατασκευαστή σε σχέση με 

την αποσύνδεση των τιμών στο πλαίσιο της cost-plus μέθοδος. Για κάθε 

περιφερειακός διευθυντής, βρίσκουμε τις παρακάτω ιδέες. Όταν ο 

λιανοπωλητής είναι μικρή ή μέτρια (δηλαδή, ο λιανοπωλητής έχει σχετικά 

αδύναμη διαπραγματευτική ισχύ), τη μεταπώληση τιμή μέθοδος είναι 

προτιμότερη από δύο τμήματα. Όταν ο λιανοπωλητής είναι υψηλό, η cost-plus 

μέθοδος είναι προτιμότερη. Ακριβώς όπως για το σύνολο των 

αποκεντρωμένων κέρδος, επιβεβαιώνεται ότι η απόδοση του cost-plus 

μέθοδος βελτιώνει τη σχετική με τη μεταπώληση τιμή μέθοδος ως ζήτησης 

γίνεται όλο και πιο αβέβαιη. Οι αρχικές μας αριθμητικά αποτελέσματα δείχνουν 

ότι οι γενικές γνώσεις που αποκτώνται στο πλαίσιο οι πολλαπλασιαστικοί 

μορφή της ζήτησης μπορεί να συνεχίσει να κατέχει βάσει του προσθετικού 

μορφή της ζήτησης. 

 

Με τη σύγκριση των δύο τιμών μεταβίβασης μεθόδους, υποθέτουμε ότι μια 

πολυεθνική εταιρία δεν μπορεί να συντονίσει τις διαιρέσεις να επιτύχει το 

πρώτο καλύτερο κέρδος της επιχείρησης οφείλεται σε κάποια συγκεκριμένα 

όρια. Για αυτό αναποτελεσματικό αποκεντρωμένου συστήματος, το 

αποτέλεσμα μας παρέχει χρήσιμη καθοδήγηση όσον αφορά την επιλογή των 

τιμών μεταβίβασης μέθοδο. Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες σχετικά με την 

απώλεια της αποτελεσματικότητας τόσο των επιχειρησιακών και οικονομικών 

διαχειριστών της πολυεθνικής εταιρείας που προκύπτει από την μη 

συντονισμό των τμημάτων σε κάθε μεταβίβαση μέθοδος τιμολόγησης. 

Υπάρχουν αρκετές ενδιαφέρουσες μελλοντικές κατευθύνσεις για την 
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περαιτέρω διερεύνηση των αποτελεσμάτων από το άρθρο αυτό. Πρώτον, ο 

λιανοπωλητής να ενημερώσετε τις προβλέψεις των τυχαίων ζήτησης πριν 

αρχίσει η παραγωγή και μετά ο κατασκευαστής παραδίδει το ενδιάμεσο 

προϊόν. Μια τέτοια ενημέρωση θα ήταν χρήσιμο εάν ο πωλητής έχει τη 

δυνατότητα να παράγει το σύνολο ή μέρος των ενδιάμεσων προϊόντων που 

παραδίδονται από τον κατασκευαστή. Ο πωλητής μπορεί να αυξήσει το 

κέρδος του μέσω της επιλογής αυτής. Δεύτερο, ο κατασκευαστής και ο 

πωλητής μπορεί να έχουν κάποια διακριτική ευχέρεια στη λογιστική για τα 

έξοδα για τον προσδιορισμό των περιθωρίων ντάμπινγκ. Έτσι, παρόλο που το 

περιθώριο κέρδους του κάθε τμήματος είναι εξωγενώς δίδεται στο μοντέλο 

μας, οι διευθυντές μπορούν να αλλάζουν τα περιθώρια κέρδους μειώνοντας τη 

μονάδα παραγωγής ή το λιανικό κόστος. 

 

Ενσωματώνοντας τις αποφάσεις αυτές, το μοντέλο μπορεί να παράγουν άλλες 

ενδιαφέρουσες ιδέες. Τρίτο, η αναποτελεσματικότητα του αποκεντρωμένου 

συστήματος στο μοντέλο μας μπορεί να προκαλείται από την ασυμμετρία στην 

πληροφόρηση. Η προκαταρκτική ανάλυση δείχνει ότι το όφελος από τη μείωση 

της μεταβλητότητας της ζήτησης μπορεί να μοιράζεται από δύο τμήματα, τα 

οποία μπορεί να δώσει ένα κίνητρο για την ανταλλαγή πληροφοριών σε 

αποκεντρωμένο σύστημα. Μολονότι είναι πέρα από το άμεσο πεδίο άρθρο 

μας, θα ήταν ενδιαφέρον να εξετάσει περαιτέρω τα θέματα πιο προσεκτικά. Η 

τρέχουσα διαχείριση των παρεμβάσεων βιβλιογραφία αγνοεί σε μεγάλο βαθμό 

σημαντικά ζητήματα που προκύπτουν από τη λογιστική και τη φορολογία. Από 

την αλληλεπίδρασή μας με επαγγελματίες της δημόσιας λογιστικής εταιρειών, 

πολλοί αλυσίδας εφοδιασμού οι αποφάσεις βασίζονται σε φορολογικά θέματα. 

Το άρθρο αυτό δείχνει ένα παράδειγμα μοντελοποίηση πώς λογιστικές και 

φορολογικές εκτιμήσεις μπορεί να έχει επίδραση μιας εταιρείας 

επιχειρησιακών αποφάσεων και πολλά σημαντικά ερευνητικά ερωτήματα 

πρέπει ακόμη να εξεταστούν στη διασύνδεση των δραστηριοτήτων διαχείρισης 

και λογιστικής. 

 

 

 



34 
 

Ο P. Sikka και ο H. Willmott (2010) υποστηρίζουν πως στη συμβατική 

λογιστική λογοτεχνία, "transferpricing" παρουσιάζεται ως μια τεχνική για τη 

βέλτιστη κατανομή των δαπανών και των εσόδων μεταξύ των τμημάτων, των 

θυγατρικών και των κοινοπραξιών σε μια ομάδα συναφών φορέων. Οι 

αναπαραστάσεις των τιμών μεταβίβασης εμπλέκονται στις διαδικασίες 

συγκράτησης του πλούτου  που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αποφύγουν 

τους φόρους και να διευκολυνθεί η φυγή κεφαλαίων. Το πλαίσιο είναι η 

σύγχρονη εταιρία στην εποχή των διεθνοποιημένων εμπορικών και η σχέση 

της με τις κρατικές φορολογικές αρχές, οι μέτοχοι και άλλοι πιθανοί 

παράγοντες. Η μεταφορά πρακτικών τιμολόγησης λογοδοτείτε σε ευκαιρίες για 

τον καθορισμό τιμών, με τρόπους που είναι παρεπόμενοι για την ενίσχυση 

ιδιωτικών κερδών και συμβάλλοντας έτσι στην σχετική κοινωνική εξαθλίωση, 

αποφεύγοντας την πληρωμή των δημοσίων φόρων. Η απόδειξη αυτή 

παρέχεται με την εξέταση ορισμένων από τις τιμές μεταβίβασης πρακτικών 

που χρησιμοποιούνται από εταιρείες για την αποφυγή φόρων στις 

αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες οικονομίες. 

 

Αυτό το άρθρο έχει στόχο να επιστήσει την προσοχή στο ρόλο των τιμών 

μεταβίβασης στην διευκόλυνση της φοροδιαφυγής. Από τη συλλογή μερικά 

από τα διάσπαρτα στοιχεία για τη φύση και την έκταση του πεδίου εφαρμογής 

των τιμών μεταφοράς σε σχέση με τη φοροδιαφυγή προσπάθησε να δώσει 

μεγαλύτερη ορατότητα προς το ρόλο των τιμών μεταβίβασης στη μεταφορά 

πλούτου. Το άρθρο αυτό προσπάθησε να δείξει πώς οι τιμές μεταβίβασης δεν 

είναι απλώς μια λογιστική τεχνική, αλλά επίσης μια μέθοδος κατανομής των 

πόρων και πως η αποφυγή των φόρων επηρεάζει την κατανομή του 

εισοδήματος, τον πλούτο, τους κινδύνους και την ποιότητα ζωής. Πρόθεσή 

τους είναι να ενθαρρύνουμε μια στενότερη και πιο κρίσιμη εξέταση των 

διακλαδώσεων της μεταβίβασης πρακτικής τιμολόγησης και συνεπώς να 

ενθαρρύνει περισσότερο την εξέταση πώς μπορεί να ρυθμιστεί σε έναν πιο 

κοινωνικά προσεκτικό και υπεύθυνο τρόπο.Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 

σημαντική μείωση στους συντελεστές του φόρου επί των εταιρειών(KPMG, 

2009a,b), αλλά δε φαίνεται να έχουν ελεγχθεί οι επιχειρήσεις που επιθυμούν 

να αποφύγουν τους φόρους. 
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Στις περισσότερες προηγμένες οικονομίες, παρά κέρδη ρεκόρ, φορολογικά 

έσοδα από φόρους ως ποσοστό του ΑΕΠ και φορολογικοί συντελεστές 

μειώθηκαν και μπορούν να παρέχουν μια εύλογη εξήγηση για αυτή την 

παρακμή (Mitchell και Sikka, 2005· η KPMG, 2009b. Στις ΗΠΑ, οι φορολογικές 

αρχές έχουν προσλήψει 1.200 πρόσθετο προσωπικό για το 2009 και 

περαιτέρω σε 800 το 2010, για να εξετάσει τις τιμές μεταβίβασης (CFO 

περιοδικό, 1 Σεπτεμβρίου 200934). Αντίθετα, πολλές αναπτυσσόμενες χώρες 

δεν διαθέτουν τους πόρους για να αναπτύξουν περισσότερο το ανθρώπινο 

δυναμικό και ως εκ τούτου δεν είναι σε θέση να ελέγξουν επαρκώς  τα 

TransferPricing παιχνίδια. Τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό 

το άρθρο, δείχνουν ότι η παραδοσιακή παράσταση των τιμών μεταβίβασης ως 

"ουδέτερο" (ΟΟΣΑ, 1979) ή ως "άμεση επίδραση στο σύνολο της εταιρείας 

ανέφεραν κέρδος" είναι προβληματικά ή στην καλύτερη περίπτωση, φιλόδοξα, 

καθώς στην πράξη, μπορεί να επιτρέψει τις εταιρίες να εκθέσουν υψηλότερα 

κέρδη για να κατευνάσουν τις χρηματιστηριακές αγορές και τη μεγιστοποίηση 

της εκτελεστικής αποδοχών αλλά η απώλεια φορολογικών εσόδων εμποδίζει 

την ικανότητα του κράτους να παρέχει δημόσια αγαθά και την ανακούφιση της 

φτώχειας. Αντιμέτωποι με την αντίσταση ορισμένων κρατών να εκχωρήσουν 

υψηλότερα ποσοστά των φόρων επί των μισθών, της κατανάλωσης και 

λιγότερο κινητού κεφαλαίου, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να γεννήσει και 

να υπονομεύσει την κοινωνική νομιμότητα του κράτους. Έτσι οι τιμές 

μεταβίβασης είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων σχετικά με τη νομιμότητα 

του κράτους, την κοινωνική ευθύνη και λογοδοσία των εταιρειών. 

 

 

 

Ο D. J. Canale και ο S. C. Wrappe (2008) παρουσίασαν την εσωτερική 

υπηρεσία εσόδων ‘Συμφωνία Καθορισμού Τιμών’ (APA) ιδρύθηκε το Μάρτιο 

του 1991, για να αποφεύγεται η μεταφορά τιμολόγησης των διαφορών μέσω 

της σύναψης μελλοντικών συμφωνιών με τους φορολογούμενους για τις τιμές 

μεταβίβασης. Στα 17 χρόνια της ύπαρξης μας, η APA έχει ολοκληρώσει 

σχεδόν 800 τέτοια προγράμματα και έχει εξελίξει σε ένα φόρουμ για τα πιο 

απαιτητικά ζητήματα που αφορόυν τις τιμές μεταβίβασης. Συμπληρώθηκαν 81 

προγράμματα κατά τη διάρκεια του 2007, και υπήρξε μια απογραφή με 249 
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προγράμματα να εκκρεμούν κατά τα διάφορα στάδια της ανάπτυξης του 2007. 

Βασισμένη σε πολλές δημόσιες παρατηρήσεις από τους φορολογουμένους, 

επαγγελματίες και φορολογικούς υπαλλήλους από άλλες χώρες, η διαδικασία 

APA είναι γενικά αποτελεσματική. Ιστορικά, οι φορολογούμενοι έχουν επιλέξει 

να συνεχιστεί η APA προς αποφυγή μεταφοράς τιμολόγησης, αβεβαιότητας 

και ελευθερίας από την έκθεση σε διπλή φορολογία και κυρώσεις. Πιο 

πρόσφατα στις Η.Π.Α. με βάση τις πολυεθνικές εταιρείες που έχουν κίνητρα να 

επιδιώξουν APA προ4 .λκγράμματα, να επιτευχθεί βεβαιότητα για την σύνταξη 

των οικονομικών εκθέσεων. Επιπλέον, αυξήθηκαν σημαντικά οι συνολικές 

προσπάθειες επιβολής νόμου και έχουν ενθαρρυνθεί τόσο με έδρα στις Η.Π.Α. 

και μη-ΗΠΑ βασίζεται στις πολυεθνικές εταιρείες να συνεχίσουν APAs προς 

αποφυγή εξετάσεων, ή να αναπτύξουν ένα αντιπροσωπευτικό arm's-μήκος 

έκβαση στο γεγονός το μοτίβο επαναλαμβάνεται σε άλλες χώρες (π.χ., 

διαπραγματεύεται διμερή APA για τις πολυεθνικές εταιρείες διανομής, οι 

πράξεις οι οποίες παρομοίως διαρθρώνονται σε άλλες χώρες). Το άρθρο αυτό 

παρουσιάζει μια σφαιρική αναθεώρηση όλων των πτυχών της πρώτης APA 

διαδικασίας. Το τμήμα II περιγράφει APAs και το 1RS APA πρόγραμμα. Το 

τμήμα III συζητά για το φορολογούμενο κίνητρο να επιδιώξει την APA. Το 

τμήμα IV παρέχει μια λεπτομερή εξήγηση των 1RS APA διαδικασία, 

σκεφτόμενη να ακολουθήσει μια APA μέσω APA ανανέωση, 

συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των συμμετεχόντων. Η APA δημιουργήθηκε 

για να παρέχει μια λογική και φόρουμ για την επίλυση των διαφορών σχετικά 

με την τιμή μεταβίβασης. Στα δεκαεπτά χρόνια της ύπαρξής της, η APA 

προγράμμα έχει αλλάξει το μέγεθος του προσωπικού, τη δημοτικότητα, 

επίπεδο διαδικαστικών διατυπώσεων και εμπειριών. Η βασική ευκαιρία για την 

επίτευξη των τιμών μεταβίβασης βεβαιότητα σε μη εναντιολογική φόρουμ, 

ωστόσο, δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά. 

 

 

 

Ο R. de Matta και ο T. Miller (2008) με το άρθρο τους προτείνουν ένα μοντέλο 

μεγιστοποίησης των κερδών για το σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για μια 

επιχείρηση που επιθυμεί την ίδρυση ή τον εξορθολογισμό μιας πολυεθνικής 

κατασκευής και ενός δικτύου διανομής για την παραγωγή και την παράδοση 
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τελικών προϊόντων από πηγές για τους καταναλωτές. Το μοντέλο αυτό 

ταυτόχρονα αξιολογεί όλους τους παραδοσιακούς  παράγοντες κατασκευής 

και διανομής σχεδίασης δικτύου προβλήματος και ρυθμίζει τις ενδοκοινοτικές 

εταιρικές τιμές μεταφοράς που λαμβάνει υπόψη τον φόρο και συναλλαγματικές 

διαφορές μεταξύ των χωρών. Αξιοποιώντας τη γενικευμένη αποσύνθεση 

προσέγγιση, θα εκμεταλλευτεί το διαχωριστικό μεταξύ του προϊόντος και της 

ανάληψης κατανομής (δηλαδή, την τιμολόγηση και την εκχώρηση εσόδων). 

Μας πρότεινε τη μεγιστοποίηση του κέρδους του στρατηγικού σχεδιασμού, 

μοντέλο που παράγει διαισθητικά αποτελέσματα. Προσφέρουμε υπολογιστικά 

πειράματα για να καταδειχθεί το δυναμικό, πολύτιμη καθοδήγηση του 

μοντέλου που μπορεί να παράσχει σε μια επιχείρηση, στην αλυσίδα 

εφοδιασμού, σχεδιασμός διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού. 

 

Στη μελέτη αυτή, προτείνεται ένα μαθηματικό μοντέλο βελτιστοποίησης του 

οποίου η λύση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή υποστήριξης και 

καθοδήγησης για την κατασκευή και υλοποίηση μιας αλυσίδας εφοδιασμού 

που χρησιμοποιεί μια μεγάλη ποικιλία πηγών με εναλλακτικές λύσεις μοντέλων 

με προσέγγιση που επιτρέπει σε μια επιχείρηση να αναπτύξει ένα σύνολο 

σημαντικών παραγωγικών δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνει συνολικά μια 

ολοκληρωμένη παραγωγή και το δίκτυο διανομής από την αρχική προέλευση 

στην τελική ζήτηση στην αγορά. Η προσέγγισή μας επίσης παρέχει βέλτιστες 

εσωτερικές τιμές μεταβίβασης ταυτόχρονα με το σχηματισμό των αλυσίδων 

προμηθειών. Απασχολώντας το μοντέλο μας να βρούμε λύσεις σε πολλά 

σενάρια στην αγορά, η εταιρεία μπορεί να εντοπίζει, να μελετά και να προτείνει 

μια εναλλακτική φυσική αλυσίδα προσφοράς δομών. Συνοπτικά, οι 

συνεισφορές του παρόντος άρθρου είναι τρεις φορές: η πρώτη, προσφέρουμε 

μια νέα διατύπωση της αλυσίδας εφοδιασμού, τη σχεδίαση δικτύου μοντέλο, 

όπου μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βέλτιστη ολοκλήρωση 

κατασκευής και διανομής τοποθεσίας και χωρητικότητας, αποφάσεις με 

μεταφορά των αποφάσεων καθορισμού των τιμών, ενώ ταυτόχρονα 

αντιπροσωπεύουν τις τοπικές φορολογικές και συναλλαγματικές ισοτιμίες.  

 

Δεύτερον, οφείλουμε να δείξουμε πώς πρόσθετη τιμή markup για ρύθμιση των 

τιμών μεταβίβασης και τα έσοδα των οποίων του ποσοστού μπορούν να 
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ενσωματωθούν σε ένα κέρδος της μεγιστοποίησης της αλυσίδας εφοδιασμού 

μοντέλο δικτύου. Τέλος, χρησιμοποιώντας μια γενικευμένη αποσύνθεση 

προσέγγιση, μπορούμε να δείξουμε πώς να εκμεταλλευτεί το διαχωρισμό 

μεταξύ του προϊόντος και η ροή μετρητών με αποφάσεις κατανομής σε ένα 

παγκόσμιο μοντέλο εφοδιαστικής αλυσίδας και να βρουν κοντά βέλτιστες 

λύσεις (μη γραμμικό προγραμματισμό διατύπωση). Το μοντέλο των έργων, η 

βέλτιστη μεταφορά των τιμών (δηλαδή, το κόστος παραγωγής συν ποσοστού) 

μεταξύ της εταιρείας θυγατρικές σε μεμονωμένες χώρες, όπως το πλοίο του 

προϊόντος σε όλη την αλυσίδα τροφοδοσίας για τον τελικό προορισμό της 

αγοράς. Μέσω των τιμών μεταφοράς, η επιχείρηση μπορεί να κατανείμει τα 

συνολικά κέρδη για τα φυτά σε χώρες παραγωγής. Συζητήσαμε σε αυτό το 

άρθρο πώς οι τιμές μεταβίβασης αντιδρούν ενστικτωδώς και ανάλογα με την 

εξέλιξη των σεναρίων και των ρυθμίσεων των παραμέτρων. 

 

Πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις του έργου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα. 

Μολονότι οι τιμές μεταβίβασης στην υπολογιστική μελέτη δείχνουν μια γενική 

τάση που κυμαίνονται οι ρυθμίσεις παραμέτρων για ορισμένα σενάρια, 

μελετώντας τις μη μονότονες συμπεριφορές σε ορισμένες από αυτές τις τιμές 

και πώς αυτή η συμπεριφορά θα μπορούσε ενδεχομένως να σχετίζεται με 

αλλαγές στο μοντέλο για ιδανικές λύσεις, είναι μια ενδιαφέρουσα επέκταση 

αυτού του βιβλίου. Μπορεί επίσης να επεκτείνουν το κέρδος μεγιστοποίησης 

του μοντέλου για να αξιολογήσει μια αλυσίδα τροφοδοσίας δικτύου και τιμές 

μεταβίβασης για μια ποικιλία προϊόντων, αντί για ένα μόνο προϊόν. Επιπλέον, 

οι εναλλακτικές επιλογές μεταφοράς (π.χ. διαφορετικοί ναύλοι τρόποι) θα 

μπορούσαν να ενσωματωθούν στο μοντέλο μας για να αυξήσει την 

λειτουργικότητα του σχεδιασμού. Τέλος, όταν οι εξωτερικοί αγοραστές έχουν 

πρόσβαση στην επιχείρηση για τα ενδιάμεσα προϊόντα, αυτό μπορεί να 

επηρεάσει τόσο τη βέλτιστη σχεδίαση της αλυσίδας της προσφοράς όσο και 

τον προσδιορισμό των πλέον αποτελεσματικών εσωτερικών τιμών 

μεταβίβασης. Έτσι, την ενσωμάτωση εξωτερικών αγοραστών ενδιάμεσων 

προϊόντων αντιπροσωπεύει μια άλλη πιθανή μελλοντική βελτίωση του 

σημερινού μας μοντέλου. 
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Οι T. Baldenius et al (2004) στην έρευνά τους, εξέτασαν τις τιμές μεταβίβασης 

για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις όταν τα μεμονωμένα τμημάτα αντιμετωπίζουν 

διάφορα εισοδήματα των φορολογικών συντελεστών. Αν υποθέσουμε ότι μια 

εταιρεία αποσυνδέει την εσωτερική τιμή μεταβίβασης από τον βραχίονα της 

τιμής που χρησιμοποιείται για φορολογικούς σκοπούς. Αναλύουμε την 

αποτελεσματικότητα των εναλλακτικών κανόνων τιμολόγησης βάσει τόσο 

κόστος που βασίζεται στην αγορά όσο και των τιμών μεταβίβασης. Σε 

αφορολόγητο κόσμο, ο Hirshleifer(1956) υποστήριξε ότι η εσωτερική τιμή 

μεταφοράς που ισούται με το οριακό κόστος της προμήθειας 

διαίρεση.Επεκτείνοντας αυτή τη λύση, υποστηρίζουν ότι η βέλτιστη τιμής 

εσωτερικής μεταφοράς θα πρέπει να είναι ο μέσος όρος των κερδωντυο 

οριακού κόστους και το πιο ευνοϊκό βραχίονα της τιμής. Όταν η παροχή 

διαίρεση πωλεί επίσης το εν λόγω ενδιάμεσο προϊόν προς τα έξω μέρη, της 

εξωτερικής τιμής γίνεται ένα φυσικό υποψήφιο για το μήκος του βραχίονα της 

τιμής. Υποστηρίζουμε ότι για εσωτερική αξιολόγηση των επιδόσεων τους 

σκοπούς των επιχειρήσεων θα πρέπει γενικά να μην υπάρχει τιμή στις 

εσωτερικές συναλλαγές με τις επικρατούσες τιμές της αγοράς, αν η παροχή 

διαίρεση έχει μονοπωλιακή δύναμη στην εξωτερική αγορά. 

