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Αθηεξψλεηαη ζηελ νηθνγέλεηα κνπ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ θαη ε κεγάιε εμέιημε ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν είλαη ε
αηηία πνπ πξνθάιεζε ηελ επηζπκία κηθξψλ θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ
δηεζλψο. ην θπλήγη ηνπ κεγάινπ θέξδνπο πνιιέο εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ εγρψξηα
απνθάζηζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ νκίινπο εηαηξηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν . Ζ αλάπηπμε θαη ε
εμέιημε ησλ νκίισλ νδήγεζε ζηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ πνπ απαξηίδνπλ έλαλ
φκηιν, επξέσο γλσζηέο σο Δλδννκηιηθέο πλαιιαγέο. Πνιιέο θνξέο ζπλαληάκε ηνλ φξν ζηελ
αγγιηθή γιψζζα Transfer pricing πνπ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλνο αληί Δλδννκηιηθέο
πλαιιαγέο.
Σν θιεηδί ζηελ επηηπρία θαη ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ θαηαθφξπθα ησλ νκίισλ
εηαηξηψλ είλαη ε ζσζηή επηινγή κίαο επλντθά θνξνινγηθήο ρψξα εγθαηάζηαζεο ησλ
πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ. Οη γλσζηνί θνξνινγηθνί παξάδεηζνη απνηεινχλ πφιν έιμεο απφ
πνιιέο εηαηξίεο νη νπνίεο επηζπκνχλ λα ηδξχζνπλ κία αθφκα εηαηξία ζε ηέηνηεο ρψξεο κε
απψηεξν ζθνπφ ηελ ρακειή θνξνινγία ή αθφκα θαη ηελ κεδεληθή, ψζηε λα πεηχρνπλ ηνλ
ζηφρν ηνπο πνπ δελ είλαη άιινο απφ ην θέξδνο.
Παξαηεξνχληαη δηαθνξέο απφ ρψξα ζε ρψξα σο πξνο ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία κε
ηελ νπνία ιεηηνπξγνχλ θαη έηζη φζεο εηαηξίεο πξαγκαηνπνηνχλ ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο
πξέπεη λα αμηνινγήζνπλ φινπο ηνπο παξάγνληεο πξηλ απνθαζίζνπλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε κία
ρψξα δεκηνπξγψληαο άιιε κία εηαηξία. Σελ ιχζε ζε απηέο ηηο δηαθνξέο έρεη πξνζπαζήζεη λα
δψζεη ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο κέζσ ηεο δεκνζίεπζεο
θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ πνπ απνηεινχλ κεζφδνπο δηεζλνχο θχξνπο γηα ηελ ηεθκεξίσζε
ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΟΟΑ θαη ην λνκνζεηηθφ
πιαίζην θάζε ρψξαο, νη φκηινη εηαηξηψλ πξέπεη λα ηεξνχλ θαη λα εθαξκφδνπλ ηηο νδεγίεο γηα
ηελ νκφξξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο αιιά θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ θάζε θξάηνο πνπ πξνζπαζεί
λα ειέγμεη θαη λα κεηψζεη κέζσ απηψλ ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο ησλ εηαηξηψλ.
ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία νξίδεηαη θαη αλαιχεηαη ν φξνο ελδννκηιηθέο
ζπλαιιαγέο , ηη ηζρχεη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία γηα απηφ ην θαηλφκελν αιιά θαη ηη νξίδεη ν
ΟΟΑ κέζσ ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ. Δπηπιένλ, ζα αλαιπζνχλ νη κέζνδνη
ηεθκεξίσζεο ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα. Αθφκα ηεθκεξηψλεηαη ε
αλάιπζε κε ηελ εμέηαζε γηα ην πψο ζπληάζζεηαη ν θάθεινο ηεθκεξίσζεο θαη ηη πξέπεη λα

ηεξνχλ νη εηαηξίεο . Σέινο ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθηελείο αλάιπζε γηα ηε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη
ηφζν ζηελ Διιάδα πεξί Δλδννκηιηθψλ πλαιιαγψλ φζν θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1Ο
ΔΗΑΓΧΓΖ

Ο ζχγρξνλνο επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηελ αλαδήηεζε θαηλνηφκσλ
ηδεψλ θαη ηξφπσλ ψζηε λα νδεγεζεί εχθνια θαη γξήγνξα ζηελ αχμεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
θεξδψλ ρσξίο κεγάιεο απψιεηεο. Απηφ πνπ αλαδεηνχλ κηθξέο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο είλαη
ε θεξδνθνξία θαη ην πψο ζα εμαιείςνπλ ζεκαληηθά εκπφδηα ή ηνπιάρηζηνλ πψο ζα
ειαηηψζνπλ ηελ χπαξμε απηψλ ησλ εκπνδίσλ ζηελ αλαδήηεζε ηνπ θέξδνπο. εκαληηθφ ξφιν
ζε φια ηα παξαπάλσ δηαδξακαηίδεη ε θνξνινγία ή αθφκα θαη έλα αζηαζέο νηθνλνκηθφ θαη
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.
ε νξηζκέλα θξάηε ε θνξνινγία δελ βνεζά ζηελ ίδξπζε λέσλ επηρεηξήζεσλ ή ηελ
ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρνπζψλ θαζψο αληί λα δηεπθνιχλεη ηελ νηθνλνκηθή δσή
ησλ επηρεηξήζεσλ ,ηελ επηβαξχλεη επηβάιινληαο δηαξθψο λένπο θφξνπο θαη απμάλνληαο ηνπο
θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Έλαο αθφκα
ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε δηπιή θνξνιφγεζε ησλ θεξδψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα θέξδε
ελφο ππνθαηαζηήκαηνο πνπ έρεη έδξα ζε δηαθνξεηηθή ρψξα απφ φηη ε κεηξηθή,
θνξνινγνχληαη κε έλαλ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ζηελ μέλε ρψξα θαη έπεηηα ηα κεηά απφ
θφξνπο θέξδε φηαλ επαλαπαηξίδνληαη ζηελ κεηξηθή επηρείξεζε ππφ κνξθή κεξίζκαηνο ,
θνξνινγνχληαη πάιη σο εηζφδεκα ηεο κεηξηθήο. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα εγθαηαιεηθζεί ε
ηδέα ηεο ίδξπζεο ππνθαηαζηήκαηνο ή λα πάςεη λα ιεηηνπξγεί εθφζνλ ήδε ππάξρεη ζηελ
πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζπλαθζεί ζχκβαζε πεξί Γηπιήο Φνξνιφγεζεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη ζπλαιιαγέο.
Οη θνξνινγηθέο εμειίμεηο , ε απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ κε ηελ άξζε πνιιψλ
πεξηνξηζκψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ε δηεζλνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ νδήγεζαλ ηα ηειεπηαία
ρξφληα ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ αχμεζε ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ. Γελ είλαη δπλαηφ λα
νξηζηεί αθξηβψο ην ηη απνηειεί έλα Τπεξάθηην Υξεκαηννηθνλνκηθφ Κέληξν. Πνιιά
Τπεξάθηηα Κέληξα κπνξεί λα πεξηγξάθνληαη σο θνξνινγηθνί παξάδεηζνη εμαηηίαο ηεο
ρακειήο θνξνινγίαο πνπ επηβάιιεηαη ζην εηζφδεκα. Σέηνηνπ είδνπο θνξνινγηθνί παξάδεηζνη
ζπλήζσο απνηεινχλ πνιχ κηθξά θξάηε ηα νπνία ιφγσ ηεο κηθξήο θαη αδχλακεο νηθνλνκίαο
ηνπο, έρνπλ δεκηνπξγήζεη εζθεκκέλα έλα νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κε ειάρηζηε ή θαη θακία
θνξνινγηθή επηβάξπλζε έηζη ψζηε λα πξνζειθχνπλ επηρεηξεκαηίεο θαη πειάηεο γηα ηηο

νηθνλνκηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο. Παξφια απηά πνιιά ππεξάθηηα θέληξα έρνπλ δεκηνπξγεζεί
θαη κεγάια αζηηθά εκπνξηθά θέληξα πνπ εθαξκφδνπλ κελ πςειή θνξνινγία αιιά δηαζέηνπλ
ζχγρξνλα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα πνπ επλννχλ ηνπο θνξνινγνχκελνπο.
Αθφκα ππάξρνπλ ππεξάθηηα θέληξα πνπ ελψ επηβάιινπλ θφξνπο ζηα εηζνδήκαηα ,
έρνπλ δεκηνπξγήζεη θάπνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα πνπ επλννχλ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο
αλζξψπσλ εκεδαπψλ ή κε. Γεληθφηεξα νπνηαδήπνηε ρψξα ιεηηνπξγεί σο ππεξάθηην θέληξν
ρξεζηκνπνηεί θαη εθαξκφδεη ηα πιενλεθηήκαηα ζε ζέκαηα ηεο παγθφζκηαο θνξνινγίαο,
ζέκαηα ζπλαιιαγψλ αιιά θαη θχιαμεο θεθαιαίσλ κπνξεί θαηά θάπνην ηξφπν λα
ραξαθηεξηζηεί θαη νλνκαζηεί σο Τπεξάθηην Υξεκαηννηθνλνκηθφ Κέληξν.
Γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ην δηεζλέο εκπφξην έρεη νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηεο
δεκηνπξγίαο πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Ωο Πνιπεζληθή επηρείξεζε κπνξεί λα
νξηζηεί έλαο νξγαληζκφο νπνίνο αζθεί εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε παξαπάλσ απφ κία
ρψξεο , δειαδή δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ κία ζπγαηξηθή εηαηξία ζε μέλε ρψξα , κε ηελ νπνία έρεη
ζπλάςεη δεζκνχο ηφζν ζε επίπεδν εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ φζν θαη ζε επίπεδν παξνρήο
ππεξεζηψλ φπσο είλαη ηερλνινγία θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε. Απηέο νη εηαηξίεο
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κε ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπο
σο εξγαιείν ειαρηζηνπνίεζεο παγθνζκίσο ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηφο ηνπο θαη φια απηά
επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο θνξνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ Δλδννκηιηθψλ πλαιιαγψλ, επξέσο
γλσζηέο κε ηνλ αγγιηθφ φξν transfer pricing.
Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε ησλ βαζηθψλ πηπρψλ
ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ πξνηεηλφκελσλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ γηα ηελ
πξνψζεζε ηεο νξζήο θνξνινγηθήο δηαθπβέξλεζεο. Ζ αλάιπζε ηεο εθηεηακέλεο
βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο θαη ε εμέηαζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ έδεημε φηη νη ελδννκηιηθέο
ζπλαιιαγέο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο πνιπεζληθέο εηαηξίεο γηα λα επηθέξνπλ θεξδνθνξία θαη
θνξνινγηθή ειάθξπλζε.
Γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο νη ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππεξάθηηεο
εηαηξίεο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο απμάλνπλ ην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο θαη
απεηινχλ ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα. Ωο απφξξνηα ησλ παξαπάλσ πνιιέο ρψξεο θαη
δηεζλείο νξγαληζκνί νδεγήζεθαλ ζηελ ζέζπηζε θαλφλσλ θαη λφκσλ γηα ηελ ξχζκηζε θαη
πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ. Ζ ειιεληθή λνκνζεζία έρεη ζεζπίζεη ηνπο δηθνχο ηεο λφκνπο γηα ηε
ξχζκηζε ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ νη νπνίνη βαζίδνληαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο
ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο γηα ηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε.
Παξφια απηά, ε ζέζπηζε λφκσλ θαη θαλφλσλ ζα πξέπεη ηδαληθά λα εθαξκφδεηαη δηεζλψο
ψζηε λα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο λα αληεπεμέιζνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά
2

ζε έλα δηεζλέο επίπεδν. Γπζηπρψο φκσο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ ζπκβαίλεη απηφ θαη έηζη
ην δήηεκα ηεο θνξνδηαθπγήο γηγαληψλεηαη θαη πεξηιακβάλεη δηαξθψο λένπο παίθηεο.
ην δεχηεξν θεθάιαην , ην θεθάιαην ηεο Βηβιηνγξαθηθήο Δπηζθφπεζεο, δηεξεπλάηε
πσο νξίδνπλ δηάθνξνη νηθνλνκνιφγνη ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο θαη γηαηί απηέο απνηεινχλ
αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ δηεζλψλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ.
ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ελδννκηιηθψλ
ζπλαιιαγψλ κέζα απφ ηηο ηαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηηο εηαηξίεο. Δμεηάδνληαη νη
κέζνδνη ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο φπσο επίζεο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη εηαηξίεο ηηο
αμηνπνηνχλ θαη ηηο εθαξκφδνπλ ηεξψληαο ηελ Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ (Arm‟s length
principle).
ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχνληαη νη λφκνη πνπ εθαξκφδνληαη ζε εζληθφ επίπεδν γηα
ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ εκεδαπέο ή θαη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο .
Δίλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ηνκείο ε εθαξκνγή θαη ε ηήξεζε ησλ λφκσλ θαζψο κέζσ
απηψλ θαζνξίδεηαη ε ιεηηνπξγία κίαο εηαηξίαο .
Κιείλνληαο ζην πέκπην θεθάιαην θαηαιήγνπκε ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2Ο
ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
Ο φξνο ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε , δηεζλψο γλσζηή ε κέζνδνο κε ηνλ αγγιηθφ φξν transfer
pricing, αλαθέξεηαη ζηελ ηηκνιφγεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ
ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ είηε απηέο έρνπλ έδξα ζην ίδην θξάηνο είηε απηέο βξίζθνληαη ζε
δηαθνξεηηθά θξάηε. Ζ ελδννκηιηθή ζπλαιιαγή νλνκάδεηαη ε ζπλαιιαγή αλάκεζα ζε
ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ, θνξνινγνχληαη θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη
αλεμάξηεηα ε κία απφ ηελ άιιε. πλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο είλαη νη επηρεηξήζεηο κεηαμχ ησλ
νπνίσλ ππάξρεη ζρέζε κεηξηθήο πξνο ζπγαηξηθή (Λνπκηψηεο, 2015).
Οη πνιπεζληθέο εηαηξίεο θαηά ηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε είλαη ππνρξεσκέλεο λα
αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο ηηκνιφγεζεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδνπλ φηη θάζε
αγνξνπσιεζία έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηα φζα νξίδνληαη απφ ηελ εθάζηνηε λνκνζεζία
θάζε θξάηνπο ή κε βάζε ηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ ελδννκηιηθή
ηηκνιφγεζε. Δάλ νη πνιπεζληθέο εηαηξίεο αδπλαηνχλ λα ηεθκεξηψζνπλ θάζε ζπλαιιαγή πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ζε εκπνξηθή βάζε κε γλψκνλα ηνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ, αλ γίλεη θάηη
ηέηνην αληηιεπηφ νη θνξνινγηθέο αξρέο ησλ ρσξψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλαιιαγή
πξνβαίλνπλ ζε έιεγρν πξνθεηκέλνπ λα επαλεμεηάζνπλ ηηο ηηκέο πνπ εθαξκφζηεθαλ θαη ηελ
δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε. Όιν απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο ζε πξψην επίπεδν θαη έπεηηα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο.

Δάλ

θαζνξηζηνχλ νξζά νη ηηκέο ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο βειηηψλεηαη ε αμία ηεο εηαηξίαο
δηεζλψο. Δλδννκηιηθή ηηκνιφγεζε είλαη ε ηηκνιφγεζε ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ
κεηαθέξνληαη (αγνξάδνληαη θαη πσινχληαη) κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο εηαηξηθήο νηθνγέλεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ: κεηξηθή ζηε ζπγαηξηθή, ε ζπγαηξηθή ζηε κεηξηθή, θαη κεηαμχ
ησλ ζπγαηξηθψλ. Δζσηεξηθέο κεηαθνξέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: πξψηεο χιεο,
εκηθαηεξγαζκέλα θαη έηνηκα πξντφληα, ηελ θαηαλνκή ησλ πάγησλ εμφδσλ, ηα δάλεηα, ηα ηέιε,
δηθαηψκαηα γηα ηε ρξήζε ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ, πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη άιια
αληηθείκελα (Dean et al., 2008) .
Ζ δηεζλήο ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε αθνξά ηηο ηηκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο
κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ πέξαλ ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ. πλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο
ή δηαθνξεηηθά ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ειέγρνπλ ν έλαο ηνλ άιιν είηε
4

άκεζα είηε έκκεζα κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην. Οη απνθάζεηο γηα ηελ ελδννκηιηθή
ηηκνιφγεζε πξέπεη λα παξζνχλ φηαλ γηα παξάδεηγκα κία κεηξηθή εηαηξία παξαδίδεη αγαζά,
ππεξεζίεο ή άπια αγαζά ζε ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξίεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθφ
θξάηνο απφ απηήλ. Ζ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο κέζν γηα ηελ
κεηαηφπηζε ησλ θεξδψλ απφ ρψξεο κε πςειή θνξνινγία ζε ρψξεο κε ρακειή θνξνινγία
δηφηη νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο επί ησλ θεξδψλ κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα.
Όηαλ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο

δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή δίλεηαη ην θίλεηξν ζηηο

ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο λα θαζνξίζνπλ ηελ πνιηηηθή κεηαθνξάο θεθαιαίνπ πνπ ζα
αθνινπζήζνπλ θαη έηζη κεηαηνπίδνπλ ηα θέξδε απφ ρψξεο κε πςειή θνξνινγία ζε ρψξεο κε
ρακειή θνξνινγία, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε
νιφθιεξε

ηελ

πνιπεζληθή

εηαηξία.

πλεπψο,

ζπλνιηθή θνξνινγηθή επηβάξπλζε γηα
είλαη

απαξαίηεην

λα

θαζνξηζηνχλ

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε απζαίξεηε ηηκνιφγεζε. Οη ρψξεο
κέιε ηνπ ΟΟΑ έρνπλ ζπκθσλήζεη φηη νη δηεζλείο ηηκέο ησλ ζπλαιιαγψλ πξέπεη λα
θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ Αξρή Ίζσλ Απνζηάζεσλ. Ζ Αξρή Ίζσλ Απνζηάζεσλ είλαη
έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ησλ θνξνινγηθψλ δηθαηνδνζηψλ ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο. Πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη γξαθεηνθξαηηθέο επηβαξχλζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηηο
πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Δπξσπατθή Αγνξά, ε Δπξσπατθή
Δπηηξνπή έρεη πξνηείλεη κηα παλεπξσπατθή θνηλή πξνζέγγηζε γηα ηελ ελδννκηιηθή
ηηκνιφγεζε.(Buter, 2011).
Οη Elliot θαη Clive (2000) ππνζηεξίδνπλ φηη κία άιιε ρξήζε ηεο ελδννκηιηθήο
ηηκνιφγεζεο είλαη ε ράξαμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο. Ζ ζηξαηεγηθή κηαο
πνιπεζληθήο επηρείξεζεο είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη ηελ πνιηηηθή ηεο δηεζλνχο ελδννκηιηθήο
ηηκνιφγεζεο. Παξφια απηά θάζε επηρείξεζε επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο απφ ην
εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε ζπγαηξηθή ηεο εηαηξία θαη ηα δεδνκέλα
πνπ δέρεηαη ηα ελζσκαηψλεη ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο. Ζ ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί ζηηο
ελδννκηιηθέο ηηκνινγήζεηο επαλαπξνζδηνξίδεηαη απφ ηα θίλεηξα ηεο αγνξάο θαη ηελ
θνξνινγηθή λνκνζεζία.
Σν δήηεκα ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ είλαη έλα ζέκα πνπ επεξεάδεη ηε δηεζλή
επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα εδψ θαη ρξφληα θαη ζπλερίδεη λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν
ζηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο. Δμαηηίαο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ζέκαηνο ππάξρνπλ πνιινί πνπ
ελαληηψλνληαη θαη ηάζζνληαη θαηά ηεο πξαθηηθήο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο
ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο αιιά απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρνπλ θαη αξθεηνί ππνζηεξηθηέο
ηνπ ζέκαηνο.
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Ο ιφγνο πνπ ηάζζνληαη θπβεξλήζεηο θαη κε θαηά ηεο πνιηηηθήο ησλ ελδννκηιηθψλ
ζπλαιιαγψλ

