
 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

 

 

∆ιπλωµατική Εργασία 

ΕΝ∆ΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ 

Του 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΑΝΗ  

Επιβλέπων Καθηγητής :  Ανέστης Λαδάς 

 

 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος στην 

Εφαρµοσµένη Λογιστική και Ελεγκτική 

 

 

 

 

 

Νοέµβριος 2016 



ii | Σ ε λ ί δ α  

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον επιβλέποντα καθηγητή της διπλωµατικής 

µου εργασίας κ. Λαδά Ανέστη για την καθοδήγηση του καθ’ όλη την διάρκεια 

των µεταπτυχιακών  µου σπουδών καθώς και της εκπόνησης της παρούσας 

διπλωµατικής εργασίας. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά µου 

για την αµέριστη υποστήριξή τους και την δηµιουργία των κατάλληλων 

συνθηκών για την ανάπτυξη των γνώσεων µου απερίσπαστα.



iii | Σ ε λ ί δ α  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η διπλωµατική εργασία πραγµατεύεται τις ενδοοµιλικές συναλλαγές και πως αυτές 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1  Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Η συνεχόµενη ανάπτυξη των διεθνών συναλλαγών και η αυξανόµενη 

παγκοσµιοποίηση που παρατηρείται, οδήγησε στην ολοένα και µεγαλύτερη παρουσία 

πολυεθνικών επιχειρήσεων ανά τον κόσµο. Συγκεκριµένα, η δραµατική επέκταση του 

διεθνούς εµπορίου και η ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών στρατηγικών έχει 

µετατρέψει τον κόσµο σε µια µεγάλη παγκόσµια αγορά. Σε απάντηση αυτού, οι 

εταιρείες θεσπίζονται σε επιχειρηµατικούς οµίλους και χρησιµοποιώντας πολύπλοκα 

δίκτυα θυγατρικών και υποκαταστηµάτων προσπαθούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο 

τις δραστηριότητές τους.. Η ραγδαία αυτή αύξηση στον χρόνο απεικονίζεται και σε 

µε µια έκθεση (UNCTAD 2006)1, όπου ο αριθµός των πολυεθνικών επιχειρήσεων 

έχει αυξηθεί συνολικά σε 77.000 πολυεθνικές επιχειρήσεις µε θυγατρικές που 

αγγίζουν τις 770.000 εν έτη 2006. Επιπρόσθετα, έχει βρεθεί ότι πάνω από το 50% του 

συνόλου του παγκόσµιου εµπορίου λαµβάνει χώρα υπό τη µορφή ενδοοµιλικών 

συναλλαγών.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτό το ζήτηµα, παρουσιάζει η τιµολογιακή πολιτική 

που επιλέγεται να εφαρµοστεί µέσα σε έναν τέτοιον όµιλο επιχειρήσεων. Τόσο η 

µητρική όσο και οι θυγατρικές αλληλοεπηρεάζονται στον τρόπο που επιχειρούν και 

συγκεκριµένα που τιµολογούν όλες τις εµπορικές τους συναλλαγές. Γνώµονας για 

την κατά το δυνατόν βέλτιστη πολιτική τιµολόγησης, είναι από την µια η 

µεγιστοποίηση των συνολικών κερδών και από την άλλη η αποτελεσµατικότερη 

κατανοµή των ενοποιηµένων κερδών υπό το πρίσµα των φορολογικών ελέγχων. 

Η νέα αυτή πραγµατικότητα προκαλεί µια δραµατική επίδραση στη σηµασία 

της διεθνούς φορολογικής διαχείρισης, τόσο των πολυεθνικών επιχειρήσεων και 

οµίλων όσο και για την διατήρηση της ισονοµίας και του υγιούς ανταγωνισµού στο 

εµπόριο. Οι ενδοοµιλικές συναλλαγές και οι τιµές µεταβίβασης (transfer pricing) 

                                                           
1
 REPORT, 2006. Report by the secretariat of the. United Nations Conference on Trade and 

Development. UNITED NATIONS. New York and Geneva, 2006 
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είναι ένα σηµαντικό εργαλείο για τη διαχείριση της συνολικής φορολογικής 

επιβάρυνσης στο εσωτερικό των πολυεθνικών εταιρειών. Σύµφωνα µε έρευνα
2 που 

πραγµατοποίησε η Ernst & Young, το 90% των πολυεθνικών εταιρειών συµφώνησαν 

πως οι τιµές µεταβίβασης είναι αρκετά ή πολύ σηµαντικές. Από την άλλη πλευρά, 

αναφέρεται ότι το 77% των εταιρειών αντιµετωπίζει τις ενδοοµιλικές συναλλαγές ως 

πρακτική για να χρησιµοποιηθούν οι διαφορετικές τιµές µεταβίβασης για 

στρατηγικούς και φορολογικούς σκοπούς.  

Η συνεχόµενη προσπάθεια µείωσης της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης 

των επιχειρήσεων, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, γίνεται εφικτή µε την 

µετατόπιση των κερδών µεταξύ των χωρών που δραστηριοποιούνται, οι οποίες 

χρησιµοποιούν διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές. Αναλυτικότερα, ένας 

όµιλος επιλέγει µέσω µεταφοράς κερδών να επιτύχει την µικρότερη φορολογική 

επιβάρυνση, συγκεντρωτικά, σε επίπεδο οµίλου πάντα. Επιλέγει να µετατοπίσει, 

δηλαδή, τα κέρδη σε µία χώρα, αυξάνοντας τα φορολογητέα κέρδη στην χώρα αυτή 

αλλά ταυτόχρονα να επωφεληθεί συνολικά σε επίπεδο οµίλου, δεδοµένου ότι τα 

κέρδη αυτά µεταφέρθηκαν σε κάποια χώρα µε µικρότερο φορολογικό συντελεστή. Η 

πολιτική αυτή δεν εφαρµόζεται αποκλειστικά σε διασυνοριακές συναλλαγές αλλά και 

σε εγχώριες συναλλαγές µεταξύ εταιρειών του οµίλου, µέσω της µεταφοράς κερδών 

µεταξύ κερδοφόρων και ζηµιογόνων επιχειρήσεων ή ακόµα και επιχειρήσεων 

διαφορετικής νοµικής µορφής µε εφαρµογή διαφορετικού φορολογικού συντελεστή 

επί των κερδών τους. Έτσι γίνεται πλέον φανερή η ανάγκη για κάθε χώρα να 

διαµορφώσει ένα θεσµικό πλαίσιο κατάλληλο, προκειµένου να µπορέσει να ελέγξει 

αποτελεσµατικότερα τις συναλλαγές των πολυεθνικών επιχειρήσεων που ανήκουν σε 

κάποιον όµιλο αλλά και των ηµεδαπών επιχειρήσεων µέλη κάποιου οµίλου. Για την 

επίτευξη αυτού του σκοπού, οι ενδοοµιλικές συναλλαγές αποτελούν αντικείµενο 

νοµοθετικής ρύθµισης σχεδόν όλων των χωρών, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, µε 

βασικό εργαλείο τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ. 

 

 

 

                                                           
2
 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-2013_Global_Transfer_Pricing_Survey/$FILE/EY-

2013-GTP-Survey.pdf 
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1.2 Γενικός Σκοπός και Ειδικοί Στόχοι 

Σκοπό της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι αφού δώσει ένα γενικό πλαίσιο για 

την κατανόηση των ενδοοµιλικών συναλλαγών και των συνθηκών όπου διεξάγονται, 

να αναλύσει το θεσµικό πλαίσιο µε το οποίο καλύπτει το θέµα η ελληνική νοµοθεσία 

και τέλος να εξετάσει µέσα από επιχειρησιακές περιπτώσεις πώς οι όµιλοι 

επιχειρήσεων χρησιµοποιούν την εσωτερική διακίνηση και τιµολόγηση ως εργαλείο 

για την αποφυγή των φόρων. 

Πιο συγκεκριµένα, τα ερευνητικά ερωτήµατα που θα εξετασθούν είναι τα 

παρακάτω: 

� Πως καλύπτεται και αν είναι επαρκής η ελληνική νοµοθεσία για τις 

ενδοοµιλικές συναλλαγές; 

� Σε ποίον βαθµό συµβαδίζουν οι ρυθµιστικοί κανόνες των τιµών µεταβίβασης 

µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ; 

� Πως οι όµιλοι χρησιµοποιούν τεχνάσµατα για να κρύβουν τα κέρδη τους; 

� Που πρέπει να εστιάσουν οι φορολογικές αρχές ώστε να εξαλείψουν το 

πρόβληµα; 

 

1.3 ∆ιάρθρωση και ∆οµή της Εργασίας 

Η παρούσα µεταπτυχιακή εργασία για τις ενδοοµιλικές συναλλαγές και την 

φοροαποφυγή θα αναλυθεί σε πέντε κεφάλαια:  

• Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται µια εικόνα για το πλαίσιο που λειτουργούν οι 

ενδοοµιλικές συναλλαγές, µε αναφορές στην εξέλιξή τους ως εργαλείο 

φοροαποφυγής. 

• Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγµατοποιείται η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, µε 

τις µελέτες, τις εργασίες και τα εκδοτικά έργα που µελετήθηκαν και τέλος 

λήφθηκαν υπόψη για την κατανόηση των γεγονότων και την δυνατότητα να 

καλυφτεί το κατά δυνατό καλύτερα το θέµα της εργασίας. 

• Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή των κυριότερων σηµείων του θεσµικού 

πλαισίου που καλύπτει το θέµα, ώστε να γίνουν κατανοητές όλες οι 

υποχρεώσεις που έχουν οι συνδεδεµένες επιχειρήσεις. 
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• Το τέταρτο κεφάλαιο πραγµατεύεται επιχειρησιακές περιπτώσεις 

ενδοοµιλικών συναλλαγών που έχουν ως στόχο την φοροαποφυγή. 

• Τέλος στο πέµπτο κεφάλαιο διατυπώνονται επιγραµµατικά τα συµπεράσµατα 

που προκύπτουν από την µελέτη, καθώς επίσης οι περιορισµοί της και οι 

προτάσεις σε θέµατα για µελλοντικές έρευνες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Στη συµβατική λογιστική βιβλιογραφία, η ενδοοµιλική τιµολόγηση παρουσιάζεται ως 

µια τεχνική για τη βέλτιστη κατανοµή των δαπανών και των εσόδων µεταξύ των 

τµηµάτων, των θυγατρικών και των κοινοπραξιών µέσα σε µια οµάδα συνδεδεµένων 

οντοτήτων. Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται όλα τα κρίσιµα σηµεία της ήδη 

υπάρχουσας γνώσης πάνω στις ενδοοµιλικές συναλλαγές, αναλύοντας µε κριτικό 

τρόπο ένα σώµα δηµοσιευµένων εργασιών. 

    

2.1  Επισκόπηση της Θεωρητικής και Εµπειρικής Βιβλιογραφίας 

Από τους πρώτους που προσπάθησαν να προσεγγίσουν το ζήτηµα των ενδοοµιλικών 

συναλλαγών ήταν ο Hirschleifer3 (1956) δίνοντας µια ερµηνεία για τον τρόπο 

λειτουργίας των συνδεδεµένων επιχειρήσεων. Στην δηµοσίευσή του,  επικεντρώνεται 

µε βάση την αρχή της ανάλυσης της οικονοµικής θεωρίας,  στον προσδιορισµό της 

βέλτιστης τιµής του προϊόντος (που θα είναι το αντικείµενο της ενδοοµιλικής 

συναλλαγής) µε την  οποία θα έχει την µεγιστοποίηση των κερδών του οµίλου. 

Ο Horst4 (1971) εξετάζει από θεωρητική άποψη πως σε µια µονοπωλιακή 

επιχείρηση τα τιµολόγια και οι φορολογικοί συντελεστές επηρεάζουν τη βέλτιστη 

παραγωγή και την στρατηγική της τιµολόγησης που δραστηριοποιείται σε δύο 

διαφορετικές χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, ο Horst κάνει αναλύσεις µερικής ισορροπίας 

αποδεικνύοντας ότι ειδικά το σηµείο της συνάρτησης οριακού κόστους και το ύψος 

των δασµών εισαγωγής - εξαγωγής είναι σηµαντικοί παράγοντες που καθορίζουν την 

στρατηγική της επιχείρησης για µεγιστοποίηση των κερδών.  

                                                           
3 Hirshleifer, Jack. 1956. ‘‘On the Economics of Transfer Pricing.’’ The Journal of Business 29 (3): 
172–84. Pioneering paper examining optimal transfer price decisions for firms 
4 Horst, Thomas. 1971. ‘‘The Theory of the Multinational Firm: Optimal Behavior under Different 
Tariff and Tax Rates.’’ Journal of Political Economy 79 (5): 1059–72. Theoretical analysis of optimal 
transfer price setting by firms 
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 Στην συνέχεια ο Kant5 (1995) αποδεικνύει ότι ο «βαθµός της κυριότητας» έχει 

επιρροή στις ενδοοµιλικές συναλλαγές, δεδοµένου ότι οι επιχειρήσεις έχουν την τάση 

να αποµακρύνουν τα κέρδη από τις θυγατρικές εταιρείες στις οποίες έχουν µικρό 

βαθµό κυριότητας. Επιπλέον, η δυνατότητα να αναβάλουν τους φόρους των 

εισοδηµάτων που προέρχεται από τις επιχειρήσεις που διακλαδώνονται σε χώρες 

εκτός της µητρικής, επηρεάζει σηµαντικά το ενδοεπιχειρησιακό εµπόριο. Τέλος, ο  

Kant καταλήγει δηλώνοντας, ότι η φύση των εσωτερικών συναλλαγών αλλάζει από 

«αποδοτική σε παράξενα χειραγωγηµένη», λόγω των παραγόντων που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, ενώ διαπιστώνει ότι διαφέρει σηµαντικά από το εµπόριο µεταξύ µη 

συνδεδεµένων µερών. 

 Οι Grubert και Mutti6 (1991) χρησιµοποιώντας στην έρευνα τους στοιχεία από 

κερδοφόρες θυγατρικές σε 33 χώρες το 1982, απέδειξαν ότι τα ποσοστά των 

χρηµαταποστολών και των τιµολογίων έχουν σηµαντική επίδραση επί την στρατηγική  

µετατόπιση των κερδών των πολυεθνικών εταιρειών και ότι υπάρχει άµεση σχέση 

στον κατασκευαστικό τοµέα µιας χώρας, µεταξύ των άµεσων ξένων επενδύσεων και 

τον φορολογικό συντελεστή της χώρας υποδοχής. Η σχετιζόµενη κερδοφορία 

µετράται ως κέρδος µετά τη φορολογία ως ποσοστό των καθαρών πωλήσεων. Σε 

αυτή την µελέτη τους, οι Grubert και Mutti δείχνουν ακόµα ότι µια επιχείρηση σε µια 

χώρα µε φορολογικό συντελεστή 40% θα υποβάλει έκθεση κερδών 5,6% των 

πωλήσεων, σε σύγκριση µε 12,6% σε µια χώρα µε συντελεστή φόρου 20%, «ceteris 

paribus». Καταλήγοντας, τα εµπειρικά αποτελέσµατα τους δείχνουν µια συσχέτιση 

αντίστροφη µεταξύ της φορολογίας και των φορολογικών κερδών των επιχειρήσεων. 

 Μια άλλη εργασία από τους Elitzur και Mintz7 (1996) εξετάζει τον ρόλο των 

κανόνων transfer pricing σε φορολογικό πλαίσιο, µεταξύ δύο χωρών που 

δραστηριοποιείται ένας όµιλος επιχειρήσεων και µέσα από µια θεωρητική άποψη 

καταλήγει ότι οι χώρες που δέχονται τις θυγατρικές θα µπορούσαν ακόµα και να 

αυξήσουν τα ποσοστά της φορολογίας τους σε αυτές τις ξένες επιχειρήσεις, αν 

γίνονταν κάποιες αλλαγές στην παραγωγικότητα και το κόστος, όπου θα 

                                                           
5 Kant, C., 1995. Minority ownership, deferral, perverse intrafirm trade and tariffs. International 
Economic Journal 9 (1), 19–37. 
6 Grubert, Harry, and JohnMutti. 1991. ‘‘Taxes, Tariffs, and Transfer Pricing in Multinational 
Corporate Decision Making.’’ Review of Economics and Statistics 73 (2): 285– 93. Documents that 
multinational firm decisions are consistent with tax-minimization incentives 
7 Elitzur, R. and J. Mintz (1996), “Transfer Pricing Rules and Corporate Tax Competition”, Journal of 
Public Economics 60, 401–22 



7 | Σ ε λ ί δ α  

 

προκαλούσαν υψηλότερα κέρδη στην πολυεθνική. Ενώ, η εναρµόνιση θα οδηγούσε 

σε χαµηλότερο πραγµατικό φορολογικό συντελεστή για τις πολυεθνικές εταιρείες. 

Σύµφωνα λοιπόν µε τους Elitzur και Mintz, αυτό θα βελτίωνε όχι µόνο τα 

φορολογικά έσοδα για τις δύο χώρες, αλλά θα βελτίωνε και την συνολική κοινωνική 

πρόνοια από την ανακατανοµή των πόρων στη διεθνή οικονοµία.  

 Ακόµα η µελέτη του Koenigsberg8 (1999) εξετάζει  την επίδραση της 

κυβερνητικής πολιτικής σχετικά µε τη δραστηριότητα των τιµών µεταβίβασης και 

των άµεσων ξένων επενδύσεων, επίσης από θεωρητική άποψη. Με τη χρήση 

οικονοµικών τεχνικών προσοµοίωσης ο Koenigsberg αναλύει την επίδραση των 

κυβερνητικών ελέγχων και των κυρώσεων για τις διασυνοριακές δραστηριότητες των 

πολυεθνικών και δείχνει ότι οι κανονισµοί µετατοπίζουν την τιµή transfer pricing πιο 

κοντά στην τιµή νόµιµου ανταγωνισµού. Έτσι οι πολυεθνικές εταιρείες είναι λιγότερο 

πιθανό να κάνουν επενδύσεις στο εξωτερικό όταν οι κυβερνήσεις και οι φορολογικές 

αρχές έχουν εφαρµόσει τους κανονισµούς των τιµών µεταβίβασης σε σχέση µε την 

απουσία των εν λόγω κανονισµών, µε την υπόθεση ότι οι επενδύσεις επιλέχτηκαν 

στρατηγικά για φορολογικούς λόγους. Αυτό µπορεί να είναι το αποτέλεσµα ενός 

συµβιβασµού µεταξύ κερδών από τα κέρδη που θα είχαν από τις ενδοοµιλικές 

συναλλαγές και των πιθανών ζηµιών που προέρχονται από κυβερνητικές κυρώσεις. 

Έτσι, ο Koenigsberg συµπεραίνει ότι η φορολογική πολιτική που εστιάζει στην 

µείωση της µεταφοράς των κεφαλαίων, µέσω του καθορισµού κανόνων transfer 

pricing µπορεί να µειώσει τις άµεσες ξένες επενδύσεις και τα φορολογικά έσοδα για 

µια χώρα. 

 Επιπρόσθετα, υπάρχουν ενδεικτικά στοιχεία για τη συµπεριφορά της 

µετακίνησης κεφαλαίων λόγω των διαφορών των συντελεστών φόρου εισοδήµατος 

των νοµικών προσώπων στις χώρες του ΟΟΣΑ (Bartelsman και Beetsma9, 2003). 

Αυτή η µελέτη ξεχωρίζει από όλα τα άλλα έντυπα, χρησιµοποιώντας την αναλογία 

της συνολικής προστιθέµενης αξίας για τις πληρωµές των µισθών ως εξαρτηµένη 

µεταβλητή τιµή, προκειµένου να γίνει εµφανής η διάκριση µεταξύ της επίδρασης των 

φορολογικών συντελεστών σχετικά µε τη στρατηγική µετατόπιση των εισοδηµάτων 

και της πραγµατικής οικονοµικής δραστηριότητας. Τα αποτελέσµατά δείχνουν ότι η 

                                                           
8 Koenigsberg (1999), ‘’Multinational Firm Decision Making in the Presence of Enforceable Transfer 
Pricing Regulations’’, Working Paper No. 99-28 
9 Bartelsman, Eric J. and Roel M.W.J. Beetsma. 2003. "Why Pay More? Corporate Tax Avoidance 
Through Transfer Pricing in OECD Countries." Journal of Public Economics 87: 2225-2252 
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µονοµερής αύξηση του φορολογικού συντελεστή νοµικών προσώπων έχει σηµαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις στο δηλωθέν εισόδηµα. Εκτιµούν ότι πάνω από το 65% των 

πρόσθετων εσόδων που προκύπτουν από µια µονοµερή αύξηση των φόρων χάνεται 

λόγω της µετατόπισης του εισοδήµατος. Γι’ αυτό, οι συγγραφείς υποστηρίζουν τη 

διεθνή συνεργασία κατά των επιθετικών σχεδιασµών φορολογίας και των πρακτικών 

του transfer pricing. 