 

Αυτό το άρθρο έχει εξετάσει την επιλογή διαχείρισης των τιμών μεταφοράς, 

δηλαδή του κόστους που βασίζεται στην αγορά,  των τιμών μεταβίβασης για 

τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, των οποίων οι διαιρέσεις αντιμετωπίζουν 

διάφορα εισοδήματα των φορολογικών συντελεστών. Θεωρούμε ότι εάν οι 

επιχειρήσεις αποσυνδέουν την εσωτερική μεταφοράς των τιμών από το μήκος 

του βραχίονα της τιμής που χρησιμοποιείται για φορολογικούς σκοπούς, τότε η 

προτιμώμενη εσωτερική τιμή θα επηρεαστεί από διαφοροποιημένους 

φορολογικούς συντελεστές. Τόσο για το κόστος που  βασίζεται στην αγορά 

όσο για τις τιμές μεταβίβασης, συμπεραίνουμε ότι μια εσωτερική μεταφορά 

τιμής που ισούται με το μήκος του βραχίονα της  τιμή γενικά θα οδηγήσει σε 

ανεπαρκώς χαμηλές μεταβιβάσεις μεταξύ εταιρειών μέσω εμπλουτισμένων 

μέσων που εξελίσσονται. Το βέλτιστο κόστος με βάση το κόστος μεταφοράς 

είναι ένα μέσο σταθμισμένο όρο των προ-φόρου ανά μονάδα κόστους και των 

ευνοϊκότερων μηκών του βραχίονα της τιμής. Όταν το ενδιάμεσο προϊόν 

πωλείται σε εξωτερικά μέρη, διαπιστώνουμε ότι οι εσωτερικές μεταφορές 
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πρέπει να υποβάλλονται μεταξύ εταιρειών μέσω εμπλουτισμένων μέσων που 

εξελίσσονται εκπτώσεις, σε σχέση με την τιμή αγοράς που χρησιμεύει επίσης 

ως βραχίονας του μήκους της τιμής. Υποστηρίζουμε ότι το μέγεθος αυτών των 

εκπτώσεων θα αυξηθεί με το φορολογικό συντελεστή διαφοράς μεταξύ των 

τμημάτων. 

 

Η ανάλυσή έλαβε νοθείας τα έσοδα και τα έξοδα που με την επιφύλαξη των 

μεταβολών που προκαλούνται από εξωγενείς μέλος αβεβαιότητα. Σαν φυσική 

προέκταση του μοντέλου μας, θα πρέπει να εισαγάγουμε προκαταβολικά τις 

ειδικές επενδύσεις από τα τμήματα που μπορούν να αυξήσουν τη 

χωρητικότητα και να μειώσουν το κόστος μονάδας, ή αύξηση των εσόδων. Για 

τη θεωρία των τιμών μεταβίβασης σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, θα ήταν 

χρήσιμο να εξερευνήσουν πώς μεταξύ εταιρειών μέσω εμπλουτισμένων 

μέσων εξελίσσονται εκπτώσεις ή και ποσοστού στο κόστος πρέπει να 

επηρεάζονται από τα φορολογικά θέματα και την ταυτόχρονη ανάγκη εκ των 

προτέρων για επενδυτικά κίνητρα. Άλλη μία παράταση του μοντέλου μας, 

αφορά τη δυνατότητα ανταγωνισμού στην αγορά του τελικού προϊόντος. Για 

ορισμένες βιομηχανίες, φαίνεται ευλογοφανές ότι οι εξωτερικοί αγοραστές του 

ενδιάμεσου προϊόντος, μετά από περαιτέρω επεξεργασία σε ένα τελικό 

προϊόν, θα αγωνιστούν με την εθνική διαίρεση στην αγορά του τελικού 

προϊόντος. Θα περίμενε κανείς ότι η ανταγωνιστική αλληλεπίδραση της στην 

αγορά του τελικού προϊόντος θα έχουν αντίκτυπο στην επιθυμητή επιλογή 

εσωτερικών τιμών μεταβίβασης. 

 

Τέλος, το μοντέλο επικεντρώθηκε στην κατανομή ορισμένων διαιρούμενων 

σπάνιων εισόδων σε τμήματα της πολυεθνικής επιχείρησης. Η βιβλιογραφία 

για τις πολυεθνικές transferpricing τονίζει επίσης τη σημασία της μεταβίβασης 

άυλων περιουσιακών στοιχείων όπως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Η μεταβίβαση των περιουσιακών αυτών στοιχείων όχι μόνο δημιουργεί 

σημαντικές προκλήσεις για τον εντοπισμό αποδεκτών μηκών του βραχίονα 

των τιμών, αλλά και για την εξεύρεση εσωτερικών κανόνων αποτίμησης που 

ευνοούν την απόκτηση και την επακόλουθη μεταφορά των περιουσιακών 

στοιχείων σε ξεχωριστά κέντρα κέρδους. 
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια προσπάθεια κατανόησης των βασικών εννοιών 

που αφορούν τις ενδοομιλικές συναλλαγές, όπως για παράδειγμα η ένοοια της 

μητρικής, της θυγατρικής και άλλες. Γίνεται μια εκτενής αναφορά στο θέμα, και 

κυρίως στον τρόπο και στις μεθόδους που γίνεται μια ενοποίηση, οι οποίες 

είναι η ολική, η αναλογική και η καθαρής θέσης. Επίσης περιγράφονται 

αναλυτικά και οι πέντε μέθοδοι τεκμηρίωσης των συναλλαγών εντός των 

ομίλων.Αναπτύσονται όλες οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις 

οποίες δύο πρόσωπα θεωρούνται συνδεδεμένα καθώς και όλοι οι παράγοντες 

που καθορίζουν και επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα των συναλλαγών μεταξύ 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Επιπλέον αναλύονται τα δικαιώματα αλλά και οι 

υποχρεώσεις μέσω της διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίαςενδοομιλικής 

τιμολόγησης (APA) καθώς και η σωστή διαχείρηση των κερδών προκειμένου 

να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή σύμφωνα με την αρχής των ίσων αποστάσεων. 

3.1 Ορισμοί 

 

Ενοποίηση είναι η διαδικασία κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων1. 

 

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσειςείναι οι οικονομικές καταστάσεις 

ομίλου στις οποίες σύμφωνα με το ΔΛΠ 27, τα περιουσιακά στοιχεία, οι 

υποχρεώσεις, τα έσοδα, τα έξοδα και οι ταμειακές ροές της μητρικής και των 

θυγατρικών της εμφανίζονται ως εάν επρόκειτο για μία ενιαία οντότητα. Οι 

οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ενοποιημένο ισολογισμό, την 

ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, την ενοποιημένη κατάσταση 

μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων, την ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών 

ροών καθώς και τις σημειώσεις (προσάρτημα) επί των ανωτέρω 

καταστάσεων. Θεμελιώδης αρχή της ενοποίησης των οικονομικών 

                                                           
1 Γ. Γαλυφιανάκης, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Λογιστικής. 
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καταστάσεων είναι η θεώρηση του ενοποιημένου ομίλου ως μίας ενιαίας 

επιχείρησης. Οι βασικές αρχές της ενοποίησης, για τους σκοπούς του 

παρόντος άρθρου, αναπτύσσονται στη βάση των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς(Δ.Π.Χ.Α.), γνωστά και ως Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα (Δ.Λ.Π.). 

Ατομικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που παρουσιάζονται από 

μητρική (δηλαδή επενδυτή με ελέγχουσα συμμετοχή σε θυγατρική) ή 

επενδυτή που ασκεί από κοινού έλεγχο, ή σημαντική επιρροή, σε εκδότρια, 

στις οποίες οι επενδύσεις λογίζονται στο κόστος ή σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 

9.Επίσης, είναι εκείνες που σύμφωνα με το ΔΛΠ 27 παρουσιάζονται 

επιπρόσθετα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, ή επιπλέον των 

οικονομικών καταστάσεων στις οποίες οι επενδύσεις σε συγγενείς 

επιχειρήσεις ή σε κοινοπραξίες αντιμετωπίζονται λογιστικά με τη μέθοδο της 

καθαρής θέσης. Οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις δεν απαιτείται να 

επισυνάπτονται ή να συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις αυτές.Οι 

οικονομικές καταστάσεις στις οποίες εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής 

θέσης δεν είναι ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Ομοίως, οι οικονομικές 

καταστάσεις οντότητας που δεν έχει θυγατρική, συγγενή επιχείρηση ή 

δικαίωμα κοινοπρακτούντος σε κοινοπραξία δεν αποτελούν ατομικές 

οικονομικές καταστάσεις. 

Συνδεδεμένο μέρος νοείται σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, κάθε πρόσωπο ή 

οντότητα που συνδέεται με την οντότητα η οποία καταρτίζει οικονομικές 

καταστάσεις. Γενιικότερα, συνδεδεμένα μέρη μιας εταιρίας θεωρούνται οι 

θυγατρικές της, οι υποθυγατρικές της, οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις και οι 

κοινοπραξίες. Δηλαδή, οι εταιρείες στις οποίες η εκδότρια εταιρία ασκεί έλεγχο 

ή επηρεάζει σημαντικά. Ακόμη, ως συνδεδεμένα μέρη θεωρεί τη μητρική της 

εκδότριας εταιρία ή και ανώτερες μητρικές αν υπάρχουν, επειδή αυτές οι 

εταιρίες ελέγχουν την εκδότρια εταιρία (Ντζανάτος, 2008). 

Μητρική είναι η οντότητα που ελέγχει μία ή περισσότερες θυγατρικές 

οντότητες. 
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Θυγατρική είναι μία οντότητα η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο μίας άλλης 

οντότητας, γνωστή ως μητρική. 

 

Όμιλος είναι η μητρική και όλες οι άμεσες και έμμεσες θυγατρικές της. 

 

Δικαιώματα μειοψηφίας είναι το μέρος του κέρδους ή της ζημίας και των 

καθαρών περιουσιακών στοιχείων μίας θυγατρικής που αναλογεί στα 

συμμετοχικά δικαιώματα που δεν ανήκουν, άμεσα ή έμμεσα μέσω 

θυγατρικών, στη μητρική εταιρεία. 

 

Συγγενής εταιρεία, είναι μία οντότητα στην οποία ο επενδυτής έχει ουσιώδη 

επιρροή και δεν είναι ούτε θυγατρική αλλά ούτε και κοινοπραξία. 

 

Ουσιώδης επιρροή είναι το δικαίωμα συμμετοχής στις αποφάσεις της 

οικονομικής και επιχειρηματικής πολιτικής της εκδότριας χωρίς όμως να 

ασκείται έλεγχος πάνω σε αυτές τις πολιτικές. Ουσιαστικά θεωρείται ότι 

υπάρχει ουσιώδης επιρροή, όταν ο επενδυτής κατέχει ένα ποσοστό των 

δικαιωμάτων ψήφου (άμεσα ή έμμεσα) από 20% και πάνω, χωρίς βεβαίως να 

έχει έλεγχο ή από κοινού έλεγχο στην εκδότρια (ήτοι κάτω του 50%). 

 

Έλεγχος είναι, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 10, η δυνατότητα άσκησης 

δεσπόζουσας επιρροής στη διοίκηση των χρηματοοικονομικών και 

επιχειρηματικών πολιτικών μίας οικονομικής μονάδας με σκοπό την απόκτηση 

ωφελειών από τις δραστηριότητες της. Ο έλεγχος μιας οικονομικής οντότητας 

από μία άλλη, αφορά το δικαίωμα της δεύτερης να κατευθύνει τις οικονομικές 

και επιχειρηματικές πολιτικές της πρώτης, με σκοπό να λάβει οφέλει από τις 

δραστηριότητές της. Όταν μια οντότητα ελέγχει μια άλλη οικονομική οντότητα, 

τότε η πρώτη αποτελεί μητρική της δεύτερης ενώ η δεύτερη αποτελέι 

θυγατρική της πρώτης. 

 

Δυνητικά Δικαιώματα Ψήφου. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 10, η αναλογία του 

κέρδους/ζημίας και η μεταβολη των ιδίων κεφαλαίων της εκδότριας οντότητας 

που κατανέμονται στη μητρική εταιρία καθώς και στις μη 
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ελέγχουσεςσυμμετοχές, προσδιορίζονται βάσει των υφιστάμενων δικαιωμάτων 

ιδιοκτησίας και δεν λαμβάνεται υπόψη η πιθανή εξάσκηση ή η μετατροπή 

δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου που υπάρχουν. Αντίθετα, στην περίπτωση 

ύπαρξης δικαιωμάτων, η χρήση των οποίων δίνει ικανότητα στον επενδυτή να 

επιδράσει στις αποδόσεις μιας εκδότριας οντότητας, το ποσοστό που αναλογεί 

στη μητρική εταιρία και στις μη ελέγχουσες συμμετοχές, καθορίζεται 

λαμβάνοντας υπόψη και την ενδεχόμενη εξάσκηση των παραπάνω δυνητικών 

δικαιωμάτων ψήφου καθώς και άλλων σχετικών παραγώγων. 

 

Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές. Με βάση επίσης το ΔΠΧΑ 10, τα στοιχεία των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που συνδέονται με τις μη 

ελέγχουσες θα πρέπει να παρουσιάζονται ξεχωριστά στην Ενοποιημένη 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Επιπλέον, ακόμα και στην περίπτωση που τα 

αποτελέσματα που αφορούν τις μη ελέγχουσες συμμετοχές παρουσιάζουν 

έλλειμμα, αυτά παρουσιάζονται ξεχωριστά από τα αποτελέσματα της 

μητρικής.Αν μία θυγατρική έχει σωρευμένες υποχρεώσεις από προνομοιούχες 

μετοχές, οι οποίες κατατάσσονται ως ιδία κεφάλαια και ανήκουν σε μη 

ελέγχουσες συμμετοχές , τότε θα πρέπει να γίνει υπολογισμός της αναλογίας 

της ανωτέρω οικονομικής οντότητας στα κέρδη/ζημίες αφού έχουν αφαιρεθεί 

μερίσματα που σχετίζονται με προνομιούχες μετοχές της θυγατρικής, 

ανεξάρτητα από το εάν η διανομή μερισμάτων έχει αναγγελθεί. 

 

Κοινοπραξία είναι ένας συμβατικός διακανονισμός, με τον οποίο δύο ή 

περισσότερα μέρη αναλαμβάνουν οικονομική δραστηριότητα που υπόκειται 

σε από κοινού έλεγχο. 

 

Κοινοπρακτών είναι ένα μέλος σε μία κοινοπραξία το οποίο έχει από κοινού 

έλεγχο σε αυτήν την οντότητα με άλλο ή άλλα μέλη. 

  



45 
 

3.2 Μέθοδοι Ενοποίησης 

 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 27, όταν μεταξύ δύο ή περισσοτέρων εταιρειών υπάρχει 

η σχέση μητρικής με θυγατρική(ή θυγατρικές), τότε η μητρική παρουσιάζει 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνει όλες τις 

θυγατρικές της, με εξαίρεση τις θυγατρικές εκείνες στις οποίες ο έλεγχος είναι 

προσωρινός διότι αποκτήθηκαν με σκοπό τη διάθεσή τους εντός δώδεκα 

μηνών. Στην περίπτωση αυτή, οι θυγατρικές χαρακτηρίζονται ως 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο κατεχόμενο για πώληση και δεν 

ενοποιούνται. 

 

Δεν απαιτείται να συστήσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μία μητρική 

η οποία η ίδια είναι θυγατρική μιας άλλης μητρικής με την προϋπόθεση ότι η 

τελική μητρική κατέχει, είτε το σύνολο των δικαιωμάτων αυτής, είτε δεν κατέχει 

το σύνολο των δικαιωμάτων και οι άλλοι μέτοχοι (μειοψηφία) δεν 

αντιτάσσονται στη μη ενοποίηση. Επίσης, συμμετοχικοί ή χρεωστικοί τίτλοι 

της μητρικής δε διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο. Επιπλέον, η μητρική 

δεν είναι σε διαδικασία εισαγωγής σε χρηματιστήριο ή σε άλλο θεσμικό 

οργανισμό για σκοπούς έκδοσης σε μία δημόσια αγορά. Η τελική, ή μία 

οποιαδήποτε ενδιάμεση μητρική, συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Χ.Π.Α. 

 

Μέθοδος Ολικής Ενοποίησης 
 

Βασικές Διαδικασίες 

 

Αρχικά, η λογιστική αξία της επένδυσης (συμμετοχής) της μητρικής 

απαλείφεται με την αναλογία της μητρικής στα Ίδια Κεφάλαια της θυγατρικής. 

Η απαλοιφή αυτή γίνεται με τις εύλογες αξίες των επιμέρους περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων της θυγατρικής που προσδιορίσθηκαν κατά την 

εξαγορά της. 
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Επιπλέον, τα δικαιώματα μειοψηφίας πάνω στα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής 

εμφανίζονται στον Ενοποιημένο Ισολογισμό εντός των Ιδίων Κεφαλαίων. Ο 

υπολογισμός των δικαιωμάτων μειοψηφίας γίνεται επί των ιδίων κεφαλαίων 

που προκύπτουν από τις εύλογες αξίες των επιμέρους περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων που προσδιορίσθηκαν κατά την εξαγορά από τη 

μητρική. Το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα της περιόδου κατανέμεται σε αυτό 

που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της μητρικής και στα δικαιώματα μειοψηφίας. 

 

Έπειτα, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των προς ενοποίηση 

εταιρειών αθροίζονται γραμμή προς γραμμή. Τα κονδύλια των ιδίων 

κεφαλαίων των θυγατρικών που απομένουν μετά το συμψηφισμό με την αξία 

της συμμετοχής που εμφανίζεται στα βιβλία της μητρικής και την αναλογία των 

δικαιωμάτων μειοψηφίας, αθροίζονται με τα αντίστοιχα της μητρικής.  

 

Ενδοεταιρικά υπόλοιπα (απαιτήσεις - υποχρεώσεις), ενδοεταιρικές 

συναλλαγές (έσοδα-έξοδα) και κέρδη/ζημίες από ενδοεταιρικές συναλλαγές, 

όπως αγοραπωλησίες παγίων και αποθεμάτων μεταξύ των ενοποιούμενων 

εταιρειών, απαλείφονται πλήρως. Απαλείφονται τα μερίσματα που διανέμει 

μία θυγατρική στη μητρική της καθώς αντιπροσωπεύουν ενδοεταιρικές 

συναλλαγές και δεν αποτελούν για τον όμιλο πραγματικές εκροές διαθεσίμων. 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται, με τη χρήση των 

ιδίων λογιστικών αρχών και πολιτικών από όλες τις ενοποιούμενες εταιρείες. 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της μητρικής και των θυγατρικών πρέπει να έχουν 

την ίδια ημερομηνία αναφοράς(π.χ. τέλος χρήσης 31/12 κάθε έτους). Εάν η 

ημερομηνία αναφοράς μίας θυγατρικής διαφέρει από αυτήν της μητρικής, τότε 

η πρώτη θα πρέπει να ετοιμάσει οικονομικές καταστάσεις με την ίδια 

ημερομηνία αναφοράς της μητρικής. Σε περίπτωση πώλησης μίας θυγατρικής 

ή μέρους αυτής, λογίζεται καθαρό κέρδος ή ζημία, τα οποία προσδιορίζονται 

από τη διαφορά μεταξύ του τιμήματος της πώλησης και της λογιστικής αξίας 

των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που πωλήθηκαν. 

Τα αποτελέσματα περιόδου της θυγατρικής που πωλείται 

συμπεριλαμβάνονται στα ενοποιημένα αποτελέσματα μέχρι την ημερομηνία 
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της πώλησής της, η οποία είναι η ημερομηνία που η μητρική παύει ουσιαστικά 

να ασκεί έλεγχο στη θυγατρική. 

 

Όταν υπάρχουν θυγατρικές των οποίων οι οικονομικές καταστάσεις είναι σε 

ξένο νόμισμα, θα πρέπει να μετατραπούν στο νόμισμα λειτουργίας 

(functionalcurrency) της μητρικής εταιρείας. Συνοπτικά αναφέρουμε ότι τα 

κονδύλια του ισολογισμού μετατρέπονται με την spot ισοτιμία τέλους χρήσης, 

εξαιρουμένων των κονδυλίων των Ιδίων Κεφαλαίων και των Συμμετοχών τα 

οποία μετατρέπονται με τις αντίστοιχες ιστορικές τιμές σχηματισμού τους και 

κτήσης τους αντίστοιχα. Οι λογαριασμοί των αποτελεσμάτων χρήσης 

μετατρέπονται με τη μέση ισοτιμία της χρήσης. Οι συναλλαγματικές διαφορές 

που προκύπτουν από την παραπάνω μετατροπή εμφανίζονται σε ιδιαίτερο 

λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων υπό τον τίτλο «Συναλλαγματικές Διαφορές 

Ενοποίησης». 

 

Μέθοδος Αναλογικής Ενοποίησης 
 

Το ΔΛΠ 31 Δικαιώματα σε Κοινοπραξίεςδιακρίνει τις κοινοπραξίες ή τις από 

κοινού ελεγχόμενες οντότητες σε τρεις κατηγορίες, τις από κοινού ελεγχόμενες 

εργασίες, τααπό κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία και τις από κοινού 

ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες. 

 

Στις δύο πρώτες περιπτώσεις συνήθως δεν υπάρχουν αυτόνομες οικονομικές 

μονάδες. Στην πρώτη, ο κάθε κοινοπρακτών εκτελεί στις εγκαταστάσεις του το 

τμήμα της εργασίας που έχει αναλάβει και το έσοδό του αφορά το τμήμα που 

συμβατικώς καθορίζεται από το έσοδο της συνολικής εργασίας που εκτελείται. 

Στη δεύτερη, ο κάθε κοινοπρακτών εκμεταλλεύεται το τμήμα του περιουσιακού 

στοιχείου που του αναλογεί και καταχωρεί το αναλογούν έσοδο στα δικά του 

λογιστικά βιβλία. Ομοίως, δαπάνες που αναλαμβάνονται και αφορούν το 

περιουσιακό στοιχείο συνολικά, επιμερίζονται σε κάθε κοινοπρακτούντα, 

σύμφωνα με τον συμβατικό διακανονισμό. Στην τρίτη περίπτωση, υπάρχει 

αυτόνομη οικονομική μονάδα η οποία μπορεί να έχει οποιαδήποτε νομική 
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μορφή. Στην περίπτωση αυτή, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 

κοινοπρακτούντος, οι συμμετοχές σε κοινοπραξίες απεικονίζονται είτε με τη 

μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης γραμμή προς γραμμή, είτε με τη μέθοδο 

της καθαρής θέσης όπως αυτή εφαρμόζεται για την απεικόνιση των 

συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις. 

