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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

 

 

Ζ αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ πνπ επεηεχρζε ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ 

αγνξψλ νδήγεζε ζηελ νινέλα θαη κεγαιχηεξε εκθάληζε πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ αλά ηνλ 

θφζκν. Οη επηρεηξήζεηο απηέο κέζσ ηεο παξνπζίαο ηνπο ζην ρψξν ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ, ηνπ εκπνξίνπ, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο έρνπλ γίλεη 

πξσηαγσληζηέο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη απνηεινχλ ηελ θηλεηήξηα δχλακε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Χζηφζν, ε επηξξνή ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία 

ησλ αλεπηπγκέλσλ θαη αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ κπνξεί λα είλαη θξίζηκε εμαηηίαο θπξίσο ηεο 

βνχιεζεο θαη ηθαλφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ λα ρεηξαγσγνχλ ηα νηθνλνκηθά ηνπο 

απνηειέζκαηα κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο θνξνινγηθήο ηνπο επηβάξπλζήο. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε ηελ κεηαηφπηζε ησλ θεξδψλ ηνπο κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη, νη νπνίεο επηβάιινπλ δηαθνξεηηθνχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. Σν 

κέζν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπο είλαη ε ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε ή 

φπσο έρεη επηθξαηήζεη δηεζλψο ε πξαθηηθή ηνπ «transfer pricing».  

Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ δεηήκαηνο, νη ελδννκηιηθέο 

ζπλαιιαγέο απνηέιεζαλ αληηθείκελν λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο πνιιψλ ρσξψλ, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη ε Διιάδα, κε βαζηθφ εξγαιείν ηηο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηηο θνξνινγηθέο δηνηθήζεηο.   

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

δεηήκαηνο ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο, ζηελ νπνία κειεηάηαη ην δηεζλέο θαη εζσηεξηθφ 

ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ηελ δηέπεη θαη αλαιχνληαη νη ινγηζηηθέο θαη θνξνινγηθέο πξαθηηθέο απφ 

πιεπξάο θνξνινγνπκέλσλ θαη θνξνινγηθψλ αξρψλ. θνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε αλάιπζε ηεο 

ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή 

λνκνζεζία αιιά θαη ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο θαη νδεγίεο πνπ έρνπλ εθδνζεί ζρεηηθά κε ην 

ζέκα απηφ, θαζψο επίζεο θαη ε παξνπζίαζε ηεο πξαθηηθήο ηνπ ειέγρνπ ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ κε βάζε ην ηζρχνλ ειιεληθφ ζεζκηθφ πιαίζην.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ο 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

1.1 Διζαγωγικέρ Παπαηηπήζειρ 

 

Ζ αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ πνπ επεηεχρζε ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ 

αγνξψλ νδήγεζε ζηελ νινέλα θαη κεγαιχηεξε εκθάληζε πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ αλά ηνλ 

θφζκν. Οη επηρεηξήζεηο απηέο κέζσ ηεο παξνπζίαο ηνπο ζην ρψξν ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ, ηνπ εκπνξίνπ, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο έρνπλ γίλεη 

πξσηαγσληζηέο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη απνηεινχλ ηελ θηλεηήξηα δχλακε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Χζηφζν, ε επηξξνή ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία 

ησλ αλεπηπγκέλσλ θαη αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ κπνξεί λα είλαη θξίζηκε εμαηηίαο θπξίσο ηεο 

βνχιεζεο θαη ηθαλφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ λα ρεηξαγσγνχλ ηα νηθνλνκηθά ηνπο 

απνηειέζκαηα κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο θνξνινγηθήο ηνπο επηβάξπλζήο. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε ηελ κεηαηφπηζε ησλ θεξδψλ ηνπο κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη, νη νπνίεο επηβάιινπλ δηαθνξεηηθνχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο.  

Σν κέζν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπο είλαη ε ηηκνιφγεζε 

ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ή ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε ή φπσο έρεη επηθξαηήζεη δηεζλψο ε 

πξαθηηθή ηνπ «transfer pricing». Ο φξνο «ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε» (transfer pricing) 

αλαθέξεηαη νπζηαζηηθά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζπληζηνχλ φκηιν. 

Γηα ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο, ε ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηε θνξνινγία. Ζ πνιηηηθή ησλ νκίισλ ζρεηηθά κε ηε ρεηξαγψγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο δελ εθαξκφδεηαη κφλν ζε δηαζπλνξηαθέο αιιά θαη ζε εγρψξηεο 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ νκίινπ κέζσ ηεο κεηαθνξάο θεξδψλ 

κεηαμχ θεξδνθφξσλ θαη δεκηνγφλσλ επηρεηξήζεσλ ή επηρεηξήζεσλ δηαθνξεηηθήο λνκηθήο 

κνξθήο θαη εθαξκνγήο δηαθνξεηηθνχ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή επί ησλ θεξδψλ ηνπο.  

Δμαηηίαο ησλ αλσηέξσ απαξάδεθησλ πνιηηηθψλ, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε θνξναπνθπγή ή 

θαη θνξνδηαθπγή, αλέθπςε δηεζλψο ε αλάγθε λα δηακνξθσζεί έλα νινθιεξσκέλν ζεζκηθφ 

πιαίζην ψζηε λα ειέγρνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα νη ζπλαιιαγέο πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ αλήθνπλ ζε θάπνην φκηιν ή εκεδαπψλ επηρεηξήζεσλ κέιε νκίινπ. ην πιαίζην απηφ, ε 
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ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε απνηέιεζε αληηθείκελν λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο πνιιψλ ρσξψλ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα, κε βαζηθφ εξγαιείν ηηο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ηνπ 

Οξγαληζκνχ γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη Αλάπηπμε (ΟΟΑ) γηα ηηο πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ηηο θνξνινγηθέο δηνηθήζεηο.   

 

 

1.2 Γενικόρ κοπόρ και Διδικοί ηόσοι ηηρ Δπγαζίαρ 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο 

ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο, ζηελ νπνία κειεηάηαη ην δηεζλέο θαη εζσηεξηθφ ζεζκηθφ 

πιαίζην πνπ ηελ δηέπεη θαη αλαιχνληαη νη ινγηζηηθέο θαη θνξνινγηθέο πξαθηηθέο απφ πιεπξάο 

θνξνινγνπκέλσλ θαη θνξνινγηθψλ αξρψλ. θνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε αλάιπζε ηεο 

ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή 

λνκνζεζία αιιά θαη ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο θαη νδεγίεο πνπ έρνπλ εθδνζεί ζρεηηθά κε ην 

ζέκα απηφ, θαζψο επίζεο θαη ε παξνπζίαζε ηεο πξαθηηθήο ηνπ ειέγρνπ ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ κε βάζε ην ηζρχνλ ειιεληθφ ζεζκηθφ πιαίζην. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ καο 

πξνρσξήζακε ζε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηεο έλλνηαο, ηεο πνιηηηθήο θαη ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ πνπ ξπζκίδεη ηηο ελδννκηιηθέο ηηκνινγήζεηο.  

Σα θχξηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη είλαη ηα αθφινπζα: 

 • Ο ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο ζπλδεδεκέλεο 

επηρείξεζεο θαζψο θαη ν ζθνπφο ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο,   

• Ζ αληηκεηψπηζε ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο ζε δηεζλέο θαη επξσπατθφ επίπεδν θαζψο 

θαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ξπζκίδεη ηα ζέκαηα ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ζηελ Διιάδα,  

• Ο ζθνπφο, ε δηαδηθαζία θαη νη ζπλέπεηεο ηνπ ειέγρνπ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ απφ 

ηνπο εληεηαικέλνπο θνξνινγηθνχο ειεγθηέο θαζψο επίζεο θαη δηαδηθαζίεο απνθπγήο ή 

επίιπζεο δηαθνξψλ ειέγρνπ.    

 

 

1.3 Γομή ηηρ Δπγαζίαρ 

 

 

Ζ δνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αλαπηχρζεθε κε γλψκνλα ηα πξναλαθεξφκελα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα. πγθεθξηκέλα, ε κειέηε μεθηλάεη κε κηα εηζαγσγή ζηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο, 

ζηε ζηξαηεγηθή ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο θαη ζηε ζηελή ζχλδεζή ηεο κε ηε θνξνινγία. 
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ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, κε αλαθνξέο ζε 

δεκνζηεπκέλεο έξεπλεο θαη κειέηεο, νη νπνίεο απνηέιεζαλ πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. ην ηξίην θεθάιαην πξνζδηνξίδνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο νη νπνίεο είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πιαηζίνπ θαη ηεο πνιηηηθήο ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο. Δπηπιένλ, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα 

πξνζέγγηζεο ηνπ δηεζλνχο θαη εζσηεξηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, βάζεη ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη νη ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο ηφζν απφ ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη απφ ηηο 

θνξνινγηθέο δηνηθήζεηο. ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχεηαη ε δηαδηθαζία θαη ε πξαθηηθή ηνπ 

ειέγρνπ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Αθφκα, παξνπζηάδνληαη 

νξηζκέλεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο απνθπγήο ή επίιπζεο ακθηζβεηήζεσλ θαη δηαθνξψλ 

κεηαμχ θνξνινγνχκελσλ θαη θνξνινγηθψλ ειεγθηψλ. ην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο παξαηίζεληαη ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα θαη παξνπζηάδνληαη ζρεηηθέο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. Ζ 

εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε αλαθνξά ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ζηελ νπνία αλέηξεμε ε 

έξεπλά καο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ο
 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

 

 

2.1 Διζαγωγή  

 

Σν δήηεκα ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο (transfer pricing) ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ 

έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν έξεπλαο θαη κειέηεο πνιιψλ επηζηεκφλσλ, θπξίσο απφ ηνλ 

δηεζλή ρψξν. Ζ παγθφζκηα αξζξνγξαθία θαη βηβιηνγξαθία πεξηιακβάλεη πιήζνο 

επηζηεκνληθψλ άξζξσλ θαη ζπγγξακκάησλ, ζηα νπνία αλαιχνληαη νη γεληθέο αξρέο θαη 

θαλφλεο, ε ζηξαηεγηθή θαη νη επηπηψζεηο ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο ζηηο νηθνλνκίεο ησλ 

ρσξψλ. ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο κειέηεο θαη έξεπλεο επί 

ελδννκηιηθψλ ηηκνινγήζεσλ, νη νπνίεο απνηέιεζαλ θαη πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο.    

 

2.2 Μελέηερ ζσεηικά με ηο Εήηημα «Transfer Pricing» 

  

Απφ ηνπο πξψηνπο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην δήηεκα ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ είλαη ν 

Hirshleifer (1956)
1
. Ο Hirshleifer εμεηάδεη ην πξφβιεκα ηεο ηηκνιφγεζεο ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ, επηθεληξψλνληαο ηελ έξεπλά ηνπ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο άξηζηεο ηηκήο ησλ 

κεηαβηβαδφκελσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ε νπνία κεγηζηνπνηεί ηα ζπλνιηθά θέξδε ηνπ 

νκίινπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξεη φηη ε ηηκή ηνπ πξντφληνο ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη κε 

βάζε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. ην πιαίζην απηφ, φηαλ ππάξρεη εμσηεξηθή αγνξά πνπ 

ιεηηνπξγεί ζε ζπλζήθεο ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ, ε ηηκή ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ζα 

πξέπεη λα θαζνξίδεηαη απφ ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη 

εμσηεξηθή αγνξά ή ε ππάξρνπζα αγνξά είλαη αηειψο αληαγσληζηηθή, ε θαηάιιειε ηηκή 

πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην νξηαθφ θφζηνο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο ή κεηαμχ ηνπ νξηαθνχ 

θφζηνπο θαη ηεο ηηκήο αγνξάο.  

                                                 
1
 Hirshleifer, J. (1956), «On the Economics of Transfer Pricing», The Journal of Business, 

Vol. 29, No. 3, pp. 172-184 
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Οη Abdel-Khalik & Lusk (1974)
2
 επηρείξεζαλ λα εθηηκήζνπλ ηε θχζε θαη ην πεδίν 

εθαξκνγήο νξηζκέλσλ βαζηθψλ κνληέισλ transfer pricing πνπ είραλ αλαπηπρζεί απφ 

δηάθνξνπο εξεπλεηέο. Καηά ηελ κειέηε ηνπο, εμέηαζαλ ηελ αλάπηπμε κνληέισλ ελδννκηιηθήο 

ηηκνιφγεζεο κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία ηεο επηρείξεζεο, ηα καζεκαηηθά κνληέια 

πξνγξακκαηηζκνχ θαζψο θαη άιιεο αλαιπηηθέο πξνζεγγίζεηο.   

εκαληηθή ήηαλ επίζεο ε ζπκβνιή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (1994) κε ηελ δεκηνπξγία 

κηαο «βηβιηνζήθεο» είθνζη (20) ηφκσλ αλαθνξηθά κε ηηο δηαζπλνξηαθέο επηρεηξήζεηο, κε 

ζθνπφ λα ζπγθεληξσζνχλ, λα ζπλνςηζζνχλ θαη λα ζρνιηαζηνχλ ηα πην ζεκαληηθά θαη κε ηελ 

κεγαιχηεξε επηξξνή ζπγγξάκκαηα θαη επηζηεκνληθά άξζξα πνπ είραλ δεκνζηεπζεί ηα 

ηειεπηαία είθνζη κε ηξηάληα ρξφληα, ζρεηηθά κε ην ξφιν ησλ δηαζπλνξηαθψλ επηρεηξήζεσλ 

ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. πγθεθξηκέλα, ν ηφκνο 14
3
 επηθεληξψλεηαη ζηελ πξαθηηθή ηνπ 

transfer pricing ζε ζρέζε κε ηελ θνξνινγία. 

Δπηπιένλ, ν Feinschreiber (1994
4
, 2004

5
) επηρείξεζε λα πξνζεγγίζεη ζεσξεηηθά ην 

δήηεκα transfer pricing. ηηο κειέηεο ηνπ εμεηάδεη θαη αλαιχεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο 

ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο, ηηο γεληθέο αξρέο θαη θαλφλεο πνπ ηελ δηέπνπλ αιιά θαη ηηο 

ηερληθέο πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηηκψλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο αλαθέξεηαη ζην ζέκα 

ηεο ζηξαηεγηθήο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

κείσζε ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ησλ νκίισλ.  

ην πιαίζην απηφ, νη Grubert and Mutti (1991)
6
 πξνζπάζεζαλ λα αλαιχζνπλ ηξεηο 

αιιειέλδεηεο πηπρέο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ηηκνιφγεζεο ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ 

πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ: α) ηε  δπλαηφηεηα κεηαθνξάο θεξδψλ απφ ρψξεο κε πςειή 

θνξνιφγεζε ζε ρψξεο κε ρακειή θνξνιφγεζε, β) ηελ επίδξαζε ησλ θφξσλ θαη δαζκψλ ησλ 

ρσξψλ απηψλ ζηελ θαηαλνκή ηνπ πξαγκαηηθνχ θεθαιαίνπ ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ 

θαη γ) ηελ επίπησζε ηέηνησλ πνιηηηθψλ ζηνπο θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Ζ έξεπλα ηνπο 

βαζίζηεθε ζε ζηνηρεία πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ δείγκα ηξηάληα ηξηψλ (33) ρσξψλ. Μέζα απφ 

                                                 
2
 Abdel-Khalik, R. and Lusk, J. E. (1974), «Transfer Pricing- A Synthesis», The Accounting 

Review, Vol. 49, No. 1, pp. 8-23 
3
 The United Nations Library on Transnational Corporations (1994), «Volume 14, 

Transnational Corporations: Transfer Pricing and Taxation», Routledge 
4
  Feinschreiber, R. (1994), «Transfer Pricing Handbook», John Wiley & Sons Inc.   

5
  Feinschreiber, R. (2004), «Transfer Pricing Method, an application guide», John Wiley & 

Sons Inc.  
6
 Grubert, H. and Mutti, J. (1991), «Taxes, Tariffs and Transfer Pricing in Multinational 

Corporate Decision Making», The Review of Economics and Statistics, Vol. 73, No. 2, pp. 

285-293 
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ηελ αλάιπζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ πξνέθπςε φηη ε θνξνινγία θαη νη δαζκνί ησλ θξαηψλ 

έρνπλ ηζρπξή επίδξαζε ζηηο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο θαη πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη φηη ππάξρεη αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δεινχκελσλ 

θνξνινγεηέσλ θεξδψλ θαη ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ κηαο ρψξαο, δειαδή φζν 

απμάλνληαη νη θφξνη ηφζν ηα θνξνινγεηέα θέξδε ηείλνπλ λα κεηψλνληαη. 

Οη Schjelderup θαη Sνrgard (1997)
7
 δηαπίζησζαλ φηη ε επηρείξεζε επηιέγεη ηελ άξηζηε 

ελδννκηιηθή ηηκή ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ηνπο ζπληειεζηέο 

θνξνινγίαο θαη ηνπο ηεισλεηαθνχο δαζκνχο κηαο ρψξαο. Ζ θχζε ηνπ αληαγσληζκνχ αιιάδεη 

ην ξφιν ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο, ε νπνία κεηαηξέπεηαη ηαπηφρξνλα ζε κεραληζκφ 

ειάθξπλζεο ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο (tax saving) θαη κεραληζκφ ιήςεο ζηξαηεγηθψλ 

απνθάζεσλ (strategic device). 

Δπίζεο, ε αλάιπζε ηεο Swenson (2001)
8
 αλαθέξεηαη ζηελ πξαθηηθή ηεο ελδννκηιηθήο 

ηηκνιφγεζεο κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ θαη ηελ αχμεζε ησλ 

δηαλεκφκελσλ θεξδψλ, αιιά θαη ηελ κεηαηφπηζε ηεο πξαγκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε ρψξεο κε επλντθφηεξα θνξνινγηθά θαζεζηψηα. ην πιαίζην 

ηεο έξεπλαο ηεο, παξαηήξεζε φηη νη ηεισλεηαθνί δαζκνί ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ επηβαιιφκελν 

θφξν εηζνδήκαηνο απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

ιάβνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ κεζφδεπζε ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ηνπο ζπλαιιαγψλ. 

Ζ Clausing (2003)
9
 εξεχλεζε ηελ επίδξαζε ηεο θνξνινγίαο ζηελ ελδννκηιηθή 

ηηκνιφγεζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηεο έδεημαλ φηη ππάξρεη κηα ηζρπξή θαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ησλ ρσξψλ θαη ησλ 

ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. Ζ δηαπίζησζε απηή είλαη ζπλεπήο κε ηηο ζεσξεηηθέο 

πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηελ κεηαθνξά εηζνδήκαηνο ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ ιφγσ 

θνξνινγηθψλ  θηλήηξσλ.  

ην ίδην πιαίζην θηλήζεθε θαη ε έξεπλα ησλ Bartelsman θαη Beetsma (2003)
10

 ζρεηηθά 

κε ηελ κεηαηφπηζε ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο σο απνηέιεζκα ησλ δηαθνξεηηθψλ 

                                                 
7
 Schjelderup, G. and Sorgard, L. (1997), «Transfer Pricing as a Strategic Device for 

Decentralized Multinationals», International Tax and Public Finance, Vol. 4, No. 3, pp. 277-

290 
8
 Swenson, D. (2001), «Tax Reforms and Evidence of Transfer Pricing», National Tax 

Journal, Vol. 54, No. 1, pp. 7-25 
9
 Clausing, K. (2003), «Tax-motivated transfer pricing and US intrafirm trade Prices», 

Journal of Public Economics, Vol. 87, No. 9-10, pp. 2207–2223 
10

 Bartelsman, E. and Beetsma, R. (2003), « Why pay more? Corporate tax avoidance through 

transfer pricing in OECD countries», Journal of Public Economics, Vol. 87,  No. 9-10, pp. 

2225–2252 
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θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ ηζρχνπλ ζε δηάθνξεο ρψξεο κέιε ηνπ ΟΟΑ. Οη αλσηέξσ 

δηαπίζησζαλ φηη έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ησλ επηπξφζζεησλ εζφδσλ πνπ ζα απνθφκηδαλ ηα 

θξάηε απφ κηα αχμεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ράλεηαη ιφγσ ηεο 

κεηαθνξάο ηνπ εηζνδήκαηνο απφ ηηο επηρεηξήζεηο. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην άξζξν ησλ Becker θαη Fuest (2012)
11

  νη νπνίνη 

αλαιχνπλ ην ιφγν πνπ νη ρψξεο ελδέρεηαη λα έρνπλ θίλεηξν λα επηηξέςνπλ κέρξη θάπνην 

βαζκφ ηε κεηαηφπηζε ησλ θεξδψλ ζε δηθαηνδνζίεο κε επλντθφηεξν θνξνινγηθφ θαζεζηψο. Ο 

ιφγνο ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη κηα απζηεξφηεξε λνκνζεζία θαη επηηήξεζε ηεο 

ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο ζηηο ρψξεο κε πςειή θνξνινγία κπνξεί λα νδεγήζεη αλαπφθεπθηα 

ζε πην επηζεηηθφ αληαγσληζκφ απφ ηηο ρψξεο κε ρακειή θνξνινγία κέζσ ηεο κεηαβνιήο ησλ 

θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ.  

Σέινο, νη Mckinley θαη Owsley (2013)
12

 πξνζέγγηζαλ ζεσξεηηθά ην δήηεκα ηεο 

ηηκνιφγεζεο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, εμεηάδνληαο ηε ζρέζε ηεο ελδννκηιηθήο 

ηηκνιφγεζεο κε ηηο θαηαξηηδφκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη θνξνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

επηρείξεζεο. ην πιαίζην απηφ, νη αλσηέξσ δηαπίζησζαλ φηη, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, ε ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε έρεη γίλεη κηα 

απφ ηηο πην επηθίλδπλεο πεξηνρέο γηα ηηο πνιπεζληθέο εηαηξίεο ηφζν απφ πιεπξάο 

ζπκκφξθσζεο φζν θαη απφ πιεπξάο θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ. Δπίζεο, ηφληζαλ ηε δπζθνιία 

ηεο ηεθκεξίσζεο ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο. Ζ δπζθνιία απηή πεγάδεη απφ ηηο εγγελείο 

δηαθνξέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θξίζε θαη ηελ εξκελεία ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ 

θαηά ηελ αλάιπζε ησλ ελδννκηιηθψλ ηηκνινγήζεσλ, ιφγσ ησλ αληηθξνπφκελσλ 

ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ θαη ησλ θνξνινγνχκελσλ. πγθεθξηκέλα, νη 

κελ θνξνινγηθέο αξρέο επηδηψθνπλ ηελ αχμεζε ησλ θνξνινγεηέσλ εζφδσλ ελψ νη 

θνξνινγνχκελνη ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ηνπ θφξνπ.  

Σν δήηεκα ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο (transfer pricing) ζπλαληάηαη θαη ζηελ 

ειιεληθή βηβιηνγξαθία, ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ. Χζηφζν, ππάξρνπλ αμηφινγεο κειέηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ Έιιελεο αλαιπηέο θαη ζπγγξαθείο. Μεηαμχ απηψλ μερσξίδεη ε 

κειέηε ηνπ Σζνπξνπθιή (2010)
13

, ε νπνία πξαγκαηεχεηαη ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη επηδηψθεη λα ζπζηεκαηνπνηήζεη ηε ζρεηηθή χιε, αλαδεηθλχνληαο ηα 

                                                 
11

 Becker, J. and Fuest, C. (2012), «Transfer pricing policy and the intensity of tax rate 

competition», Economics Letters, Vol. 117, No 1, pp. 146-148 
12

 Mckinley, J. and Owsley, J. (2013), «Transfer pricing and its effect on financial reporting», 

Journal of Accountancy, Vol. 216, No 4, pp 50-54 
13

 Σζνπξνπθιήο Α. (2010), «Η Δνδοομιλική Σιμολόγηζη», Ννκηθή Βηβιηνζήθε 
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ηδηαίηεξα ζηνηρεία ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ εληφο ηνπ επξχηεξνπ πιαηζίνπ πνπ δηακνξθψλεηαη 

απφ ηηο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ δηεζλνχο θαη ηνπ επξσπατθνχ θνξνινγηθνχ δηθαίνπ. 

Δπηπιένλ, ζεκαληηθή είλαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ Μνπζηάθε (2014)
14

, ν νπνίνο κειεηάεη 

εθηελψο ηηο ελδννκηιηθέο ηηκνινγήζεηο. πγθεθξηκέλα, ε κειέηε ηνπ επηθεληξψλεηαη ζην 

δηεζλέο θαη εζσηεξηθφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαζψο θαη ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ θνξνινγνχκελσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία. Αθφκα, αλαθέξεηαη ζηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ, εζηηάδνληαο ζηηο ηθαλφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο ησλ θνξνινγηθψλ ειεγθηψλ λα 

δηελεξγήζνπλ νπζηαζηηθφ έιεγρν επί ησλ ηηκνινγήζεσλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ 

ζε πνιπεζληθνχο νκίινπο. 