θαη

ηεο

ελδννκηιηθήο

ηηκνιφγεζεο

είλαη

φηη

νη

φκηινη

εηαηξηψλ

ρξεζηκνπνηψληαο απηή ηε κέζνδν γηα ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ πνπ
ζπγθξνηνχλ έλαλ φκηιν, ηελ εθκεηαιιεχνληαη ζην έπαθξν γηα ηελ απνθπγή θαηαβνιήο
πςειήο θνξνινγίαο ζηελ εθάζηνηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ζηελ νπνία εδξεχνπλ κε ζπλέπεηα ηα
θξάηε θάζε ρξφλν λα έρνπλ ζεκαληηθέο απψιεηεο εζφδσλ απφ ηελ κε θαηαβνιή ησλ
πξνυπνινγηδφκελσλ θφξσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ηηο
εηαηξίεο ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο είλαη: 1) ε θνξνινγία, 2)
ν έιεγρνο θαη ε δηαρείξηζε κηαο εηαηξίαο, 3) ε ζπλέρηζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ εηαηξηψλ θαη 4)
νη δηεζλείο παξάγνληεο (Dr. Chugan, 2007).
Οη Grubet θαη Mutti (1991) εμέηαζαλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ λα
κεηαηνπίδνπλ ηα θέξδε ηνπο απφ ηηο πςειά θνξνινγνχκελεο ρψξεο ζε απηέο κε ρακεινχο
θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. Οη εκπεηξηθή κειέηε ηνπο έδεημε πσο νη θφξνη κπνξεί λα έρνπλ
κία ηζρπξή επίδξαζε ζηελ εμήγεζε ηεο δηαλνκήο ηνπ πνιπεζληθνχ θεθαιαίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο
κεηαπνίεζεο. Δπηπιένλ, ν ξφινο ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο είλαη δηηηφο θαζψο θαίλεηαη
λα πξνζειθχεη επελδχζεηο πνπ πξννξίδνληαη λα εθνδηάζνπλ κία ηνπηθή αγνξά αιιά
ηαπηφρξνλα απνηξέπνληαη νη πσιήζεηο ζε θάπνηα άιιε αγνξά κε πςειή θνξνινγία.
Δκπεηξηθά ππάξρεη κία ζρέζε κεηαμχ ηεο επηξξνήο πνπ αζθεί ε θνξνινγία ζηελ κεηαβνιή
ηνπ εηζνδήκαηνο , νη μέλεο επελδχζεηο ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο
θαη ηειηθά ην έλα ζπκπιεξψλεη ην άιιν.
ηελ κειέηε ηνπ Hirshleifer (1956) αζρνιήζεθε κε ην πξφβιεκα ηεο ηηκνιφγεζεο
ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη θαη αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ πνπ
απνηεινχλ κία πνιπεζληθή εηαηξία θαη κε ην πψο πξέπεη λα νξηζηνχλ νη ηηκέο πξνθεηκέλνπ λα
παξαθηλεζεί ε εηαηξία θαη λα ελεξγήζεη έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηήζεη ην θέξδνο ηεο ζην
ζχλνιφ ηεο. Οη ηηκέο πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ηηο κεηαθνξέο ηεο παξαγσγήο θαη ησλ πξντφλησλ
επεξεάδνπλ ην επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο θαη ην ζπλνιηθφ θέξδνο πνπ επηηπγράλεη ε εηαηξία. Ζ
ππφζεζε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε κειέηε ηνπ είλαη φηη ε ηηκή ηεο αγνξάο είλαη ε ζσζηή
ηηκή γηα ηηκνιφγεζε κφλν φηαλ ην εκπφξεπκα πνπ κεηαθέξεηαη παξάγεηαη ζε κία
αληαγσληζηηθή αγνξά, δειαδή φηη θαλέλαο παξαγσγφο δελ ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ αξθεηά
ηθαλφ γηα λα επεξεάζεη ηελ ηηκή θαηά ηελ δηθή ηνπ απφθαζε. Δάλ ε αγνξά δελ είλαη
αληαγσληζηηθή ε νξζή ηηκνιφγεζε είλαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζην νξηαθφ θφζηνο ή ζε θάπνηα
ηηκή κεηαμχ ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο θαη ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο πνπ επηθξαηνχλ γεληθφηεξα.
Σέινο, ζηελ εξεπλεηηθή ηνπ εξγαζία ν Jen- Te Yao (2012) ππνζηεξίδεη φηη ε
ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε δηαδξακαηίδεη ζηξαηεγηθφ ξφιν φηαλ κία πνιπεζληθή επηρείξεζε
6

πξνηίζεηαη λα κεγηζηνπνηήζεη δηεζλψο ηα θέξδε ηεο θάησ απφ ηελ πίεζε ηεο επηινγήο ηεο
ηνπνζέηεζεο ηεο εηαηξίαο ηεο. Μία πνιπεζληθή εηαηξία κπνξεί λα ρεηξαγσγήζεη ηηο ηηκέο
κεηαβίβαζεο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη κεηαγελέζηεξα ηηο ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξίεο λα
απνθηήζνπλ κεγαιχηεξν κεξίδην ζηελ αγνξά. Απηφ ππνδεηθλχεη φηη ε επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο
θαη ε ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ηηο θνξνινγηθέο πνιηηηθέο ησλ
ππνςήθησλ ρσξψλ πξνο εγθαηάζηαζε αιιά θαη απφ ηηο αληαγσληζηηθέο επηξξνέο άιισλ
πνιπεζληθψλ. Ζ δηεζλήο ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο κέζν γηα ηελ
κεηαηφπηζε ησλ θεξδψλ απφ ρψξεο κε πςειή θνξνινγία ζε ρψξεο κε ρακειή θνξνινγία.
εκαληηθή ζέζε ζηα παξαπάλσ ιακβάλεη ε Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ γηα ηελ νξζή
ηηκνιφγεζε θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο θνξνινγίαο ζε έλαλ φκηιν εηαηξηψλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3Ο

Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ
ΔΝΓΟΟΜΗΛΗΚΖ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ

3.1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί
Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε έλλνηα ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο πξέπεη πξψηα λα
απνζαθελίζνπκε θαη λα νξίζνπκε θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο φπσο απηή ηεο ζπλδεδεκέλεο
επηρείξεζεο θαη ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο.

3.1.1 πλδεδεκέλε Δπηρείξεζε
O νξηζκφο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ δφζεθε απφ ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 42ε
ηνπ Ν. 2190/1920 «Πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ» ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 96 παξ. 1 ηνπ
ίδηνπ λφκνπ. πγθεθξηκέλα ζην άξζξν 42 ε παξ. 5 νξίδεηαη ε ζρέζε κεηξηθήο πξνο ζπγαηξηθή
σο ε θχξηα ζρέζε ζχλδεζεο επηρεηξήζεσλ ελψ ζην άξζξν 96 παξ. 1 πξνβιέπνληαη δχν
επηπιένλ ηξφπνη ζχλδεζεο νη νπνίνη αλ θαη δελ δεκηνπξγνχλ ζρέζε κεηξηθήο πξνο ζπγαηξηθή,
είλαη θξίζηκνη γηα ηελ χπαξμε ππνρξέσζεο ελνπνίεζεο.(Α2-2233/07.05.2009- Τπνπξγείν
Αλάπηπμεο).
Ζ έλλνηα ηεο ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο δηεπθξηλίζηεθε απφ ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λφκνπ 2238(φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.4110). πλδεδεκέλεο είλαη νη επηρεηξήζεηο φπνπ:
« Ωο ζπλδεδεκέλεο λννχληαη νη επηρεηξήζεηο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππάξρεη ζρέζε άκεζεο ή
έκκεζεο νπζηψδνπο δηνηθεηηθήο ή νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο ειέγρνπ, ηδίσο ιφγσ ζπκκεηνρήο
ηεο κίαο ζην θεθάιαην ή ηε δηνίθεζε ηεο άιιεο ή ιφγσ ζπκκεηνρήο ησλ ηδίσλ πξνζψπσλ ζην
θεθάιαην ή ζηε δηνίθεζε θαη ησλ δχν επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο
δηαζέηνπλ ζε κία απφ ηηο ζπλδεδεκέλεο ηα αλσηέξσ δηθαηψκαηα ή δπλαηφηεηεο επηξξνήο » .
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Με βάζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν.2238/1994 απφ ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ
Ν.4170/2013, ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε 2013, δχν νη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο ζεσξνχληαη
ζπλδεδεκέλεο φηαλ ηζρχεη κία ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο ζπλζήθεο:
Α) πλδένληαη ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο κίαο ζηελ άιιε επηρείξεζε, θαηέρνληαο άκεζα ή
έκκεζα κεηνρέο , κεξίδηα ή ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ηξία ηνηο εθαηφ
(33%), βάζεη αμίαο ή αξηζκνχ ή δηθαηψκαηα ζε θέξδε ή δηθαηψκαηα ςήθνπ.
Β) πλδένληαη κε θάζε άιιε επηρείξεζε πνπ θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα κεηνρέο, κεξίδηα
δηθαηψκαηα ςήθνπ ή ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ηξία ηνηο εθαηφ (33%)
βάζεη αμίαο ή αξηζκνχ ή δηθαηψκαηα ζε θέξδε ή δηθαηψκαηα ςήθνπ ζε κία απφ ηηο
ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο.
Γ) πλδένληαη κε θάζε άιιν πξφζσπν κε ην νπνίν ππάξρεη ζρέζε άκεζεο ή έκκεζεο
νπζηψδνπο δηνηθεηηθήο εμάξηεζεο ή ειέγρνπ ή ην πξφζσπν απηφ αζθεί θαζνξηζηηθή επηξξνή
ή έρεη ηε δπλαηφηεηα θαζνξηζηηθήο επηξξνήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ηεο επηρείξεζεο ή ζε
πεξίπησζεο πνπ θαη ηα δχν πξφζσπα έρνπλ ζρέζε άκεζεο ή έκκεζεο νπζηψδνπο δηνηθεηηθήο
εμάξηεζεο ή ειέγρνπ ή δπλαηφηεηα θαζνξηζηηθήο επηξξνήο απφ ηξίην πξφζσπν.
Γηα ηα θνξνινγηθά έηε 2014 θαη κεηά ν νξηζκφο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ
νξίδνληαη απφ ην λφκν 4172 (Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ
Ν.4046/2012, ηνπ Ν.4093/2012 θαη ηνπ Ν.4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο) άξζξν 2,
παξάγξαθνο δ.
πλδεδεκέλν πξφζσπν λνείηαη θάζε πξφζσπν ην νπνίν ζπκκεηέρεη άκεζα ή έκκεζα ζηε
δηνίθεζε, ηνλ έιεγρν ή ην θεθάιαην άιινπ πξνζψπνπ, ην νπνίν είλαη ζπγγεληθφ πξφζσπν ή
κε ην νπνίν ζπλδέεηαη. Δηδηθφηεξα ηα αθφινπζα πξφζσπα ζεσξνχληαη ζπλδεδεκέλα
πξφζσπα:
αα) θάζε πξφζσπν πνπ θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα κεηνρέο, κεξίδηα ή ζπκκεηφρή ζην θεθάιαην
ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ηξία ηνηο εθαηφ (33%), βάζεη αμίαο ή αξηζκνχ, ή δηθαηψκαηα ζε θέξδε ή
δηθαηψκαηα ςήθνπ,
ββ) δχν ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, εάλ θάπνην πξφζσπν θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα κεηνρέο,
κεξίδηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ή ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ηξία ηνηο εθαηφ
(33%), βάζεη αμίαο ή αξηζκνχ , ή δηθαηψκαηα ζε θέξδε ή δηθαηψκαηα ςήθνπ,
γγ) θάζε πξφζσπν κε ην νπνίν ππάξρεη ζρέζε άκεζεο ή έκκεζεο νπζηψδνπο δηνηθεηηθήο
εμάξηεζεο ή ειέγρνπ ή αζθεί θαζνξηζηηθή επηξξνή ή έρεη ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο
θαζνξηζηηθήο επηξξνήο άιινπ πξνζψπνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ θαη ηα δχν πξφζσπα έρνπλ
ζρέζε άκεζεο ή έκκεζεο νπζηψδνπο δηνηθεηηθήο εμάξηεζεο ή ειέγρνπ ή δπλαηφηεηα άζθεζεο
θαζνξηζηηθήο επηξξνήο απφ ηξίην πξφζσπν.
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3.1.2 Δλδννκηιηθή Σηκνιόγεζε
Ο φξνο ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αλαθέξεηαη σο transfer pricing,
αλαθέξεηαη ζηηο ηηκέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ ηηκνιφγεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ
κεηαθέξνληαη,

αγνξάδνληα

θαη

πσινχληαη,

κεηαμχ

ησλ

εηαηξηψλ

ελφο

νκίινπ

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κειψλ , κεηξηθή πξνο ζπγαηξηθή, ζπγαηξηθή πξνο κεηξηθή θαη κεηαμχ
ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ.
Δλδννκηιηθή ηηκνιφγεζε νλνκάδεηαη ε ηηκνιφγεζε ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ
ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Απηή ε πξαθηηθή είλαη ρξήζηκε θαη επηηαθηηθή γηα ηηο
πνιπεζληθέο εηαηξίεο σο επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο κεγηζηνπνίεζεο ησλ θεξδψλ (Yao, 2012).
Γεληθφηεξα, ε ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε είλαη ε ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκφδεηαη θαη
αθνξά ηηο ηηκέο πνπ νξίδνληαη γηα ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ φπσο
γηα παξάδεηγκα φηαλ ε κεηξηθή εηαηξία παξαδίδεη αγαζά, ππεξεζίεο ή άπια αγαζά ζε
ζπγαηξηθέο ηεο εγθαηεζηεκέλεο ζε δηαθνξεηηθά θξάηε απφ φηη ε κεηξηθή ή κε θαη αληίζηνηρα
φηαλ ε κεηξηθή εηαηξία παξαιακβάλεη αγαζά θαη ππεξεζίεο απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξίεο.
χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο ε κέζνδνο ηεο
ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηηο
θνξνινγηθέο αξρέο, αθνχ κε βάζε ηελ ηηκή πνπ ζα εθαξκνζηεί είλαη ζε ζέζε λα θαζνξίζνπλ
ην εηζφδεκα θαη ηηο δαπάλεο θαζψο θαη ηα θνξνινγεηέα θέξδε ησλ ζπλδεδεκέλσλ
επηρεηξήζεσλ. Σν πξφβιεκα ζην ζέκα ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ έγθεηηαη ζηηο
πεξηπηψζεηο φπνπ νη ηηκέο ηηκνιφγεζεο απνθιίλνπλ απφ απηέο πνπ ζα ίζρπαλ ζηελ ειεχζεξε
αγνξά, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ
αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ, κε ζηφρν ηελ ζπξξίθλσζε ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ηνπ
νκίινπ δηεζλψο1.

3.2 ΟΟΑ θαη ε Αξρή ηωλ Ίζωλ Απνζηάζεωλ (Arm’s Length Principle)
Δδψ θαη ρξφληα νη επηρεηξήζεηο βξίζθνπλ πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ θεξδψλ
ηνπο αιιά θαη γηα ηελ ζπλαιιαγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ρψξεο κε επλντθή θνξνινγηθή
λνκνζεζία. Έηζη θαηαθέξλνπλ λα κεηαθέξνπλ ηα θεθάιαηα απφ ρψξεο κε πςειή θνξνινγηθή
θιίκαθα ζε ρψξεο κε ρακειή θαη επηηπγράλνπλ ηελ θνξνινγηθή ειάθξπλζε νιφθιεξνπ ηνπ
νκίινπ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ.
1

Τςουρουφλισ Α., Η ενδοομιλικι τιμολόγθςθ, 2010
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ηελ πξνζπάζεηα ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζέκαηνο ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο θαη
θαηά ζπλέπεηα ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο θαη ηεο απνθπγήο θαηαβνιήο ηεο
απαηηνχκελεο θνξνινγίαο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ , ν ΟΟΑ ζέζπηζε ζπγθεθξηκέλεο
πξαθηηθέο γλσζηέο σο, θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο. χκθσλα
κε απηέο ηηο πξαθηηθέο, ζηελ νπζία εθαξκφδνληαη θαλφλεο σο πξνο ηνλ ηξφπν ηηκνιφγεζεο
ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ νκίισλ εηαηξηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ζηε
δηεζλή θνηλφηεηα ην πξφβιεκα ησλ ελδννκηιηθψλ ηηκνινγήζεσλ θαη λα απνθεπρζεί ε
απζαίξεηε ηηκνιφγεζε, νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΑ έρνπλ ελζσκαησζεί ζην
λνκνζεηηθφ πιαίζην αξθεηψλ ρσξψλ.
Σα θξάηε κέιε ηνπ ΟΟΑ έρνπλ ζπλππνγξάςεη θαη ζπκθσλήζεη φηη ν θαζνξηζκφο
ησλ ηηκψλ γηα ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ Αξρή Ίζσλ
Απνζηάζεσλ. Ζ Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηηο
θνξνινγηθέο δηθαηνδνζίεο ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

3.2.1 Ηζηνξηθό πιαίζην Αξρήο ηωλ Ίζωλ Απνζηάζεωλ
Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΑ εγθξίζεθαλ θαη ππνγξάθεθαλ πξψηε θνξά απφ ην
πκβνχιην ηνπ ΟΟΑ ην 1995 θαη ε ηειεπηαία αλαζεψξεζε έγηλε ην 2010. Ζ αλαζεσξεκέλε
έθδνζε ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο ηνπ
2010 είλαη πην ιεπηνκεξήο θαη πεξηέρεη νδεγίεο θαη πξνηάζεηο γηα ηνπο φξνπ ζπλαιιαγψλ
κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ηξίησλ.
Άκεζνο ζθνπφο ησλ νδεγηψλ είλαη ε ζπκκφξθσζε ησλ θξαηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ
γηα ηελ δίθαηε θαηαλνκή ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ
θαη κεηαμχ ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ ησλ θξαηψλ ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλεο νη
επηρεηξήζεηο.
Ζ Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ απνηειεί έλα δηεζλέο πξφηππν ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο
ην νπνίν ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ θαη λα αθνινπζνχλ ηα θξάηε κέιε ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ
ηεθκεξίσζε ησλ ηηκψλ ρξέσζεο ησλ ελδννκηιηθψλ

ζπλαιιαγψλ. Βαζηθφο άμνλαο ησλ

νδεγηψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ απνηππψλεηαη ζηελ παξάγξαθν
1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Πξνηχπνπ Φνξνινγηθψλ πκβάζεσλ Δηζνδήκαηνο θαη Κεθαιαίνπ ηνπ
ΟΟΑ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ «όηαλ επηθξαηνύλ ή επηβάιινληαη ζηηο εκπνξηθέο θαη
νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ησλ δύν ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ όξνη δηαθνξεηηθνί από εθείλνπο πνπ
ζα επηθξαηνύζαλ κεηαμύ αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ, ηόηε ηα θέξδε ηα νπνία, αλ δελ ππήξραλ
11

απηνί νη όξνη, ζα κπνξνύζαλ λα είραλ πξαγκαηνπνηεζεί από κία από ηηο επηρεηξήζεηο, αιιά
ιόγσ απηώλ ησλ όξσλ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, κπνξνύλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηα θέξδε ηεο
επηρείξεζεο απηήο θαη λα θνξνινγεζνύλ αλάινγα» (OECD Model Tax Convention on Income
and Capital, 2010). Άξα κία ζπλαιιαγή κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ είλαη ζχκθσλε
κε ηελ Αξρή Ίζσλ Απνζηάζεσλ εάλ ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή είλαη παξφκνηα κε
ηα θέξδε πνπ ζα απνθφκηδαλ αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο, εάλ πξαγκαηνπνηνχζαλ παξεκθεξή
ζπλαιιαγέο ππφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο.