 

Βασικές Διαδικασίες 

 

Ο κοινοπρακτών περιλαμβάνει στις οικονομικές καταστάσεις του το μερίδιό 

του επί των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των εσόδων και των 

εξόδων της κοινοπραξίας για κάθε περίοδο, που προέκυψαν μετά τη σύσταση 

ή την αγορά της. Η ενσωμάτωση αυτών των στοιχείων στις οικονομικές 

καταστάσεις του κοινοπρακτούντος γίνεται είτε στη βάση «γραμμή προς 

γραμμή» (line-by-line) με όμοια στοιχεία στις οικονομικές καταστάσεις του 

κοινοπρακτούντος, είτε με ξεχωριστή εμφάνιση κατά κονδύλι. Η πιο συνήθης 

συμμετοχική σχέση σε κοινοπραξίες με δύο εταίρους είναι 50%-50%. Όταν 

υπάρχουν συναλλαγές μεταξύ οινοπρακτούντος και κοινοπραξίας, οι 

συναλλαγές αυτές θα πρέπει να απεικονίζονται ως εξής. Τα υπόλοιπα 

(απαιτήσεις-υποχρεώσεις) και συναλλαγές (έσοδα-έξοδα) απαλείφονται κατά 

50% ενώ το υπολειπόμενο 50% παραμένει στην ενοποίηση. Στην περίπτωση 

πώλησης περιουσιακών στοιχείων από τον κοινοπρακτούντα στην 

κοινοπραξία, ο κοινοπρακτών καταχωρεί το κέρδος ή τη ζημία, μόνο κατά το 

μέρος που αναλογεί στους άλλους κοινοπρακτούντες. Στην περίπτωση 

αγοράς περιουσιακών στοιχείων από την Κοινοπραξία, το μερίδιο του 

κοινοπρακτούντος στα κέρδη της κοινοπραξίας από αυτή την πώληση δεν 

καταχωρείται μέχρις ότου το περιουσιακό στοιχείο πωληθεί σε τρίτους. Το ίδιο 

ισχύει και για τις ζημίες, με εξαίρεση την περίπτωση που η ζημία 

αντιπροσωπεύει πραγματική μείωση της αξίας του μεταβιβασθέντος 

στοιχείου. 
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Μέθοδος Καθαρής Θέσης 
 

Οι συμμετοχές σε συγγενείς εταιρίες αποτιμώνται με τη μέθοδο της καθαρής 

θέσης. Αν όμως οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις έχουν αποκτηθεί με 

σκοπό να πωληθούν μέσα σε δώδεκα μήνες από την απόκτησή τους, τότε 

αυτές λογιστικοποιούνται ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατε-

χόμεναγια πώληση και δεν ενοποιούνται 

 

Βασικές Διαδικασίες 

 

Μια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση καταχωρείται αρχικά στο κόστος και 

στη συνέχεια, σε κάθε μεταγενέστερη αποτίμηση, η αξία της συμμετοχής 

αυξάνεται ή μειώνεται με τη μεταβολή στην καθαρή θέση της εκδότριας. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων, που οφείλονται 

σε αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) της συγγενούς, καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) του επενδυτή, ενώ οι μεταβολές των ιδίων 

κεφαλαίων της συγγενούς που καταχωρούνται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια 

αυτής, όπως για παράδειγμα οι αναπροσαρμογές των ενσωμάτων παγίων, 

καταχωρούνται επίσης κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια του επενδυτή.Μερίσματα 

που εισπράττονται από τη συγγενή επιχείρηση, καταχωρούνται σε μείωση της 

επένδυσης, αφού έχουν αυξήσει την αξία της στο παρελθόν μέσω των κερδών 

της εκδότριας. Απραγματοποίητα κέρδη και ζημίες που προέρχονται από 

συναλλαγές μεταξύ επενδυτή και εκδότριας απαλείφονται κατά το ποσοστό 

συμμετοχής του επενδυτή στη συγγενή.Επισημαίνεται ότι εάν η συγγενής 

εταιρεία στην οποία συμμετέχει η επενδύτρια καταρτίζει ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις, τότε αυτές οι καταστάσεις πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης (και όχι 

οι ατομικές). 
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3.3 Μέθοδοι  Τεκμηρίωσης 

Οι μέθοδοι τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών διακρίνονται 

ανάλογα με τη λειτουργία τους στις παραδοσιακές ή τις κλασσικές 

μεθόδους που είναι:  η μέθοδος της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής, η 

μέθοδος της τιμής μεταπώλησης και η μέθοδος κόστους πλέον περιθώριο 

κέρδους, ενώ στις συναλλακτικές μεθόδους οι οποίες βασίζονται στα κέρδη 

(μικτά ή καθαρά) και είναι: η μέθοδος του καθαρού περιθωρίου κέρδους 

συναλλαγής και η μέθοδος επιμερισμού κερδών. 

 

Μέθοδος της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής (Comparable 

Uncontrolled Price)2 

Η μέθοδος της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής (ΣΜΕΤ) προϋποθέτει ότι, σε 

ιδανική περίπτωση, τα ίδια αγαθά ή υπηρεσίες παρέχονται σε μία ενδοομιλική 

συναλλαγή (μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων) σε τιμή ίδια με αυτή των 

αντίστοιχων αγαθών ή υπηρεσιών σε μία μη ενδοομιλική συναλλαγή (μεταξύ 

μη συνδεδεμένων επιχειρήσεων) στις ίδιες ή συγκρίσιμες συνθήκες. Η 

μέθοδος της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής είναι γενικά μια πολύ 

αξιόπιστη μέτρηση των αποτελεσμάτων της αρχής των ίσων αποστάσεων, 

εφόσον οι συναλλαγές είναι όμοιες ή αν υπάρχουν ελάχιστες μόνο, εύκολα 

προσδιορίσιμες και ποσοτικοποιήσιμες διαφορές. Η μέθοδος της συγκρίσιμης 

μη ελεγχόμενης τιμής απαιτεί υψηλό βαθμό συγκρισιμότητας των προϊόντων 

και των λειτουργιών. Η συγκρισιμότητα μπορεί να επιτευχθεί με ένα λογικό 

αριθμό προσαρμογών, οι οποίες δεν επηρεάζουν ουσιωδώς την συγκρίσιμη 

τιμή. 

 

 

  

                                                           
2 Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες  του ΟΟΣΑ που εκδόθηκαν τον Ιούλιο του 
2010. 
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Μέθοδος της τιμής μεταπώλησης (ResalePriceMethod) 

Η μέθοδος της τιμής μεταπώλησης, αξιολογεί εάν μία συναλλαγή μεταξύ 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων είναι συμβατή με την αρχή των ίσων 

αποστάσεων συγκρίνοντας το μικτό περιθώριο κέρδους που προκύπτει από 

παρόμοιες συναλλαγές μεταξύ μη συνδεδεμένων επιχειρήσεων. 

Γενικά θεωρείται καταλληλότερη για την τεκμηρίωση συναλλαγών εταιρειών 

που δραστηριοποιούνται σε εμπορικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα 

στους διανομείς προϊόντων. Η μέθοδος αυτή ξεκινά με την τιμή στην οποία 

ένα αγαθό το οποίο έχει αγοραστεί από μία συνδεδεμένη επιχείρηση 

μεταπωλείται σε μία ανεξάρτητη επιχείρηση. Στη συνέχεια, η τιμή αυτή 

(δηλαδή η τιμή μεταπώλησης) μειώνεται κατά το κατάλληλο περιθώριο 

κέρδους (περιθώριο κέρδους μεταπώλησης), το οποίο αντιπροσωπεύει το 

ποσό με το οποίο ο μεταπωλητής προσδοκεί να καλύψει τα έξοδα πώλησης ή 

άλλα λειτουργικά έξοδα, ώστε από τη δραστηριότητα αυτή να προκύψει το 

κατάλληλο κέρδος. Το υπόλοιπο που προκύπτει μετά την αφαίρεση του 

περιθωρίου κέρδους και την αναμόρφωση άλλων εξόδων που σχετίζονται με 

την αγορά του αγαθού (π.χ. δασμοί), μπορεί να θεωρηθεί ως η συμβατή με 

την αρχή των ίσων αποστάσεων τιμή, για τη πώληση των 

συγκεκριμένωναγαθών μεταξύ των συνδεδεμένων μερών. Το περιθώριο 

κέρδους του μεταπωλητή από μία ενδοομιλική συναλλαγή μπορεί να 

προκύψει σε σχέση με το περιθώριο κέρδους το οποίο αποκτά ο 

μεταπωλητής από αγαθά τα οποία αγοράσθηκαν και πωλήθηκαν στα πλαίσια 

μίας συγκρίσιμης ανεξάρτητης συναλλαγής. 

Η μέθοδος αυτής εφαρμόζεται καλύτερα σε πωλήσεις αγαθών παρά σε 

υπηρεσίες. Η αποδεκτή τιμή για αγορές από συνδεδεμένο μέρος καθορίζεται 

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

συνδεδεμένο μέρος από συγκρίσιμη μη ελεγχόμενη συναλλαγή. Η φόρμουλα 

για την μέθοδο αυτή είναι: 

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

G.Margin of comparable uncontrolled transaction). 
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Τιμή Αρχής Ισων Αποστάσεων= Τιμή Μεταπώλησης x (1 – MK%) 

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

σύγκρισης. 

 

Μέθοδος του κόστους συν κέρδος (Costplusmethod) 

Σύμφωνα με τη μέθοδο του κόστους συν κέρδος, το κόστος για την παροχή 

αγαθών ή υπηρεσιών προσαυξάνεται, ώστε να αντικατοπτρίζει το κατάλληλο 

κέρδος σε σχέση με τις λειτουργίες που επιτελούνται, τα περιουσιακά στοιχεία 

που χρησιμοποιούνται και τους κινδύνους που αναλαμβάνονται από την 

επιχείρηση. Τα κόστη που προσδιορίζουν τη βάση αυτής της μεθόδου και η 

μέθοδος σύμφωνα με την οποία υπολογίζονται τα κόστη αυτά, πρέπει να 

αναλυθούν προσεκτικά τόσο για τις ενδοομιλικές όσο και για τις ανεξάρτητες 

συναλλαγές. Όπως ισχύει και στη μέθοδο της τιμής μεταπώλησης μείον, έτσι 

και σε αυτή τη μέθοδο, η ανάλυση και η σύγκριση λειτουργιών μεταξύ των 

ενδοομιλικών και ανεξάρτητων συναλλαγών, έχει ενδεχομένως μεγαλύτερη 

σημασία από την ομοιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που διατίθενται. 

Ο δείκτης του συνολικού κόστους πλέον περιθωρίου κέρδους υπολογίζεται 

είτε με βάση συγκρίσιμες ανεξάρτητες συναλλαγές της ίδιας της εταιρείας είτε 

με βάση συγκρίσιμες (μη ενδοομιλικές) συναλλαγές μη συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων. 

 

Μέθοδος του επιμερισμού κέρδους (ProfitSplit) 

Η μέθοδος του επιμερισμού κέρδους, απαιτεί το συνολικό κέρδος (π.χ. από 

παραγωγή, διανομή και πώληση) που προκύπτει από συναλλαγές μεταξύ 

συνδεδεμένων μερών να προσδιοριστεί και στη συνέχεια να επιμεριστεί 

μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων πάνω σε μία οικονομικά έγκυρη 

βάση. Έγκυρη βάση επιμερισμού είναι αυτή που οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα 

ως προς τη διανομή του κέρδους μεταξύ των συνδεδεμένων εταιρειών όπως 

προκύπτει από μια σύμβαση που έχει καταρτιστεί με βάση την αρχή των ίσων 

αποστάσεων (π.χ. μεταξύ εταιρειών που συμμετέχουν σεjoint-ventures, 

κοινοπραξίες).  
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Μέθοδος του καθαρού κέρδους συναλλαγής (Transactional Net 

Margin Method) 

Η TNMM είναι μια μέθοδος η οποία βασίζεται στο κέρδος και η οποία εξετάζει 

την αρχή των ίσων αποστάσεων μεταξύ συνδεδεμένων συναλλαγών, 

συγκρίνοντας τα συνολικά οικονομικά αποτελέσματα των συναλλαγών μεταξύ 

συνδεδεμένων μερών με τα οικονομικά αποτελέσματα τρίτων εταιρειών που 

ασχολούνται με παρόμοιες λειτουργίες και αναλαμβάνοντας παρόμοιους 

επιχειρηματικούς κινδύνους. 

Σε αντίθεση με τις συναλλακτικές μεθόδους, η TNMM δεν απαιτεί εξαιρετικά 

λεπτομερή πληροφόρηση για την τιμή ή το μικτό περιθώριο κέρδους της 

συναλλαγής. Επιπλέον, τα πρότυπα της συγκρισιμότητας είναι λιγότερο 

αυστηρά βάσει της TNMM σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο που 

προτείνεται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ. 

Η TNMM εξετάζει το καθαρό περιθώριο κέρδους σε σχέση με μια κατάλληλη 

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

φορολογούμενος πραγματοποιεί από μια ελεγχόμενη συναλλαγή (ή 

συναλλαγές που είναι σκόπιμο να ομαδοποιηθούν σύμφωνα με τις αρχές του 

κεφαλαίου Ι του 1995 των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ). Λειτουργεί 

με παρόμοιο τρόπο με την μέθοδο του κόστους συν κέρδος και της τιμής 

μεταπώλησης, αλλά εφαρμόζεται σε επίπεδο καθαρού περιθωρίου και όχι σε 

επίπεδο μικτού περιθωρίου. 

 

Για την εφαρμογή των άνω μεθόδων, χρησιμοποιούνται συγκριτικά 

στοιχεία, τα οποία διακρίνονται σε εσωτερικά, τα οποία προκύπτουν από 

συγκρίσιμες συναλλαγές της κρινόμενης επιχείρησης με μια ανεξάρτητη 

επιχείρηση ή συγκρίσιμες συναλλαγές μιας συνδεδεμένης με την κρινόμενη 

επιχείρηση με μια ανεξάρτητη επιχείρηση και εξωτερικά, τα οποία 

προκύπτουν από συγκρίσιμες συναλλαγές μεταξύ ανεξάρτητων προς την 

κρινόμενη επιχείρηση. 
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Ως συγκρίσιμες συναλλαγές νοούνται αυτές οι οποίες ταυτίζονται ή 

παρουσιάζουν ομοιότητα ως προς το αντικείμενο και τα άλλα χαρακτηριστικά 

τους και των οποίων οι τυχόν διαφορές στους ειδικότερους όρους δεν 

μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το συμφωνούμενο τίμημα ή η επίδραση 

των διαφορών αυτών μπορεί να εξαλειφθεί μέσω κατάλληλων προσαρμογών. 

 

 

 

Κατηγορίες & Είδη Ενδοομιλικών Συναλλαγών προς 

τεκμηρίωση 

1. Πεδία καταλόγου ενδοομιλικών συναλλαγών προς τεκμηρίωση 

2. Πρώτες ύλες 

3. Προϊόντα 

4. Εμπορεύματα 

5. Δικαιώματα 

6. Σήματα 

7. Λοιπά άυλα 

8. Αμοιβές διανομής, μάρκετινγκ και διαφήμισης 

9. Διοικητική υποστήριξη 

10. Χρηματοοικονομικές συναλλαγές 

11. Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων 

12. Τεχνική υποστήριξη 

13. Εκμίσθωση 

14. Αποθήκευση 

15. Έρευνα & ανάπτυξη 

16. Λοιπές υπηρεσίες 

17. Επιδότηση – διαγραφή χρεών 

18. Κατανομή δαπανών (Συμφωνίες κατανομής κόστους) 

19. Λοιπά 
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3.4 Έννοια & Ορισμός Συνδεδεμένων Πρόσωπων 

Αρχικά ο ορισμός των συνδεδεμένων επιχειρήσεων δόθηκε σπό την 

παράγραφο 5 του άρθρου 42ε του ν.2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιριών σε 

συνδυασμό με το άθρο 96 παρ.1 του ιδίου νόμου. Ειδικότερα, στο άρθρο 42ε 

παρ.5 ορίζεται η σχέση μητρικής προς θυγατρική ως κύρια σχέση σύδεσης 

επιχειρήσεων, ενώ στο άρθρο 96 παρ.1 προβλέπονται δύο επιπλέον τρόποι 

σύνδεσης, οι οποίοι αν και δεν δημιουργούν σχέση μεταξύ μητρικής προς 

θυγατρική, είναι κρίσιμα για την ύπαρξη υποχρέωσης ενοποίησης. 

Στη συνέχεια η έννοια της συνδεδεμένης επιχείρησης διευκρινίστηκε από το 

Υπουργείο Οικονομικών με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του νόμου 2238 

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

Ως συνδεδεμένες νοούνται οι επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση 

άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονομικής εξάρτησης ή ελέγχου, 

ιδίως λόγω συμμετοχής της μίας στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση της άλλης ή λόγω 

συμμετοχής των ιδίων προσώπων στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση και των δύο 

επιχειρήσεων, καθώς και οι επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν σε μία από τις 

συνδεδεμένες τα ανωτέρω δικαιώματα ή δυνατότητες επιρροής. 

Δύο οι περισσότερες εταιρείες θεωρούνται συνδεδεμένες όταν ισχύει μία 

τουλάχιστον από τις παρακάτω συνθήκες3: 

 Συνδέονται λόγω της συμμετοχής της μίας στην άλλη επιχείρηση, 

κατέχοντας άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια, ή συμμετοχή στο 

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

αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου. 

 Συνδέονται με κάθε άλλη επιχείρηση που κατέχει άμεσα ή έμμεσα 

μετοχές, μερίδια δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο 

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

δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου σε μία από τις συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις. 

                                                           
3Ν.4170/2013 άθρο 64 παρ.3 «συνδεδεμένες εταιρείες» Τροποποίηση του Ν.2238/1994 
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 Συνδέονται με κάθε άλλο πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης 

ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή το πρόσωπο 

αυτό ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα καθοριστικής 

επιρροής στη λήψη των αποφάσεων της επιχείρησης ή σε περίπτωση 

που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους 

διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα καθοριστικής επιρροής 

από τρίτο πρόσωπο. 

 

Για φορολογικά έτη 2014 και μετά ο ορισμός των συνδεδεμένων επιχειρήσεων 

ορίζεται από τον νόμο 4172 (Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

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

διατάξεις) Άρθρο 2, παράγραφο (ζ). Συνδεδεμένο πρόσωπο νοείται: 

«συνδεδεμένο πρόσωπο»: κάθε πρόσωπο4 το οποίο συμμετέχει άμεσα ή 

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

είναι συγγενικό πρόσωπο5 με το οποίο συνδέεται. Ειδικότερα, τα ακόλουθα 

πρόσωπα θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα: 

  

                                                           
4Ν. 4172/2013 άρθρο 2 παρ. β) «συνδεδεμένο πρόσωπο»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 
κάθε είδους νομική οντότητα 
5Ν. 4172/2013 άρθρο 2 παρ. στ) «συγγενικό πρόσωπο»: ο/η σύζυγος και οι ανιόντες ή 
κατιόντες σε ευθεία γραμμή 
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3.5 Η έννοια της «Αρχής των Ίσων Αποστάσεων» 
 

H Αρχή των ίσων Αποστάσεων -Arm’s Length Principle6, αποτελείτον 

ακρογωνιαίο λίθο επί του οποίου βασίζεται το σκεπτικό που τις διέπει και έχει 

ως ακολούθως: Όταν στις εμπορικές ή οικονομικές σχέσεις μεταξύ δύο 

(συγγενών)επιχειρήσεων δημιουργούνται ή επιβάλλονται συνθήκες που 

διαφέρουν απόεκείνους που θα συμφωνούνταν μεταξύ ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων, τα οποιαδήποτε κέρδη που θα έπρεπε να έχουν πιστωθεί σε 

μία από τις επιχειρήσεις - αλλά λόγω αυτών των συνθηκών δεν έχουν 

πιστωθεί - μπορούν να συμπεριληφθούν στα κέρδη της επιχείρησης αυτής και 

να φορολογηθούν ανάλογα. 

 

Όταν ανεξάρτητες επιχειρήσεις συναλλάσσονται η μια με την άλλη, 

οισυνθήκες των εμπορικών και οικονομικών τους σχέσεων (π.χ. η τιμή των 

προϊόντωνπου μεταβιβάζονται ή των υπηρεσιών που παρέχονται και οι 

συνθήκες της μεταβίβασης ή παροχής) κανονικά προσδιορίζονται από τις 

δυνάμεις της αγοράς (μη ελεγχόμενες συναλλαγές «uncontrolled 

transaction»). Όταν συγγενείς επιχειρήσεις συναλλάσσονται μεταξύ τους, οι 

εμπορικές και οικονομικές τους σχέσεις μπορεί ναμην επηρεάζονται ευθέως 

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

συγγενείς επιχειρήσεις συχνά επιζητούν να δημιουργήσουν τη δυναμική των 

δυνάμεων της αγοράς στις μεταξύ τους συναλλαγές. Στις περιπτώσειςπου οι 

ενδοομιλικές τιμολογήσεις δεν αντανακλούν τις δυνάμεις της αγοράς και την 

αρχή των ίσων αποστάσεων, οι φορολογικές υποχρεώσεις των συγγενών 

επιχειρήσεων και τα φορολογικά έσοδα των χωρών που τις φιλοξενούν 

μπορεί να αλλοιωθούν. 

 

Τα κράτη-μέλη του OOΣA συμφώνησαν ότι, για φορολογικούς σκοπούς, τα 

κέρδη των συγγενών επιχειρήσεων μπορούν να αναμορφώνονται για να 

διορθωθούν τέτοιες αλλοιώσεις και να τηρηθεί η αρχή των ίσων αποστάσεων 

και επίσης θεωρούν ότι επιτυγχάνεται μια δίκαιη αναμόρφωση, με την 

καθιέρωση εμπορικών και οικονομικών συνθηκών τις οποίες θα 

                                                           
6 Πρότυπη φορολογική συνθήκη του ΟΟΣΑ , άρθρο 9 παράγραφος 1 και παράγραφος 1.6 του 
κεφαλαίου 1 των Οδηγιών 
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προσδοκούσαν να βρουν μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων για παρόμοιες 

συναλλαγές, κάτω από παρόμοιες καταστάσεις. Αρκετοί είναι οι λόγοι που τα 

κράτη-μέλη του OOΣA υιοθέτησαν την αρχή των ίσων αποστάσεων. Ένας 

σημαντικός λόγος είναι ότι παρέχει εκτεταμένη ισότητα στη φορολογική 

μεταχείριση των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων. Επειδή η αρχή των ίσων αποστάσεων θέτει συγγενείς και 

ανεξάρτητες επιχειρήσεις σε περισσότερο ίσες θέσεις, όσον αφορά τους 

φορολογικούς σκοπούς, αποτρέπει τη δημιουργία φορολογικών 

πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων τα οποία αλλιώς θα αλλοίωναν τις 

σχετικές ανταγωνιστικές θέσεις αμφότερων των προσώπων. Αφαιρώντας έτσι 

τη φορολογική διάσταση από τις οικονομικές αποφάσεις, η αρχή των ίσων 

αποστάσεων προωθεί τη μεγέθυνση τουδιεθνούς εμπορίου και των 

επενδύσεων. 

 

H αρχή των ίσων αποστάσεων θεωρείται από κάποιους ότι είναι εγγενώς 

ατελής γιατί η προσέγγιση των χωριστών προσώπων μπορεί να μη μετρά 

πάντα τις οικονομίες κλίμακας και τη συσχέτιση των διαφοροποιημένων 

δραστηριοτήτων που δημιουργούνται από ολοκληρωμένες επιχειρήσεις. Δεν 

υπάρχουν, εντούτοις, ευρέωςαποδεκτά αντικειμενικά κριτήρια για μερισμό των 

οικονομιών κλίμακας ή τωνωφελειών ολοκλήρωσης, μεταξύ συγγενών 

επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει καμία μέθοδος εφαρμογής της αρχής των ίσων 

αποστάσεων που να οδηγεί σε απόλυτα καιαντικειμενικά αποτελέσματα όπως 

αναφέρεται και στις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΟΣΑ. O πιο ευθύς τρόπος για 

να κριθεί αν οι όροι που έγιναν ή επεβλήθησαν μεταξύ συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων είναι ίσων αποστάσεων είναι να συγκριθούν οι τιμές που 

χρεώθηκαν σε ελεγχόμενες συναλλαγές μεταξύ αυτών των επιχειρήσεων, με 

τις τιμές που χρεώθηκαν σε συγκρίσιμες συναλλαγές που έγιναν μεταξύ 

ανεξάρτητωνεπιχειρήσεων. Όμως δεν θα υπάρχουν πάντα διαθέσιμες 

συγκρίσιμες συναλλαγές γιανα επιτρέψουν αυτή την ευθεία προσέγγιση και 

έτσι είναι απαραίτητο να συγκριθούνμε άλλες λιγότερο ευθείες ενδείξεις, όπως 

μικτά περιθώρια από ελεγχόμενες και μηελεγχόμενες συναλλαγές. Η επιλογή 

για το ποιά μέθοδος θα εφαρμοσθεί εξαρτάται από το κάθε κράτος. Δεν 

υπάρχουν διεθνείς δεσμευτικές ρυθμίσεις για την επιλογή της μεθοδολογίας. 
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Πηγή εναρμόνισης αποτελούν οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ για την 

Ενδοομιλική Τιμολόγηση. 