 O Clausing10 (2003) στην εργασία που διεξήγαγε, αναφέρει ότι υπάρχουν 

σηµαντικές ενδείξεις για φορολογικά κίνητρα στις τιµές µεταβίβασης µεταξύ των 

ενδοεπιχειρησιακών συναλλαγών στις ΗΠΑ. Βρίσκει ότι υπάρχει µια ισχυρή και 

στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ φορολογικών συντελεστών και των τιµών των 

ενδοοµιλικών συναλλαγών. Στο µεγαλύτερο µέρος της βιβλιογραφίας σχετικά µε το 

transfer pricing και την µετακίνηση των κεφαλαίων εξάγεται µια έµµεση σχέση 

µεταξύ του κέρδους από την µεταφορά κεφαλαίου και τους φορολογικούς 

συντελεστές. Ωστόσο, ο Clausing χρησιµοποιεί άµεση µέθοδο, χρησιµοποιώντας τον 

δείκτη “Import-Export Price Index” αντλώντας τον από το Bureau of Labor Statistics. 

Συγκεκριµένα χρησιµοποιεί µηνιαία στοιχεία των ΗΠΑ για το διεθνές εµπόριο των 

τιµών κατά την περίοδο 1997-1999 (η αναγνώριση των ενδοοµιλικών συναλλαγών 

βασίζεται στην παραδοχή των ερωτηθέντων ως προς το αν το εµπόριο είναι µεταξύ 

συνδεδεµένων µερών) και  βρίσκει µια διαφορά στις τιµές των ενδοοµιλικών 

συναλλαγών και των αρχών ίσης απόστασης λόγω της φορολογίας. ∆ιαπιστώνει ότι 

ένας φορολογικός συντελεστής που είναι 1% χαµηλότερος στην χώρα 

προορισµού/προέλευσης συνδέεται µε την τιµή των ενδοοµιλικών συναλλαγών  κατά 

1,8% χαµηλότερα στις εξαγωγές και κατά 2,0% υψηλότερά στις εισαγωγές, σε σχέση 

µε την τιµή συναλλαγών µη συνδεδεµένων συναλλαγών. 

 Σε συνέχεια της µελέτης οι Bernard, Jensen και Schott11 (2006) βρίσκουν ότι 

οι τιµές εξαγωγείς των ΗΠΑ για τις µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις είναι σηµαντικά 

µεγαλύτερες από τις τιµές των συνδεδεµένων, µε βάση τα στοιχεία του διεθνούς 

εµπορίου για τις συναλλαγές της περίοδο 1993-2000, όπως αυτά παρέχονται από το 

τελωνείο των ΗΠΑ. Επιπλέον παρέχουν αποδείξεις ότι η ενδοοµιλική τιµολόγηση θα 

                                                           
10 Clausing, Kimberly A. 2003. ‘‘Tax-motivated Transfer Pricing and U.S. Intrafirm Trade Prices.’’ 
Journal of Public Economics 87 (9): 2207–23. Empirical evidence that transfer prices respond to 
incentives 
11 Andrew B. Bernard, J. Bradford Jensen, Peter K. Schott (2006), “Transfer Pricing by U.S.-Based 
Multinational Firms”, NBER Working Paper 12493 
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µπορούσε να είναι ένας  από τους σηµαντικότερους παράγοντες για τις στρατηγικές 

αποφάσεις των επιχειρήσεων για το πώς θα µετακινήσουν το κεφάλαιο και να 

πετύχουν την ελαχιστοποίηση της φορολογίας. Ακόµα, παρέχουν κάποια 

αποτελέσµατα σχετικά µε τη σχέση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και τον 

καθορισµό του transfer pricing. Θεωρούν ότι οι ενδοοµιλικές συναλλαγές, και ως εκ 

τούτου και οι τιµές µεταβίβασης, θα µπορούσαν να είναι ένας σηµαντικός τρόπος για 

τις πολυεθνικές εταιρείες να ελέγχουν και να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας. 

 Για την εφαρµογή της αρχής ίσων αποστάσεων πραγµατεύονται οι Devereux 

και Keuschnigg12 (2008) στην δηµοσίευσή άρθρου τους, διατυπώνοντας την άποψη 

πως στρεβλώνει τη χρηµατοδότηση και τις επενδύσεις των πολυεθνικών, την επιλογή 

µεταξύ έµµεσης και άµεσης επένδυσης και οδηγεί σε µείωση της παγκόσµιας 

κοινωνικής πρόνοιας. Οι συγγραφείς έρχονται σε αυτό το συµπέρασµα αναλύοντας 

ένα θεωρητικό µοντέλο µε ετερογενείς επιχειρήσεις, που έχουν την παραγωγική 

διαδικασία τους σε δύο στάδια και τις διακρίνει βάση των δραστηριοτήτων 

παραγωγής και την επιλογή είτε σε ανάθεση τρίτων µέρους της παραγωγής είτε σε 

εξωγχώριες µετεγκαταστάσεις. 

 Οι Sikka και Willmott13 (2010) σε δικό τους άρθρο παρουσιάζουν µέχρι πιο 

σηµείο οι ενδοοµιλικές συναλλαγές µπορούν να συγκρατήσουν τον πλούτο, 

επιτρέποντας στις εταιρείες να αποφύγουν  τους φόρους και να διευκολύνουν τη φυγή 

των κεφαλαίων. Τοποθετώντας την σύγχρονη εταιρεία στο επίκεντρο της 

παγκοσµιοποίησης του εµπορίου και εξετάζοντας και τις σχέσεις της µε τις κρατικές 

φορολογικές αρχές, τους µετόχους και άλλους πιθανούς ενδιαφερόµενους, 

διαµορφώνουν µια εικόνα ευνοϊκή προς την ενίσχυση του ιδιωτικού κέρδους, 

συµβάλλοντας ωστόσο ταυτόχρονα στην σχετική κοινωνική εξαθλίωση, µε την 

αποφυγή της πληρωµής των δηµοσίων φόρων. Αποδεικτικά στοιχεία παρέχονται από 

την εξέταση ορισµένων από τις πρακτικές των ενδοοµιλικών συναλλαγών που 

χρησιµοποιούνται από εταιρείες για να αποφύγουν τους φόρους στις αναπτυσσόµενες 

και ανεπτυγµένες οικονοµίες 

                                                           
12

 Devereux, M.P. and C. Keuschnigg (2008) “The distorting arm’s length principle in international 
transfer pricing”, Oxford University Centre for Business Taxation 
13

 Prem Sikka and Hugh Willmott, (2010) The Dark Side of Transfer Pricing: Its Role in Tax 
Avoidance and Wealth Retentiveness, Critical Perspectives on Accounting, Vol. 21, No. 4, pp. 342-
356. 
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 Για την ενδελεχή κατάρτιση της κοστολόγησης και τον ρόλο που µπορεί να 

έχει η τιµολόγηση µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων οι Pfeiffer, Schiller και 

Wagner14 δηµοσίευσαν µια εργασία, συγκρίνοντας τις επιδόσεις των εναλλακτικών 

 µεθόδων καθορισµού των τιµών µεταβίβασης µε βάση το κόστος. Πιο συγκεκριµένα 

γίνεται σύγκριση των τιµών µεταβίβασης σε πραγµατικό κόστος που περιλαµβάνουν 

µια τιµή λίγο πάνω από το οριακό κόστος και των τιµών µεταβίβασης σε πρότυπο 

κόστος που καθορίζεται είτε εκ των προτέρων είτε κατά το στάδιο της 

διαπραγµάτευσης (αναφερόµενη στο πρότυπο  κόστος). Τα συµπεράσµατα της 

εργασίας ωστόσο ποικίλουν ανάλογα των συνθηκών και του πλαισίου λειτουργίας της 

κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. 

 Για τον βαθµό που µπορούν τα διάφορα θεσµικά πλαίσια να οριοθετήσουν τις 

ενδοοµιλικές συναλλαγές και να προασπίσουν τον κανόνα των ίσων αποστάσεων 

γίνεται έρευνα από τους  Lohse, Riedel και Spengel15. Η µελέτη αυτή εξετάζει 44 

χώρες και αναλύει την ανάπτυξη των διαφόρων πτυχών των κανονισµών των τιµών 

µεταβίβασης σε χρονικό διάστηµα εννέα ετών (2001-2009). Για να δείξουν τις 

διαφορές των κανονισµών σε ένα ενιαίο µέτρο, γίνεται µια προσπάθεια για την 

κατηγοριοποίηση των κανονισµών του transfer pricing σχετικά µε την αυστηρότητα 

και τις επιπτώσεις τους. Τα αποτελέσµατα αυτής της κατηγοριοποίησης 

επιβεβαιώνουν όχι µόνο την αυξανόµενη σηµασία των κανονισµών των τιµών 

µεταβίβασης, αλλά επίσης προσφέρουν πολύ χρήσιµες και πολύτιµες πληροφορίες 

για τη µελλοντική έρευνα σχετικά µε την επίδραση των κανονισµών των τιµών 

µεταβίβασης στις εταιρικές αποφάσεις. 

 Σε ερευνητικό επίπεδο οι Cristea και Nguyen16 (2013), µελετώντας ένα δείγµα 

από πολυεθνικές εταιρείες στην ∆ανία, βρήκαν ισχυρές ενδείξεις για τη συµπεριφορά 

όσον αφορά την µεταφορά του κέρδους µέσω των τιµών µεταβίβασης. 

Χρησιµοποιώντας δεδοµένα από επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα για την 

περίοδο 1999-2006, απέδειξαν ότι οι πολυεθνικές εταιρείες που εµπορεύονται τόσο 

µε συνδεδεµένα όσο και µε µη συνδεδεµένα µέρη έχουν κίνητρο να παρεκκλίνουν 

                                                           
14 Pfeiffer, T., Schiller, U., & Wagner, J. (2011), Cost-based transfer pricing. Review of Accounting 
Studies, 16(3), 219-246. 
15

  Lohse, T., Riedel, N., Spengel, C. (2012), «The increasing importance of transfer pricing regulations 
– a worldwide overview», Oxford university centre for business taxation, CESifo Working paper series 
No. 4404 
16 Cristea, A. and D. Nguyen (2013), Transfer Pricing by Multinational Firms: New Evidence from 
Foreign Firm Ownerships, mimeo. 
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την αρχή των ίσων αποστάσεων σχετικά µε την τιµολόγηση, διαφοροποιώντας 

κατάλληλα την τιµή, προκειµένου να µειωθεί το χάσµα από τις ενδοοµιλικές 

συναλλαγές, επιτυγχάνοντας έτσι να κρύψουν τα κέρδη από την µεταφορά των 

εισοδηµάτων. Συγκεκριµένα, βρήκαν αποδείξεις πως από 5.7 έως και 9.1 τοις εκατό 

οι τιµές εξαγωγής είναι χαµηλότερες για τις εταιρείες µε θυγατρικές σε χώρες µε 

χαµηλή φορολογία. Κατά συνέπεια, οι φορολογικές αρχές της ∆ανίας να χάσουν τα 

φορολογικά έσοδα, έως και 3,2 τοις εκατό των φορολογητέων εισοδηµάτων των 

πολυεθνικών της χώρας. 

 Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι το ζήτηµα των ενδοοµιλικών 

συναλλαγών εξετάζεται και στην ελληνική βιβλιογραφία µε τον Τσουρουφλή
17 

(2010), ο οποίος στο βιβλίο του πραγµατεύεται την τιµολόγηση των ενδοοµιλικών 

συναλλαγών και µέσα από την συστηµατοποίησή τους αναδεικνύει τα ιδιαίτερα 

στοιχεία του Ελληνικού δικαίου. Ακόµα, αναφορά γίνεται και από τον Μουστάκη
18 

(2014), ο οποίος αναλύει τα θέµατα των ενδοοµιλικών συναλλαγών κάτω από το 

πρίσµα των κατευθυντήριων οδηγιών του ΟΟΣΑ και αναδεικνύει τα προβλήµατα 

ενός οικονοµικού ελέγχου σε τέτοιες συναλλαγές. 

 

 

 

  

                                                           
17 Α. Τσουρουφλής (2010) «Ενδοοµιλική Τιµολόγηση», Νοµική βιβλιοθήκη. 
18

 Ν. Μουστάκης (2014) «Ενδοοµιλικές τιµολογήσεις (Transfer Pricing)» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλύσουµε το νοµοθετικό πλαίσιο που προκύπτει από τις 

εγχώριες διατάξεις, σύµφωνα πάντα µε τις Ευρωπαϊκές οδηγίες, όσον αφορά στην 

τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων σε συναλλαγές που προκύπτουν µεταξύ 

συνδεδεµένων επιχειρήσεων που εδρεύουν εντός της Κοινότητας. 

 

3.1 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος  Ν.4172/2013 

3.1.1 Άρθρο 2 «Ο Ορισµός της Συνδεδεµένης Επιχείρησης» 

Με την θέσπιση του Ν. 4172/13 (Κ.Φ.Ε.), οι διατάξεις του οποίου εφαρµόζονται από 

01/01/2014, επήλθαν ορισµένες αλλαγές στην αντιµετώπιση των ενδοοµιλικών 

συναλλαγών, κυρίως σε ότι αφορά τις περιπτώσεις µεταβίβασης άυλων περιουσιακών 

στοιχείων. Επίσης, µε τον νέο κώδικα φορολογίας εισοδήµατος ο νοµοθέτης θέτει 

καθαρά το ζήτηµα της συγγενικότητας, το οποίο δεν υπήρχε ως έννοια στον 

προϊσχύοντα νόµο 2238/1994. Σύµφωνα δε µε την περίπτωση στ’ του άρθρου 2 του 

Ν. 4172/13 «συγγενικό πρόσωπο» θεωρείται ο/η σύζυγος και οι ανιόντες ή κατιόντες 

σε ευθεία γραµµή. Στο άρθρο 2 του ν. 4172/13 δίνεται ο ορισµός των συνδεδεµένων 

επιχειρήσεων. Όπως έχει αναφερθεί και ανωτέρω, ως «συνδεδεµένο πρόσωπο» 

νοείται κάθε πρόσωπο το οποίο συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο 

ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό ή µε το οποίο συνδέεται. 

Ειδικότερα τα ακόλουθα πρόσωπα θεωρούνται συνδεδεµένα πρόσωπα: αα) κάθε 

πρόσωπο κατέχει άµεσα ή έµµεσα µετοχές, µερίδια ή συµµετοχή στο κεφάλαιο 

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

κέρδη ή δικαιώµατα ψήφου, ββ) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο 

κατέχει άµεσα ή έµµεσα µετοχές, µερίδια δικαιώµατα ψήφου ή συµµετοχής στο 

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

δικαιώµατα σε κέρδη ή δικαιώµατα ψήφου, 28 γγ) κάθε πρόσωπο µε το οποίο 

υπάρχει σχέση άµεσης ή έµµεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή 
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ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής 

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

έµµεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης 

καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί 

ότι µε την ΠΟΛ 1142/2015 δόθηκαν διευκρινήσεις σχετικά µε την εφαρµογή του 

ανωτέρου άρθρου. Συγκεκριµένα, για την εφαρµογή των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ 

της περ. ζ΄ του άρθρου 2 του Ν.4172/2013, οι έµµεσες συµµετοχές προκύπτουν µε 

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 ∆, 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 ∆. 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 γγ΄ των ως άνω διατάξεων, υπάρχει 

όταν ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά), προκύπτουν ή διαπιστώνονται µία ή 

περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις/καταστάσεις: - περισσότερο από το 

ήµισυ των µελών του διοικητικού συµβουλίου ή ένας ή περισσότεροι διευθύνοντες 

σύµβουλοι ή διαχειριστές του διορίζονται από το άλλο πρόσωπο, - 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, - 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 δύο προσώπων από τρίτο πρόσωπο, 

κατά την έννοια της ίδιας ως άνω υποπερίπτωσης γγ΄, αυτή υπάρχει, ενδεικτικά (και 

όχι περιοριστικά), όταν προκύπτουν ή διαπιστώνονται µία ή περισσότερες από τις 

κάτωθι καταστάσεις: 29 - το πρόσωπο (εξαιρουµένων των χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων) έχει δανείσει ή παρέχει εγγυήσεις για πιστώσεις του άλλου προσώπου και 

το ύψος του δανείου και των εγγυήσεων (αθροιστικά) υπερβαίνει το πενήντα τοις 
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εκατό (50%) του συνόλου του ενεργητικού του δανειολήπτη, - 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, - 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. Σε κάθε 

περίπτωση, ωστόσο, το ζήτηµα της σύνδεσης µεταξύ προσώπων ή οντοτήτων 

κρίνεται ως θέµα πραγµατικό, διότι λόγω της πολυπλοκότητας στην διασύνδεση των 

επιχειρήσεων είναι αδύνατον στην πράξη να υπάρξει σαφής ορισµός που να καλύψει 

όλα τα ενδεχόµενα. 

 

3.1.2 Άρθρο 50  «Ενδοοµιλικές Συναλλαγές» 

Το άρθρο 50 του ν. 4172/13, αναφέρεται στις ενδοοµιλικές συναλλαγές, ενώ 

αντικαταστάθηκε βάσει της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν.4223/13, ορίζοντας ότι τα 

κέρδη που έπρεπε να πραγµατοποιηθούν υπό ανταγωνιστικούς όρους, αλλά δεν 

πραγµατοποιήθηκαν λόγω της ιδιοµορφίας των ενδοοµιλικών συναλλαγών, πρέπει να 

προσαυξάνουν τα φορολογητέα κέρδη της χρήσης. Οι συγκεκριµένες διατάξεις 

εφαρµόζονται και ερµηνεύονται σύµφωνα µε τις γενικές αρχές και τις κατευθυντήριες 

γραµµές του ΟΟΣΑ για τις ενδοοµιλικές συναλλαγές. 

Για την εκπλήρωση τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων 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 ∆ιαδικασίας) να 

τηρούν φάκελο τεκµηρίωσης και να υποβάλουν συνοπτικό πίνακα πληροφοριών, 
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εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές (σχετ. 

οι ΠΟΛ. 1097/2014 και ΠΟΛ. 1144/2014 Αποφάσεις του Γ.Γ.∆.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. 

 

3.1.3 Άρθρο 51  «Μεταφορά Λειτουργιών» 

Ιδιαίτερη σηµασία έχει το άρθρο 51 του νέου ΚΦΕ, σύµφωνα µε το οποίο η 

επιχειρηµατική αναδιάρθρωση καθώς και µεταβίβαση ή χορήγηση άδειας χρήσης 

άυλων περιουσιακών στοιχείων πρέπει να γίνεται έναντι ανταγωνιστικού αντιτίµου, 

λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές λειτουργίες και κινδύνους («πακέτο µεταβίβασης»). 

Στην περίπτωση που δεν µπορούν να παρασχεθούν αποδεικτικά στοιχεία λόγω µη 

ύπαρξης συγκρίσιµων συναλλαγών, ένα συµβατό µε την Αρχή των Ίσων 

Αποστάσεων αντίτιµο δύναται να υπολογιστεί µε την προεξόφληση των 

αναµενόµενων µελλοντικών κερδών. 

Επισηµαίνεται ότι κάθε επιχειρηµατική αναδιάρθρωση, η οποία µπορεί να θεωρηθεί 

ως εγχώρια ή διασυνοριακή αναδιοργάνωση λειτουργιών, περιουσιακών στοιχείων, 

κινδύνων ή επιχειρηµατικών ευκαιριών, την οποία πραγµατοποιούν ή στην οποία 
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εµπλέκονται συνδεδεµένα πρόσωπα µε συνδεδεµένα κέρδη εµπίπτει στο πεδίο 

εφαρµογής του συγκεκριµένου άρθρου. 

 

 

3.1.4 Άρθρο 66  «Ελεγχόµενες Αλλοδαπές Εταιρίες» 

Με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4172/2013 προσαρµόστηκε η εσωτερική 

φορολογική νοµοθεσία στις οδηγίες του Ψηφίσµατος του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 

2010 για τον συντονισµό των κανόνων περί ελεγχόµενων αλλοδαπών επιχειρήσεων 

και περί υποκεφαλαιοποίησης εντός της ΕΕ. Συγκεκριµένα τέθηκαν κανόνες για την 

αποτροπή της φοροαποφυγής των ηµεδαπών εταιριών µέσω της µεταφοράς των 

εσόδων τους σε θυγατρικές εταιρίες που βρίσκονται σε χώρες µε χαµηλή φορολογία. 