 

2.3 ςμπεπάζμαηα Δπιζκόπηζηρ   

 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πξναλαθεξφκελσλ κειεηψλ, ε ελδννκηιηθή 

ηηκνιφγεζε ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε θνξνινγία. πγθεθξηκέλα, ππάξρεη κηα αξλεηηθή ζρέζε 

κεηαμχ ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ κηαο ρψξαο θαη ησλ ελδννκηιηθψλ ηηκψλ. Οη 

επηρεηξήζεηο, επηδηψθνληαο ηε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ θαη ηελ αχμεζε ησλ 

δηαλεκφκελσλ θεξδψλ ηνπο, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξαθηηθή ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο γηα 

λα κεηαηνπίζνπλ ηα θέξδε ηνπο ζε ρψξεο κε επλντθφηεξα θνξνινγηθά θαζεζηψηα.  

      

 

 

 

                                                 
14

 Μνπζηάθεο Ν. (2014), «Δνδοομιλικέρ Σιμολογήζειρ (Transfer Pricing)», Proforma 

Φεθηαθέο Δθηππψζεηο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ο
 

ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΔΝΓΟΟΜΗΛΗΚΧΝ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ 

 

 

3.1 Διζαγωγή 

 

ην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηνπ δηεζλνχο θαη εζσηεξηθνχ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, βάζεη ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη νη ελδννκηιηθέο 

ζπλαιιαγέο ηφζν απφ ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη απφ ηηο θνξνινγηθέο δηνηθήζεηο. Χζηφζν, γηα 

ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ζα πξέπεη αξρηθά λα απνζαθεληζηνχλ 

νξηζκέλεο βαζηθέο έλλνηεο, φπσο ε έλλνηα ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηεο ζπλδεδεκέλεο 

επηρείξεζεο θαη ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο θαη επηπιένλ λα πξνζδηνξηζηεί ν ζθνπφο ηεο 

πνιηηηθήο ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο.  

 

3.2 Δννοιολογικοί Πποζδιοπιζμοί 

 

3.2.1 Ζ Έννοια ηων Δνδοομιλικών ςναλλαγών και ηηρ ςνδεδεμένηρ 

Δπισείπηζηρ 

 

Δλδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο είλαη νη εγρψξηεο ή θαη δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ έλλνηα ησλ ζπλδεδεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ κλεκνλεχηεθε γηα πξψηε θνξά ζην εκπνξηθφ δίθαην θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

άξζξν 42ε ηνπ Ν. 2190/1920 πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 96 ηνπ 

ίδηνπ λφκνπ. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 42ε, ζπλδεδεκέλεο 

επηρεηξήζεηο είλαη εθείλεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππάξρεη ζρέζε κεηξηθήο επηρείξεζεο πξνο 

ζπγαηξηθή, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηηο εμήο ζπλζήθεο: 

 κηα επηρείξεζε (κεηξηθή) θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ 

ςήθνπ κηαο άιιεο επηρείξεζεο (ζπγαηξηθήο), 
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 κηα επηρείξεζε (κεηξηθή) ειέγρεη ηελ πιεηνςεθίαο ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κηαο 

άιιεο  επηρείξεζεο (ζπγαηξηθήο), 

 κηα επηρείξεζε (κεηξηθή) ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην θαη ζηε δηνίθεζε κηαο άιιεο 

επηρείξεζεο (ζπγαηξηθήο) θαη 

 κηα επηρείξεζε (κεηξηθή) αζθεί δεζπφδνπζα επηξξνή ζε κηα άιιε επηρείξεζε 

(ζπγαηξηθή). 

Δθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ ζπλζήθεο, ε ζχλδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ζθνπνχο 

ελνπνίεζεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 96, ζχκθσλα κε ηελ νπνία δχν ή 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο εθφζνλ έρνπλ ηεζεί ππφ εληαία δηεχζπλζε 

θαηφπηλ ζπκβάζεσο ή ηα δηνηθεηηθά, δηαρεηξηζηηθά ή επνπηηθά φξγαλα απηψλ απνηεινχληαη 

θαηά πιεηνςεθία απφ ηα ίδηα πξφζσπα.  

ηε ζπλέρεηα, ε έλλνηα ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ απνζαθελίζηεθε απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. Αξρηθά, ε έλλνηα απηή πεξηιήθζεθε ζηνλ  

πξντζρχνληα  Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην Ν. 2238/1994, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λφκνπ απηνχ, φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 4110/2013 θαη ηελ παξάγξαθν 3α ηνπ άξζξνπ 64 

ηνπ Ν.4170/2013. Ζ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 2238/1994 είλαη ηδηαίηεξα δηεπξπκέλε ζε 

ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηνπ Ν. 2190/1920 δηφηη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο 

ππάξρεη άκεζε ή έκκεζε δηνηθεηηθή ή νηθνλνκηθή εμάξηεζε ή έιεγρνο, ιφγσ ζπκκεηνρήο 

ηδίσλ πξνζψπσλ ζην θεθάιαην ή ζηε δηνίθεζε απηψλ, θαζψο επίζεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

αζθνχλ φια ηα αλσηέξσ δηθαηψκαηα ή έρνπλ ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο θαζνξηζηηθήο επηξξνήο 

ζε άιιεο επηρεηξήζεηο. Δηδηθφηεξα, σο ζπλδεδεκέλεο λννχληαη νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο: 

 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. 

 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 

 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 ησλ απνθάζεσλ ηεο 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/527
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επηρείξεζεο ή ζε πεξίπησζε πνπ θαη ηα δχν πξφζσπα έρνπλ ζρέζε άκεζεο ή έκκεζεο 

νπζηψδνπο δηνηθεηηθήο εμάξηεζεο ή ειέγρνπ ή δπλαηφηεηα θαζνξηζηηθήο επηξξνήο 

απφ ηξίην πξφζσπν 

Πιένλ, κε ηε ζέζπηζε ηνπ λένπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο πνπ ςεθίζηεθε κε 

ην Ν. 4172/2013 θαη ηζρχεη γηα ηα θνξνινγηθά έηε πνπ άξρηζαλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 

θαη κεηά, ν νξηζκφο ηεο ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο πεξηιακβάλεηαη ζην άξζξν 2, πεξίπησζε 

δ, ηνπ πξναλαθεξφκελνπ λφκνπ. χκθσλα κε απηφ, 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 (ν/ε ζχδπγνο θαη νη αληφληεο ή 

θαηηφληεο ζε επζεία γξακκή) ή κε ην νπνίν ζπλδέεηαη. Δηδηθφηεξα, ζπλδεδεκέλα πξφζσπα 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4172/2013 ζεσξνχληαη ηα αθφινπζα πξφζσπα: 

 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 

 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 

 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. 

Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ 

Ν. 4172/2013, παξαηίζεληαη ηα αθφινπζα παξαδείγκαηα
15

: 

 Ζ εηαηξία Α θαηέρεη ην 35% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο Β. Οη εηαηξίεο απηέο 

ζεσξνχληαη ζπλδεδεκέλεο. 

 Ζ εηαηξία Α έρεη ην ίδην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε ηελ εηαηξία Β. Οη εηαηξίεο απηέο 

ζεσξνχληαη ζπλδεδεκέλεο. 

                                                 
15

 ASTbooks (2014), «Κώδικαρ Φοπολογικών Γιαδικαζιών & Δνδοομιλικέρ ςναλλαγέρ», 

ASTBOOKS, ζει. 302 
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 Ο Υ έρεη ην 70% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο Α. Δπίζεο, είλαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο 

ζηελ εηαηξία Β. Ζ εηαηξία Α είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ εηαηξία Β δηφηη ε Α αζθεί 

δηνίθεζε θαη θαζνξηζηηθή επηξξνή κέζσ ηνπ Υ ζηε Β.  

 Ο Υ έρεη ην 30% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο Α. Δπίζεο, είλαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο 

ζηελ εηαηξία Β. Πξέπεη λα εμεηάζνπκε πνηνο θαηέρεη ην ππφινηπν 70% ησλ κεηνρψλ 

ηεο Α. Δάλ ζπγγεληθφ πξφζσπν ηνπ Υ θαηέρεη αμηφινγν πνζνζηφ κεηνρψλ ή εάλ ε Α 

είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην, ηφηε ν Υ αζθεί θαζνξηζηηθή επηξξνή ζε απηή θαη 

ε Α είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηε Β. 

 

3.2.2 Ζ Έννοια ηηρ Σιμολόγηζηρ ηων Δνδοομιλικών ςναλλαγών  

 

Ζ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε είλαη νηθνλνκηθφο φξνο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο αμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη 

ζηηο ηηκέο πνπ ρξεψλνληαη γηα ηε κεηαβίβαζε αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Απφ θνξνινγηθήο πιεπξάο, ν φξνο απηφο 

αλαθέξεηαη ζηνλ έιεγρν ηνπ αλ νη ηηκέο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ δηαθέξνπλ απφ 

εθείλεο πνπ ζα είραλ ρξεσζεί, εάλ νη επηρεηξήζεηο ήηαλ αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο.  

 

3.3 κοπόρ ηηρ Πολιηικήρ ηηρ Δνδοομιλικήρ Σιμολόγηζηρ 

 

Ζ πνιηηηθή ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο δηακνξθψλεηαη βάζεη ηνπ απψηεξνπ ζθνπνχ ηεο, ν 

νπνίνο κπνξεί λα είλαη είηε θνξνινγηθφο είηε κε θνξνινγηθφο
16

. 

Ο θνξνινγηθφο ζθνπφο ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο έγθεηηαη ζηνλ επεξεαζκφ ηεο 

ζπλνιηθήο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ηνπ νκίινπ, κέζσ ηεο κεηαθνξάο θνξνινγεηένπ 

θέξδνπο απφ ηε κία επηρείξεζε ηνπ νκίινπ ζηελ άιιε. Λφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζρέζεο πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, ε αμία ησλ ελδνεηαηξηθψλ ζπλαιιαγψλ 

ηνπο δελ θαζνξίδεηαη κε βάζε ην λφκν ηεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο πνπ επηθξαηεί ζε 

ζπλζήθεο ειεχζεξεο αγνξάο αιιά θαηά ην δνθνχλ. Ζ πνιηηηθή απηή δελ έρεη επίδξαζε ζηα 

ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ, φκσο έρεη θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο ζην βαζκφ πνπ 

                                                 
16

 Σζνπξνπθιήο Α. (2010), «Η Δνδοομιλική Σιμολόγηζη», Ννκηθή Βηβιηνζήθε, ζει. 11 
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επεξεάδεη ην πνζνζηφ ηνπ θέξδνπο πνπ απνθνκίδεη απφ ηε ζπλαιιαγή θάζε κία απφ ηηο 

ζπλδεφκελεο επηρεηξήζεηο. 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο επίδξαζεο ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο ζην 

ζχλνιν ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ηνπ νκίινπ παξαζέηνπκε ην θαησηέξσ παξάδεηγκα: 

 

Γεδομένα: Ζ κεηξηθή εηαηξεία Μ, ε νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε ζην θξάηνο Α, θαηαζθεπάδεη 

πξντφληα κε θφζηνο θαηαζθεπήο 1.000 € / κνλάδα. Ζ εηαηξεία Μ πσιεί ηα πξντφληα ζηελ 

ζπγαηξηθή εηαηξεία Θ, ε νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε ζην θξάηνο Β. Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία Θ 

πσιεί ζηε ζπλέρεηα ηα πξντφληα κε ηηκή 5.000 € / κνλάδα. Κακία εηαηξία δελ πσιεί θάησ ηνπ 

θφζηνπο. Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ζην θξάηνο Α είλαη 40% θαη ζην θξάηνο Β είλαη 20%.  

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δηάθνξσλ ελαιιαθηηθψλ 

επηινγψλ ηνπ νκίινπ σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο ησλ πσινχκελσλ πξντφλησλ: 

 

Σηκή  

ελδννκηιηθήο 

ζπλαιιαγήο 

Κέξδνο  

Μ 

Κέξδνο  

Θ 

Κέξδνο 

Οκίινπ 

(πξν 

θφξσλ) 

Φφξνο 

θξάηνπο Α 

(40%) 

Φφξνο 

Κξάηνπο 

Β (20%) 

πλνιηθφο 

θφξνο 

Οκίινπ 

Κέξδνο 

Οκίινπ 

(κεηά 

θφξσλ) 

1.000 0 4.000 4.000 0 800 800 3.200 

2.000 1.000 3.000 4.000 400 600 1.000 3.000 

3.000 2.000 2.000 4.000 800 400 1.200 2.800 

4.000 3.000 1.000 4.000 1.200 200 1.400 2.600 

5.000 4.000 0 4.000 1.600 0 1.600 2.400 

  

 ην παξαπάλσ παξάδεηγκα παξαηεξνχκε φηη, ε απμνκείσζε ηεο ηηκήο ηεο ελδννκηιηθήο 

ζπλαιιαγήο δελ επεξεάδεη ηα πξν θφξσλ θέξδε ηνπ νκίινπ. Χζηφζν, φζν απμάλεη ε ηηκή, ην 

κεγαιχηεξν θέξδνο πνπ απνθνκίδεη ε κεηξηθή ζπλεπάγεηαη θαη κεγαιχηεξε θνξνινγηθή 

επηβάξπλζε ηεο, ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο ηνπ θξάηνπο ηεο κεηξηθήο. 

Αληίζεηα, φζν κηθξφηεξε είλαη ε ηηκή, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην θέξδνο ηεο ζπγαηξηθήο θαη 

κηθξφηεξε ε θνξνινγηθή ηεο επηβάξπλζε. Απηφ αληαλαθιάηαη θαη ζηε ζπλνιηθή επηβάξπλζε 

ηνπ νκίινπ, δεδνκέλνπ φηη, φζν απμάλεη ε ηηκή ηεο ζπλαιιαγήο, απμάλεη θαη ε θνξνινγηθή 

επηβάξπλζε ηνπ νκίινπ. πλεπψο, απμνκεηψλνληαο ηηο ηηκέο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, 
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έλαο φκηινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθέξεη ηα θέξδε ηνπ ζην θξάηνο κε ηε ρακειφηεξε 

θνξνινγία. 

ε γεληθέο γξακκέο, νη θνξνινγηθνί ζθνπνί ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο 

επεξεάδνληαη ηφζν απφ ηελ αηνκηθή θαηάζηαζε ηεο εθάζηνηε εηαηξίαο ηνπ νκίινπ (π.ρ. 

θεξδνθφξνο ή δεκηνγφλνο) φζν θαη απφ ηνλ εθαξκνζηέν ζπληειεζηή θνξνινγίαο. 

Ζ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε δελ επηδηψθεη κφλν θνξνινγηθνχο ζθνπνχο. Οη ηηκέο ησλ 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ δηνηθεηηθφ εξγαιείν, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

επηηεινχληαη δηάθνξεο κε θνξνινγηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο: 

 Ο έιεγρνο απνδνηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ νκίινπ 

 Ζ δηνίθεζε θαη ν ζπληνληζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ νκίινπ 

 Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο ηνπ νκίινπ 

 Ζ αληηκεηψπηζε ξπζκηζηηθψλ πεξηνξηζκψλ ζηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ θαη ζηηο 

εμαγσγέο 

 Ζ κείσζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θαη πιεζσξηζηηθνχ θηλδχλνπ κέζσ ηεο ζηνρεπκέλεο 

κείσζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ νκίινπ. 

Σέινο, ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ελφο νκίινπ ρξεζηκεχεη θαη γηα ζθνπνχο 

γλσζηνπνίεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ ηνπ νκίινπ. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ νκίινπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο, ψζηε νη ρξήζηεο απηψλ λα κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ην είδνο θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

 

3.4 Λογιζηική Ανηιμεηώπιζη Δνδοομιλικών ςναλλαγών 

 

3.4.1 Οι Καηεςθςνηήπιερ Οδηγίερ ηος ΟΟΑ 

 

Οη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ ΟΟΑ (OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational 

Enterprises and Tax Administrations) ζρεηηθά κε ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ, ησλ νπνίσλ ε αξρηθή δεκνζίεπζε έγηλε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1995 θαη ε ηειεπηαία 

επαλαδεκνζίεπζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2017, είλαη επξέσο απνδεθηέο σο πξνο ηελ εγθπξφηεηά ηνπο 
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ζε ζέκαηα ηεθκεξίσζεο ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ηφζν απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο φζν θαη 

απφ ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο ζε φια ηα θξάηε κέιε ηνπ ΟΟΑ αιιά θαη παγθνζκίσο. 

Σν γεληθφηεξν πλεχκα ησλ νδεγηψλ ηνπ ΟΟΑ είλαη λα ππάξρνπλ θαηεπζχλζεηο 

ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ απφ ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο. Χζηφζν, γίλεηαη δεθηφ φηη ε ηεθκεξίσζε ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ απνηειεί έλα επξχ θαη πνιχπινθν αληηθείκελν γηα ην νπνίν δελ κπνξνχλ λα 

ηεζνχλ απζηεξνί θαη απφιπηνη θαλφλεο. Οη ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο εμαξηψληαη απφ πνιιέο 

θαη πνηθίιεο παξακέηξνπο φπσο νηθνλνκηθέο, επηρεηξεκαηηθέο, γεσγξαθηθέο, ζπλαξηψκελεο 

κε ην επξχηεξν νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ, ε νπζηαζηηθή εμέηαζε ησλ νπνίσλ 

πξνυπνζέηεη θξηηηθή ηθαλφηεηα απφ ηελ πιεπξά ηφζν ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο φζν θαη απφ 

ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ. 

ηφρνο ησλ νδεγηψλ είλαη ε απνθπγή ηεο δηπιήο θνξνινγίαο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη 

ζηα πιαίζηα ησλ ελδννκηιηθψλ ηηκνινγήζεσλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ, ε εθαξκνγή 

δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ άξζεο ηεο δηπιήο θνξνινγίαο, θαζψο θαη ε πξνζηαζία ησλ 

θνξνινγηθήο βάζεο ησλ θξαηψλ φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο.  

 

3.4.1.1 Ζ Απσή ηων Ίζων Αποζηάζεων (Arm’ s Length Principle) 

 

Υξπζφο θαλφλαο ησλ νδεγηψλ ηνπ ΟΟΑ είλαη ε αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ ή ηεο αλνηθηήο 

αγνξάο ή ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. Ζ αξρή απηή απνηειεί ην δηεζλέο πξφηππν γηα ηελ 

ηηκνιφγεζε ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα θξάηε κέιε 

ηνπ ΟΟΑ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο θαη θνξνινγηθέο αξρέο ησλ θξαηψλ απηψλ 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη έιεγρν ησλ ηηκψλ ρξέσζεο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

Ζ έλλνηα ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ απνηππψλεηαη ζην άξζξν 9 ηεο Πξφηππεο 

χκβαζεο ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηπιήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη θεθαιαίνπ. 

χκθσλα κε ην άξζξν απηφ, ζε πεξίπησζε πνπ ζηηο εκπνξηθέο ή νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ 

δχν ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ δεκηνπξγνχληαη ή επηβάιινληαη φξνη δηαθνξεηηθνί απφ 

εθείλνπο πνπ ζα είραλ δεκηνπξγεζεί κεηαμχ αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ, ηφηε ηα θέξδε πνπ 

ζα είραλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ κηα απφ ηηο επηρεηξήζεηο, αιιά ιφγσ απηψλ ησλ φξσλ δελ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, κπνξνχλ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα θέξδε απηήο ηεο επηρείξεζεο 
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θαη λα θνξνινγνχληαη αλάινγα
17

. Με άιια ιφγηα, ε ηηκή κηαο ελδννκηιηθήο ζπλαιιαγήο είλαη 

εχινγε φηαλ δελ δηαθέξεη απφ ηελ ηηκή κηαο παξφκνηαο ζπλαιιαγήο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

κεηαμχ αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ ππφ παξφκνηεο ζπλζήθεο ζε θαζεζηψο ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ. 

Ζ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηνπ 

ΟΟΑ δηφηη παξέρεη ίζε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε γηα ηα κέιε πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

γηα αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο, απνθεχγνληαο ηε δεκηνπξγία θνξνινγηθψλ πιενλεθηεκάησλ ή 

κεηνλεθηεκάησλ πνπ κπνξεί λα ζηξεβιψλνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ησλ επηρεηξήζεσλ
18

.  

 

3.4.1.2  Μέθοδοι Σεκμηπίωζηρ ηων Σιμών ηων Δνδοομιλικών ςναλλαγών 

 

Σα θξάηε κέιε ηνπ ΟΟΑ ελζαξξχλνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ λα αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο πνπ 

έρεη ζέζεη αλαθνξηθά κε ηηο αθνινπζνχκελεο πξαθηηθέο ηεθκεξίσζεο ησλ ηηκψλ 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. Δπίζεο, νη επηρεηξήζεηο ελζαξξχλνληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ θαηά πφζνλ νη ηηκέο πνπ αθνινπζνχλ 

ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. 

Ζ ηήξεζε ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ ζηα πιαίζηα κηαο ζπλαιιαγήο κεηαμχ 

ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα ζηνηρεηνζεηεζεί κε ηελ πηνζέηεζε κίαο ή 

πεξηζζνηέξσλ - ππφ πξνυπνζέζεηο - κεζφδσλ ηεθκεξίσζεο ηηκψλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, 

ε επηινγή ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε θξηηήξην ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ππφ ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, θαηά ηε δηαδηθαζία 

επηινγήο ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη νη αδπλακίεο ηεο θάζε κεζφδνπ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε ηεο ζπλαιιαγήο, ηε δηαζεζηκφηεηα αμηφπηζησλ ζπγθξηηηθψλ 

ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ην βαζκφ ζπγθξηζηκφηεηαο κεηαμχ ησλ ειεγρφκελσλ θαη αλεμάξηεησλ 

ζπλαιιαγψλ.  

Οη νδεγίεο ηνπ ΟΟΑ αλαθέξνληαη ζε πέληε ηππνπνηεκέλεο κεζφδνπο, νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, ζηηο παξαδνζηαθέο θαη ηηο κε 

παξαδνζηαθέο, φπσο θαίλεηαη ζην ζρεδηάγξακκα πνπ αθνινπζεί: 

                                                 
17

 OECD (2017), «Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administrations 2017», OECD Publishing, παξ. 1.6 
18

 Γεσξγάθε Β. (2017), «Καηασπηζηική Φοποαποθςγή ζηην Άμεζη Φοπολογία», Ννκηθή 

Βηβιηνζήθε, ζει. 330 
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Γιάγπαμμα 1  Μέζνδνη Σεθκεξίσζεο Σηκψλ Δλδννκηιηθψλ πλαιιαγψλ 

Πεγή: ΟΟΑ (2017) 

 

Οη παξαδνζηαθέο κέζνδνη είλαη ν ακεζφηεξνο ηξφπνο γηα λα εμαθξηβσζεί θαηά πφζνλ 

νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ αθνινπζνχλ ηελ αξρή ησλ ίζσλ 

απνζηάζεσλ. Γη’ απηφ ην ιφγν, απηέο νη κέζνδνη πξνηηκψληαη έλαληη ησλ κεζφδσλ 

ζπλαιιαθηηθνχ θέξδνπο. ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο παξαζέηνπκε ηελ αλάιπζε ησλ πέληε 

κεζφδσλ πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηνλ ΟΟΑ.  

 

Οι Παπαδοζιακέρ Μέθοδοι Σεκμηπίωζηρ  

 

  Μέθοδορ ηηρ ζςγκπίζιμηρ μη ελεγσόμενηρ ηιμήρ (Comparable Uncontrolled Price method)

  

Με βάζε ηε κέζνδν ηεο ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ηηκήο, ε ηηκή κηαο ζπλαιιαγήο κεηαμχ 

ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ (ειεγρφκελε ηηκή) ζπγθξίλεηαη κε ηελ ηηκή κηαο παξφκνηαο 

ζπλαιιαγήο κεηαμχ αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ (κε ειεγρφκελε ηηκή). Ο φξνο «παξφκνηα 

ζπλαιιαγή» δελ πξνυπνζέηεη φηη νη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ αλεμάξηεηεο 

επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ηαπηφζεκεο κε ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. 