 

3.6 Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης 

AdvancePricingArrangements (APA) 

Η προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης φαίνεταιπραγματικά 

να αποτελεί ένα σύγχρονο ισχυρό φορολογικό εργαλείο αφού στηρίζεται κατά 

κύριο λόγο στην βέλτιστη συνεργασία μεταξύ της Φορολογικής Διοίκησης και 

της εκάστοτε επιχείρησης. Έχει στόχο να προλαμβάνει και όχι να καταστέλλει 

μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τις παθογένειες του υφιστάμενου εφαρμοστέου 

φορολογικού δικαίου. 

Όπως ορίζεται διεθνώς, η APA είναι μια συμφωνία μεταξύ ενός ή 

περισσότερων φορολογουμένων και μίας ή περισσοτέρων φορολογικών 

διοικήσεων. Θεσπίζει – πριν από την πραγματοποίηση των ελεγχόμενων 

συναλλαγών που διενεργούνται μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων σε 

διαφορετικές χώρες – μια μέθοδο καθορισμού της ενδοομιλικής τιμολόγησής 

τους σύμφωνα με την «αρχή των ίσων αποστάσεων», για δεδομένη χρονική 

περίοδο. Επιπλέον, μπορεί να συμφωνηθούν περαιτέρω κριτήρια για τον 

καθορισμό των ενδοομιλικών τιμών, π.χ. συγκριτικά στοιχεία που θα 

χρησιμοποιούνται και τρόποι επικαιροποίησής τους καθ ‘όλη τη διάρκεια της 

περιόδου που καλύπτεται από την APA, κρίσιμες παραδοχές για μελλοντικές 

συνθήκες, κλπ. 

Σε περίπτωση μονομερούς ΑΡΑ τα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία, 

είναι η αιτούσα επιχείρηση και η Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου 

Οικονομικών ως «αρμόδια αρχή» . Σε περίπτωση διμερούς ή πολυμερούς 

ΑΡΑ τα μέρη που συμμετέχουν στην διαπραγμάτευση είναι οι «αρμόδιες 

αρχές» των εμπλεκόμενων κρατών και όχι ο αιτών ή η συνδεδεμένη 

επιχείρηση του, οι οποίοι δύνανται να αποδεχτούν ή όχι την ΑΡΑ. 



60 
 

Η μονομερής ΑΡΑ δεν εξαλείφει την πιθανότητα διπλής φορολόγησης γι’ αυτό 

και δεν προτείνεται. Σε περιπτώσεις όμως που δεν υπάρχει Σύμβαση 

Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με μια χώρα, η Διεύθυνση Ελέγχων μπορεί να 

εκδώσει στον φορολογούμενο, κατόπιν αιτήματος, απόφαση μονομερούς 

προέγκρισης της ενδοομιλικής του τιμολόγησης εφόσον κρίνεται σκόπιμο και 

εφόσον υπάρχει έννομο συμφέρον. Αν ο φορολογούμενος συνάψει μονομερή 

APA με άλλη χώρα σύμφωνα με τη νομοθεσία της, χωρίς τη συμμετοχή των 

Ελληνικών φορολογικών αρχών, τότε οι Ελληνικές φορολογικές αρχές δεν 

δεσμεύονται από αυτήν. 

Σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΠΟΛ.1284/2013, το αιτούν πρόσωπο 

υποχρεούται να καταρτίζει και να υποβάλλει ετήσια έκθεση συμμόρφωσης με 

τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης προέγκρισης για το οικείο 

φορολογικό έτος. Στην έκθεση αυτή, πρέπει να περιλαμβάνονται οι 

απαιτούμενες πληροφορίες ώστε να αποδεικνύεται ότι οι κρίσιμες παραδοχές 

έχουν ικανοποιηθεί και να αναφέρεται ρητά πιθανή απόκλιση. 

Σε περίπτωση που οι κρίσιμες παραδοχές της προέγκρισης δεν έχουν 

ικανοποιηθεί, τότε ο φορολογούμενος θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις για 

την πραγματοποίηση σχετικών προσαρμογών. 

Η έκθεση πρέπει να υποβάλλεται στην Διεύθυνση Ελέγχων μέχρι το τέλος της 

νόμιμης προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων για το εν λόγω 

φορολογικό έτος ενώ σε περίπτωση μη υποβολής της έκθεσης συμμόρφωσης 

η απόφαση προέγκρισης ακυρώνεται από το φορολογικό έτος το οποίο 

αφορά η εν λόγω έκθεση συμμόρφωσης. 

 

Σκοπός  

Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας 

ενδοομιλικής τιμολόγησης (APA) στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Σκοπός τους είναι να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις στον χειρισμό 

υποθέσεων αυτών και να αποσαφηνιστούν τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και 
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τα καθήκοντά τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που έχει σαν στόχο την 

επίτευξη της προέγκρισης. 

Οι Ελληνικές φορολογικές αρχές θέσπισαν τη διαδικασία APA προκειμένου να 

επιλύονται εκ των προτέρων οι διαφορές σχετικά με την 

ενδοομιλικήτιμολόγηση που προκύπτουν μεταξύ επιχειρήσεων και 

φορολογικών αρχών των διαφόρων κρατών, και να αποφευχθεί η διπλή 

φορολογία. 

Οι ΑΡΑ στοχεύουν στο να παρέχεται μεγαλύτερη ασφάλεια στις επιχειρήσεις 

και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στους ελέγχους των φορολογικών 

αρχών. Με τη χρήση αυτής της διαδικασίας, οι Ελληνικές φορολογικές αρχές 

ακολουθούν τη συνήθη πρακτική της πλειοψηφίας των ανεπτυγμένων χωρών, 

όπως συνιστάται και από τον ΟΟΣΑ. 

Τα παραπάνω ισχύουν αναλογικά και για την κατανομή των κερδών μεταξύ 

μιας εγχώριας επιχείρησης και της μόνιμης εγκατάστασής της στην αλλοδαπή, 

καθώς και των κερδών των μόνιμων εγκαταστάσεων αλλοδαπών 

επιχειρήσεων που βρίσκονται στην Ελλάδα. 

 

Αντικείμενο Προέγκρισης 

Σε γενικές γραμμές, αντικείμενο της προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής 

τιμολόγησης, αποτελεί το ενδεδειγμένο σύνολο κριτηρίων που 

χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών 

κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. 

Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν κυρίως τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο 

τεκμηρίωσης, τα στοιχεία σύγκρισης ή αναφοράς και τις σχετικές 

προσαρμογές, καθώς και τις κρίσιμες παραδοχές για τις μελλοντικές 

συνθήκες. 

Αντικείμενο της προέγκρισης μπορεί επίσης να αποτελέσει και κάθε άλλο 

εξειδικευμένο ζήτημα που αφορά την τιμολόγηση των συναλλαγών με 

συνδεδεμένα πρόσωπα. 
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Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτω παράδειγμα 

προσδιορισμού ορισμένων απλών κριτηρίων για την εύρεση της κατάλληλης 

τιμής πώλησης σε μία ενδοομιλική συναλλαγή ούτως ώστε να τηρηθεί η αρχή 

των ίσων  

Διαδικασία – Βήματα 

Η φορολογική διοίκηση προτείνει την υποβολή αίτησης προκαταρκτικής 

διαβούλευσης πριν από την επίσημη αίτηση ΑΡΑ. Στο στάδιο αυτό δίνεται η 

ευκαιρία να συζητηθούν τα οφέλη που ενδεχομένως θα προκύψουν από τη 

σύναψη μιας ΑΡΑ, οι πληροφορίες που απαιτούνται για την ανάλυση της 

πολιτικής ενδοομιλικής τιμολόγησης των επιχειρήσεων, να γίνει ένα 

χρονοδιάγραμμα των εργασιών και να συζητηθούν γενικότερα όλα τα 

ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης. 

Ο φορολογούμενος πρέπει να προτείνει μια μέθοδο καθορισμού των 

ενδοομιλικών τιμών και να παρέχει όλες τις εμπορικές, βιομηχανικές, 

οικονομικές και νομικές πληροφορίες που απαιτούνται για να στηρίξει τον 

ισχυρισμό του ότι η μέθοδος που προτείνει οδηγεί σε τιμολόγηση σύμφωνη με 

την αρχή των ίσων αποστάσεων. 

Το γεγονός ότι ο φορολογούμενος υπόκειται σε φορολογικό έλεγχο δεν 

πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο για την υποβολή αίτησης ΑΡΑ που καλύπτει 

μελλοντικές συναλλαγές. Αντίστοιχα η υποβολή της αίτησης ΑΡΑ δεν 

προκαλεί σε καμία περίπτωση αναστολή του φορολογικού ελέγχου ή της 

διαδικασίας βεβαίωσης για προηγούμενα φορολογικά έτη. 

Η αίτηση ΑΡΑ κατατίθεται από τον φορολογούμενο στο αρμόδιο τμήμα της 

Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με 

κοινοποίηση στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Ταυτόχρονα 

υποβάλλεται αίτηση στο άλλο ενδιαφερόμενο κράτος και αντίγραφο της 

αίτησης αυτής κατατίθεται, το αργότερο εντός μηνός από την υποβολή της, 

στο αρμόδιο τμήμα.Η αίτηση προέγκρισης αξιολογείται από την Διεύθυνση 

Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης 

Δημοσίων Εσόδων με τη συνδρομή, όπου απαιτείται, της Διεύθυνσης 
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Φορολογίας Εισοδήματος. Στην πραγματικότητα η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει 

τα προσκομισθέντα στοιχεία, τις κρίσιμες παραδοχές και τα αιτήματα του 

αιτούντος και διατυπώνει τις απόψεις της, όσον αφορά τους όρους 

προέγκρισης. 

Σημαντικές Διευκρινίσεις 

Η Διεύθυνση Ελέγχων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το αιτούν πρόσωπο 

συμπληρωματικά στοιχεία καθώς και κάθε αναγκαία διευκρίνιση ή 

πληροφορία 

Η Διεύθυνση Ελέγχων δύναται επίσης να ζητήσει μέσω της ορισμένης προς 

τούτο αρμόδιας υπηρεσίας, κάθε αναγκαία πληροφορία από αλλοδαπές 

αρχές με βάση τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπεται 

από διεθνείς συμβάσεις. 

Σε περίπτωση που η αίτηση προέγκρισης περιλαμβάνει αίτημα συνεννόησης 

με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές άλλων εμπλεκομένων κρατών, η 

Διεύθυνση Ελέγχων διενεργεί διαβουλεύσεις με τις αρχές αυτές στο πλαίσιο 

της αίτησης προέγκρισης με βάση τη διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού της 

εκάστοτε εφαρμοστέας Σύμβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας. 

Η επίσημη ανταλλαγή απόψεων πραγματοποιείται υπό μορφή ανταλλαγής 

εγγράφων διατύπωσης θέσεων μεταξύ αρμοδίων αρχών. 

Ο φορολογούμενος πρέπει να παρέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται 

για την υποστήριξη της αίτησής του. Τα σχετικά έγγραφα πρέπει να 

υποβάλλονται σε μια αμοιβαία συμφωνημένη μορφή και σε κάθε περίπτωση 

και στην Ελληνική γλώσσα. 

Η διαδικασία για την προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης 

απαιτεί συνεργασία μεταξύ της επιχείρησης και της φορολογικής διοίκησης. 

Οι δύο πλευρές πρέπει να συζητήσουν τη μέθοδο καθορισμού των 

ενδοομιλικών τιμών και τις υπό εξέταση συναλλαγές. Πραγματοποιούνται 

συναντήσεις σε τεχνικό επίπεδο ώστε ο φορολογούμενος να παρουσιάσει τα 
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απαιτούμενα για την ανάλυση των σχετικών συναλλαγών έγγραφα και να 

δικαιολογήσει την μέθοδο που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει. 

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης της αίτησης, η φορολογική διοίκηση πρέπει να 

αναλύσει την προτεινόμενη από τον φορολογούμενο μέθοδο από κοινού με 

την αρμόδια αρχή του άλλου εμπλεκόμενου κράτους, στο πλαίσιο των 

παράλληλων διαπραγματεύσεων που διεξάγονται μεταξύ τους. 

Οι υπάλληλοι του αρμόδιου τμήματος της Διεύθυνσης Ελέγχων, οι οποίοι 

εξετάζουν την αίτηση, δύνανται με την συγκατάθεση της επιχείρησης, να 

κάνουν επιτόπιες επισκέψεις στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης για τη 

διαπίστωση των συνθηκών λειτουργίας της. 

Ενώ η αίτηση εξετάζεται, η επιχείρηση ενημερώνει το αρμόδιο τμήμα σχετικά 

με την πρόοδο των διαδικασιών στις λοιπές εμπλεκόμενες αλλοδαπές αρχές 

και παρέχει σε αυτήν τα ίδια έγγραφα που έχει υποβάλει σε αυτές. 

Η φορολογική διοίκηση πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έγγραφα 

ώστε να μπορέσει να ερμηνεύσει την ενδοομιλική τιμολογιακή πολιτική της 

επιχείρησης. Εκτός από την παροχή των εγγράφων που απαιτούνται για την 

ανάλυση της μεθόδου, ο φορολογούμενος μπορεί να χρειαστεί να 

προσκομίσει οποιοδήποτε λογιστικό ή μη στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει 

τους υπαλλήλους που εξετάζουν την αίτηση, όπως στοιχεία σχετικά με τιμές, 

δείκτες συγκρίσιμων μη ελεγχόμενων συναλλαγών, εάν δεν υπάρχουν 

διαθέσιμα στοιχεία για παρόμοιες ανέλεγκτες συναλλαγές προτείνοντας τις 

αναγκαίες προσαρμογές ώστε να καταστούν συγκρίσιμες. 

Εάν δεν υπάρχουν καθόλου διαθέσιμα συγκρίσιμα στοιχεία, η επιχείρηση 

πρέπει να αποδείξει ότι με τη μέθοδο που ακολουθεί οι τιμές που 

προσδιορίζονται είναι σύμφωνες με την αρχή των ίσων αποστάσεων. 

Η προτεινόμενη μέθοδος καθορισμού των ενδοομιλικών τιμών αφορά 

μελλοντικές συναλλαγές οι οποίες μπορεί να επηρεαστούν από τις αλλαγές 

στην επιχείρηση ή στο γενικότερο οικονομικό περιβάλλον. Αυτές οι αλλαγές 
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μπορεί να έχουν αντίκτυπο στις παραμέτρους της συμφωνίας τη στιγμή που 

θα διενεργηθούν οι μελλοντικές συναλλαγές. 

Για το λόγο αυτό, πρέπει να προτείνονται κρίσιμες παραδοχές , δηλαδή 

κατώτατα όρια ή παραμέτρους που θεωρείται ότι μπορεί να θέσουν σε 

κίνδυνο την εγκυρότητα της ΑΡΑ, καθιστώντας απαραίτητη την αναθεώρησή 

της ή την ακύρωση της για την εναπομείνουσα διάρκεια. Οι κρίσιμες 

παραδοχές θα πρέπει να αναλύονται λεπτομερώς κατά τη διάρκεια της 

διαπραγμάτευσης. 

Αν η επιχείρηση κρίνει σκόπιμο, μπορεί να υποβάλει μια τεχνική έκθεση από 

εμπειρογνώμονα (σε οικονομικά, χρηματοοικονομικά ή άλλα θέματα) με 

σκοπό την υποστήριξη της καταλληλότητας της μεθόδου που έχει επιλέξει. Η 

φορολογική διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει περισσότερες 

πληροφορίες, όπως αναλύσεις και εκθέσεις, που θεωρεί χρήσιμες για την 

εξέταση της επιλεγμένης μεθόδου. Κάθε πληροφορία που ζητά γραπτώς η 

φορολογική διοίκηση πρέπει να υποβάλλεται χωρίς καθυστέρηση. 

Η επιχείρηση δεν μπορεί να επικαλεστεί το στοιχείο της εμπιστευτικότητας 

των πληροφοριών ως λόγο για να αρνηθεί να προσκομίσει ένα έγγραφο. 

Η φορολογική διοίκηση δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τις πληροφορίες που 

έλαβε σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από την αρμόδια αρχή του άλλου 

Συμβαλλόμενου Κράτους και να ακολουθεί τους κανόνες εμπιστευτικότητας. 

Όταν η φορολογική διοίκηση ολοκληρώσει την αξιολόγηση της αίτησης 

ενημερώνει για τις θέσεις της την επιχείρηση και την αρμόδια αρχή του άλλου 

εμπλεκόμενου κράτους προκειμένου να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ 

των φορολογικών αρχών. 

Η φορολογική διοίκηση ενημερώνει τον φορολογούμενο για την πρόοδο των 

συζητήσεων. Εάν, μετά τις διαπραγματεύσεις αυτές, η αρμόδια αρχή του 

άλλου εμπλεκόμενου κράτους καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν επιθυμεί την 

σύναψη ΑΡΑ, η διαδικασία τερματίζεται και ο φορολογούμενος ενημερώνεται 

σχετικά. 
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Όταν η Eλληνική φορολογική διοίκηση και η αρμόδια αρχή του άλλου 

εμπλεκόμενου κράτους καταλήξουν σε συμφωνία, αυτή γνωστοποιείται στην 

επιχείρηση με έγγραφο εμπιστευτικού χαρακτήρα. Η επιχείρηση στη συνέχεια 

εάν αποδεχτεί το περιεχόμενο του εγγράφου υπογράφει πρακτικό αποδοχής 

προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης. 

Μέσα σε είκοσι ημέρες από την υπογραφή του πρακτικού η φορολογική 

διοίκηση εκδίδει την απόφαση προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής 

τιμολόγησης (ΑΡΑ). Η ΑΡΑ τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που έχει 

συμφωνηθεί από τις ενδιαφερόμενες πλευρές. Η διάρκειά της δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα τέσσερα έτη. Η χρονική ισχύς της απόφασης προέγκρισης δεν 

μπορεί να ανατρέχει σε φορολογικό έτος που έχει παρέλθει κατά τη στιγμή της 

υποβολής της αίτησης προέγκρισης. Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης 

ορίζονται στην απόφαση προέγκρισης. Η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να 

καταρτίζει και να υποβάλλει στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Ελέγχων 

ετήσια έκθεση συμμόρφωσης. Σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να αποδείξει 

ότι τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα στην ΑΡΑ. Σε περίπτωση μη υποβολής της 

έκθεσης συμμόρφωσης η απόφαση προέγκρισης ακυρώνεται από το 

φορολογικό έτος το οποίο αφορά και μετά. Αρμοδιότητα εξέτασης των 

αιτήσεων προέγκρισης και έκδοσης των σχετικών αποφάσεων έχει το αρμόδιο 

τμήμα της Διεύθυνσης Ελέγχων, επομένως όλες οι αιτήσεις, οι 

τυχόνπρόσθετες πληροφορίες που ζητούνται, καθώς και η ετήσια έκθεση 

συμμόρφωσης πρέπει να κατατίθενται σε αυτό. 

Συμπέρασμα 

Γενικότερα, είναι γεγονός ότι η τεκμηρίωση τιμών των ενδοομιλικών 

συναλλαγών πρέπει να αποτελεί προϋπολογιστική και όχι απολογιστική 

διαδικασία. Σε κάθε επιχείρηση, κυρίως στη σημερινή εποχή, η διαδικασία του 

προϋπολογισμού είναι, ένα ζωτικής σημασίας, διοικητικό εργαλείο. Το αυτό 

ισχύει και για την αντίστοιχη διαδικασία της προέγκρισης μεθοδολογίας 

ενδοομιλικής τιμολόγησης. Και τούτο διότι δύναται να αποτελέσει μία 

πραγματικά αξιόλογη πρακτική για τις επιχειρήσεις, δίνοντας τους τη 

δυνατότητα να γνωρίζουν με ακρίβεια τις μελλοντικές τους φορολογικές 

υποχρεώσεις, να έχουν τη δυνατότητα μακροχρόνιου σχεδιασμού της 
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επενδυτικής τους πολιτικής, μειώνοντας ταυτόχρονα και το κόστος 

συμμόρφωσης για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. 

 

3.7 Παράγοντες Συγκρισιμότητας των Συναλλαγών 
 

Ο πρώτος παράγοντας συγκρισιμότητας των συναλλαγών είναι τα 

χαρακτηριστικά των αγαθών ή υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο των 

συναλλαγών. Συγκεκριμένα, για τα ενσώματα αγαθά, τα φυσικά 

χαρακτηριστικά προϊόντος είναι η ποιότητα, η αξιοπιστία, η διαθεσιμότητα και 

ο όγκος πωλήσεων, Για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, είναι η μορφή της 

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

περιουσιακού στοιχείου, η διάρκεια και η έκταση της νομικής προστασίας, τα 

προσδοκώμενα οφέλη από τη χρήση αυτών, Τέλος, για τις υπηρεσίες, είναι η 

φύση και η έκταση παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Ο δεύτερος είναι οι σημαντικές οικονομικές λειτουργίες, οι κίνδυνοι που 

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

χρησιμοποιούνται, τα οποία αποτελούν στοιχεία της λειτουργικής ανάλυσης 

(functional analysis) που περιλαμβάνεται στον φάκελο τεκμηρίωσης. 

Ο τρίτος παράγοντας είναι οι συμβατικοί όροι, δηλαδή ο καταμερισμός 

ευθυνών, κινδύνων και οφελών μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων 

(προθεσμίες, εγγυητικοί όροι σε συμβόλαια, κλπ). 

Ο τέταρτος παράγοντας είναι οι οικονομικές συνθήκες των συγκρινόμενων 

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

ανταγωνιστικότητα, μέγεθος αγοράς, κόστος παραγωγής, κόστος εργασίας, 

κλπ.). 

Ο πέμπτος και τελευταίος είναι οι ειδικές στρατηγικές που ασκούνται από την 

επιχείρηση (π.χ. προσπάθεια διείσδυσης σε αγορές, ανάπτυξη νέων και 

καινοτόμων προϊόντων, αύξηση μεριδίου αγοράς, κλπ.). 
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Για την άντληση συγκριτικών στοιχείων οι επιχειρήσεις μπορούν να 

χρησιμοποιούν και οποιαδήποτε τράπεζα πληροφοριών, με υποχρεωτική 

αναφορά στο φάκελο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτής (ονομασία, πάροχος, 

έκδοση, πλήθος στοιχείων κ.λπ.). 

Σε περίπτωση που από την εφαρμογή της ακολουθούμενης μεθόδου 

ενδοομιλικής τιμολόγησης και τη χρήση συγκριτικών στοιχείων προκύπτει ένα 

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

25% των υψηλότερων, με τη χρήση τεταρτημόριων. 

Ο προσδιορισμός των τεταρτημορίων γίνεται ως εξής: 

Q1 = πρώτο τεταρτημόριο = 25ο εκατοστιαίο σημείο 

Q2 = διάμεσος = 50ο εκατοστιαίο σημείο 

Q3 = τρίτο τεταρτημόριο = 75ο εκατοστιαίο σημείο 

Ως συμβατή με την αρχή της ελεύθερης αγοράς (Arm’sLengthPrinciple), 

θεωρείται οποιαδήποτε τιμή μεταξύ του πρώτου και του τρίτου τεταρτημόριου 

(25ου εκατοστιαίου σημείου έως και του 75ου εκατοστιαίου σημείου), με 

επαρκή αιτιολόγηση της επιλογής. 