Το πεδίο εφαρµογής των κανόνων αυτών ορίζεται γενικά µε αναφορά σε κριτήρια 

που αφορούν στον έλεγχο της αλλοδαπής εταιρίας, το ικανοποιητικό επίπεδο 

φορολόγησής της, στη δραστηριότητα και στον τύπο των εσόδων της. Το 

φορολογητέο εισόδηµα περιλαµβάνει το µη διανεµηθέν εισόδηµα νοµικού προσώπου 

ή νοµικής οντότητας που είναι φορολογικός κάτοικος άλλης χώρας, εφόσον 

συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ο φορολογούµενος, µόνος του 

ή από κοινού µε τα συνδεδεµένα πρόσωπα, κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, µετοχές, 

µερίδια, δικαιώµατα ψήφου ή συµµετοχής στο κεφάλαιο σε ποσοστό άνω του 

πενήντα τοις εκατό (50%) ή δικαιούται να εισπράττει ποσοστό άνω του πενήντα τοις 

εκατό (50%) των κερδών του εν λόγω νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας, β) το 

παραπάνω νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα υπόκειται σε φορολογία σε µη 

συνεργάσιµο κράτος ή κράτος µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, ήτοι σε ειδικό 

καθεστώς που επιτρέπει ουσιωδώς χαµηλότερο επίπεδο φορολογίας από ότι το γενικό 

καθεστώς, γ) άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού εισοδήµατος προ 

φόρων που πραγµατοποιεί το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα εµπίπτει σε µία ή 

περισσότερες από τις εξής κατηγορίες: 1) τόκοι ή οποιοδήποτε άλλο εισόδηµα 

παράγεται από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, 2) δικαιώµατα ή 

οποιοδήποτε άλλο εισόδηµα παράγεται από πνευµατική ιδιοκτησία, 3) µερίσµατα και 

εισόδηµα από τη µεταβίβαση µετοχών, 4)εισόδηµα από κινητά περιουσιακά στοιχεία, 

5) εισόδηµα από ακίνητη περιουσία, εκτός εάν το κράτος του φορολογούµενου 
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νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας δεν θα είχε δικαίωµα να φορολογήσει το 

εισόδηµα βάσει συµφωνίας που έχει συναφθεί µε τρίτη χώρα, 6) εισόδηµα από 

ασφαλιστικές, τραπεζικές και άλλες χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες. Οι 

κατηγορίες εισοδήµατος υπολογίζονται στη βάση του φορολογικού έτους και µε το 

φορολογικό συντελεστή που ισχύει για τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα 

των φυσικών προσώπων ή µε το φορολογικό συντελεστή που ισχύει για τα κέρδη από 

επιχειρηµατική δραστηριότητα των νοµικών προσώπων ή νοµικών οντοτήτων, κατά 

περίπτωση. δ) δεν πρόκειται για εταιρεία, της οποίας η κύρια κατηγορία µετοχών 

αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά. Στο σηµείο αυτό θα 

πρέπει να σηµειωθεί ότι τα ανωτέρω δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που το 

νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος κράτους - µέλους 

της Ε. Ε., εκτός εάν η εγκατάσταση ή η οικονοµική δραστηριότητα του νοµικού 

προσώπου ή της νοµικής οντότητας συνιστά επίπλαστη κατάσταση που 

δηµιουργήθηκε µε ουσιαστικό σκοπό την αποφυγή του αναλογούντος φόρου. Επίσης, 

δεν εφαρµόζονται και στην περίπτωση που το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα 

είναι φορολογικός κάτοικος χώρας που είναι συµβαλλόµενο µέρος της συµφωνίας για 

τον Ε.Ο.Χ. και υφίσταται και εφαρµόζεται συµφωνία ανταλλαγής πληροφοριών, 

ανάλογης µε την ανταλλαγή πληροφοριών, κατόπιν αιτήσεως που προβλέπεται στην 

Οδηγία 2011/16/ΕΕ, εκτός εάν η εγκατάσταση ή η οικονοµική δραστηριότητα του 

νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας συνιστά επίπλαστη κατάσταση, που 

δηµιουργήθηκε µε ουσιαστικό σκοπό την αποφυγή του αναλογούντος φόρου. 

 

3.2 Κώδικας Φορολογικής ∆ιαδικασίας  Ν.4174/2013 

3.2.1 Άρθρο 21  «Φάκελος Τεκµηρίωσης» 

Ο κώδικας φορολογικών διαδικασιών συµπεριλαµβάνει όλη την σειρά και την 

διαδικασία σχετικά µε την τεκµηρίωση των ενδοοµιλικών συναλλαγών. 

Συγκεκριµένα τίθενται τα όρια των 100.000€ σε ακαθάριστα έσοδα µέχρι € 5 εκ. ή 

200.000€ σε υψηλότερα έσοδα, που καθορίζουν τις υπόχρεες προς τεκµηρίωση 

επιχειρήσεις. Αξίζει να σηµειωθεί ότι βάσει του προηγούµενου πλαισίου (ν. 2238/94), 

το όριο των €5 εκ. υπολογιζόταν αθροιστικά για όλες τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις, 

ενώ µε τις νέες διατάξεις λαµβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών της υπόχρεης 
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επιχείρησης. Για την εφαρµογή των ανωτέρω ορίων, ως κύκλος εργασιών, σε 

περίπτωση οµίλου, λαµβάνεται το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ: i) των ακαθαρίστων 

εσόδων του υπόχρεου όπως αυτά προκύπτουν σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία 

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

ενοποιηµένου ισολογισµού του οµίλου σύµφωνα µε τις αρχές και κανόνες των 

∆.Π.Χ.Α. και ∆.Λ.Π., εφόσον υπάρχει υποχρέωση τήρησης αυτών. 

Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι για τις ανάγκες υπολογισµού των ορίων αλλά και 

σύνταξης του φακέλου τεκµηρίωσης, αντικείµενο τεκµηρίωσης για τη διαπίστωση 

της τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων αποτελούν: α) στην περίπτωση των 

δανειακών συµβάσεων οι δεδουλευµένοι τόκοι και β) στην περίπτωση της παροχής 

εγγυήσεων το ύψος των προµηθειών ή αµοιβών εγγύησης. Επιπλέον, τα µερίσµατα 

που καταβάλλονται σε µέτοχους καθώς και οι αµοιβές που λαµβάνουν τα µέλη των 

∆ιοικητικών 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. Επιπροσθέτως, από τον νόµο 

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. ∆ιευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω 

αφορούν συναλλαγές που διενεργήθηκαν το φορολογικό έτος διακοπής της σύνδεσης 

και όχι σε επόµενα έτη. 

Στον Φάκελο Τεκµηρίωσης πρέπει να περιέχονται τα γεγονότα που έχουν αντίκτυπο 

στα στοιχεία του Φακέλου και οφείλονται σε µεταβολές των συνθηκών της αγοράς. 

Πιο συγκεκριµένα, ο φάκελος τεκµηρίωσης αποτελείται από τον Βασικό Φάκελο 

Τεκµηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκµηρίωσης και συνοδεύεται από τον 

συνοπτικό πίνακα πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη φορολογική 

διοίκηση εντός τεσσάρων µηνών από το τέλος κάθε φορολογικού έτους. Ο φάκελος 

τεκµηρίωσης τηρείται στην έδρα του υπόχρεου για όσο διάστηµα υφίσταται η 

υποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων του αντίστοιχου φορολογικού 

έτους. 
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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. 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. 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. Επίσης, ο Φάκελος Τεκµηρίωσης τηρείται είτε σε 

έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική µορφή. Όσον αφορά τον Συνοπτικό Πίνακα 

Πληροφοριών, θα πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι είναι συνοδευτικός του Φακέλου 

Τεκµηρίωσης και υποβάλλεται προκειµένου να αξιοποιηθούν φορολογικά οι 

παρεχόµενες πληροφορίες. Κατά συνέπεια, 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»). 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ο φάκελος τεκµηρίωσης συντάσσεται από τη 

∆ιοίκηση της επιχείρησης, ενώ σε περίπτωση τήρησης ανακριβούς ή ελλιπούς 

φακέλου επιβάλλονται πρόστιµα κατά τα προβλεπόµενα του άρθρου 56 πρόστιµα, τα 

οποία αναλυτικά αναφέρονται στο επόµενο κεφάλαιο. 
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Στα πλαίσια ερµηνείας του άρθρου 21 του ν. 4174/13, εκδόθηκε η ΠΟΛ 1097/14 

(όπως τροποποιήθηκε από την ΠΟΛ 1144/14), η οποία ορίζει τα σχετικά µε το 

περιεχόµενο του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών και του φακέλου τεκµηρίωσης. 

Πιο αναλυτικά, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο φάκελος τεκµηρίωσης αποτελείται από 

δύο µέρη το «βασικό φάκελο τεκµηρίωσης» και τον «ελληνικό φάκελο 

τεκµηρίωσης». Εν συντοµία, ο βασικός φάκελος περιλαµβάνει τα ακόλουθα: α) 

περιγραφή της µητρικής επιχείρησης και της στρατηγικής της. β) περιγραφή της 

οργανωτικής, νοµικής και λειτουργικής δοµής του οµίλου. γ) περιγραφή των 

συνδεδεµένων εταιρειών που συµµετέχουν στις προς τεκµηρίωση συναλλαγές. δ) 

περιγραφή των προς τεκµηρίωση συναλλαγών (ροή τιµολογίων φύση και ύψος 

συναλλαγών). ε) περιγραφή των επιτελούµενων λειτουργιών και κινδύνων. στ) 

ιδιοκτησία άυλων περιουσιακών στοιχείων και διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. ζ) 

περιγραφή της ενδοοµιλικής τιµολογιακής πολιτικής. 

Αντίστοιχα, ο ελληνικός φάκελος τεκµηρίωσης εξειδικεύει τις λειτουργίες και τους 

κινδύνους που αναλαµβάνει η υπό εξέταση επιχείρηση τόσο στα πλαίσια του οµίλου 

όσο και στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εκτός οµίλου. Πιο συγκεκριµένα, 

στον ελληνικό φάκελο περιλαµβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία: α) περιγραφή της 

στρατηγικής της επιχείρησης. β) περιγραφή των προς τεκµηρίωση συναλλαγών (ροή 

τιµολογίων φύση και ύψος συναλλαγών). γ) συγκριτική ανάλυση δηλαδή, 

λειτουργική ανάλυση, συµβατικοί όροι και οικονοµικές συνθήκες που αντιµετωπίζει 

η επιχείρηση, στα πλαίσια εξεύρεσης εσωτερικών και εξωτερικών συγκριτικών 

στοιχείων. δ) επεξήγηση για την επιλογή και την εφαρµογή της/των µεθόδου/ων 

προσδιορισµού των τιµών των ενδοοµιλικών συναλλαγών. 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

� Τόκοι ∆ανείων 

Σχετικά µε την κατηγορία συναλλαγής 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. 
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«3.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 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. 

4.  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 » 

� Μερίσµατα 

Σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Νόµου 4172/2013 «1.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, και 

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.  Η  προηγούµενη  παράγραφος  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. 
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3. 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 ∆ιοίκηση ίση 

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

της  απαλλαγής.  Η Φορολογική ∆ιοίκηση µπορεί να απαιτήσει την υπέρ αυτής 

κατάπτωση της εγγύησης, εφόσον ο λήπτης φορολογούµενος δεν διακρατεί 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 κ 

αι µε τα συνδεδεµένα πρόσωπα του κεντρικού τους στην αλλοδαπή, 

αλλά και των ηµεδαπών νοµικών προσώπων µε µόνιµες εγκαταστάσεις στην 

αλλοδαπή, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης. 

 

3.2.2 Άρθρο 22  «Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοοµιλικής 

Τιµολόγησης» 

Άµεση σύνδεση µε την τεκµηρίωση των ενδοοµιλικών συναλλαγών έχει η διαδικασία 

προέγκρισης της µεθοδολογίας ενδοοµιλικής τιµολόγησης, για την οποία γινόταν 

λόγος στο άρθρο 39Γ του ν. 2238/94, αλλά τέθηκε εκ νέου επί τάπητος µε το άρθρο 

22 του ν. 4174/13 και ερµηνεύτηκε µε την ΠΟΛ 1284/2013. Σύµφωνα µε την 

προαναφερθείσα ΠΟΛ, αρµόδια υπηρεσία για την παραλαβή και εξέταση των 

αιτήσεων προέγκρισης είναι η ∆ιεύθυνση Ελέγχων η οποία υπάγεται στη Γενική 

∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. Ειδικότερα, 

ένα προκαταρκτικό στάδιο διαβούλευσης για την εκτίµηση της πιθανότητας αποδοχής 

της προτεινόµενης µεθόδου προηγείται της τελικής αίτησης. Για το πρώτο στάδιο 

απαιτείται η καταβολή παραβόλου ύψους χιλίων ευρώ (1.000€). 
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Η κύρια αίτηση υποβάλλεται εντός 30 ηµερών από την προκαταρκτική διαβούλευση, 

όπου πέραν των απαραίτητων πληροφοριακών στοιχείων και των σχετικών 

παραδοχών, αναφέρεται το χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητείται η προέγκριση και 

το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη. 

Πιο συγκεκριµένα, στην επίσηµη αίτηση το πρόσωπο οφείλει να συµπεριλάβει όλα τα 

σχετικά στοιχεία που απαιτούνται, προκειµένου η αρµόδια υπηρεσία να αξιολογήσει 

την αίτηση και να διαµορφώσει άποψη σχετικά µε τη µεθοδολογία που θα 

χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό των τιµών µε βάση την αρχή των ίσων 

αποστάσεων (Arm’s Length Principle). 

Τα υποβαλλόµενα στοιχεία, τα οποία είναι αναµενόµενο να ποικίλλουν ανάλογα µε 

τα δεδοµένα της υπόθεσης, διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 1) Στοιχεία που 

αφορούν το παρελθόν (ιστορικά στοιχεία), τα οποία ενδεχοµένως είναι ήδη διαθέσιµα 

υπό διάφορες µορφές. 2) Στοιχεία των οποίων η δηµιουργία µπορεί να καταστεί 

αναγκαία, ειδικά για τη διαδικασία προέγκρισης. Τα υποβαλλόµενα στοιχεία δύναται 

να περιλαµβάνουν ενδεικτικά τα εξής: α. Ανάλυση των τάσεων στη βιοµηχανία και 

την αγορά, οι οποίες αναµένεται να επηρεάσουν τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες, 

τυχόν µελέτες εµπορικής εκµετάλλευσης ή οικονοµικές µελέτες για τις 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες, οι οποίες οδηγούν στα εν λόγω αναµενόµενα 

αποτελέσµατα. β. Συνοπτική περιγραφή της επιχειρηµατικής στρατηγικής που 

προβλέπεται να εφαρµοστεί κατά την περίοδο που θα αφορά η προέγκριση, καθώς 

και της στρατηγικής σε προηγούµενες περιόδους, εφόσον είναι διαφορετική. Η 

περιγραφή αυτή δύναται να περιλαµβάνει προβολές που χρησιµοποιήθηκαν στα 

µελλοντικά επιχειρηµατικά σχέδια, τους προϋπολογισµούς διαχείρισης, πληροφορίες 

σχετικά µε τις αναµενόµενες επιχειρηµατικές προοπτικές και τον ανταγωνισµό, 

καθώς και τη µελλοντική στρατηγική όσον αφορά την εµπορική προώθηση, την 

παραγωγή ή την έρευνα και ανάπτυξη. γ. Ανάλυση των λειτουργιών των προσώπων 

που αφορά η αίτηση προέγκρισης. Πρέπει να περιγράφονται όλες οι δραστηριότητες 

οι σχετικές µε τις συναλλαγές που καλύπτονται από την προέγκριση (έρευνα και 

ανάπτυξη, παραγωγή, διανοµή, εµπορία, είδος της παρεχόµενης υπηρεσίας, κλπ.). 

Πρέπει επίσης να περιγράφονται και να αξιολογούνται οι κίνδυνοι τους οποίους θα 

αντιµετωπίζει κάθε οντότητα στο πλαίσιο των συναλλαγών που καλύπτονται από την 

προέγκριση. Συνήθεις κίνδυνοι θα µπορούσαν να είναι οι σχετικοί µε τα προϊόντα, οι 

τεχνολογικοί κίνδυνοι, οι κίνδυνοι τεχνολογικής απαξίωσης, οι κίνδυνοι που αφορούν 



24 | Σ ε λ ί δ α  

 

την αγορά, την πίστωση ή την συναλλαγµατική ισοτιµία και οι κίνδυνοι νοµικής 

φύσεως. Αναφορά πρέπει να γίνεται και στο ύψος και το είδος του κεφαλαίου 

κίνησης και τα υλικά ή άυλα στοιχεία ενεργητικού που θα χρησιµοποιηθούν στις 

συναλλαγές που αφορά η προέγκριση. δ. Τους λόγους για τους οποίους το αιτών 

πρόσωπο θεωρεί ότι η προέγκριση ενδείκνυται για τις συγκεκριµένες συναλλαγές. ε. 

Λεπτοµερή στοιχεία της προτεινόµενης µεθοδολογίας και στοιχεία που αποδεικνύουν 

ότι µε τη µεθοδολογία αυτή θα τηρείται η αρχή των ίσων αποστάσεων (Arm’s Length 

Principle). στ. Κατάλογο των προεγκρίσεων (Advance Pricing Agreements) που 

έχουν ήδη συναφθεί από οποιαδήποτε συνδεδεµένα πρόσωπα τα οποία αφορά η 

αίτηση προέγκρισης, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, και οι οποίες αφορούν 

τις ίδιες ή συναφείς συναλλαγές. ζ. Λεπτοµερή χρηµατοοικονοµικά στοιχεία των 

τριών (3) τελευταίων ετών για όλα τα πρόσωπα τα οποία αφορά η αίτηση 

προέγκρισης. η. Κατάλογο συµβάσεων µε συνοπτική περιγραφή αυτών οι οποίες 

έχουν συναφθεί µεταξύ συνδεδεµένων προσώπων και που έχουν επιπτώσεις στις 

συναλλαγές τις οποίες αφορά η αίτηση προέγκρισης. 

Το στάδιο αξιολόγησης διαρκεί µέχρι 120 ηµέρες ενώ µε την ολοκλήρωση της 

σύνταξης του εγγράφου διατύπωσης θέσεων από την αρµόδια υπηρεσία, ορίζεται 

τελική συνάντηση µε το φορολογούµενο. Κατά την παραπάνω συνάντηση 

συζητούνται οι απόψεις και οι προτάσεις του αιτούντος προσώπου και της αρµόδιας 

υπηρεσίας µε σκοπό την επίτευξη συναίνεσης σχετικά µε το περιεχόµενο της 

προέγκρισης. Εάν συµπέσουν οι απόψεις της αρµόδιας υπηρεσίας και του αιτούντος 

προσώπου συντάσσεται και υπογράφεται από τα µέρη που µετέχουν στη διαδικασία 

Πρακτικό Αποδοχής Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοοµιλικής Τιµολόγησης. Εάν 

δεν συµπέσουν οι απόψεις της αρµόδιας υπηρεσίας και του αιτούντος ή εάν δεν 

παραστεί το αιτών πρόσωπο κατά τη συνάντηση που έχει ορισθεί για την εξέταση της 

αίτησής του, συντάσσεται Πρακτικό Απόρριψης της Προέγκρισης Μεθοδολογίας 

Ενδοοµιλικής Τιµολόγησης. 

Σηµειώνεται σε αυτό το σηµείο, ότι µε την υποβολή της αίτησης προέγκρισης, 

καταβάλλεται παράβολο ύψους 5.000€ ή 10.000 αν απαιτείται συνεννόηση µε ξένες 

φορολογικές αρχές. 

Το αιτών πρόσωπο, επίσης, υποχρεούται να καταρτίζει και να υποβάλει ετήσια 

έκθεση συµµόρφωσης µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης 
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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. 

Αν, σύµφωνα µε την έκθεση, οι κρίσιµες παραδοχές δεν έχουν ικανοποιηθεί, τότε ο 

φορολογούµενος θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις για την πραγµατοποίηση σχετικών 

προσαρµογών. Η εν λόγω έκθεση πρέπει να υποβάλλεται στην ∆ιεύθυνση Ελέγχων 

µέχρι το τέλος της νόµιµης προθεσµίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων για το εν 

λόγω φορολογικό έτος. Σε περίπτωση µη υποβολής της έκθεσης συµµόρφωσης η 

απόφαση προέγκρισης ακυρώνεται από το φορολογικό έτος το οποίο αφορά η εν 

λόγω έκθεση συµµόρφωσης. 

Όσον αφορά τέλος την ανάκληση ή ακύρωση της απόφασης προέγκρισης 

συντάσσεται Ειδική Έκθεση Απόψεων από την αρµόδια υπηρεσία η οποία 

κοινοποιείται στο ενδιαφερόµενο πρόσωπο. Για τη συζήτηση της ανάκλησης ή 

ακύρωσης της απόφασης προέγκρισης ορίζεται συνάντηση της αρµόδιας υπηρεσίας 

µε το ενδιαφερόµενο πρόσωπο. Το ενδιαφερόµενο πρόσωπο καλείται να παραστεί 

στη συνεδρίαση µε ιδιαίτερη πρόσκληση, η οποία κοινοποιείται σε αυτό τουλάχιστον 

δέκα (10) ηµέρες πριν από την ηµέρα της συνάντησης. Σε διάστηµα τριάντα (30) 

ηµερών από τη συνάντηση ο Γενικός Γραµµατέας εκδίδει την απόφαση επί της 

ανάκλησης ή ακύρωσης, η οποία κοινοποιείται στο ενδιαφερόµενο πρόσωπο. Η 

απόφαση πρέπει να περιλαµβάνει σύντοµη αιτιολογία και, προκειµένου για την 

ακύρωση, ορίζει το χρονικό σηµείο από το οποίο επέρχονται τα αποτελέσµατά της. 