Αξθεί νη ζπλαιιαγέο απηέο λα είλαη κεηαμχ ηνπο επαξθψο φκνηεο σο πξνο ηα βαζηθά 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ

Μέζνδνο ηεο ζπγθξίζηκεο κε 
ειεγρφκελεο ηηκήο (comparable 

uncontrolled price method)

Μέζνδνο ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο 
(resale price method)

Μέζνδνο ηνπ θφζηνπο πιένλ 
πεξηζψξην θέξδνπο (cost plus 

method)

ΜΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ
Ζ΄

ΤΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ ΚΔΡΓΟΤ

Μέζνδνο ηνπ θαζαξνχ πεξηζσξίνπ 
θέξδνπο ζπλαιιαγήο (Transactional 

net margin method)

Μέζνδνο ηνπ επηκεξηζκνχ ησλ 
θεξδψλ (Transactional profit split 

method)
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ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ψζηε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ λα είλαη αμηφπηζηα. 

Ζ κέζνδνο απηή πξνυπνζέηεη φηη ζε ηδαληθή πεξίπησζε, ε ηηκή ησλ αγαζψλ ή 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε κία ελδννκηιηθή ζπλαιιαγή είλαη ίδηα κε ηελ ηηκή ησλ 

αληίζηνηρσλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζε κία ζπλαιιαγή κεηαμχ κε ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

ζηηο ίδηεο ή ζπγθξίζηκεο ζπλζήθεο. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηε ζχγθξηζε πξνθχςεη θάπνηα 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ηηκψλ, απηφ κπνξεί λα ππνδεηθλχεη φηη νη φξνη ησλ εκπνξηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ δελ είλαη ίζσλ απνζηάζεσλ θαη φηη ε 

ηηκή ηεο αλεμάξηεηεο ζπλαιιαγήο κπνξεί λα απαηηείηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ ηηκή ηεο 

ελδννκηιηθήο ζπλαιιαγήο
19

.  

χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ, κηα κε ειεγρφκελε ζπλαιιαγή είλαη ζπγθξίζηκε κε θάπνηα 

ειεγρφκελε ζπλαιιαγή γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ, εάλ πιεξείηαη κηα απφ 

ηηο δχν αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 θακία απφ ηηο δηαθνξέο (εάλ ππάξρνπλ) κεηαμχ ησλ ζπγθξηλφκελσλ ζπλαιιαγψλ ή 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ απηέο ηηο ζπλαιιαγέο δελ ζα 

κπνξνχζε λα επεξεάζεη νπζησδψο ηελ ηηκή ζηελ ειεχζεξε αγνξά ή  

 εχινγα αθξηβείο αλαπξνζαξκνγέο ζηελ ηηκή κπνξνχλ λα γίλνπλ κε ζθνπφ ηελ 

εμάιεηςε ησλ νπζησδψλ επηπηψζεσλ ηέηνησλ δηαθνξψλ.  

Ζ κέζνδνο ηεο ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ηηκήο ζεσξείηαη ε πιένλ ελδεδεηγκέλε 

κέζνδνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ, δεδνκέλνπ φηη παξνπζηάδεη ηε 

κεγαιχηεξε ζχλδεζε πξνο ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο
20

. Χζηφζν, γηα λα ζεσξεζεί 

θαηάιιειε κέζνδνο ηεθκεξίσζεο ελδννκηιηθψλ ηηκψλ πξέπεη ν βαζκφο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ αληινχληαη απφ παξφκνηεο ζπλαιιαγέο λα είλαη ζρεηηθά πςειφο. ε πεξίπησζε 

πνπ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπγθξηλφκελσλ ζπλαιιαγψλ δελ είλαη παλνκνηφηππα ε 

εθαξκνγή απηήο ηεο κεζφδνπ ζα θαηαιήμεη ζε κε αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. Ζ κέζνδνο απηή 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ζηελ αγνξά ππάξρνπλ παξφκνηα αγαζά ή 

ππεξεζίεο άιισλ αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ ή φηαλ ην ίδην αγαζφ ή ππεξεζία πσιείηαη ηφζν 

ζε ζπλδεδεκέλεο φζν θαη ζε αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο. 
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  Μέθοδορ ηηρ ηιμήρ μεηαπώληζηρ (Resale Price method) 

Ζ κέζνδνο ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο αμηνινγεί εάλ κία ζπλαιιαγή κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη ζπκβαηή κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ, ζπγθξίλνληαο ην κηθηφ 

πεξηζψξην θέξδνπο πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε κεηαπψιεζε απφ κηα ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε ζε 

κηα αλεμάξηεηε επηρείξεζε κε ην κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηεο 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ.  

Ζ κέζνδνο απηή μεθηλά κε ηελ ηηκή ζηελ νπνία έλα αγαζφ ή κηα ππεξεζία πνπ έρεη 

αγνξαζηεί απφ κία ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε κεηαπσιείηαη ζε κία αλεμάξηεηε επηρείξεζε. ηε 

ζπλέρεηα, απηή ε ηηκή κεηαπψιεζεο κεηψλεηαη θαηά ην θαηάιιειν κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο, 

ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ην πνζφ κε ην νπνίν ν κεηαπσιεηήο επηδηψθεη λα θαιχςεη ηα έμνδα 

πψιεζεο ή άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα, ψζηε απφ ηε ζπλαιιαγή απηή λα πξνθχςεη ην 

θαηάιιειν θέξδνο. Οπζηαζηηθά, κε απηή ηελ πξάμε πξνθχπηεη ην θφζηνο πσιεζέλησλ 

αγαζψλ ή ππεξεζηψλ. Σειηθά, ε ηηκή πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ην θφζηνο 

πσιεζέλησλ ησλ ινηπψλ εμφδσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά ηνπ αγαζνχ ή ηεο ππεξεζίαο 

(π.ρ. δαζκνί, εηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο θ.ιπ.), κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζπκβαηή κε ηελ αξρή 

ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ ηηκή γηα ηελ πψιεζε κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ.  

Ζ κέζνδνο ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο είλαη θαηάιιειε ζε πεξηπηψζεηο πσιήζεσλ θαηά 

ηηο νπνίεο ν κεηαπσιεηήο δελ πξνζζέηεη ζεκαληηθή αμία ζηα πσινχκελα αγαζά ή ππεξεζίεο 

κέζσ ηεο θπζηθήο κεηαπνίεζεο ή ηεο ρξήζεο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζεκαληηθήο 

αμίαο, φπσο κπνξεί λα ζπκβαίλεη ζηελ πψιεζε παξαγφκελσλ αγαζψλ. Δλδεηθηηθά, ε κέζνδνο 

απηή πξνζθέξεηαη γηα θαζαξά εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

κάξθεηηλγθ.  

ε ζρέζε κε ηε κέζνδν ηεο ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ηηκήο, ε εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο είλαη πην εχθνιε θαζψο δελ απαηηεί ζπγθξηηηθά ζηνηρεία 

ηηκψλ γηα ίδηα πξντφληα ή ππεξεζίεο, ηα νπνία είλαη δχζθνιν λα βξεζνχλ θαη επίζεο ην 

πεξηζψξην θέξδνπο βξίζθεηαη πην εχθνια π.ρ. κέζσ ησλ δεκνζηεπκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ελφο δείγκαηνο αλεμάξηεησλ κεηαμχ ηνπο επηρεηξήζεσλ
21

. 
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  Μέθοδορ ηος κόζηοςρ πλέον πεπιθώπιο κέπδοςρ (Cost Plus method) 

 

χκθσλα κε ηε κέζνδν ηνπ θφζηνπο πιένλ πεξηζψξην θέξδνπο, ην θφζηνο θηήζεσο ησλ 

αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ πσιεί κηα ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε πξνζαπμάλεηαη θαηά έλα εχινγν 

πεξηζψξην θέξδνπο ηεο ίδηαο. Ζ ηηκή πνπ πξνθχπηεη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζεσξείηαη σο ε ηηκή 

ίζσλ απνζηάζεσλ, ε νπνία ζπγθξίλεηαη κε ηηο ηηκέο αλεμάξηεησλ ζπλαιιαγψλ. 

ηνλ παξαπάλσ ηχπν, ην θφζηνο θηήζεσο αλαθέξεηαη ζην ζπλνιηθφ θφζηνο 

παξαγσγήο ησλ πσινχκελσλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, άκεζν θαη έκκεζν, ην νπνίν πξνθχπηεη 

απφ ην ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε. πλεπψο, ε εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ απηήο πξνυπνζέηεη  ηε ζπλεπή ηήξεζε ινγηζηηθψλ κεζφδσλ θνζηνιφγεζεο ηφζν γηα 

ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ φζν θαη αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ
22

. Σν πεξηζψξην 

θέξδνπο αληηθαηνπηξίδεη ην θαηάιιειν θέξδνο ζε ζρέζε κε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχληαη, 

ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ 

ηελ επηρείξεζε πνπ πσιεί ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο. Απηφ ην πεξηζψξην πξνζδηνξίδεηαη κε 

βάζε ζπγθξίζηκεο ζπλαιιαγέο ηεο πσιήηξηαο επηρείξεζεο κε αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο ελψ 

ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ηέηνηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ν ππνινγηζκφο κπνξεί λα γίλεη κε 

βάζε παξφκνηεο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ. 

ε ζρέζε κε ηε κέζνδν ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο, θαη νη δχν κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχλ 

έλα ζπγθξίζηκν πεξηζψξην θέξδνπο, ην νπνίν φκσο, ζηε κελ κέζνδν ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο 

πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην πνζνζηφ θέξδνπο επί ηεο ηηκήο πψιεζεο, ζηε δε κέζνδν ηνπ 

θφζηνπο πιένλ πεξηζψξην θέξδνπο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην πνζνζηφ θέξδνπο επί ηνπ 

θφζηνπο θηήζεσο. Με άιια ιφγηα, ε κέζνδνο ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

θαζνξίζεη ηελ θεξδνθνξία ηνπ δηαλνκέα-κεηαπσιεηή ελψ ε κέζνδνο ηνπ θφζηνπο ζπλ θέξδνο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαζνξίζεη ηελ θεξδνθνξία ηνπ παξαγσγνχ-θαηαζθεπαζηή
23

. 

Ζ κέζνδνο ηνπ θφζηνπο πιένλ πεξηζψξην θέξδνπο είλαη θαηάιιειε ζε πεξηπηψζεηο 

φπνπ δελ ππάξρνπλ ή είλαη δχζθνιν λα βξεζνχλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο αγνξάο γηα ηηο ηηκέο 

ησλ ελδννκηιηθψλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ θαζψο επίζεο θαη φηαλ ν πσιεηήο απηψλ ησλ αγαζψλ 

ή ππεξεζηψλ δελ ρξεζηκνπνηεί ζεκαληηθά άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ηελ παξαγσγή ή 

παξνρή ηνπο, αληίζηνηρα. Δλδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο είλαη νη ελδννκηιηθέο ηηκέο 

εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ, νη ηηκέο ζε καθξνρξφληεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ, πεξηπηψζεηο 
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θνηλήο ρξήζεο εγθαηαζηάζεσλ θαη κνλάδσλ παξαγσγήο θαζψο θαη πεξηπηψζεηο  

παξαρψξεζεο ρξήζεο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ζρέζεσλ εξγνιαβίαο
24

. 

 

 

Οι Μη Παπαδοζιακέρ Μέθοδοι Σεκμηπίωζηρ 

 

  Μέθοδορ ηος καθαπού πεπιθυπίος κέπδοςρ ζςναλλαγήρ (Transactional Net Margin 

method) 

Ζ κέζνδνο ηνπ θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ζπλαιιαγήο ιεηηνπξγεί κε παξφκνην ηξφπν κε 

ηηο κεζφδνπο ηνπ θφζηνπο πιένλ πεξηζψξην θέξδνπο θαη ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο, κε ηε 

δηαθνξά φηη εθαξκφδεηαη ζε επίπεδν θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο θαη φρη ζε επίπεδν κηθηνχ 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο. 

Ζ κέζνδνο απηή βαζίδεηαη ζην θαζαξφ θέξδνο θαη εμεηάδεη ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ησλ 

ίζσλ απνζηάζεσλ ζηελ ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε, ζπγθξίλνληαο ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα 

κηαο ζπλαιιαγήο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ κε ην αληίζηνηρν νηθνλνκηθφ 

απνηέιεζκα πνπ επηηπγράλνπλ αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε παξφκνηεο 

ιεηηνπξγίεο θαη αλαιακβάλνπλ παξφκνηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο. Σν θαζαξφ θέξδνο 

ηεο ζπλαιιαγήο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πεξηζψξην θέξδνπο πνπ ζα επηηχγραλε ε 

ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή ππφ ζπλζήθεο ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ. Απηφ ην πεξηζψξην θέξδνπο εθθξάδεηαη ζε ζρέζε κε κηα θαηάιιειε βάζε 

αλαθνξάο φπσο π.ρ. ην θφζηνο, νη πσιήζεηο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θ.ιπ.. Ζ ηηκή πνπ 

πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ πνπ 

βαξχλνπλ ηε ζπλαιιαγή είλαη ε ζπγθξίζηκε ηηκή ίζσλ απνζηάζεσλ. 

ε αληίζεζε κε ηηο άιιεο κεζφδνπο, ε κέζνδνο απηή δελ απαηηεί εμαηξεηηθά ιεπηνκεξή 

πιεξνθφξεζε γηα ηελ ηηκή ή ην θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο ηεο ζπλαιιαγήο. Δπηπιένλ, ηα 

πξφηππα ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο είλαη ιηγφηεξν απζηεξά βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ θαζαξνχ 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο ζπλαιιαγήο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδν πνπ πξνηείλεηαη ζηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΑ. 

Χζηφζν, ε κέζνδνο ηνπ θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ηεο ζπλαιιαγήο παξνπζηάδεη 

αξθεηά κεηνλεθηήκαηα ηα νπνία κπνξεί λα κεηψλνπλ ηελ αμηνπηζηία ηεο. Γη’ απηφ ην ιφγν, ε 

                                                 
24

 Σζνπξνπθιήο A. (2010), «Η Δνδοομιλική Σιμολόγηζη», Ννκηθή Βηβιηνζήθε, ζει. 45 



22 

 

κέζνδνο απηή αληηκεησπίδεηαη γεληθά κε ζθεπηηθηζκφ θαη ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη 

κφλν σο έζραην θαηαθχγην
25

.  

 

  Μέθοδορ ηος επιμεπιζμού ηυν κεπδών (Transactional Profit Split method) 

θνπφο ηεο κεζφδνπ είλαη λα απαιείςεη ην απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο εηδηθψλ ζπλζεθψλ, πνπ 

πξνμελήζεθαλ ή επηβιήζεθαλ ζε θάπνηα ελδννκηιηθή ζπλαιιαγή θαη ζπλέβαιαλ ζηε 

δηακφξθσζε ησλ θεξδψλ. 

Ζ κέζνδνο ηνπ επηκεξηζκνχ ησλ θεξδψλ απαηηεί λα πξνζδηνξηζηεί ην ζπλνιηθφ θέξδνο 

ή δεκία (π.ρ. απφ παξαγσγή, δηαλνκή, πψιεζε) πνπ πξνθχπηεη απφ κηα ελδννκηιηθή 

ζπλαιιαγή θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηκεξηζηεί κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

αλάινγα κε ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηε ζπλαιιαγή, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 

επηηειέζηεθαλ, ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιήθζεθαλ θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

Ο επηκεξηζκφο ησλ θεξδψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε θάπνηα νηθνλνκηθά έγθπξε 

κέζνδν πνπ λα πξνζεγγίδεη ηνλ κεξηζκφ ησλ θεξδψλ πνπ ζα πξνβιεπφηαλ θαη ζα 

αληαπνθξηλφηαλ ζε κηα ζχκβαζε πνπ έρεη ζπλαθζεί κε βάζε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. 

Οη νδεγίεο ηνπ ΟΟΑ αλαθέξνληαη ζηηο αθφινπζεο ηξεηο κεζφδνπο επηκεξηζκνχ ησλ θεξδψλ: 

 Αλάιπζε ηεο ζπλεηζθνξάο (contribution analysis) 

 Αλάιπζε ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ θέξδνπο (residual analysis) 

 Αλάιπζε ηνπ απαζρνινχκελνπ θεθαιαίνπ (capital employed analysis) 

Ζ κέζνδνο απηή ελδείθλπηαη ζε πεξηπηψζεηο ζπλαιιαγψλ φπνπ θαη ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε πξνζζέηνπλ ζεκαληηθή αμία ζην ηειηθφ αγαζφ ή ππεξεζία, φπσο π.ρ. κε  

ηε ρξεζηκνπνίεζε κνλαδηθψλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζεκαληηθήο αμίαο. Δπίζεο, 

ελδείθλπηαη φηαλ θάπνηα ηκήκαηα κηαο επηρείξεζεο είλαη έληνλα νινθιεξσκέλα (highly 

integrated), θαζηζηψληαο δχζθνιε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο ζε αηνκηθή βάζε
26

.  

 

                                                 
25

 Jacobs, O. (2007), «Internationale Unternehmensbesteuerung», Verlag C.H. Beck,  p.768   
26

 ASTbooks (2014), «Κώδικαρ Φοπολογικών Γιαδικαζιών & Δνδοομιλικέρ ςναλλαγέρ», 

ASTBOOKS, ζει. 329 
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3.4.1.3 Ζ Δπιλογή ηηρ Καηάλληληρ Μεθόδος 

 

Ζ επηινγή ηεο κεζφδνπ γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο εμαξηάηαη 

νπζηαζηηθά απφ ηελ επρέξεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ παξέρεη ε κέζνδνο, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο θαζψο θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ εμεχξεζεο ζηνηρείσλ ζηελ θάζε πεξίπησζε. Γη’ απηφ ην ιφγν, νη θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο ηνπ ΟΟΑ δελ πξνζδηνξίδνπλ ηελ θαιχηεξε κέζνδν ηεθκεξίσζεο ησλ ηηκψλ 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. Χζηφζν θαζηεξψλνπλ κηα ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κεηαμχ ησλ 

κεζφδσλ, ζηελ νπνία νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη πξνεγνχληαη. Ζ ζεηξά απηή, έρεη σο εμήο: 

1. Μέζνδνο ηεο ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ηηκήο. 

2. Μέζνδνο ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο ή ηνπ θφζηνπο πιένλ πεξηζψξην θέξδνπο 

3. Μέζνδνο ηνπ θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ηεο ζπλαιιαγήο 

4. Μέζνδνο ηνπ επηκεξηζκνχ ησλ θεξδψλ 

Γεληθά, ν ΟΟΑ ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο 

ηηκήο ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο κεζφδνπο, ζε πεξίπησζε πνπ ηφζν ε κέζνδνο απηή φζν θαη νη 

ινηπέο κέζνδνη κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ εμίζνπ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Χζηφζν, 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο πέληε κεζφδνπο κπνξεί, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, λα εθαξκνζηεί ψζηε 

λα ηεθκεξησζεί φηη νη ηηκέο ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη νη ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο είλαη 

ζηα πιαίζηα ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. Μάιηζηα, ν ΟΟΑ δελ απνθιείεη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο κειέηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο κε πεξηζζφηεξεο απφ κία κεζφδνπο, 

ηδηαίηεξα φηαλ κία κέζνδνο δελ αξθεί γηα ηελ εμαγσγή αμηφπηζηνπ απνηειέζκαηνο. 

Δλ θαηαθιείδη, θάζε κέζνδνο απαηηεί ηελ κειέηε ηεο κίαο ή θαη ησλ ινηπψλ 

ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ψζηε λα θαζνξηζηνχλ νη ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχληαη, ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη θίλδπλνη πνπ αλαιακβάλνληαη, θαζψο θαη 

λα πξνζδηνξηζηεί ε ζπκβνιή ηεο θάζε επηρείξεζεο ζηελ αιπζίδα αμίαο ηνπ θάζε αγαζνχ ή 

ππεξεζίαο. Απηή ε κειέηε είλαη απαξαίηεηε ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο επηιεγείζαο κεζφδνπ 

φζν θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηάιιειεο κνλάδαο ζχγθξηζεο. 
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3.4.1.4 Aνάλςζη ςγκπιζιμόηηηαρ (Comparability Analysis) 

 

Μέξνο ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ ηεθκεξίσζεο ελδννκηιηθψλ ηηκψλ 

απνηειεί ε αλάιπζε ζπγθξηζηκφηεηαο, ε νπνία ζεσξείηαη ε εμέηαζε ησλ ππφ επηζθφπεζε 

ειεγρφκελσλ ζπλαιιαγψλ ζε ζχγθξηζε κε αληίζηνηρεο κε ειεγρφκελεο ζπλαιιαγέο
27

. Ζ 

ζπγθξηηηθή αλάιπζε παίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ 

απνζηάζεσλ, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ επαξθή ζχγθξηζε ησλ φξσλ κηαο ειεγρφκελεο 

ζπλαιιαγήο κε ηνπο φξνπο πνπ ζα είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε κηα παξφκνηα ζπλαιιαγή ππφ 

παξφκνηεο ζπλζήθεο αλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ήηαλ αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο. Ο φξνο 

«επαξθήο ζχγθξηζε» αλαθέξεηαη ζην αληηθείκελν θαη ηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπγθξίζηκσλ ζπλαιιαγψλ, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο πνπ ζα 

επεξέαδαλ ζεκαληηθά ην ζπκθσλνχκελν ηίκεκα ή ην πεξηζψξην θέξδνπο ηεο ζπλαιιαγήο ή ε 

επίδξαζε ησλ δηαθνξψλ απηψλ κπνξεί λα εμαιεηθζεί κέζσ θαηάιιεισλ πξνζαξκνγψλ. 

εκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ 

θξηλφκελσλ ζπλαιιαγψλ είλαη ηα εμήο: 

1) Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ησλ 

ζπλαιιαγψλ, φπσο: 

- Γηα ηηο ππεξεζίεο: ε θχζε θαη ε έθηαζε ηεο ππεξεζίαο 

- Γηα ηα ελζψκαηα αγαζά: ηα θπζηθά γλσξίζκαηα ηνπ αγαζνχ, ε αμηνπηζηία, ε πνηφηεηα, 

ε δηαζεζηκφηεηα θαη ν φγθνο πσιήζεσλ 

- Γηα ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: ε κνξθή ηεο ζπλαιιαγήο, ην είδνο ηνπ άπινπ 

ζηνηρείνπ, ε δηάξθεηα θαη ε έθηαζε λνκηθήο πξνζηαζίαο θαη ηα αλακελφκελα νθέιε 

απφ ηε ρξήζε ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ    

2) Οη επηηεινχκελεο ιεηηνπξγίεο, ηα ρξεζηκνπνηεζέληα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη 

αλαιεθζέληεο θίλδπλνη ησλ ζπγθξηλφκελσλ επηρεηξήζεσλ. Οη επηηεινχκελεο ιεηηνπξγίεο 

αθνξνχλ ηηο επηκέξνπο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ θάζε κηα 

επηρείξεζε φπσο είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη παξαγσγή ηνπ αγαζνχ, ε έξεπλα θαη αλάπηπμε, ε 

πψιεζε, ε δηαλνκή θαη κεηαθνξά, ε πξνβνιή θαη δηαθήκηζε  θ.ιπ. Σα πάγηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζην είδνο θαη ηε θχζε απηψλ, π.ρ. θηίξηα, κεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο, άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, αμία αγνξάο, παιαηφηεηα, δηθαηψκαηα 

βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο θ.ιπ. Χο πξνο ηνπο αλαιεθζέληεο θηλδχλνπο, ζηνηρεία πνπ 

                                                 
27

 Μνπζηάθεο Ν. (2014), «Δνδοομιλικέρ Σιμολογήζειρ (Transfer Pricing)», Proforma 

Φεθηαθέο Δθηππψζεηο, ζει. 64 
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πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε ζχγθξηζε είλαη νη θίλδπλνη ηηκψλ αγνξάο, νη 

ιεηηνπξγηθνί θαη πηζησηηθνί θίλδπλνη, νη θίλδπλνη δεκηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε 

παγίσλ ζηνηρείσλ (π.ρ. δεκίεο απφ απαμίσζε), νη θίλδπλνη ξεπζηφηεηαο, νη θίλδπλνη 

ζπλαιιάγκαηνο θαη επηηνθίνπ θ.ιπ. 

3) Οη ζπκβαηηθνί φξνη ησλ ζπλαιιαγψλ, νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηελ θαηαλνκή ησλ νθειψλ, 

επζπλψλ θαη θηλδχλσλ κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, φπσο είλαη νη φξνη 

παξάδνζεο θαη πιεξσκήο, νη πξνζεζκίεο, νη φξνη εγγπήζεσλ θ.ιπ. εκαληηθή δηαδηθαζία  

θαηά ηελ αλάιπζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ είλαη ε εμέηαζε ηεο πξαγκαηηθήο ηήξεζεο απηψλ 

ησλ φξσλ, θαζφηη ε κε ηήξεζή ηνπο κπνξεί λα ππνδειψλεη εηθνληθφηεηα ησλ φξσλ. 

4) Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ζηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη ππφ ζχγθξηζε ζπλαιιαγέο, φπσο είλαη ε γεσγξαθηθή ζέζε θαη ην 

κέγεζνο ηεο αγνξάο, ε αγνξαζηηθή δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ, νη ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ, 

ε πξνζθνξά θαη δήηεζε, ην θφζηνο παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο θ.ιπ. 

5) Ζ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε αλάινγα κε ηνπο 

επηδησθφκελνπο ζηφρνπο ηεο, φπσο είλαη ε δηαηήξεζε ή αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο, 

ε δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο, ε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο,  ε 

αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ, ε κείσζε θηλδχλσλ θ.ιπ.      

 

3.4.1.5 ςγκπιηικά ηοισεία 

 

Ζ αλάιπζε ζπγθξηζηκφηεηαο απαηηεί ηε ζπιινγή ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία 

δηαθξίλνληαη ζε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. Δζσηεξηθά ζπγθξηηηθά ζηνηρεία είλαη ηα ζηνηρεία 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγθξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο θξηλφκελεο επηρείξεζεο ή 

ζπλδεδεκέλεο απηήο κε αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο (εζσηεξηθή ζχγθξηζε). Δμσηεξηθά 

ζπγθξηηηθά ζηνηρεία είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ αλεμάξηεησλ 

επηρεηξήζεσλ (εμσηεξηθή ζχγθξηζε). 

Μηα ζπλήζεο πξαθηηθή γηα ηελ εμεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ ηφζν 

απφ ηηο ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο φζν θαη απφ ηηο ειεγθηηθέο αξρέο είλαη ε ρξήζε ηδησηηθψλ ή 

θξαηηθψλ ηξαπεδψλ πιεξνθνξηψλ ή βάζεσλ δεδνκέλσλ, δηεζλνχο ή εζληθήο εκβέιεηαο, νη 

νπνίεο παξέρνπλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα έλα κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ. 

Δλδεηθηηθά, νξηζκέλεο απφ ηηο πην γλσζηέο βάζεηο δεδνκέλσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί: 
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Πίνακαρ 1  Οη πην γλσζηέο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηελ εμεχξεζε εμσηεξηθψλ  

ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ 

ΒΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ 

ΟRBIS Παγθφζκηα 

ONE SOURCE Παγθφζκηα 

COMPUSTAT Παγθφζκηα 

AMADEUS Δπξψπε 

DAFNE Κεληξηθή Δπξψπε 

FAME Ζλ. Βαζίιεην 

 

Πεγή: Σζνπξνπθιήο (2010) 

 

Σα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ έγθεηληαη ζηελ επθνιία 

πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ζην ρακειφ θφζηνο ηεο έξεπλαο. Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη 

αξθεηά κεηνλεθηήκαηα, ηα νπνία ζα έπξεπε λα απνζαξξχλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο απφ ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπο θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ θαθέισλ ηεθκεξίσζεο. Σα κεηνλεθηήκαηα απηά 

ζπλίζηαληαη ζηελ έιιεηςε θνηλήο ινγηζηηθήο βάζεο, ζηνλ δηαθνξεηηθφ βαζκφ βεβαηφηεηαο 

(ειεγκέλεο ή κε ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο), ζηελ έιιεηςε νκνηνκνξθίαο ησλ 

παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ζηελ δεκνζίεπζε θαηαζηάζεσλ πνπ δελ εηνηκάδνληαη 

κε ζθνπφ λα γίλνπλ βάζε γηα ζπγθξίζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ, αιιά εμππεξεηνχλ δηαθνξεηηθνχο 

ζθνπνχο
28

. Λφγσ απηψλ ησλ κεηνλεθηεκάησλ, ν ΟΟΑ είλαη ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθφο ζηε 

ρξήζε ησλ βάζεσλ απηψλ, αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά ζηηο νδεγίεο ηνπ φηη δελ είλαη 

απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηνχληαη εάλ αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ άιιεο 

πεγέο πιεξνθφξεζεο, π.ρ. εζσηεξηθά ζπγθξίζηκα ζηνηρεία.  

χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΟΟΑ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο 

κπνξεί λα αθνινπζεζεί κηα ηππηθή δηαδηθαζία, ε νπνία δελ είλαη ππνρξεσηηθή αιιά 

ζεσξείηαη κηα απνδεθηή θαιή πξαθηηθή ηφζν γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο φζν θαη γηα ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο. Ζ δηαδηθαζία απηή πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ελλέα βήκαηα
29

: 

                                                 
28

 Μνπζηάθεο Ν. (2014), « Δνδοομιλικέρ Σιμολογήζειρ (Transfer Pricing)», Proforma 

Φεθηαθέο Δθηππψζεηο, ζει. 75 
 
29

 OECD (2017), «Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administrations 2017», OECD Publishing, παξ. 3.4 
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Βήμα 1
ο
: Πξνζδηνξηζκφο ησλ εηψλ πνπ αθνξνχλ ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία. 

Βήμα 2
ο
: Αλάιπζε ησλ πεξηζηάζεσλ ηεο θξηλφκελεο επηρείξεζεο. 

Βήμα 3
ο
: Καηαλφεζε ησλ θξηλφκελσλ ζπλαιιαγψλ, θπξίσο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθήο αλάιπζεο, 

κε ζθνπφ ηελ επηινγή ηνπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο πνπ ζα εμεηαζηεί, ηελ επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο κεζφδνπ ηεθκεξίσζεο ησλ ηηκψλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ αλάινγα κε ηηο 

πεξηζηάζεηο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εθαξκνζηένπ νηθνλνκηθνχ δείθηε θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ ζπγθξηζηκφηεηαο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε. 

Βήμα 4
ο
: Δμέηαζε ησλ εζσηεξηθψλ ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ, εθφζνλ ππάξρνπλ. 

Βήμα 5
ο
: Πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο γηα ηε ζπιινγή αμηφπηζησλ 

εμσηεξηθψλ ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ. 

Βήμα 6
ο
: Δπηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ ηεθκεξίσζεο ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο θαη 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζρεηηθνχ νηθνλνκηθνχ δείθηε αλάινγα κε ηελ επηιεγείζα κέζνδν. 

Βήμα 7
ο
: Δληνπηζκφο ησλ πηζαλψλ ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ, πξνζδηνξίδνληαο ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλεμάξηεησλ ζπλαιιαγψλ πνπ θαζνξίδνπλ φηη απηέο νη ζπλαιιαγέο 

είλαη πηζαλψο ζπγθξίζηκεο. 

Βήμα 8
ο
: Πξνζδηνξηζκφο θαη δηελέξγεηα θαηάιιεισλ πξνζαξκνγψλ, φπνπ απαηηείηαη.. 

Βήμα 9
ο
: Δξκελεία θαη ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ, πξνζδηνξηζκφο ηεο 

ζπγθξίζηκεο ηηκήο ίζσλ απνζηάζεσλ. 

 

3.4.2 O Κώδικαρ Γεονηολογίαρ ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ για ηην 

Σεκμηπίωζη Δνδοομιλικών ςναλλαγών 

 

Ο Κψδηθαο Γενληνινγίαο ηεο Δ.Δ.
30

, ν νπνίνο ςεθίζηεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006 απφ ην 

πκβνχιην θαη ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, αλαθέξεηαη ζηελ ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ κεηαβίβαζεο 

ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

θνπφο ηνπ Κψδηθα είλαη ε εθαξκνγή κηαο εληαίαο θαη νκνηφκνξθεο πξαθηηθήο απφ 

ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ., κέζσ ηεο ηππνπνηεκέλεο ηεθκεξίσζεο ησλ ελδννκηιηθψλ 

                                                 
30

 www.eur-lex.europa.eu, «Ψήθιζµα ηος ςµβοςλίος και ηυν ανηιπποζώπυν ηυν 

κςβεπνήζευν ηυν κπαηών µελών, ζςνελθόνηυν ζηα πλαίζια ηος ςµβοςλίος, ηηρ 27ηρ 
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ζπλαιιαγψλ. Ζ ηεθκεξίσζε απηή απνζθνπεί ζην λα απνδείμεη φηη ε επηρείξεζε ηήξεζε ηελ 

αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ελδννκηιηθψλ ηεο ηηκψλ. Λφγσ 

απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, ε εληαία εθαξκνγή ηεο απφ ηα θξάηε κέιε ζα έρεη επεξγεηηθέο 

ζπλέπεηεο ηφζν γηα ηηο θνξνινγνχκελεο επηρεηξήζεηο, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ θνξνινγηθψλ 

δηαθνξψλ θαη θπξψζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηεθκεξίσζε, φζν θαη γηα ηηο θνξνινγηθέο 

αξρέο ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο δηαθάλεηαο θαη ζπλέπεηαο σο πξνο ηνλ έιεγρν. 

Ο Κψδηθαο δελ έρεη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηα θξάηε κέιε. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

2 απηνχ, ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηεθκεξίσζεο ηηκψλ κεηαβίβαζεο ηεο  Δ.Δ. (ΣΣΜ ΔΔ) είλαη 

πξναηξεηηθή γηα ηνπο νκίινπο ησλ επηρεηξήζεσλ. Χζηφζν, έλαο πνιπεζληθφο φκηινο δελ 

πξέπεη λα απνθαζίδεη απζαίξεηα ηελ εθαξκνγή ή κε ηεο ΣΣΜ ΔΔ γηα ιφγνπο ηεθκεξίσζεο 

αιιά πξέπεη λα ηελ εθαξκφδεη κε ζπλέπεηα θαη ρξνληθή ζπλέρεηα γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

νκίινπ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

ην ηκήκα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο θαζνξίδεηαη ην 

πεξηερφκελν ηεο ΣΣΜ ΔΔ. Απηή απνηειείηαη απφ δχν κέξε, ηνλ «βαζηθφ θάθειν» θαη ηελ 

«ηεθκεξίσζε αλά ρψξα», ε νπνία απνθαιείηαη θαη «εζληθφο θάθεινο». Ο «βαζηθφο θάθεινο» 

πεξηέρεη θνηλέο ηππνπνηεµέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά µε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο νµίισλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Δ.Δ. ελψ ν «εζληθφο θάθεινο» πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά µε 

θάζε ρψξα. 

πγθεθξηκέλα, ν βαζηθφο θάθεινο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηνηρεία:  

 Μηα γεληθή πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζεο  

 Μηα γεληθή πεξηγξαθή ηεο δνµήο ηνπ νµίινπ θαη ησλ ζπλδεδεµέλσλ εηαηξεηψλ  

 Μηα γεληθή πεξηγξαθή ησλ ειεγρφµελσλ ζπλαιιαγψλ ζηηο νπνίεο ζπµµεηέρνπλ νη 

ζπλδεδεµέλεο εηαηξείεο ζηελ Δ.Δ. 

 Μηα γεληθή πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ν φκηινο 

 Σελ ηδηνθηεζία ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  

 Έλαλ θαηάινγν ζπµθσληψλ θαηαλνµήο ηνπ θφζηνπο θαη δηαθφξσλ άιισλ 

πξνθαηαξθηηθψλ ζπµθσληψλ θαη δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ζρεηηθέο κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

Δπηπιένλ, εθηφο απφ ηνλ βαζηθφ θάθειν, ζα πξέπεη λα ηεξείηαη θαη ν εζληθφο 

θάθεινο, ν νπνίνο ζα πεξηέρεη ηα εμήο: 

 Μηα ιεπηνµεξή πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο, 

 ρεηηθέο πιεξνθνξίεο µε ηηο αλά ρψξα ειεγρφµελεο ζπλαιιαγέο  
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 Μηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε,  

 Μηα πεηζηηθή εμήγεζε ζρεηηθά µε ηελ επηινγή θαη ηελ εθαξµνγή ησλ µεζφδσλ 

θαζνξηζµνχ ησλ ηηµψλ µεηαβίβαζεο 

 ρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά µε εζσηεξηθά αιιά θαη εμσηεξηθά ζπγθξηηηθά ζηνηρεία 

θαη  

 Μηα πεξηγξαθή ηεο εθαξµνγήο ηεο πνιηηηθήο ηνπ νµίινπ ζρεηηθά µε ηνλ θαζνξηζµφ 

ησλ ηηµψλ µεηαβίβαζεο. 

Δλ θαηαθιείδη, ν εζληθφο θάθεινο ζπµπιεξψλεη ην βαζηθφ θάθειν. Απηνί νη δχν θάθεινη 

απνηεινχλ απφ θνηλνχ ην θάθειν ηεθµεξίσζεο ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ γηα θάζε θξάηνο 

µέινο ηεο Δ.Δ. 

 

3.4.3 Σο Δλληνικό Θεζμικό Πλαίζιο 

 

3.4.3.1 Ηζηοπική Αναδπομή ηηρ Φοπολογικήρ Νομοθεζίαρ 

Σν θξίζηκν ζέκα ζηελ ηηκνιφγεζε ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

δίθαηνπ ηηκήκαηνο. Όκσο, ην ηίκεκα απηφ ζε θάζε πεξίπησζε είλαη δχζθνιν λα θαζνξηζζεί 

επεηδή θαηά ηελ αμηνιφγεζε ππεηζέξρνληαη πνιιά ππνθεηκεληθά ζηνηρεία. Ζ έιιεηςε ζαθνχο 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ηηκνιφγεζε είρε νδεγήζεη ζε ζηξεβιψζεηο θαη ππεξβνιέο απφ 

πνιιέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο πξνζπαζνχζαλ κέζσ ησλ ελδννκηιηθψλ ηηκνινγήζεσλ λα 

απνθηήζνπλ θνξνινγηθά νθέιε. Σν γεγνλφο απηφ πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο, ε νπνία θαη ζπλέηαμε ηνλ πξναλαθεξφκελν Δπξσπατθφ Κψδηθα Γενληνινγίαο, 

πξνηξέπνληαο ηα θξάηε κέιε λα ηνλ εθαξκφζνπλ
31

. Ζ Διιάδα, αληαπνθξηλφκελε ζηελ 

πξφθιεζε απηή, εμέδσζε ην Ν. 3728/2008, ν νπνίνο πεξηιάκβαλε ιεπηνκεξείο δηαηάμεηο 

ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ θαη ηελ ππνρξέσζε ηεθκεξίσζεο 

ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ (άξζξν 26) γηα αγνξαλνκηθνχο ζθνπνχο, νπφηε θαη ελέπηπηε 

ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 

Πνιχ ζχληνκα, κε ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 3775/2009, πξνζηέζεθε λέν άξζξν ζρεηηθά κε 

ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο ζηνλ πξψελ Κψδηθα Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο (άξζξν 39Α ηνπ Ν. 2238/1994), γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο. Με απηή ηελ 

πξνζζήθε, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαηέζηε ζπλαξκφδην σο πξνο ηνλ έιεγρν ησλ 
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ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ εμαηηίαο ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ πξνέθπςε απφ ηε δπλαηφηεηα 

κεηαθνξάο θνξνινγεηέαο χιεο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην ηνπ 

θνξνινγηθνχ ηνπο ζρεδηαζκνχ (tax planning), ν νπνίνο απνηειεί βαζηθφ θνκκάηη ηνπ 

επξχηεξνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Σειηθά, κε ηελ παξάγξαθν 16 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 

4110/2013, ε νπνία θαηαξγνχζε ην άξζξν 26 ηνπ Ν. 3728/2008, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ειέγρνπ 

ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο κεηαθέξζεθαλ εμ νινθιήξνπ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ε έλλνηα ηεο αξρήο ίζσλ απνζηάζεσλ πξνυπήξρε ηφζν ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 2238/1994, κε ηνλ νπνίν είρε ςεθηζηεί ν πξνεγνχκελνο 

Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, φζν θαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

ησλ δηκεξψλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηπιήο θνξνινγίαο
32

. Οη δηαηάμεηο απηέο 

πξνέβιεπαλ ηηο πεξηπηψζεηο ππεξηηκνινγήζεσλ ή ππνηηκνινγήζεσλ ζηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ 

ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ηα πξφζηηκα θαη ηηο ινηπέο θπξψζεηο πνπ 

επηβάιινληαλ ζε πεξίπησζε πνπ ν ζθνπφο ησλ ελ ιφγσ πξαθηηθψλ ήηαλ ε απνθπγή άκεζσλ ή 

έκκεζσλ θφξσλ. 

Απφ 01/01/2014, ην λνκηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη γηα ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαιχπηεηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο λφκνπο: 

 Ν. 4172/2013 – Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (άξζξα 2/πεξίπησζε δ, 50 θαη 51) 

 Ν. 4174/2013 – Κψδηθαο Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (άξζξα 21, 22, 56, 63Α) 

ην πιαίζην ηεο πξναλαθεξζείζαο λνκνζεζίαο, κία ζεηξά απφ εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο έρεη 

δνζεί ζηε δεκνζηφηεηα, ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ θαη ηελ 

αθνινπζνχκελε κεζνδνινγία ηεθκεξίσζεο.  

εκεηψλεηαη φηη νη δηαηάμεηο ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθαξκφδνληαη θαη εξκελεχνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο 

ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο. ε απηή ηε βάζε, επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε νπνηνλδήπνηε 

ηχπν θαη κνξθή ζηελ Διιάδα ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε 

επηρεηξήζεηο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε απηέο, ηνπο φξνπο νη νπνίνη είλαη ηαπηφζεκνη ή 

φκνηνη κε ηνπο φξνπο πνπ ζα εθαξκφδνληαλ γηα ηηο ίδηεο ή παξφκνηεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ 

αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ (αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ). 
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3.4.3.2  Οι Δνδοομιλικέρ ςναλλαγέρ με βάζη ηο Ν. 4172/2013 

 

Ο ηζρχνλ Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην Ν. 4172/2013, 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα άξζξα ζρεηηθά κε ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο: 

 Άξζξν 2/πεξίπησζε δ: «Οξηζκφο ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ» 

 Άξζξν 50: «Δλδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο» 

 Άξζξν 51: «Μεηαθνξά ιεηηνπξγηψλ» 

ηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο ζα επηρεηξεζεί κηα αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ησλ άξζξσλ 

απηψλ. Αξρηθά, ζην άξζξν 2 ηνπ Ν. 4172/2013 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξίπησζε δ, 

απνζαθελίδεηαη ε έλλνηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ πξνζψπνπ. Όπσο έρνπκε πξναλαθέξεη ζηελ 

ππνελφηεηα 3.1 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, σο ζπλδεδεκέλν πξφζσπν νξίδεηαη 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, 

ζπλδεδεκέλα πξφζσπα ζεσξνχληαη ηα αθφινπζα πξφζσπα: 

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 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.  

Γηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ πξνζψπνπ δφζεθαλ κε ηελ 

εξκελεπηηθή εγθχθιην ΠΟΛ. 1142/2015. Δηδηθφηεξα, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ππνπεξηπηψζεσλ 

αα' θαη ββ' ηεο πεξίπησζεο δ' ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4172/2013, νη έκκεζεο ζπκκεηνρέο 

πξνθχπηνπλ κε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θαηερφκελσλ πνζνζηψλ κέζσ ησλ δηαδνρηθψλ 

βαζκίδσλ. Δάλ, γηα παξάδεηγκα, ε εηαηξεία Α ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 80% ζην θεθάιαην ηεο 

εηαηξείαο Β, ε Β κε ηε ζεηξά ηεο ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 60% ζην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο Γ 

θαη ε Γ ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 80% ζην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο Γ, ηφηε ε εηαηξεία Α 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
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ζπκκεηέρεη έκκεζα, κε 48% (80% x 60%) ζην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο Γ θαη κε 38,4% (48% x 

80%) ζην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο Γ.  

Δπηπιένλ, σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο ππνπεξίπησζεο γγ' δηεπθξηλίδνληαη ηα 

αθφινπζα: 

 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 (θαη φρη πεξηνξηζηηθά), πξνθχπηνπλ ή 

δηαπηζηψλνληαη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο/θαηαζηάζεηο: 

o Πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή έλαο ή 

πεξηζζφηεξνη δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη ή δηαρεηξηζηέο ηνπ δηνξίδνληαη απφ ην 

άιιν πξφζσπν 

o Tν 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 

o Σξίην 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. 

 ρέζε 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 δπν πξνζψπσλ απφ 

ηξίην πξφζσπν ππάξρεη, ελδεηθηηθά (θαη φρη πεξηνξηζηηθά), φηαλ πξνθχπηνπλ ή 

δηαπηζηψλνληαη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη θαηαζηάζεηο: 

o Σν πξφζσπν (εμαηξνπκέλσλ ησλ 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 

o Σξίην πξφζσπν (εμαηξνπκέλσλ ησλ 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 

o Σν έλα πξφζσπν πξνκεζεχεη ή νξίδεη ηνλ/ηνπο πξνκεζεπηέο ζε πνζνζηφ 

ηνπιάρηζηνλ ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) ησλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ 
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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 (franchising) δελ 

ζπληζηά απφ κφλε ηεο ζρέζε ζχλδεζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο δ' ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4172/2013. 

o 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 Ν. 

4172/2013. 

Δλ ζπλερεία, ην άξζξν 50 αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ ή ηεο 

αλνηθηήο αγνξάο ή ηεο ειεχζεξεο αγνξάο ζηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο θαζψο θαη ζηηο 

θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο απφ ηε κε ηήξεζή ηεο. πγθεθξηκέλα, νξίδεηαη φηη «ηα λνκηθά 

πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο φηαλ πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο, κία ή πεξηζζφηεξεο, 

δηεζλείο ή θαη εγρψξηεο, κε ζπλδεδεκέλα πξφζσπα, 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 

ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ) πεξηιακβάλνληαη ζηα θέξδε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο 

νληφηεηαο κφλνλ ζην βαζκφ πνπ δελ κεηψλνπλ ην πνζφ ηνπ θαηαβιεηένπ θφξνπ». Οη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη θαη εξκελεχνληαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο 

θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο. 

Γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ηήξεζεο ηεο αλσηέξσ αξρήο, ηα ζπλδεδεκέλα θαηά ηελ έλλνηα 

ηεο πεξίπησζεο δ' ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4172/2013 πξφζσπα, ππνρξενχληαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 4174/2013 (Κψδηθαο Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο) λα ηεξνχλ 

θάθειν ηεθκεξίσζεο θαη λα ππνβάινπλ ζπλνπηηθφ πίλαθα πιεξνθνξηψλ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ 

νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη ηηο ζρεηηθέο 

εθδνζείζεο εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο ΠΟΛ.1097/9.4.2014 θαη ΠΟΛ.1144/15.5.2014. 

ηφρνο ηνπ λνκνζέηε είλαη λα εληνπηζηνχλ πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο νη ηηκέο ησλ 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ απνθιίλνπλ ζεκαληηθά απφ αληίζηνηρεο ηηκέο παξφκνησλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο ή κεηαμχ αλεμάξηεησλ 

(ηξίησλ) πξνζψπσλ. ε πεξίπησζε πνπ νη ηηκέο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ βξίζθνληαη 
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εθηφο απνδεθηψλ πιαηζίσλ, ηφηε ν λφκνο πξνζδηνξίδεη ην πιαίζην επηβνιήο επηπιένλ θφξνπ
33

. 

Ζ θνξνινγηθή αλακφξθσζε ησλ θεξδψλ απφ ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο απνηειεί έλα κέζν 

επηβνιήο επηπιένλ θφξνπ θαη απνζθνπεί ζηελ εκπέδσζε ηεο θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, 

εηδηθφηεξα δε, ηεο θνξνιφγεζεο κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα
34

. 