3.8 Τόκοι Δανείων 

Σχετικά με την κατηγορία Χρηματοοικονομικές συναλλαγές και συγκεκριμένα 

τους τόκους δανείων ισχύουν τα παρακάτω σύμφωνα με την 

ΠΟΛ.1220/26.9.2013. Αντικείμενο τεκμηρίωσης στις περιπτώσεις σύναψης 

δανειακών συμβάσεων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, αποτελούν οι 

τόκοι των δανείων. Σε περίπτωση που μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων 

έχει συναφθεί δανειακή σύμβαση και προκειμένου για τον υπολογισμό των 

ορίων της παρ. 1 του άρθρου 39Α του ν.2238/1994, πάνω από τα οποία 

υφίσταται υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών 

συναλλαγών, λαμβάνεται υπόψη το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που 

χρεώνεται/πιστώνεται και όχι το ποσό του κεφαλαίου επί του οποίου 
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υπολογίστηκαν. Ομοίως, για τις ανάγκες σύνταξης του φακέλου τεκμηρίωσης, 

αντικείμενο τεκμηρίωσης αποτελούν οι δεδουλευμένοι τόκοι που 

χρεώνονται/πιστώνονται και που προκύπτουν από την δανειακή σύμβαση, 

καθόσον οι τόκοι αυτοί επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Επομένως, και στο 

περιεχόμενο του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, όπως αυτό ορίζεται στο 

παράρτημα της ΠΟΛ.1179/18.7.2013 Α.Υ.Ο, θα καταγράφονται οι τόκοι 

δανείου που χρεώνονται(δαπάνη) ή που πιστώνονται(έσοδο) από τις 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις και όχι το κεφάλαιο δανεισμού (σχετ. το αριθ. 

Δ12Β 1117062 ΕΞ2013/ 22.06.2013 έγγραφο μας). 

3.9 Μερίσματα 

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Νόμου 4172/2013 τα ενδοομιλικά μερίσματα 

που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο ή που είναι φορολογικός κάτοικος 

Ελλάδας απαλλάσσονται από το φόρο, εφόσον:α) ο λήπτης φορολογούμενος 

κατέχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) της 

αξίας ή το πλήθος του μετοχικού ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων 

ψήφου του νομικού προσώπου που διανέμει,  β) το ελάχιστο ποσοστό 

συμμετοχής διακρατείται επί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες και γ) το 

νομικό πρόσωπο που προβαίνει σε διανομή κερδών, τα οποία υπόκεινται σε 

φόρο, δεν έχει έδρα σε κράτος που περιλαμβάνεται στα μη συνεργάσιμα 

κράτη σύμφωνα με το άρθρο 65 του Κ.Φ.Ε 2. Το ανωτέρο ισχύει επίσης για 

νομικά πρόσωπα που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, εφόσον το 

ενδοομιλικό μέρισμα συνδέεται με επιχειρηματικές δραστηριότητες που 

διεξάγονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα εντός ή μέσω μόνιμης 

εγκατάστασης στην Ελλάδα.Εάν διανέμονται κέρδη από νομικό πρόσωπο σε 

λήπτη φορολογούμενο που δεν έχει διακρατήσει το ελάχιστο ποσοστό 

συμμετοχής επί είκοσι τέσσερις (24) μήνες, αλλά πληροί την προϋπόθεση γ' 

της παραγράφου 1, ή αυτή της παραγράφου 2, ο λήπτης φορολογούμενος 

μπορεί προσωρινά να ζητήσει την απαλλαγή που παρέχεται στις εν λόγω 

παραγράφους, εφόσον παρέχει εγγύηση στη Φορολογική Διοίκηση ίση με το 

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

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

κατάπτωση της εγγύησης, εφόσον ο λήπτης φορολογούμενος δεν διακρατεί 
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το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής επί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες. 

Η απαλλαγή καθίσταται οριστική και η εγγύηση λήγει κατά την ημερομηνία 

που συμπληρώνονται είκοσι τέσσερις (24) μήνες διακράτησης του ελάχιστου 

ποσοστού συμμετοχής. Στις περιπτώσεις των μόνιμων εγκαταστάσεων 

αλλοδαπού νομικού προσώπου στην Ελλάδα σχετικά με τις συναλλαγές τους 

με το κεντρικό, καθώς και με τα συνδεδεμένα πρόσωπα του κεντρικού τους 

στην αλλοδαπή, αλλά και των ημεδαπών νομικών προσώπων με μόνιμες 

εγκαταστάσεις στην αλλοδαπή, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής 

αίτησηςπροέγκρισης της μεθοδολογίας για την τιμολόγηση συγκεκριμένων 

μελλοντικών διασυνοριακών συναλλαγών τους με συνδεδεμένα πρόσωπα. 

ΠΟΛ. 1036/2015 αναφέρεται η απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου των 

ενδοομιλικών πληρωμών, μερισμάτων καθώς και τόκων και δικαιωμάτων, που 

έγιναν στο διάστημα 1.1.2014 έως 27.2.2014. 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1039/2015 εγκύκλιο διαταγή με την οποία δόθηκαν 

περαιτέρω οδηγίες σχετικά με το άρθρο 48 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., 

αναφέρεται ότι στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, οι τυχόν δαπάνες που 

έχουν πραγματοποιηθεί και συνδέονται με αυτή τη συμμετοχή, όπως 

συμβολαιογραφικά έξοδα, φόροι, αμοιβές τρίτων, κλπ., καθώς και τυχόν 

χρηματοοικονομικά έξοδα (τόκοι δανείων για την απόκτηση των συμμετοχών), 

κλπ., δεν εκπίπτουν στο σύνολό τους. 

Το σημαντικό του Διοικητικού εγγράφου έγγυται στην διευκρίνιση ότι η 

εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 48 του Ν.4172/2013 δεν 

συνδέεται με την καταβολή μερίσματος από το νομικό πρόσωπο που πληροί 

τις προϋποθέσεις των παρ.1 και 2 του ίδιου άρθρου, αλλά με τη διενέργεια 

τυχόν δαπανών (π.χ. τόκοι δανείων) που συνδέονται με τηνσυμμετοχή σε 

αυτό το νομικό πρόσωπο. Κατά συνέπεια, οι τυχόν επιχειρηματικές δαπάνες 

που έχουν πραγματοποιηθεί από νομικό πρόσωπο και οι οποίες συνδέονται 

με τη συμμετοχή του σε άλλο νομικό πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής των παρ.1 και 2 του άρθρου 48, δεν εκπίπτουν στο σύνολο τους 

στο φορολογικό έτος που πραγματοποιούνται, ανεξάρτητα αν στο έτος 

αυτόλαμβάνει χώρα διανομή κερδών από το νομικό πρόσωπο στο οποίο αυτό 

συμμετέχει. 
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3.10 Έλεγχος Μερισμάτων 

Οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου για τις πληρωμές των μερισμάτων 

εξαρτώνται κυρίως από το εάν αυτές γίνονται από την εταιρία ή από 

ανεξάρτητο γραφείο. Όταν η εταιρία έχει αναθέσει την παρακολούθηση των 

πληρωμών σε ανεξάρτητο πράκτορα, π.χ. τράπεζα, τότε υποχρεούται να του 

παραδώσει επικυρωμένο αντίγραφο της κατάστασης μετοχών που δικαιούνται 

μερίσματα, καθώς και την επιταγή με το ποσό του μερίσματος που θα 

καταβάλλει. Ο υπεύθυνος για την πληρωμή ενημερλωνει κάθε μέτοχο για τη 

διαδικασία είσπραξης του μερίσματος και στο τέλος της  διαδικασίας στέλνει 

το σχετικό κατάλογο με τις πληρωμές των μερισμάτων στην εταιρία. Η 

διαδικασία αυτή διευκολύνει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου από την 

διαπίστωση απάτης ή λάθους κατά τη διαδικασία διανομής μερίσματος.  
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4ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιαζόνται οι νόμοι που αφορούν τις ενδοομιλικές 

συναλλαγές, καθώς και οι σχετικές τροποποιήσεις που βασίζονται στους 

υπάρχοντες νόμους και αναφέρονται κυρίως στην υποχρέωση τεκμηρίωσης 

των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών με μια πιο μικρή αναφορά στη 

συγχώνευση επιχειρήσεων με απορρόφηση και στις ενδοομιλικές συναλλαγές 

εμποροβιομηχανικών εταιρειών, καθώς και σε όλα όσο αφορούν τον φάκελο 

τεκμηρίωσης που υποχρεούνται να τηρούν. Γίνεται αναφορά στις αλλαγές στα 

πρόστιμα του Κ.Φ.Δ. για εκπρόθεσμη υποβολή και ελλειπή φάκελο 

τεκμηρίωσης, καθώς καιστις περιπτώσεις που απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση τήρησης φακέλου τεκμηρίωσης. 

 

4.1 Υποχρέωση Τεκμηρίωσης Των Τιμών Ενδοομιλικών 

Συναλλαγών 

Σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών 

ενδοομιλικών συναλλαγών κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του 

ν.4172/2013 και του άρθρου 21 του ν.4174/2013 τον ΠΟΛ.1142/2.7.2015. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν.4172/2013, οι οποίες 

εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που 

πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2014 και μετά, 

ορίζεται ότι τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες όταν πραγματοποιούν 

συναλλαγές, μία ή περισσότερες, διεθνείς ή και εγχώριες, με συνδεδεμένα 

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

εμπορικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα ίσχυαν μεταξύ μη 

συνδεδεμένων προσώπων (ανεξάρτητων επιχειρήσεων) ή μεταξύ 

συνδεδεμένων προσώπων και τρίτων, οποιαδήποτε κέρδη τα οποία χωρίς 
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τους όρους αυτούς θα είχαν πραγματοποιηθεί από το νομικό πρόσωπο ή 

νομική οντότητα, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των 

διαφορετικών όρων (αρχή των ίσων αποστάσεων) περιλαμβάνονται στα 

κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας μόνον στο βαθμό που 

δεν μειώνουν το ποσό του καταβλητέου φόρου (παρ. 1). 

Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις γενικές 

αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές 

συναλλαγές (παρ. 2). 

Προκειμένου για την εκπλήρωση τήρησης της «αρχής των ίσων 

αποστάσεων», τα συνδεδεμένα κατά την έννοια της περ. ζ’ του άρθρου 2 του 

Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013) πρόσωπα, υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 21 του Ν. 4174/2013 (Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας), να 

τηρούν φάκελο τεκμηρίωσης και να υποβάλουν συνοπτικό πίνακα 

πληροφοριών, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από 

τις διατάξεις αυτές. 

Συγκεκριμένα, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες των 

περιπτώσεων γ’ και δ’ του άρθρου 2 του ΚΦΕ, για τις συναλλαγές καθώς και 

τη μεταφορά λειτουργιών που πραγματοποιούν με άλλα συνδεδεμένα 

πρόσωπα κατά την έννοια της περίπτωσης ζ’ του ιδίου άρθρου και οι οποίες 

εμπίπτουν στο άρθρο 50 και 51 του ΚΦΕ, υποχρεούνται να τηρούν τον 

Φάκελο Τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών του άρθρου 21 του 

ΚΦΔ. 

Την ίδια υποχρέωση τήρησης έχουν και οι μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα για τις συναλλαγές τους και τις μεταφορές 

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

στην αλλοδαπή, καθώς και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και νομικές 

οντότητες για τις συναλλαγές τους και μεταφορές λειτουργιών με μόνιμες 

εγκαταστάσεις που διατηρούν στην αλλοδαπή. 

Σύμφωνα με  την εφαρμογή των υποπεριπτώσεων αα’ και ββ’ της περ. ζ’ του 

άρθρου 2 του ν.4172/2013, οι έμμεσες συμμετοχές προκύπτουν με 
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πολλαπλασιασμό των κατεχόμενων ποσοστών μέσω των διαδοχικών 

βαθμίδων. 

Εάν, για παράδειγμα, 

 η εταιρεία Α συμμετέχει με ποσοστό 80% στο κεφάλαιο της εταιρείας Β, 

 η Β με τη σειρά της συμμετέχει με ποσοστό 60% στο κεφάλαιο της 

εταιρείας Γ και 

 η Γ συμμετέχει με ποσοστό 80% στο κεφάλαιο της εταιρείας Δ, 

τότε η εταιρεία Α συμμετέχει έμμεσα, 

 με 48% (80% x 60%) στο κεφάλαιο της εταιρείας Γ και 

 με 38,4% (48% x 80%) στο κεφάλαιο της εταιρείας Δ. 

Επίσης, σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ενός 

προσώπου από άλλο πρόσωπο ή άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής 

εξάρτησης δύο προσώπων από τρίτο πρόσωπο. 

Κατά την έννοια της υποπερίπτωσης γ των ως άνω διατάξεων, υπάρχει όταν 

ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά), προκύπτουν ή διαπιστώνονται ότι 

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

περισσότεροι διευθύνοντες σύμβουλοι ή διαχειριστές του διορίζονται από το 

άλλο πρόσωπο, πως το ίδιο πρόσωπο ή πρόσωπα που συμμετέχουν στη 

διοίκηση του ενός προσώπου με την ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου ή 

του διαχειριστή, συμμετέχουν και στη διοίκηση του άλλου προσώπου με την 

ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου ή διαχειριστή και ότι τρίτο πρόσωπο 

διορίζει και στα δύο πρόσωπα, περισσότερο από το ήμισυ των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου τους ή έναν ή περισσότερους από τους διευθύνοντες 

συμβούλους τους ή διαχειριστές τους. 

Όσον αφορά στη σχέση άμεσου ή έμμεσου ελέγχου ή άσκησης καθοριστικής 

επιρροής ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής ενός προσώπου σε 

άλλο πρόσωπο ή άμεσου ή έμμεσου ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης 

καθοριστικής επιρροής δυο προσώπων από τρίτο πρόσωπο, όταν προκύπτει 

ή διαπιστώνεται πως το πρόσωπο (εξαιρουμένων των χρηματοπιστωτικών 
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ιδρυμάτων) έχει δανείσει ή παρέχει εγγυήσεις για πιστώσεις του άλλου 

προσώπου και το ύψος του δανείου και των εγγυήσεων (αθροιστικά) 

υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου του ενεργητικού του 

δανειολήπτη, ή ότι τρίτο πρόσωπο (εξαιρουμένων των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων) έχει δανείσει ή παρέχει εγγυήσεις για πιστώσεις και στα δύο 

πρόσωπα και το ύψος του δανείου και των εγγυήσεων (αθροιστικά) 

υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου του ενεργητικού των 

δανειοληπτών, ή πως το ένα πρόσωπο προμηθεύει ή ορίζει τον/τους 

προμηθευτές σε ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατό (90%) των 

πρώτων και βοηθητικών υλών που απαιτούνται για την παραγωγή του 

συνόλου των προϊόντων του άλλου προσώπου και προκύπτει από σύμβαση 

(έγγραφη ή προφορική) ότι καθορίζει τις τελικές τιμές πώλησης των 

προϊόντων. 

Η σχέση δικαιοπάροχου – δικαιοδόχου σε περιπτώσεις συμβάσεων 

δικαιόχρησης (franchising) δεν συνιστά από μόνη της σχέση σύνδεσης κατά 

την έννοια της περ. ζ’ του άρθρου 2 του ν.4172/2013, 

Η σχέση του αποκλειστικού ή κύριου προμηθευτή εμπορευμάτων ή παροχής 

υπηρεσιών ενός προσώπου σε άλλο πρόσωπο, δεν συνιστά από μόνη της 

σχέση σύνδεσης κατά την έννοια της περ. ζ’ του άρθρου 2 του ν.4172/2013. 

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν.4172/2013, οι οποίες επίσης 

εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που 

πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2014 και μετά, 

ορίζεται ότι τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες όταν πραγματοποιούν 

συναλλαγές, μία ή περισσότερες, διεθνείς ή και εγχώριες, με συνδεδεμένα 

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

εμπορικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα ίσχυαν μεταξύ μη 

συνδεδεμένων προσώπων (ανεξάρτητων επιχειρήσεων) ή μεταξύ 

συνδεδεμένων προσώπων και τρίτων, οποιαδήποτε κέρδη τα οποία χωρίς 

τους όρους αυτούς θα είχαν πραγματοποιηθεί από το νομικό πρόσωπο ή 

νομική οντότητα, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των 

διαφορετικών όρων (αρχή των ίσων αποστάσεων) περιλαμβάνονται στα 
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κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας μόνον στο βαθμό που 

δεν μειώνουν το ποσό του καταβλητέου φόρου (παρ. 1). 

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και ερμηνεύονται 

σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 

τις ενδοομιλικές συναλλαγές (παρ. 2). 

Για την εκπλήρωση τήρησης της πιο πάνω αρχής τα συνδεδεμένα κατά την 

έννοια της περ. ζ’ του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. πρόσωπα, υποχρεούνται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.4174/2013 (Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας) να τηρούν φάκελο τεκμηρίωσης και να υποβάλουν 

συνοπτικό πίνακα πληροφοριών, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που 

προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές (σχετ. οι ΠΟΛ.1097/9.4.2014 και 

ΠΟΛ.1144/15.5.2014 Αποφάσεις του Γ.Γ.Δ.Ε.). 

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι υποχρέωση 

τήρησης της «αρχής των ίσων αποστάσεων», κατάρτισης φακέλου 

τεκμηρίωσης και υποβολής συνοπτικού πίνακα πληροφοριών έχουν μόνο τα 

νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, όπως αυτά ορίζονται στις 

περιπτώσεις γ’ και δ’ του άρθρου 2 του ν.4172/2013, για τις συναλλαγές τους 

με συνδεδεμένα πρόσωπα της περίπτωσης ζ’ του ίδιου άρθρου, είτε αυτά 

είναι νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, είτε φυσικά πρόσωπα, 

ανεξάρτητα εάν αυτά ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Επομένως και η κάθε είδους κοινοπραξία της περ. δ’ του άρθρου 2 εμπίπτει 

στις ως άνω διατάξεις για τις συναλλαγές της με συνδεδεμένα πρόσωπα. 

Αντίθετα, η ως άνω υποχρέωση δεν καταλαμβάνει σε καμία περίπτωση 

φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα εάν αυτά ασκούν επιχειρηματική 

δραστηριότητα (ατομική επιχείρηση) ή όχι, για τις συναλλαγές τους με άλλα 

συνδεδεμένα πρόσωπα. Επισημαίνεται ότι τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές 

οντότητες, τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος, βάσει των 

διατάξεων του ν.4172/2013 ή ειδικών διατάξεων νόμων, δεν έχουν 

υποχρέωση τεκμηρίωσης των συναλλαγών τους με συνδεδεμένα πρόσωπα.  
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Όσον αφορά τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, 

διευκρινίζεται ότι υποχρέωση τεκμηρίωσης με βάση τις διατάξεις των άρθρων 

50 και 51 του ν.4172/2013 και του άρθρου 21 του ν.4174/2013 έχουν σε κάθε 

περίπτωση οι μόνιμες εγκαταστάσεις των προσώπων αυτών στην Ελλάδα, 

κατά την έννοια είτε των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.4172/2013 ή της 

οικείας Σύμβασης περί Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας, για τις συναλλαγές 

τους με συνδεδεμένα με αυτές πρόσωπα, καθώς και για τις συναλλαγές που 

αναφέρονται ρητά στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 21 του ν.4172/2013. 

Η ανωτέρω υποχρέωση καταλαμβάνει και αλλοδαπό δικαιούχο νομικό 

πρόσωπο ή νομική οντότητα, κάτοικο χώρας με την οποία έχει υπογραφεί 

σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, που αποκτά εισόδημα από 

εκμετάλλευση ακίνητου στην Ελλάδα δίχως να εξετάζεται εάν υπάρχει ή όχι 

μόνιμη εγκατάσταση του στην Ελλάδα, καθόσον ο αλλοδαπός δικαιούχος για 

το εισόδημά του αυτό φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 

και 58 του ν.4172/2013 και για το σκοπό αυτό υποβάλλει δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ίδιου νόμου (σχετ. η 

ΠΟΛ.1069/23.3.2015 ερμηνευτική εγκύκλιος). 

Σε περιπτώσεις σύναψης δανειακών συμβάσεων καθώς και παροχής 

πιστώσεων, ταμειακών διευκολύνσεων και καταθέσεων μεταξύ συνδεδεμένων 

προσώπων της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 2 του ν.4172/2013 και 

προκειμένου για τον υπολογισμό των ορίων της παρ. 2 του άρθρου 21 

τουν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), βάσει των οποίων υφίσταται απαλλαγή ή 

υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών, 

λαμβάνεται υπόψη το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που 

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

υπολογίστηκαν. 

Ομοίως, για τις ανάγκες σύνταξης του φακέλου τεκμηρίωσης και κατάρτισης 

του περιεχομένου του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, αντικείμενο 

τεκμηρίωσης προκειμένου για τη διαπίστωση της τήρησης της «αρχής των 

ίσων αποστάσεων (Arm’sLengthPrinciple)», αποτελούν οι δεδουλευμένοι 

τόκοι του δανείου που χρεώνονται (δαπάνη) ή που πιστώνονται (έσοδο) και 

που προκύπτουν από την δανειακή σύμβαση, καθόσον οι τόκοι αυτοί 
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επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Διευκρινίζεται ότι κατά την παροχή εγγυήσεων, 

για τον υπολογισμό των ορίων της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν.4174/2013 

λαμβάνεται υπόψη μόνο το ύψος των προμηθειών ή αμοιβών εγγύησης. 

Επιπλέον, τα μερίσματα που καταβάλλονται σε μέτοχους καθώς και οι 

αμοιβές που λαμβάνουν τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων δεν αποτελούν 

ενδοομιλικές συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων και επομένως 

δεν εμπίπτουν ως αντικείμενο τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών του 

φακέλου τεκμηρίωσης και κατ’ επέκταση δεν αναφέρονται στο συνοπτικό 

πίνακα πληροφοριών. 

Επίσης, με τις διατάξεις του Κεφαλαίου A’ της ΠΟΛ.1097/9.4.2014 Απόφασης 

του Γ.Γ.Δ.Ε., όπως ισχύει, ορίζεται ότι σε περίπτωση διακοπής της σχέσης 

σύνδεσης στη διάρκεια του φορολογικού έτους, τότε υποχρέωση τεκμηρίωσης 

υφίσταται για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία 

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

οποίες είχαν υπογραφεί συμβάσεις κατά το χρονικό διάστημα που υφίστατο η 

σχέση σύνδεσης. Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω αφορούν συναλλαγές που 

διενεργήθηκαν το φορολογικό έτος διακοπής της σύνδεσης και όχι σε επόμενα 

έτη. 

Όσον αφορά στις ελεγκτικές πρακτικές σχετικά με τη χρήση τράπεζας 

πληροφοριών, την αναζήτηση συγκριτικών στοιχείων και την αποδεκτή 

μέθοδο καθορισμού των ενδοομιλικών συναλλαγών επισημαίνεται ότι 

σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ζ’ της ΠΟΛ.1097/9.4.2014 Απόφασης του Γενικού 

Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με 

την ΠΟΛ.1144/15.5.2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 

Εσόδων, προκειμένου για την άντληση συγκριτικών στοιχείων μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε τράπεζα πληροφοριών, με υποχρεωτική 

αναφορά στο φάκελο τεκμηρίωσης των στοιχείων της. 