3.3 Μέζνδνη Δλδννκηιηθήο Σηκνιόγεζεο
Ζ Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ ζηα πιαίζηα κηαο ζπλαιιαγήο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ
επηρεηξήζεσλ πξνηείλεη ηελ πηνζέηεζε κίαο ή πεξηζζφηεξσλ κεζφδσλ ηεθκεξίσζεο ησλ ηηκψλ
ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΑ πεξηιακβάλνπλ πέληε
βαζηθέο κεζφδνπο ηεθκεξίσζεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο.
πγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη ηεθκεξίσζεο απφ ηηο κε παξαδνζηαθέο
κεζφδνπο ή δηαθνξεηηθά κεζφδνπο ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θέξδνπο. ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο
ηεθκεξίσζεο εληάζζνληαη νη εμήο κέζνδνη :
α) ηεο πγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ηηκήο,
β) ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο κείνλ θαη
γ) ηνπ θφζηνπο ζπλ θέξδνο.
Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη:
α) ηε κέζνδν επηκεξηζκνχ θέξδνπο θαη
β) ηε κέζνδν ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο ζπλαιιαγήο.
Οη κέζνδνη ηεθκεξίσζεο ηνπ ΟΟΑ εθαξκφδνληαη θαη ζην ειιεληθφ θνξνινγηθφ δίθαην
βάζε ηεο πξφζθαηεο ΠΟΛ 1144/2014, ε νπνία ηξνπνπνίεζε ηε πξνγελέζηεξε ΠΟΛ
1097/2014.
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3.3.1

Μέζνδνη

Δλδννκηιηθήο

Σηκνιόγεζεο

Βαζηζκέλνη

ζηελ

πλαιιαγή (Transaction Based Method)2
1. Μέζνδνο ηεο Σπγθξίζηκεο κε Διεγρόκελεο Τηκήο (ComparableUncontrolledPriceCUP)
Ζ κέζνδνο ηεο ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ηηκήο πξνυπνζέηεη φηη , ζε ηδαληθή πεξίπησζε, ηα
ίδηα αγαζά ή ππεξεζίεο παξέρνληαη ζε κία ελδννκηιηθή ζπλαιιαγή, κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ
επηρεηξήζεσλ, ζε ηηκή ίδηα κε απηή ησλ αληίζηνηρσλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζε κία κε
ελδννκηιηθή ζπλαιιαγή , κεηαμχ κε ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο ίδηεο ή ζπγθξίζηκεο
ζπλζήθεο. Ζ κέζνδνο ηεο κε ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ηηκήο είλαη γεληθά κηα πνιχ
αμηφπηζηε κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Αξρήο ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ , εθφζνλ ηζρχεη
φηη νη ζπλαιιαγέο είλαη φκνηεο ή αλ ππάξρνπλ ειάρηζηεο κφλν εχθνια πξνζδηνξίζηκεο θαη
πνζνηηθνπνηεκέλεο δηαθνξέο. Ζ παξαπάλσ κέζνδνο απαηηεί πςειφ βαζκφ ζπγθξηζηκφηεηαο
ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ.
χκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηηο νδεγίεο ηνπ ΟΟΑ πξνθεηκέλνπ λα
πξνζδηνξίζνπκε αλ νη ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο είλαη ζπγθξίζηκεο ή φρη ζα πξέπεη λα
ιάβνπκε ππφςε ηελ ζπγθξηζηκφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζπλαιιαγήο, αγαζφ ή ππεξεζία,
αιιά θαη ηηο επξχηεξεο δπλαηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο. Παξαδείγκαηνο ράξε, φηαλ ππάξρνπλ
δηαθνξέο σο πξνο ηε ρψξα πξνέιεπζεο γηα έλα πξντφλ, ζην κέγεζνο θαη ζηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ζπλαιιαγή
είλαη δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πξνζαξκνγέο.
Ζ κέζνδνο ηεο ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ηηκήο είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηεί ζε
άπια αγαζά, φπσο είλαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, δηφηη είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ αδχλαην λα
βξεζνχλ νκνεηδή ζπγθξίζηκα δεδνκέλα.
2. Μέζνδνο ηεο Τηκήο Μεηαπώιεζεο Μείνλ (Resale Price Minus- RPM)
Ζ κέζνδνο ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο κείνλ, αμηνινγεί εάλ κία ζπλαιιαγή κεηαμχ
ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ είλαη ζπκβαηή κε ηελ Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ
ζπγθξίλνληαο ην κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ
κε ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Γεληθφηεξα ζεσξείηαη θαηαιιειφηεξε γηα ηελ ηεθκεξίσζε
2
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ζπλαιιαγψλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο γηα
παξάδεηγκα ζηνπο δηαλνκείο πξντφλησλ. Ζ κέζνδνο απηή μεθηλά κε ηελ ηηκή ζηελ νπνία έλα
αγαζφ ην νπνίν έρεη αγνξαζηεί απφ κία ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε κεηαπσιείηαη ζε κία
αλεμάξηεηε επηρείξεζε. ηε ζπλέρεηα, ε ηηκή ηεο κεηαπψιεζεο κεηψλεηαη θαηά ην θαηάιιειν
πεξηζψξην θέξδνπο, πεξηζψξην θέξδνπο κεηαπψιεζεο, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ην πνζφ κε
ην νπνίν ν κεηαπσιεηήο πξνζδνθεί λα θαιχςεη ηα έμνδα πψιεζεο ή άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα,
ψζηε απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απηή λα πξνθχςεη ην θαηάιιειν θέξδνο. Σν ππφινηπν πνπ
πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο θαη ηελ αλακφξθσζε άιισλ εμφδσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά ηνπ αγαζνχ , παξαδείγκαηνο ράξε δαζκνί, κπνξεί λα ζεσξεζεί
σο ε ζπκβαηή κε ηελ Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ ηηκή, γηα ηελ πψιεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
αγαζψλ κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. Σν πεξηζψξην θέξδνπο ηνπ κεηαπσιεηή απφ κία
ελδννκηιηθή ζπλαιιαγή κπνξεί λα πξνθχςεη ζε ζρέζε κε ην πεξηζψξην θέξδνπο ην νπνίν
απνθηά ν κεηαπσιεηήο απφ ηα αγαζά ηα νπνία αγνξάζηεθαλ θαη πσιήζεθαλ ζηα πιαίζηα
κίαο ζπγθξίζηκεο αλεμάξηεηεο ζπλαιιαγήο.
Ζ παξαπάλσ κέζνδνο εθαξκφδεηαη θαιχηεξα ζε πσιήζεηο αγαζψλ παξά ζε πσιήζεηο
ππεξεζηψλ. Ζ απνδεθηή ηηκή γηα αγνξέο απφ ζπλδεδεκέλν κέξνο θαζνξίδνληαη απφ ηελ
αθαίξεζε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο απφ ηελ ηηκή πψιεζεο ζε κε ζπλδεδεκέλν κέξνο απφ
ζπγθξίζηκε κε ειεγρφκελε ζπλαιιαγή. Οπζηαζηηθά ε κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
πξνζδηνξίζεη ην θέξδνο ηνπ δηαλνκέα-κεηαπσιεηή.
Ο καζεκαηηθφο ηχπνο ηεο κεζφδνπ ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο κείνλ είλαη:
ΣΗΜΖ ΑΡΥΖ ΗΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ = ΣΗΜΖ ΜΔΣΑΠΩΛΖΖ x (1- MK % )
3. Μέζνδνο ηνπ Κόζηνπο ζπλ Κέξδνο (Cost plus Method- C +)
χκθσλα κε ηε κέζνδν ηνπ θφζηνπο ζπλ θέξδνο, ην θφζηνο γηα ηελ παξνρή αγαζψλ ή
ππεξεζηψλ πξνζαπμάλεηαη ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ην θαηάιιειν θέξδνο ζε ζρέζε κε ηηο
ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχληαη , ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηνπο
θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηελ επηρείξεζε. Σα θφζηε πξνζδηνξίδνπλ ηε βάζε απηήο
ηεο κεζφδνπ θαη ε κέζνδνο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ππνινγίδνληαη ηα θφζηε απηά, πξέπεη λα
αλαιπζνχλ πξνζεθηηθά ηφζν γηα ηηο ελδννκηιηθέο φζν θαη γηα ηηο αλεμάξηεηεο ζπλαιιαγέο.
Όπσο ηζρχεη θαη ζηε κέζνδν ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο κείνλ, έηζη θαη ζε απηή ηε κέζνδν, ε
αλάιπζε θαη ε ζχγθξηζε ιεηηνπξγηψλ κεηαμχ ησλ ελδννκηιηθψλ θαη αλεμάξηεησλ
14

ζπλαιιαγψλ, έρεη ελδερνκέλσο κεγαιχηεξε ζεκαζία απφ ηελ νκνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ή
ησλ ππεξεζηψλ πνπ δηαηίζεληαη. Ο δείθηεο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο πιέσλ πεξηζσξίνπ
θέξδνπο ππνινγίδεηαη είηε κε βάζε ζπγθξίζηκεο αλεμάξηεηεο ζπλαιιαγέο ηεο ίδηαο ηεο
εηαηξίαο είηε κε βάζε ζπγθξίζηκεο κε ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλσλ
επηρεηξήζεσλ.

3.3.2 Μέζνδνη Δλδννκηιηθήο Σηκνιόγεζεο Βαζηδόκελνη ζην Κέξδνο (Profit
Based Method)3
1. Μέζνδνο Δπηκεξηζκνύ ηνπ Κέξδνπο (Split Profit Method)
Ζ κέζνδνο ηνπ επηκεξηζκνχ θέξδνπο απαηηεί ην ζπλνιηθφ θέξδνο παξαδείγκαηνο ράξε, απφ
παξαγσγή, δηαλνκή θαη πψιεζε, πνπ πξνθχπηεη απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ
κεξψλ λα πξνζδηνξηζηεί θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηκεξηζηεί κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ
επηρεηξήζεσλ πάλσ ζε κία νηθνλνκηθά έγθπξε βάζε. Έγθπξε βάζε επηκεξηζκνχ είλαη απηή
πνπ νδεγεί ζην ίδην απνηέιεζκα σο πξνο ηε δηαλνκή ηνπ θέξδνπο κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ
εηαηξηψλ φπσο πξνθχπηεη απφ κία ζχκβαζε πνπ έρεη θαηαξηηζηεί κε βάζε ηελ Αξρή ησλ Ίζσλ
Απνζηάζεσλ, ιφγνπ ράξε κεηαμχ εηαηξηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλνπξαμίεο.
Ζ παξαπάλσ κέζνδνο αθνξά θπξίσο ζηελ απνηίκεζε άπισλ αγαζψλ θαη ηα ζηνηρεία
πνπ ηα πξνζδηνξίδνπλ είλαη ζπλήζσο κνλαδηθά. Ζ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ελδείθλπηαη φηαλ ηα
ηκήκαηα κίαο επηρείξεζεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο.
2. Μέζνδνο Καζαξνύ Κέξδνπο Σπλαιιαγήο (The transaction net margin method)
Ζ κέζνδνο θαζαξνχ θέξδνπο ζπλαιιαγήο είλαη κία κέζνδνο ε νπνία βαζίδεηαη
ζην θέξδνο θαη ε νπνία εμεηάδεη ηελ Αξρή Ίζσλ Απνζηάζεσλ κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ
ζπλαιιαγψλ ζπγθξίλνληαο ηα ζπλνιηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ
ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ κε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηξίησλ εηαηξηψλ πνπ αζρνινχληαη κε
παξφκνηεο ιεηηνπξγίεο θαη αλαιακβάλνληαο παξφκνηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο.
Δλ αληηζέζεη κε ηηο ππφινηπεο κεζφδνπο ηηκνιφγεζεο πνπ πξνηείλεη ν ΟΟΑ, ε
κέζνδνο ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο ζπλαιιαγήο δελ απαηηεί εμαηξεηηθά ιεπηνκεξή πιεξνθφξεζε
γηα ηελ ηηκή ή ην κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο ηεο ζπλαιιαγήο. Δπηπξνζζέησο , ηα πξφηππα
3
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ζπγθξηζηκφηεηαο είλαη ιηγφηεξν απζηεξά βάζεη ηεο παξνχζαο κεζφδνπ ζε ζρέζε κε
νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδν πνπ πξνηείλεηαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΑ.
Ζ κέζνδνο ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο ζπλαιιαγήο εμεηάδεη ηα θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο
ζε ζρέζε κε κία θαηάιιειε βάζε, γηα παξάδεηγκα ην θφζηνο, ηηο πσιήζεηο , ηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία, πνπ έλαο θνξνινγνχκελνο πξαγκαηνπνηεί απφ κία ειεγρφκελε ζπλαιιαγή ή
ζπλαιιαγέο πνπ είλαη ζθφπηκν λα νκαδνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ θεθαιαίνπ Η ηνπ
1995 ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηνπ ΟΟΑ. Λεηηνπξγεί κε παξφκνην ηξφπν κε ηελ
κέζνδν ηνπ θφζηνπο ζπλ θέξδνο θαη ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο, αιιά εθαξκφδεηαη ζε επίπεδν
θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θαη φρη ζε επίπεδν κηθηνχ πεξηζσξίνπ.
Οη δχν ελαιιαθηηθέο κέζνδνη ζπλήζσο πξνηηκψληαη φηαλ δελ ππάξρνπλ ή δελ είλαη
δπλαηφλ λα βξεζνχλ επαξθή δεδνκέλα γηα ζχγθξηζε θαη αλάιπζε θαη έηζη δελ κπνξεί λα γίλεη
ρξήζε ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ ηηκνιφγεζεο. Οη παξαδνζηαθέο κέζνδνη είλαη ν
ακεζφηεξνο ηξφπνο γηα λα απνδεηρζεί θαηά πφζν νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ
επηρεηξήζεσλ αθνινπζνχλ ηελ Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ
Έρνληαο νινθιεξψζεη ηελ αλάιπζε ησλ πξνηεηλφκελσλ κεζφδσλ ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο
απφ ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο δεκηνπξγείηαη ην εχινγν
εξψηεκα ην νπνίν είλαη κε πνηνλ ηξφπν ε θάζε επηρείξεζε επηιέγεη ηελ θαηάιιειε κέζνδν
ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο. Ζ απάληεζε ζην παξαπάλσ εξψηεκα

δίλεηαη κέζσ ηεο

δηαδηθαζίαο ηεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο , κε γλψκνλα ηελ ηήξεζε ηεο Αξρήο ησλ Ίζσλ
Απνζηάζεσλ.
Σα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθξίλνληαη ζε εζσηεξηθά θαη
εμσηεξηθά. Δζσηεξηθά ιέγνληαη απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπγθξίζηκεο ζπλαιιαγέο ηεο
εθάζηνηε επηρείξεζεο κε κία αλεμάξηεηε επηρείξεζε ή ζπγθξίζηκεο ζπλαιιαγέο κηαο
ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο κε κία αλεμάξηεηε επηρείξεζε. Δμσηεξηθά ιέγνληαη ηα ζηνηρεία
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπγθξίζηκεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηελ
θξηλφκελε επηρείξεζε.
Ωο ζπγθξίζηκεο ζπλαιιαγέο λννχληαη απηέο νη νπνίεο ηαπηίδνληαη ή παξνπζηάδνπλ
νκνηφηεηα σο πξνο ην αληηθείκελν θαη ηα άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ησλ νπνίσλ νη ηπρφλ
δηαθνξέο ζηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο δελ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ην
ζπκθσλνχκελν ηίκεκα ή ε επίδξαζε ησλ δηαθνξψλ απηψλ κπνξεί λα εμαιεηθζεί κέζσ
θαηάιιεισλ πξνζαξκνγψλ.
Οη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ θαη επεξεάδνπλ ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ
κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ είλαη νη εμήο:
16

1. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ησλ
ζπλαιιαγψλ, φπσο:
-

Γηα ηα ελζψκαηα αγαζά, ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά πξντφληνο , ε πνηφηεηα, ε
αμηνπηζηία, ε δηαζεζηκφηεηα, ν φγθνο πσιήζεσλ,

-

Γηα ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , ε κνξθή ηεο ζπλαιιαγήο, πψιεζε ή παξαρψξεζε
ρξήζεο, ην είδνο ην άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε δηάξθεηα θαη ε έθηαζε ηεο
λνκηθήο πξνζηαζίαο , ηα πξνζδνθψκελα νθέιε απφ ηε ρξήζε απηψλ,

-

Γηα ηηο ππεξεζίεο, ε θχζε θαη ε έθηαζε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.

2. Οη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο, νη θίλδπλνη πνπ αλαιακβάλνληαη θαη ηα κέζα
(θηίξηα, εμνπιηζκφο, άπια) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη , ηα νπνία απνηεινχλ ζηνηρεία ηεο
ιεηηνπξγηθήο αλάιπζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θάθειν ηεθκεξίσζεο.
3. Οη ζπκβαηηθνί φξνη, δειαδή ν θαηακεξηζκφο ησλ επζπλψλ, θηλδχλσλ θαη νθεηιψλ
κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ (πξνζεζκίεο, εγγπεηηθνί φξνη ζε ζπκβφιαηα
θαη άιια).
4. Οη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ησλ ζπγθξηλφκελσλ κεξψλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο
(γεσγξαθηθή ζέζε, αγνξαζηηθή δχλακε, αληαγσληζηηθφηεηα, κέγεζνο αγνξάο, θφζηνο
παξαγσγήο, θφζηνο εξγαζίαο θαη άιια).
5. Δηδηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ αζθνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε, γηα παξάδεηγκα πξνζπάζεηα
δηείζδπζεο ζε αγνξέο, αλάπηπμε λέσλ θαη θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη άιια.
Γηα ηελ άληιεζε ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ
νπνηαδήπνηε ηξάπεδα πιεξνθνξηψλ κε ππνρξεσηηθή αλαθνξά ζην θάθειν ηεθκεξίσζεο
ησλ ζηνηρείσλ απηήο.
ε πεξίπησζε πνπ απφ ηε εθαξκνγή ηεο αθνινπζνχκελεο κεζφδνπ ελδννκηιηθήο
ηηκνιφγεζεο θαη ηε ρξήζε ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη έλα εχξνο ηηκψλ ή θέξδνπο,
απνξξίπηεηαη ην 25% ησλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ θαη ην 25% ησλ πςειφηεξσλ ηηκψλ , κε ηε
ρξήζε ηεηαξηεκνξίσλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ηεηαξηεκνξίσλ γίλεηαη σο εμήο:
Q1= πξψην ηεηαξηεκφξην = 25ν εθαηνζηηαίν ζεκείν
Q2= δηάκεζνο= 50Ο εθαηνζηηαίν ζεκείν
Q3= ηξίην ηεηαξηεκφξην = 75ν εθαηνζηηαίν ζεκείν
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Ωο ζπκβαηή κε ηελ αξρή ηεο ειεχζεξεο αγνξάο (Arms‟s Length Principle), ζεσξείηαη
νπνηαδήπνηε ηηκή κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ ηξίηνπ ηεηαξηεκνξίνπ κε αηηηνιφγεζε ηεο
επηινγήο.

3.3.3 Δίδε Δλδννκηιηθώλ πλαιιαγώλ πξνο ηεθκεξίωζε4
Σα είδε ζπλαιιαγψλ πνπ ρξήδνπλ ηεθκεξίσζε είλαη ηα εμήο:
 Πξψηεο Ύιεο
 Πξντφληα
 Δκπνξεχκαηα
 Γηθαηψκαηα
 ήκαηα
 Λνηπά Άπια
 Ακνηβέο δηαλνκήο , κάξθεηηλγθ θαη δηαθήκηζεο
 Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε
 Υξεκαηννηθνλνκηθέο πλαιιαγέο (ηφθνη, ρξεφγξαθα , αζθάιεηεο θαη άιια)
 Μεηαβίβαζε Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ
 Σερληθή Τπνζηήξημε
 Δθκίζζσζε
 Απνζήθεπζε
 Έξεπλα θαη Αλάπηπμε

3.4 Πξνέγθξηζε Μεζνδνινγίαο Δλδννκηιηθώλ Σηκνινγήζεωλ (Advance
Pricing Arrangement - APA)
Ζ δηαδηθαζία πξνέγθξηζεο κεζνδνινγίαο ελδννκηιηθψλ ηηκνινγήζεσλ ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ . Έσο ζήκεξα ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ έρνπλ εθαξκφζεη ηελ
ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή. Σα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη απηή ε ηερληθή ζα απνηειέζνπλ

4

www.transferpricing.gr
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ζεκαληηθφ δεδνκέλν γηα ηελ κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ηελ παξαβίαζε ηεο Αξρήο ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ ζηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο.
χκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηηο νδεγίεο ηνπ ΟΟΑ (OECD Transfer Pricing
Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2010 ) ε Πξνέγθξηζε
κεζνδνινγίαο ελδννκηιηθψλ ηηκνινγήζεσλ απνηειεί κία ζπκθσλία πνπ πξνζδηνξίδεη, ζε
πξνγελέζηεξν, ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ειεγρφκελσλ ζπλαιιαγψλ, ρξφλν, έλα θαηάιιειν
ζχλνιν θξηηεξίσλ , φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ κέζνδν ηεθκεξίσζεο, ζπγθξηηηθά ζηνηρεία θαη
θαηάιιειεο σο πξνο ηε ζπγθξηζηκφηεηα πξνζαξκνγέο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηάιιειεο
ηηκήο πψιεζεο (transfer pricing) γηα δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεξψληαο ηελ Αξρή ησλ
Ίζσλ Απνζηάζεσλ.
Απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ έρεη νξίζεη ηελ Πξνέγθξηζε
Μεζνδνινγίαο Δλδννκηιηθψλ Σηκνινγήζεσλ σο εμήο : « Δίλαη κία ζπκθσλία κεηαμχ ελφο ή
πεξηζζφηεξσλ θνξνινγνχκελσλ θαη κίαο ή πεξηζζφηεξσλ θνξνινγηθψλ δηνηθήζεσλ. Θεζπίδεη
πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειεγρφκελσλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγνχληαη κεηαμχ
ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο, κία κέζνδν θαζνξηζκνχ ηεο
ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζήο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ γηα δεδνκέλε
ρξνληθή πεξίνδν. Δπηπιένλ, κπνξεί λα ζπκθσλεζνχλ πεξαηηέξσ θξηηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ
ησλ ελδννκηιηθψλ ηηκψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη
θαη ηξφπνη επηθαηξνπνίεζήο ηνπο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ
ΑΡΑ, θξίζηκεο παξαδνρέο γηα κειινληηθέο ζπλζήθεο θαη άιια»5.
Ζ πξνέγθξηζε κεζνδνινγίαο ελδννκηιηθψλ ηηκνινγήζεσλ δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο
θαηεγνξίεο:
α) ηελ Μνλνκεξή πνπ ζηελ πεξίπησζή ηεο ηα κέξε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία είλαη ε
αηηνχζα επηρείξεζε θαη ε Γηεχζπλζε Διέγρσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ σο αξκφδηα
αξρή,
β) ηε Γηκεξή πνπ ζηελ πεξίπησζή ηεο ηα κέξε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαπξαγκάηεπζε είλαη
νη αξκφδηεο αξρέο ησλ εκπιεθφκελσλ θξαηψλ θαη φρη ν αηηψλ ή ε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζή
ηνπ, νη νπνίνη δχλαηαη λα απνδερζνχλ ή φρη ηελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία ελδννκηιηθψλ
ηηκνινγήζεσλ θαη
γ) ηελ Πνιπκεξή πνπ ηζρχεη , φηη εθαξκφδεηαη θαη ζηελ Γηκεξή θαηεγνξία.
ε γεληθέο γξακκέο ην αληηθείκελν ηεο πξνέγθξηζεο κεζνδνινγίαο ελδννκηιηθήο
ηηκνιφγεζεο απνηειεί ην ελδεδεηγκέλν ζχλνιν θξηηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ

5

http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/blog/attach/files/rss/APA_guidelines.pdf
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θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο
ρξνληθήο πεξηφδνπ. Απηά ηα θξηηήξηα ζπκπεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηε ρξεζηκνπνηνχκελε
κέζνδν ηεθκεξίσζεο, ηα ζηνηρεία ζχγθξηζεο ή αλαθνξάο θαη ηηο ζρεηηθέο πξνζαξκνγέο,
θαζψο θαη ηηο θξίζηκεο παξαδνρέο γηα ηηο κειινληηθέο ζπλζήθεο. Αληηθείκελν ηεο
πξνέγθξηζεο κπνξεί επίζεο λα απνηειέζεη θαη θάζε άιιν εμεηδηθεπκέλν δήηεκα πνπ αθνξά
ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ζπλαιιαγψλ κε ζπλδεδεκέλα πξφζσπα.
Σα βήκαηα γηα ηελ δηαδηθαζία πξνέγθξηζεο κεζνδνινγίαο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο
κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο:
1. Τπνβνιή ηεο αίηεζεο πξνθαηαξθηηθήο δηαβνχιεπζεο κε θαηαβνιή παξαβφινπ χςνπο
ρηιίσλ επξψ (1.000)6.
2. Τπνβνιή αίηεζεο πξνέγθξηζεο κε θαηαβνιή παξαβφινπ χςνπο πέληε ρηιηάδσλ επξψ
(5.000) ζε πεξίπησζε κνλνκεξνχο κεζνδνινγίαο7.
3. Τπνβνιή αίηεζεο πξνέγθξηζεο κε θαηαβνιή παξαβφινπ χςνπο δέθα ρηιηάδσλ επξψ
(10.000) ζε πεξίπησζε δηκεξνχο κεζνδνινγίαο ζε ζπλελλφεζε κε αιινδαπέο
θνξνινγηθέο αξρέο.
Έπεηηα απφ ηελ θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ νξίδεηαη ζπλάληεζε κε ην αηηνχλ πξφζσπν. Δάλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο ηα κέιε έξζνπλ ζε ζπκθσλία , ηφηε ζπληάζζεηαη θαη
ππνγξάθεηαη απφ ηα κέξε Πξαθηηθφ Απνδνρήο Πξνέγθξηζεο Μεζνδνινγίαο Δλδννκηιηθήο
Σηκνιφγεζεο.
Γεληθφηεξα βαζηθφο ζθνπφο ηεο Πξνέγθξηζεο Δλδννκηιηθήο Σηκνιφγεζεο (APA)
είλαη φηη παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ζηηο θνξνινγνχκελεο επηρεηξήζεηο γηα ηνλ θφξν
πνπ ζα πιεξψζνπλ ζηηο δηαζπλνξηαθέο ηνπο ζπλαιιαγέο. Δπηπιένλ, δίλεη ηελ βεβαηφηεηα
ζηελ επηρείξεζε φηη δελ ζα εκπιαθεί ζηε δηαδηθαζία ελφο ρξνλνβφξνπ ειέγρνπ κε έλα
απξφβιεπην απνηέιεζκα γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο θαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ
δηάζηεκα. Έλα αθφκα ζεκαληηθφ θίλεηξν πνπ παξέρεη ε Πξνέγθξηζε Μεζνδνινγίαο
Δλδννκηιηθήο Σηκνιφγεζεο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ αηηεζεί Γηκεξή ή Πνιπκεξή
ζπκθσλίεο είλαη φηη εληζρχεη ηελ βεβαηφηεηα φηη δελ ζα ππάξμεη δηπιή θνξνιφγεζε.

6
7

Υπόδειγμα ςτο Παράρτθμα.
Υπόδειγμα ςτο Παράρτθμα.
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3.5 Γηάβξωζε Βάζεο θαη Μεηαθνξά Κεξδώλ (Base Erosion & Profit
Shifting/ BEPS)8
Ζ Γηάβξσζε Βάζεο θαη Μεηαθνξά Κεξδψλ απνηειεί έλα παγθφζκην πξφβιεκα θαη απαηηεί
δηεζλείο επαγξχπλεζε γηα λα βξεζνχλ ιχζεηο επί ηνπ ζέκαηνο. Ζ δηάβξσζε βάζεο θαη
κεηαθνξά θεξδψλ αλαθέξεηαη ζε θνξνινγηθέο ζηξαηεγηθέο ζρεδηαζκνχ πνπ εθκεηαιιεχνληαη
ηα θελά θαη ηηο αλαληηζηνηρίεο ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία γηα λα κεηαηνπίζνπλ ηερλεηά ηα
θέξδε ζε πεξηνρέο κε ρακειή ή αλχπαξθηε θνξνινγία φπνπ ππάξρεη κηθξή ή θακία
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε απνηέιεζκα λα θαηαβάιινληαη ιηγφηεξνη εηαηξηθνί θφξνη.
Απηφ ππνλνκεχεη ηελ ακεξνιεςία θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ
επεηδή νη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ δηαζπλνξηαθά ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κεζνδνινγία ηεο
κεηαθνξάο ησλ θεξδψλ θαη έηζη απνθηνχλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε εζληθφ επίπεδν.
Ζ BEPS απνηειεί ζέκα κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ιφγσ ηεο
εμάξηεζήο ηνπο απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ, θπξίσο απφ πνιπεζληθέο
επηρεηξήζεηο.
ην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ θφζκν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πιένλ εχθνια, γξήγνξα
θαη αλέμνδα δηεζλείο ζπλαιιαγέο αθφκα θαη ειεθηξνληθά, ε θνξνινγηθή λνκνζεζία πνπ
ηζρχεη ζε θάζε ρψξα δελ ζπκβαδίδεη πάληα κε ηηο πνιπεζληθέο εηαηξίεο πνπ σο απψηεξν ζηφρν
έρνπλ ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηνπο θαη έηζη εθεχξνπλ δηαξθψο λένπο ηξφπνπο
κεηαθνξάο θεθαιαίσλ, κέζσ ησλ αδπλακηψλ ησλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ. Με απηφ ηνλ
ηξφπν ππνλνκεχεηαη ε εληηκφηεηα θαη ε αθεξαηφηεηα ησλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ9 .
Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο αλέπηπμε έλα ζρέδην πνπ
πεξηιακβάλεη δεθαπέληε ελέξγεηεο. Απηέο νη ελέξγεηεο πξνζθέξνπλ ζηηο θπβεξλήζεηο θίλεηξα
γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην θαηλφκελν ηεο Γηάβξσζεο θαη Μεηαθνξάο Κεξδψλ. Σν επηέκβξην
ηνπ 2014 έγηλε ε πξψηε δεκνζίεπζε ησλ κέηξσλ. Απψηεξνο ζθνπφο απηψλ ησλ δξάζεσλ
είλαη λα εμαζθαιίζνπλ ζηηο θπβεξλήζεηο ηα ΄΄εξγαιεία΄΄ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα
εμαθξηβψζνπλ φηη ηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ ζα θνξνινγνχληαη εθεί φπνπ ιακβάλνπλ ρψξα
νη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηα δεκηνπξγνχλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη επηρεηξήζεηο
δηαζέηνπλ έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ψζηε λα εθαξκφζνπλ κε βεβαηφηεηα ηα φζα νξίδνπλ νη
8

www.oecd.org/tax/beps-about.htm
Νεγκάκθσ Χ. και Ταχυνάκθσ Π., Σφγχρονα Θζματα Ελεγκτικισ και Εςωτερικοφ Ελζγχου, 2013
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δηεζλείο θνξνινγηθνί θαλφλεο θαη λα ζπκκνξθσζνχλ σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπο,
βειηηψλνληαο έηζη ηελ εηθφλα ηνπο σο πξνο ηελ απνθπγή πξνζηίκσλ θαη θπξψζεσλ ιφγσ
απζαηξεζηψλ.
Ο κεγαιχηεξνο φγθνο εξγαζηψλ ηεο επηηξνπήο θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ ΟΟΑ
επηθεληξψλεηαη ζε νξηζκέλνπο βαζηθνχο ηνκείο νη νπνίνη είλαη νη εμήο10:


Δπηζεηηθφο Φνξνινγηθφο ρεδηαζκφο



Δλδννκηιηθέο πλαιιαγέο



πλζήθεο Φνξνιφγεζεο



Φνξνινγηθή Πνιηηηθή θαη ηαηηζηηθέο



Φνξνινγία θαη Αλάπηπμε



Φνξνινγηθή πκκφξθσζε

Οη δεθαπέληε δξάζεηο πνπ απνηεινχλ ην ζρέδην γηα ηελ Γηάβξσζε θαη Μεηαθνξά Κεξδψλ
ηνπ ΟΟΑ, είλαη νη εμήο11:
1. Αληηκεηψπηζε ησλ θνξνινγηθψλ πξνθιήζεσλ ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο.
2. Δμνπδεηέξσζε ηεο επίδξαζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ αλαληηζηνηρίεο ζε πβξηδηθέο
ζπκθσλίεο.
3. Δλίζρπζε ησλ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ηηο Διεγρφκελεο Αιινδαπέο Δηαηξίεο.
4. Πεξηνξηζκφο ηεο δηάβξσζεο ηεο θνξνινγηθήο βάζεο κέζσ ηεο έθπησζεο ηφθσλ θαη
άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ.
5. Απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε κε νξζψλ θνξνινγηθψλ πξαθηηθψλ, ππφ ην πξίζκα
ησλ ελλνηψλ ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο νπζίαο.
6. Απνηξνπή θαηάρξεζεο ησλ φξσλ ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ απνθπγήο δηπιήο
θνξνινγίαο.
7. Απνηξνπή ηεο ηερλεηήο απνθπγήο δεκηνπξγίαο κφληκεο εγθαηάζηαζεο.
8. Δμαζθαιίδνληαο φηη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ transfer pricing επζπγξακκίδνληαη κε ηε
δεκηνπξγία αμίαο: Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία.
9. Δμαζθαιίδνληαο φηη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ transfer pricing επζπγξακκίδνληαη κε ηε
δεκηνπξγία αμίαο: Κίλδπλνη θαη Κεθάιαην.
10. Δμαζθαιίδνληαο φηη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ transfer pricing επζπγξακκίδνληαη κε ηε
δεκηνπξγία αμίαο: Λνηπέο ζπλαιιαγέο πςεινχ θηλδχλνπ.

10
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11. Καζηέξσζε κεζφδσλ γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηα BEPSθαη ηηο δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.
12. Τπνρξέσζε θνξνινγνχκελσλ λα απνθαιχπηνπλ ηπρφλ επηζεηηθέο ζπκθσλίεο πνπ
αθνξνχλ ηνλ θνξνινγηθφ ηνπο ζρεδηαζκφ.
13. Δπαλεμέηαζε ησλ θαλφλσλ ηεθκεξίσζεο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ.
14. Γεκηνπξγία πην απνηειεζκαηηθψλ κεραληζκψλ επίιπζεο δηαθνξψλ.
15. Αλάπηπμε πνιπκεξνχο νξγαληζκνχ εθαξκνγήο ησλ BEPS.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4Ο
ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΔΝΓΟΟΜΗΛΗΚΖ
ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ
ε απηφ ην θεθάιαην ζα κειεηήζνπκε ηελ εμέιημε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ηζρχεη ζηελ
ρψξα καο γηα ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο.

4.1 Δμέιημε ηηο λνκνζεζίαο ηωλ ελδννκηιηθώλ ζπλαιιαγώλ
ηελ Διιάδα νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχζαλ ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο ελζσκαηψζεθαλ γηα
πξψηε θνξά ζην Ν.2238/1994 , άξζξν 39, κε ηνλ νπνίν θπξψζεθε ν Κψδηθαο Φνξνινγίαο
Δηζνδήκαηνο. Δηδηθφηεξα, ην άξζξν 39 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο πξνέβιεπε γηα
πξψηε θνξά ηε δπλαηφηεηα δηφξζσζεο ησλ θεξδψλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ
επηβνιή θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο Αξρήο ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ (Ν.
2238/1994).
πγθεθξηκέλα ην άξζξν 39 ηνπ Νφκνπ 2238/1994 νξίδεη φηη :
1. « Ωο ζπλδεδεκέλεο λννύληαη νη επηρεηξήζεηο κεηαμύ ησλ νπνίσλ ππάξρεη ζρέζε άκεζεο
ή έκκεζεο νπζηώδνπο δηνηθεηηθήο ή νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο ή ειέγρνπ, ηδίσο ιόγσ
ζπκκεηνρήο ηεο κίαο ζην θεθάιαην ή ηε δηνίθεζε ηεο άιιεο ή ιόγσ ζπκκεηνρήο ησλ
ηδίσλ πξνζώπσλ ζην θεθάιαην ή ζηε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ , θαζώο θαη νη
επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δηαζέηνπλ ζε κία από ηηο ζπλδεδεκέλεο ηα αλσηέξσ δηθαηώκαηα ή
δπλαηόηεηεο επηξξνήο » .
2. Δηδηθόηεξα , σο ζπλδεδεκέλεο λννύληαη νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο:
α) Σπλδένληαη ιόγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο κίαο ζηελ άιιε επηρείξεζε θαηέρνληαο άκεζα ή
έκκεζα κεηνρέο, κεξίδηα ή ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ηξία ηνηο εθαηό
(33%), βάζεη αμίαο ή αξηζκνύ, ή δηθαηώκαηα ζε θέξδε ή δηθαηώκαηα ςήθνπ.
β) Σπλδένληαη κε θάζε άιιε επηρείξεζε πνπ θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα κεηνρέο, κεξίδηα,
δηθαηώκαηα ςήθνπ ή ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ηξία ηνηο εθαηό
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(33% ), βάζεη αμίαο ή αξηζκνύ ή δηθαηώκαηα ζε θέξδε ή δηθαηώκαηα ςήθνπ ζε κία από
ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο.
γ) Σπλδένληαη κε θάζε άιιν πξόζσπν κε ην νπνίν ππάξρεη ζρέζε άκεζεο ή έκκεζεο
νπζηώδνπο δηνηθεηηθήο εμάξηεζεο ή ειέγρνπ ή ην πξόζσπν απηό αζθεί θαζνξηζηηθή
επηξξνή ή έρεη ηε δπλαηόηεηα θαζνξηζηηθήο επηξξνήο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηεο
επηρείξεζεο ή ζε πεξίπησζε πνπ θαη ηα δύν πξόζσπα έρνπλ ζρέζε άκεζεο ή έκκεζεο
νπζηώδνπο δηνηθεηηθήο εμάξηεζεο ή ειέγρνπ ή δπλαηόηεηα θαζνξηζηηθήο επηξξνήο από
ηξίην πξόζσπν.
Δπηπιένλ ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 39 δηεπθξηλίδεηαη πνηα είλαη ε αξκφδηα αξρή γηα ηνλ
θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ . Γηεπθξηλίδεηαη φηη : « Αξκόδηα
ππεξεζία γηα ηνλ ηαθηηθό θνξνινγηθό έιεγρν ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ είλαη ην Κέληξν
Διέγρνπ Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ εθόζνλ ηνπιάρηζηνλ κία από απηέο έρεη ππνρξέσζε
θαηάξηηζεο θαθέινπ ηεθκεξίσζεο. Τν Κέληξν Διέγρνπ Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ είλαη αξκόδην
θαη γηα ηνλ ηαθηηθό (νξηζηηθό ) θνξνινγηθό έιεγρν ησλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ αιινδαπώλ
επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα, θαζώο θαη ησλ εκεδαπώλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ κόληκε
εγθαηάζηαζε ζηελ αιινδαπή όηαλ απηέο έρνπλ ππνρξέσζε θαηάξηηζεο θαθέινπ ηεθκεξίσζεο ».
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.2238/1994 νη νπνίεο ηζρχνπλ γηα ηηο
δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο έσο θαη ηηο 31/12/2010, δελ είρε ζεζπηζηεί θακία ππνρξέσζε γηα ηηο
επηρεηξήζεηο λα ηεξνχλ θάπνην θάθειν ηεθκεξίσζεο ησλ ηηκψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο
ελδννκηιηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο. Αλ παξφια απηά πξαγκαηνπνηεζεί θνξνινγηθφο έιεγρνο ζηηο
επηρεηξήζεηο θαη δηαπηζησζεί φηη γηα θάπνηα νηθνλνκηθά έηε νη εηαηξίεο δελ εθάξκνδαλ
θάπνηνπ είδνπο ηεθκεξίσζε γηα ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπο
ζχκθσλα κε ηελ Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ , ε θνξνινγηθή αξρή πνπ εθηειεί ηνλ έιεγρν
έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξίζεη ηηο ηηκέο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ ζα έπξεπε
λα είραλ εθαξκνζηεί ζχκθσλα κε ηηο Καηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο
ελδννκηιηθέο ηηκνινγήζεηο.
ηελ ρψξα καο ε ππνρξέσζε γηα ηεθκεξίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ
επηρεηξήζεσλ ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά κε ηνλ λφκν ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο Ν.
3728/2008 θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 26. πγθεθξηκέλα ην άξζξν 26 Καλόλεο Τεθκεξίσζεο
Τηκώλ Δλδννκηιηθώλ Σπλαιιαγώλ νξίδεη : « Δηαηξίεο πνπ ιεηηνπξγνύλ κε νπνηνλδήπνηε ηύπν
θαη κνξθή ζηελ Διιάδα ππνρξενύληαη λα εθαξκόδνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηηο εηαηξίεο πνπ
είλαη ζπλδεδεκέλεο κε απηέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ θ.λ. 2190/1920 (ελδννκηιηθέο
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ζπλαιιαγέο), όξνπο νη νπνίνη λα είλαη ηαπηόζεκνη ή όκνηνη, ζε θάζε δε πεξίπησζε λα κελ
απνθιίλνπλ αλαηηηνιόγεηα από ηνπο όξνπο, νη νπνίνη ζα εθαξκόδνληαλ γηα ηηο ίδηεο ή
παξόκνηεο ζπλαιιαγέο κεηαμύ αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ (αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ)».
ην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ γίλεηαη αλαθνξά γηα ηνλ θάθειν ηεθκεξίσζεο πνπ ζα
αλαιχζνπκε παξαθάησ θαη νξίδνληαη ηα εμήο : « Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκκόξθσζεο κε ηελ
ππνρξέσζε ηεο παξαγξάθνπ 1, νη ππόρξεεο εηαηξίεο ηεθκεξηώλνπλ ηηο ηηκέο ζε όιεο ηηο
ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηελ θαηάξηηζε πιήξνπο θαη ηππνπνηεκέλεο κειέηεο
ηεθκεξίσζεο ηηκώλ ε νπνία απνηειείηαη από :
α) όζνλ αθνξά ηνπο νκίινπο, όπνπ ε κεηξηθή εηαηξία είλαη Διιεληθή από ην ΄΄Βαζηθό Φάθειν
Τεθκεξίσζεο΄΄, νπνίνο πεξηέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ όκηιν, όπσο ελδεηθηηθά είλαη νη
πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα ηνπ νκίινπ, ηελ ηηκνινγηαθή
πνιηηηθή ηνπ νκίινπ θαη ηε κέζνδν ηεθκεξίσζεο ηνπ ΟΟΣΑ πνπ αθνινπζεί ν όκηινο ζηηο
εδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Αξρήο ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ θαη
β) όζνλ αθνξά ηηο εκεδαπέο ζπγαηξηθέο αιινδαπώλ νκίισλ θαη ηηο αιινδαπέο εηαηξίεο πνπ
ιεηηνπξγνύλ κε νπνηνλδήπνηε ηύπν ή κνξθή ζηελ Διιάδα, από ηνλ ΄΄ Διιεληθό Φάθειν
Τεθκεξίσζεο΄΄, ν νπνίνο πεξηέρεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ
ηηκώλ ησλ ζπλαιιαγώλ ηεο ειιεληθήο ζπγαηξηθήο ή ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο κε ηηο αιινδαπέο
εηαηξίεο ηνπ νκίινπ , όπσο ελδεηθηηθά είλαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ηηκώλ ησλ
ζπλαιιαγώλ ηεο ειιεληθήο ζπγαηξηθήο ή ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο κε ηηο αιινδαπέο εηαηξίεο ηνπ
νκίινπ, όπσο ελδεηθηηθά είλαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπ νκίινπ θαη ηε
κέζνδν ηεθκεξίσζεο ηνπ ΟΟΣΑ πνπ αθνινπζεί ν όκηινο ζηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ γηα
ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. Οη αλσηέξσ θάθεινη ηεθκεξίσζεο
ελεκεξώλνληαη ππνρξεσηηθά , όηαλ κεηαβιεζνύλ ηα δηαζέζηκα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο αγνξάο
ή ηα ζηνηρεία ησλ ζπλαιιαγώλ ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ αμηνιόγεζεο ηεο αθνινπζνύκελεο
ελδννκηιηθήο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο» .
Γίλεηαη θαηαλνεηφ , πσο κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο ζεζπίδεηαη γηα πξψηε θνξά ε
ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ λα θαηαξηίδνπλ Φάθειν Σεθκεξίσζεο γηα ηηο
ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο ηνπο, ν νπνίνο ζα είλαη δηαζέζηκνο γηα ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο
φπνηε δεηεζεί. Δπηπιένλ , νη εηαηξίεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα ππνβάιινπλ κεηά ηελ ιήμε ηεο
δηαρεηξηζηηθήο ηνπο πεξηφδνπ θαη κέζα ζε νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα , ηα ζηνηρεία ησλ
ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπο, ζηνηρεία φπσο ηελ αμία απηψλ, πξνο ην Τπνπξγείν
Αλάπηπμεο. Αλ δελ ππνβιεζνχλ ηα αλσηέξσ πξνβιέπεηαη επηβνιή πξνζηίκνπ ζηνπο
παξαβάηεο.
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ην άξζξν 39 ηνπ Ν. 2238/1994 επήιζαλ αιιαγέο , ζπγθεθξηκέλα νη δηαηάμεηο ηνπ
αληηθαηαζηήζεθαλ απφ ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3775/2009. Με ηνλ ίδην λφκν θαη κε ην άξζξν 2
ζεζπίζηεθε ην άξζξν 39 Α. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ άξζξα νξίζηεθε ε ππνρξέσζε γηα ηηο
επηρεηξήζεηο γηα θαηάξηηζε θαθέινπ ηεθκεξίσζεο ηηκψλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ,
ζπγθεθξηκέλα κφλν γηα δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο. πγθεθξηκέλα ην άξζξν 39 Α Τεθκεξίσζε
ηηκώλ ελδννκηιηθώλ ζπλαιιαγώλ νξίδεη φηη : «Ηκεδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε άιιε
επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3, ππνρξενύληαη λα ηεξνύλ Φάθειν
Τεθκεξίσζεο ηηκώλ ησλ ελδννκηιηθώλ ζπλαιιαγώλ ηνπο».
χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο θαη φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 39Α ε εκεδαπή
επηρείξεζε ε νπνία είλαη κέινο νκίινπ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαξηίζεη « Βαζηθφ θάθειν
ηεθκεξίσζεο ζπλαιιαγψλ» ν νπνίνο είλαη ίδηνο γηα φιεο ηηο εηαηξίεο πνπ απαξηίδνπλ ηνλ
φκηιν. πλεπψο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο φπσο είλαη ε γεληθή πεξηγξαθή ηεο εηαηξίαο, ησλ
ζπλδεδεκέλσλ κειψλ ηνπ νκίινπ , ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη άιια ζεκαληηθά ζηνηρεία
ηα νπνία είλαη φια ηππνπνηεκέλα ζηνηρεία θαη ηππνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο δηφηη είλαη θνηλά,
θαη ηα νπνία πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζηνλ βαζηθφ θάθειν.
Δπηπξνζζέησο, ππάξρεη ππνρξέσζε ηεο εκεδαπήο επηρείξεζεο γηα θαηάξηηζε
“ ειιεληθνχ θαθέινπ ηεθκεξίσζεο ”, ν ξφινο ηνπ νπνίνπ είλαη λα ζπκπιεξψλεη ηνλ “ βαζηθφ
θάθειν ” δίλνληαο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ
αλήθνπλ ζηνλ φκηιν φπσο είλαη, ε πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζεο, πιεξνθνξίεο γηα ηελ κέζνδν
πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ
ηεο, ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ζπλαιιαγψλ ηεο επηρείξεζεο φπσο επίζεο θαη πεξηγξαθή ηεο
γεληθφηεξεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηνπ νκίινπ.