Σέινο, κε ην άξζξν 51 ηνπ Ν. 4172/2013 εηζάγνληαη ζηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία 

δηαηάμεηο γηα ηελ νξζή θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ 

(business restructurings), πνπ πξαγκαηνπνηεί κηα επηρείξεζε γηα ιεηηνπξγίεο, πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ή θαη θηλδχλνπο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη αλαδηαξζξψζεηο απηέο κπνξεί λα 

αθνξνχλ κεηαβίβαζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ιήμε ή επαλαδηαπξαγκάηεπζε εκπνξηθψλ 

ζπκθσληψλ κε άιιεο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη ζπλεπψο λα επηδξνχλ ζηελ θαηαλνκή 

ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ αλάκεζα ζηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, 

θξίλεηαη απαξαίηεην λα δηαπηζησζεί εάλ ηεξείηαη ε αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ
35

. 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, νη νπνίεο είλαη ζχκθσλεο κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ ΟΟΑ, σο επηρεηξεκαηηθή αλαδηάξζξσζε λνείηαη ε εγρψξηα ή 

δηαζπλνξηαθή αλαδηνξγάλσζε ιεηηνπξγηψλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θηλδχλσλ ή θαη 

επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ, ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχλ ή ζηελ νπνία εκπιέθνληαη 

ζπλδεδεκέλα πξφζσπα κε ζπλδεδεκέλα θέξδε. Οη ιεηηνπξγίεο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη 

θίλδπλνη ή θαη νη επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο πνπ αλαδηνξγαλψλνληαη, κεηαθέξνληαη ή 

κεηαβηβάδνληαη ζεσξνχληαη ζπλνιηθά σο «παθέην κεηαβίβαζεο». ην πιαίζην απηφ, ζε 

πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ή ρνξήγεζεο άδεηαο ρξήζεο ππεξαμίαο ή άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, νη ζπλαιιαγέο απηέο πξέπεη λα γίλνληαη έλαληη ελφο αληαγσληζηηθνχ αληηηίκνπ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπλνιηθή αμία ησλ ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη 

ηηο ζρεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη θηλδχλνπο (παθέην κεηαβίβαζεο). Δθφζνλ ε επηρείξεζε δελ 

κπνξεί λα παξάζρεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ηήξεζεο ηεο αξρήο ησλ 

ίζσλ απνζηάζεσλ, ιφγσ κε χπαξμεο ζπγθξίζηκσλ ζπλαιιαγψλ, ηφηε έλα ζπγθξίζηκν 

αληίηηκν, ζπκβαηφ κε ηελ ελ ιφγσ αξρή, δχλαηαη λα ππνινγηζηεί κε ηελ πξνεμφθιεζε ησλ 

κειινληηθψλ θεξδψλ πνπ αλακέλνληαη απφ ηελ κεηαβίβαζε σο ζχλνιν. 
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3.4.3.3  Οι Δνδοομιλικέρ ςναλλαγέρ με βάζη ηο Ν. 4174/2013 

 

Σα ζρεηηθά πεξί ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ άξζξα ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο, ν 

νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζην Α΄ κέξνο ηνπ Ν. 4174/2013 είλαη ηα εμήο: 

 Άξζξν 21 «Φάθεινο Σεθκεξίσζεο» 

 Άξζξν 22 «Πξνέγθξηζε κεζνδνινγίαο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο» 

 Άξζξν 56 «Πξφζηηκα ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ» 

 Άξζξν 63Α «Γηαδηθαζία Ακνηβαίνπ Γηαθαλνληζκνχ» 

ηελ παξνχζα ππνελφηεηα ζα κειεηήζνπκε ηηο δηαηάμεηο κφλν ηνπ άξζξνπ 21 θαζφηη 

αλάιπζε ησλ ππνινίπσλ άξζξσλ παξέρεηαη ζε άιιεο ελφηεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο.  

χκθσλα ινηπφλ κε απηφ, γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ 

απνζηάζεσλ, νη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα ηεθκεξηψλνπλ ηηο ηηκέο ησλ 

κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην άξζξν 50 ηνπ Ν. 4172/2013, θαζψο θαη ηεο 

κεηαμχ ηνπο κεηαθνξάο ιεηηνπξγηψλ ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, κε ηελ θαηάξηηζε 

πιήξνπο θαη ηππνπνηεκέλεο κειέηεο ηεθκεξίσζεο ηηκψλ, ε νπνία ζπληζηά ηνλ θάθειν 

ηεθκεξίσζεο. 

Ζ ππνρξέσζε θαηάξηηζεο θαθέινπ ηεθκεξίσζεο αθνξά κφλν ηα λνκηθά πξφζσπα θαη 

ηηο λνκηθέο νληφηεηεο, φπσο απηά νξίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο γ' θαη δ' ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

λ.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. Δπνκέλσο θαη ε θάζε είδνπο 

θνηλνπξαμία ηεο πεξίπησζεο δ' ηνπ άξζξνπ 2 εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ γηα 

ηηο ζπλαιιαγέο ηεο κε ζπλδεδεκέλα πξφζσπα. Αληίζεηα, ε ππνρξέσζε απηή δελ 

θαηαιακβάλεη ζε θακία πεξίπησζε θπζηθά πξφζσπα, αλεμάξηεηα εάλ απηά αζθνχλ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (αηνκηθή επηρείξεζε) ή φρη, γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε άιια 

ζπλδεδεκέλα πξφζσπα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο, ηα 

νπνία απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4172/2013 ή 

εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ, δελ έρνπλ ππνρξέσζε ηεθκεξίσζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε 

ζπλδεδεκέλα πξφζσπα. 

Δπίζεο, ε θαηάξηηζε θαθέινπ ηεθκεξίσζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηα αλσηέξσ 

πξφζσπα εθφζνλ ε ζπλνιηθή αμία ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 

φξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ παξφληα λφκνπ, ιακβάλνληαο 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
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ππφςε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ ππφρξενπ. πγθεθξηκέλα, επηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

αζξνηζηηθά ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο κέρξη 100.000 € θαη εκθαλίδνπλ θχθιν εξγαζηψλ κέρξη 

5.000.000 € θαζψο θαη επηρεηξήζεηο κε ζπλνιηθέο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο κέρξη 200.000 

επξψ θαη θχθιν εξγαζηψλ πνπ ππεξβαίλεη ηα 5.000.000 επξψ, απαιιάζζνληαη απφ ηελ 

ππνρξέσζε ηήξεζεο θαθέινπ ηεθκεξίσζεο. ην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

νξίσλ απαιιαγήο, ζε πεξίπησζε πνπ ν ππφρξενο αλήθεη ζε φκηιν, σο θχθινο εξγαζηψλ 

ιακβάλεηαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ηνπ ππφρξενπ, φπσο απηά 

πξνθχπηνπλ κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ηνπ πνζνχ θαηά ην νπνίν ζπκβάιιεη ν 

ππφρξενο ζηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ νκίινπ, ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ησλ Γ.Π.Υ.Α. θαη Γ.Λ.Π., εθφζνλ ππάξρεη ππνρξέσζε ηήξεζεο 

απηψλ. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ ππφθεηηαη ζε ηεθκεξίσζε, ε 

νπνία ζέηεη θαη ηα φξηα απαιιαγήο ή ππνρξέσζεο ηήξεζεο θαθέινπ ηεθκεξίσζεο, 

ιακβάλνληαη ππφςε ηα αλαθεξφκελα ζηε δηεπθξηληζηηθή εγθχθιην ΠΟΛ. 1142/2015. 

πγθεθξηκέλα, ζε πεξηπηψζεηο ζχλαςεο δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ, παξνρήο πηζηψζεσλ, 

ηακεηαθψλ δηεπθνιχλζεσλ θαη θαηαζέζεσλ κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ, ε αμία ησλ ελ 

ιφγσ ζπλαιιαγψλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πνζφ ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ πνπ ρξεψλεηαη ή 

πηζηψλεηαη θαη φρη κε ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ επί ηνπ νπνίνπ ππνινγίζηεθαλ.  

Οκνίσο, ζηελ πεξίπησζε ηεο παξνρήο εγγπήζεσλ, ε αμία πνπ ηεθκεξηψλεηαη είλαη ην 

χςνο ησλ πξνκεζεηψλ ή ακνηβψλ εγγχεζεο. Δπηπιένλ, ηα κεξίζκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζε 

κέηνρνπο θαζψο θαη νη ακνηβέο πνπ ιακβάλνπλ ηα κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ δελ 

απνηεινχλ ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ θαη επνκέλσο δελ 

ππφθεηληαη ζε ηεθκεξίσζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζρέζεο ζχλδεζεο 

ζηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο, ηφηε ππνρξέσζε ηεθκεξίσζεο πθίζηαηαη γηα 

ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέρξη ηελ εκεξνκελία δηαθνπήο ηεο ζρέζεο, θαζψο θαη 

γηα κεηαγελέζηεξεο ζπλαιιαγέο εληφο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ηεο δηαθνπήο, γηα ηηο νπνίεο 

είραλ ππνγξαθεί ζπκβάζεηο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πθίζηαην ε ζρέζε ζχλδεζεο. 

Ο θάθεινο ηεθκεξίσζεο απνηειείηαη απφ ηνλ Βαζηθφ Φάθειν ηεθκεξίσζεο, ν νπνίνο 

πεξηέρεη θνηλέο ηππνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ππφρξεν θαη ηα ζπλδεδεκέλα κε απηφλ 

πξφζσπα θαη ηνλ Διιεληθφ Φάθειν ηεθκεξίσζεο, ν νπνίνο ζπκπιεξψλεη ηνλ Βαζηθφ Φάθειν 

θαη πεξηέρεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνο ηεθκεξίσζε ζπλαιιαγέο. Σν αθξηβέο 

πεξηερφκελν θαη ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζε θαζέλα απφ ηνπο παξαπάλσ 

θαθέινπο, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ εξκελεπηηθή εγθχθιην ΠΟΛ. 1097/2014, φπσο 
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ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΠΟΛ. 1144/2014. πγθεθξηκέλα, ν Βαζηθφο Φάθεινο ηεθκεξίσζεο 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 Γεληθή πεξηγξαθή ηεο νξγαλσηηθήο, λνκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο δνκήο ηνπ νκίινπ 

 Γεληθή πεξηγξαθή ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ νκίινπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιιαγψλ πνπ έγηλαλ ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν 

θνξνινγηθφ έηνο 

 Γεληθή πεξηγξαθή ησλ ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο πξνο 

ηεθκεξίσζε ζπλαιιαγέο 

 Γεληθή πεξηγξαθή αλαθνξηθά κε ηε θχζε θαη ην χςνο ησλ πξνο ηεθκεξίσζε 

ζπλαιιαγψλ θαζψο θαη ηε ζπλήζε ξνή ησλ ηηκνινγίσλ 

 Γεληθή πεξηγξαθή ησλ επηηεινχκελσλ ιεηηνπξγηψλ θαη αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ, 

θαζψο θαη ησλ αιιαγψλ πνπ έγηλαλ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν θνξνινγηθφ έηνο 

 Πιεξνθνξίεο σο πξνο ηελ ηδηνθηεζία άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ 

πιεξσκή ή είζπξαμε δηθαησκάησλ 

 Πεξηγξαθή ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηνπ νκίινπ ζηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο 

 πκθσλίεο θαηαλνκήο θφζηνπο, ηπρφλ απνθάζεηο πξνέγθξηζεο κεζνδνινγίαο 

ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο θαη δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα κέιε ηνπ 

νκίινπ, ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπο. 

Αληίζηνηρα, ν Διιεληθφο Φάθεινο ηεθκεξίσζεο πεξηέρεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 Λεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ππφρξεεο 

επηρείξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιιαγψλ πνπ έγηλαλ ζε ζχγθξηζε κε ην 

πξνεγνχκελν θνξνινγηθφ έηνο 

 Λεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ πξνο ηεθκεξίσζε ζπλαιιαγψλ (θχζε θαη χςνο 

ζπλαιιαγψλ, ξνή ηηκνινγίσλ, κεηαθνξά ιεηηνπξγηψλ) 

 πγθξηηηθή αλάιπζε γηα ηελ εμεχξεζε εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ζπγθξηηηθψλ 

ζηνηρείσλ, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ, ηηο επηηεινχκελεο ιεηηνπξγίεο, ηα ρξεζηκνπνηεζέληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

θαη ηνπο αλαιακβαλφκελνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο, ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο 

ησλ ζπλαιιαγψλ, ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο ηπρφλ 

δηελεξγνχκελεο πξνζαξκνγέο γηα ηνπο ζθνπνχο ζπγθξηζηκφηεηαο 
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 Δπεμήγεζε γηα ηελ επηινγή θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κεζφδσλ ηεθκεξίσζεο ησλ 

ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. εκεηψλνπκε φηη απνδεθηέο κέζνδνη 

ηεθκεξίσζεο είλαη απηέο πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ ΟΟΑ 

 Πεξηγξαθή ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηεο επηρείξεζεο ζηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο 

 Γηθαηνιφγεζε ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ θνξνινγεηέσλ 

θεξδψλ, ζε πεξίπησζε πνπ νη ηηκέο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ δελ είλαη 

ζχκθσλεο κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ 

 Πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ή έρνπλ ηε θνξνινγηθή ηνπο θαηνηθία ζε θξάηε κε 

ζπλεξγάζηκα ζην θνξνινγηθφ ηνκέα. 

Ζ ππφρξεε επηρείξεζε νθείιεη λα ελεκεξψλεη ην θάθειν κε γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ 

εμαηηίαο πθηζηάκελσλ κεηαβνιψλ ζηηο ζπλζήθεο αγνξάο θαη έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηηο 

πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ. Ο θάθεινο ηεθκεξίσζεο ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην επφκελν θνξνινγηθφ έηνο, εθφζνλ 

επηθαηξνπνηεζεί πιήξσο, ελζσκαηψλνληαο φιεο ηηο αλαγθαίεο αιιαγέο. Ζ επηθαηξνπνίεζε 

ηνπ θαθέινπ γίλεηαη εληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ πξνέθπςε ε αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο. Δάλ ν θνξνινγνχκελνο 

απνδεηθλχεη φηη νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ παξέκεηλαλ ακεηάβιεηεο, ηα ζπγθξηηηθά 

ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ έξεπλα ζε βάζεηο δεδνκέλσλ δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη 

ζηα δχν επφκελα θνξνινγηθά έηε, εθφζνλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία επηθαηξνπνηνχληαη 

θάζε θνξνινγηθφ έηνο, πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλχεηαη ε ηήξεζε ηεο αξρήο ησλ ίζσλ 

απνζηάζεσλ. 

Ζ θαηάξηηζε ηνπ θαθέινπ ηεθκεξίσζεο γίλεηαη εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο 

γηα ηελ ππνβνιή ηεο εηήζηαο θνξνινγηθήο δήισζεο, ε νπνία ζχκθσλα κε ην άξζξν 68 ηνπ 

Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Ν. 4172/2013) είλαη κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ 

έθηνπ κήλα απφ ην ηέινο ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. Ο θάθεινο ηεθκεξίσζεο 

ζπλνδεχεηαη απφ πλνπηηθφ Πίλαθα Πιεξνθνξηψλ, ν νπνίνο ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία. εκεηψλνπκε φηη ε αλσηέξσ πξνζεζκία 

θαζνξίζηεθε κεηά απφ ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (Ν. 

4174/2013), κε βάζε ην άξζξν 40 ηνπ Ν. 4410/2016. Ζ πξντζρχνπζα πξνζεζκία γηα ηελ 

θαηάξηηζε θαθέινπ ηεθκεξίσζεο ήηαλ εληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ην ηέινο ηνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν πλνπηηθφο Πίλαθαο Πιεξνθνξηψλ είλαη 

ζπλνδεπηηθφο ηνπ θαθέινπ ηεθκεξίσζεο θαη ππνβάιιεηαη πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ 

θνξνινγηθά νη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο. Χο εθ ηνχηνπ, ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα 
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εθιακβάλεηαη σο πιήξεο θαη εθηελήο ηεθκεξίσζε ησλ ηηκψλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη 

λα αληηθαζηζηά ηνλ θάθειν ηεθκεξίσζεο, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί σο απφδεημε γηα ηελ 

ζπκβαηφηεηα ησλ ηηκψλ κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, κε βάζε ην έγγξαθν ΓΔΑΦΒ 1054893 ΔΞ 2016/17.3.2016 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε ηεθκεξίσζεο ησλ ηηκψλ 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, νη δαπάλεο πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά γηα έθπησζε απφ 

ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αλακνξθψλνληαη κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεθκεξίσζεο ζχκθσλα κε ηελ αξρή ησλ 

ίζσλ απνζηάζεσλ, έζησ θαη αλ αθνξνχλ ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη ηφζν ζηνλ θάθειν ηεθκεξίσζεο φζν θαη ζην πλνπηηθφ Πίλαθα Πιεξνθνξηψλ, 

κε ηελ επηζήκαλζε φηη πξφθεηηαη γηα δαπάλεο πνπ έρνπλ αλακνξθσζεί θνξνινγηθά. 

Σέινο, ν θάθεινο ηεθκεξίσζεο ηεξείηαη ζηελ έδξα ηνπ ππφρξενπ γηα φζν δηάζηεκα 

πθίζηαηαη ππνρξέσζε δηαθχιαμεο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ αληίζηνηρνπ θνξνινγηθνχ 

έηνπο. Δθφζνλ δεηεζεί γηα έιεγρν απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, πξέπεη λα παξαδνζεί ζηελ 

αξκφδηα αξρή εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απφ ηνλ 

ππφρξεν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ο
 

ΔΛΔΓΥΟ ΔΝΓΟΟΜΗΛΗΚΧΝ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ 

 
 

4.1 Γενικά ηοισεία 
 

Ο έιεγρνο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηδηαίηεξα ησλ δηαζπλνξηαθψλ, είλαη αξθεηά 

απαηηεηηθφο ιφγσ ηνπ φγθνπ θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ. Γη’ απηφ ην ιφγν, ν 

ειεγθηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εκπεηξία θαη γλψζε ηεο ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο 

θαη λνκνινγίαο
36

, λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα θαηάιιεια ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο θαη λα 

ιακβάλεη  ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε θαη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηελ επηδίσμε, ηελ έθηαζε, 

ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν ηνπ ειέγρνπ.  

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ελφο πςεινχ επηπέδνπ ειέγρνπ είλαη ε 

ππνζηήξημε ηνπ ειεγθηή απφ έλα θαιά νξγαλσκέλν γξαθείν ηεθκεξίσζεο θαη ειέγρνπ 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, ην νπνίν ζα ζπιιέγεη φιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζε ζέκαηα 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ (πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο 

επηρεηξήζεσλ, ηηο πξαθηηθέο ηηκνιφγεζεο πνιπεζληθψλ νκίισλ, ηηο πνιηηηθέο θαη ηα κέηξα 

άιισλ ρσξψλ θ.ιπ.), κέζσ ησλ θαθέισλ ηεθκεξίσζεο, ησλ δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ, ηεο 

δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο θαη ηεο εκπεηξίαο άιισλ ρσξψλ
37

. 

 

4.2 Απμοδιόηηηα Γιενέπγειαρ Δλέγσος Δνδοομιλικών ςναλλαγών 

 

Ο έιεγρνο ηεο νξζήο ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ 

νληνηήησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο πεξί ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ γίλεηαη απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ζην πιαίζην επηηφπηνπ, κεξηθνχ ή πιήξνπο 

ειέγρνπ, κε αληηθείκελν θαη ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο. 

πγθεθξηκέλα, αξκφδηα ππεξεζία ειέγρνπ είλαη ην Κέληξν Διέγρνπ Μεγάισλ 

Δπηρεηξήζεσλ (Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ.). χκθσλα κε ηελ  ππ’ αξηζκ. Γ.ΟΡΓ.Α. 1115805 ΔΞ 2017 

                                                 
36

 Νεγθάθεο Υξ. θαη Σαρπλάθεο Π. (2013), «ύγσπονα Θέμαηα Δλεγκηικήρ και Δζυηεπικού 

Δλέγσος», Γηπινγξαθία, ζει. 33 
37

 Μνπζηάθεο Ν. (2014), «Δνδοομιλικέρ Σιμολογήζειρ (Transfer Pricing)», Proforma 

Φεθηαθέο Δθηππψζεηο, ζει. 135 
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απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ζρεηηθά κε ηε κεηαβίβαζε 

αξκνδηνηήησλ θαη ηελ εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο ζε φξγαλα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, ν 

πξντζηάκελνο ηνπ ΚΔ.ΜΔ.ΔΠ. εμνπζηνδνηείηαη λα εθδίδεη θαη λα ππνγξάθεη «κε εληνιή  

Γηνηθεηή» ηελ εληνιή ειέγρνπ γηα ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν, πιήξε θαη κεξηθφ, ησλ 

αλέιεγθησλ ρξήζεσλ/θνξνινγηθψλ εηψλ/ππνζέζεσλ θνξνινγνχκελσλ αλεμαξηήησο εηεζίσλ 

αθαζάξηζησλ εζφδσλ, νη νπνίνη δηελεξγνχλ δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα 

πξφζσπα θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ δ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4172/2013 

θαη έρνπλ ππνρξέσζε θαηάξηηζεο θαθέινπ ηεθκεξίσζεο ηηκψλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. Ο 

έιεγρνο απηφο δηελεξγείηαη  κφλν σο πξνο ηελ νξζή ηήξεζε ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ 

ζηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο ησλ θνξνινγνχκελνπ. 

Δπηπιένλ, ην ίδην έγγξαθν πξνβιέπεη φηη, πξνθεηκέλνπ γηα ην αίηεκα πξνο ηνλ 

θνξνινγνχκελν γηα ηελ δηάζεζε ηνπ θαθέινπ ηεθκεξίσζεο ηηκψλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ 

κε βάζε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 4174/2013, ην δηθαίσκα ηεο 

εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο έρεη «θαηά πεξίπησζε, ν Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. ή ηνπ 

Διεγθηηθνχ Κέληξνπ ή ηνπ Δηδηθνχ πλεξγείνπ Διέγρνπ ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.1914/1990, 

φπσο ηζρχεη, νη ππάιιεινη ησλ νπνίσλ θέξνπλ ηελ εληνιή δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ». 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν έιεγρνο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ 

κπνξεί λα γίλεη θαη απφ ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 

δεκφζην κεηξψν ηνπ Ν. 3693/2008, κφλν θαηά ηε δηελέξγεηα εηδηθνχ ειέγρνπ γηα ηε 

ρνξήγεζε εηήζηνπ θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 65Α ηνπ Ν. 4174/2013 (Κψδηθαο Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο). 

χκθσλα κε ην άξζξν απηφ, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 56 ηνπ Ν. 

4410/2016, νη Νφκηκνη ειεγθηέο θαη ειεγθηηθά γξαθεία, πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην δεκφζην 

κεηξψν ηνπ λ. 3693/2008 θαη δηελεξγνχλ ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο ζε αλψλπκεο εηαηξείεο, 

εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, θαζψο θαη ζε ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ, 

εθδίδνπλ εηήζην θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ είλαη πξναηξεηηθφ γηα ηηο 

αλσηέξσ εηαηξείεο θαη επηρεηξήζεηο θαη εθδίδεηαη κεηά απφ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη, 

παξάιιεια κε ηνλ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ 

θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ ζε θνξνινγηθά αληηθείκελα. Έλα απφ απηά ηα θνξνινγηθά 

αληηθείκελα είλαη θαη νη ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο. ην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ αθνινπζείηαη 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ειέγρνπ, φπσο θαζνξίδεηαη ζην παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο εθδνζείζαο 

ΠΟΛ. 1124/2015 απφθαζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, κε βάζε ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία, ην θνξνινγηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Ν. 4174/2013 ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ επηινγή 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4410/year/2016/article/56
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/764
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/162
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ππνζέζεσλ πξνο έιεγρν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. πλεπψο, 

νη επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο εθδίδεηαη ην ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ δελ εμαηξνχληαη απφ ηε 

δηελέξγεηα ειέγρνπ απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. 

 

4.3 Ζ Ππακηική ηος Φοπολογικού Δλέγσος 

 

Ο έιεγρνο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ αθνξά ζηε ζπκκφξθσζε ησλ ειεγρφκελσλ 

επηρεηξήζεσλ κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηφζν ηνπ 

Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο φζν θαη ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο, δειαδή 

ζηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ, ζηελ θαηάξηηζε θαθέινπ ηεθκεξίσζεο θαη 

ζηελ ππνβνιή ηνπ πλνπηηθνχ Πίλαθα Πιεξνθνξηψλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν Κψδηθαο 

Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο δελ πξνβιέπεη ηδηαίηεξεο δηαδηθαζίεο σο πξνο ηελ αλάζεζε θαη ηελ 

δηελέξγεηα ειέγρνπ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, επνκέλσο ηζρχνπλ νη γεληθέο δηαηάμεηο 

γηα ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν.  

 

4.3.1 Ο Έλεγσορ ηηρ Σήπηζηρ ηηρ Απσήρ ηων Ίζων Αποζηάζεων 

 

Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ε ηηκνιφγεζε ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ πξέπεη λα δηέπεηαη 

απφ ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. Ζ ηήξεζε απηήο ηεο αξρήο δελ ζα πξέπεη λα θξίλεηαη 

κφλν απφ ην γεγνλφο φηη ε ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε δελ ζπλαληηέηαη ζε ζπλαιιαγέο κεηαμχ 

αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη άιινη παξάγνληεο. 