Όσον αφορά την περίπτωση της ανάκλησης η απόφαση προέγκρισης θεωρείται ως 

µηδέποτε εκδοθείσα. 

Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι η απόφαση προέγκρισης αποτελεί µία καινοτοµία για 

την ελληνική φορολογική νοµοθεσία, καθώς εντάσσεται στο πλαίσιο της εκ των 

προτέρων φορολογικής συµφωνίας (advanced tax ruling) µεταξύ του κράτους και των 

εταιρειών. Η συγκεκριµένη πρακτική ακολουθείται σε πολλές χώρες όπως η Αγγλία, 

η Ολλανδία, η Ιρλανδία και η Ελβετία, µε τη διαφορά όµως ότι η συµφωνία αφορά το 

ποσοστό κέρδους από το σύνολο των συναλλαγών µιας επιχείρησης. Συνεπώς, οι 

φορολογικοί και θεσµικοί κίνδυνοι περιορίζονται για τις εταιρείες, ενώ οι ∆ιοικήσεις 

τους δύναται να προβαίνουν σε εµπεριστατωµένο φορολογικό σχεδιασµό και να 

προϋπολογίζουν µε σχετική ακρίβεια τους φόρους που θα πληρώσουν. 
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3.3 ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκό τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) - ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) που πρέπει να συµµορφώνονται όλες 

τις εταιρείες τις Ε.Ε., αναφέρονται και καλύπτουν όλο το φάσµα των συνδεδεµένων 

και συγγενών επιχειρήσεων µε τις εξής δηµοσιεύσεις: 

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

∆ΠΑΧΑ 11 «Κοινές Συµφωνίες» 

∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε λοιπές οντότητες» 

∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις» 

∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεµένων µερών» 

Για την περάτωση και τους σκοπούς της συγκεκριµένης εργασίας κρίνουµε σκόπιµο 

να αναφερθούµε αναλυτικά µόνο στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24.  

Σκοπός του Προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι οικονοµικές καταστάσεις 

περιέχουν όλες τις αναγκαίες γνωστοποιήσεις, ώστε οι χρήστες αυτών να γνωρίζουν 

ότι ενδεχοµένως η οικονοµική θέση που παρουσιάζουν οι καταστάσεις αυτές να έχει 

επηρεαστεί από τις ενδοοµιλικές συναλλαγές και τα ανεξόφλητα υπόλοιπα των 

συνδεδεµένων οντοτήτων του οµίλου. 

Σύµφωνα µε αυτό οι συναλλαγές των συνδεδεµένων µερών και τα ανεξόφλητα 

υπόλοιπα µε άλλες οντότητες που ανήκουν σε έναν όµιλο γνωστοποιούνται στις 

οικονοµικές καταστάσεις της οντότητας. Οι εντός του ίδιου οµίλου συναλλαγές 

µεταξύ συνδεδεµένων µερών και τα ανεξόφλητα υπόλοιπα συµψηφίζονται κατά την 

κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του οµίλου. 

Οι οικονοµικές οντότητες πολλές φορές διεξάγουν µέρος των δραστηριοτήτων τους 

µέσω των θυγατρικών, κοινοπραξιών ή συγγενών επιχειρήσεων. Η σχέση µε τα 
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συνδεδεµένα µέρη µπορεί να επηρεάσει το κέρδος ή την ζηµιά και την οικονοµική 

θέση της οντότητας. Τα συνδεδεµένα µέρη µπορεί να υπεισέλθουν σε συναλλαγές 

στις οποίες µη συνδεδεµένα µέρη δε θα υπεισέρχονταν. Όπως για παράδειγµα η 

οντότητα που πουλά αγαθά στην µητρική της εταιρεία στο κόστος µπορεί να µην 

πωλεί σε άλλους πελάτες µε τους όρους αυτούς. Επίσης, οι συναλλαγές των 

συνδεδεµένων µερών µπορεί να µην ανέρχονταν στα ίδια ποσά, αν δεν υπήρχε η 

σχέση αυτή. 

Όµως τα αποτελέσµατα και η οικονοµική θέση της οντότητας µπορεί να επηρεασθούν 

από την σχέση µε συνδεδεµένο µέρος ακόµη και αν δεν υπάρχουν συναλλαγές µε 

αυτό. Η ύπαρξη και µόνο της σχέσης µπορεί να αρκεί για να επηρεάζει τις 

συναλλαγές µεταξύ της αναφέρουσας οντότητας και άλλων µερών. Για παράδειγµα, 

µια θυγατρική µπορεί να τερµατίσει τις σχέσεις µε έναν εµπορικό εταίρο λόγω 

απόκτησης από την µητρική εταιρεία µιας αδελφής θυγατρικής που διεξάγει τις ίδιες 

δραστηριότητες, όπως ο πρώην εµπορικός εταίρος. Επίσης, ένα συνδεδεµένο µέρος 

µπορεί να απέχει από την ενεργό δράση, λόγω της σηµαντικής επιρροής ενός άλλου, 

για παράδειγµα, µια θυγατρική µπορεί να λάβει οδηγίες από την µητρική εταιρείας 

της να µην ασχολείται µε την έρευνα και ανάπτυξη. 

Για τους λόγους αυτούς, η γνώση των συναλλαγών µεταξύ συνδεδεµένων µερών, των 

ανεξόφλητων υπολοίπων και των σχέσεων µπορεί να επηρεάσει τις αξιολογήσεις των 

δραστηριοτήτων της οντότητας από τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων και των ευκαιριών που αντιµετωπίζει η 

οντότητα. 

Σύµφωνα µε το Πρότυπο αυτό που θα πρέπει να δίνεται προσοχή στην ουσία της 

σχέσης των συνδεδεµένων µερών και όχι µόνο στο νοµικό τύπο. Βασικό στοιχείο της 

σχέσης είναι ο έλεγχος. Οι σχέσεις µεταξύ θυγατρικών και µητρικών εταιρειών θα 

πρέπει να γνωστοποιούνται, ανεξάρτητα από το αν υφίστανται συναλλαγές µεταξύ 

των συνδεδεµένων αυτών µερών. Η οντότητα θα γνωστοποιεί το όνοµα της µητρικής 

εταιρείας της οντότητας όπως και της τελικής ελέγχουσας οντότητας. Αν ούτε η 

µητρική εταιρεία της οντότητας, ούτε η τελική ελέγχουσα οντότητα δε δηµοσιεύουν 

καταστάσεις, θα γνωστοποιείται το όνοµα της αµέσως ανώτερης µητρικής που 

δηµοσιεύει οικονοµικές καταστάσεις. 
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Η οντότητα επίσης πρέπει να γνωστοποιεί τις παροχές προς τα βασικά διοικητικά 

στελέχη συνολικά και για κάθε µια από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

(α) βραχυπρόθεσµες παροχές σε εργαζοµένους 

(β) παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

(γ) λοιπές µακροχρόνιες παροχές σε εργαζοµένους 

(δ) παροχές εξόδου από την υπηρεσία και 

(ε) παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών. 

Αν έχουν υπάρξει συναλλαγές µεταξύ των συνδεδεµένων µερών, η οντότητα 

γνωστοποιεί τη φύση της σχέσης συνδεδεµένου µέρους καθώς και πληροφορίες για 

εκείνες τις συναλλαγές και τα ανεξόφλητα υπόλοιπα, συµπεριλαµβανοµένων των 

υποχρεώσεων, που απαιτούνται προκειµένου να κατανοήσουν οι χρήστες τη δυνητική 

επίπτωση της σχέσης στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι γνωστοποιήσεις 

περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα εξής: 

(α) το ποσό των συναλλαγών 

(β) το ποσό των ανεξόφλητων υπολοίπων, συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεων, 

και: 

(i) τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών, συµπεριλαµβανοµένου του αν είναι 

εξασφαλισµένα, και τη φύση του ανταλλάγµατος µε το οποίο θα γίνει ο 

διακανονισµός και 

(ii) λεπτοµέρειες των εγγυήσεων που δόθηκαν ή ελήφθησαν 

(γ) προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που σχετίζονται µε το ποσό των 

ανεξόφλητων υπολοίπων και 

(δ) το έξοδο που αναγνωρίστηκε στην περίοδο σε σχέση µε επισφάλειες ή επισφαλείς 

οφειλές συνδεδεµένων µερών. 

Οι γνωστοποιήσεις αυτές θα γίνονται χωριστά για κάθε µία από τις ακόλουθες 

κατηγορίες: α) τη µητρική, β) τις οντότητες που ελέγχουν από κοινού την οικονοµική 

οντότητα ή ασκούν σηµαντική επιρροή σε αυτήν, γ) τις θυγατρικές, δ) τις συγγενείς 
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εταιρείες, ε) τις κοινοπραξίες στις οποίες η οντότητα είναι µέλος ,στ) τα κύρια 

διοικητικά στελέχη της οντότητας ή της µητρικής της εταιρείας και ζ) τα άλλα 

συνδεδεµένα µέρη. 

Συναλλαγές που γνωστοποιούνται είναι οι αγορές ή πωλήσεις αγαθών (ετοίµων ή µη), 

οι αγορές ή πωλήσεις ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, η παροχή ή λήψη 

υπηρεσιών, οι µισθώσεις, η µεταβίβαση έρευνας και ανάπτυξης, οι µεταβιβάσεις 

βάσει συµβάσεων παραχώρησης δικαιωµάτων, οι µεταβιβάσεις βάσει συµφωνιών 

χρηµατοδότησης (συµπεριλαµβανοµένων δανείων και εισφορών κεφαλαίων τοις 

µετρητοίς ή σε είδος), η παροχή εγγυήσεων ή εξασφαλίσεων, οι δεσµεύσεις για την 

πραγµατοποίηση ορισµένων ενεργειών σε περίπτωση επέλευσης ή µη επέλευσης 

κάποιου γεγονότος στο µέλλον, συµπεριλαµβανοµένων εκτελεστέων συµβάσεων 

(αναγνωρισµένων και µη) και ο διακανονισµός των υποχρεώσεων για λογαριασµό 

της οντότητας ή από την οντότητα για λογαριασµού του συνδεδεµένου µέρους. 

Για τις συναλλαγές αυτές γνωστοποιείται τέλος ότι έγιναν µε τους ίδιους όρους που 

θα γίνονταν στην αγορά ανάµεσα σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 | Σ ε λ ί δ α  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΤΙΣ 

ΕΝ∆ΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

 

 

Σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΟΟΣΑ
19 που εκδόθηκαν τον Ιούλιο του 2010, όσο και µε 

την Υπηρεσία Εσωτερικού Εισοδήµατος των Η.Π.Α. (Internal Revenue Service), στις 

διατάξεις του τοµέα 48220 (Section  482), οι µέθοδοι διακρίνονται ανάλογα µε τη 

λειτουργία που επιτελούν ως ακολούθως
21: 

 

Παραδοσιακές Μέθοδοι Τεκµηρίωσης 

Μέθοδος της «συγκρίσιµης µη ελεγχόµενης τιµής» 

Μέθοδος της «τιµής µεταπώλησης» 

Μέθοδος του «κόστους συν κέρδος» 

Λοιπές Μη Παραδοσιακές Μέθοδοι 

Μέθοδος του « επιµερισµού του κέρδους» 

Μέθοδος του «καθαρού κέρδους συναλλαγής» 

 

 

 

4.1 Μέθοδος της «συγκρίσιµης µη ελεγχόµενης τιµής» (“Comparable 

Uncontrolled Price – CUP”).  

 

Η µέθοδος της συγκρίσιµης µη ελεγχόµενης τιµής προϋποθέτει ότι σε µια ιδανική 

περίπτωση, τα ίδια αγαθά ή υπηρεσίες που παρέχονται σε µια ενδοοµιλική συναλλαγή 

(µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων) σε τιµή ίδια µε αυτή ίδιων αντίστοιχων αγαθών 

ή υπηρεσιών σε µια µη ενδοοµιλική συναλλαγή στις ίδιες ή συγκρίσιµες συνθήκες. 

                                                           
19

 http://www.transferpricing.gr/uncategorized/νεεσ-κατευθυντηριεσ-οδηγιεσ-του-οοσα/ 
20

 https://www.irs.gov/pub/irs-drop/rr-03-96.pdf 
21

 http://www.oecd.org/publications/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-

and-tax-administrations-20769717.htm 
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Η συγκεκριµένη µέθοδος είναι γενικά µια πολύ αξιόπιστη µέτρηση των 

αποτελεσµάτων της αρχής των ίσων αποστάσεων, εφόσον οι συναλλαγές είναι όµοιες 

ή αν έστω υπάρχουν ελάχιστες διαφορές, εύκολα προσδιορίσιµες και 

ποσοτικοποιηµένες διαφορές. 

Η µέθοδος της συγκρίσιµης µη ελεγχόµενης τιµής απαιτεί υψηλό βαθµό 

συγκρισιµότητας των προϊόντων και των λειτουργιών, ενώ µπορεί να επιτευχθεί και 

µε έναν λογικό αριθµό προσαρµογών, οι οποίες όµως δεν επηρεάζουν ουσιωδώς την 

συγκρίσιµη τιµή. 

 

4.2 Μέθοδος της «τιµής µεταπώλησης µείον» (“Resale Price Minus” – 

RPM”)  

Η µέθοδος της «τιµής µεταπώλησης» εξετάζει την τιµή ενός προϊόντος, το οποίο 

αγοράζεται από ένα συνδεδεµένο πρόσωπο και µεταπωλείται σε έναν ανεξάρτητο 

πελάτη. Στην συνέχεια η τιµή µεταπώλησης µειώνεται µε το αποδεκτό µικτό 

περιθώριο µεταπώλησης, το οποίο καλύπτει τις δαπάνες πωλήσεων και τα λοιπά 

λειτουργικά έξοδα του µεταπωλητή (συνδεδεµένο πρόσωπο) και ταυτόχρονα 

προσφέρει ένα αποδεκτό κέρδος. 

Σε γενικές γραµµές 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 έχει αγοραστεί από µια συνδεδεµένη εταιρεία και µεταπωλείται σε 

µια ανεξάρτητη εταιρεία. Στη συνέχεια, η τιµή αυτή (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 να προκύψει ένα κέρδος κατάλληλο. 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 την 

συγκεκριµένη πώληση αγαθών µεταξύ συνδεδεµένων εταιρειών. Το περιθώριο 

κέρδους του µεταπωλητή από µια ενδοοµιλική συναλλαγή µπορεί να προκύψει σε 

σχέση µε το περιθώριο κέρδους το οποίο αποκτά ο µεταπωλητής από τα αγαθά τα 
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οποία αγοράστηκαν και πωλήθηκαν στα πλαίσια µιας συγκρίσιµης ανεξάρτητης 

συναλλαγής. 

Η µέθοδος αυτή 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. 

 

4.3 Μέθοδος του «κόστους συν κέρδος» (“Cost plus method”)  

Με την 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 εκτελούνται, τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιµοποιούνται 

και τους κινδύνους που αναλαµβάνουν 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 µε προσοχή τόσο για τις 

ενδοοµιλικές συναλλαγές όσο και για τις ανεξάρτητες. Όπως ισχύει και στη µέθοδο 

της τιµής µεταπώλησης, έτσι και σε αυτήν την µέθοδο, η ανάλυση και η σύγκριση 

των λειτουργιών µεταξύ των ενδοοµιλικών και ανεξάρτητων συναλλαγών έχει 

περισσότερη σηµασία από την οµοιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που 

διατίθενται. Ο δείκτης του συνολικού κόστους πλέον του περιθωρίου κέρδους 

υπολογίζεται είτε µε βάση συγκρίσιµες ανεξάρτητες συναλλαγές της ίδιας της 

εταιρείας είτε µε βάση συγκρίσιµες µη ενδοοµιλικές συναλλαγές (µη συνδεδεµένων 

επιχειρήσεων). 

 

4.4 Μέθοδος του «επιµερισµού κέρδους» (‘‘Profit Split’’) 

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

παραγωγή, διανοµή , πώληση) που προκύπτει από συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων 

µερών να προσδιοριστεί και στη συνέχεια να επιµεριστεί µεταξύ των συνδεδεµένω 

επιχειρήσεων πάνω σε µια οικονοµική έγκυρη βάση. Όπου 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 
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µε βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων. Η µέθοδος αυτή είναι κατάλληλη σε 

περιπτώσεις όπου στο τελικό προϊόν προστίθεται πολύ µεγάλη αξία από τη χρήση 

άυλων περιουσιακών στοιχείων µεγάλης αξίας
22. 

   

4.5 Μέθοδος του «καθαρού κέρδους συναλλαγής» (“Transactional 

Net Margin Method – TNMM”)   

Η συγκεκριµένη µέθοδος βασίζεται στο κέρδος και 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 αναλαµβάνουν παρόµοιους επιχειρηµατικούς κινδύνους. 

Επιπλέον σε αντίθεση µα άλλες µεθόδους, δεν απαιτεί εξαιρετικά λεπτοµερή 

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

πρότυπα της συγκρισιµότητας είναι λιγότερο αυστηρά βάσει της µεθοόδου του 

καθαρού κέρδους συναλλαγής σε σχέση µε οποιαδήποτε άλλη µέθοδο που 

προτείνεται στις κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ. 

Συγκεκριµένα, εξετάζει το καθαρό περιθώριο κέρδους σε σχέση µε µια κατάλληλη 

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

φορολογούµενος πραγµατοποιεί από µια ελεγχόµενη συναλλαγή (ή συναλλαγές που 

είναι σκόπιµο να οµαδοποιηθούν). 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. 

Στη νοµοθεσία των ΗΠΑ, η µέθοδος του καθαρού κέρδους συναλλαγής (TNMM) 

αντικαθίσταται από τη µέθοδο της σύγκρισης του κέρδους (Comparable Profit 

Method). Η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι αυτή εστιάζει στη συγκρισιµότητα 

των επιχειρήσεων και όχι των συναλλαγών. Αναλυτικότερα, µε τη µέθοδο της 

σύγκρισης του κέρδους, η τιµή ενδοοµιλικής τιµολόγησης προσδιορίζεται µε τη 

χρήση αριθµοδεικτών αποδοτικότητας από ανεξάρτητες επιχειρήσεις που 

                                                           
22

 www.transfer pricing.gr : «Μέθοδοι Τεκμηρίωσης με βάση τις Οδηγίες του ΟΟΣΑ – Μη 

Παραδοσιακές Μέθοδοι » 



34 | Σ ε λ ί δ α  

 

δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο. Εφόσον οι αριθµοδείκτες αυτοί αποδώσουν τα 

ίδια αποτελέσµατα µετά την εφαρµογή τους και στην επιχείρηση, τότε οι τιµές 

ενδοοµιλικών συναλλαγών θεωρούνται εύλογες. Σε αντίθετη περίπτωση, 

αναπροσαρµόζονται µέχρι τα αποτελέσµατα της εταιρείας να ανταποκρίνονται στους 

αριθµοδείκτες των ανεξάρτητων επιχειρήσεων. 

 

4.6 Συµφωνίες Προκαθορισµένης Τιµολόγησης (Advance Pricing 

Agreements - APAs) 

Οι συµφωνίες προκαθορισµένης τιµολόγησης (APAs)23 συνάπτονται µεταξύ των 

κρατών- µελών και των επιχειρήσεων πριν τη διενέργεια των ενδοοµιλικών τους 

τιµολογήσεων, µε σκοπό να προσδιοριστούν τα κριτήρια και οι τιµές µε τις οποίες θα 

λαµβάνουν χώρα οι ενδοοµιλικές συναλλαγές για ένα εύλογο χρονικό διάστηµα, 

συνήθως για µια τριετία. Πιο συγκεκριµένα, αποτελούν δεσµευτικές συµφωνίες που 

διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: µονοµερείς, διµερείς και πολυµερείς ανάλογα µε 

τον αριθµό των κρατών-µελών που συµµετέχουν σε αυτές. Για να αξιολογηθεί η 

πιθανότητα σύναψης µιας τέτοιας συµφωνίας, απαιτείται µια ανεπίσηµη αίτηση από 

την επιχείρηση προς τις φορολογικές αρχές των εµπλεκόµενων κρατών-µελών, όπου 

θα αναφέρονται πληροφορίες όπως: τα στοιχεία της εταιρείας, η βασική της 

δραστηριότητα, οι ενδοοµιλικές συναλλαγές για τις οποίες επιθυµούν σύναψη 

συµφωνίας, µε ποια µέθοδο γίνεται η τιµολόγηση της εν λόγω συναλλαγής και το 

εύλογο χρονικό διάστηµα που θα ήθελαν να ακολουθήσουν την εν λόγω συµφωνία. 