4.1.1 Ζ Σεθκεξίωζε ηωλ ηηκώλ ηωλ Δλδννκηιηθώλ πλαιιαγώλ
Άξζξν 39

ηελ εμέιημε ηεο λνκνζεζίαο καο ζεζπίζηεθε ν λφκνο Ν.4110/2013 πνπ βνήζεζε ζηελ
ελνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ δχν λφκσλ γηα ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο. Ο λφκνο 4110/2013
ζην άξζξν 11 ελνπνηεί ην άξζξν 39 ηνπ λφκνπ 2238/1994 (Κψδηθαο Φνξνινγίαο
Δηζνδήκαηνο ) θαη ην άξζξν 26 ηνπ λφκνπ 3728/2008. Δπηπξνζζέησο, γίλεηαη αληηθαηάζηαζε
ησλ άξζξσλ 39 θαη 39Α πνπ αθνξνχλ ηελ δηφξζσζε ησλ θεξδψλ ησλ ηηκνινγήζεσλ κεηαμχ
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ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ.
ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 39 νξίδνληαη νη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο σο : « Ωο
ζπλδεδεκέλεο λννύληαη νη επηρεηξήζεηο κεηαμύ ησλ νπνίσλ ππάξρεη ζρέζε άκεζεο ή έκκεζεο
νπζηώδνπο δηνηθεηηθή ή νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο ή ειέγρνπ, ηδίσο ιόγσ ζπκκεηνρήο ηεο κίαο ζην
θεθάιαην ή ηε δηνίθεζε ηεο άιιεο ή ιόγσ ζπκκεηνρήο ησλ ηδίσλ πξνζώπσλ ζην θεθάιαην ή ζηε
δηνίθεζε θαη ησλ δύν επηρεηξήζεσλ, θαζώο θαη νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δηαζέηνπλ ζε κία από
ηηο ζπλδεδεκέλεο ηα αλσηέξσ δηθαηώκαηα ή δπλαηόηεηεο επηξξνήο ».
Δλ ζπλερεία ζην άξζξν 39 ζηελ παξάγξαθν 3 νξίδνληαη ηα φζα ηζρχνπλ γηα ηελ
ζχλαςε δαλείνπ κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Δηδηθφηεξα νξίδνληαη ηα εμήο: « Δηδηθά
γηα ηηο ζπκβάζεηο δαλείνπ πνπ ζπλάπηνληαη κεηαμύ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ έλλνηα
ηεο παξαγξάθνπ 2 δελ εθπίπηνπλ νη δεδνπιεπκέλνη ηόθνη πνπ θαηαβάιινληαη ή πηζηώλνληαη,
θαηά ην κέξνο πνπ ην ζπλνιηθό ύςνο δαλείσλ ηεο δαλεηνδνηνύκελεο από ηηο δαλεηνδόηξηεο
ππεξβαίλεη θαηά κέζν όξν θαη θαηά δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ην ηξηπιάζην ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
ηεο δαλεηνδνηνύκελεο. Σηελ έλλνηα ησλ ηόθσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο εκπίπηνπλ θαη νη ηόθνη
νκνινγηαθώλ δαλείσλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Σην ζπλνιηθό ύςνο
δαλείσλ από ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο πξνζηίζεληαη θαη ηα νκνινγηαθά δάλεηα πνπ εθδίδνληαη
πξνο απηέο , θαζώο θαη ηα δάλεηα πνπ έρνπλ ιεθζεί από ηξίηεο επηρεηξήζεηο γηα ηα νπνία έρεη
ρνξεγεζεί νπνηαζδήπνηε κνξθήο εγγύεζε από ηηο πην πάλσ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο » .
Δπίζεο, ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 39 νξίδεηαη ηη είλαη ην Κέληξν Μεγάισλ
Δπηρεηξήζεσλ πνπ ήηαλ ην αξκφδην φξγαλν γηα ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ ζπλδεδεκέλσλ
επηρεηξήζεσλ. Καηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ιακβάλνληαη ππφςε νη «θαηεπζπληήξηεο
νδεγίεο ηνπ ΟΟΑ πεξί ελδννκηιηθψλ ηηκνινγήζεσλ γηα ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηηο
θνξνινγηθέο αξρέο» .
Ζ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν πξαγκαηνπνηεί ηνλ έιεγρν
ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ θάθειν ηεθκεξίσζεο πνπ νξίζηεθε παξαπάλσ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λφκνπ 3728/2008, γηα φζεο επηρεηξήζεηο είραλ ηελ ππνρξέσζε
θαηάξηηζεο θαθέινπ ηεθκεξίσζεο. Δπίζεο κε ην άξζξν 26

ζεζπίζηεθε ε ππνρξέσζε

ηεθκεξίσζεο ηηκψλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαηαξγήζεθαλ νη
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 39 φπνπ ζηελ πεξίπησζε ηελ νπνία νη ηηκέο ησλ
ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ δελ ήηαλ ζχκθσλεο κε ηελ Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ , ηφηε ε
αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή πνπ δηελεξγνχζε ηνλ έιεγρν πξνζδηφξηδε θαη ηηο νξζέο ηηκέο.
Σν άξζξν 39Α „‟Σεθκεξίσζε ηηκψλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ‟‟ νξίδεη φηη νη
εκεδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε άιιε επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ
2 ηνπ άξζξνπ 39 , έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ Φάθειν Σεθκεξίσζεο ηηκψλ ησλ
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ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπο. Απηνί πνπ εμαηξνχληαη απφ ηνλ λφκν είλαη : νη
εκπνξνβηνκεραληθέο εηαηξίεο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηελ Διιάδα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λφκνπ 89/1967 (Α‟ 132) απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηεθκεξίσζεο ησλ ελδννκηιηθψλ
ζπλαιιαγψλ ηνπο. Δπίζεο εμαηξνχληαη ζπλαιιαγέο κε κία ή πεξηζζφηεξεο ζπλδεδεκέλεο
επηρεηξήζεηο ε αμία ησλ νπνίσλ δελ ππεξβαίλεη ηηο εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) επξψ
αζξνηζηηθά, εθφζνλ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο γηα ην ζχλνιν ησλ
ζπλδεδεκέλσλ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε εθαηνκκχξηα επξψ ή ε αμία ησλ νπνίσλ δελ
ππεξβαίλεη ηηο δηαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ (200.000) εθφζνλ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο
δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο γηα ην ζχλνιν ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ππεξβαίλεη ηα πέληε
εθαηνκκχξηα επξψ (5.000.000).
Ο θάθεινο ηεθκεξίσζεο απνηειείηαη απφ ην «Βαζηθφ θάθειν ηεθκεξίσζεο» θαη ηνλ
« Διιεληθφ θάθειν ηεθκεξίσζεο ». Ο βαζηθφο θάθεινο είλαη θνηλφο γηα φιεο ηηο εηαηξίεο ηνπ
νκίινπ θαη πεξηέρεη θνηλέο ηππνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηηο ζπλδεδεκέλεο
επηρεηξήζεηο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα ηνπ νκίινπ. Ο ειιεληθφο θάθεινο ζπκπιεξψλεη ην
Βαζηθφ θάθειν θαη πεξηέρεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο
ηνπ νκίινπ, ηηο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο ηεο αιινδαπήο επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα ή ηηο κφληκεο
εγθαηαζηάζεηο ηεο ειιεληθήο επηρείξεζεο ζηελ αιινδαπή. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ
άξζξνπ 39 Α ν θάθεινο ηεθκεξίσζεο θαηαξηίδεηαη πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ θνξνινγηθνχ
πηζηνπνηεηηθνχ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 82 θαη εληφο πελήληα εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία θιεηζίκαηνο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Δπηπιένλ, ν θάθεινο πεξηέρεη ζπλνπηηθφ
πίλαθα πιεξνθνξηψλ , ν νπνίνο ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηε Γεληθή Γξακκαηεία
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία, γηα
ηζνινγηζκνχο πνπ θιείλνπλ 30.12.2012 θαη πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε
ιεηηνπξγηθή ηαπηφηεηα ηεο επηρείξεζεο , φπσο ηνλ φκηιν ζηνλ νπνίν αλήθεη , ηηο ιεηηνπξγίεο
πνπ επηηειεί θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλεη , θαζψο θαη ηνλ θαηάινγν κε ηηο
ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο πξνο ηεθκεξίσζε, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ηεο νηθείαο
δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ ηεθκεξίσζεο πνπ εθαξκφδεηαη.
Ο θάθεινο ηεθκεξίσζεο ηεξείηαη ζηελ επηρείξεζε θαη ηίζεηαη ζηελ δηάζεζε ηεο αξκφδηαο
ειεγθηηθήο αξρήο ζηα πιαίζηα ειέγρνπ, εληφο εχινγνπ ρξφλνπ ν νπνίνο δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα (30) εκέξεο. Ο θάθεινο ηεθκεξίσζεο δηαηεξείηαη φζν δηαξθεί ν
εθάζηνηε νξηδφκελνο απφ ηηο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο ρξφλνο παξαγξαθήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή θφξνπ. Δπίζεο, δηαηεξείηαη γηα φζν ρξφλν εθθξεκεί ε
ζρεηηθή ππφζεζε ελψπηνλ Γηθαζηεξίνπ. ε πεξίπησζε πνπ επέιζνπλ αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο
ηεο αγνξάο πνπ επηθέξνπλ αιιαγέο ζηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεθκεξίσζεο , ε επηρείξεζε
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ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε επηθαηξνπνίεζή ηνπ κέρξη ην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ
εληφο ηεο νπνίαο κεηαβάιινληαη νη ζπλζήθεο πνπ επήιζαλ. Αλ ζπκβεί ην παξαπάλσ ε
επηρείξεζε πξέπεη πάιη λα ππνβάιεη ζπλνπηηθφ πίλαθα ειεθηξνληθά ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ εληφο πελήληα εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ εληφο ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ε
επηθαηξνπνίεζε.
Δπίζεο , ζχκθσλα κε φζα νξίζηεθαλ γηα ηνλ θάθειν ηεθκεξίσζεο πξέπεη λα ηεξείηαη
θαη λα δηαθπιάζζεηαη ην απφξξεην απηνχ. Αθφκα, έρεη εθδνζεί ππνπξγηθή απφθαζε απφ ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πνπ θαζνξίδεη ην ππνρξεσηηθφ πεξηερφκελν ηνπ Φαθέινπ
Σεθκεξίσζεο, ην πεξηερφκελν ηνπ ζπλνπηηθνχ πίλαθα πιεξνθνξηψλ, ηελ γιψζζα ζηελ νπνία
ηεξνχληαη νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο , νη κέζνδνη, νη ηξφπνη θαη νη δηαδηθαζίεο
πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηηκψλ ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ θαη ε δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ησλ
θαθέισλ ηεθκεξίσζεο.
Έπεηηα απφ ην άξζξν 39 Α έρνπλ πξνζηεζεί θαη ηα άξζξα 39Β θαη 39 Γ. Σν άξζξν
39Β „‟ Πξνζδηνξηζκφο κε ηεθκεξησκέλσλ ηηκψλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ‟‟ νξίδεη ηηο
πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη ηηκέο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θξίλνληαη κε ηεθκεξησκέλεο
θαη είλαη νη εμήο:
-

Με ηήξεζε ή κε δηάζεζε ηνπ θαθέινπ ηεθκεξίσζεο ζηελ αξκφδηα ειεγθηηθή αξρή ,

-

Σήξεζε αλεπαξθνχο ή αλαθξηβνχο θαθέινπ ηεθκεξίσζεο εθφζνλ πξνθχπηεη
αδπλακία ειεγθηηθήο επαιήζεπζεο ηεο νξζφηεηαο ππνινγηζκνχ ή ηεθκεξίσζεο ησλ
ηηκψλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, ε νπνία δελ ζεξαπεχεηαη απφ ηηο πξφζζεηεο
πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ έιεγρν,

-

Με παξνρή ή παξνρή αλεπαξθψλ ή αλαθξηβψλ πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ, εθφζνλ
πξνθχπηεη αδπλακία ειεγθηηθήο επαιήζεπζεο ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ
ζπλαιιαγψλ.

Οη ηηκέο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ θξίλνληαη κε ηεθκεξησκέλεο πξνζδηνξίδνληαη
απφ ηελ αξκφδηα ειεγθηηθή αξρή κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία απφ θάζε πεγή.
Δπηπιένλ ζην ίδην άξζξν νξίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ
πξνθχπηνπλ παξαβάζεηο ηφηε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 2523/1997.
ην άξζξν 39 Γ νξίδεηαη ε Πξνέγθξηζε Μεζνδνινγίαο Δλδννκηιηθήο Σηκνιφγεζεο
θαη νξίδεηαη πνηεο επηρεηξήζεηο ππάγνληαη ζε απηή ηελ δηάηαμε , πνην είλαη ην αληηθείκελν ηεο
πξνέγθξηζεο , πνηα είλαη ε αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή πνπ εμεηάδεη ηηο πεξηπηψζεηο αιιά θαη
ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηηκέο πνπ εθαξκφδνληαη. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 39Γ,
νη εκεδαπέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε πξνέγθξηζεο ηεο κεζνδνινγίαο γηα
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ηελ

ηηκνιφγεζε

ζπγθεθξηκέλσλ

κειινληηθψλ

ζπλαιιαγψλ

ηνπο

κε

ζπλδεδεκέλεο

επηρεηξήζεηο. Ζ αίηεζε απηή ππνβάιιεηαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ θαη
Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.
Αληηθείκελν ηεο Πξνέγθξηζεο Μεζνδνινγίαο Δλδννκηιηθήο Σηκνιφγεζεο απνηειεί ην
ελδεδεηγκέλν ζχλνιν θξηηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ
ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Σα
θξηηήξηα απηά πεξηιακβάλνπλ ηε ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν ηεθκεξίσζεο, ηα ζηνηρεία
ζχγθξηζεο ή αλαθνξάο θαη ηηο ζρεηηθέο πξνζαξκνγέο, θαζψο θαη ηηο θξίζηκεο παξαδνρέο γηα
ηηο κειινληηθέο ζπλζήθεο. Αθφκα, αληηθείκελν πξνέγθξηζεο κπνξεί λα απνηειέζεη θάζε άιιν
εμεηδηθεπκέλν δήηεκα πνπ αθνξά ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ζπλαιιαγψλ κε ζπλδεδεκέλεο
επηρεηξήζεηο. Γελ δχλαηαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ηεο πξνέγθξηζεο ε νξηζκέλε ηηκή
ζπλαιιαγήο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ην νξηζκέλν πνζνζηφ ηνπ πεξηζσξίνπ
κηθηνχ ή θαζαξνχ θέξδνπο απφ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Ζ Γεληθή
Γηεχζπλζε Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ θαη Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ εθδίδεη απφθαζε
έγθξηζεο ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ δχν εηψλ θαη δελ κπνξεί λα αλαθέξεηαη
ζε πξνγελέζηεξε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ηεο αίηεζεο. Οη ηηκέο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ
ηεο επηρείξεζεο ηηο νπνίεο αθνξά ε απφθαζε πξνέγθξηζεο, ζεσξείηαη φηη είλαη ζχκθσλεο κε
ηελ Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ. Γειαδή , νη ηηκέο δελ δηαθέξνπλ απφ απηέο πνπ ζα είραλ
ζπκθσλεζεί κεηαμχ αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ.