Γηα παξάδεηγκα, ε ρξέσζε ρακειφηεξσλ ηηκψλ ζηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο ζε ζρέζε κε ηηο  

ηηκέο αλεμάξηεησλ ζπλαιιαγψλ, κπνξεί λα είλαη αλαγθαία ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο ελφο νκίινπ πνπ επηδηψθεη ηελ δηείζδπζε ζε κηα λέα αγνξά ή 

ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ζηελ αγνξά πνπ ήδε δξαζηεξηνπνηείηαη. Ζ χπαξμε ηέηνηαο 

ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο είλαη επηηξεπηή, φκσο, ζε θάζε πεξίπησζε ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα 

εμεηάδεη εμνλπρηζηηθά ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ θνξνινγνχκελνπ ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

πνιηηηθή. πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα εμεηάδεη εάλ ε πνιηηηθή ησλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ 

θηάλεη κέρξη ηνπο πειάηεο ηεο πσιήηξηαο επηρείξεζεο θαζψο θαη εάλ έρνπλ γίλεη ελέξγεηεο γηα 

ηελ πξνψζεζε θαη δηαθήκηζε ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ. 
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χκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ ΟΟΑ, ν ειεγθηήο δελ ζα πξέπεη λα 

ππνζέηεη απηφκαηα φηη νη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ ηε δηακφξθσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο. Ζ εμέηαζε ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ 

απφ ηηο ειεγθηηθέο αξρέο δελ ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ εμέηαζε πξνβιεκάησλ 

θνξνδηαθπγήο ή θνξναπνθπγήο, παξφιν πνπ ε πνιηηηθή ησλ ελδννκηιηθψλ ηηκνινγήζεσλ 

κπνξεί λα εμππεξεηεί ηέηνηνπο ζθνπνχο. Πξαθηηθά, ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ηεο αξρήο ησλ 

ίζσλ απνζηάζεσλ απαηηεί ηελ παξνρή ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

ηεθκεξίσζε ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο. Απηφ γίλεηαη κέζσ ηνπ ειέγρνπ ηνπ θαθέινπ 

ηεθκεξίσζεο, ζηνλ νπνίν αλαθεξφκαζηε ζηελ επφκελε ππνελφηεηα. 

 

 

4.3.2 Ο Έλεγσορ ηος Φακέλος Σεκμηπίωζηρ 

 

Ο Φάθεινο Σεθκεξίσζεο ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο πξνο έιεγρν εληφο 

ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απφ ηνλ ππφρξεν. Αληηθείκελν 

ειέγρνπ δελ είλαη ν θάθεινο, αιιά νη ζπλαιιαγέο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε 

απηφλ. Ο θάθεινο παξέρεη ηελ πιεξνθφξεζε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα λα μεθηλήζεη ν 

έιεγρνο. 

ην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ, ν ειεγθηήο νθείιεη λα εμεηάζεη ηελ πιεξφηεηα ή επάξθεηα 

ηνπ θαθέινπ ηεθκεξίσζεο θαη ηνπ ζπλνδεπηηθνχ πλνπηηθνχ Πίλαθα Πιεξνθνξηψλ. 

χκθσλα κε ην θεθάιαην Ζ΄ ηεο δηεπθξηληζηηθήο εγθπθιίνπ ΠΟΛ. 1097/2014, φπσο 

πξνζηέζεθε κε ηελ ΠΟΛ. 1144/2014, «ν θάθεινο ηεθκεξίσζεο ζεσξείηαη κε πιήξεο ή κε 

επαξθήο εθφζνλ δελ έρεη θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πξναλαθεξφκελε 

ΠΟΛ, έρεη ειιείςεηο σο πξνο ην πεξηερφκελν ή πεξηιακβάλεη αλαθξηβείο πιεξνθνξίεο πνπ 

θαζηζηνχλ αλέθηθηεο ηηο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο νξζφηεηαο ππνινγηζκνχ ή ηεθκεξίσζεο 

ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη νη νπνίεο δελ ζεξαπεχνληαη απφ ηηο πξφζζεηεο 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ έιεγρν. Ο ζπλνπηηθφο πίλαθαο πιεξνθνξηψλ ζεσξείηαη 

αλαθξηβήο/αηειήο φηαλ δελ ζπκθσλεί κε ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ηεθκεξίσζεο θαη φηαλ 

δε δειψλνληαη ζε απηφλ νξζά θαη πιήξσο ηα πξνβιεπφκελα ζηνηρεία». 

Ο ζθνπφο ηεο ηεθκεξίσζεο είλαη λα επηηξέπεη ζηνλ ειεγθηή λα ζρεκαηίζεη κηα 

εκπεξηζηαησκέλε άπνςε γηα ηηο ζπλαιιαθηηθέο ζρέζεηο ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο κε ηηο 

ζπλδεδεκέλεο πξνο απηήλ επηρεηξήζεηο θαη ηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ζηηο κεηαμχ ηνπο 
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ζπλαιιαγέο. Γηα λα ην πξάμεη απηφ, ν ειεγθηήο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη νπνηαδήπνηε 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο θξίλεη αλαγθαίεο γηα ηνλ έιεγρφ ηνπ.  

 

4.3.3 Δπιλογή ςγκπιηικών ηοισείων  

 

Ζ επάξθεηα ηεο ζπγθξηηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλάιπζεο θαη ε επηινγή θαηάιιεισλ 

ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ απνηεινχλ βαζηθά βήκαηα πνπ πξέπεη λα δηελεξγήζεη ν ειεγθηήο θαηά 

ηνλ έιεγρν ηεο ηεθκεξίσζεο ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο.  

Όπσο αλαθέξακε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε άληιεζε ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί 

λα γίλεη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε νπνηαζδήπνηε ηξάπεδαο πιεξνθνξηψλ, κε ππνρξεσηηθή 

αλαθνξά ζην θάθειν ηεθκεξίσζεο ησλ ζηνηρείσλ απηήο (νλνκαζία, πάξνρνο, έθδνζε, πιήζνο 

ζηνηρείσλ θ.ιπ.). Δθφζνλ ε ππφρξεε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηήζεη δεδνκέλα ηα νπνία δελ 

άληιεζε απφ αλαγλσξηζκέλε ηξάπεδα πιεξνθνξηψλ, απηά δελ ζα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη εθ 

πξννηκίνπ απφ ηνλ ειεγθηή, αιιά λα ειέγρνληαη γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπο. Δπηπιένλ, φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηξάπεδεο πιεξνθνξηψλ, ε αλαδήηεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζηηο εθδφζεηο 

πνπ είλαη δηαζέζηκεο θαηά ην δηάζηεκα απφ ηνπο δχν ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ εμεηαδφκελνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπ ζπλνπηηθνχ πίλαθα 

πιεξνθνξηψλ ηνπ άξζξνπ 21 παξ.3 ηνπ λ.4174/2013 θαη φρη κε πξνγελέζηεξεο ή 

κεηαγελέζηεξεο εθδφζεηο. Οπνηαδήπνηε έξεπλα ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηελ ίδηα έθδνζε πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν θνξνινγνχκελνο. 

 Αθφκε, θαηά ηελ αλαδήηεζε ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ, δελ ζα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη 

εθ ησλ πξνηέξσλ επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα 

ηε ζπλδεζηκφηεηα θαη ζπγθξηζηκφηεηά ηνπο (επνλνκαδφκελεο non name επηρεηξήζεηο). Όκσο, 

αλ θάπνηα επηρείξεζε επηιεγεί ζην ηειηθφ δείγκα θαη εμαθνινπζνχλ λα κελ βξίζθνληαη ή λα 

κελ πξνζθνκίδνληαη φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα λα ειεγρζεί ε αλεμαξηεζία ή ε 

ζπγθξηζηκφηεηά ηεο, απηή δελ ζα γίλεηαη δεθηή απφ ηνλ έιεγρν.  

Σέινο, φηαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ζπλαιιαγήο, σο ζπγθξίζηκεο 

ηηκέο ζα ιακβάλνληαη ηηκέο παξφκνησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ αλεμαξηήησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ην δηάζηεκα δηελέξγεηαο ηεο ελδννκηιηθήο ζπλαιιαγήο. Όηαλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζψξηα θέξδνπο (κηθηά ή θαζαξά), ηφηε σο ζπγθξηηηθά 

ζηνηρεία ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πεξηζψξηα ζπγθξίζηκσλ επηρεηξήζεσλ ησλ ηξηψλ (3) 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
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ακέζσο πξνεγνχκελσλ θνξνινγηθψλ εηψλ (ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ησλ πεξηζσξίσλ 

απηψλ). ε θακία πεξίπησζε δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πεξηζψξηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 

ζην νπνίν δηελεξγνχληαη νη ζπλαιιαγέο δηφηη απηά δελ είλαη δηαζέζηκα ην ρξφλν 

πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαιιαγψλ. ε θάζε πεξίπησζε ηα πεξηζψξηα 

θέξδνπο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία, δελ κπνξεί λα είλαη 

εθηφο ηνπ απνδεθηνχ εχξνπο αλεμάξηεηα ηνπ ηξφπνπ ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

4.3.4 Πποζδιοπιζμόρ Δύποςρ Αποδεκηών Σιμών 

 

Ζ ηηκή κηαο ελδννκηιηθήο ζπλαιιαγήο πνπ είλαη ζπκβαηή κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ 

απνζηάζεσλ δελ απαηηείηαη λα είλαη κηα κνλαδηθή, ζπγθεθξηκέλε ηηκή αιιά λα βξίζθεηαη 

εληφο ελφο απνδεθηνχ εχξνπο ηηκψλ.  

Πην αλαιπηηθά, απφ ηελ εθαξκνγή ηεο αθνινπζνχκελεο κεζφδνπ ελδννκηιηθήο 

ηηκνιφγεζεο θαη ηε ρξήζε ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη έλα εχξνο ηηκψλ ή θέξδνπο, απφ 

ην νπνίν απνξξίπηεηαη ην 25% ησλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ θαη ην 25% ησλ πςειφηεξσλ, κε ηε 

ρξήζε ηεηαξηεκφξησλ. Ζ ινγηθή ηεο απφξξηςεο έγθεηηαη ζηνλ θίλδπλν πνπ κπνξεί λα 

πθίζηαηαη θαηά ηελ ζπγθξηηηθή αλάιπζε σο πξνο ηνλ βαζκφ ζπγθξηζηκφηεηαο, ηελ πιεξφηεηα 

θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζηνηρείσλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ηεηαξηεκνξίσλ 

γίλεηαη σο εμήο: 

Q1 = πξψην ηεηαξηεκφξην = 25ν
 
εθαηνζηηαίν ζεκείν 

Q2 = δηάκεζνο = 50ν
 
εθαηνζηηαίν ζεκείν 

Q3 = ηξίην ηεηαξηεκφξην = 75ν
 
εθαηνζηηαίν ζεκείν  

Σν απνδεθηφ εχξνο ηηκψλ νξίδεηαη απφ ην πξψην θαη ην ηξίην ηεηαξηεκφξην θαη νπνηαδήπνηε 

ηηκή κεηαμχ απηψλ, δειαδή κεηαμχ ηνπ 25νπ θαη ηνπ 75νπ εθαηνζηηαίνπ ζεκείνπ, είλαη 

ζχκθσλε κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ ή ηεο ειεχζεξεο αγνξάο ή ηεο αλνηρηήο αγνξάο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηεο ελδννκηιηθήο ζπλαιιαγήο είλαη εθηφο ηνπ αλσηέξσ εχξνπο, ν 

ειεγθηήο νθείιεη λα πξνβεί ζηελ απφξξηςεο ηεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο 

αηηηνινγεκέλε. 

Ο νξζφο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ ηεηαξηεκνξίσλ δίλεηαη απφ ηελ δηεπθξηληζηηθή 

ΠΟΛ. 1142/2015, ηελ νπνία ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν ειεγθηήο ζην πιαίζην ειέγρνπ ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ απνδεθηνχ εχξνπο ηηκψλ. Βάζεη απηήο, ηα ηεηαξηεκφξηα ππνινγίδνληαη 
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ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ζηαηηζηηθήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηηκέο ή ηα πνζνζηά ησλ 

ζπγθξηλφκελσλ ζπλαιιαγψλ. Δηδηθφηεξα, νη ηηκέο ή ηα πνζνζηά ζα ηαμηλνκνχληαη θαηά 

αχμνπζα ζεηξά θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ππνινγίδνληαη ηα δηαζηήκαηα σο εμήο: 

Q1 = πξψην ηεηαξηεκφξην = ε ηηκή ή ην πνζνζηφ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε (λ+1)/4 

Q2 = δηάκεζνο = ε ηηκή ή ην πνζνζηφ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε (λ+1)/2 

Q3 = ηξίην ηεηαξηεκφξην = ε ηηκή ή ην πνζνζηφ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε 3(λ+1)/4 (φπνπ λ ην 

πιήζνο ησλ ηηκψλ ή πνζνζηψλ, γηα ην νπνίν ζα πξέπεη λα ηζρχεη λ≥5) 

Αλ ν αξηζκφο ηεο ζέζεο πνπ πξνθχπηεη ζε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ δελ είλαη αθέξαηνο 

αξηζκφο, ηφηε ε ηηκή ή ην πνζνζηφ ζα ππνινγίδεηαη σο απηή ηεο ζέζεο ηνπ αθέξαηνπ κέξνπο 

πνπ πξνθχπηεη πιένλ ην γηλφκελν ηνπ δεθαδηθνχ κέξνπο επί ηε δηαθνξά ηεο ζέζεο ηνπ 

αθεξαίνπ απφ ηελ επφκελε ζέζε. 

Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ αλσηέξσ παξαηίζεληαη ηα αθφινπζα παξαδείγκαηα: 

1) Έζησ φηη ζην δείγκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλά καο ππάξρνπλ νη παξαθάησ δψδεθα 

(12) ηηκέο, νη νπνίεο έρνπλ ηαμηλνκεζεί θαηά αχμνπζα ζεηξά:  

Υ1, Υ2, Υ3, Υ4, Υ5, Υ6, Υ7, Υ8, Υ9, Υ10, Υ11 θαη Υ12, ηα ηεηαξηεκφξηα ζα είλαη: 

Q1 = ε ηηκή ζηε ζέζε (12+1)/4 = 3,25 άξα Q1 = Υ3+(Υ4-Υ3) x 0,25 

Q2 = ε ηηκή ζηε ζέζε (12+1)/2 = 6,5 άξα Q2 = Υ6+(Υ7-Υ6)x0,5 

Q3 = ε ηηκή ζηε ζέζε 3(12+1)/4 = 9,75 άξα Q3 = Υ9+(Υ10-Υ9)x0,75 

 

2) Έζησ φηη ζην δείγκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλά καο ππάξρνπλ νη παξαθάησ ελλέα (9) 

ηηκέο: 

-3, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 12 θαη 15, ηα ηεηαξηεκφξηα ζα είλαη: 

Q1 = ε ηηκή ζηε ζέζε (9+1)/4 = 2,5 άξα Q1 = 1+(2-1)x0,5 = 1,5 

Q2 = ε ηηκή ζηε ζέζε (9+1)/2 = 5 άξα Q2 = 7 

Q3 = ε ηηκή ζηε ζέζε 3(9+1)/4 = 7,5 άξα Q3 = 9+(12-9)x0,5 =10,5 

Χο ζπκβαηή ηηκή κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ ζεσξείηαη νπνηαδήπνηε ηηκή ή πνζνζηφ 

κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηξίηνπ ηεηαξηεκνξίνπ, δειαδή κεηαμχ ηνπ 1,5 θαη ηνπ 10,5.  
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4.3.5  Έννομερ ςνέπειερ Μη ςμμόπθωζηρ 

 

Ζ κε ζπκκφξθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ, φπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 50 ηνπ Ν. 4172/2013, θαζψο θαη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 4174/2013 ζρεηηθά κε ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ, έρεη ηηο αθφινπζεο ζπλέπεηεο: 

 

Αναμόπθυζη θοπολογηηέυν κεπδών 

ε πεξίπησζε πνπ απφ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν δηαπηζησζεί φηη νη ηηκέο ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ δελ είλαη εχινγεο, δειαδή δελ είλαη ίζσλ απνζηάζεσλ, νη ειεγθηηθέο αξρέο 

πεξηιακβάλνπλ ηηο πξνθχπηνπζεο δηαθνξέο ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο, κφλν ζην βαζκφ πνπ 

δελ κεηψλνπλ ην πνζφ ηνπ θαηαβιεηένπ θφξνπ. Ζ θνξνινγηθή αλακφξθσζε ησλ θεξδψλ, σο 

ζπλέπεηα ηεο κε ηήξεζεο ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ ζηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ 

ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, αλαθέξεηαη ξεηά ζην άξζξν 50 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο.  

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ηνπ ειέγρνπ, ν ειεγθηήο πξέπεη λα ηεθκεξηψλεη 

θάζε θνξνινγηθή αλακφξθσζε, κε αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ έγηλε θαη γηαηί ζεσξήζεθε 

ζσζηή, ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ απηήο, ζηηο αιιαγέο ησλ απνηειεζκάησλ γηα θάζε 

ζπγθξίζηκν ζηνηρείν θαη ζηνπο ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ιφγσ ηεο ζρεηηθήο 

αλακφξθσζεο. 

 

→  Ππόζηιμα 

Σα πξφζηηκα εμαηηίαο ηεο κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξνβιεπφκελεο ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξνπ 

21 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (Ν. 4174/2013) θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 56 ηνπ 

ίδηνπ Κψδηθα, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε βάζε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 4337/2015. χκθσλα κε ην 

άξζξν 56, επηβάιινληαη ηα αθφινπζα πξφζηηκα: 

 ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ή ππνβνιήο αλαθξηβνχο/αηεινχο πλνπηηθνχ 

Πίλαθα Πιεξνθνξηψλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κψδηθα επηβάιιεηαη 

πξφζηηκν ππνινγηδφκελν ζε πνζνζηφ έλα ρηιηνζηφ (1/1000) ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ 

ππφρξενπ θνξνινγνπκέλνπ γηα ηηο νπνίεο ππήξρε ππνρξέσζε ηεθκεξίσζεο. Σν 

παξαπάλσ πξφζηηκν δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξψ θαη 
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κεγαιχηεξν ησλ δχν ρηιηάδσλ (2.000) επξψ. ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο 

ηξνπνπνηεηηθνχ ζπλνπηηθνχ πίλαθα, ην παξαπάλσ πξφζηηκν επηβάιιεηαη κφλν αλ 

κεηαβάιινληαη ηα πνζά ησλ ζπλαιιαγψλ θαη νη ζπλνιηθέο δηαθνξέο είλαη άλσ ησλ 

δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (200.000) επξψ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο αλαθξηβνχο πλνπηηθνχ 

Πίλαθα Πιεξνθνξηψλ ην παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ησλ πνζψλ πνπ αθνξά 

ε αλαθξίβεηα θαη επηβάιιεηαη κφλν αλ ε αλαθξίβεηα αθνξά πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 

10% ησλ ζπλνιηθψλ ζπλαιιαγψλ γηα ηηο νπνίεο ππήξρε ππνρξέσζε ηεθκεξίσζεο. 

 ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηνπ πλνπηηθνχ Πίλαθα Πιεξνθνξηψλ επηβάιιεηαη 

πξφζηηκν ππνινγηδφκελν ζε πνζνζηφ έλα ρηιηνζηφ (1/1000) ησλ ζπλαιιαγψλ γηα ηηο 

νπνίεο ππήξρε ππνρξέσζε ηεθκεξίσζεο, ην νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 

δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) επξψ θαη κεγαιχηεξν ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) 

επξψ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ν θάθεινο ηεθκεξίσζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ 

Κψδηθα ηεζεί εθπξφζεζκα ζηε δηάζεζε ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο επηβάιιεηαη 

πξφζηηκν πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ αλ δηαηεζεί απφ ηελ ηξηαθνζηή πξψηε (31ε) 

εκέξα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο πξφζθιεζεο έσο ηελ εμεθνζηή (60ε) εκέξα, 

πξφζηηκν δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ αλ δηαηεζεί απφ ηελ εμεθνζηή πξψηε (61) 

εκέξα έσο ηελ ελελεθνζηή (90ε) εκέξα, ελψ αλ δηαηεζεί κεηά ηελ ελελεθνζηή (90ή) 

εκέξα ή δελ δηαηεζεί θαζφινπ επηβάιιεηαη πξφζηηκν ίζν κε είθνζη ρηιηάδεο (20.000) 

επξψ. 

ε πεξίπησζε πνπ απφ έιεγρν δηαπηζησζεί ε εθ λένπ δηάπξαμε ηεο ίδηαο παξάβαζεο 

εληφο πεληαεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο πξάμεο, ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 56 

πξφζηηκα επηβάιινληαη ζην δηπιάζην θαη, ζηελ πεξίπησζε θάζε επφκελεο ίδηαο παξάβαζεο, 

ζην ηεηξαπιάζην ηνπ αξρηθψο επηβιεζέληνο πξνζηίκνπ. 

εκεηψλεηαη φηη ηα αλσηέξσ πξφζηηκα δελ επηβάιινληαη εθφζνλ δηαπηζησζεί 

παξαβίαζε ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, φπσο ήδε έρνπκε 

αλαθέξεη, ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε αλακφξθσζε ησλ θνξνινγεηέσλ 

απνηειεζκάησλ ηεο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο εηήζηαο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 
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4.4 Αςηόμαηη Ανηαλλαγή Πληποθοπιών Μεηαξύ Κπαηών Μελών ηηρ 

Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ και Έκθεζη ανά Υώπα 

 

ην άξζξν 9ΑΑ ηνπ Ν. 4170/2013, ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 4484/2017, 

πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε απηφκαηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ φζνλ αθνξά ηελ Έθζεζε 

αλά Υψξα. Ζ ππνρξέσζε απηή ζεζπίζηεθε ζην πιαίζην ηεο ελαξκφληζεο ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο 2016/881. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

απηνχ επηρεηξείηαη λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο θνξνινγηθήο απάηεο θαη ηεο 

θνξνδηαθπγήο, ην νπνίν έρεη εληαζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ε επίιπζή ηνπ 

απνηειεί κείδνλα πξνηεξαηφηεηα ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Δηδηθφηεξα, ζηφρνο ησλ δηαηάμεσλ είλαη ε αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ 

επηζεηηθνχ θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ
38

. 

πγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 9ΑΑ ηνπ Ν. 4170/2013 θαζνξίδεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο θαη 

νη πξνυπνζέζεηο ηεο ππνρξεσηηθήο απηφκαηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ηεο Έθζεζεο αλά 

Υψξα κεηαμχ ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ην 

πιαίζην απηφ, θαζηεξψλεηαη πιένλ κε βάζε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ε ππνρξέσζε 

πξνεηνηκαζίαο θαη ππνβνιήο ηεο Έθζεζεο Αλά Υψξα εθ κέξνπο ησλ Οκίισλ Πνιπεζληθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ (ΠΔ), ε νπνία απνηειεί νπζηαζηηθά ην ηξίην κέξνο ηεο θνξνινγηθήο 

ππνρξέσζεο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, κεηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

Βαζηθνχ θαη ηνπ Διιεληθνχ Φαθέινπ Σεθκεξίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

21 ηνπ Ν. 4174/2013. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη απφ 05/06/2017 θαη αθνξά θνξνινγηθά έηε 

πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2016. 

Δηδηθφηεξα, ε Έθζεζε Αλά Υψξα εθαξκφδεηαη ζε λνκηθέο νληφηεηεο θνξνινγηθνχο 

θαηνίθνπο Διιάδαο, πνπ είλαη κέιε θάπνηνπ Οκίινπ Πνιπεζληθψλ Δπηρεηξήζεσλ κε 

ζπλνιηθά ελνπνηεκέλα έζνδα ίζα ή άλσ ησλ € 750 εθαηνκκπξίσλ θαηά ην θνξνινγηθφ έηνο 

πνπ πξνεγείηαη ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Αλά Υψξα. Αλ ε 

Σειηθή Μεηξηθή Οληφηεηα ηνπ Οκίινπ ΠΔ είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδαο θαη είλαη 

ππνθείκελε ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο Έθζεζεο Αλά Υψξα, ε ελ ιφγσ νληφηεηα είλαη ππφρξεε 

ζηελ ππνβνιή ζε εηήζηα βάζε ηεο ελ ιφγσ Έθζεζεο ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο εληφο 12 κελψλ 

                                                 
38

 www.government.gov.gr, «Αςηόμαηη Ανηαλλαγή Πληποθοπιών για ηην αποηελεζμαηικόηεπη 

ανηιμεηώπιζη ηηρ διαζςνοπιακήρ θοπολογικήρ απάηηρ και θοποδιαθςγήρ», Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ 
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απφ ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν αλαθέξεηαη. Ζ ππνρξέσζε 

ππνβνιήο αθνξά θαη θάζε άιιε πληζηψζα Οληφηεηα ηνπ Οκίινπ ΠΔ πνπ είλαη θνξνινγηθφο 

θάηνηθνο Διιάδαο θαη δελ απνηειεί ηελ Σειηθή Μεηξηθή Οληφηεηα ηνπ Οκίινπ εθφζνλ 

ζπληξέρεη κία απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 Ζ ρψξα ζηελ νπνία είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο ε Σειηθή Μεηξηθή Οληφηεηα δελ έρεη 

πηνζεηήζεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ππνβνιή Έθζεζεο Αλά Υψξα.  