Πρόσθετα, απαιτείται να γίνει µελέτη για το αν εφαρµόζονται τα όρια 

πολυπλοκότητας, αν δηλαδή οι συναλλαγές της επιχείρησης είναι τόσο πολύπλοκες 

ώστε να δικαιολογούν τη σύναψη συµφωνίας προκαθορισµένης τιµολόγησης. 

Ακολούθως, η επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλει επίσηµη αίτηση προς την 

φορολογική αρχή του κράτους στο οποίο εδρεύει και εν συνεχεία στις φορολογικές 

αρχές όλων των εµπλεκόµενων κρατών-µελών. 

Μετά την παραλαβή της επίσηµης αίτησης οι αρµόδιες αρχές πρέπει να έρθουν σε 

επαφή µεταξύ τους και να καταρτίσουν µε τη σύµπραξη της επιχείρησης ένα 

χρονοδιάγραµµα για τη σύναψη της συµφωνία προκαθορισµένης τιµολόγησης το 

                                                           
23

 http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/guidelinesforapa.htm 
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οποίο δεν µπορεί να ξεπεράσει τους δεκαοχτώ µήνες. Μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης, κάθε φορολογική αρχή ξεκινά διαπραγµατεύσεις µε την επιχείρηση 

ώστε να επιτευχθεί µια προκαταρκτική συµφωνία ως προς τις λεπτοµέρειες της 

ενδοοµιλικής τιµολόγησης. Η συµφωνία τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή της 

επίσηµης συµφωνίας µεταξύ των εµπλεκόµενων αρχών. 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες για τις συµφωνίες προκαθορισµένης τιµολόγησης 

αποτελούν ανακοινώσεις χωρίς δεσµευτική ισχύ οι οποίες προσδιορίζουν τις 

διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν τα κράτη µέλη ώστε να διαχειρίζονται 

αποτελεσµατικά τη σύναψη τους και να αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση των κερδών 

των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Critzer M., Hickman A., Dirk Van Stappen: “Pan-European documentation: The EU approach for 

transfer pricing, - (2006) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΕΝ∆ΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο παρουσιάζονται τρείς επιχειρησιακές µελέτες, 

αναδεικνύοντας τις ενδοοµιλικές συναλλαγές που γίνονται προκειµένου να 

παρουσιάσουν το κατά το δυνατό χαµηλά φορολογικά εισοδήµατα. Πιο συγκεκριµένα 

αναλύονται όλες οι επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες µε τους κινδύνους και τα 

οφέλη που παρουσιάζουν, δοµηµένα µε τις τιµές συναλλαγής και τον κύκλο εργασιών 

τους για την καλύτερη κατανόηση. 

 

A. Η Επιχείρηση  Kappa  

 

Επισκόπηση  

Η “Kappa” είναι ένας κορυφαίος διεθνής κατασκευαστικός όµιλος, που εµπορεύεται 

πολλά καταναλωτικά προϊόντα. Η επιχείρηση πουλάει τα προϊόντα της σε 

περισσότερες από 100 χώρες και έχει µεγάλη φήµη για την ποιότητα, την σχεδιαστική 

καινοτοµία, και την αξία των προϊόντων της. 

Η Kappa έχει παγκόσµιες πωλήσεις κατά µέσο όρο 100$  δισεκατοµµύρια 

ετησίως. Από αυτές τις πωλήσεις, τα 60$  δισεκατοµµύρια κατά µέσο όρο ήταν σε 

πελάτες στις ΗΠΑ και 25$  δισεκατοµµύρια ήταν σε πελάτες της Ευρώπης.  Τα µέση 

ετήσια ενοποιηµένα κέρδη προ φόρου εισοδήµατος ήταν 8$ δισεκατοµµύρια. Παρά 

το γεγονός ότι κατά µέσο όρο το 60% των πωλήσεων έγιναν σε πελάτες στις 

Ηνωµένες Πολιτείες, η εταιρεία ανέφερε λιγότερο από το 30% των κερδών στις 

Ηνωµένες Πολιτείες. 

Για την συγκεκριµένη µελέτη η Kappa υπολογίζει ένα παγκόσµιο µέσο 

φορολογικό συντελεστή µεταξύ 15- 20%. Συγκεκριµένα η µέση δαπάνη φόρου κατά 

τις αµερικάνικες φορολογικές αρχές ήταν 200$  εκατοµµύρια, ενώ οι φόροι εκτός 

Αµερικής υπολογίζονται περίπου στο 1$  δις. 
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Η επιχείρηση ανέφερε κέρδη από τις θυγατρικές της εκτός των Ηνωµένων 

Πολιτειών  πάνω από 35$  δισεκατοµµύρια. Ωστόσο ο φόρος εισοδήµατος στις ΗΠΑ 

δεν προστέθηκε σε αυτά τα κέρδη, καθώς δήλωσε ότι πρόθεσή της διοίκηση είναι τα 

κέρδη να επανεπενδυθούν ή να επαναπατριστούν µόνο σε περίπτωση που θα είναι 

δυνατό να γίνει µε ένα ελάχιστο πρόσθετο φορολογικό κόστος. 

Η Kappa έχει πολλούς υπαλλήλους σε όλο τον κόσµο ενώ οι δραστηριότητες 

παραγωγής της εκτείνοναι σε διάφορες χώρες, συµπεριλαµβανοµένων των Ηνωµένων 

Πολιτειών, τη Λατινική Αµερική και την Ασία. Επιπλέον, η επιχείρηση στηρίζεται 

για τις κατασκευές και σε  συµβάσεις µε τρίτους. Οι περισσότερες από τις 

δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης του προϊόντος της Kappa εκτελούνται στις 

Ηνωµένες Πολιτείες, ενώ λιγότερο από 5% των εργασιών αυτών τοποθετούνται στην 

Κίνα. 

 

Παγκόσµια ∆ιάρθρωση 

Η Kappa και οι εγχώριες θυγατρικές της (αναφέρονται στο σύνολο σαν «Kappa US») 

υποβάλλουν ενοποιηµένες καταστάσεις στις ΗΠΑ. Η Kappa δραστηριοποιείται σε 

όλο τον κόσµο µέσω των CFCs25, DREs26 και άλλα ξένα 

υποκαταστήµατα. Συγκεκριµένα έχει τροποποιήσει τη νοµική και λειτουργική δοµή 

της, για να εκµεταλλεύονται όλα τα φορολογικά και λειτουργικά οφέλη. Κατά τη 

διάρκεια της εργασίας, η παρακάτω ήταν η πλειοψηφία των συναλλαγών µεταξύ των 

βασικών οντοτήτων της Kappa: 

• Η Kappa Asia είναι µια CFC, όπου το 99,9% ανήκει έµµεσα στην Kappa US . 

Αυτή η CFC διεξάγει ένα µεγάλο µέρος της παραγωγής της Kappa µέσω 

συµβάσεων µε άλλους κατασκευαστές. 

• Η Kappa Netherlands είναι µία CFC, όπου το 100% ανήκει έµµεσα στην 

Kappa US. Αυτή η CFC κατέχει αρκετές παραγωγικές οντότητες στην Κίνα, 

που διαρθρώνονται ξεχωριστά ως επιχειρήσεις DREs. 

                                                           
25 A CFC (controlled foreign corporation)  is defined generally as a foreign corporation with respect to 

which U.S. shareholders own more than 50 percent of the combined voting power or total value of the 
stock of the corporation. 
26

 A DRE (disregarded entity) is a business entity that is separate from its owner but which elects to be 

disregarded as separate from the business owner for federal tax purposes.  
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• Η Kappa China  είναι µια κινεζική DRE που ανήκει εξ’ ολοκλήρου στην 

Kappa Netherlands. Είναι η κύρια κατασκευαστική εταιρεία του οµίλου, µε 

µια οµάδα κινέζων κατασκευαστικών επιχειρήσεων DREs να διαρθρώνεται 

κάτω από την Kappa Netherlands. Η Kappa China αποτελεί την πλειοψηφία 

των εισοδηµάτων της Kappa Netherlands. 

Η παγκόσµια δοµή του οµίλου Kappa απεικονίζεται στο σχήµα  παρακάτω. 

 

Σχήµα 1 

 

Να επισηµάνουµε ότι η Kappa China αντιµετωπίζεται για φορολογικούς 

σκοπούς ως υποκατάστηµα της Kappa Netherlands.  

 

Η Kappa Asia 

Η Kappa Asia είναι υπεύθυνη τόσο για την κατασκευή και την αγορά πολλών 

από τα προϊόντα που πωλούνται από την Kappa σε παγκόσµιο επίπεδο. Κατασκευάζει 

προϊόντα συµπεριλαµβανοµένων και των προϊόντων που κατασκευάζονται από 

τρίτους κατασκευαστές που ελέγχει ή επιβλέπει η Kappa Asia (µέσω συµβάσεων που 

υπάρχουν). Να τονίσουµε εδώ ότι και τα έτοιµα προϊόντα που αγοράζονται από την 

Kappa Asia (δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντικά), περιλαµβάνονται µέσα στην παραγωγική 

της διαδικασίας. Έτσι στο σύνολό τους τα προϊόντα που κατασκευάζονται 
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Kappa Asia 
Kappa

Netherlands 

Kappa China



39 | Σ ε λ ί δ α  

 

αντιπροσωπεύουν πάνω από το 85% του συνολικού κόστους πωληθέντων της Kappa 

Asia. Συγκεκριµένα, εκτελεί όλες τις κατασκευές των προϊόντων αυτών µέσω των 

συµβάσεων µε τους τρίτους κατασκευαστές. Ωστόσο φέρει τον κίνδυνο και την 

ευθύνη για: 1) την αξιολόγηση την επιλογή, τη διαχείριση και την εποπτεία του 

αναδόχου, 2) την σύναψη των συµβάσεων, 3) τον έλεγχο της ποιότητας των 

προϊόντων, 4) την ανάπτυξη των προϊόντων και την προµήθεια, 5) τη συνεχή 

βελτίωση της διαδικασίας κατασκευής, 6) την αγορά και τις διαπραγµατεύσεις, 7) τη 

διαχείριση του έργου, 8) τον σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό του αναδόχου, 9) 

την µηχανική υποστήριξη, 10) την  εµπορική διαπραγµάτευση και τις συµβάσεις 

εγγύησης, 11) τις υπηρεσίες logistic και την παράδοση και 12) τις µηνιαίες εκθέσεις 

αναφοράς. 

Η Kappa Asia φέρει τον κίνδυνο των αποθεµάτων τόσο των πρώτων υλών 

όσο και των τελικών προϊόντων και γενικότερα αποκτά την ασφάλιση για τις πρώτες 

ύλες που χρησιµοποιούνται και των προϊόντων που παράγονται µέσω των συµβάσεών 

της µε τους κατασκευαστές. ∆ιατηρεί τα γραφεία της στην Κίνα µε λιγότερους από 50 

εργαζοµένους καθώς επίσης και τα γραφεία αντιπροσωπείας σε πολλές ασιατικές 

περιοχές συµπεριλαµβανοµένης της Ταϊβάν, της Νότια Κορέα και σε αρκετές ακόµα 

τοποθεσίες διασκορπισµένες στην Κίνα. Η κύρια ενασχόληση των εργαζοµένων των 

αντιπροσωπειών  είναι να παρέχουν όλες τις προµήθειες που απαιτούνται, την 

µηχανολογική υποστήριξη, την οµαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς 

επίσης και να κάνουν τον ποιοτικό έλεγχο. Οι µηχανικοί που ασχολούνται µε την 

παραγωγή γενικά δεν είναι εργαζόµενοι της Kappa Asia αλλά αντίθετα είναι 

υπάλληλοι άλλης Kappa CFC που βρίσκεται στην Κίνα.  

 Όλες οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης διεξάγονται στις Ηνωµένες 

Πολιτείες από την Kappa US και περιλαµβάνουν την ανάπτυξη νέων προϊόντων, του 

βιοµηχανικού σχεδιασµού, της συσκευασίας όπως και του ελέγχου ποιότητας. Η 

Kappa US έχει συµφωνηθεί να παρέχει όλη αυτήν την τεχνογνωσία και τα µέσα στην 

διάθεση της Kappa Asia, για να καταστεί δυνατή ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η 

κατασκευή των προϊόντων µε τον πλέον οικονοµικό, αποδοτικό και παραγωγικό 

τρόπο. Οι τεχνικές πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν την τεχνογνωσία know-how 

και τον σχεδιασµό, ενώ και  στα άλλα άυλα περιουσιακά στοιχεία που παρέχουν 

περιλαµβάνονται τα πρότυπα ελέγχου ποιότητας µε όλες τις διαδικασίες και την 

κατάρτισή τους. Σε αντάλλαγµα για τις παροχές αυτές η Kappa Asia πληρώνει ένα 
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τέλος αδείας ίσο µε το 3% του κόστους παραγωγής για τα παραγόµενα προϊόντα ή 

της τιµής αγοράς, στα αγορασµένα προϊόντα. Η τιµολόγηση αναπτύχθηκε 

χρησιµοποιώντας την µέθοδο της «συγκρίσιµης µη ελεγχόµενης τιµής» (“Comparable 

Uncontrolled Price – CUP”). Έτσι η Kappa Asia  καταβάλει µέσο όρο 480$ 

εκατοµµύρια στην Kappa US σε ετήσια βάση. Η συναλλαγή αυτή µεταξύ της Kappa 

US και της Kappa Asia  απεικονίζεται στο Σχήµα 2 παρακάτω. 

 

Σχήµα 2 

 

 

 

Η Kappa Asia πωλεί τα προϊόντα της στην Kappa US, σε αρκετούς πελάτες 

της Kappa US απευθείας και τέλος σε άλλες Kappa CFCs για την διανοµή τους στις 

αγορές του εξωτερικού. Οι πωλήσεις της υπολογίζονται κατά µεσο όρο στα 21$ 

δισεκατοµµύρια, όπου περίπου το 65% του συνόλου αυτού είναι στην Kappa US και 

ένα 20% είναι σε CFCs και DREs για τις πωλήσεις στο εξωτερικού. Οι σχετικές 

πωλήσεις γίνονται στο κόστος συν ένα 6% για τα αγορασµένα προϊόντα και συν 9% 

για τα µεταποιηµένα προϊόντα. Η Kappa χρησιµοποιεί αυτήν την µεθοδολογία, για να 

προσδιορίζει την τιµής µεταβίβασης των αγαθών που πωλούνται από την Kappa Asia 

προς τα συνδεδεµένα µέρη.  
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Το υπόλοιπο 15% των πωλήσεων της Kappa Asia γίνονται απευθείας στους 

πελάτες της Kappa US . Τα προϊόντα αυτά πωλούνται στην τιµή κόστους συν ένα 

30%. Παράλληλα, η Kappa US από την πλευρά της παρέχει το πελατολόγιο, το 

µάρκετινγκ, την υποστήριξη πελατών και τις υπηρεσίες µετά την πώληση σε 

συνδυασµό µε τον καθορισµό των τιµών για πωλήσεις των προϊόντων από την Kappa 

Asia. Για τις υπηρεσίες αυτές, η Kappa Asia πληρώνει προµήθεια της τάξης του 2% 

στην Kappa US. Καθορίστηκε έτσι, ότι µε την χρησιµοποίηση της µεθόδου της 

συγκρίσιµης τιµής η Kappa US θα πρέπει να αναµένει κέρδη αντίστοιχα µε αυτά που 

θα είχε αν παρείχε τις υπηρεσίες αυτές σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις. 

Το σχήµα 3 παρακάτω απεικονίζει τις πωλήσεις του προϊόντος από την Kappa 

Asia στους πελάτες στις ΗΠΑ και την καταβολή προµήθειας στην Kappa US. 

Σχήµα 3 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Τελικά, η Kappa Asia διατηρεί περίπου το 5% του κέρδους επί των πωλήσεων 

προς τα συνδεδεµένα µέρη και περίπου το 28% του κέρδους επί των πωλήσεων που 

κάνει άµεσα στις ΗΠΑ. Υπολογίζεται ότι το ετήσιο µέσο κέρδος της είναι 1,5$ δις, 

ενώ δεν θα πληρώσει φόρο επί των κερδών αυτών στις Ηνωµένες Πολιτείες, έως ότου 

2% προµήθεια Υπηρεσίες 

Προϊόν Χ 

$$$ 

Kappa US 

Kappa Asia Πελάτες στις ΗΠΑ 
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καταβάλει µερίσµατα στην Kappa US. Συνολικά, η Kappa Asia αναφέρει 6$ δις 

σωρευµένα κέρδη. 

Οι λειτουργίες της Kappa Asia απεικονίζεται στο Σχήµα 4 παρακάτω. 

 

Σχήµα 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο βήµα 1 του Σχήµατος 4, η Kappa Asia εµπλέκει έναν τρίτο κατασκευαστή 

(µε σύµβαση) για να βοηθήσει στην κατασκευή του προϊόντος Χ ή στις αγορές 

έτοιµων προϊόντων από τρίτους προµηθευτές. Στο 2α απεικονίζονται οι πωλήσεις του 

προϊόντος X από την Kappa Asia στην Kappa US  στο κόστος συν ένα 6% ή 9% 

πάνω. Στο βήµα 2β, η Kappa Asia πουλάει το προϊόν Χ άµεσα σε κάποιους κύριους 

πελάτες στο κόστος συν ένα 30%. Στο 2γ η Kappa Asia πουλάει το προϊόν Χ σε άλλες 
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Kappa CFCs  στο κόστος συν 6% ή 9% για τη διανοµή των προϊόντων στις αγορές 

του εξωτερικού. Το βήµα 3 απεικονίζει την µεταπώληση των προϊόντων X από την 

Kappa US σε βασικούς και άλλους πελάτες στις ΗΠΑ, όπως και την µεταπώληση των 

προϊόντων X από την Kappa CFCs σε πελάτες του εξωτερικού. Παρά το γεγονός ότι 

η µεταβίβαση της κυριότητας του προϊόντος X ακολουθεί τα βήµατα 1-3, το προϊόν Χ 

µεταφέρεται απευθείας από τους τρίτους κατασκευαστές σε πελάτες στις ΗΠΑ και 

του εξωτερικού. 

Εν ολίγοις, η Kappa US αναπτύσσει νέα προϊόντα και διατηρεί την κυριότητα 

της άυλων περιουσιακών στοιχείων στις Ηνωµένες Πολιτείες. Η Kappa Asia 

πληρώνει ένα τέλος αδείας της τάξεως του 3% του κόστος κατασκευής, για την 

παροχή αυτών των υπηρεσιών και µε την σειρά της αγοράζει από εκατοντάδες 

τρίτους κατασκευαστές που έχει κάνει σύµβαση µαζί τους, προϊόντα που θα τα 

διοχετεύσει και θα τα πουλήσει σε παγκόσµιο επίπεδο µέσω τριών κύριων διαύλων: 

� Πωλήσεις στην Kappa US για την διανοµή τους στους πελάτες των ΗΠΑ. 

� Απευθείας πωλήσεις σε κάποιους κύριους πελάτες στις ΗΠΑ. Η Kappa US 

λαµβάνει 2% προµήθεια για αυτές τις απευθείας πωλήσεις. 

� Πωλήσεις σε άλλες  Kappa CFCs για την διανοµή τους στις αγορές του 

εξωτερικού. 

Η Kappa US αναγνωρίζει εισόδηµα που θα φορολογηθεί στις ΗΠΑ από τρεις 

πηγές: α) τα κέρδη που κερδίζει από τις πωλήσεις του προϊόντος X σε πελάτες στις 

ΗΠΑ, β) την προµήθεια που λαµβάνει από τις άµεσες πωλήσεις που κάνει η Kappa 

Asia σε ορισµένους  πελάτες στις ΗΠΑ και γ) την πληρωµή των τελών που λαµβάνει 

από την Kappa Asia για τα άυλα δικαιώµατα ιδιοκτησίας που σχετίζονται µε την 

κατασκευή των προϊόντων Χ. Να τονίσουµε ότι η Kappa US πραγµατοποιεί δυο 

ειδών δαπανών που εκπίπτουν και µειώνουν το φορολογητέο της εισόδηµα στις 

ΗΠΑ. Αυτές οι δαπάνες είναι πρώτον για την έρευνα και ανάπτυξη των προϊόντων 

και δεύτερον για τα έξοδα πωλήσεων και µάρκετινγκ που πραγµατοποιήθηκαν για να 

πραγµατοποιηθούν οι πωλήσεις στους πελάτες στις ΗΠΑ και να σχεδιαστούν οι 

άµεσες πωλήσεις που έγιναν από την Kappa Asia. Επιπρόσθετα, µπορεί να πληροί τις 

προϋποθέσεις για να εκµεταλλεύεται µια πίστωση του φόρου στις ΗΠΑ για ένα µέρος 

ή το σύνολο του κόστους του τµήµατος έρευνας και ανάπτυξης. 
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Η Kappa Asia αναγνωρίζει έσοδα στη χώρα της, για τα κέρδη από τις 

πωλήσεις του προϊόντος, µειωµένα κατά τα τέλη αδειών και των προµηθειών που 

καταβλήθηκαν στην Kappa US. Κατά τη διάρκεια της εργασίας, η Kappa Asia δεν 

κατέβαλλε κανέναν φόρο εισοδήµατος επί των κερδών της. 