4.1.2 Ζ εμέιημε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο Δλδννκηιηθέο πλαιιαγέο από
01.01.2014
Γηα ηα θνξνινγηθά έηε απφ 01.01.2014 θαη χζηεξα , ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ελδννκηιηθέο
ζπλαιιαγέο ξπζκίδνληαη απφ ηα άξζξα 50 θαη 51 ηνπ λφκνπ 4172/2013 θαη απφ ηα άξζξα 21
θαη 22 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθψλ Γηαδηθαζηψλ πνπ θπξψζεθε κε ην λφκν 4174/2014.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ 4172/2013 νη
νπνίεο ηζρχνπλ γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη θαη ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα
θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ 01.01.2014 θαη κεηά σο « ζπλδεδεκέλν πξφζσπν » λνείηαη
θάζε πξφζσπν , ην νπνίν ζπκκεηέρεη άκεζα ή έκκεζα ζηε δηνίθεζε , ηνλ έιεγρν ή ην
θεθάιαην άιινπ πξνζψπνπ, ην νπνίν είλαη ζπγγεληθφ πξφζσπν ή κε ην νπνίν ζπλδέεηαη.
Δηδηθφηεξα, ηα αθφινπζα πξφζσπα ζεσξνχληαη ζπλδεδεκέλα πξφζσπα:
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αα) θάζε πξφζσπν πνπ θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα κεηνρέο, κεξίδηα ή ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην
ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ηξία ηνηο εθαηφ (33% ), βάζεη αμίαο ή αξηζκνχ, ή δηθαηψκαηα ζε θέξδε ή
δηθαηψκαηα ςήθνπ,
ββ) δχν ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, εάλ θάπνην πξφζσπν θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα κεηνρέο ,
κεξίδηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ή ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ηξία ηνηο εθαηφ
(33% ), βάζεη αμίαο ή αξηζκνχ, ή δηθαηψκαηα ζε θέξδε ή δηθαηψκαηα ,
γγ) θάζε πξφζσπν κε ην νπνίν ππάξρεη ζρέζε άκεζεο ή έκκεζεο νπζηψδνπο δηνηθεηηθήο
εμάξηεζεο ή ειέγρνπ ή αζθεί θαζνξηζηηθή επηξξνή ή έρεη ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο
θαζνξηζηηθήο επηξξνήο άιινπ πξνζψπνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ θαη ηα δχν πξφζσπα έρνπλ
ζρέζε άκεζεο ή έκκεζεο νπζηψδνπο δηνηθεηηθήο εμάξηεζεο ή ειέγρνπ ή δπλαηφηεηα άζθεζεο
θαζνξηζηηθήο επηξξνήο απφ ηξίην πξφζσπν.
Ζ έλλνηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ πξνζψπνπ είλαη δήηεκα « θαζνξηζηηθήο επηξξνήο » ηφζν
γηα ην λφκν 2238/1994 φζν θαη γηα ην λφκν 4172/2013. χκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ 4172/2013, „‟ ζπγγεληθφ πξφζσπν‟‟ ζεσξείηαη ν/ε ζχδπγνο θαη νη
αληφληεο θαη θαηηφληεο ζε επζεία γξακκή. Δπίζεο, κε ηελ ΠΟΛ. 1142/2-7-2015 δφζεθαλ
θάπνηεο δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ππνπεξίπησζε γγ΄ ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
λφκνπ 4172/2013. χκθσλα κε απηέο ζρέζε άκεζεο ή έκκεζεο νπζηψδνπο δηνηθεηηθήο
εμάξηεζεο ελφο πξνζψπνπ απφ άιιν πξφζσπν ή άκεζεο ή έκκεζεο νπζηψδνπο δηνηθεηηθήο
εμάξηεζεο δχν πξνζψπσλ απφ ηξίην πξφζσπν ππάξρεη φηαλ ελδεηθηηθά πξνθχπηνπλ ή
Γηαπηζηψλνληαη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
-

Όηαλ πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή έλαο ή
πεξηζζφηεξνη δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη ή δηαρεηξηζηέο ηνπ νξίδνληαη απφ ην άιιν
πξφζσπν,

-

Όηαλ ην ίδην πξφζσπν ή πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε ηνπ ελφο πξνζψπνπ
κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ή ηνπ δηαρεηξηζηή , ζπκκεηέρνπλ θαη ζηε
δηνίθεζε ηνπ άιινπ πξνζψπνπ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ή
δηαρεηξηζηή,

-

Όηαλ ηξίην πξφζσπν δηνξίδεη θαη ζηα δχν πξφζσπα, πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ
κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπο ή έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο
δηεπζχλνληεο ζπκβνχινπο ηνπο ή δηαρεηξηζηέο ηνπο.

Πεξαηηέξσ , ε ζρέζε άκεζνπ ή έκκεζνπ ειέγρνπ ή άζθεζεο θαζνξηζηηθήο επηξξνήο ή
δπλαηφηεηα άζθεζεο θαζνξηζηηθήο επηξξνήο ελφο πξνζψπνπ ζε άιιν πξφζσπν ή άκεζνπ ή
έκκεζνπ ειέγρνπ ή δπλαηφηεηα άζθεζεο θαζνξηζηηθήο επηξξνήο δχν πξνζψπσλ απφ ηξίην
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πξφζσπν, απηή ππάξρεη φηαλ ελδεηθηηθά πξνθχπηνπλ ή δηαπηζηψλνληαη κία ή πεξηζζφηεξεο
απφ ηηο θάησζη θαηαζηάζεηο:
-

Σν πξφζσπν (εμαηξνχκελσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ) έρεη δαλείζεη ή παξέρεη
εγγπήζεηο γηα πηζηψζεηο ηνπ άιινπ πξνζψπνπ θαη ην χςνο ηνπ δαλείνπ θαη ησλ
εγγπήζεσλ αζξνηζηηθά ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50% ) ηνπ ζπλφινπ ηνπ
ελεξγεηηθνχ ηνπ δαλεηνιήπηε,

-

Σξίην πξφζσπν (εμαηξνχκελσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ) έρεη δαλείζεη ή
παξέρεη εγγπήζεηο γηα πηζηψζεηο θαη ζηα δχν πξφζσπα θαη ην χςνο ηνπ δαλείνπ θαη
ησλ εγγπήζεσλ αζξνηζηηθά ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50% ) ηνπ ζπλφινπ ηνπ
ελεξγεηηθνχ ησλ δαλεηνιεπηψλ,

-

Σν έλα πξφζσπν πξνκεζεχεη ή νξίδεη ηνλ/ηνπο πξνκεζεπηέο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ
ελελήληα ηνηο εθαηφ (90% ) ησλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ παξαγσγή ηνπ ζπλφινπ ησλ πξντφλησλ ηνπ άιινπ πξνζψπνπ θαη πξνθχπηεη απφ
ζχκβαζε , έγγξαθε ή πξνθνξηθή, φηη θαζνξίδεη ηηο ηειηθέο ηηκέο πψιεζεο ησλ
πξντφλησλ. Ζ ζρέζε δηθαηνπάξνρνπ- δηθαηνδφρνπ ζε πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ
δηθαηφρξεζεο δελ ζπληζηά απφ κφλε ηεο ζρέζε ζχλδεζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο
πεξίπησζεο δ΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ 4172/2013 ,

-

Ζ ζρέζε ηνπ απνθιεηζηηθνχ ή θχξηνπ πξνκεζεπηή εκπνξεπκάησλ ή παξνρήο
ππεξεζηψλ ελφο πξνζψπνπ ζε άιιν πξφζσπν, δελ ζπληζηά απφ κφλε ηεο ζρέζε
ζχλδεζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ 4172/2013.

Με ην άξζξν 50 ηνπ λφκνπ 4172/2013 ελζσκαηψλεηαη ζηελ Διιεληθή λνκνζεζία ε
«Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ ». πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη φηη : « Σα λνκηθά πξφζσπα ή
λνκηθέο νληφηεηεο φηαλ πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο, κία ή πεξηζζφηεξεο, δηεζλείο ή
εγρψξηεο, κε ζπλδεδεκέλα πξφζσπα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα
Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο κε νηθνλνκηθνχο ή εκπνξηθνχο φξνπο δηαθνξεηηθνχο απφ
εθείλνπο

πνπ

ζα ίζρπαλ κεηαμχ

κε ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ

(αλεμάξηεησλ

επηρεηξήζεσλ) ή κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ θαη ηξίησλ, νπνηαδήπνηε θέξδε ηα
νπνία ρσξίο ηνπο φξνπο απηνχο ζα είραλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην λνκηθφ πξφζσπν ή
λνκηθή νληφηεηα, αιιά ηειηθά δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ φξσλ
(Αξρή Ίζσλ Απνζηάζεσλ) πεξηιακβάλνληαη ζηα θέξδε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο
λνκηθήο νληφηεηαο κφλνλ ζην βαζκφ πνπ δελ κεηψλνπλ ην πνζφ ηνπ θαηαβιεηένπ θφξνπ,
(παξάγξαθνο 1). Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη θαη
εξκελεχνληαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΑ
γηα ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο, (παξάγξαθνο 2) ».
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χκθσλα κε φζα νξίζηεθαλ ζηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο , ππνρξέσζε ηήξεζεο ηεο
„‟Αξρήο Ίζσλ Απνζηάζεσλ „‟ , θαηάξηηζεο θαθέινπ ηεθκεξίσζεο θαη ππνβνιήο ζπλνπηηθνχ
πίλαθα πιεξνθνξηψλ έρνπλ κφλν ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο, φπσο απηά
νξίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο γ΄ θαη δ΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ 4172/2013, γηα ηηο ζπλαιιαγέο
ηνπο κε ζπλδεδεκέλα πξφζσπα ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, είηε απηά είλαη λνκηθά
πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο, είηε θπζηθά πξφζσπα, αλεμάξηεηα εάλ απηά αζθνχλ
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαη κφλν εθφζνλ δελ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ 4172/2013. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα
αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο πνπ έρνπλ κφληκεο εγθαηαζηάζεηο ζηελ
Διιάδα γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ζπλδεδεκέλα πξφζσπα.
Με ην άξζξν 51 ηνπ ίδηνπ λφκνπ γίλεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιεληθή λνκνζεζία
επεθηάζεθε ε έλλνηα ηεο « Αξρήο Ίζσλ Απνζηάζεσλ » γηα θάζε επηρεηξεκαηηθή
αλαδηάξζξσζε ε νπνία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο εγρψξηα ή δηαζπλνξηαθή αλαδηνξγάλσζε
ιεηηνπξγηψλ , πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ , θηλδχλσλ ή θαη επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ, ηελ νπνί
πξαγκαηνπνηνχλ ή ζηελ νπνία εκπιέθνληαη ζπλδεδεκέλα πξφζσπα κε ζπλδεδεκέλα θέξδε ,
εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ:
α) Οη ιεηηνπξγίεο , ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη θίλδπλνη ή θαη νη επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο
πνπ αλαδηνξγαλψλνληαη, κεηαθέξνληαη ή κεηαβηβάδνληαη ζεσξνχληαη ζπλνιηθά σο « παθέην
κεηαβίβαζεο » γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ ιακβάλνληαη ππφςε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη ρνξεγήζεηο δαλείσλ ρξήζεο, θαζψο
θαη νη κεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
β) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ιφγσ επηρεηξεκαηηθήο αλαδηάξζξσζεο δηελεξγείηαη κία
ζπλαιιαγή ή ζεηξά ζπλαιιαγψλ , νη νπνίεο ζπληζηνχλ κεηαβίβαζε ή ρνξήγεζε άδεηαο
ρξήζεο ππεξαμίαο ή άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε κεηαβίβαζε απηή ή ε ρνξήγεζε
άδεηαο ρξήζεο πξέπεη λα γίλεηαη έλαληη αληηηίκνπ ζχκθσλα κε ηελ Αξρή Ίζσλ Απνζηάζεσλ ,
ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπλνιηθή αμία ησλ ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη
ηηο ζρεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηνπο θηλδχλνπο (« παθέην κεηαβίβαζεο »). ηελ πεξίπησζε απηή
πεξηιακβάλνληαη

ηδίσο

κεηαβηβάζεηο

ή

ρνξεγήζεηο

αδεηψλ

ρξήζεο

κεκνλσκέλσλ

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ιεηηνπξγίεο θαη θηλδχλνπο πνπ πξέπεη λα
ζεσξεζνχλ ζηελά ζπλδεδεκέλεο.
γ) Οη επηρεηξεκαηηθέο αλαδηαξζξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο δελ
ζπλεπηθέξνπλ θακία αλαπξνζαξκνγή φηαλ ν θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα παξάζρεη
απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ φηη δελ κεηαβηβάζηεθαλ νχηε ρνξεγήζεθε άδεηα
ρξήζεο γηα νπζηψδε άπια ζηνηρεία ή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη φηη θαηαβιήζεθε αληίηηκν
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ζχκθσλα κε ηελ Αξρή Ίζσλ Απνζηάζεσλ , κε ζπλεθηίκεζε άιισλ ζπγθξίζηκσλ
πεξηπηψζεσλ.
δ) ηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο δελ κπνξεί λα παξάζρεη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία
πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε γ΄ θαη δελ ππάξρεη άιιε ζπγθξίζηκε ζπλαιιαγή ή ζεηξά
ζπλαιιαγψλ, θαζνξίδεηαη έλα αληίηηκν ζχκθσλα κε ηελ Αξρή Ίζσλ Απνζηάζεσλ κε βάζε ηε
ζπλνιηθή αμία ησλ ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ , ιεηηνπξγηψλ θαη θηλδχλσλ
( «παθέην κεηαβίβαζεο ») κε ζπλεθηίκεζε ηεο αλαγφκελεο παξνχζαο αμίαο κειινληηθψλ
θεξδψλ πνπ πξνζδνθφληαη απφ ηε κεηαβίβαζε σο ζχλνιν θαη ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία
θαη φια ηα ζπλδεδεκέλα ππνθείκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ο θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδν, εθφζνλ κπνξεί λα απνδείμεη φηη ε ζπλαιιαγή
είλαη ζχκθσλε κε ηελ Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ. Γηα ηα έηε θαηά ηα νπνία
πξαγκαηνπνηείηαη ε επηρεηξεκαηηθή αλαδηάξζξσζε γίλεηαη ε αληίζηνηρε αλαπξνζαξκνγή.
χκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ λφκνπ 4174/2013 ππφρξενη ζε ηεθκεξίσζε ησλ ηηκψλ
ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ είλαη : « Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο
ησλ πεξηπηψζεσλ γ΄ θαη δ΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, γηα ηηο
ζπλαιιαγέο θαζψο θαη ηε κεηαθνξά ιεηηνπξγηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε άιια
ζπλδεδεκέλα πξφζσπα θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηνπ ηδίνπ άξζξνπ θαη νη νπνίεο
εκπίπηνπλ ζην άξζξν 50 θαη 51 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, ππνρξενχληαη λα
ηεξνχλ Φάθειν Σεθκεξίσζεο ηηκψλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ ΚΦΓ.
Σελ ίδηα ππνρξέσζε ηήξεζεο έρνπλ θαη νη κφληκεο εγθαηαζηάζεηο αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ
ζηελ Διιάδα γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο θαη ηηο κεηαθνξέο ιεηηνπξγηψλ κε ην θεληξηθφ ή κε ηα
ζπλδεδεκέλα πξφζσπα ηνπ θεληξηθνχ ηνπο ζηελ αιινδαπή, θαζψο θαη ηα εκεδαπά λνκηθά
πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο θαη κεηαθνξέο ιεηηνπξγηψλ κε
κφληκεο εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαηεξνχλ ζηελ αιινδαπή ». Οη επηρεηξήζεηο απαιιάζζνληαη
απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο Φαθέινπ Σεθκεξίσζεο εθφζνλ : « Οη παξαπάλσ ζπλαιιαγέο ή
κεηαθνξά ιεηηνπξγηψλ αλέξρνληαη κέρξη εθαηφ ρηιηάδεο ( 100.000 ) επξψ εηεζίσο θαη
αζξνηζηηθψο φηαλ ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ ππφρξενπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε εθαηνκκχξηα
επξψ ( 5.000.000 ) αλά θνξνινγηθφ έηνο ή φηαλ νη παξαπάλσ ζπλαιιαγέο ή κεηαθνξά
ιεηηνπξγηψλ αλέξρνληαη κέρξη δηαθφζεο ρηιηάδεο επξψ ( 200.000 ) εηεζίσο θαη αζξνηζηηθψο,
φηαλ ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ ππφρξενπ ππεξβαίλεη ηα πέληε εθαηνκκχξηα επξψ ( 5.000.000 )
αλά θνξνινγηθφ έηνο » .
Γηα ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ηεθκεξίσζεο ππάξρνπλ δχν ηξνπνινγίεο , ε πξψηε
είλαη ε ΠΟΛ.1097/9-4-2014 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΠΟΛ. 1144/15-5-2014. Ο θάθεινο
ηεθκεξίσζεο απνηειείηαη απφ δχν βαζηθά κέξε, ηνλ ¨ βαζηθφ θάθειν ηεθκεξίσζεο ¨ θαη ηνλ
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¨ειιεληθφ θάθειν ηεθκεξίσζεο ¨ , ν νπνίνο ζπκπιεξψλεη ηνλ βαζηθφ θάθειν θαη
πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο πξνο ηεθκεξίσζε. Σα δχν κέξε ηνπ
θαθέινπ ηεθκεξίσζεο ππάξρνπλ εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε εκεδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ
ή λνκηθήο νληφηεηαο ην νπνίν ή ε νπνία είλαη κέινο νκίινπ ζε πνιπεζληθφ επίπεδν. Όηαλ
εκεδαπφ λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο κε άιια
ζπλδεδεκέλα λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο, εκεδαπέο ή αιινδαπέο ή κε κφληκεο
εγθαηαζηάζεηο ηνπο ζηελ αιινδαπή φπσο επίζεο θαη φηαλ κφληκεο εγθαηαζηάζεηο αιινδαπψλ
επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο κε ην θεληξηθφ ή κε ζπλδεδεκέλν
πξφζσπν ηνπ θεληξηθνχ ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηφηε ν θάθεινο ηεθκεξίσζεο απνηειείηαη κφλν
απφ ηνλ ¨ ειιεληθφ θάθειν ηεθκεξίσζεο ¨ .
Οη θαηεγνξίεο ζπλαιιαγψλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη ππνρξέσζε ηεθκεξίσζεο είλαη νη
ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ, πξψηεο χιεο, εκπνξεχκαηα, πξντφληα, δηθαηψκαηα, ινηπά άπια
πξντφληα θαη ππεξεζίεο, κάξθεηηλγθ θαη δηαθήκηζε, ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο,
κεηαβίβαζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ , εθκίζζσζε, έξεπλα θαη αλάπηπμε , ρξέε, θαηαλνκή
δαπαλψλ.
Ο ¨ βαζηθφο θάθεινο ηεθκεξίσζεο ¨ είλαη θνηλφο γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ νκίινπ
θαη πεξηέρεη θνηλέο ηππνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο γηα απηέο θαη ηηο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο
ηνπο. Αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη ν βαζηθφο θάθεινο είλαη ηα εμήο :
i.

κηα γεληθή πεξηγξαθή ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιιαγψλ πνπ έγηλαλ ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν
θνξνινγηθφ έηνο,

ii.

κία γεληθή πεξηγξαθή , ζε πεξίπησζε νκίινπ, ηεο νξγαλσηηθήο , λνκηθήο θαη
ιεηηνπξγηθήο δνκήο ηνπ πνπ πεξηιακβάλεη ην νξγαλφγξακκα, ηνλ θαηάινγν ησλ
κειψλ ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κφληκσλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη
πεξηγξαθή ηεο ζρέζεο ζχλδεζεο απηψλ, θαζψο θαη ηηο αιιαγέο ζε ζχγθξηζε κε ην
πξνεγνχκελν θνξνινγηθφ έηνο ζηελ ηδηνθηεζία ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ,
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ θνξνινγηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ
νκίινπ,

iii.

κηα γεληθή πεξηγξαθή ησλ ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ ή θαη ησλ κνλίκσλ
εγθαηαζηάζεψλ ηνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ πξνο ηεθκεξίσζε ζπλαιιαγέο,

iv.

κηα γεληθή πεξηγξαθή ησλ πξνο ηεθκεξίσζε ζπλαιιαγψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ
ηα ζπλδεδεκέλα πξφζσπα ζπγθεθξηκέλα, ηεο θχζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ( πψιεζε
αγαζψλ, παξνρή ππεξεζηψλ, ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, άπια πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία θαη άιια) , ηε ξνή ησλ ηηκνινγίσλ θαη ηνπ χςνπο ησλ ζπλαιιαγψλ,
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κηα γεληθή πεξηγξαθή ησλ επηηεινχκελσλ ιεηηνπξγηψλ , ησλ θηλδχλσλ πνπ

v.

αληηκεησπίδνληαη θαζψο θαη ησλ αιιαγψλ πνπ κπνξεί λα επέξρνληαη ζηηο ιεηηνπξγίεο
θαη ζηνπ θηλδχλνπο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν θνξνινγηθφ έηνο,
ηελ ηδηνθηεζία άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ κειψλ ηνπ νκίινπ ( δηπιψκαηα

vi.

επξεζηηερλίαο, εκπνξηθά ζήκαηα, εκπνξηθέο νλνκαζίεο, ηερλνγλσζία ) θαη ηελ
πιεξσκή ή είζπξαμε δηθαησκάησλ,
vii.

κία πεξηγξαθή ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηνπ νκίινπ πνπ λα εμεγεί ηελ ηήξεζε ηεο
αξρήο ηεο αλνηρηήο αγνξάο ( Arm‟s Length Principle ) ζηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο,

viii.

ηνλ θαηάινγν ζπκθσληψλ θαηαλνκήο θφζηνπο , απνθάζεσλ πξνέγθξηζεο
κεζνδνινγίαο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο θαη δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηα
κέιε ηνπ νκίινπ, ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο,

ix.