Συνεπώς, εφόσον η υπόχρεη επιχείρηση χρησιμοποιήσει δεδομένα τα οποία 

δεν άντλησε από αναγνωρισμένη τράπεζα πληροφοριών, αυτά δεν θα 

απορρίπτονται εκ προοϊμίου από την αρμόδια ελεγκτική αρχή, αλλά θα 

ελέγχονται για την αξιοπιστία τους. 
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Ακόμη, σε περίπτωση που από την εφαρμογή της ακολουθούμενης μεθόδου 

ενδοομιλικής τιμολόγησης και τη χρήση συγκριτικών στοιχείων προκύπτει ένα 

εύρος τιμών ή κέρδους, τότε χρησιμοποιείται η μέθοδος των τεταρτημορίων με 

απόρριψη του 25% των χαμηλότερων και του 25% των υψηλότερων τιμών. 

Επειδή παρατηρήθηκε ότι χρησιμοποιούνται πολλοί τρόποι για τον 

υπολογισμό των τεταρτημορίων και προκειμένου να υπάρχει ομοιόμορφη 

εφαρμογή, αυτά θα υπολογίζονται σύμφωνα με τις αρχές της στατιστικής ως 

κάτωθι (καθόσον πρόκειται για σειρά αταξινόμητων τιμών ή ποσοστών και όχι 

κατανομή συχνοτήτων): 

Οι τιμές ή τα ποσοστά θα ταξινομούνται κατά αύξουσα σειρά και στη συνέχεια 

τα διαστήματα θα υπολογίζονται ως εξής: 

Q1 = πρώτο τεταρτημόριο = η τιμή ή το ποσοστό που βρίσκεται στη θέση 

(ν+1)/4 

Q2 = διάμεσος = η τιμή ή το ποσοστό που βρίσκεται στη θέση (ν+1)/2 

Q3 = τρίτο τεταρτημόριο = η τιμή ή το ποσοστό που βρίσκεται στη θέση 

3(ν+1)/4 (όπου ν το πλήθος των τιμών ή ποσοστών, για το οποίο θα πρέπει 

να ισχύει ν≥5) 

Αν ο αριθμός της θέσης που προκύπτει σε εφαρμογή των παραπάνω δεν 

είναι ακέραιος αριθμός, τότε η τιμή ή το ποσοστό θα υπολογίζεται ως αυτή της 

θέσης του ακέραιου μέρους που προκύπτει πλέον το γινόμενο του δεκαδικού 

μέρους επί τη διαφορά της θέσης του ακεραίου από την επόμενη θέση. 

Επίσης, τονίζεται ότι ως συμβατή με την «αρχή των ίσων αποστάσεων» 

θεωρείται οποιαδήποτε τιμή ή ποσοστό μεταξύ πρώτου και τρίτου 

τεταρτημορίου). 

Η απόρριψη της τιμής ή του ποσοστού κατά τον φορολογικό έλεγχο θα πρέπει 

να είναι πλήρως αιτιολογημένη. 
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Όταν για τον προσδιορισμό των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών 

χρησιμοποιείται η μέθοδος της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης συναλλαγής 

(μέθοδος CUP), ως συγκρίσιμες τιμές θα λαμβάνονται τιμές παρόμοιων 

συναλλαγών μεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται το 

διάστημα διενέργειας της ενδοομιλικής συναλλαγής. Όταν για τον 

προσδιορισμό χρησιμοποιούνται περιθώρια κέρδους (μικτά ή καθαρά), τότε 

ως συγκριτικά στοιχεία θα χρησιμοποιούνται τα περιθώρια συγκρίσιμων 

επιχειρήσεων των τριών (3) αμέσως προηγούμενων φορολογικών ετών 

(σταθμισμένος μέσος όρος των περιθωρίων αυτών). 

Σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιούνται τα περιθώρια του φορολογικού 

έτους στο οποίο διενεργούνται οι συναλλαγές διότι αυτά δεν είναι διαθέσιμα το 

χρόνο πραγματοποίησης των συγκεκριμένων συναλλαγών. Σε κάθε 

περίπτωση τα περιθώρια κέρδους, όπως αυτά προσδιορίζονται με βάση τη 

φορολογική νομοθεσία, δεν μπορεί να είναι εκτός του αποδεκτού εύρους 

ανεξάρτητα του τρόπου σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων της 

επιχείρησης. 

Κατά την αναζήτηση συγκριτικών στοιχείων, δεν θα απορρίπτονται εκ των 

προτέρων επιχειρήσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα 

στοιχεία για τη συνδεσιμότητα και συγκρισιμότητά τους (επονομαζόμενες non 

name επιχειρήσεις). Αν όμως κάποια επιχείρηση επιλεγεί στο τελικό δείγμα 

και εξακολουθούν να μην βρίσκονται ή να προσκομίζονται όλα τα 

απαιτούμενα στοιχεία για να ελεγχθεί η ανεξαρτησία ή η συγκρισιμότητά της, 

αυτή δεν θα γίνεται δεκτή. 

Επίσης, για την αναζήτηση συγκριτικών στοιχείων, θα χρησιμοποιούνται 

δεδομένα που είναι διαθέσιμα, από οποιαδήποτε πηγή, την ημερομηνία 

κατάρτισης του φακέλου τεκμηρίωσης. Αν χρησιμοποιούνται τράπεζες 

πληροφοριών, η αναζήτηση θα γίνεται στις εκδόσεις που είναι διαθέσιμες από 

τη λήξη του φορολογικού έτους και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 

του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών του άρθρου 21 παρ.3 του ν.4174/2013 

και όχι με προγενέστερες ή μεταγενέστερες εκδόσεις. 
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Σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΣΤ’ της ΠΟΛ.1097/9.4.2014, απόφασης του Γενικού 

Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με 

την ΠΟΛ.1144/15.5.2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 

Εσόδων, εφόσον δεν μεταβληθούν οι συνθήκες λειτουργίας του, ο 

φορολογούμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ίδια συγκριτικά στοιχεία που 

προέκυψαν από βάσεις δεδομένων/τράπεζες πληροφοριών και στα τρία (3) 

επόμενα φορολογικά έτη, με επικαιροποίηση των χρηματοοικονομικών 

δεδομένων για κάθε φορολογικό έτος. 

Εξυπακούεται ότι εκτός της επικαιροποίησης των χρηματοοικονομικών 

δεδομένων, θα πρέπει να ελέγχεται και εάν οι επιχειρήσεις που υπήρχαν στο 

αρχικό συγκριτικό δείγμα εξακολουθούν να είναι ανεξάρτητες και συγκρίσιμες. 

Εάν κάποια από αυτές δεν πληροί τα προαναφερόμενα θα αφαιρείται από το 

συγκριτικό δείγμα. Επίσης, θα γίνεται νέα έρευνα, με όλα τα βήματα, 

τουλάχιστον ανά τριετία. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η ορθή τήρηση των υποχρεώσεων των νομικών 

προσώπων και νομικών οντοτήτων που απορρέουν από τις διατάξεις περί 

ενδοομιλικών συναλλαγών της φορολογικής νομοθεσίας ελέγχεται από τη 

Φορολογική Διοίκηση στο πλαίσιο επιτόπιου μερικού ή πλήρους ελέγχου, με 

αντικείμενο και τη φορολογία εισοδήματος 

4.2 Ενδοομιλικές Συναλλαγές Εμποροβιομηχανικών Εταιριών 

Υποχρεοι Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών Σύμφωνα με τον 

νόμο 4174/2013 και συγκεκριμένα τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 21 για τις μεταξύ τους συναλλαγές που εμπίπτουν στο άρθρο 50 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και τη μεταξύ τους μεταφορά 

λειτουργιών του άρθρου 51 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τα 

συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια της περίπτωσης ζ' του άρθρου 2 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, υποχρεούνται να τηρούν Φάκελο 

Τεκμηρίωσης. Φάκελο Τεκμηρίωσης υποχρεούνται να τηρούν και οι μόνιμες 

εγκαταστάσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, για τις παραπάνω 
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συναλλαγές τους με το κεντρικό ή με τα συνδεδεμένα πρόσωπα του κεντρικού 

τους στην αλλοδαπή. 

Την ίδια υποχρέωση τήρησης έχουν και οι μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα για τις συναλλαγές τους και τις μεταφορές 

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

στην αλλοδαπή, καθώς και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και νομικές 

οντότητες για τις συναλλαγές τους και μεταφορές λειτουργιών με μόνιμες 

εγκαταστάσεις που διατηρούν στην αλλοδαπή. Σε περίπτωση που στη 

διάρκεια του φορολογικού έτους για το οποίο καταρτίζεται ο φάκελος 

τεκμηρίωσης, ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες καταστούν 

συνδεδεμένες κατά την έννοια της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. η 

υποχρέωση τεκμηρίωσης υφίσταται για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν 

από την ημερομηνία σύνδεσής τους και μετά. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου 

ορίζεται ότι οι ανωτέρω υπόχρεοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

τήρησης Φακέλου Τεκμηρίωσης, εφόσον οι παραπάνω συναλλαγές ή 

μεταφορά λειτουργιών ανέρχονται μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά 

φορολογικό έτος και αθροιστικώς όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου δεν 

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

παραπάνω συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών ανέρχονται μέχρι διακόσιες 

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

εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ 

ανά φορολογικό έτος. 

Για την εφαρμογή των προηγούμενων περιπτώσεων α) και β) ως κύκλος 

εργασιών, σε περίπτωση ομίλου, λαμβάνεται το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των 

ακαθαρίστων εσόδων του υπόχρεου όπως αυτά προκύπτουν σύμφωνα με τη 

φορολογική νομοθεσία και του ποσού κατά το οποίο συμβάλλει ο υπόχρεος 

στα ακαθάριστα έσοδα του ενοποιημένου ισολογισμού του ομίλου σύμφωνα με 

τις αρχές και κανόνες των Δ.Π.Χ.Α. και Δ.Λ.Π., εφόσον υπάρχει υποχρέωση 

τήρησης αυτών. 
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Σε περίπτωση μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα 

αυτή θα πρέπει να διαθέτει στον έλεγχο και τα στοιχεία του κεντρικού της στην 

αλλοδαπή που να αποδεικνύουν το ύψος των μεταξύ τους συναλλαγών και 

των ακαθαρίστων εσόδων της 

Στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν.4174/2013 ορίζεται 

μεταξύ άλλων ότι ο Φάκελος Τεκμηρίωσης καταρτίζεται εντός τεσσάρων (4) 

μηνών από το τέλος του φορολογικού έτους και συνοδεύεται από Συνοπτικό 

Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική 

Διοίκηση μέσα στην ίδια προθεσμία. 

Περαιτέρω, με τις ΠΟΛ.1097/9.4.2014 και ΠΟΛ.1144/15.5.2014 αποφάσεις 

του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίστηκε το περιεχόμενο του 

Φακέλου Τεκμηρίωσης και του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών, οι 

αποδεκτές μέθοδοι καθορισμού τιμών των συναλλαγών και οι μέθοδοι 

καθορισμού του αποδεκτού εύρους των τιμών ή του περιθωρίου κέρδους για 

την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.4174/2013. 

Εξάλλου, με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως ισχύουν, ορίζεται ότι 

ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες που επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις 

του νόμου αυτού, λαμβάνουν ειδική άδεια εγκατάστασης και οφείλουν να 

πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του αρ. 2 του 

α.ν. 89/1967, λαμβάνοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ για 

τις ενδοομιλικές συναλλαγές, να εφαρμόζουν ποσοστό (περιθώριο) κέρδους 

στα πάσης φύσεως έξοδά και αποσβέσεις τους πλην του φόρου εισοδήματος 

(μέθοδος cost-plus), το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτατο από 5% και 

εγκρίνεται με την απόφαση εγκατάστασής τους. 

Οι εν λόγω εταιρείες υπόκειται σε φορολογία στην Ελλάδα με βάση τον 

εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στο καθαρό τους 

κέρδος το οποίο προκύπτει από την αφαίρεση όλων των εξόδων επί των 

οποίων υπολογίζεται το ποσοστό κέρδους, εφόσον τεκμηριώνονται από την 

μελέτη τεκμηρίωσης περιθωρίου κέρδους και λοιπά παραστατικά στοιχεία. 
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Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων και προς αποφυγή πρόσθετου 

διοικητικού βάρους, αλληλοεπικαλύψεων αρμοδιοτήτων αλλά και επιπλέον 

επιβάρυνσης των επιχειρήσεων, γίνεται δεκτό ότι ειδικά οι 

εμποροβιομηχανικές ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρίες7 που έχουν υπαχθεί 

στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως ισχύουν, εκπληρώνουν την υποχρέωση 

τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών του άρθρου 21 του ν.4174/2013 

(ήτοι Φάκελο Τεκμηρίωσης και συνοδευτικό Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών), 

μέσω της μελέτης τεκμηρίωσης του περιθωρίου κέρδους που υποβάλλουν και 

της σχετικής Υπουργικής Απόφασης που εκδίδεται για την υπαγωγή τους 

στιςεν λόγω διατάξεις, καθόσον προσδιορίζουν τα ακαθάριστα έσοδά τους με 

τη μέθοδο κόστους πλέον περιθώριο κέρδους (Cost plus Method), δηλαδή με 

μία εκ των αποδεκτών μεθόδων προσδιορισμού των τιμών των ενδοομιλικών 

συναλλαγών των Κατευθυντήριων Οδηγιών του ΟΟΣΑ περί Ενδοομιλικών 

Τιμολογήσεων για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και τις φορολογικές αρχές 

(OECD Transfer Pricing Guidelines for Tax Administrations and Multinational 

Enterprises), όπως κάθε φορά επικαιροποιούνται (τελευταία 

επικαιροποιημένη έκδοση 2010). 

Σε περίπτωση διακοπής της σχέσης σύνδεσης στη διάρκεια του φορολογικού 

έτους, υποχρέωση τεκμηρίωσης υφίσταται για συναλλαγές που 

πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία διακοπής της σχέσης, καθώς και 

για μεταγενέστερες συναλλαγές, για τις οποίες είχαν υπογραφεί σχετικές 

συμβάσεις κατά το χρονικό διάστημα που υφίστατο η σχέση σύνδεσης. 

  

                                                           
7Υπ.Οικονομικών ,α.ν.89/1967 και ΠΟΛ.1093/22.4.2015 «Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση 

τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των εμποροβιομηχανικών εταιριών». 
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4.3 Φάκελος Τεκμηρίωσης 

Για τις μεταξύ τους συναλλαγές που εμπίπτουν στο άρθρο 50 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και τη μεταξύ τους μεταφορά λειτουργιών 

του άρθρου 51 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τα συνδεδεμένα 

πρόσωπα κατά την έννοια της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 2 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος, υποχρεούνται να τηρούν Φάκελο Τεκμηρίωσης. 

Φάκελο Τεκμηρίωσης υποχρεούνται να τηρούν και οι μόνιμες εγκαταστάσεις 

αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, για τις παραπάνω συναλλαγές τους 

με το κεντρικό ή με τα συνδεδεμένα πρόσωπα του κεντρικού τους στην 

αλλοδαπή, καθώς και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για 

τις παραπάνω συναλλαγές τους με μόνιμες εγκαταστάσεις που διατηρούν 

στην αλλοδαπή. 

Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης 

Φακέλου Τεκμηρίωσης, εφόσον οι συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών 

ανέρχονται μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος και 

αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου δεν υπερβαίνει τα πέντε 

(5) εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ή οι συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών 

ανέρχονται μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ ευρώανά φορολογικό 

έτος  και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τα 

πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ετησίως. 

Το περιεχόμενο του Φακέλου Τεκμηρίωσης και του Συνοπτικού Πίνακα 

πληροφοριών, οι αποδεκτές μέθοδοι καθορισμού τιμών των συναλλαγών και 

οι μέθοδοι καθορισμού του αποδεκτού εύρους των τιμών ή του περιθωρίου 

κέρδους έχουν καθορισθεί με τις ΠΟΛ.1097/9.4.2014 και 

ΠΟΛ.1144/15.5.2014 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. 

Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι αντικείμενο της 

τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών των υπόχρεων ημεδαπών νομικών 

προσώπων και οι νομικών οντοτήτων των περιπτώσεων γ’ και δ’ του άρθρου 

2 του ΚΦΕ, είναι, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, τα κέρδη από συναλλαγές 

με συνδεδεμένα πρόσωπα στον βαθμό που δεν μειώνουν το ποσό του 

καταβλητέου φόρου, συνάγεται ότι οι δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται 
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φορολογικά για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και 

αναμορφώνονται με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της 

επιχείρησης (δηλούμενες λογιστικές διαφορές) δεν αποτελούν αντικείμενο 

τεκμηρίωσης σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων, έστω και αν 

αφορούν ενδοομιλικές συναλλαγές. 

Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρονται στον Φάκελο Τεκμηρίωσης καθώς και 

στον σχετικό κατάλογο ενδοομιλικών συναλλαγών προς τεκμηρίωση του 

Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών, με την επισήμανση ότι πρόκειται για 

δαπάνες που έχουν αναμορφωθεί φορολογικά. 

Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης αποτελείται από το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και 

τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, κατά περίπτωση, και συνοδεύεται από 

Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη 

Φορολογική Διοίκηση εντός τεσσάρων (4) μηνών από το τέλος κάθε 

φορολογικού έτους. Τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποβάλλουν 

Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών για κάθε φορολογικό έτος, εφόσον δεν 

εμπίπτουν στις εξαιρετικές περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 2 του 

παρόντος. 

Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης τηρείται στην έδρα του υπόχρεου καθ’ όλο το 

χρονικό διάστημα, για το οποίο υφίσταται υποχρέωση διαφύλαξης των 

βιβλίων και στοιχείων του αντίστοιχου φορολογικού έτους. Ο Φάκελος 

Τεκμηρίωσης τίθεται στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης οποτεδήποτε 

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

αιτήματος από τον υπόχρεο. 

Σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών της αγοράς που επηρεάζουν την 

πληροφόρηση και τα δεδομένα που περιέχονται στο Φάκελο Τεκμηρίωσης, ο 

υπόχρεος οφείλει να ενημερώνει ή να επικαιροποιεί το Φάκελο Τεκμηρίωσης 

έως το τέλος του φορολογικού έτους, εντός του οποίου έλαβε χώρα η 

μεταβολή. 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται και εξειδικεύονται το 

ακριβές περιεχόμενο και τα στοιχεία που περιέχονται στο Φάκελο 
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Τεκμηρίωσης, το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, τον Ελληνικό Φάκελο 

Τεκμηρίωσης και το Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, οι περιπτώσεις κατά τις 

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

αποδεκτές μέθοδοι καθορισμού των τιμών των συναλλαγών και οι μέθοδοι 

καθορισμού του αποδεκτού εύρους των τιμών ή του περιθωρίου κέρδους και 

ο υπολογισμός του κύκλου εργασιών για τους υπόχρεους που εξαιρούνται 

από την υποχρέωση τήρησης φακέλου τεκμηρίωσης. Με όμοια απόφαση 

μπορεί να καθορίζεται   κύκλος εργασιών, με βάση τον οποίο οι υπόχρεοι 

εξαιρούνται από την υποχρέωση τήρησης φακέλου τεκμηρίωσης, η μέθοδος 

υπολογισμού του κύκλου εργασιών, καθώς και να προβλέπεται απλοποιημένη 

διαδικασία για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

Με την ευκαιρία της υποχρέωσης σύνταξης φακέλου τεκμηρίωσης και 

υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Ενδοομιλικών Συναλλαγών, για τα φορολογικά 

έτη που έληξαν 31.12.2015, μέχρι 30.10.2015 παραθέτουμε την Απόφαση 

ΠΟΛ 1097/2014, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1144/2014 και τις 

διευκρινίσεις που δόθηκαν με την ΠΟΛ 1142/2015 και άλλα έγγραφα της 

ΓΓΔΕ. 

Περιεχόμενο Φακέλου Τεκμηρίωσης 

Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των στοιχείων, σύμφωνα με τον 

ΠΟΛ.1097/9.4.2014 (ΦΕΚ Β’ 883/09-04-2014), που περιέχονται στο Φάκελο 

Τεκμηρίωσης, στο Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, τον Ελληνικό Φάκελο 

Τεκμηρίωσης και το Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, των περιπτώσεων κατά 

τις οποίες οι παραπάνω Φάκελοι Τεκμηρίωσης θεωρούνται μη πλήρεις ή μη 

επαρκείς, των αποδεκτών μεθόδων καθορισμού τιμών των συναλλαγών και 

των μεθόδων καθορισμού του αποδεκτού εύρους των τιμών ή του περιθωρίου 

κέρδους για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.4174/2013 

Ο φάκελος τεκμηρίωσης αποτελείται από δύο μέρη, τον βασικό φάκελο 

τεκμηρίωσης και τον ελληνικό φάκελο τεκμηρίωσης, ο οποίος συμπληρώνει 

τον βασικό φάκελοκαι περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις προς 

τεκμηρίωση συναλλαγές. 
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Βασικός Φάκελος Τεκμηρίωσης 

Ο βασικός φάκελος, ο οποίος σε περίπτωση ομίλου είναι κοινός για όλες τις 

επιχειρήσεις του ομίλου, περιέχει κοινές τυποποιημένες πληροφορίες για τον 

υπόχρεο, τις μόνιμες εγκαταστάσεις του και τα συνδεδεμένα με αυτόν 

πρόσωπα. Πιο αναλυτικά περιλαμβάνει μια γενική περιγραφή των 

δραστηριοτήτων και της στρατηγικής του υπόχρεου, συμπεριλαμβανομένων 

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

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

λειτουργικής δομής του, που περιλαμβάνει το οργανόγραμμα, τον κατάλογο 

των μελών του, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων 

εγκαταστάσεων,περιγραφή της σχέσης σύνδεσης αυτών, καθώς και τις 

αλλαγές σε σύγκριση με το προηγούμενο φορολογικό έτος στην ιδιοκτησία 

των άυλων περιουσιακών στοιχείων, των χρηματοοικονομικών συναλλαγών 

και των φορολογικών αποτελεσμάτων του ομίλου, μια γενική περιγραφή των 

συνδεδεμένων προσώπων ή και των μονίμων εγκαταστάσεών τους που 

συμμετέχουν στις προς τεκμηρίωση συναλλαγές και μια γενική περιγραφή των 

προς τεκμηρίωση συναλλαγών στις οποίες συμμετέχουν τα συνδεδεμένα 

πρόσωπα, ήτοι μια γενική περιγραφή της φύσης των συναλλαγών (πώληση 

αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χρηματοοικονομικές συναλλαγές, άυλα 

περιουσιακά στοιχεία, κ.λπ.), της ροής των τιμολογίων και του ύψους των 

συναλλαγών 

Επίσης περιλαμβάνει μια γενική περιγραφή των επιτελούμενων λειτουργιών, 

των κινδύνων που αντιμετωπίζονται, καθώς και των αλλαγών που μπορεί να 

επέρχονται στις λειτουργίες και στους κινδύνους σε σχέση με το προηγούμενο 

φορολογικό έτος, την ιδιοκτησία άυλων περιουσιακών στοιχείων (διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, εμπορικές ονομασίες, τεχνογνωσία, κ.λπ.) 

και την πληρωμή ή είσπραξη δικαιωμάτων, μια περιγραφή της τιμολογιακής 

πολιτικής του που να επεξηγεί την τήρηση της αρχής της ανοιχτής αγοράς 

(Arm’sLengthPrinciple) στις ενδοομιλικές συναλλαγές, κατάλογο συμφωνιών 

κατανομής κόστους, αποφάσεων προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής 

τιμολόγησης και δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τα μέλη του ομίλου, 

σχετικά με τον καθορισμό των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών τους, και 
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περιγραφή των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν εντός του φορολογικού 

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

σχέση σύνδεσης εντός του ιδίου φορολογικού έτους, πριν την σύνδεση ή μετά 

τη διακοπή προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα, εάν πληρούν τα κριτήρια 

συγκρισιμότητας, να χρησιμοποιηθούν ως συγκριτικά στοιχεία. 