 Ζ ρψξα ηεο νπνίαο είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο ε Σειηθή Μεηξηθή Οληφηεηα δελ έρεη 

πξνβεί ζηε ζχλαςε ηεο ηζρχνπζαο Δηδηθήο πκθσλίαο Αξκνδίσλ Αξρψλ, κε ηελ 

νπνία απαηηείηαη ε απηφκαηε αληαιιαγή ησλ Δθζέζεσλ Αλά Υψξα, κε ηελ Διιάδα. 

 Ζ ρψξα ηεο νπνίαο είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο ε Σειηθή Μεηξηθή Οληφηεηα έρεη 

επηδείμεη ζπζηεκηθή αδπλακία ζπκκφξθσζεο κε ηελ ππνβνιή ηεο Έθζεζεο Αλά 

Υψξα. χκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ Κεθαιαίνπ Ζ’ ηνπ Ν. 4170/2013, ν φξνο 

«ζπζηεκηθή αδπλακία» ζεκαίλεη είηε φηη ε ρψξα δηθαηνδνζίαο δηαζέηεη ελ ηζρχ Δηδηθή 

πκθσλία Αξκφδησλ Αξρψλ κε θξάηνο κέινο, αιιά έρεη αλαζηείιεη ηελ απηφκαηε 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα ιφγνπο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηελ ελ ιφγσ ζπκθσλία ή 

φηη ε ρψξα απηή θαη’ εμαθνινχζεζε παξέιεηςε λα παξάζρεη απηφκαηα ζε άιιν 

θξάηνο κέινο ηηο Δθζέζεηο αλά Υψξα πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηεο, γηα Οκίινπο 

ΠΔ πνπ έρνπλ πληζηψζεο Οληφηεηεο ζην θξάηνο απηφ. 

Ζ Έθζεζε αλά Υψξα πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ. Δηδηθφηεξα, πεξηιακβάλεη ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην 

πνζφ ησλ εζφδσλ, ηα απνηειέζκαηα πξν θφξνπ εηζνδήκαηνο, ηνλ νθεηιφκελν θαη 

θαηαβιεζέληα θφξν εηζνδήκαηνο, ην κεηνρηθφ θεθάιαην, ηα ζπζζσξεπκέλα θέξδε, ηνλ 

αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθηφο ησλ ηακεηαθψλ 

δηαζεζίκσλ ή ηακεηαθψλ ηζνδπλάκσλ, γηα θάζε ρψξα δηθαηνδνζίαο ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο ΠΔ. Αθφκα, πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα θάζε νληφηεηα ηνπ 

Οκίινπ ΠΔ, πξνζδηνξίδνληαο ηε ρψξα δηθαηνδνζίαο ηεο νπνίαο είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο 

θαη ζε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο, ηε ρψξα δηθαηνδνζίαο δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο ηεο νπνίαο 

ε ελ ιφγσ νληφηεηα έρεη ζπζηαζεί, θαζψο θαη ηε θχζε ηεο θχξηαο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νληφηεηαο ηνπ Οκίινπ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηεο Έθζεζεο αλά Υψξα επηβάιιεηαη 

πξφζηηκν είθνζη ρηιηάδσλ (επξψ, ελψ ζε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ή ππνβνιήο 

αλαθξηβνχο Έθζεζεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν δέθα ρηιηάδσλ επξψ. 
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Ζ ππνβιεζείζα Έθζεζε αληαιιάζζεηαη απηνκάησο κεηαμχ ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ 

ησλ θξαηψλ ζηα νπνία ε νληφηεηα ηνπ Οκίινπ ΠΔ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη κε ηα νπνία ε 

Διιάδα έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, εληφο 15 κελψλ απφ ηελ ηειεπηαία 

εκέξα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν αλαθέξεηαη. Με απηφ ηνλ ηξφπν, φιεο νη 

εκπιεθφκελεο θνξνινγηθέο αξρέο έρνπλ ηελ ίδηα πιεξνθφξεζε γηα ηελ αιπζίδα αμίαο ηνπ 

νκίινπ θαη ηηο ζρεηηθέο θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο. Ζ ππνρξέσζε ηεο απηφκαηεο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ βαζίδεηαη ζηε Γξάζε 13 ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ δηάβξσζε ηεο 

θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηεο κεηαθνξάο θεξδψλ (Base Erosion and Profit Shifting - BEPS) θαη 

επζπγξακκίδεηαη κε ηηο πξφζθαηα επηθαηξνπνηεκέλεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ 

Οξγαληζκνχ γηα ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηηο θνξνινγηθέο δηνηθήζεηο. 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ θνηλνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο πςειψλ θηλδχλσλ ζε ζρέζε µε ηηο ηηµέο 

ελδννµηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη µε ηε δηάβξσζε ηεο 

θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηε µεηαθνξά θεξδψλ, ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

θηλδχλνπ µε ζπµµφξθσζεο µειψλ ηνπ Οµίινπ ΠΔ µε ηνπο εθαξµνζηένπο θαλφλεο 

ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο. Αθφκα, νη πιεξνθνξίεο ηεο Έθζεζεο αλά Υψξα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζθνπνχο νηθνλνµηθήο θαη ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. Βέβαηα, απψηεξνο 

ζθνπφο ησλ ζεζπηδφκελσλ ξπζκίζεσλ είλαη ε ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο έλαληη ησλ 

θνξνινγηθψλ αξρψλ, ψζηε λα απνηειέζεη θίλεηξν ζηνπο νκίινπο πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ 

λα εγθαηαιείςνπλ πξαθηηθέο πνπ νδεγνχλ ζε θνξναπνθπγή ή θνξνδηαθπγή κέζσ ηεο 

δηάβξσζεο ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηεο κεηαθνξάο θεξδψλ. ην πιαίζην απηφ, πξνσζείηαη 

δπλακηθά ε απηφκαηε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ σο έλα κειινληηθφ επξσπατθφ θαη δηεζλέο 

πξφηππν γηα ηε δηαθάλεηα ζε θνξνινγηθά ζέκαηα.  

 

4.5 Γιοικηηικέρ Γιαδικαζίερ Δπίλςζηρ Γιαθοπών Δλέγσος και Αποθςγήρ 

Γιπλήρ Φοπολογίαρ επί Δνδοομιλικών Σιμολογήζεων 

 

4.5.1 Διζαγωγή 

 

Γηα ηελ απνθπγή ή επίιπζε ακθηζβεηήζεσλ θαη δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ 

θνξνινγνχκελσλ θαη θνξνινγηθψλ αξρψλ ιφγσ θνξνινγηθψλ αλακνξθψζεσλ απφ 

ελδννκηιηθέο ηηκνινγήζεηο, έρνπλ πξνηαζεί απφ ηνλ ΟΟΑ θαη ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα 
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δηάθνξεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο πηνζεηήζεθαλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο δηαθφξσλ 

θξαηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα, θαη ελζσκαηψζεθαλ ζηελ εζσηεξηθή ηνπο 

λνκνζεζία.  

Απψηεξνο ζθνπφο ησλ δηαδηθαζηψλ επίιπζεο δηαθνξψλ είλαη ε απνθπγή δηπιήο 

θνξνινγίαο. Όηαλ δχν ή πεξηζζφηεξεο θνξνινγηθέο δηνηθήζεηο ππνζηεξίδνπλ δηαθνξεηηθέο 

ζέζεηο θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ φξσλ θαη ζπλζεθψλ ίζσλ απνζηάζεσλ, κπνξεί λα 

πξνθχςεη δηπιή θνξνινγία. Γηπιή θνξνινγία ζεκαίλεη λα ζπκπεξηιεθζεί ην ίδην εηζφδεκα 

ζηε θνξνινγεηέα βάζε πεξηζζφηεξσλ ηεο κηαο θνξνινγηθψλ αξρψλ, φηαλ ην έζνδν απηφ 

είλαη ζηα ρέξηα δηαθνξεηηθψλ θνξνινγνχκελσλ (νηθνλνκηθή δηπιή θνξνιφγεζε γηα 

ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο). Ζ δηπιή θνξνινγία είλαη αλεπηζχκεηε θαη ζα πξέπεη λα 

εμαιείθεηαη δηφηη απνηειεί πηζαλφ εκπφδην ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ησλ 

επελδπηηθψλ ξνψλ
39

. 

 

4.5.2 Ζ Δςπωπαϊκή ύμβαζη Γιαιηηζίαρ
40

   

 

Ζ αλάγθε ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή δηπιήο θνξνινγίαο ζηα πιαίζηα ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ κειψλ, νδήγεζε ηελ Δπξσπατθή 

Κνηλφηεηα ζηελ πηνζέηεζε ηδηαίηεξσλ θαλφλσλ θαη νδεγηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζρεηηθψλ 

δεηεκάησλ πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ δηκεξψλ θνξνινγηθψλ ζπκβάζεσλ. 

Έηζη, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1990 ππνγξάθεθε ε «Δπξσπατθή χκβαζε Γηαηηεζίαο» (90/436/ΔΟΚ) 

γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ελδννκηιηθέο ηηκνινγήζεηο, ε νπνία 

αθνινχζσο ελζσκαηψζεθε ζηα εζσηεξηθά λνκνζεηηθά πιαίζηα ησλ θξαηψλ κειψλ, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα. Δπίζεο, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006 ςεθίζηεθε απφ ην πκβνχιην ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο έλαο «Κψδηθαο Γενληνινγίαο» γηα ηελ  απνηειεζκαηηθφηεξε θαη 

εληαία εθαξκνγή ηεο χκβαζεο Γηαηηεζίαο απφ ηα θξάηε κέιε, ν νπνίνο αλαζεσξήζεθε 

κεηέπεηηα, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009.  

Ζ επξσπατθή ζχκβαζε δηαηηεζίαο ζπλάθζεθε θαη’ εθαξκνγή ηνπ (πξψελ) άξζξνπ 

220 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο, ζχκθσλα κε ην 

                                                 
39

 OECD (2017), «Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administrations 2017», OECD Publishing, παξ. 4.2 
40

 www.eur-lex.europa.eu, «90/436/ΔΟΚ: ύμβαζη για ηην εξάλειτη ηηρ διπλήρ θοπολογίαρ ζε 

πεπίπηυζη διοπθώζευρ ηυν κεπδών ζςνδεδεμένυν επισειπήζευν», Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, αξηζ. L 225 ηεο 20/08/1990, ζει. 10-24 
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νπνίν ηα θξάηε κέιε, εθφζνλ είλαη αλαγθαίν, δηεμάγνπλ κεηαμχ ηνπο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα 

λα εμαζθαιίζνπλ, πξνο φθεινο ησλ θαηνίθσλ ηνπο, ηελ εμάιεηςε ηεο δηπιήο θνξνινγίαο.  

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο, απηή εθαξκφδεηαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο δηφξζσζεο ησλ θεξδψλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ φηαλ, γηα θνξνινγηθνχο 

ζθνπνχο, ηα θέξδε κηαο επηρείξεζεο ελφο ζπκβαιιφκελνπ θξάηνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη ή 

είλαη πηζαλφλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ζηα θέξδε κηαο επηρείξεζεο άιινπ ζπκβαιιφκελνπ 

θξάηνπο, ιφγσ ηεο κε ηήξεζεο ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. Ζ παξάγξαθνο απηή ηζρχεη 

θαη φηαλ θάπνηα απφ ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο εκθαλίδεη δεκίεο αληί θεξδψλ, νπφηε 

νπνηαδήπνηε δηφξζσζε θεξδψλ ζπλεπάγεηαη ηε κείσζε ησλ κεηαθεξφκελσλ θνξνινγηθψλ 

δεκηψλ γηα ζπκςεθηζκφ ηνπο κε κειινληηθά θέξδε ηεο επηρείξεζεο. 

Απψηεξνο ζθνπφο ηεο χκβαζεο Γηαηηεζίαο είλαη ε εμάιεηςε ηεο δηπιήο θνξνινγίαο 

ζε πεξίπησζε δηνξζψζεσο ησλ θεξδψλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. χκθσλα κε ην άξζξν 

14 ηεο ζχκβαζεο, ν ζθνπφο απηφο επηηπγράλεηαη κε δχν ηξφπνπο: α) φηαλ ηα θέξδε έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ζε έλα κφλνλ θξάηνο ή β) φηαλ 

ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ επηβάιιεηαη ζηα θέξδε απηά ζε έλα θξάηνο κεηψλεηαη θαηά πνζφ ίζν 

πξνο ην θφξν πνπ έρεη επηβιεζεί γηα ηα ίδηα θέξδε ζην άιιν θξάηνο. Με άιια ιφγηα, ηα 

θέξδε ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θνξνινγνχληαη κφλν κία θνξά ζε έλα απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα θξάηε. ηελ πεξίπησζε δε, πνπ έλα θξάηνο πξνβεί ζε πξνζαξκνγή ησλ 

θεξδψλ κηαο επηρείξεζεο, ε πξνζαξκνγή απηή πξέπεη λα αθνινπζείηαη απφ κηα αληίζηνηρε 

πξνζαξκνγή (αλαπξνζαξκνγή) ζην άιιν θξάηνο, εηδάιισο πξέπεη λα αθπξψλεηαη.  

χκθσλα κε ηε χκβαζεο Γηαηηεζίαο, ε απνθπγή ηεο δηπιήο θνξνινγίαο είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε. Σα άξζξα 5 έσο 14 αλαθέξνληαη ζηε δηαδηθαζία 

εθαξκνγήο ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία πξνζνκνηάδεη ζηε δηαδηθαζία ακνηβαίνπ δηαθαλνληζκνχ 

ησλ πκβάζεσλ Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο. ε γεληθέο γξακκέο, ε δηαδηθαζία απηή 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα  ζηάδηα:  

 Γλσζηνπνίεζε ηεο δηφξζσζεο θεξδψλ απφ ην ζπκβαιιφκελν θξάηνο θαη ππνβνιή 

έλζηαζεο ηεο ελδηαθεξφκελεο επηρείξεζεο ζε πεξίπησζε πνπ ζεσξεί φηη απηή ε 

δηφξζσζε νδεγεί ζε δηπιή θνξνινγία.   

 Φηιηθφο δηαθαλνληζκφο κεηαμχ ησλ αξκφδησλ αξρψλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

ζπκβαιιφκελσλ θξαηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε έλζηαζε ηεο ζηγφκελεο 

επηρείξεζεο ζεσξείηαη βάζηκε. 
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 Γηαηηεηηθή δηαηηεζία κέζσ κηαο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, ζπγθξνηνχκελεο απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο ησλ εκπιεθφκελσλ θξαηψλ, ε νπνία γλσκνδνηεί ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

εμάιεηςεο ηεο δηπιήο θνξνινγίαο, κε βάζε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. 

 Απφθαζε γηα ηελ εμάιεηςε ηεο δηπιήο θνξνινγίαο, βάζεη θνηλήο ζπκθσλίαο ησλ 

αξκφδησλ αξρψλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ θξαηψλ. 

Ζ χκβαζε Γηαηηεζίαο δελ απνηειεί λνκνζεηηθή πξάμε ηεο Κνηλφηεηαο αιιά 

πνιπκεξή δηεζλή ζπλζήθε πνπ δηέπεηαη απφ ην δεκφζην δηεζλέο δίθαην. ηελ Διιάδα, ε 

ζχκβαζε απηή θπξψζεθε κε ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 2216/1994 (ΦΔΚ Α' 83/31-05-1994) θαη 

έθηνηε απνηειεί κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειιεληθνχ δηθαίνπ θαη ππεξηζρχεη θάζε άιιεο 

δηάηαμεο λφκνπ πνπ αληηβαίλεη ζε απηή. Δπνκέλσο, νη ειιεληθέο θνξνινγηθέο αξρέο έρνπλ 

ππνρξέσζε λα ηελ εθαξκφδνπλ θαη νη θνξνινγνχκελεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ζεκειηψλνπλ 

δηθαηψκαηα ζε απηήλ.  

ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη δπν δηαγξάκκαηα, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο χκβαζεο Γηαηηεζίαο ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν, γηα 

ηελ πεξίνδν 2013-2015: 

 

 

 

Γιάγπαμμα  1  Τπνζέζεηο ηεο χκβαζεο Γηαηηεζίαο ζηελ Δ.Δ., ηελ πεξίνδν 2013-2015. 

Ζιεθηξνληθή Πεγή: http://www.aade.gr, Α. Σζνπξνπθιήο  
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Γιάγπαμμα  2 Δθθξεκείο ππνζέζεηο ηεο χκβαζεο Γηαηηεζίαο, ηελ πεξίνδν 2013-2015. 

Ζιεθηξνληθή Πεγή: http://www.aade.gr, Α. Σζνπξνπθιήο 

 

4.5.3 Ζ Γιαδικαζία Αμοιβαίος Γιακανονιζμού ςπό ζηενή έννοια (Mutual 

Agreement Procedure) 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 25 ηεο Πξφηππεο χκβαζεο ηνπ 

ΟΟΑ
41

 ζεζπίδεηαη κηα δηαδηθαζία επίιπζεο θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ 

θνξνινγνχκελσλ θαη θνξνινγηθψλ αξρψλ, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή δηπιήο θνξνινγίαο. 

Δηδηθφηεξα, νη δηαηάμεηο απηέο πεξηέρνπλ δηαδηθαζηηθέο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηε 

ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ θξαηψλ κε ζθνπφ ηελ 

αληηκεηψπηζε ηδηαίηεξσλ πεξηπηψζεσλ δηπιήο θνξνινγίαο, νη νπνίεο αληίθεηληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ δηκεξψλ θνξνινγηθψλ ζπκβάζεσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή ραξαθηεξίδεηαη 

σο δηαδηθαζία ακνηβαίνπ δηαθαλνληζκνχ ππφ ζηελή έλλνηα θαη πηνζεηείηαη απηνχζηα ή κε 

κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο δηεζλείο δηκεξείο ζπκβάζεηο απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο ηνπ 

εηζνδήκαηνο θαη θεθαιαίνπ. 

                                                 
41

 OECD (2015), «Model Tax Convention on Income and on Capital 2014 (Full Version)»,               

OECD Publishing, p. M-60 
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ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 25 πξνβιέπεηαη φηη, ππνζέζεηο θαηά ηηο νπνίεο 

έλαο θνξνινγνχκελνο ζεσξεί φηη νη ελέξγεηεο ελφο ή θαη ησλ δχν ζπκβαιιφκελσλ θξαηψλ 

έρνπλ ή ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα γη’ απηφλ ηελ επηβνιή θνξνινγίαο πνπ δελ είλαη ζχκθσλε 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο ζχκβαζεο, κπνξεί λα ζέηνληαη ππφςε ηεο αξκφδηαο αξρήο 

ηνπ ζπκβαιιφκελνπ θξάηνπο ηνπ νπνίνπ είλαη θάηνηθνο, αλεμάξηεηα απφ ηα κέζα ζεξαπείαο 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία ησλ εκπιεθφκελσλ θξαηψλ. Ζ αξκφδηα 

αξρή, θξίλνληαο βάζηκε ηελ έλζηαζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ αιιά αδπλαηψληαο λα δψζεη ε 

ίδηα ηθαλνπνηεηηθή ιχζε, επηρεηξεί λα δηεπζεηήζεη ην ζέκα ζην πιαίζην ακνηβαίαο ζπκθσλίαο 

κε ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ άιινπ ζπκβαιιφκελνπ θξάηνπο.  

Σέηνηεο ππνζέζεηο είλαη θαη νη ακθηζβεηήζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

αλακφξθσζεο ησλ θεξδψλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην ειέγρνπ ηεο 

ηεθκεξίσζεο ησλ ηηκψλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Ζ δηαδηθαζία 

ακνηβαίνπ δηαθαλνληζκνχ (Mutual Agreement Procedure) ηνπ άξζξνπ 25 ηεο Πξφηππεο 

χκβαζεο αλαθέξεηαη θαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ ΟΟΑ, θεθάιαην IV, σο έλαο 

δηνηθεηηθφο ηξφπνο επίιπζεο ζεκάησλ ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο (ΟΟΑ, 2015). 

Ζ δηαδηθαζία ακνηβαίνπ δηαθαλνληζκνχ ελεξγνπνηείηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ, ν νπνίνο ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε πξνο ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ηνπ 

θξάηνπο θαηνηθίαο ηνπ θνξνινγνχκελνπ, εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηξηψλ εηψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο επηβνιήο θνξνινγίαο κε ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηκεξνχο 

ζχκβαζεο. Άιια δηθαηψκαηα πέξαλ απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο δελ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ 

θνξνινγνχκελν. Ο θνξνινγνχκελνο δελ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ακνηβαίνπ 

δηαθαλνληζκνχ, ε νπνία δηεμάγεηαη απνθιεηζηηθά µεηαμχ ησλ αξκφδησλ αξρψλ ησλ 

ζπµβαιιφµελσλ θξαηψλ, θαη ζπλεπψο δελ δχλαηαη λα επεξεάζεη ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο. Σν 

επφκελν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε επηθνηλσλία θαη νη δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ 

αξκφδησλ αξρψλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ θξαηψλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε κηαο ζπκθσλίαο πνπ ζα 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνθπγή ηεο δηπιήο θνξνινγίαο. Οη αξκφδηεο αξρέο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο απεπζείαο ή κέζσ κηαο επηηξνπήο, απνηεινχκελεο 

απφ κέιε ησλ ίδησλ ησλ αξκφδησλ αξρψλ ησλ εκπιεθφκελσλ θξαηψλ ή απφ εθπξνζψπνπο 

ηνπο, ρσξίο ηελ εκπινθή ησλ δηπισκαηηθψλ αξρψλ ησλ θξαηψλ
42

.  

Ο ακνηβαίνο δηαθαλνληζκφο δελ θαηαιήγεη πάληα ζηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο, θαζφηη 

ηέηνηα ππνρξέσζε δελ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηεο Πξφηππεο 

χκβαζεο. Ζ κφλε ραιαξή ππνρξέσζε πνπ έρνπλ νη αξκφδηεο αξρέο ησλ ζπκβαιιφκελσλ 

                                                 
42

 Σζνπξνπθιήο Α. (2010), «Η Δνδοομιλική Σιμολόγηζη», Ννκηθή Βηβιηνζήθε, ζει. 103 
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θξαηψλ είλαη λα πξνζπαζήζνπλ λα έιζνπλ ζε ζπκθσλία πξνθεηκέλνπ λα επηιχζνπλ ηε 

δηαθνξά πνπ έρεη αλαθχςεη. Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 25, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ηεο Πξφηππεο χκβαζεο ηνπ ΟΟΑ ην 2008, πξνβιέπεη φηη ζε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο, φπνπ νη αξκφδηεο αξρέο δελ θαηαθέξλνπλ λα ζπκθσλήζνπλ κέζα ζε πξνζεζκία 

δχν εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, νη αλεπίιπηεο δηαθνξέο ππάγνληαη ππνρξεσηηθά 

πξνο επίιπζε ζε δηαηηεζία, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηνλ θνξνινγνχκελν. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ππαγσγή ζε δηαηηεζία είλαη ε χπαξμε ζρεηηθήο ξήηξαο δηαηηεζίαο ζηε 

δηκεξή θνξνινγηθή ζχκβαζε κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θξαηψλ. Ζ απφθαζε ηεο δηαηηεζίαο, 

θαηά ην κέηξν πνπ δελ ππάξρνπλ αληηξξήζεηο θαηά ηεο ακνηβαίαο ζπκθσλίαο κε ηελ νπνία 

εθηειείηαη απηή ε απφθαζε, ζα πξέπεη λα είλαη δεζκεπηηθή γηα ακθφηεξα ηα θξάηε, λα 

αληαλαθιάηαη ζηελ ακνηβαία ζπκθσλία πνπ ζα θνηλνπνηείηαη ζηνπο δηαδίθνπο θαη λα 

αθνινπζείηαη θαηά ηε θνξνιφγεζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη άκεζν φθεινο απφ ηελ ππφζεζε. 