ηε πεξηγξαθή ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο ηνπ θνξνινγηθνχ
έηνπο , κε πξφζσπα πνπ ν ππφρξενο θαηέζηε ζπλδεδεκέλνο ή δηαθφπεθε ε ζρέζε
ζχλδεζεο εληφο ηνπ ηδίνπ θνξνινγηθνχ έηνπο, πξηλ ηελ ζχλδεζε ή κεηά ηε δηαθνπή
πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα, εάλ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ζπγθξηζηκφηεηαο,
λα ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία.

Ο « Διιεληθφο θάθεινο ηεθκεξίσζεο » πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία :
i.

Λεπηνκεξή

πεξηγξαθή

ηεο

επηρείξεζεο

θαη

ηεο

ζηξαηεγηθήο

ηεο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιιαγψλ πνπ έγηλαλ ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν
θνξνινγηθφ έηνο,
ii.

Λεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ πξνο ηεθκεξίσζε ζπλαιιαγψλ ε νπνία πεξηιακβάλεη , ηε
θχζε ησλ ζπλαιιαγψλ ( πψιεζε αγαζψλ, παξνρή ππεξεζηψλ, ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ζπλαιιαγέο, άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία), ηε ξνή ησλ ηηκνινγίσλ, ην χςνο ησλ
ζπλαιιαγψλ,

ηελ

πεξηγξαθή

ησλ

έθηαθησλ

ζπλαιιαγψλ

ή

γεγνλφησλ

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαθνξά ιεηηνπξγηψλ φπσο
απηή νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λφκνπ 4172/2013 ( Κψδηθαο
Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ) θαη ζε πεξίπησζε πψιεζεο ή αγνξάο ή κεηαβίβαζεο
άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε ή απφ ζπλδεδεκέλν πξφζσπν, πξφζζεηεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηέο ηηο ζπλαιιαγέο γηα ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ησλ ίζσλ
απνζηάζεσλ, δειαδή ηελ ηηκή ζηελ νπνία έλα αλεμάξηεην πξφζσπν ζα ήηαλ
δηαηεζεηκέλν λα πνπιήζεη ή κεηαβηβάζεη θαη ηελ αμία ζηελ νπνία έλα αλεμάξηεην
πξφζσπν ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλν λα πνπιήζεη ή κεηαβηβάζεη θαη ηελ αμία ζηελ νπνία
έλα αλεμάξηεην πξφζσπν ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλν λα απνθηήζεη ην ελ ιφγσ άπιν
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πεξηνπζηαθφ

ζηνηρείν

ππφ

ζπγθξίζηκεο

ζπλζήθεο,

ιακβάλνληαο

ππφςε

ηα

αλακελφκελα νθέιε θαη ηε ρξεζηκφηεηα γηα ηελ επηρείξεζή ηνπ,
iii.

πγθξηηηθή αλάιπζε δειαδή: ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ
ππεξεζηψλ , θαζψο θαη ζπλαθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε εζσηεξηθά ή θαη εμσηεξηθά
ζπγθξηηηθά ζηνηρεία εθφζνλ δηαηίζεληαη. Δηδηθνί παξάγνληεο πξέπεη λα ιεθζνχλ
ππφςε πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγεζεί ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη ε ζχκθσλε κε ηελ Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ
αλακελφκελα

νθέιε,

γεσγξαθηθνί

πεξηνξηζκνί,

κεηαβίβαζε

ηηκή φπσο ηα
δηθαησκάησλ

απνθιεηζηηθφηεηαο ή φρη , ζπκκεηνρή ηνπ απνθηψληνο ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο.
Αθφκα, ιεηηνπξγηθή αλάιπζε ζε επηηεινχκελεο ιεηηνπξγίεο, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο, ζπκβαηηθνχο φξνπο ,
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη εηδηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο επηρείξεζεο,
Δπεμήγεζε γηα ηελ επηινγή θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ πξνζδηνξηζκνχ

iv.

ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ,
Πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο ηνπ ππφρξενπ ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ

v.

ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ,
Γέζκεπζε ηνπ ππφρξενπ λα παξέρεη θάζε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία ζρεηηθή κε

vi.

ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο θαη
εληφο ηεο εχινγεο πξνζεζκίαο ηδηαηηέξσο ζηελ πεξίπησζε θνξνινγηθνχ ειέγρνπ,
Γηθαηνιφγεζε ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ

vii.

ηεο αλαπξνζαξκνγήο φηαλ ν ππφρξενο

αλαπξνζαξκφδεη ηα θνξνινγεηέα θέξδε ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ
Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ,
viii.

Πεξηγξαθή θαη ιεπηνκεξή αηηηνιφγεζε ηπρφλ πξνζαξκνγψλ πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ
επίηεπμε ζπγθξηζηκφηεηαο,

ix.

Πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγνχληαη κε ζπλδεδεκέλα πξφζσπα
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ή έρνπλ ηε θνξνινγηθή ηνπο θαηνηθία ζε θξάηε κε
ζπλεξγάζηκα ζην θνξνινγηθφ ηνκέα , πνπ ζε πεξίπησζε νκίινπ ζα πεξηιακβάλνπλ
θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ησλ
ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ,

x.

Γηάγξακκα ξνήο ησλ ζπλαιιαγψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ έθηαθησλ ,

xi.

Αληίγξαθα ησλ ζπκβάζεσλ πνπ δηέπνπλ ηηο ππφ ηεθκεξίσζε ζπλαιιαγέο .

Σα ζηνηρεία ηνπ « βαζηθνχ θαθέινπ ηεθκεξίσζεο » φηαλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπφ φκηιν
εηαηξηψλ ηεξνχληαη ζε γιψζζα δηεζλψο απνδεθηή πνπ ζπλήζσο είλαη ηα αγγιηθά θαη
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έρνπλ ηελ ππνρξέσζε κεηάθξαζήο ηνπ ζηελ ειιεληθή εθφζνλ ην δεηήζεη ε θνξνινγηθή
αξρή, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα εκεξψλ (30) απφ ηελ
ζηηγκή πνπ ζα ππνβιεζεί ην αίηεκα. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ
δηαηεξνχληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Δπηπιένλ ν θάθεινο ηεξείηαη είηε ζε έληππε είηε ζε
ειεθηξνληθή κνξθή.
ηνλ θάθειν ηεθκεξίσζεο πεξηιακβάλεηαη εηδηθφ θεθάιαην φπνπ πεξηγξάθνληαη
θάπνηα γεγνλφηα πνπ νθείινληαη ζε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο ζε
ζρέζε κε πξνεγνχκελν θνξνινγηθφ έηνο θαη έηζη έρνπλ αληίθηππν ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ. Σφζν ν βαζηθφο φζν θαη ν Διιεληθφο θάθεινο ηεθκεξίσζεο
ζα πξέπεη λα επαλεμεηάδνληαη θαη λα επηθαηξνπνηνχληαη εθφζνλ ππάξρεη θάπνηα αιιαγή
ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη επεξεάδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη ν
θάθεινο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην επφκελν θνξνινγηθφ έηνο. Ζ
επηθαηξνπνίεζε ηνπ θαθέινπ ηεθκεξίσζεο γίλεηαη εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ην ηέινο
ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ πξνέθπςε ε αλάγθε
επηθαηξνπνίεζεο.
Ζ ζέζε ηνπ θαθέινπ ηεθκεξίσζεο είλαη ζηελ έδξα ηνπ ππφρξενπ θαη δηαηεξείηαη θαη
δηαθπιάζζεηαη γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ππάξρεη ε ππνρξέσζε δηαθχιαμεο ησλ
βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. Όηαλ ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δεηήζεη ηνλ θάθειν απφ ηελ
εθάζηνηε επηρείξεζε , ηφηε ν ππφρξενο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηνλ ζέζεη ζηελ δηάζεζή ηεο
εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ην ζρεηηθφ αίηεκα ηεο παξαπάλσ.
Ο ζπλνπηηθφο πίλαθαο πιεξνθνξηψλ είλαη ζπλνδεπηηθφο ηνπ θαθέινπ ηεθκεξίσζεο
θαη ππνβάιιεηαη πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ θνξνινγηθά νη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο.
Πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο ελφηεηεο νη νπνίεο είλαη : α) Σα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, β) ηελ
ιεηηνπξγηθή ηαπηφηεηα, γ) ηνλ θαηάινγν ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ πξνο
ηεθκεξίσζε θαη δ) ηηο γλσζηνπνηήζεηο. Ζ ιεηηνπξγηθή ηαπηφηεηα πεξηιακβάλεη
πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο
γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θηλδχλνπο ηεο
επηρείξεζεο. Ο θαηάινγνο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο φπσο κε
πνηα ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε θάπνηα ζπλαιιαγή, ηα ζηνηρεία ηεο
ζπλαιιαγήο φπσο ην πνζφ θαη ηελ κέζνδν ηεθκεξίσζεο πνπ εθάξκνζε ε εηαηξία. ηηο
γλσζηνπνηήζεηο αλ έρεη θαηαξηηζηεί θάθεινο ηεθκεξίσζεο θαη αλ ππάξρεη θάπνηα
δηαδηθαζία πξνέγθξηζεο κεζνδνινγίαο θαη ηη πιηθφ ηεθκεξίσζεο ζε απηή ηελ πεξίπησζε.
Σέινο, ν ζπλνπηηθφο πίλαθαο πιεξνθνξηψλ ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ Φνξνινγηθή
Γηνίθεζε εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ην ηέινο θάζε θνξνινγηθνχ έηνπο.
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ην άξζξν 56 ηνπ λφκνπ 4174/2013 πξνβιέπνληαη ηα πξφζηηκα εθπξφζεζκεο
ππνβνιήο ή κε ππνβνιήο ή αλαθξηβνχο / αηεινχο πλνπηηθνχ Πίλαθα Πιεξνθνξηψλ ή
Φαθέινπ Σεθκεξίσζεο. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ νξίδεηαη
φηη,

ζε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο

πλνπηηθνχ

Πίλαθα Πιεξνθνξηψλ ηεο

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κψδηθα επηβάιιεηαη πξφζηηκν ππνινγηδφκελν ζε
πνζνζηφ έλα ρηιηνζηφ ( 1/1000 ) ησλ δεινχκελσλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ ππφρξενπ
θνξνινγνχκελνπ . Σν παξαπάλσ πξφζηηκν δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ
( 1000) επξψ θαη κεγαιχηεξν ησλ δέθα ρηιηάδσλ επξψ ( 10.000 ) . Απηφ ην πξφζηηκν
επηβάιιεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Φάθεινο Σεθκεξίσζεο δελ ηίζεηαη ζηε δηάζεζε
ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο κέζα ζηελ νξηδφκελε πξνζεζκία ή ππνβάιιεηαη κε κε
πιήξεο ή αλεπαξθέο πεξηερφκελν. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή αλαθξηβνχο ή αηεινχο
πλνπηηθνχ Πίλαθα Πιεξνθνξηψλ ή κε δηάζεζεο ηνπ Φαθέινπ Σεθκεξίσζεο ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ θψδηθα ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε επηβάιιεηαη
πξφζηηκν ππνινγηδφκελν ζε πνζνζηφ έλα εθαηνζηφ ( 1/100 ) ησλ δεινχκελσλ
αθαζάξηζησλ εζφδσλ, πεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε δηφξζσζεο θεξδψλ ηνπ ππφρξενπ
θνξνινγνχκελνπ. Σν παξαπάλσ πξφζηηκν δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ δέθα
ρηιηάδσλ επξψ ( 10.000 ) θαη κεγαιχηεξν ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ επξψ ( 100.000 ) . ε
πεξίπησζε ππνηξνπήο εληφο πέληε εηψλ ην πξφζηηκν αλέξρεηαη ζην δηπιάζην ηνπ αξρηθνχ
πξνζηίκνπ θαη ζε πεξίπησζε δεχηεξεο ππνηξνπήο εληφο πέληε εηψλ, ηφηε ην πξφζηηκν
αλέξρεηαη ζην ηεηξαπιάζην ηνπ αξρηθνχ .
ην άξζξν 22 ηνπ λφκνπ 4174/2013 νξίδεηαη ε Πξνέγθξηζε Μεζνδνινγίαο
Δλδννκηιηθήο Σηκνιφγεζεο . Όπσο αλαιχζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο ε πξνέγθξηζε αλαθέξεηαη ζηελ ζχλαςε ζπκθσλίαο Πξνθαζνξηζκέλεο Σηκνιφγεζεο
( ΑΡΑ ) θαη ην πιενλέθηεκα πνπ πξνζθέξεη κηα ηέηνηα ζπκθσλία είλαη φηη δεκηνπξγείηαη έλα
ζηαζεξφ θνξνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ επηρείξεζε θαη γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ε δηνίθεζε ηη
λα πεξηκέλεη απφ έλαλ θνξνινγηθφ έιεγρν.
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ παξαπάλσ λφκνπ , νη ηηκέο ησλ
ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε πνπ ζα ηεξήζεη ηελ
πξνέγθξηζε είλαη ζχκθσλεο κε φζα νξίδνληαη ζηελ Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ θαη ν
θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο πεξηνξίδεηαη ζηελ επαιήζεπζε , φηη ηεξήζεθαλ ηα
νξηδφκελα ζηελ απφθαζε πξνέγθξηζεο θαη φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνηλ νη παξαδνρέο, νη
πεξηζηάζεηο θαη νη φξνη ζηηο νπνίεο απηή βαζίζηεθε.
Σν αληηθείκελν ηεο πξνέγθξηζεο απνηειεί ην ελδεδεηγκέλν ζχλνιν θξηηεξίσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηε δηάξθεηα
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κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Σα θξηηήξηα απηά πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηε
ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν ηεθκεξίσζεο, ηα ζηνηρεία ζχγθξηζεο ή αλαθνξάο θαη ηηο ζρεηηθέο
πξνζαξκνγέο θαζψο θαη ηηο θξίζηκεο παξαδνρέο γηα ηηο κειινληηθέο ζπλζήθεο. Ζ Γηεχζπλζε
Διέγρσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ θαη Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ
είλαη ην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ πξνέγθξηζεο κεζνδνινγίαο
ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο. Ζ ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη εληφο εθαηφλ είθνζη εκεξψλ απφ
ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο . Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο απφθαζεο πξνέγθξηζεο δελ δχλαηαη λα
ππεξβαίλεη ηα ηέζζεξα έηε θαη ε ρξνληθή ηζρχο ηεο δελ δχλαηαη λα αλαηξέρεη ζε θνξνινγηθφ
έηνο πνπ έρεη παξέιζεη θαηά ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο πξνέγθξηζεο.
Σα είδε πξνέγθξηζεο κεζνδνινγίαο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο είλαη είηε κνλνκεξή,
είηε δηκεξή ή πνιπκεξή. ηελ πεξίπησζε ηεο κνλνκεξήο ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζηελ
δηαδηθαζία είλαη ε αηηνχζα επηρείξεζε θαη ε Γηεχζπλζε Διέγρσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ σο αξκφδηα αξρή. ηελ πεξίπησζε ηεο δηκεξνχο ή πνιπκεξνχο , ηα
ζπκβαιιφκελα κέξε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαπξαγκάηεπζε είλαη νη αξκφδηεο αξρέο ησλ
εκπιεθφκελσλ θξαηψλ θαη φρη ε αηηνχζα ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε.
πλνπηηθά ηα βήκαηα γηα ηελ δηαδηθαζία πξνέγθξηζεο, νξίδεηαη φηη αξρηθά
ππνβάιιεηαη αίηεζε πξνθαηαξθηηθήο δηαβνχιεπζεο , ζηελ ζπλέρεηα εληφο ηξηάληα εκεξψλ
απφ ηελ πξνθαηαξθηηθή δηαβνχιεπζε ππνβάιιεηαη ε αίηεζε πξνέγθξηζεο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο
αίηεζεο δηαξθεί κέρξη εθαηφλ είθνζη κέξεο θαη φηαλ νινθιεξσζεί ε ζχληαμε ηνπ εγγξάθνπ κε
ηηο απνθάζεηο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο νξίδεηαη ε ηειηθή ζπλάληεζε κε ηνλ ππνςήθην
θνξνινγνχκελν. Δθφζνλ απαηηείηαη ππνβάιιεηαη αίηεκα ζπλελλφεζεο κε ηηο αιινδαπέο
αξρέο ηξίησλ εκπιεθφκελσλ θξαηψλ κε ηα νπνία ηζρχεη ε χκβαζε πεξί Απνθπγήο Γηπιήο
Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο.
Σν λνκηθφ θαη θνξνινγηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο ζηελ ρψξα
καο νινθιεξψλεηαη κε ηνπο παξαπάλσ λφκνπο θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ αλαιχζεθαλ.
Μέζσ ηεο λνκνζεζίαο πνπ θηλείηαη κε γλψκνλα ηελ Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ πνπ
ζεζπίζηεθε απφ ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο κε απψηεξν ζθνπφ
ζηελ κείσζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη θνξναπνθπγήο ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ θαη γεληθφηεξα
ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ρψξα καο.
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Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη λφκνη θαη νη ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ αλαιχζεθαλ πξνο
δηεπθφιπλζε ησλ αλαγλσζηψλ :
1) Νφκνο 2238/1994
2) Νφκνο 3728/2008
3) Νφκνο 4110/2013
4) Νφκνο 4172/2013
5) Νφκνο 4174/2014
6) ΠΟΛ 1179/19-07-2013
7) ΠΟΛ 1097/09-04-2014
8) ΠΟΛ 1144/15-05-2014
9) ΠΟΛ 1142/02-07-2015
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5Ο
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ
ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ
Ζ δηεζλνπνίεζε ηεο αγνξάο

επλνεί ηελ δεκηνπξγία πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ

εμάπισζε ηνπ φγθνπ ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο ζε πνιιέο ρψξεο. Απηφ ην γεγνλφο θαζηζηά
επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ησλ εηαηξηψλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο θνξνινγηθέο θαη
λνκνζεηηθέο αξρέο ησλ ρσξψλ πνπ εδξεχνπλ. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο πνπ νη εηαηξίεο
πξαγκαηνπνηνχλ ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηνπο θαη ε
απνθπγή πςειήο θνξνινγίαο. Ζ πξνζαξκνγή ησλ εηαηξηψλ ζηνπο εθάζηνηε λφκνπο θαη
θαλφλεο είλαη δχζθνιε αιιά πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηα φζα νξίδνπλ νη θνξνινγηθέο αξρέο
θάζε θξάηνπο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο ή λα πξνζαξκνζηνχλ κε βάζε ηηο θαηεπζπληήξηεο
γξακκέο ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο.
Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΑ κε ηελ Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ
απνηεινχλ πιένλ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ
δηεζλψο. Ζ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε αλαθέξεηαη ζηελ ηηκνιφγεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηα
νπνία αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ηεθκεξίσζε ησλ ηηκψλ ησλ
ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ απνηειεί ησλ ππξήλα ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ησλ πνιπεζληθψλ
εηαηξηψλ. Απνηειεί ζέκα πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηηο εηαηξίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ εγρψξηεο
αιιά θαη δηεζλείο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο θαη απαηηεί ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ θαη
απνηειεζκαηηθφ θνξνινγηθφ ζρεδηαζκφ. Ζ ζρεηηθή λνκνζεζία πξνβιέπεη έλα πιαίζην
θαλφλσλ γηα ηελ ζπκκφξθσζε ησλ εηαηξηψλ αιιά θαη πνηλέο ζε παξαβάζεηο θαη πεξηπηψζεηο
κε ζπκκφξθσζεο.
Έρνπλ ζεζπηζηεί νξηζκέλεο κέζνδνη ηεθκεξίσζεο ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο θαη
απηέο είλαη , ε Μέζνδνο ηεο πγθξίζηκεο κε Διεγρφκελεο Σηκήο, ε Μέζνδνο ηεο Σηκήο
Μεηαπψιεζεο Μείνλ, ε Μέζνδνο ηνπ Κφζηνπο ζπλ Κέξδνο, ε Μέζνδνο ην Δπηκεξηζκνχ ηνπ
θέξδνπο θαη ε Μέζνδνο ηνπ Καζαξνχ Κέξδνπο πλαιιαγήο. Ζ επηινγή ηεο κεζφδνπ
πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ε θάζε επηρείξεζε. Παξφια
απηά ν ΟΟΑ δελ πξνηείλεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κέζνδν σο νξζφηεξε αιιά ε επηρείξεζε
πξέπεη λα επηιέμεη πνηα κέζνδν ζεσξεί φηη ζα ηελ βνεζήζεη πεξηζζφηεξν πξνθεηκέλνπ λα
ηεθκεξηψζεη ηηο ελδννκηιηθέο ηεο ζπλαιιαγέο.
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Αθφκα έλα ρξήζηκν εξγαιείν ηνπ θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
θελψλ ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία είλαη ην ζρέδην δξάζεο γηα ηελ Γηάβξσζε Βάζεο θαη
Μεηαθνξά Κεξδψλ πνπ αλέπηπμε ν ΟΟΑ. χκθσλα κε ην ζρέδην νη εηαηξίεο πξέπεη λα
εμεηάζνπλ πηζαλέο αδπλακίεο ηνπο σο πξνο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ θαη λα ιάβνπλ κέηξα
βειηίσζεο πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ νπνηνδήπνηε θφζηνο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο είηε απηφ
είλαη ε επηβνιή θάπνηνπ πξνζηίκνπ ή αθφκα θαη ε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο.
Ο πεξηνξηζκφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε
εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο έγηλε ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν ρσξίο ηελ ρξήζε πνζνηηθψλ κεζφδσλ.
Ωζηφζν πξνηείλεηαη σο κειινληηθή έξεπλα ε εμέηαζε ησλ επηδξάζεσλ ησλ ελδννκηιηθψλ
ζπλαιιαγψλ

ζηηο

νηθνλνκηθέο

θαηαζηάζεηο

κε

ηε

ρξήζε

εκπεηξηθήο

αλάιπζεο.