Ελληνικός Φάκελος Τεκμηρίωσης 

Ο Ελληνικός φάκελος τεκμηρίωσης περιέχει μία λεπτομερή περιγραφή του 

υπόχρεου και της στρατηγικής του, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών που 

έγιναν σε σύγκριση με το προηγούμενο φορολογικό έτος, μία λεπτομερή 

περιγραφή των προς τεκμηρίωση συναλλαγών η οποία περιλαμβάνει τη φύση 

των συναλλαγών (πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χρηματοοικονομικές 

συναλλαγές, άυλα περιουσιακά στοιχεία, κλπ.), τη ροή των τιμολογίων και το 

ύψος των συναλλαγών. 

Περιγραφή των έκτακτων συναλλαγών ή γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που προκύπτουν από τη μεταφορά λειτουργιών όπως αυτή ορίζεται 

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

Ειδικότερα σε περίπτωση πώλησης/αγοράς ή μεταβίβασης άυλων 

περιουσιακών στοιχείων σε ή από συνδεδεμένο πρόσωπο, πρόσθετες 

πληροφορίες (σχετικά με τις συναλλαγές αυτές) για την τήρηση της αρχής των 

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

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

ανεξάρτητο πρόσωπο θα ήταν διατεθειμένο να αποκτήσει το εν λόγω άυλο 

περιουσιακό στοιχείο υπό συγκρίσιμες συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τα 

αναμενόμενα οφέλη και τη χρησιμότητα για την επιχείρησή του. 

Επίσης περιέχει μία συγκριτική ανάλυση, δηλαδή τα χαρακτηριστικά των 

περιουσιακών στοιχείων και των υπηρεσιών, καθώς και συναφείς 

πληροφορίες σχετικά με εσωτερικά και/ή εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία, 

εφόσον διατίθενται. Ειδικοί παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη 

προκειμένου να δικαιολογηθεί η συγκρισιμότητα των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων και η σύμφωνη με την αρχή των ίσων αποστάσεων τιμή όπως τα 
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αναμενόμενα οφέλη, γεωγραφικοί περιορισμοί, μεταβίβαση δικαιωμάτων 

αποκλειστικότητας ή όχι, συμμετοχή του αποκτώντος στις μελλοντικές 

εξελίξεις 

Επιπλέον περιέχει μια επεξήγηση για την επιλογή και τον τρόπο εφαρμογής 

της/των μεθόδου/ων καθορισμού των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών, 

μια περιγραφή της εφαρμογής της πολιτικής του υπόχρεου σχετικά με το 

καθορισμό των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών, δέσμευση του 

υπόχρεου να παρέχει κάθε συμπληρωματική πληροφορία σχετική με τις 

ενδοομιλικές συναλλαγές του, κατόπιν αιτήματος της Φορολογικής Διοίκησης 

και εντός εύλογης προθεσμίας, ιδιαιτέρως στη περίπτωση φορολογικού 

ελέγχου, δικαιολόγηση του τρόπου υπολογισμού της αναπροσαρμογής, όταν 

ο υπόχρεος αναπροσαρμόζει τα φορολογητέα κέρδη του προκειμένου να 

συμμορφωθεί με την αρχή των ίσων αποστάσεων, περιγραφή και λεπτομερή 

αιτιολόγηση τυχόν προσαρμογών που έχουν γίνει για την επίτευξη 

συγκρισιμότητας, πρόσθετες πληροφορίες για συναλλαγές που διενεργούνται 

με συνδεδεμένα πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα ή έχουν τη φορολογική 

τους κατοικία σε κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα, που σε 

περίπτωση ομίλου θα περιλαμβάνουν και τα στοιχεία του ισολογισμού και της 

κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως του/των συνδεδεμένου/ων 

προσώπου/ων και διάγραμμα ροής των συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων 

και των έκτακτων, αντίγραφα των συμβάσεων που διέπουν τις υπό 

τεκμηρίωση συναλλαγές. 

Χρόνος Κατάρτισης, Διαφύλαξης & Διάθεσης 

Κάθε υπόχρεο πρόσωπο θα πρέπει να τηρεί την αρχή των ίσων αποστάσεων 

κατά το χρόνο διενέργειας των συναλλαγών του με συνδεδεμένα πρόσωπα. 

Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης καταρτίζεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από το 

τέλος του φορολογικού έτους που αφορά, τηρείται στην έδρα του υπόχρεου 

και διαφυλάσσεται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα για το οποίο υφίσταται 

σχετική υποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων του αντίστοιχου 

φορολογικού έτους. 
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Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης τίθεται στη διάθεση της φορολογικής διοίκησης 

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

του σχετικού αιτήματος από τον υπόχρεο. 

Γλώσσα Τήρησης 

Τα στοιχεία του «βασικού φακέλου τεκμηρίωσης» τηρούνται σε γλώσσα 

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

όμιλο, με υποχρέωση μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα εφόσον ζητηθεί 

από την φορολογική αρχή, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και όχι πέραν 

των τριάντα (30) ημερών από την επίδοση σχετικής πρόσκλησης. Σε όλες τις 

λοιπές περιπτώσεις τα στοιχεία του φακέλου τεκμηρίωσης τηρούνται στην 

ελληνική γλώσσα. Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης τηρείται είτε σε έντυπη, είτε σε 

ηλεκτρονική μορφή. 

Περιεχόμενο Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών 

Οι υπόχρεοι σε τήρηση Φακέλου Τεκμηρίωσης υποβάλλουν Συνοπτικό Πίνακα 

Πληροφοριών για κάθε φορολογικό έτος, ηλεκτρονικά στη Φορολογική 

Διοίκηση (Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές)) του 

Υπουργείου Οικονομικών εντός τεσσάρων (4) μηνών από το τέλος του 

φορολογικού έτους. 

Ο συνοπτικός πίνακας πληροφοριών είναι συνοδευτικός του Φακέλου 

Τεκμηρίωσης και υποβάλλεται προκειμένου να αξιοποιηθούν φορολογικά οι 

παρεχόμενες πληροφορίες και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 

εκλαμβάνεται ως πλήρης και εκτενής τεκμηρίωση των ενδοομιλικών 

συναλλαγών προκειμένου να κριθεί ως απόδειξη για την συμβατότητα των 

τελευταίων με την έννοια της παρ.1 του άρθρου 50 του Κ.Φ.Ε. («αρχή της 

ανοιχτής αγοράς ή της ελεύθερης αγοράς ή των ίσων αποστάσεων − Arm’s 

Length Principle»). 

Ο συνοπτικός πίνακας πληροφοριών υποβάλλεται με βάση το υπόδειγμα, το 

οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της παρούσας. 



92 
 

Επικαιροποίηση του Φακέλου Τεκμηρίωσης 

Στο Φάκελο Τεκμηρίωσης περιλαμβάνεται ειδικό κεφάλαιο όπου 

περιγράφονται γεγονότα που έχουν αντίκτυπο στις πληροφορίες και τα 

στοιχεία που παρέχονται σε αυτόν και που οφείλονται σε οιαδήποτε μεταβολή 

των συνθηκών της αγοράς σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος. 

Τόσο ο βασικός όσο και ο ελληνικός Φάκελος Τεκμηρίωσης θα πρέπει να 

επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε 

επόμενο φορολογικό έτος. 

Εάν ο φορολογούμενος αποδεικνύει ότι οι συνθήκες λειτουργίας του 

παρέμειναν αμετάβλητες, τα συγκριτικά στοιχεία που προέκυψαν από έρευνα 

σε βάσεις δεδομένων δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τρία (3) φορολογικά 

έτη εφόσον τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επικαιροποιούνται κάθε 

φορολογικό έτος, προκειμένου να αποδεικνύεται η τήρηση της αρχής των 

ίσων αποστάσεων. 

Ο υπόχρεος οφείλει να επικαιροποιεί πλήρως το φάκελο τεκμηρίωσης, 

προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για το επόμενο φορολογικό έτος, εφόσον 

υπάρχει αλλαγή στις συνθήκες της αγοράς η οποία επηρεάζει τις πληροφορίες 

και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτόν. 

Η επικαιροποίηση του Φακέλου γίνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από το 

τέλος του φορολογικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου προέκυψε η ανάγκη 

επικαιροποίησης. 

Μη πλήρης ή μη επαρκής φάκελος τεκμηρίωσης και 

ανακριβής ή ατελής συνοπτικός πίνακας πληροφοριών 

Προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 56 του ν. 

4174/2013, ο Φάκελος Τεκμηρίωσης θεωρείται μη πλήρης ή μη επαρκής 

εφόσον δεν έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 

απόφαση, έχει ελλείψεις ως προς το περιεχόμενο ή περιλαμβάνει ανακριβείς 

πληροφορίες που καθιστούν ανέφικτες τις ελεγκτικές επαληθεύσεις ορθότητας 

υπολογισμού ή τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών και οι 
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οποίες δεν θεραπεύονται από τις πρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται 

στον έλεγχο. 

Ο συνοπτικός πίνακας πληροφοριών θεωρείται ανακριβής/ατελής όταν δεν 

συμφωνεί με το περιεχόμενο του φακέλου τεκμηρίωσης και όταν δε 

δηλώνονται σε αυτόν ορθά και πλήρως τα οριζόμενα στοιχεία του 

παραρτήματος της ΠΟΛ.1097/9.4.2014. 

Προθεσμία Συμμόρφωσης 

Η προετοιμασία του Φακέλου Τεκμηρίωσης και υποβολής του Συνοπτικού 

Πίνακας Πληροφοριών είναι τέσσερεις μήνες από τη λήξη της 

διαxειριστικήςxρήσης της Εταιρείας. Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης πρέπει να 

υποβάλλεται στην Φορολογική Διοίκηση σε περίπτωση φορολογικού ελέγxου 

εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του σxετικού αιτήματος. 

Συνέπειες Μη Συμμόρφωσης 

Αν κατά τον έλεγxο διαπιστωθεί η μη τήρηση της αρxής των ίσων 

αποστάσεων τα φορολογικά κέρδη αναμορφώνονται ανάλογα και 

επιβάλλονται τυxόν πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα. Πρόστιμα επίσης 

επιβάλλονται για την μη υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή Συνοπτικού 

Πίνακα Πληροφοριών και/ή Φακέλου Τεκμηρίωσης, καθως και για την 

υποβολή ελλιπούς/ανεπαρκούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών καθώς και 

την εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικού Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών. 

Βασικά Χαρακτηριστικά Τήρησης του Φακέλου Τεκμηρίωσης 

Ο φάκελος τεκμηρίωσης αποτελείται από το βασικό φάκελο και τον Ελληνικό 

φάκελο. Ο βασικός φάκελος μπορεί να τηρείται στα Αγγλικά, και μεταφράζεται 

στα Ελληνικά εάν ζητηθεί από την φορολογική αρxή, εντός 30 ημερών από το 

σxετικό αίτημα. Ο ελληνικός φάκελος πρέπει να τηρείται στα Ελληνικά. 
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4.4 Υποχρέωση Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών 

Συναλλαγών για Συγχώνευση Επιχειρήσεων με Απορρόφηση 

Υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών του άρθρου 21 

του ν.4174/2013 για επιχειρήσεις που συγχωνεύονται με απορρόφηση με βάση 

τις διατάξεις του ν. 2166/1993. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4172/2013, οι οποίες 

εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που 

πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2014 και μετά, 

ορίζεται ότι τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες όταν πραγματοποιούν 

συναλλαγές, μία ή περισσότερες, διεθνείς ή και εγχώριες, με συνδεδεμένα 

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

εμπορικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα ίσχυαν μεταξύ μη 

συνδεδεμένων προσώπων (ανεξάρτητων επιχειρήσεων) ή μεταξύ 

συνδεδεμένων προσώπων και τρίτων, οποιαδήποτε κέρδη τα οποία χωρίς 

τους όρους αυτούς θα είχαν πραγματοποιηθεί από το νομικό πρόσωπο ή 

νομική οντότητα, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των 

διαφορετικών όρων (αρχή των ίσων αποστάσεων) περιλαμβάνονται στα 

κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας μόνον στο βαθμό που 

δεν μειώνουν το ποσό του καταβλητέου φόρου (παρ. 1). 

Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις γενικές 

αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές 

συναλλαγές (παρ. 2). 

Προκειμένου για την εκπλήρωση τήρησης της «αρχής των ίσων 

αποστάσεων», τα συνδεδεμένα κατά την έννοια της περ. ζ’ του άρθρου 2 του 

Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) πρόσωπα, υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 21 του ν. 4174/2013 (Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας), να τηρούν 

φάκελο τεκμηρίωσης και να υποβάλουν συνοπτικό πίνακα πληροφοριών, 

εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις 

αυτές. 
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Συγκεκριμένα, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες των 

περιπτώσεων γ’ και δ’ του άρθρου 2 του Κ. Φ. Ε., για τις συναλλαγές καθώς 

και τη μεταφορά λειτουργιών που πραγματοποιούν με άλλα συνδεδεμένα 

πρόσωπα κατά την έννοια της περ. ζ’ του ίδιου άρθρου και οι οποίες 

εμπίπτουν στα άρθρα 50 και 51 του Κ.Φ.Ε., υποχρεούνται να τηρούν τον 

Φάκελο Τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών του άρθρου 21 του 

Κ.Φ.Δ. Την ίδια υποχρέωση τήρησης έχουν και οι μόνιμες εγκαταστάσεις 

αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα για τις συναλλαγές τους και τις 

μεταφορές λειτουργιών με το κεντρικό ή με τα συνδεδεμένα πρόσωπα του 

κεντρικού τους στην αλλοδαπή, καθώς και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και 

νομικές οντότητες για τις συναλλαγές τους και μεταφορές λειτουργιών με 

μόνιμες εγκαταστάσεις που διατηρούν στην αλλοδαπή (παρ. 1). 

Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης που αποτελείται κατά περίπτωση από τον Βασικό 

Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται 

εντός τεσσάρων (4) μηνών από το τέλος του φορολογικού έτους και 

συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέσα στην ίδια προθεσμία. 

Τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποβάλλουν Συνοπτικό Πίνακα 

Πληροφοριών για κάθε φορολογικό έτος (παρ. 3). 

Το περιεχόμενο του Φακέλου Τεκμηρίωσης και του Συνοπτικού Πίνακα 

πληροφοριών, οι αποδεκτές μέθοδοι καθορισμού τιμών των συναλλαγών και 

οι μέθοδοι καθορισμού του αποδεκτού εύρους των τιμών ή του περιθωρίου 

κέρδους έχουν καθορισθεί με τις ΠΟΛ.1097/9.4.2014 και 

ΠΟΛ.1144/15.5.2014 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. 

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2166/1993 

ορίζεται ότι όλες οι πράξεις, που διενεργούνται από τις μετασχηματιζόμενες 

επιχειρήσεις μετά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού, 

θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της νέας εταιρείας και τα ποσά 

αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της. 
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Όπως έχει διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1080/5.4.1994 ερμηνευτική εγκύκλιο του 

ν. 2166/1993, η μετατρεπόμενη ή συγχωνευόμενη επιχείρηση μετά τη 

σύνταξη του ισολογισμού μετασχηματισμού συνεχίζει να υφίσταται ως 

επιχείρηση και να διενεργεί συναλλαγές επ’ ονόματι της και να εκδίδει τα 

προβλεπόμενα στοιχεία από τον ΚΒΣ και να τα καταχωρεί στα τηρούμενα από 

αυτή βιβλία. Όλες όμως οι πράξεις αυτές που γίνονται μετά το χρόνο 

κατάρτισης του ισολογισμού μετασχηματισμού και μέχρι να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία του μετασχηματισμού (σύσταση της νέας εταιρίας) θεωρούνται για 

φορολογικούς σκοπούς ότι διενεργούνται για λογαριασμό της νέας εταιρείας 

και κατά συνέπεια όλες οι πράξεις αυτές θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική 

εγγραφή στα βιβλία της νέας εταιρείας, αμέσως μετά τη σύσταση αυτής. 

Με την ίδια ως άνω εγκύκλιο έγινε δεκτό, ότι οι μετατρεπόμενες ή 

συγχωνευόμενες ή απορροφούμενες επιχειρήσεις φορολογούνται για τα τυχόν 

κέρδη που προκύπτουν μέχρι του χρόνου σύνταξης από μέρους των του 

ισολογισμού μετασχηματισμού, ενώ τα κέρδη που θα προκύψουν από τις 

συναλλαγές που θα διενεργηθούν μετά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού 

μετασχηματισμού και μέχρι της ολοκλήρωσης του, φορολογούνται στο όνομα 

της προερχόμενης από το μετασχηματισμό εταιρείας. 

Προς τούτο, οι μετατρεπόμενες ή συγχωνευόμενες (απορροφούμενες) 

επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος 

για το αποτέλεσμα που θα προκύψει με βάση τον ισολογισμό 

μετασχηματισμού. 

Επίσης, με την ΠΟΛ.1231/21.10.2015 εγκύκλιο διευκρινίσθηκε ότι ως τέλος 

του φορολογικού έτους για τα μετατρεπόμενα ή συγχωνευόμενα με τις 

ευεργετικές διατάξεις του ν. 2166/1993 νομικά πρόσωπα και νομικές 

οντότητες, προκειμένου για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος των προσώπων αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι τον χρόνο 

σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού, λαμβάνεται η ημερομηνία 

σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού. 

Δεδομένου ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν λαμβάνει χώρα εκκαθάριση των 

μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το 
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πιο πάνω διάστημα υποβάλλεται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι και 

την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από την ημερομηνία σύνταξης του 

ισολογισμού μετασχηματισμού και όχι μέσα σε έναν (1) μήνα όπως ισχύει σε 

περίπτωση διάλυσης ή λήξης της εκκαθάρισης των νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων. 

Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι σε περίπτωση 

συγχώνευσης επιχειρήσεων με απορρόφηση με βάση τις διατάξεις του ν. 

2166/1993 και με τον αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1086197 ΕΞ 2016/ 6.6.2016, για 

τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από την απορροφούμενη εταιρεία 

μετά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού και μέχρι 

τον χρόνο ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού (ημερομηνία καταχώρησης της 

απόφασης στο Γ.Ε.Μ.Η.), υποχρέωση κατάρτισης Φακέλου τεκμηρίωσης και 

υποβολής συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, εφόσον πληρούνται οι 

οριζόμενες στο άρθρο 21 του ν. 4174/2013 προϋποθέσεις, έχει η 

απορροφώσα εταιρεία. 

Ειδικότερα, η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει τις συναλλαγές εκείνες που 

πραγματοποίησε στο πιο πάνω χρονικό διάστημα η απορροφούμενη εταιρεία 

με άλλες συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες και όχι τις συναλλαγές μεταξύ της 

απορροφώσας και της απορροφούμενης εταιρείας, καθόσον οι πράξεις αυτές 

μπορούν να αντιλογισθούν στα βιβλία της απορροφώσας εταιρείας, με 

λογιστική τακτοποιητική εγγραφή, μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης 

και την ενσωμάτωση των δεδομένων των απορροφούμενων εταιρειών στα 

βιβλία της (Δ12Β 1125529 ΕΞ2010/27.9.2010 έγγραφό μας) και ως εκ τούτου, 

δεν υφίσταται υποχρέωση τεκμηρίωσης αυτών. 

Τέλος, διευκρινίζεται ότι για τις συναλλαγές που πραγματοποίησε η 

απορροφούμενη εταιρεία μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού 

μετασχηματισμού και εφόσον προκύπτει σχετική υποχρέωση για κατάρτιση 

Φακέλου τεκμηρίωσης και υποβολής συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, τότε ο 

Φάκελος θα καταρτίζεται και ο συνοδευτικός συνοπτικός πίνακας θα 

υποβάλλεται από την ίδια, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία 

σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού, που αποτελεί με βάση τα 
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αναφερόμενα στην παράγραφο 5 της παρούσας, και λήξη του φορολογικού 

της έτους. 

4.5 Περιπτώσεις Υποχρέωσης Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών 

Συναλλαγών 

Για τη χρήση 2013 έγιναν σημαντικές διευκρινίσεις. Σύμφωνα λοιπόν με την 

παρ. 1 του άρθρου 39Α του Ν.2238/1994, όπως τροποποιήθηκε από τους 

Ν.4110/2013 και 4182/2013, και την ΠΟΛ 1179/18.07.2013, ημεδαπές 

επιχειρήσεις που συνδέονται με άλλη επιχείρηση κατά την έννοια της 

παραγράφου 2 του άρθρου 39, υποχρεούνται να τηρούν Φάκελο 

Τεκμηρίωσης τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών τους. Ειδικά οι 

εμποροβιομηχανικές εταιρίεςπου έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδαμε τις 

διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Α΄ 132) απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών τους. Επίσης, εξαιρούνται 

συναλλαγές με μία ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις η αξία των 

οποίων δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ αθροιστικά, εφόσον 

τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής χρήσης για το σύνολο των 

συνδεδεμένων δεν υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια ευρώ ή η αξία των 

οποίων δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ εφόσον τα 

ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής χρήσης για το σύνολο των 

συνδεδεμένων υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ. 

Ειδικά για τις υποκείμενες, κατά τα ανωτέρω, σε τεκμηρίωση συναλλαγές με 

μία ή περισσότερες συνδεδεμένες, η υποχρέωση τεκμηρίωσης των 

συναλλαγών αφορά σε συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 

ευρώ ανά κατηγορία συναλλαγής συνδεδεμένης. 

Για τη χρήση 2014 έγιναν ακόμα πιο καθοριστικές διευκρινίσεις. Σύμφωνα 

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

παραγράφου 1 του άρθρου 21, για τις μεταξύ τους συναλλαγές που 

εμπίπτουν στο άρθρο 50 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και τη 

μεταξύ τους μεταφορά λειτουργιών του άρθρου 51 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος, τα συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια της περίπτωσης ζ’ 
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του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, υποχρεούνται να τηρούν 

Φάκελο Τεκμηρίωσης. Φάκελο Τεκμηρίωσης υποχρεούνται να τηρούν και οι 

μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, για τις 

παραπάνω συναλλαγές τους με το κεντρικό ή με τα συνδεδεμένα πρόσωπα 

του κεντρικού τους στην αλλοδαπή, καθώς και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα 

και νομικές οντότητες για τις παραπάνω συναλλαγές τους με μόνιμες 

εγκαταστάσεις που διατηρούν στην αλλοδαπή. 

Άρθρο 1 παρ. 1: Αλλοδαπές εταιρείες μπορούν να εγκαθίστανται στην Ελλάδα 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν 

στα κεντρικά τους καταστήματα ή σε συνδεδεμένες με αυτές, υπό την έννοια 

του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, και μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα 

επιχειρήσεις, υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα, κεντρικής λογιστικής 

υποστήριξης, ελέγχου ποιότητας παραγωγής, προϊόντων, διαδικασιών και 

υπηρεσιών, κατάρτισης μελετών, σχεδίων και συμβάσεων, διαφήμισης και 

μάρκετινγκ, επεξεργασίας στοιχείων, λήψης και παροχής πληροφοριών και 

έρευνας και ανάπτυξης. 

Άρθρο 2 παρ. 1:Τα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών του άρθρου 1 από τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες τους, τα οποία εισπράττονται υποχρεωτικά μέσω 

τραπεζικών εμβασμάτων, προσδιορίζονται με την προσθήκη ενός ποσοστού 

κέρδους στο σύνολο των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεών τους, πλην 

του φόρου εισοδήματος (μέθοδος cost-plus). 

Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος φορολόγησης των νομικών προσώπων και 

οντοτήτων στην Ελλάδα. 

Η σxετική υποxρέωση καλύπτει συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ 

νομικών προσώπων ή κάθε είδους νομικής οντότητας με συνδεδεμένα 

πρόσωπα. 

Ο όρος συνδεδεμένα πρόσωπα αναφέρεται σε κάθε πρόσωπο το οποίο 

συμμετέxει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγxο ή το κεφάλαιο άλλου 

προσώπου με ποσοστό 33% και άνω και καλύπτει επίσης περιπτώσεις όπου 

ασκείται ουσιαστική επιρροή ή δυνατότητα άσκησης ουσιαστικής επιρροής. 
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Οι επιxειρήσεις πρέπει να τηρούν Φάκελο Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών 

Συναλλαγών εφόσον το σύνολο των ενδοομιλικών τους συναλλαγών 

υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ αθροιστικά, εάν ο κύκλος εργασιών 

της υπόxρεης επιxείρησης για το συγκεκριμένο φορολογικό έτος δεν 

υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ ή 200.000 ευρώ αθροιστικά, εάν ο κύκλος 

εργασιών της υπόxρεης επιxείρησης για το συγκεκριμένο φορολογικό έτος 

υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. 

Οι υπόxρεες επιxειρήσεις πρέπει να τεκμηριώνουν όλες τις ενδοομιλικές τους 

συναλλαγές ανεξαρτήτου αξίας. Από την υποxρέωση τεκμηρίωσης 

εξαιρούνται τα γραφεία του Ν.3427/2005 (ο οποίος τροποποίησε το 

Ν.89/1967), οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία καθώς και τα 

νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που απαλλάσσονται της φορολογίας 

εισοδήματος βάσει του Ν.4172/2013 ή ειδικών διατάξεων νόμου. 

Ο φάκελος τεκμηρίωσης συνοδεύεται από το συνοπτικό πίνακα πληροφοριών 

που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 

Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών. 

4.6 Αλλαγές στα πρόστιμα του Κ.Φ.Δ. που σχετίζονται με την 

τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών 

Αλλαγές επί των προστίμων που αφορούν στις υποχρεώσεις των 

επιχειρήσεων που απορρέουν από την τεκμηρίωση των τιμών των 

ενδοομιλικών τους συναλλαγών. 

Εκτός όλων των υπολοίπων, το νέο σχέδιο νόμου «Μέτρα για την εφαρμογή 

της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 

επιφέρει σημαντικές μεταβολές και σε ότι αφορά τις διατάξεις του ΚΦΔ που 

αφορούν τις ενδοομιλικές συναλλαγές. 

Για την καλύτερη κατανόηση από τον αναγνώστη στο παρόν άρθρο γίνεται 

διάκριση των προστίμων σε πέντε κατηγορίες οι οποίες είναι η Εκπρόθεσμη 

Υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών (ΣΠΠ), η Εκπρόθεσμη Υποβολή 

Τροποποιητικού Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών (ΣΠΠ), η Μη υποβολή 

http://newpost.gr/tag/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD
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Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών (ΣΠΠ), η Υποβολή ανακριβούς ή ατελούς 

Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών (ΣΠΠ) και η Εκπρόθεσμη ή/και μη διάθεση 

του φακέλου τεκμηρίωσης στην Φορολογική Διοίκηση 

Εκπρόθεσμη Υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών 

(ΣΠΠ) 

Αρχικά, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι με βάση την παρ. 3 του άρθρου 21 

του Ν.4174/2013, ο ΣΠΠ υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ΓΓΠΣ εντός (4) 

τεσσάρων μηνών από την λήξη του φορολογικού έτους. Πέραν του εν λόγω 

χρονικού περιθωρίου, σύμφωνα με το άρθρο 56 του 4174/2013 επιβάλλεται 

πρόστιμο της τάξεως του 1/1000 των δηλουμένων ακαθάριστων εσόδων του 

υπόχρεου φορολογουμένου. Το ποσό του προστίμου δεν μπορούσε να είναι 

κάτω από τα (1.000) χίλια ευρώ και πάνω από τα (10.000) δέκα χιλιάδες 

ευρώ. 

Με το νέο σχέδιο νόμου, η εκπρόθεσμη υποβολή του αρχικού συνοπτικού 

πίνακα επιφέρει πρόστιμο 1/1000 επί των συναλλαγών του υπόχρεου 

φορολογουμένου για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης. Το 

παραπάνω πρόστιμο δεν δύναται να είναι μικρότερο των πεντακοσίων (500) 

ευρώ και μεγαλύτερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Επομένως, οι 

σημαντικότερες μεταβολές στην εν λόγω κατηγορία προστίμου είναι αφενός η 

μεταβολή στο επιτρεπόμενο άνω και κάτω όριο του (προστίμου) και αφετέρου 

το γεγονός ότι το 1/1000 υπολογίζεται πλέον πάνω στις συναλλαγές προς 

τεκμηρίωση και όχι στο σύνολο των ακαθάριστων εσόδων του υπόχρεου. 

Εκπρόθεσμη Υποβολή Τροποποιητικού Συνοπτικού Πίνακα 

Πληροφοριών (ΣΠΠ) 

Η παραπάνω μεταβολή ισχύει και για τις περιπτώσεις που υπάρχει 

εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικού συνοπτικού πίνακα πληροφοριών. 

Δηλαδή αφορά στις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί εντός του 

προβλεπόμενου 4μήνου ο ΣΠΠ και στην συνέχεια, μετά τη λήξη του 4μήνου, 

υποβληθεί τροποποιητικός ΣΠΠ. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, και με την 

προϋπόθεση ότι η τροποποίηση επιφέρει μεταβολές στα συνολικά ποσά των 
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συναλλαγών πάνω από 200.000 ευρώ, επιβάλλεται και πάλι πρόστιμο ίσο με 

το 1/1000 επί των συναλλαγών του υπόχρεου φορολογουμένου για τις οποίες 

υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης. Το παραπάνω πρόστιμο δεν δύναται να 

είναι μικρότερο των πεντακοσίων (500) ευρώ και μεγαλύτερο των δύο 

χιλιάδων (2.000) ευρώ. 

Μη υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών (ΣΠΠ) 

Και πάλι σύμφωνα με το άρθρο 56 του 4174/2013 για τη μη υποβολή ΣΠΠ 

προβλεπόταν πρόστιμο, ίσο με το 1/100 των δηλουμένων ακαθάριστων 

εσόδων, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε διόρθωσης κερδών, του 

υπόχρεου φορολογουμένου. Το παραπάνω πρόστιμο δεν μπορούσε να είναι 

μικρότερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και μεγαλύτερο των εκατό 

χιλιάδων (100.000) ευρώ. 

Πλέον με τις αλλαγές που επιφέρει το νέο σχέδιο νόμου, το πρόστιμο της μη 

υποβολής ΣΠΠ μεταβάλλεται στο 1/1000 των συναλλαγών για τις οποίες 

υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης, με κατώτατο επιτρεπόμενο όριο τα δύο 

χιλιάδες πεντακοσία (2.500) ευρώ και ανώτατο τα δέκα χιλιάδες (10.000) 

ευρώ. 

Υποβολή ανακριβούς ή ατελούς Συνοπτικού Πίνακα 

Πληροφοριών (ΣΠΠ) 

Το πρόστιμο της περίπτωσης υποβολής ανακριβούς ή ατελούς συνοπτικού 

πίνακα πληροφοριών ακολουθεί τον υπολογισμό του προστίμου περί της 

εκπρόθεσμης υποβολής του συνοπτικού με τη διαφορά ότι το 1/1000 

υπολογίζεται επί των ποσών που αφορά η ανακρίβεια και επιβάλλεται μόνο 

όταν η ανακρίβεια αφορά ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των προς 

υποχρέωση τεκμηρίωσης συναλλαγών. Προφανώς ισχύουν και τα 

επιτρεπόμενα όρια του προστίμου όπως ορίζονται παραπάνω (500 ευρώ έως 

2.000 ευρώ). 
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Εκπρόθεσμη ή/και μη διάθεση του φακέλου τεκμηρίωσης στην 

Φορολογική Διοίκηση 

Με την εφαρμογή των άρθρων του νέου νομοθετικού πλαισίου γίνεται μια 

προσπάθεια κατηγοριοποίησης των περιπτώσεων εκπρόθεσμης διάθεσης 

ή/και μη διάθεσης του φακέλου τεκμηρίωσης στην Φορολογική Διοίκηση με 

ταυτόχρονη σταδιακή αύξηση του τελικού ποσού του προστίμου. Κριτήριο της 

εν λόγω κατηγοριοποίησης αποτελεί το χρονικό διάστημα που ξεκινά από την 

ημέρα κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης για την διάθεση του φακέλου 

μέχρι την ημέρα που ο φάκελος τελικά παραδίδεται στην Φ.Δ.. 

Συνεπώς, διακρίνονται οι τέσσερις βασικές περιπτώσεις με τις οποίες ο 

φάκελος παραδίδεται έως και την 30η ημέρα από την ημέρα κοινοποίησης της 

σχετικής πρόσκλησης. Σε αυτή την περίπτωση έχει τηρηθεί το προβλεπόμενο 

χρονικό περιθώριο. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Επίσης ο φάκελος 

παραδίδεται στο χρονικό διάστημα μεταξύ της 31ης ημέρας και της 60ης 

ημέρας από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Σε αυτή την 

περίπτωση δεν έχει τηρηθεί το προβλεπόμενο χρονικό περιθώριο και 

επιβάλλεται πρόστιμο αξίας 5.000 ευρώ. 

Επιπλέον ο φάκελος παραδίδεται στο χρονικό διάστημα μεταξύ της 61ης 

ημέρας και της 90ης ημέρας από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. 

Σε αυτή την περίπτωση δεν έχει τηρηθεί το προβλεπόμενο χρονικό περιθώριο 

και επιβάλλεται πρόστιμο αξίας 10.000 ευρώ. Και τέλος ο φάκελος 

παραδίδεται πέραν της 90ης ημέρας από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχει τηρηθεί το προβλεπόμενο 

χρονικό περιθώριο και επιβάλλεται πρόστιμο αξίας 20.000 ευρώ. Το ίδιο 

ισχύει και την περίπτωση που τελικά ο φάκελος τεκμηρίωσης δεν τεθεί τελικά 

στη διάθεση της ΦΔ. 

Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι διατάξεις της παραγράφου 3 του 

άρθρου 54 εφαρμόζονται και για τις παραβάσεις του άρθρου αυτού. 

Συγκεκριμένα σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου, εκ νέου 

διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της 

αρχικής πράξης, τα σύμφωνα με τον Κώδικα πρόστιμα επιβάλλονται στο 
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διπλάσιο και, στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο 

τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου. 

Τέλος σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες στα επίμαχα άρθρα του 

νομοσχεδίου έγιναν μικρές βελτιώσεις κατά την διάρκεια της συζητήσεώς του 

στις επιτροπές της βουλής. 

4.7 Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή 

ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή 

Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών 

Το προηγούμενο άρθρο αναμορφώθηκε ανάλογα όταν δημοσιεύθηκαν οι 

τελικές διατάξεις στις 23/11/2015 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 56 ορίζεται ότι, σε περίπτωση 

εκπρόθεσμης υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς υποβολής του Συνοπτικού 

Πίνακα Πληροφοριών της παραγράφου 3 του άρθρου 21 ΚΦΔ επιβάλλεται 

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

του υπόχρεου φορολογούμενου για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση 

τεκμηρίωσης. Το παραπάνω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 

πεντακοσίων (500) ευρώ και μεγαλύτερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σε 

περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικού συνοπτικού πίνακα, το 

παραπάνω πρόστιμο επιβάλλεται μόνο αν μεταβάλλονται τα ποσά των 

συναλλαγών και οι συνολικές σωρευτικές διαφορές είναι, κατά απόλυτη τιμή, 

άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποβολής 

ανακριβούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών το παραπάνω πρόστιμο 

υπολογίζεται επί των ποσών που αφορά η ανακρίβεια, η οποία διαπιστώνεται 

στο πλαίσιο ελέγχου και επιβάλλεται μόνο αν η ανακρίβεια αφορά ποσοστό 

μεγαλύτερο του 10% των συνολικών συναλλαγών για τις οποίες υπήρχε 

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

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

θεωρείται ανακριβής/ατελής όταν δεν συμφωνεί με το περιεχόμενο του 

φακέλου τεκμηρίωσης και όταν δεν δηλώνονται σε αυτόν ορθά και πλήρως τα 

οριζόμενα στοιχεία του παραρτήματος της ΠΟΛ.1097/9.4.2014. 
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Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 56 ορίζεται ότι, σε περίπτωση 

μη υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών επιβάλλεται πρόστιμο 

υπολογιζόμενο σε ποσοστό ένα χιλιοστό (1/1000) των συναλλαγών για τις 

οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης, το οποίο δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και μεγαλύτερο των 

δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. 

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

κλιμακούμενα πρόστιμα, σε περίπτωση εκπρόθεσμης διάθεσης ή μη διάθεσης 

στη Φορολογική Διοίκηση του φάκελου τεκμηρίωσης της παραγράφου 1 του 

άρθρου 21 ΚΦΔ. Στην περίπτωση εκπρόθεσμης διάθεσης από την τριακοστή 

πρώτη (31η) ημέρα από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης έως την 

εξηκοστή (60η) ημέρα επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, 

από την εξηκοστή πρώτη (61η) ημέρα έως την ενενηκοστή (90η) ημέρα 

επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ενώ στην περίπτωση 

που δεν διατεθεί καθόλου ή διατεθεί μετά την ενενηκοστή (90η) ημέρα 

επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. 

 

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

εφαρμόζονται για παραβάσεις σχετικές με την υποβολή του συνοπτικού 

πίνακα πληροφοριών ή του φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, 

καθώς στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις του 

άρθρου 56. Σε περίπτωση όμως διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου, 

διάπραξης εκ νέου της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της 

αρχικής πράξης, τα σχετικά πρόστιμα επιβάλλονται στο διπλάσιο και στην 

περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς 

επιβληθέντος προστίμου (άρθρο 54 παρ. 3). Για την καλύτερη κατανόηση των 

ανωτέρω, παρατίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα: 

Υπόχρεος τήρησης Φακέλου Τεκμηρίωσης υποβάλλει εκπρόθεσμα 

ηλεκτρονικά Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών (μετά το πέρας της προθεσμίας 

της παραγράφου 3 του άρθρου 21, ήτοι μετά το πέρας τεσσάρων μηνών από 

το τέλος του φορολογικού έτους). 
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Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται το πρόστιμο του εδαφίου α’ της παρ. 1 του 

άρθρου 56, με τον περιορισμό που τίθεται στο εδάφιο β’ της παρ. 1 του 

άρθρου 56. 

Ειδικότερα, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής Συνοπτικού Πίνακα 

Πληροφοριών με ύψος συναλλαγών προς τεκμηρίωση 400.000€ επιβάλλεται 

πρόστιμο 1/1000*400.000€ = €400, το οποίο βάσει του τιθέμενου ελαχίστου 

ορίου του β’ εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 56 ανέρχεται τελικά σε 

€500. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών με 

ύψος συναλλαγών προς τεκμηρίωση 600.000€ επιβάλλεται πρόστιμο 

1/1000*600.000€ = €600 (εντός οριζομένων ορίων). 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών με 

ύψος συναλλαγών προς τεκμηρίωση 2.200.000€ επιβάλλεται πρόστιμο 

1/1000*2.200.000€ = €2.200, το οποίο βάσει του περιορισμού του β’ εδαφίου 

της παραγράφου 1 του άρθρου 56 ανέρχεται τελικά σε € 2.000. 

Υπόχρεος τήρησης Φακέλου Τεκμηρίωσης υποβάλλει εκπρόθεσμα 

τροποποιητικό Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών (μετά το πέρας της 

προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 21, ήτοι μετά το πέρας τεσσάρων 

μηνών από το τέλος του φορολογικού έτους). Στην περίπτωση αυτή 

επιβάλλεται το πρόστιμο του εδαφίου γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 56, 

υπό την προϋπόθεση η τροποποίηση να αφορά μεταβολές συναλλαγών 

συνολικού ύψους άνω των 200.000€, κατά απόλυτη τιμή, με τον περιορισμό 

που τίθεται στο εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 56. 

Ειδικότερα, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικού 

Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών με συνολική διαφορά στο ύψος 

συναλλαγών, μεταξύ αρχικού και τροποποιητικού Συνοπτικού Πίνακα 

Πληροφοριών, 200.000€ δεν επιβάλλεται πρόστιμο. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικού Συνοπτικού Πίνακα 

Πληροφοριών με συνολική διαφορά στο ύψος συναλλαγών, μεταξύ αρχικού 
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και τροποποιητικού Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών, 210.000€ (άνω των 

200.000€) και συνολικό ύψος συναλλαγών προς τεκμηρίωση, μετά την 

τροποποίηση, 450.000€ επιβάλλεται πρόστιμο 1/1000*450.000€ = 450€, το 

οποίο βάσει του τιθέμενου ελαχίστου ορίου του β’ εδαφίου της παραγράφου 1 

του άρθρου 56 ανέρχεται τελικά σε 500€. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικού Συνοπτικού Πίνακα 

Πληροφοριών με συνολική διαφορά στο ύψος συναλλαγών, μεταξύ αρχικού 

και τροποποιητικού Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών, 210.000€ και συνολικό 

ύψος συναλλαγών προς τεκμηρίωση, μετά την τροποποίηση, 2.300.000€ 

επιβάλλεται πρόστιμο 1/1000*2.300.000€ = 2.300€, το οποίο βάσει του 

περιορισμού του β’ εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 56 ανέρχεται 

τελικά σε 2.000€. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής περισσοτέρων του ενός 

τροποποιητικών Συνοπτικών Πινάκων Πληροφοριών με συνολική σωρευτική 

διαφορά, κατά απόλυτη τιμή, στο ύψος συναλλαγών, μεταξύ αρχικού και 

τελευταίου τροποποιητικού Πίνακα, 210.000€ και συνολικό ύψος συναλλαγών 

προς τεκμηρίωση, μετά την τελευταία τροποποίηση, 2.300.000€ επιβάλλεται 

πρόστιμο 1/1000*2.300.000€ = 2.300€, το οποίο βάσει του περιορισμού του 

β’ εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 56 ανέρχεται τελικά σε 2.000€. Σε 

περίπτωση υποβολής νέου τροποποιητικού Πίνακα, ως αρχικός Πίνακας, για 

τον υπολογισμό ενδεχόμενου νέου προστίμου, θεωρείται ο τελευταίος 

τροποποιητικός βάσει του οποίου επιβλήθηκε το πρώτο πρόστιμο. Στο 

παραπάνω παράδειγμα, ως αρχικός Πίνακας θεωρείται εκείνος με τον οποίο 

δηλώθηκαν συναλλαγές ύψους € 2.300.000. 
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5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω εργασίας και μελέτης των φαινομένων των 

Ενδοομιλικών Συναλλαγών και του Transfer Pricing, σε αυτό το κεφάλαιο, που 

είναι και το τελευταίο της παρούσας εργασίας, συνοψίζονται τα κυριότερα 

συμπεράσματα που προέκυψαν. 

 

Εν κατακλείδι και με όλα τα παραπάνω, συμπεραίνουμε πως οι ενδοομιλικές 

συναλλαγές καθώς και η τιμολόγηση αυτών, αποτελούν το πιο αμφιλεγόμενο 

και σημαντικό οικονομικό ζήτημα παγκοσμίως, αφού η αγορά έχει 

παγκοσμιοποιηθεί και έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές πολυεθνικές 

επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποιούν συναλλαγές. Έτσι, καθίσταται 

αναγκαία η ενημέρωση όλων, σχετικά με την έννοιά της, καθώς και με τον 

τρόπο που χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις για την επίτευξη των στόχων 

τους, τόσο ως εργαλείο διαχείρισης, όσο και ως εργαλείο διαμόρφωσης της 

συνολικής φορολογικής τους επιβάρυνσης. Παράλληλα, παρατίθενται και οι 

κανόνες που έχουν διαμορφωθεί από τους διεθνείς οργανισμούς, την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και την ελληνική νομοθεσία, ώστε να είναι εφικτός ο 

έλεγχός της. Το Transfer Pricing τώρα, που ουσιαστικά είναι η τιμολόγηση των 

συναλλαγών μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων αποτελεί το 

σημαντικότερο όπλο στα χέρια των πολυεθνικών ομίλων για την μείωση των 

φορολογητέων τους κερδών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ασχολείται με τον έλεγχο 

των τιμών που χρεώνονται μεταξύ συνδεδεμένωνεπιχειρήσεων για τη 

μεταβίβαση αγαθών, υπηρεσιών και άυλων περιουσιακών στοιχείων και το 

κατά πόσο διαφέρουν από εκείνες τις τιμές που θα είχαν καταλογιστεί εάν οι 

ίδιες οικονομικές οντότητες ήταν ανεξάρτητες μεταξύ τους. Με τον τρόπο αυτό, 

αρκετές πολυεθνικές φοροδιαφεύγουν αφού μεταφέρουν τη φορολογική τους 

βάση σε χώρα που έχουν μία ή περισσότερες θυγατρικές και στην οποία ο 

συντελεστής φορολόγησης είναι πολύ χαμηλότερος. Οι κατευθυντήριες 
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οδηγίες του ΟΟΣΑ με την αρχή των ίσων αποστάσεων (Αrm'sLengthPrinciple), 

αποτελούν σήμερα το νομοθετικό πλαίσιο εφαρμογής για την τιμολόγηση των 

ενδοομιλικών συναλλαγών διεθνώς. Πιο συγκεκριμένα έχει διαμορφωθεί ένα 

σαφές πλαίσιο τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών, ενώ 

προβλέπονται και διεθνείς συμβάσεις για την αποφυγή και επίλυση των 

διαφορών που προκύπτουν από τις ενδοομιλικές συναλλαγές.Σε ό,τι αφορά 

την τεκμηρίωση τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών υπάρχουν δύο φάκελοι 

τεκμηρίωσης και συγκεκριμένα ο βασικός φάκελος που καταρτίζεται από 

ομίλους των οποίων η μητρική εταιρεία είναι ελληνική και περιέχονται γενικές 

πληροφορίες για τον όμιλο και την τιμολογιακή πολιτική του, αλλά και ο 

ελληνικός φάκελος ο οποίος καταρτίζεται από τις θυγατρικές αλλοδαπών 

ομίλων και από οποιεσδήποτε αλλοδαπές εταιρίες λειτουργούν στην Ελλάδα, 

περιέχοντας σημαντικές πληροφορίες για την τεκμηρίωση τιμών της ελληνικής 

θυγατρικής. Το νομικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ενδοομιλικές 

συναλλαγές βρίσκεται πλέον σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο, αν και 

υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες αναφορικά με ενδεχόμενες αλλαγές που 

ενδέχεται να επέλθουν στο περιεχόμενο του φακέλου τεκμηρίωσης και στο 

χειρισμό των μικρομεσαίων εταιρειών. Συνεπώς, οι Διοικήσεις των ελληνικών 

επιχειρήσεων οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές στα ζητήματα 

συμμόρφωσης που θέτει το Transfer Pricing, διότι επιβάλλονται αυστηρά 

πρόστιμα τόσο για τη μη υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών όσο 

και για τη μη τήρηση εμπεριστατωμένου φακέλου τεκμηρίωσης. 
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