 

Η Kappa Netherlands 

H Kappa για την κατασκευή των προϊόντων της πέρα από τους τρίτους ανεξάρτητους 

κατασκευαστές, χρησιµοποιεί και εταιρείες που βρίσκονται υπό την κατοχή της σε 

διάφορες περιοχές, όπως στην Λατινική Αµερική αλλά και στην Κίνα. Μια τέτοια 

είναι και η Kappa China που κατασκευάζει και οργανώνεται ως DRE κάτω από την 

Kappa Netherlands και η επιχειρησιακή λειτουργία της αποτελεί ένα µεγάλο µέρος 

της δραστηριότητας. Αν και το µεγαλύτερο µέρος των δραστηριοτήτων έρευνας και 

ανάπτυξης εκτελείται στις Ηνωµένες Πολιτείες από τους υπαλλήλους της Kappa US, 

η Kappa απασχολεί και αρκετούς µηχανικούς και άλλους επαγγελµατίες στην Κίνα 

που εκτελούν ένα µικρό ποσοστό των δραστηριοτήτων αυτών, 

συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τη δοκιµή του 

προϊόντος. 

Η Kappa ιστορικά έχει δείξει την στρατηγική της να µετακινεί τις επιχειρήσεις 

της και να αλλάζει την νοµική δοµή τους ώστε να εκµεταλλεύεται το κατά το δυνατό 

τα φορολογικά και λειτουργικά οφέλη από διάφορες χώρες. Η Kappa China έχει 

αναπτυχθεί µε την πάροδο του χρόνου, όπως και η δοµή της κάτω από την Kappa 

Netherlands, αφού αρκετές από τις εργασίες που παραδοσιακά γινόταν στις Ηνωµένες 

Πολιτείες µεταφέρθηκαν στην Κίνα. Η Kappa Netherlands ανέφερε µέσες ετήσιες 

πωλήσεις περίπου 6$ δισεκατοµµύρια κατά τα πρώτα έτη, οι οποίες όµως έφτασαν 

τον τελευταίο έτος να είναι περισσότερες από 10$ δισεκατοµµύρια, αντανακλώντας 

έτσι και αυτήν της επέκταση των δραστηριοτήτων. 

Όλη η τεχνολογία και τα άυλα περιουσιακά δικαιώµατα ανήκουν στην Kappa 

US η οποία µε την σειρά της τα παραχωρεί στην Kappa China. Σε αντάλλαγµα, η 

Kappa China πληρώνει τα δικαιώµατα αυτά µε περίπου 3% επί των πωλήσεων. Ο 

µέσος όρος των πληρωµών αυτών ανέρχεται στα 115 $ εκατοµµύρια.  
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Πάνω από το 80% των πωλήσεων που δηλώθηκαν από την Kappa China 

έγιναν µε συνδεδεµένα µέρη και σχεδόν το 50% των σχετικών πωλήσεων γίνονται 

στην Kappa US. Να αναφέρουµε πως οι µέσες ετήσιες πωλήσεις της Kappa China 

είναι 4$ δισεκατοµµύρια. 

Οι λειτουργίες της Kappa China απεικονίζεται στο σχήµα 5. 

Σχήµα 5 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

  

    

 

 

    

 

 

Στο βήµα 1 του Σχήµατος 5, η Kappa China πληρώνει δικαιώµατα 3% των 

πωλήσεών της σε αντάλλαγµα για την άδεια να χρησιµοποιεί την τεχνογνωσία και 

άλλα δικαιώµατα άυλων περιουσιακών στοιχείων  από την Kappa US. Στο βήµα 2 
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απεικονίζεται η πώληση του προϊόντος Χ από την Kappa China προς την Kappa US 

και προς την Kappa CFC. Ενώ το βήµα 3 απεικονίζει την µεταπώληση των προϊόντων 

Χ από τις Kappa CFCs σε ξένους πελάτες και από την Kappa US προς τους πελάτες 

των ΗΠΑ. 

Η Kappa US αναφέρει εισόδηµα για φορολόγηση από δύο πηγές, το 

περιθώριο κέρδους που κερδίζει από τις πωλήσεις του προϊόντος X στους πελάτες 

στις ΗΠΑ και τα δικαιώµατα που λαµβάνει από την Kappa China. Ενώ οι δαπάνες 

που πραγµατοποιούνται και εκπίπτουν από την Kappa US, είναι αυτές των δαπανών 

για το τµήµα έρευνα και ανάπτυξης αλλά και τα έξοδα που πραγµατοποιούνται για τις 

πωλήσεις και το µάρκετινγκ που απαιτούνται για την προώθηση τους στους πελάτες 

των ΗΠΑ. Επιπλέον, η Kappa US µπορεί να τύχει έκπτωσης φόρου εισοδήµατος στην 

Αµερική για µέρος ή το σύνολο των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης. 

Η Kappa China αναγνωρίζει εισόδηµα στη έδρα της για τα κέρδη από τις 

πωλήσεις του προϊόντος, µειωµένα κατά τα τέλη αδείας που καταβάλλονται. Η Kappa 

Netherlands ανέφερε σχεδόν 5$ δισεκατοµµύρια συσσωρευµένων  κερδών, ενώ τα 

ετήσια κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1$ δις και οι φόροι 50 $ εκατοµµύρια. 

Ανασκόπηση 

Η Kappa χρησιµοποιεί διάφορες δοµές για να κρατάει την παραγωγική της 

διαδικασία εκτός των Ηνωµένων Πολιτειών και να αποφεύγει την υψηλή φορολογία 

των κερδών της. Η Kappa Asia είναι υπεύθυνη για την κατασκευή των προϊόντων 

µέσω των εκατοντάδων τρίτων κατασκευαστών και αποτελεί το βασικό µέρος των 

δραστηριοτήτων και των εισοδηµάτων της, ενώ φέρει και τον κίνδυνο που σχετίζεται 

µε την κατασκευή, την αγορά των πρώτων υλών και των τελικών αποθεµάτων. Αυτή 

η δοµή επιτρέπει στην Kappa να αυξάνει σηµαντικά τα κέρδη της, 

(συµπεριλαµβανοµένων των εσόδων από τις πωλήσεις σε πελάτες των Ηνωµένων 

Πολιτειών) σε µια χώρα όπου η Kappa δεν πληρώνει φόρο εισοδήµατος. Η Kappa US 

λαµβάνει 3% τέλος αδείας για να παρέχει την ανάπτυξη του προϊόντος και την 

πλειοψηφία της µηχανικής και κατασκευαστικής τεχνολογίας. Επιπρόσθετα, η  Kappa 

US κερδίζει 2% προµήθεια επί των πωλήσεων που πραγµατοποιήθηκαν απευθείας σε 

βασικούς πελάτες της στις ΗΠΑ για προϊόντα που αναπτύσσονται και διατίθενται στο 

εµπόριο από την ίδια. 
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Η Kappa µετακόµισε ακόµα ορισµένες δραστηριότητές κατασκευής στην 

Κίνα ώστε να επωφεληθεί από πρόσθετες φορολογικές και λειτουργικές δαπάνες. Η 

Kappa US κερδίζει µια αµοιβή δικαιωµάτων του 3% για τα προϊόντα που 

παρασκευάζονται στο εσωτερικό της Kappa China και άλλες παρόµοιες 

κατασκευαστικές DREs., ενώ η πλειοψηφία της ανάπτυξης προϊόντων, µάρκετινγκ 

και άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται στις Ηνωµένες Πολιτείες. Η 

λειτουργία της Kappa Netherlands η οποία στεγάζει τις κινέζικες κατασκευαστικές 

DREs, έχει ένα µέσο φορολογικό συντελεστή µόλις πάνω 1%. 

Παρά το γεγονός ότι σχεδόν το 60% των πωλήσεων της Kappa είναι σε 

πελάτες στις ΗΠΑ, κατά µέσο όρο λιγότερο από το 30% των κερδών προ φόρου 

εισοδήµατος αναφέρονται ως κέρδη στις ΗΠΑ. Στο τέλος η Kappa  ανέφερε µόνιµα 

επανεπενδυόµενα κέρδη πάνω από 35$ δισεκατοµµύρια, ενώ µε τα έσοδα από τις 

αλλοδαπές εταιρείες βοήθησε να πετύχει έναν συνολικό φορολογικό συντελεστή της 

τάξεως του 19,5% σε σύγκριση µε το φορολογικό ποσοστό στις ΗΠΑ του 35%. 
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B. Η Επιχείρηση  Bravo  

Επισκόπηση  

Η Bravo Corporation είναι µια εισηγµένη επιχείρηση των ΗΠΑ που ασχολείται µε 

την κατασκευή βιοµηχανικών προϊόντων. Οι δραστηριότητες της εταιρείας 

χωρίζονται σε δύο τµήµατα, ένα για το προϊόν Χ και δυο για το προϊόν Υ. Το τµήµα 

προϊόντων X συνεισφέρει περίπου το ήµισυ των ακαθάριστων πωλήσεων της η 

εταιρεία, σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Για την περίοδο της εργασίας, η Bravo είχε µέσο όρο πωλήσεων στο 

παγκόσµιο δίκτυο 100$ δις. Πάνω από το 60% των πωλήσεων του προϊόντος ήταν σε 

πελάτες στις Ηνωµένες Πολιτείες, ενώ λίγο πάνω από 20% στην Ευρώπη. Για την 

ίδια περίοδο, σύµφωνα µε τα US GAAP η Bravo εµφάνισε ενοποιηµένα κέρδη προ 

φόρων  7,5$ δισεκατοµµύρια, εκ των οποίων 750$ εκατοµµύρια (10%) αποδόθηκε 

στις επιχειρησιακές λειτουργίες στις ΗΠΑ και 6,75$ δις  (90%) σε ξένες εκτός ΗΠΑ. 

Η µέση συνολική απόδοση φόρου για την περίοδο ήταν 575$ εκατοµµύρια, 

αποτελούµενη από 35$ εκατοµµύρια στις ΗΠΑ και 540$ εκατοµµύρια σε ξένες 

χώρες, δηµιουργώντας έτσι έναν παγκόσµιο φορολογικό συντελεστή επιβάρυνσης 

µικρότερο του 10%. Αυτός ο συντελεστής φόρου περιλαµβάνει και το όφελος που 

παρουσιάζεται από την µη επιπλέον φορολόγηση δεδουλευµένων κερδών εκτός ΗΠΑ 

άνω των 30$ δις, για τα οποία η εταιρεία τα διαθέτει για µόνιµη επανεπένδυση. 

Παγκόσµια ∆ιάρθρωση 

Η Bravo καταθέτει ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία µε τις θυγατρικές της, 

ενώ δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσµο µέσω CFCs, DREs, ξένων 

υποκαταστηµάτων και διάφορων συνεργασιών. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η εργασία δίνει έµφαση στο προϊόν Χ και στην 

συµβολή του για χαµηλότερη φορολόγηση. Για το προϊόν αυτό σχεδόν όλο το τµήµα 

έρευνας και ανάπτυξης βρίσκεται στις ΗΠΑ, ενώ όλη η κατασκευαστική διαδικασία 

λαµβάνει χώρα στο Πουέρτο Ρίκο. Η εξυπηρέτηση πελατών είναι διαθέσιµη σε όλο 

τον κόσµο, αλλά συντονίζεται και ακολουθεί επιχειρηµατικά µοντέλα µέσω των 

Ηνωµένων Πολιτειών. 
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Κατά την διάρκεια των χρόνων έχουν γίνει εξαγορές πολλών ανταγωνιστών, 

συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρησιακών λειτουργιών τους στο Πουέρτο Ρίκο, 

συµβάλλοντας ταυτόχρονα και στην σταθερή αύξηση της υπεραξίας της Bravo, 

σύµφωνα µε τις ετήσιες εκθέσεις. 

Η διάρθρωση και η πλειοψηφία των εσόδων της Bravo US παρουσιάζεται µε 

τις παρακάτω οντότητες: 

• Η Bravo US, η µητρική στις ΗΠΑ. Η εταιρία διαθέτει όλα τα διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας και εµπορικά σήµατα, ενώ ανέπτυξε το παγκόσµιο δίκτυο 

διανοµής για το Προϊόν Χ. 

• Η Bravo P.R., µια αµερικανική εταιρεία που έτρεχε τις εργασίες κατασκευής 

του προϊόντος Χ στο Πουέρτο Ρίκο. 

• Η Bravo Switzerland, η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στην Bravo US και είναι 

ανάδοχος των εργασιών κατασκευής της Bravo P.R. 

• Η Bravo Cayman, είναι µια DRE και εξ ολοκλήρου θυγατρική της Bravo 

Switzerland. Τρέχει τις εργασίες κατασκευής που παλαιότερα ανήκαν στην 

Bravo P.R..  

Πουέρτο Ρίκο  

Ιστορικά, σχεδόν όλα τα προϊόντα Χ που πουλήθηκαν έχουν κατασκευαστεί 

στις εγκαταστάσεις στο Πουέρτο Ρίκο, από την Bravo P.R., µια αµερικανική εταιρεία 

που λειτουργεί ως “possessions corporation27”. Με τον τρόπο αυτό, η Bravo είναι σε 

θέση να κάνει χρήση των διαφόρων φορολογικών πλεονεκτηµάτων, 

περιλαµβανοµένης και της πίστωσης φόρου, κάνοντας χρήση του άρθρου 93628 

(possession tax credit, section 936). Τέλος τα τελικά προϊόντα Χ, αποστέλλονται προς 

τις Ηνωµένες Πολιτείες για τη διανοµή τόσο στις Ηνωµένες Πολιτείες όσο και 

παγκοσµίως. 

Η Bravo US αγοράζει όλα τα προϊόντα της Bravo P.R. που κατασκευάζονται 

και συναρµολογούνται στις εγκαταστάσεων της, στο Πουέρτο Ρίκο. Τα έτοιµα 

προϊόντα στέλνονται από το Πουέρτο Ρίκο στις αποθήκες της Bravo US στις ΗΠΑ. 

Από την αποθήκες που βρίσκονται στη συνέχεια, διανέµονται σε άλλες 

                                                           
27

 http://www.pfhub.com/possessions-corporation 
28

 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/936 
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εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ που ανήκουν στην µητρική είτε για ενσωµάτωση σε άλλα 

προϊόντα, είτε για πώληση σε πελάτες της µητρικής σε ΗΠΑ αλλά και σε όλο τον 

κόσµο. Τα περισσότερα από τα προϊόντα πωλούνται εντός των Ηνωµένων Πολιτειών. 

Ωστόσο, εν αναµονή της λήξης της πίστωσης φόρου, η Bravo US άρχισε την 

προετοιµασία για την έξοδο από αυτήν την πολιτική της. Για αυτόν τον λόγο 

πραγµατοποίησε µια σειρά από αλλαγές όπως και αλλαγές στην εσωτερική εταιρική 

αναδιάρθρωση, που της επέτρεψαν να διατηρήσει τις εξοικονοµήσεις από τον φόρο 

που είχαν πραγµατοποιηθεί µέσω του “936 section, possessions corporation”. 

Αλλαγή διάρθρωσης χωρίς περαιτέρω κόστος 

Η Bravo µετέφερε όλες τις λειτουργικές εργασίες του Πουέρτο Ρίκο σε µια 

θυγατρική της, την Bravo Cayman, µια DRE που ανήκει στην Bravo 

Switzerland. Έτσι τα αδιανέµητα κέρδη της εταιρείας ήταν πλέον στην Ελβετική 

εταιρεία, από το προϊόν Χ που κατασκευάζονταν στο Πουέρτο Ρίκο και στέλνονταν 

στις αποθήκες στις ΗΠΑ για την διευκόλυνση της διανοµής. Η δοµή της 

διαµορφώθηκε όπως παρουσιάζεται παρακάτω: 

Σχήµα 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για τη µεταφορά των λειτουργιών του Πουέρτο Ρίκο στην Bravo Switzerland, 

η µητρική αποτίµησε τα µεταβιβαζόµενα περιουσιακά στοιχεία σε λίγο πάνω από 15$ 

δισεκατοµµύρια. Από το ποσό αυτό, σχεδόν όλο αποδόθηκε από την εναποµένουσα 

Bravo US 

Bravo 

Switzerland 

Bravo 

Cayman 
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υπεραξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων, της αξίας “going concern” της 

εταιρείας, όπως και του συνόλου του εργατικού δυναµικού της. Σχετικά µε τη 

φορολογική δήλωση, η Bravo δεν αναγνωρίζει κέρδος από τη διάθεση των εν λόγω 

περιουσιακών στοιχείων, υποστηρίζοντας ότι το κέρδος από τα υπολειµµατικά 

περιουσιακά στοιχεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση βάσει του άρθρου 367 (§ 

367 – Foreign corporations)29  να αναγνωρίζεται για φορολογικούς σκοπούς. Μεταξύ 

της µεταφοράς αυτής ήταν και περιουσιακά στοιχεία που είχαν αποκτηθεί πριν από 

αρκετά χρόνια για λίγο κάτω από 10$ δισεκατοµµύρια. Σύµφωνα µε εκθέσεις 

ανεξάρτητων εκτιµητών που χρησιµοποίησε η Bravo US για σκοπούς 

χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (και φορολογικούς), κατά το χρόνο της εξαγοράς, τα 

100$ εκατοµµύρια της τιµής που αγοράστηκαν ήταν που αναλογούσαν στην υπεραξία 

των περιουσιακών στοιχείων, την αξία της going concern και εργατικού δυναµικού 

στο Πουέρτο Ρίκο. 

Μεταφορά και εκµετάλλευση των άυλων περιουσιακών στοιχείων  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Bravo αναφέρουν ότι η υπεραξία της 

αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο, ίσως και περισσότερο του συνόλου της αξίας των 

περιουσιακών της στοιχείων. Με τα χρόνια, το ποσοστό των στοιχείων ενεργητικού 

που αποδίδεται στην υπεραξία και των άλλων παρόµοιων άγνωστων άυλων 

περιουσιακών στοιχείων µεγάλωσε. Περισσότερο από το ήµισυ της υπεραξίας αυτής 

που αναφέρθηκε σχετίζεται µε το προϊόν Χ. 

Όλα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναπτύχθηκαν από την Bravo US 

περιλαµβανοµένου και αυτών που αναφέρονται στον κατασκευαστικό τοµέα, όπως οι 

πατέντες και τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, του µάρκετινγκ, όπως τα δικαιώµατα 

εµπορικών σηµάτων, δικτύων διανοµής, της ανάπτυξης των πελατειακών σχέσεων, 

καθώς και την εµπειρία στις εµπορικές εκθέσεις και όλου του πλαισίου των 

πωλήσεων. Ιστορικά, η Bravo US αποζηµιώθηκε για χρήση όλων αυτών των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων της από την Bravo PR µε την καταβολή δικαιωµάτων για τη 

χρήση των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και εµπορικών σηµάτων της, και µια σειρά από 

αντάλλαγµα για τις υπηρεσίες διανοµής και εµπορίας. 

 

                                                           
29

 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/367 
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Μεθοδολογία της τιµής µεταβίβασης 

Για πριν από την περίοδο της εργασίας, η αποζηµίωση της Bravo US 

προσδιοριζόταν σύµφωνα µε τους όρους ενός διακανονισµού µε το IRS (Internal 

Revenue Service)30 που κάλυπτε: 1) τις πωλήσεις του προϊόντος X από την Bravo US 

στην Bravo PR, 2) την αδειοδότηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων από την 

Bravo US στην Bravo PR και 3) τον υπολογισµό σύµφωνα µε το άρθρο 936 µιας 

πληρωµής “cost-share agreement”31 της Bravo PR στη µητρική.  

Η τιµή µεταβίβασης για τις πωλήσεις των προϊόντων Χ προσδιορίστηκε µε 

µια υβριδική µέθοδο, σύµφωνα µε την οποία η Bravo PR θα προσδιόριζε τα κέρδη 

από τις πωλήσεις χρησιµοποιώντας την µέθοδο της «συγκρίσιµης µη ελεγχόµενης 

τιµής – “CUP”, και στη συνέχεια θα το σύγκρινε µε τα κέρδη ή τις ζηµιές που θα 

καθοριζόταν από του δείκτες “Berry ratios”32. Για την άδεια να χρησιµοποιεί όλες τις 

πατέντες και τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, έγινε δεκτή η µέθοδος  “ The Comparable 

Uncontrolled Transaction – CUT”, υπολογίζοντας δικαιώµατα των περίπου 6% των 

εσόδων των πωλήσεων. Όλα τα υπόλοιπα κέρδη παρέµειναν µε την Bravo PR. . 