πκπεξαζκαηηθά, ε πξνζπάζεηα ειέγρνπ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ είλαη έλα
δχζθνιν επίηεπγκα θαη

απαηηεί απζηεξή

ζπλεξγαζία κεηαμχ

ησλ θξαηψλ πνπ

πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαιιαγέο απφ πνιπεζληθέο εηαηξίεο. Ο έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε
ηελ ζπλεξγαζία ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ πνπ εθηεινχλ ειέγρνπο ζηηο εηαηξίεο. Γηα λα
απνθεχγνληαη θαηλφκελα θνξνδηαθπγήο θαη θνξναπνθπγήο πξέπεη θαη νη εηαηξίεο λα ηεξνχλ
ηνπο θαλφλεο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο θαη λα εθαξκφδνπλ ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ πνπ
αθνξνχλ ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
1) Αίηεζε πξνέγθξηζεο κεζνδνινγίαο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο
ΑΗΣΖΖ ΠΡΟΔΓΚΡΗΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΝΓΟΟΜΗΛΗΚΖ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ
Ζ ελ ιφγσ αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο πξνέγθξηζεο κεζνδνινγίαο ελδννκηιηθήο
ηηκνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΠΟΛ 1284 (ΦΔΚ Β‟ 3366/31-12-2013) Απφθαζεο ηνπ Γ.Γ.Γ.Δ.
θαη θαη‟ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.4174/ (ΦΔΚ 170 Α‟).

Αζήλα,

/

/201….

Αξ. Πξση.:
ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΗΣΟΤΝΣΟ12:
1. Δπσλπκία:
2. Α.Φ.Μ.:

ΠΡΟ:

3. Γ/λζε:

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ
ΔΟΓΩΝ

4. Αξκφδηα Γ.Ο.Τ.:

ΓΔΝ.

Γ/ΝΖ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

ΓΗΟΗΚΖΖ
5. Νφκηκνο Δθπξφζσπνο /Τπεχζπλνο Δπηθνηλσλίαο: Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ/TMHMA Γ‟
6. Αξηζ. Σειεθψλνπ ζηαζεξφ/θηλεηφ:
7.

E-mail:

Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10
Σ.Κ. 101 84 – ΑΘΖΝΑ

KOIN:
Γ/ΝΖ

ΓΗΔΘΝΩΝ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΥΔΔΩΝ
Γ/λζε:Kαξ.εξβίαο 8
Σ.Κ. 101 83 - ΑΘΖΝΑ

12

Στθ παρ.1 του άρκρου 22 του ν.4174/2013(ΦΕΚ 170 Α’) και ςτο άρκρο 1 τθσ ΠΟΛ 1284 (ΦΕΚ Β’ 3366/31-12-2013)
ορίηονται τα ςυνδεδεμζνα πρόςωπα που δφναται να υποβάλουν αίτθςθ.
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Με ηελ παξνχζα αηηνχκεζα ηελ δηαπξαγκάηεπζε πξνέγθξηζεο κεζνδνινγίαο ελδννκηιηθήο
ηηκνιφγεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα:
Α. Δίδνο πξνέγθξηζεο κεζνδνινγίαο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο:


1. Μνλνκεξήο



2. Γηκεξήο
Δκπιεθφκελεο Υψξεο13: α. Διιάδα  β. …………..
3. Πνιπκεξήο
Δκπιεθφκελεο Υψξεο2: α. Διιάδα  β. ………….
α. Διιάδα  γ. …………… θ.ιπ.
/

Β. Xξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν δεηείηαη ε πξνέγθξηζε: απφ
/ 201…



/

/ 201… έσο

Γ. Δπσλπκία ησλ ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ ηα νπνία ζα αθνξά ε πξνέγθξηζε ελδννκηιηθήο
ηηκνιφγεζεο:

Γ. Δάλ ππνβάιεηε αίηεζε γηα δηκεξή ή πνιπκεξή πξνέγθξηζε ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο, ηα
εκπιεθφκελα ζπλδεδεκέλα πξφζσπα έρνπλ ππνβάιεη ηε ζρεηηθή αίηεζε ζηηο αξκφδηεο αξρέο
ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο;

Γ1. Δάλ λαη, επηζπλάςηε αληίγξαθν ηεο αίηεζεο. Δάλ φρη πφηε πξνηίζεληαη λα ππνβάινπλ
ηελ αίηεζε;

Δ. ηνηρεία εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαβνχιεπζε ηεο
πξνέγθξηζεο κεζνδνινγίαο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο:

13

Με τισ οποίεσ υφίςταται Σφμβαςθ περί Αποφυγισ Διπλισ Φορολογίασ.
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Σ. ηνηρεία παξαβφινπ14 (αξηζκφο, εκεξνκελία, πνζφ):

Ε. ηνηρεία πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ αίηεζε:
1. Γεληθή πεξηγξαθή, ζε πεξίπησζε νκίινπ, ηεο νξγαλσηηθήο, λνκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο
δνκήο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κφληκσλ εγθαηαζηάζεσλ, κε δηαγξακκαηηθή
απεηθφληζε ηεο ζρέζεο ζχλδεζεο απηψλ.
2. Σα ζηνηρεία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ κφληκσλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο πξνο εμέηαζε ζπλαιιαγέο.
3. πλνπηηθή/δηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ επηρεηξεκαηηθνχ
κνληέινπ ηνπ αηηνχληνο.
4. Πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπλαιιαγψλ πνπ ζα θαιχπηεη ε αίηεζε, κε αλαθνξά
ζηε ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε εκπιεθφκελνπ κέξνπο θαη πξφβιεςε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ
ζπλαιιαγψλ. Ζ ξνή ησλ ζπλαιιαγψλ ελδείθλπηαη λα απεηθνληζηεί δηαγξακκαηηθά.
5. Aλαθνξά φισλ ησλ άιισλ ξνψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ αηηνχληνο (φγθνο θαη αμία) πνπ κπνξεί
λα επεξεάδνπλ ηελ ηηκνιφγεζε ησλ θαιππηφκελσλ ζπλαιιαγψλ.
6. Αλάιπζε επηρεηξεκαηηθνχ θιάδνπ θαη αγνξάο
Α. Αλάιπζε ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ν αηηψλ θαζψο θαη πεξηγξαθή ησλ
βηνκεραληθψλ/εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ.
Β. Αλάιπζε ησλ αγνξψλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ρσξψλ.
Γ. Αλαθνξά θαη πξνθίι ησλ αληαγσληζηψλ θαη ηνπ κεξηδίνπ πνπ θαηέρνπλ ζηελ αγνξά.
Γ. Γεληθά θιαδηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο θαη κειέηεο (φπνπ
ππάξρνπλ).
7. πγθξηηηθή αλάιπζε
Α. Λεπηνκεξή ιεηηνπξγηθή αλάιπζε ηνπ αηηνχληνο θαη φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ αλαθνξηθά
κε ηηο ζπλαιιαγέο πνπ ζα θαιχπηεη ε πξνέγθξηζε.
Β. Πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ ηνπο νπνίνπο ζα αλαιακβάλεη θάζε νληφηεηα
ζην πιαίζην ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ ζα θαιχπηεη ε πξνέγθξηζε.
Γ. Πεξηγξαθή ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ελζψκαησλ θαη άπισλ) πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεί θάζε νληφηεηα ζην πιαίζην ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ ζα θαιχπηεη ε πξνέγθξηζε.
ε πεξίπησζε πνπ επί ησλ αλσηέξσ (Α,Β,Γ) έρνπλ επέιζεη αιιαγέο ζε ζρέζε κε ην
πξνεγνχκελν θνξνινγηθφ έηνο, πεξηγξαθή απηψλ.
Γ. Δπηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, ηξέρσλ θαη κειινληηθφο
πξνυπνινγηζκφο, πξνβνιέο θαη επηρεηξεκαηηθά πιάλα γηα ηελ πεξίνδν πνπ ζα θαιχπηεη ε
πξνέγθξηζε, γεληθέο επηρεηξεκαηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ηάζεηο, κειινληηθφο επηρεηξεκαηηθφο
ζρεδηαζκφο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ φηη αθνξά ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε, ηελ παξαγσγή θαη
ηελ πξνψζεζε πσιήζεσλ.
Δ. Αληίγξαθα εηήζησλ εθζέζεσλ ησλ ειεγθηψλ ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ εηψλ.

14

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 16 τθσ ΠΟΛ 1284 (ΦΕΚ Β’ 3366/31-12-2013), απαραίτθτθ προχπόκεςθ
για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ αποτελεί θ καταβολι παραβόλου φψουσ πζντε χιλιάδων (5.000) ευρϊςε
περίπτωςθ μονομεροφσ και φψουσ δζκα χιλιάδων (10.000) ευρϊ ανά εμπλεκόμενθ χϊρα ςε περίπτωςθ
διμεροφσ ι πολυμεροφσ, το οποίο κα επιςυνάπτεται ςε αυτιν. Σε περίπτωςθ μθ καταβολισ του ωσ άνω
παραβόλου θ αίτθςθ ΔΕΝ κα εξετάηεται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ.
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Σ. Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ εηψλ θαη ζε πεξίπησζε νκίινπ θαη ησλ
ελνπνηεκέλσλ.
Ε. Αληίγξαθα δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ εηψλ.
Ζ. ε πεξίπησζε πνπ νη ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο έρνπλ ειεγρζεί γηα πξνεγνχκελα θνξνινγηθά
έηε θαη έρεη εθδνζεί νξηζηηθή πξάμε, αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο ειέγρνπ.
Θ. Οηθνλνκηθά ζηνηρεία αλά γξακκή πξντφληνο, κνλάδα θαη γεσγξαθηθή πεξηνρή ησλ
ηειεπηαίσλ ηξηψλ εηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλαιιαγέο γηα ηηο νπνίεο δεηείηαη ε πξνέγθξηζε.
Η. Αληίγξαθα ζρεηηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κειεηψλ θαη κειεηψλ έξεπλαο αγνξάο (εθφζνλ
πθίζηαληαη).
Κ. ε πεξίπησζε πνπ γηα ηηο ζπλαιιαγέο γηα ηηο νπνίεο δεηείηαη ε πξνέγθξηζε ππάξρνπλ
ζπκβάζεηο, αληίγξαθα απηψλ.
8. Δλδννκηιηθή ηηκνιφγεζε
Α. Αλάιπζε ησλ κεζφδσλ ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο θαη ιφγνο πνπ θαζεκία απφ απηέο
πξνηείλεηαη ή φρη φζνλ αθνξά ηηο ζπλαιιαγέο γηα ηηο νπνίεο δεηείηαη ε πξνέγθξηζε.
Β. Λεπηνκεξή αλάιπζε ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο ν αηηψλ ζεσξεί φηη ε πξνηεηλφκελε
κεζνδνινγία ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο είλαη ε θαηαιιειφηεξε.
Γ. Κξηηήξηα επηινγήο ζπγθξηηηθνχ δείγκαηνο θαη πξνηεηλφκελεο πξνζαξκνγέο γηα ηελ
επίηεπμε ζπγθξηζηκφηεηαο
Γ. Κξίζηκεο παξαδνρέο ζηηο νπνίεο ζα βαζίδεηαη ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία
Δ. Σξφπνο εθαξκνγήο ηεο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπ ζηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ
απφθαζε πξνέγθξηζεο.
Σ. Μέζνδνη ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο, πνιηηηθή θαη πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
απφ ηνλ
αηηνχληα θαη ηα ζπλδεδεκέλα πξφζσπα γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ ζα θαιχπηεη ε
απφθαζε πξνέγθξηζεο θαηά ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα.
Αλαθνξά ζε ηπρφλ πθηζηάκελεο κνλνκεξείο/δηκεξείο ή πνιπκεξείο ΑΡΑ πνπ έρνπλ
ζπλαθζεί κε άιιεο θνξνινγηθέο δηνηθήζεηο θαη αθνξνχλ ίδηεο ζπλαιιαγέο.
10. Οπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηνλ αηηνχληα.
9.

«Βάζεη ησλ πξνβιεπφκελσλ πνηλψλ πεξί ςεπδνχο δήισζεο, δειψλσ φηη έρσ εμεηάζεη απηή
ηελ αίηεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ , θαη απφ φζα είκαη ζε ζέζε
λα γλσξίδσ θαη λα πηζηεχσ, ε αίηεζε πεξηέρεη φια ηα ζρεηηθά κε απηή γεγνλφηα θαη φηη ηα
γεγνλφηα απηά είλαη αιεζηλά, ζσζηά θαη πιήξε.»
Ζκεξνκελία__________
Ο-Ζ Αηηψλ/ζα______
(θξαγίδα/Τπνγξαθή)
εκ.: Οζα απφ ηα αηηνχκελα ζηνηρεία έρνπλ ήδε πξνζθνκηζηεί ζην πιαίζην ηεο
πξνθαηαξθηηθήο δηαβνχιεπζεο δελρξεηάδεηαη λα επηζπλαθζνχλ.
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2) Αίηεζε Πξνθαηαξθηηθήο Γηαβνχιεπζεο
ΑΗΣΖΖ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ
Ζ ελ ιφγσ αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνθαηαξθηηθνχ ζηαδίνπ ηεο δηαδηθαζίαο
πξνέγθξηζεο κεζνδνινγίαο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηεο
ΠΟΛ 1284 (ΦΔΚ Β‟ 3366/31-12-2013) Απφθαζεο ηνπ Γ.Γ.Γ.Δ. θαη θαη‟ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 22 ηνπ λ.4174/ (ΦΔΚ 170 Α‟).

Αζήλα,

/

/201….

Αξ. Πξωη:

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΗΣΟΤΝΣΟ:
1. Δπσλπκία:
2. Α.Φ.Μ.:

ΠΡΟ:

3. Γ/λζε:

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ
ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ

4. Αξκφδηα Γ.Ο.Τ.:

ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ
ΓΗΟΗΚΖΖ

5. Νφκηκνο Δθπξφζσπνο /Τπεχζπλνο Δπηθνηλσλίαο:

Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΧΝ/ΣΜΖΜΑ Γ’

6. Αξηζ. Σειεθψλνπ ζηαζεξφ/θηλεηφ:

Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10

7. E-mail:

Σ.Κ. 101 84 – ΑΘΖΝΑ

Με ηελ παξνύζα αηηνύκεζα ηε δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθήο δηαβνύιεπζεο γηα ηελ
ππνβνιή αίηεζεο πξνέγθξηζεο κεζνδνινγίαο ελδννκηιηθήο
ηηκνιόγεζεοζπγθεθξηκέλωλ κειινληηθώλ δηαζπλνξηαθώλ ζπλαιιαγώλ κε
ζπλδεδεκέλα πξόζωπα.
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Α. Δίδνο πξνέγθξηζεο κεζνδνινγίαο ελδννκηιηθήο ηηκνιόγεζεο:


1. Μνλνκεξήο

(ζηε πεξίπησζε πνπ νη κειινληηθέο δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο ζα δηελεξγεζνύλ κε
ζπλδεδεκέλα πξόζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε ρώξεο κε ηηο νπνίεο πθίζηαηαη Σύκβαζε πεξί
Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο αιτιολογήστε ηελ επηινγή ζαο).

4.
2. Γηκεξήο

Δκπιεθφκελεο Υψξεο15: α. Διιάδα β. …………..
3. Πνιπκεξήο

Δκπιεθφκελεο Υψξεο2: α. Διιάδα β. ………….
α. Διιάδα γ. …………… θ.ιπ.
β. Υξνληθό δηάζηεκαγηα ην νπνίν δεηείηαη ε πξνέγθξηζε: απφ
201… έσο
/
/ 201…

/

Β. Πξνηεηλόκελε/εο Ζκεξνκελία/εο Πξνθαηαξθηηθήο πλάληεζεο: α.
201… &β.

/

/

/

/

/ 201….

Γ. ηνηρεία εμνπζηνδνηεκέλωλ εθπξνζώπωλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ
Πξνθαηαξθηηθή πλάληεζε:
Γ. ηνηρεία παξαβόινπ(αξηζκόο, εκεξνκελία, πνζό):
Δ. ηνηρεία πνπ πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη ζηελ αίηεζε εθδήιωζεο
ελδηαθέξνληνο (θαηά πξνηίκεζε) ή λα πξνζθνκίδνληαη θαηά ηελ νξηζζείζα
πξνθαηαξθηηθή ζπλάληεζε:
2. Γεληθή πεξηγξαθή, ζε πεξίπησζε νκίινπ, ηεο νξγαλσηηθήο, λνκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο
δνκήο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κφληκσλ εγθαηαζηάζεσλ, κε δηαγξακκαηηθή
απεηθφληζε ηεο ζρέζεο ζχλδεζεο απηψλ.
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3. Σα ζηνηρεία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κφληκσλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο πξνο
εμέηαζε ζπλαιιαγέο.
4. πλνπηηθή/δηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ επηρεηξεκαηηθνχ
κνληέινπ ηνπ αηηνχληνο.
5. πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπλαιιαγψλ πνπ ζα θαιχπηεη ε
αίηεζε, κε αλαθνξά ζηε ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε εκπιεθφκελνπ κέξνπο θαη πξφβιεςε
ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ. Ζ ξνή ησλ ζπλαιιαγψλ ελδείθλπηαη λα
απεηθνληζηεί δηαγξακκαηηθά.
6. πλνπηηθή αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ επηηειεί, ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλεη
θαη ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ελζψκαησλ θαη άπισλ) πνπ ρξεζηκνπνηεί
θάζε εκπιεθφκελν κέξνο. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ επέιζεη αιιαγέο, ζε ζρέζε κε ην
πξνεγνχκελν θνξνινγηθφ έηνο, επί ησλ αλσηέξσ, πεξηγξαθή απηψλ ησλ αιιαγψλ.
7. ε πεξίπησζε πνπ γηα ηηο θαιππηφκελεο ζπλαιιαγέο ππάξρνπλ ζπκβάζεηο, αληίγξαθα
απηψλ.
8. ε πεξίπησζε πνπ νη ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο έρνπλ ειεγρζεί γηα πξνεγνχκελα
θνξνινγηθά έηε ζηα πιαίζηα ειέγρνπ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη έρεη εθδνζεί
νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ, αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο
ειέγρνπ.
9. Πεξηγξαθή ηεο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπ θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ ελδννκηιηθψλ
ζπλαιιαγψλ θαη αηηηνιφγεζε ηεο επηινγήο ηεο.
10. Κξίζηκεο παξαδνρέο ζηηο νπνίεο ζα βαζίδεηαη ε σο άλσ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία.
11. Πξνηεηλφκελα θξηηήξηα ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο.
12. Πξνηεηλφκελεο πξνζαξκνγέο γηα επίηεπμε ζπγθξηζηκφηεηαο.
13. Σξφπνο αλαπξνζαξκνγήο θνξνινγεηέσλ θεξδψλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί
ζπκκφξθσζε κε ηελ «Αξρή ησλ ίζσλ Απνζηάζεσλ».
14. Αλαθνξά ζε ηπρφλ πθηζηάκελεο κνλνκεξείο/δηκεξείο ή πνιπκεξείο APA‟s πνπ έρνπλ
ζπλαθζεί κε άιιεο θνξνινγηθέο δηνηθήζεηο θαη αθνξνχλ ίδηεο ζπλαιιαγέο.
15. Οπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηνλ αηηνχληα.
«Βάζεη ησλ πξνβιεπφκελσλ πνηλψλ πεξί ςεπδνχο δήισζεο, δειψλσ φηη έρσ εμεηάζεη
απηή ηελ αίηεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ , θαη απφ φζα
είκαη ζε ζέζε λα γλσξίδσ θαη λα πηζηεχσ, ε αίηεζε πεξηέρεη φια ηα ζρεηηθά κε απηή
γεγνλφηα θαη φηη ηα γεγνλφηα απηά είλαη αιεζηλά, ζσζηά θαη πιήξε.»

Ζκεξνκελία__________
Ο-Ζ Αηηώλ/ζα
(θξαγίδα/Τπνγξαθή)

53

54