Καθ’ όλη την περίοδο που εξετάζει  η εργασία, η Bravo PR όπως και η 

διάδοχός της, η Bravo Cayman, χρησιµοποίησε µια µεθοδολογία µεταφοράς 

τιµολόγησης για τις πωλήσεις του προϊόντος X στην Bravo US ουσιαστικά παρόµοια 

µε τη µέθοδο που περιγράφτηκε παραπάνω. 

 

Ανασκόπηση 

Η Bravo Cayman είναι πλέον ο κατασκευαστής του προϊόντος Χ και πωλεί το 

τελικό προϊόν στην Bravo US ή σε σχετικούς της διανοµείς. Λειτουργώντας ως DRE 

(για φορολογικούς σκοπούς) όλα τα έσοδα, τα έξοδα, οι φόροι και τα κέρδη της  

Bravo Cayman θεωρείται ότι οφείλονται στην Bravo Switzerland. Πολύ λίγα είναι τα 

έσοδα που προέρχονται καθαρά από τις λειτουργίες της Bravo Switzerland και των 

DREs της. Η δυνατότητα ωστόσο να αναβάλει την αναγνώριση των κερδών των 

                                                           
30

 https://www.irs.gov 
31

 http://insight.kellogg.northwestern.edu/article/cost_sharing_agreements 
32

 http://www.investopedia.com/terms/b/berryratio.asp 



53 | Σ ε λ ί δ α  

 

επιχειρήσεων στο Πουέρτο Ρίκο συµβάλλει στα υπεράκτια κέρδη της εταιρείας, τα 

οποία επανεπενδύονται συστηµατικά στις αλλοδαπές θυγατρικές της. 

 

Από εκεί και πέρα η Bravo Switzerland πωλεί τα προϊόντα που παράγονται 

στην Bravo Cayman στους πελάτες της στις ΗΠΑ, διατηρώντας όλα τα κέρδη µε τη 

µικρότερη δυνατή αποζηµίωση για τη χρήση του δικτύου διανοµής και των 

δικαιωµάτων για κάθε άδεια χρήσης άυλων στοιχείων κατασκευής που 

χρησιµοποιεί. Αυτό έχει ως αποτελέσµατα ένα χαµηλό παγκόσµιο µέσο φορολογικό 

συντελεστή στην Bravo και σηµαντική αναβαλλόµενη φορολογία σε ένα κράτος µε 

χαµηλό φορολογικό συντελεστή. 
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Γ. Η Επιχείρηση  Charles  

 

Επισκόπηση  

Η  Charles είναι µια εισηγµένη πολυεθνική επιχείρηση µε έδρα στις ΗΠΑ, που 

κατασκευάζει και εµπορεύεται  τεχνολογικά καταναλωτικά προϊόντα, πολλά από τα 

οποία προστατεύονται µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Για την περίοδο της εργασίας, η 

Charles είχε µέση ετήσια παγκόσµια έσοδα 100$ δισεκατοµµύρια, από τα οποία το 

45% µε 55% προέρχονταν από τις Ηνωµένες Πολιτείες. 

Για αυτήν την περίοδο, ο µέσος όρος των ενοποιηµένων κερδών  σύµφωνα µε 

τα US GAAP (το εισόδηµα που παρουσιάζεται στους µετόχους) προ φόρων ήταν 

περίπου 20$ δις, εκ των οποίων περίπου 2$ δις (10%) ήταν που αναλογούσε στις 

λειτουργίες στις ΗΠΑ και 18$ δις  (90%) σε εταιρείες εκτός. Η µέση συνολική 

φορολογία για αυτήν την περίοδο ήταν 3$ δισεκατοµµύρια, εκ των οποίων 0,5$ δις 

στις ΗΠΑ και 2,5$ σε άλλες χώρες εκτός, δηµιουργώντας έτσι έναν παγκόσµιο µέσο 

φορολογικό συντελεστή µεταξύ 10% και 15%. Σε αυτόν τον παγκόσµιο µέσο 

συντελεστή φόρου περιλαµβάνονται και τα οφέλη να µην έχουν έξτρα φόρο στις 

ΗΠΑ για τα δεδουλευµένα κέρδη από αλλοδαπές επιχειρήσεις, που ήταν πάνω από 

80$ δισεκατοµµύρια και για τα οποία η εταιρεία τα χαρακτήρισε ως µόνιµη 

επανεπένδυση στο εξωτερικό. 

Η Charles απασχολεί πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσµο. Οι λειτουργικές 

δραστηριότητες των υπαλλήλων της Charles περιλαµβάνουν δραστηριότητες έρευνας 

και ανάπτυξης, καθώς και την κατασκευή, εµπορία, πώληση και διανοµή. Για την 

διάρκεια της µελέτης, η µέση παγκόσµια δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη της ήταν 

περίπου 15$ δισεκατοµµύρια. Ουσιαστικά όλες αυτές οι δραστηριότητες ανάπτυξης 

εκτελούνταν από τους εργαζοµένους στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ορισµένες αλλοδαπές 

θυγατρικές αποζηµίωναν την Charles για ορισµένες από τις δαπάνες έρευνας και 

ανάπτυξης που πραγµατοποιήθηκαν κατά τα τελευταία στάδια ανάπτυξης των 

προϊόντων. Παρ 'όλα αυτά, η Charles έφερε ένα σηµαντικό µέρος του συνολικού 

κόστους ανάπτυξης για κάθε προϊόν. 
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Παγκόσµια ∆ιάρθρωση 

Η Charles US (η µητρική και όλες οι εγχώριες θυγατρικές) υποβάλλει µια 

ενιαία ενοποιηµένη οικονοµική κατάσταση, ενώ συνολικά λειτουργεί σε παγκόσµιο 

επίπεδο µέσα από µια ποικιλία ελεγχόµενων αλλοδαπών εταιρειών CFCs, DREs, και 

ξένων υποκαταστηµάτων. Ωστόσο, τέσσερεις είναι οι οντότητες πρωταρχικής 

σηµασίας για την παραγωγή του µεγαλύτερου µέρους των αναβαλλόµενων κερδών 

της Charles. Αυτές οι οντότητες είναι οι εξής: 

• Η Charles Netherlands, µια ολλανδική ετερόρρυθµη εταιρεία, µε δοµή CFC, 

που ανήκει εξ ολοκλήρου και άµεσα στην Charles US. Η Charles Netherlands 

είναι η κύρια εταιρεία για τις λειτουργίες κατασκευής της Charles. 

• Η Charles Delaware, µια εταιρεία περιορισµένης ευθύνης κυρίως για 

φορολογικούς σκοπούς στις ΗΠΑ. Συγκεκριµένα είναι µια εταιρεία που είναι 

ο κάτοχος των αδειών ορισµένων άυλων περιουσιακών 

στοιχείων. Κατασκευάζει προϊόντα χρησιµοποιώντας την άδεια των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων στο Πουέρτο Ρίκο και πωλεί τα τελικά προϊόντα 

στην Charles US και σε ξένες θυγατρικές για την ενδεχόµενη πώληση σε 

τρίτους. 

• Η Charles Ireland, µια ιρλανδική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, που έχει 

την δοµή µιας DRE και ανήκει εξ ολοκλήρου στην Charles 

Netherlands. Πρόκειται για µια εταιρεία η οποία είναι η δικαιοδόχος σε 

ορισµένα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Charles. Συγκεκριµένα 

κατασκευάζει ορισµένα προϊόντα χρησιµοποιώντας αυτά τα περιουσιακά 

στοιχεία στην Ιρλανδία και πωλεί τα προϊόντα που κατασκευάζονται στην 

Charles US και σε ξένες θυγατρικές για την ενδεχόµενη πώληση σε τρίτους. 

• Η Charles Singapore, µια εταιρεία περιορισµένης ευθύνης στην Σιγκαπούρη, 

µε δοµή DRE και ανήκει εξ ολοκλήρου στην Charles Netherlands. Μια 

εταιρεία όπως οι παραπάνω που κατασκευάζει κάποια από τα προϊόντα στην 

Σιγκαπούρη και τα πωλεί στην Charles US και σε ξένες θυγατρικές για την 

ενδεχόµενη πώληση σε τρίτους. 
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Η Charles Ireland και η Charles Singapore είναι οντότητες DREs µε 

αποτέλεσµα να κάνουν “check the box election”33. Ολόκληρη η δοµή  απεικονίζεται 

στο Σχήµα 7 παρακάτω. 

Σχήµα 7 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Κυριότητα και εκµετάλλευση των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

Από την ίδρυσή της, η Charles US έχει αναλάβει την κύρια ευθύνη για την 

έρευνα και ανάπτυξη των προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένης της ευθύνης για την 

παροχή νέων και βελτιωµένων προϊόντων στην αγορά και τον κίνδυνο, όπως και την 

ευθύνη για την αποτυχία αυτής. Κατά συνέπεια, η Charles US κατέχει ουσιαστικά 

όλα τα περιουσιακά στοιχεία όπως  των ευρεσιτεχνιών, της τεχνογνωσίας και των 

εµπορικών σηµάτων. Ωστόσο, έχει συνάψει πολυάριθµες συµφωνίες άδειας χρήσης 

τους µε την Charles Netherlands, χορηγώντας δικαιώµατα εκµετάλλευσης τους σε 

όλο τον κόσµο. Αυτές οι συµφωνίες άδειας καλύπτουν µια ευρεία ποικιλία 

προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων  και πολλών προϊόντων που έχουν γίνει εµπορικές 

επιτυχίες. 

                                                           
33

 http://www.taxeswithoutbordersblog.com/2014/07/relevance-in-the-international-context/ 
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Σε αντάλλαγµα για τα δικαιώµατα άδειας χρήσης, η Charles Netherlands 

συµφώνησε να πληρώνει ένα ποσό που θα βασίζεται στις καθαρές πωλήσεις των 

προϊόντων σε τρίτους. Κατά τη διάρκεια που καλύπτει η εργασία, τα δικαιώµατα που 

καταβάλλονται στην Charles US στο πλαίσιο αυτών των αδειών είναι µέσο όρο 6$ 

δισεκατοµµύρια ετησίως. Τα δικαιώµατα αυτά είναι φορολογητέα από την Charles 

US στις Ηνωµένες Πολιτείες, ενώ εκπίπτουν από την εταιρεία που τα πληρώνει, (η 

οποία µπορεί να είναι η Charles Netherlands, Ireland, ή  Singapore). Αυτές οι 

συµφωνίες παραχώρησης της άδειας εκµετάλλευσης απεικονίζονται στο Σχήµα 8 

παρακάτω. 

Σχήµα 8 

 

 

 

Σε γενικές γραµµές, η Charles US δεν δίνει τα δικαιώµατα για κάθε προϊόν, 

µέχρι τουλάχιστον να έχει αναπτυχθεί επαρκώς ώστε να είναι έτοιµο ή σχεδόν έτοιµο, 

για την πώληση του σε τρίτους. Παρ 'όλα αυτά, κάποιες ενέργειες έρευνας και 

ανάπτυξης πραγµατοποιούνται συνήθως ακριβώς πριν ξεκινήσουν οι πωλήσεις και  

συνεχίζουν και µετά. Σύµφωνα µε τις συµφωνίες άδειας χρήσης, η Charles 

Netherlands αποδέχεται να αποζηµιώσει την Charles US για οποιαδήποτε τέτοια 

πρόσθετη ενέργεια στο κόστος (αν και η Charles Netherlands δεν καταβάλλει καµία 

πρόσθετη πληρωµή). Οποιαδήποτε τέτοια πληρωµή είναι φορολογητέο εισόδηµα στις 

Charles US

Charles Netherlands

∆ικαιώµατα χρήσης 

ευρεσιτεχνιών, 

τεχνογνωσίας, 

εµπορικών σηµάτων κτλ  

Πληρωµές για τα 
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Ηνωµένες Μελών, αλλά παράλληλα αντισταθµίζεται από την έκπτωση στις δαπάνες 

του τµήµατος έρευνας και ανάπτυξης της Charles US.  Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει 

καµία καθαρή πρόσθετη φορολογική υποχρέωση. 

Για την Charles Netherlands το κόστος της πρόσθετης έρευνας και ανάπτυξης 

µετά τις πωλήσεις αντιπροσωπεύει ένα µικρό ποσοστό της συνολικής δαπάνης που 

επιβαρύνει την Charles US. Σε ένα πρόσφατο έτος για παράδειγµα, το κόστος αυτό 

αντιπροσώπευε  περίπου το 1% των συνολικών δαπανών. Ωστόσο, µε την χορήγηση 

της άδειας στην Charles Netherlands πριν ολοκληρωθούν όλες οι ενέργειες του 

τµήµατος για το προϊόν, η Charles US διασφαλίζει πρώτα ότι το ποσό των 

δικαιωµάτων θα είναι χαµηλότερο από ότι θα ήταν για το προϊόν αν δεν απαιτούνταν 

µεταγενέστερες ενέργειες. 

Η Charles µε τα χρόνια έχει εξαγοράσει αρκετούς ανταγωνιστές, ενώ θα 

πρέπει να τονιστεί ότι η Charles όπως και η κάθε µία ανταγωνίστρια εταιρεία 

εκµεταλλεύονται τα οφέλη του άρθρου 936 (possession tax credit, section 936), 

έχοντας στην ιδιοκτησία τους επιχειρήσεις στο Πουέρτο Ρίκο που πληρούν τις 

προϋποθέσεις. Τα οφέλη από την συγκεκριµένη ρύθµιση αναλύονται και 

παραπάνω. Ακολουθώντας όµως την πρόθεση του Κογκρέσου για την εξάλειψη των 

συγκεκριµένων πλεονεκτηµάτων, η Charles αναδιάρθρωσε τις λειτουργίες της στο 

Πουέρτο Ρίκο. Στο πλαίσιο αυτής της αναδιάρθρωσης, η Charles Delaware 

διαµορφώθηκε έτσι ώστε να κατέχει και να λειτουργεί όλα περιουσιακά στοιχεία που 

ανήκουν στην Charles και βρίσκονται στο Πουέρτο Ρίκο.  

Από την άλλη, διάφορες εγχώριες και αλλοδαπές νοµικές οντότητες που 

ελέγχονται από την Charles µετέφεραν τα περιουσιακά τους στοιχεία υλικά και άυλα 

στην Charles Delaware, µε αντάλλαγµα εταιρικά οφέλη. Η Charles Netherlands µε 

την σειρά της έκανε εισφορές άυλων περιουσιακών στοιχείων στην Charles 

Delaware, συµφωνώντας ωστόσο να συνεχίσει να είναι υπεύθυνη για τα δικαιώµατα 

που οφείλονται στην Charles US (αλλά όχι και για τα περαιτέρω ανταλλάγµατα αν 

αποφασιζόταν η συνέχιση των δραστηριοτήτων). Προς το παρόν, η Charles 

Netherlands κατέχει περισσότερο από το 85% της Charles Delaware, ενώ τα υπόλοιπο 

ελέγχεται από την Charles US. 

Οµοίως, η Charles Netherlands µετέφερε άυλα περιουσιακά στοιχεία που έχει 

άδεια να χρησιµοποιεί στην Charles Ireland και Charles Singapore. Σε αντίθεση όµως 
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µε την προηγούµενη περίπτωση η Charles Netherlands δεν συµφώνησε να συνεχίσει 

να είναι υπεύθυνη για τα δικαιώµατα που οφείλονται στην Charles US στο πλαίσιο 

των αδειών. Αντ' αυτού, η Charles Ireland και η Charles Singapore είναι οι ίδιες 

υπεύθυνες για την πληρωµή των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης. Ωστόσο, για 

φορολογικούς σκοπούς, η Charles Netherlands παρουσιάζεται να καταβάλλει αυτή τα 

δικαιώµατα τους.  

Τέλος, οι λειτουργικές εργασίες της Charles στο Πουέρτο Ρίκο επωφελούνται 

από διάφορες επιχορηγήσεις που δίνονται και που εν µέρει είναι απαλλαγµένες από 

την φορολόγηση. Ενώ στην Ιρλανδία και την Σιγκαπούρη επωφελούνται από τους 

χαµηλούς φορολογικούς συντελεστές. 

 

Αλυσίδα προστιθέµενης αξίας 

Η Charles US κατέχει ουσιαστικά το σύνολο των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων που σχετίζονται µε τα προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένων όλων των 

δικαιωµάτων να τα εκµεταλλεύεται σε όλο τον κόσµο. Ταυτόχρονα, έχει δώσει άδεια 

χρήσης στη Charles Netherlands και µέσω αυτής στις θυγατρικές της, προκειµένου να 

κατασκευαστούν τα προϊόντα και στην συνέχεια να πωληθούν στην Charles US και 

όλες τις άλλες ξένες θυγατρικές εταιρείες διανοµής.  

 

Εγχώρια 

Η Charles US είναι υπεύθυνη για τη διανοµή και την πώληση των τελικών 

προϊόντων σε τρίτους στις Ηνωµένες Πολιτείες, χρησιµοποιώντας δικό της 

προσωπικό. Οι πιο σηµαντικοί κίνδυνοι που αντιµετωπίζει είναι: 1) ο κίνδυνος της 

αποτυχίας της έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένης της 

συνεχόµενης  ευθύνης για την δηµιουργία νέων και βελτιωµένων προϊόντων που θα 

ικανοποιούν την αγορά, 2) ο κίνδυνος µάρκετινγκ, 3) ο κίνδυνος των αποθεµάτων 

από την άποψη της φύλαξης και της απαξίωσης και 4) του πιστωτικού κινδύνου σε 

σχέση µε τις πωλήσεις των πελατών. Ο µοναδικός τοµέας που δεν φέρει ευθύνη είναι 

της παραγωγικής διαδικασίας, όπου οι θυγατρικές της Charles Netherlands 

αντιµετωπίζουν τους κινδύνους, όπως της ποιότητας και αξιοπιστίας του προϊόντος.  
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Για να αντισταθµίσει η Charles US τον κίνδυνο της έρευνας και ανάπτυξης, 

λαµβάνει µια πληρωµή δικαιώµατος όπως απεικονίζεται και στο παραπάνω σχήµα, 

στο πλαίσιο των συµφωνιών άδειας χρήσης. Για περιπτώσεις προϊόντων όπου η 

προστασία των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας έχει ήδη λήξει κατά το χρόνο της άδειας, 

το ποσοστό δικαιωµάτων είναι τυπικό και κυµαίνεται µεταξύ 1% και 5% των 

καθαρών πωλήσεων. Σε περιπτώσεις προϊόντων για τα οποία η προστασία για τα 

διπλώµατα ευρεσιτεχνίας εξακολουθεί να είναι διαθέσιµη κατά το χρόνο της άδειας, 

το ποσοστό δικαιωµάτων µπορεί να κυµαίνεται από 10% έως 20% των καθαρών 

πωλήσεων. 

Αντίστοιχα ισχύουν και για τις αγορές των τελικών προϊόντων που 

κατασκευάζουν οι θυγατρικές της Charles Netherlands από την Charles US. Σε 

περιπτώσεις προϊόντων για τα οποία η προστασία των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας έχει 

λήξει, η τιµή αγοράς κυµαίνεται  συνήθως στο 70% µε 85% της τιµής πώλησης σε 

τρίτους, παρέχοντας στην Charles US ένα µικτό περιθώριο κέρδους από 15% έως 

30%. Αντίθετα, σε περιπτώσεις προϊόντων των οποίων η προστασία των διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας είναι ακόµα διαθέσιµη, η τιµή αγοράς µπορεί να είναι µεταξύ 40% και 

50%  της τελικής τιµής πώλησης σε τρίτους, παρέχοντας ένα µικτό περιθώριο 

κέρδους από 50% έως 60%. Τα διάφορα µικτά περιθώρια κέρδους όπως 

περιγράφονται και παραπάνω αντανακλούν το γεγονός ότι τα έξοδα µάρκετινγκ είναι 

χαµηλότερα για τα µη-προστατευµένα από δίπλωµα ευρεσιτεχνίας προϊόντα καθώς οι 

πελάτες είναι πιθανό να είναι ήδη εξοικειωµένοι µε αυτά προϊόντα από τη στιγµή που 

η προστασία της ευρεσιτεχνίας λήγει. 

 

Εξωτερικό 

Οι θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού είναι υπεύθυνες για την διανοµή και 

την πώληση του τελικού προϊόντος σε τρίτους εκτός των Ηνωµένων Πολιτειών, 

συµπεριλαµβανοµένης της Ευρώπης και της Ασίας. Οι ξένες θυγατρικές διανοµής 

είναι συνήθως CFCs που οργανώθηκαν για να κάνουν πωλήσεις στην περιοχή και την 

χώρα τους, χρησιµοποιώντας δικούς τους εργαζοµένους. Οι συγκεκριµένες εταιρείες  

φέρουν κινδύνους, παρόµοιους µε αυτούς της Charles US όπως: 1) ο κίνδυνο της 

εµπορίας, 2) ο κίνδυνος των αποθεµάτων και 3) του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση 

µε τις πωλήσεις των πελατών. Όπως και η Charles US, για τους παραπάνω κινδύνους 
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αµείβονται µε ένα ποσό ανάλογο µε τις πωλήσεις που κάνουν. Συγκεκριµένα για τα 

προϊόντα που δεν καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, η τιµή αγοράς από τις 

ξένες θυγατρικές είναι συνήθως 70% έως 85% της τιµή πώλησης, δίνοντας ένα µικτό 

περιθώριο κέρδους από 15% έως 30%. Ενώ για προϊόντα που καλύπτονται από 

διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, η τιµή αγοράς µπορεί να είναι µεταξύ 40% και 50% της 

τελικής τιµής πώλησης, υπολογίζοντας ένα µεικτό περιθώριο 50% έως 60%.  

Η διαδικασία για την παράδοση των προϊόντων από την Charles απεικονίζεται στο 

Σχήµα 9 παρακάτω. 

Σχήµα 9  
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Στο βήµα 1 του σχήµατος, η Charles US παραχωρεί την άδεια δικαιωµάτων 

που σχετίζεται µε τα προϊόντα στην Charles Singapore, ενώ µε την σειρά της η  

Charles Singapore κατασκευάζει το προϊόν Χ και πληρώνει δικαιώµατα στην Charles 

US.  Το βήµα 2 απεικονίζει την πώληση του προϊόντος Χ από την Charles Singapore 

στην Charles US και µια ξένη θυγατρική εταιρεία διανοµής CFC. Στη συνέχεια στο 

βήµα 3 απεικονίζεται η µεταπώληση των προϊόντων Χ σε πελάτες των ΗΠΑ αλλά και 

ξένων πελατών. Παρόµοια θα ήταν και η απεικόνιση για τις λειτουργίες των Charles 

Delaware και την Charles Ireland, αντικαθιστώντας τες στο παραπάνω σχήµα µε την 

Charles Singapore. 

Οι συναλλαγές που αναφέρθηκαν έχουν σαν αποτέλεσµα η Charles US να 

αναφέρει εισόδηµα από δύο πηγές, πρώτον από τα δικαιώµατα που έλαβε στο πλαίσιο 

της συµφωνίας άδειας χρήσης και δεύτερον του ακαθάριστου περιθώριο που κερδίζει 

από τις πωλήσεις του προϊόντος X σε τρίτους. Ωστόσο, πραγµατοποιεί δύο 

εκπιπτόµενες δαπάνες που περιορίζουν το καθαρό εισόδηµα επί του οποίου πρέπει να 

πληρώσει. Αυτές οι δαπάνες είναι για την έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και τα έξοδα 

πωλήσεων και µάρκετινγκ που απαιτούνται για τις πωλήσεις.  

Οµοίως, οι θυγατρικές εταιρείες διανοµής CFCs της Charles Singapore, 

αναγνωρίζουν φορολογητέο εισόδηµα από το µικτό περιθώριο κέρδους τις πωλήσεις 

του προϊόντος X σε τρίτους, το οποίο µειώνεται σε µεγάλο βαθµό από τα έξοδα 

πωλήσεων και µάρκετινγκ που προκύπτουν από την πραγµατοποίηση των πωλήσεών 

σε τρίτους. 

Η Charles Singapore αναγνωρίζει εισόδηµα για φορολόγηση από την πώληση 

του προϊόντος Χ στην Charles US και θυγατρικές της CFCs. Από κει και πέρα το 

εισόδηµα µειώνεται από τα δικαιώµατα που πρέπει να πληρώσει, καθώς και τα άλλα 

έξοδα κατασκευής του προϊόντος. Εντούτοις, τα άλλα κόστη παραγωγής είναι αρκετά 

χαµηλά, οδηγώντας την Charles Singapore στο να αποκοµίζει ένα σηµαντικό κέρδος. 
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Ανασκόπηση  

Η Charles US επενδύει σηµαντικό χρόνο και χρήµα για τη διεξαγωγή της 

ανάπτυξης νέων προϊόντων. Και σύµφωνα µε αυτό, µόλις ένα νέο προϊόν έχει 

αναπτυχθεί επαρκώς ώστε να είναι έτοιµο ή σχεδόν έτοιµο για την πώληση του σε 

τρίτους, η Charles US δίνει άδειες δικαιωµάτων για την κατασκευή των προϊόντων µε 

αντάλλαγµα µια αµοιβή επί των καθαρών πωλήσεων του προϊόντος σε τρίτους. Μετά 

την παροχή άδειας, η Charles Netherlands φέρει την οικονοµική επιβάρυνση για τις 

περαιτέρω ενέργειες ανάπτυξης που διεξάγονται από την Charles US και αυτή η 

επιβάρυνση υπάρχει δικαιολογώντας το χαµηλό ποσό δικαιωµάτων, σε περίπτωση 

που οι ενέργειες για το προϊόν θα είχαν ολοκληρωθεί πριν δοθεί η αδειοδότηση. 

Η Charles US έχει ακολουθήσει τον συγκεκριµένο τρόπο σε προϊόντα που 

αποδείχτηκαν εν τέλει εµπορικές επιτυχίες. Έτσι εξασφαλίζει ότι οι περισσότερες από 

τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης που πραγµατοποιήθηκαν στις ΗΠΑ θα 

αφαιρεθούν από το φορολογητέο εισόδηµα. Κατά συνέπεια, η Charles US 

ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο να επιβαρυνθεί σηµαντικά από ένα µη εµπορικά βιώσιµο 

προϊόν. Από την άλλη πλευρά, εάν το προϊόν κάνει εµπορική επιτυχία, ένα σηµαντικό 

µέρος των εσόδων της (µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων) θα συγκεντρωθεί σε 

µια ξένη χώρα µε χαµηλό φορολογικό συντελεστή. 

Μετά την άδεια, η Charles Netherlands ή µία από τις θυγατρικές, 

κατασκευάζει το προϊόν και το πωλεί στην Charles US ή στις ξένες θυγατρικές 

εταιρείες διανοµής.  Η Charles Netherlands, η οποία φέρει µόνο τον κίνδυνο της 

κατασκευής, διατηρεί ένα σηµαντικό µέρος των κερδών που προκύπτει από το 

προϊόν. Τα κέρδη αυτά από την Charles Netherlands επανεπενδύονται µόνιµα στην 

Ολλανδία, ενώ ο φορολογικός συντελεστής για τις εν λόγω αποδοχές είναι περίπου 

5%  κατά τη διάρκεια της εργασίας.  

Κέρδη για τα οποία η Charles υποστήριξε µόνιµη επανεπένδυση στο 

εξωτερικό ( αντανακλώντας την στρατηγική της να µην φορολογηθούν ποτέ στις 

ΗΠΑ) ανέρχονται τώρα σε πάνω από 80$ δισεκατοµµύρια. Συνοψίζοντας, περίπου 

45% µε 55%  των εσόδων της Charles είναι από λειτουργίες στις ΗΠΑ, αλλά κατά 

µέσο όρο µόνο το 10% των κερδών της προ φόρου αναφέρονται ως κέρδη στις ΗΠΑ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Εισαγωγή 

Κάθε µία από τις επιχειρησιακές µελέτες που επιλέχτηκαν, έγινε µε σκοπό να 

αναδειχθεί ο παγκόσµιος χαµηλός φορολογικός συντελεστής που πετυχαίνουν τελικά 

να φορολογηθούν µε όλες τις συναλλαγές και τις δραστηριότητες που 

πραγµατοποιούν. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά, όπως 

αποδεικνύεται από τα διαθέσιµα οικονοµικά στοιχεία, µεταξύ των οποίων: 1) ένα 

σηµαντικό µέρος του εισοδήµατος προ φόρων αποκτήθηκε από υπεράκτιες 

δραστηριότητες όπου υπόκεινται σε σχετικά χαµηλό φορολογικό συντελεστή, 2) 

υπάρχει η στρατηγική ένα σηµαντικό ποσό των συσσωρευµένων κερδών να 

επανεπενδύεται µόνιµα έτσι ώστε να µειώνονται τα κέρδη προς φορολόγηση και 3) τα 

εισοδήµατα στην χώρα τους ως ποσοστό επί του συνολικού εισοδήµατος είναι 

χαµηλότερα από τις πωλήσεις στην χώρα τους ως ποσοστό επί των συνολικών 

πωλήσεων σε όλο τον κόσµο. 

 Επιπλέον, σύµφωνα µε τις παραπάνω αναφορές, τα αποτελέσµατα από κάθε 

µια περίπτωση ξεχωριστά φαίνεται να µοιράζονται αρκετά ακόµη κοινά 

χαρακτηριστικά. Κατ 'αρχάς, οι επιχειρήσεις φαίνεται να ακολουθούν µια κύρια 

τακτική, η οποία είναι να συγκεντρώνουν τις πιο κερδοφόρες λειτουργίες τους σε 

ξένες δικαιοδοσίες όπου ο φορολογικός συντελεστής είναι χαµηλότερος και τις 

λιγότερο κερδοφόρες σε δικαιοδοσίες όπου ο φορολογικός συντελεστής είναι 

υψηλότερος. Κάθε επιχείρηση έχει δηµιουργήσει µια οντότητα στο εξωτερικό σαν 

σηµείο αναφοράς, µε χαµηλό φορολογικό συντελεστή, έχοντας παραχωρήσει σε 

εκείνη την ιδιοκτησία και την ευθύνη για τη συνέχιση της ανάπτυξης των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων. Αντίθετα, χαµηλότερης αξίας λειτουργίες ή λειτουργίες 

ελεγχόµενου ρίσκου βρίσκονται σε χώρες που εξυπηρετούν την λειτουργικότητά τους 

και όχι τους φορολογικούς σκοπούς τους, καθώς συχνά ο φορολογικός συντελεστής 

σε αυτές είναι υψηλότερος.  
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 Ακόµα, κάθε επιχείρηση εκµεταλλεύεται  τα άυλα δικαιώµατα ιδιοκτησίας της 

όσο αποτελεσµατικότερα γίνεται, µε την χρήση των δραστηριοτήτων της στο 

εξωτερικό. Ένας τρόπος αρκετά κοινός για να επιτευχθεί αυτό είναι µε την κατοχή 

µιας θυγατρικής εξωτερικού που συνάδει  συµφωνία µε την µητρική και προβαίνει σε 

πληρωµές αντίστοιχα για την χρήση τους, ενώ στη συνέχεια το κόστος µοιράζεται 

ανάµεσα σε όλα τα προϊόντα που πωλούνται παγκοσµίως. 

 

Τιµές Μεταβίβασης 

Ο καθορισµός των τιµών µεταβίβασης διαµορφώνεται κατάλληλα ώστε να προσθέτει 

αξία και κέρδος σε κάθε οικονοµική οντότητα µεταξύ συνδεδεµένων εταιρειών. Κάθε 

µία από τις µελέτες περιπτώσεων περιλαµβάνει µια πολυεθνική εταιρεία µε έδρα τις 

ΗΠΑ που χρησιµοποιεί άυλα περιουσιακά στοιχεία που αναπτύχθηκαν στις 

Ηνωµένες Πολιτείες για την κατασκευή των τελικών προϊόντων εκτός των Ηνωµένων 

Πολιτειών. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, ένα σηµαντικό µέρος αυτών των τελικών 

προϊόντων τελικά πωλείται στις Ηνωµένες Πολιτείες. Σε ορισµένες περιπτώσεις, 

υπάρχουν αρκετές διασυνοριακές συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων µερών που 

αφορούν τη µεταφορά των αγαθών και υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων της 

διανοµή, την εξυπηρέτηση πελατών και τις συµφωνίες κατασκευής. Κάθε τέτοια 

συναλλαγή έχει τη δικής τιµή µεταβίβασης που καθορίζεται ξεχωριστά µε βάση τα 

γεγονότα και τις περιστάσεις της συναλλαγής, αλλά που επίσης θα µπορούσε να 

αξιολογηθεί και σε συνολική βάση, λαµβάνοντας υπόψη το ποσό του κέρδους του 

συστήµατος που εκχωρείται από το κάθε τµήµα. Αυτό σηµαίνει ότι ενώ η τιµή 

µεταφοράς για µια συµφωνία δεν µπορεί να αντανακλά ένα αποτέλεσµα ίσων 

αποστάσεων, συνολικά, µπορούν να τηρούνται οι κανόνες.  

 Οι Ηνωµένες Πολιτείες, όπως και οι περισσότεροι από τους εµπορικούς 

εταίρους της, επιτρέπουν την άµεση έκπτωση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης 

και παρέχει επίσης πρόσθετα φορολογικά κίνητρα (συµπεριλαµβανοµένης της 

πίστωσης στην φορολογία) για να δώσει κίνητρα στους φορολογούµενους να 

αναλάβουν τέτοιες επενδύσεις στις Ηνωµένες Πολιτείες. Σε αντάλλαγµα, οι 

Ηνωµένες Πολιτείες δίνουν µια επιστροφή φόρου επί των εισοδηµάτων που 

προκύπτουν ως αποτέλεσµα της επένδυσης σε έρευνα και ανάπτυξη, µε την 
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προϋπόθεση οι επιχειρήσεις να µην µετατοπίσουν τα οφέλη της επένδυσης αυτής από 

τις Ηνωµένες Πολιτείες χωρίς µια επαρκή αποζηµίωση. 

 Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία ωστόσο είναι ιδιαίτερα δύσκολο να γίνει  η 

αποτίµηση. Ως εκ τούτου, οι πληρωµές δικαιωµάτων και των τελών αδείας είναι 

ιδιαίτερα δύσκολο εκτιµηθούν µε µια συγκεκριµένη τιµή, τόσο για τις επιχειρήσεις 

αλλά και για την IRS (Internal Revenue Service). Κατ 'αρχάς, οι επιχειρήσεις που 

αναπτύσσουν µοναδικά άυλα περιουσιακά στοιχεία µεταφέρουν πολλές φορές την εν 

λόγω κυριότητα σε τρίτους, µε αποτέλεσµα να είναι αρκετά δύσκολο να καθοριστεί 

υπό ποιους όρους θα αυτή η συναλλαγή να τηρεί τους κανόνες του θεµιτού 

ανταγωνισµού και των ίσων αποστάσεων. Ακόµα και όταν υπάρχει µια συγκρίσιµη 

συναλλαγή που θα βοηθούσε στον καθορισµό αυτόν, οι επιχειρήσεις ισχυρίζονται 

αρκετές διαφοροποιήσεις στην τεχνογνωσία και των συνθηκών που υπάρχουν ώστε 

να διαφοροποιούνται από αυτές της προτεινόµενης συγκρίσιµης συναλλαγής. Τέτοιες 

διαφοροποιήσεις ευνοούν τις επιχειρήσεις στον καθορισµό των τιµών µεταβίβασης 

και την επίλυση των διαφορών θεµάτων περί των τιµών µεταβίβασης. 

 Επιπλέον, οι συναλλαγές προς συνδεδεµένα µέρη σπάνια είναι «καλή τη 

πίστη», λόγω της µετατόπισης του οικονοµικού κινδύνου που προκύπτει από τις 

συναλλαγές. Όπως έχει αναφερθεί µια ακόµα σηµαντική πτυχή των τιµών 

µεταβίβασης είναι η έννοια της ξεχωριστής εταιρικής ύπαρξης της κάθε εταιρείας για 

φορολογικούς σκοπούς. Επειδή η ξεχωριστή ύπαρξη κάθε εταιρείας του οµίλου είναι 

σεβαστή και καλύπτεται νοµικά, ο κίνδυνος µπορεί να ανατεθεί µε σύµβαση σε 

οποιοδήποτε µέλος του οµίλου µε στόχο την ικανότητα να ανταπεξέλθουν σε αυτόν 

τον κίνδυνο, ακόµη και αν ο κίνδυνος αυτός δεν αφήνει τη συνδεδεµένη οµάδα. 

 

Αδειοδότηση περιουσιακών στοιχείων 

Ιστορικά όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι ο επιµερισµός του κόστους (cost-share 

agreements) δεν είναι η κυρίαρχη µέθοδος µε την οποία τα άυλα αγαθά µεταφέρονται 

για χρήση εκτός των Ηνωµένων Πολιτειών. Αντίθετα, στις περισσότερες περιπτώσεις 

τα άυλα αγαθά που αναπτύχθηκαν στις Ηνωµένες Πολιτείες αδειοδοτούνται για την 

χρήση τους στις θυγατρικές του εξωτερικού. 
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 Σηµαντικό ζήτηµα είναι όµως τα ποσά που καταβάλλονται για τα δικαιώµατα 

και ιδιαίτερα το πώς υπολογίζονται ώστε να είναι αξιοκρατικά. Ωστόσο, οι 

συµφωνίες άδειας σπάνια εκτελούνται µεµονωµένα, καθώς συνήθως υπάρχουν 

αρκετές συµφωνίες που παρέχουν βοηθητικές υπηρεσίες. Για παράδειγµα, µια άδεια 

πώλησης από την µητρική στις ΗΠΑ στην αλλοδαπή θυγατρική κατά πάσα 

πιθανότητα θα συνοδεύεται και από µια συµφωνία διανοµής από την αλλοδαπή 

θυγατρική στην µητρική. Η συµφωνία διανοµής µε την σειρά της µπορεί να απαιτεί 

από την µητρική την παροχή διοικητικής υποστήριξης και διαφόρων υπηρεσιών στην 

αλλοδαπή θυγατρική.  

 Το θεµελιώδες ερώτηµα που τίθεται έτσι όσον αφορά τις τιµές µεταβίβασης 

στις παροχές αδείας, είναι κατά πόσο τα κέρδη έχουν κατανεµηθεί σε κάθε 

συµβαλλόµενο µέρος ώστε να αντισταθµιστεί επαρκώς η συνεισφορά των πόρων και 

η ανάληψη των κινδύνων.  Στην υπάρχουσα πολυπλοκότητα στην παρούσα ανάλυση 

προστίθεται και η επιπλέον δυσκολία εξαιτίας της πληροφόρησης (δηλαδή, το 

γεγονός ότι η επιχείρηση έχει εγγενώς πιο πλήρη γνώση των πραγµατικών γεγονότων 

από ό, τι το IRS). Έτσι σε έναν έλεγχο της IRS οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να 

χρησιµοποιούν τις γνώσεις των συγκεκριµένων µοναδικών λειτουργιών της για να 

ακυρώσουν τον έλεγχο και να τον φέρουν στα µέτρα τους. 

 

Περιορισµοί και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Θα πρέπει σε αυτό το σηµείο να αναφέρουµε πως η εργασία υπόκειται και σε 

ορισµένους περιορισµούς. Συγκεκριµένα, η εµπειρική έρευνα διεξήχθη σε 

πολυεθνικές επιχειρήσεις µε έδρα τις Ηνωµένες Πολιτείες, όπου υπάρχει πληθώρα 

περιπτώσεων ενδοοµιλικών συναλλαγών, σε αντίθεση µε τον Ευρωπαϊκό χώρο και δη 

τον Ελληνικό όπου υπάρχει έλλειψη πληροφοριών σχετικά µε τις συναλλαγές σε 

µεγάλους οµίλους επιχειρήσεων υποψήφιους για ανάλυση. Επιπλέον, στις 

επιχειρηµατικές περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν κρίθηκε σκόπιµο να µην δοθεί 

παραπάνω έµφαση στις πολλές επιχειρηµατικές στρατηγικές που ακολουθήθηκαν, 

στα διάφορα νοµοθετικά πλαίσια που περιβάλλονται και είναι µακριά από αυτά της 

Ευρώπης καθώς θα µετατοπιζόταν ο σκοπός της εργασίας από την εστίαση στις 

ενδοοµιλικές συναλλαγές και την χρήση τους ως µέσο φοροαποφυγής. Ακόµα, τα 

αριθµητικά δεδοµένα που δόθηκαν είναι για τις ανάγκες της εργασίας και σε καµία 
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περίπτωση δεν αντικατοπτρίζουν οικονοµικά στοιχεία εξ’ ολοκλήρου µιας 

υπάρχουσας επιχείρησης. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω η µελέτη προσπάθησε να καλύψει το θέµα της, 

ωστόσο ανέδειξε και πολλά θέµατα που χρήζουν περεταίρω διερεύνηση. Τέτοια είναι: 

� Πόσο καλά καλύπτεται το θέµα των ενδοοµιλικών συναλλαγών από 

την νοµοθεσία και εάν ένα ενιαίο φορολογικό σύστηµα θα 

εξυπηρετούσε καλύτερα στην επίλυση του προβλήµατος της 

ενδοοµιλικής τιµολόγησης. 

� Στην ανάπτυξη µιας µεθόδου τεκµηρίωσης ενδοοµιλικών 

συναλλαγών, ικανή να χρησιµοποιηθεί στο σύνολο των συναλλαγών.   
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