ηελ Διιάδα, ε δηαδηθαζία ακνηβαίνπ δηαθαλνληζκνχ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 63Α ηνπ Ν. 4174/2013 (Κψδηθαο Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο), φπσο πξνζηέζεθε 

κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ. 4438/2016 θαη ηζρχεη απφ 28/11/2016. Ζ 

δηαδηθαζία απηή, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζην άξζξν 25 ηεο Πξφηππεο χκβαζεο ηνπ ΟΟΑ 

θαζψο θαη ζηελ Δπξσπατθή χκβαζε Γηαηηεζίαο, πεξηέρεηαη ζε φιεο ηεο ζπκβάζεηο 

απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο πνπ έρνπλ θπξσζεί απφ ηελ Διιάδα έσο ζήκεξα (57 ζην 

ζχλνιν), κε εμαίξεζε ηε ζχκβαζε κε ην Ζλσκέλν Βαζίιεην.  

ε γεληθέο γξακκέο, ε δηαδηθαζία δηεμάγεηαη απφ ηελ αξκφδηα ειιεληθή θνξνινγηθή 

αξρή, ε νπνία γηα ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ εμάιεηςε δηπιήο θνξνινγίαο, σο ζπλεπεία ηεο 

δηφξζσζεο θεξδψλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ηεο αξρήο ησλ ίζσλ 

απνζηάζεσλ ζηελ ηηκνιφγεζε ησλ ελδννκηιηθψλ ηνπο ζπλαιιαγψλ, είλαη ην Σκήκα Γ΄ 

Δηδηθψλ Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ ηεο Γηεχζπλζεο Διέγρσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.). Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ην απνηέιεζκα απηήο θνηλνπνηείηαη ζηνλ θνξνινγνχκελν ηνλ 

νπνίν αθνξά θαη ν νπνίνο δχλαηαη λα απνδερζεί απηήλ εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζή ηεο. ε πεξίπησζε απνδνρήο ηεο δηαδηθαζίαο ακνηβαίνπ δηαθαλνληζκνχ εληφο 

ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, εθδίδεηαη απφθαζε ακνηβαίνπ δηαθαλνληζκνχ, ε νπνία δελ 

ππφθεηηαη ζε ελδηθνθαλή πξνζθπγή ή νπνηνδήπνηε έλδηθν βνήζεκα. 

Αλαιπηηθά, γηα ηελ ξχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαδηθαζία ακνηβαίνπ δηαθαλνληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηκεξείο πκβάζεηο γηα ηελ Απνθπγή 

ηεο Γηπιήο Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο θαη ηελ Δπξσπατθή χκβαζε Γηαηηεζίαο γηα ηελ 

εμάιεηςε ηεο δηπιήο θνξνινγίαο ζε πεξίπησζε δηνξζψζεσο ησλ θεξδψλ ζπλδεφκελσλ 
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επηρεηξήζεσλ, εθδφζεθαλ αληίζηνηρα νη απνθάζεηο ΠΟΛ. 1049/2017 θαη ΠΟΛ. 1129/2017 

ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

 

 

4.5.4 ςμθωνίερ Πποκαθοπιζμένηρ Σιμολόγηζηρ (Advance Pricing 

Arrangements - APA) 

 

Οη πκθσλίεο Πξνθαζνξηζκέλεο Σηκνιφγεζεο (Advance Pricing Arrangements) είλαη 

ζπκθσλίεο πνπ θαηαξηίδνληαη κεηαμχ ησλ θνξνινγνχκελσλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

θνξνινγηθψλ αξρψλ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ θξαηψλ, ψζηε λα θαζνξηζηνχλ απφ θνηλνχ 

νξηζκέλεο παξάκεηξνη ζρεηηθά κε ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ηηκψλ ζπγθεθξηκέλσλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ, πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

4.134 ησλ νδεγηψλ ηνπ ΟΟΑ, ε πκθσλία Πξνθαζνξηζκέλεο Σηκνιφγεζεο νξίδεηαη σο κηα 

ξχζκηζε πνπ θαζνξίδεη, πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειεγρφκελσλ ζπλαιιαγψλ, έλα 

θαηάιιειν ζχλνιν θξηηεξίσλ (π.ρ. ηε κέζνδν, ηα ζπγθξίζηκα ζηνηρεία θαη ηηο θαηάιιειεο 

αλαπξνζαξκνγέο, θξίζηκεο ππνζέζεηο γηα κειινληηθά γεγνλφηα) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ηηκνιφγεζεο απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν.  

Οη πκθσλίεο Πξνθαζνξηζκέλεο Σηκνιφγεζεο ζπκβάιινπλ ζηε ζπκπιήξσζε ησλ 

παξαδνζηαθψλ δηνηθεηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ κεραληζκψλ γηα ηελ επίιπζε ζεκάησλ 

ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο, ρσξίο λα ηνπο ππνθαζηζηνχλ. ηφρνο απηψλ ησλ ζπκθσληψλ είλαη 

ε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ακθηζβεηήζεσλ θαη πξνζηξηβψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ 

θνξνινγνχκελσλ θαη ειεγθηηθψλ αξρψλ, ζε πεξηπηψζεηο θνξνινγηθψλ αλακνξθψζεσλ 

θαζψο θαη ε απνθπγή ηεο δηπιήο θνξνιφγεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ.  

Ζ δηαδηθαζία γηα ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο μεθηλάεη κε ζρεηηθή αίηεζε ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ θαη απαηηεί δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ απηνχ θαη ησλ εκπιεθφκελσλ 

θνξνινγηθψλ αξρψλ. ’ απηή ηε βάζε, νη πκθσλίεο Πξνθαζνξηζκέλεο Σηκνιφγεζεο κπνξεί 

λα είλαη κνλνκεξείο, δηκεξείο, αθφκε θαη πνιπκεξείο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ θξαηψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία. Δθηελείο ζπλαθείο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ αθνινπζνχκελε 

δηαδηθαζία έρνπλ εθδνζεί ηφζν απφ ηνλ ΟΟΑ φζν θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηε 

ξχζκηζε ζπκθσληψλ πξνθαζνξηζκέλεο ηηκνιφγεζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζπκθσλίαο, νη θνξνινγηθέο αξρέο ζα 

πξέπεη λα παξάζρνπλ ηε δηαβεβαίσζε ζηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο, 
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φηη δελ ζα πξνβνχλ ζε αλακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ελδννκηιηθψλ ηηκνινγήζεσλ, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θνξνινγνχκελνο ζα ηεξήζεη ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο. Τπφ απηή 

ηελ έλλνηα, ν θνξνινγηθφο έιεγρνο πεξηνξίδεηαη ζηελ επαιήζεπζε ησλ αξρηθψλ δεδνκέλσλ 

ηεο ζπκθσλίαο, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ ζπκκφξθσζεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο ζπκθσλίαο θαζψο θαη ζηελ εμέηαζε ηεο αθξίβεηαο θαη ζπλέπεηαο 

ηεο εθαξκνγήο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο κεζνδνινγίαο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ελδννκηιηθήο 

ηηκνιφγεζεο.  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπκθσληψλ εμαξηάηαη απφ ην πφζν ξεαιηζηηθέο είλαη νη 

ππνζέζεηο θαη ην πφζν θαζνξηζηηθά είλαη ηα θξηηήξηα πνπ πηνζεηνχληαη
43

. Όηαλ ππάξρνπλ 

νπζηψδεηο αιιαγέο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο ή ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζε κε 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. κεηαβνιέο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο), νη 

νπνίεο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ αμηνπηζηία ησλ ζπκθσλεζέλησλ, ηφηε ε πκθσλία 

Πξνθαζνξηζκέλεο Σηκνιφγεζεο ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο ή λα αθπξσζεί.  

ε γεληθέο γξακκέο, νη πκθσλίεο Πξνθαζνξηζκέλεο Σηκνιφγεζεο πξνζθέξνπλ 

κεγαιχηεξε αζθάιεηα δηθαίνπ ηφζν ζηηο θνξνινγνχκελεο επηρεηξήζεηο φζν θαη ζηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο. Δπίζεο, νη ζπκθσλίεο απηέο νδεγνχλ ζε εμνηθνλφκεζε δαπαλψλ γηα φια 

ηα εκπιεθφκελα κέξε, εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ζπκκφξθσζεο. πγθεθξηκέλα, απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ θνξνινγνχκελνπ απνθεχγνληαη νη αλακνξθψζεηο ησλ θνξνινγεηέσλ 

θεξδψλ, νη πξφζζεηνη θφξνη, ηα πξφζηηκα θαη άιιεο θπξψζεηο θαζψο θαη ε δηπιή θνξνινγία. 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ παξέρεηαη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηνπο 

ειέγρνπο, κεηψλεηαη ε αλάγθε γηα ιεπηνκεξείο ειέγρνπο, νη νπνίνη είλαη ζπλήζσο δαπαλεξνί 

θαη ρξνλνβφξνη, θαη απνηξέπνληαη νη καθξνρξφληεο δηθαζηηθέο δηακάρεο.  

Αξθεηέο ρψξεο, φπσο ε Κίλα, ΖΠΑ, Καλαδάο, Απζηξαιία, Μ. Βξεηαλία, Γαιιία, 

Γεξκαλία, Ηζπαλία, Ηηαιία, Οιιαλδία θαη Διβεηία έρνπλ ζεζκνζεηήζεη δηαδηθαζίεο γηα ηε 

ζχλαςε πκθσληψλ Πξνθαζνξηζκέλεο Σηκνιφγεζεο. ηελ ππνελφηεηα πνπ αθνινπζεί, ζα 

επηθεληξσζνχκε ζηελ κειέηε ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζηελ Διιάδα, βαζηδφκελνη 

ζηε λνκνζεζία πνπ πξνβιέπεηαη ζρεηηθά κε ηε ζχλαςε ηέηνησλ ζπκθσληψλ. 

 

                                                 
43

 Μνπζηάθεο Ν. (2014), «Δνδοομιλικέρ Σιμολογήζειρ (Transfer Pricing)», Proforma 

Φεθηαθέο Δθηππψζεηο, ζει. 79 
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4.5.5 Γιαδικαζία Πποέγκπιζηρ Μεθοδολογίαρ Δνδοομιλικήρ Σιμολόγηζηρ 

ζηην Δλλάδα 

 

Με βάζε ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο πνπ ςεθίζηεθε κε ην λφκν 4174/2013, 

ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία πξνέγθξηζεο ηεο 

κεζνδνινγίαο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο. πγθεθξηκέλα, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

λφκνπ απηνχ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα πξνέγθξηζεο ηεο κεζνδνινγίαο γηα ηελ ηηκνιφγεζε 

κειινληηθψλ δηαζπλνξηαθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ (Advance 

Pricing Agreements - APAs), ε νπνία αθνινπζεί ην πλεχκα ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ ηνπ 

ΟΟΑ θαη ηεο Δ.Δ.. Γηεπθξηλήζεηο θαη εηδηθφηεξεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ αθνινπζνχκελε 

δηαδηθαζία παξέρνληαη κε ηελ εγθχθιην ΠΟΛ. 1284/31.12.2013, ε νπνία ηζρχεη γηα 

ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. 

χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ΠΟΛ, αληηθείκελν ηεο πξνέγθξηζεο απνηειεί ην 

ελδεδεηγκέλν ζχλνιν θξηηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ελδννκηιηθήο 

ηηκνιφγεζεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Σα θξηηήξηα απηά 

πεξηιακβάλνπλ ηελ κέζνδν ηεθκεξίσζεο, ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία θαη ηηο ζρεηηθέο 

πξνζαξκνγέο ζε απηά, θαζψο θαη ηηο θξίζηκεο παξαδνρέο γηα ηηο κειινληηθέο ζπλζήθεο. 

Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ πξνέγθξηζεο κεζνδνινγίαο 

ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο είλαη ε Γηεχζπλζε Διέγρσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθψλ 

Διέγρσλ θαη Δίζπξαμεο Γεκφζησλ Δζφδσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Ζ 

δηαδηθαζία πξνέγθξηζεο πεξηιακβάλεη ηα εμήο ηέζζεξα θχξηα ζηάδηα:  

α) ην πξνθαηαξηηθφ ζηάδην δηαβνχιεπζεο 

β) ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο πξνέγθξηζεο 

γ) ηελ αμηνιφγεζε, δηαηχπσζε ζέζεσλ θαη ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ   

δ) ηελ απφθαζε πξνέγθξηζεο 

ην πξψην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν 

λα δεηήζεη ηε δηελέξγεηα πξνθαηαξηηθήο δηαβνχιεπζεο, θαηφπηλ ηδηαίηεξεο αίηεζεο, ψζηε λα 

εθηηκεζνχλ νη πηζαλφηεηεο απνδνρήο ηεο αίηεζεο πξνέγθξηζεο. Οη ζπδεηήζεηο πνπ 

δηεμάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνθαηαξθηηθνχ ζηαδίνπ δελ έρνπλ δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα 

γηα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

απηνχ ηνπ ζηαδίνπ είλαη ε θαηαβνιή παξαβφινπ χςνπο 1.000 €.  
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ε ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνπκέλνπ ζηαδίνπ, θαη εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηξηάληα 

εκεξψλ ππνβάιιεηαη ε επίζεκε αίηεζε ηεο πξνέγθξηζεο, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ηελ 

θαηαβνιή παξαβφινπ χςνπο 5.000 € ή 10.000 € αλά θξάηνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

εκπιέθνληαη θαη άιια θξάηε ζηε δηαδηθαζία. ηελ αίηεζε απηή ην πξφζσπν νθείιεη λα 

ζπκπεξηιάβεη φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ ε αξκφδηα ππεξεζία λα 

αμηνινγήζεη ηελ αίηεζε θαη λα δηακνξθψζεη άπνςε ζρεηηθά κε ηε κεζνδνινγία πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηηκψλ κε βάζε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. 

Σα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία, ηα νπνία είλαη αλακελφκελν λα πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηα 

δεδνκέλα ηεο ππφζεζεο, δηαρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

 ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην παξειζφλ (ηζηνξηθά ζηνηρεία), ηα νπνία ελδερνκέλσο είλαη 

ήδε δηαζέζηκα ππφ δηάθνξεο κνξθέο. 

 ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ε δεκηνπξγία κπνξεί λα θαηαζηεί αλαγθαία, εηδηθά γηα ηε 

δηαδηθαζία πξνέγθξηζεο. 

 

Δλδεηθηηθά, ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

α) Αλάιπζε ησλ ηάζεσλ ζηε βηνκεραλία θαη ηελ αγνξά, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ 

ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηπρφλ κειέηεο εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο ή νηθνλνκηθέο 

κειέηεο γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζηα ελ ιφγσ αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα. 

β) πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθαξκνζηεί 

θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ζα αθνξά ε πξνέγθξηζε, θαζψο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ζε πξνεγνχκελεο 

πεξηφδνπο, εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθή. Ζ πεξηγξαθή απηή δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη πξνβνιέο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα κειινληηθά επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα, ηνπο πξνυπνινγηζκνχο 

δηαρείξηζεο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αλακελφκελεο επηρεηξεκαηηθέο πξννπηηθέο θαη ηνλ 

αληαγσληζκφ, θαζψο θαη ηε κειινληηθή ζηξαηεγηθή φζνλ αθνξά ηελ εκπνξηθή πξνψζεζε, 

ηελ παξαγσγή ή ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε. 

γ) Αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ πξνζψπσλ πνπ αθνξά ε αίηεζε πξνέγθξηζεο. Πξέπεη λα 

πεξηγξάθνληαη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο νη ζρεηηθέο κε ηηο ζπλαιιαγέο πνπ θαιχπηνληαη απφ 

ηελ πξνέγθξηζε (έξεπλα θαη αλάπηπμε, παξαγσγή, δηαλνκή, εκπνξία, είδνο ηεο παξερφκελεο 

ππεξεζίαο, θιπ.). Πξέπεη επίζεο λα πεξηγξάθνληαη θαη λα αμηνινγνχληαη νη θίλδπλνη ηνπο 

νπνίνπο ζα αληηκεησπίδεη θάζε νληφηεηα ζην πιαίζην ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ 

ηελ πξνέγθξηζε. πλήζεηο θίλδπλνη ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη ζρεηηθνί κε ηα πξντφληα, νη 

ηερλνινγηθνί θίλδπλνη, νη θίλδπλνη ηερλνινγηθήο απαμίσζεο, νη θίλδπλνη πνπ αθνξνχλ ηελ 
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αγνξά, ηελ πίζησζε ή ηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαη νη θίλδπλνη λνκηθήο θχζεσο. 

Αλαθνξά πξέπεη λα γίλεηαη θαη ζην χςνο θαη ην είδνο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη ηα πιηθά ή 

άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξά ε 

πξνέγθξηζε. 

δ) Σνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην αηηφλ πξφζσπν ζεσξεί φηη ε πξνέγθξηζε ελδείθλπηαη γηα 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο. 

ε) Λεπηνκεξή ζηνηρεία ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο θαη ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη 

κε ηε κεζνδνινγία απηή ζα ηεξείηαη ε αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ (Arm’s Length Principle). 

ζη) Καηάινγν ησλ πξνεγθξίζεσλ (Advance Pricing Agreements) πνπ έρνπλ ήδε ζπλαθζεί 

απφ νπνηαδήπν-ηε ζπλδεδεκέλα πξφζσπα ηα νπνία αθνξά ε αίηεζε πξνέγθξηζεο, είηε ζηελ 

Διιάδα είηε ζηελ αιινδαπή, θαη νη νπνίεο αθνξνχλ ηηο ίδηεο ή ζπλαθείο ζπλαιιαγέο. 

δ) Λεπηνκεξή ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ γηα φια ηα 

πξφζσπα ηα νπνία αθνξά ε αίηεζε πξνέγθξηζεο. 

ε) Καηάινγν ζπκβάζεσλ κε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή απηψλ νη νπνίεο έρνπλ ζπλαθζεί κεηαμχ 

ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ θαη πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζηηο ζπλαιιαγέο ηηο νπνίεο αθνξά ε 

αίηεζε πξνέγθξηζεο. 

Σν επφκελν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο αίηεζεο θαη 

ζπδεηήζεηο κεηαμχ ηνπ αηηνχληνο πξνζψπνπ θαη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, κε ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε ζπλαίλεζεο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο πξνέγθξηζεο. Καηά ηελ αμηνιφγεζε, ε 

αξκφδηα ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θαζψο θαη 

νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αμηνιφγεζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο απνηππψλνληαη ζε έλα έγγξαθν δηαηχπσζεο 

ζέζεσλ πνπ θνηλνπνηείηαη ζην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν, βάζεη ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη ηειηθά 

ζπλάληεζε ησλ κεξψλ γηα ηε ζπδήηεζε απφςεσλ θαη πξνηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ. ε 

πεξίπησζε πνπ ζπκπέζνπλ νη απφςεηο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο θαη ηνπ αηηνχληνο πξνζψπνπ 

ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα κέξε πνπ κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία Πξαθηηθφ Απνδνρήο 

Πξνέγθξηζεο Μεζνδνινγίαο Δλδννκηιηθήο Σηκνιφγεζεο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ηεο κε 

ηαχηηζεο ή αθφκα θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην αηηφλ πξφζσπν δελ παξαζηεί ζηε ζπλάληεζε, 

ζπληάζζεηαη Πξαθηηθφ Απφξξηςεο ηεο Πξνέγθξηζεο Μεζνδνινγίαο Δλδννκηιηθήο 

Σηκνιφγεζεο.  

Με βάζε ην πξναλαθεξζέλ Πξαθηηθφ εθδίδεηαη ε απφθαζε επί ηεο αίηεζεο 

πξνέγθξηζεο κεζνδνινγίαο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο, ε νπνία απνηειεί θαη ην ηειηθφ ζηάδην 

ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη εληφο δεθανθηψ (18) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή 
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ηεο αίηεζεο πξνέγθξηζεο - κε δπλαηφηεηα επηκήθπλζεο απηνχ ηνπ ρξφλνπ - θαη ε δηάξθεηα 

ηζρχνο ηεο δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηα ηέζζεξα έηε.  

Οη ηηκέο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο επηρείξεζεο, ηηο νπνίεο αθνξά ε απφθαζε 

πξνέγθξηζεο, ζεσξνχληαη φηη είλαη ζπκβαηέο κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ, εθφζνλ 

ηεξνχληαη ηα νξηδφκελα ζηελ απφθαζε απηή. Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο επί ησλ ζπλαιιαγψλ 

απηψλ πεξηνξίδεηαη ζηελ επαιήζεπζε φηη ηεξήζεθαλ ηα νξηδφκελα ζηελ απφθαζε 

πξνέγθξηζεο θαη φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη φξνη, νη παξαδνρέο θαη νη πεξηζηάζεηο ζηηο 

νπνίεο απηή βαζίζηεθε.  

Γη’ απηφ ην ιφγν, ην αηηφλ πξφζσπν ππνρξενχηαη ζηελ θαηάξηηζε θαη ππνβνιή 

εηήζηαο έθζεζεο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο απφθαζεο 

πξνέγθξηζεο γηα ην νηθείν θνξνινγηθφ έηνο. ηελ έθζεζε απηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη νη 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ψζηε λα απνδεηθλχεηαη φηη νη θξίζηκεο παξαδνρέο έρνπλ 

ηθαλνπνηεζεί θαη λα αλαθέξεηαη ξεηά πηζαλή απφθιηζε. Αλ, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε, νη 

θξίζηκεο παξαδνρέο δελ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί, ηφηε ν θνξνινγνχκελνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη 

πξνηάζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζρεηηθψλ πξνζαξκνγψλ θαζψο θαη λα απαληήζεη άκεζα 

ζε ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο εξσηήζεηο ηεο Γηεχζπλζεο Διέγρσλ. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο 

ηεο έθζεζεο ζπκκφξθσζεο, ε απφθαζε πξνέγθξηζεο αθπξψλεηαη απφ ην θνξνινγηθφ έηνο ην 

νπνίν αθνξά ε ελ ιφγσ έθζεζε. 

Ζ απφθαζε πξνέγθξηζεο δχλαηαη λα αλαζεσξεζεί, λα αλαθιεζεί ή λα αθπξσζεί θαηά 

ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο. Οη ιφγνη ηεο θάζε πεξίπησζεο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 5, 6 θαη 7 

αληίζηνηρα, ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4174/2013. ε πεξίπησζε αλάθιεζεο, ε απφθαζε 

πξνέγθξηζεο ζεσξείηαη σο κε εθδνζείζα ελψ ζε πεξίπησζε αθχξσζεο, ε ηζρχο ηεο απφθαζεο 

παχεη απφ ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ νξίδεηαη κε ηελ απφθαζε αθχξσζεο.  

πκπεξαζκαηηθά, ε πξνέγθξηζε κεζνδνινγίαο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο απνηειεί 

πξαγκαηηθά έλα ζχγρξνλν θνξνινγηθφ εξγαιείν, αθνχ ζηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

βέιηηζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ θνξνινγνχκελνπ θαη ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο. Έρεη 

ζηφρν λα πξνιακβάλεη θαη φρη λα θαηαζηέιιεη, κεηψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηηο παζνγέλεηεο 

ηνπ πθηζηάκελνπ εθαξκνζηένπ θνξνινγηθνχ δηθαίνπ. Δπίζεο, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

δηνηθεηηθφ εξγαιείν γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα γλσξίδνπλ κε 

αθξίβεηα ηηο κειινληηθέο ηνπο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη  λα πξνβαίλνπλ ζε καθξνρξφλην 
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ζρεδηαζκφ ηεο επελδπηηθήο πνιηηηθήο ηνπο. Παξφια απηά, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρνπλ 

ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ αθνινπζήζεη ηελ ελ ιφγσ πξαθηηθή
44

. 

χκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9Α ηνπ Ν. 4170/2013, φπσο 

πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 4474/2017, νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο 

ζπκθσλίεο πξνέγθξηζεο κεζνδνινγίαο ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο κε θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη νπνίεο εθδίδνληαη, ηξνπνπνηνχληαη ή αλαλεψλνληαη κεηά ηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2016, θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά, κε απηφκαηε αληαιιαγή, απφ ηελ αξκφδηα 

ειιεληθή αξρή ζηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ θαζψο θαη ζηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή. 

 

 

  

                                                 
44

 www.transferpricing.gr, «Ένα ζύγσπονο θοπολογικό επγαλείο… Πποέγκπιζη Μεθοδολογίαρ 

Δνδοομιλικών Σιμολογήζευν», Κ. Νηξνχθαο 

http://www.transferpricing.gr/
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ο
 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ, ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ  

ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

Οη ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο είλαη έλα πνιχπινθν δήηεκα πνπ απαζρνιεί ηδηαίηεξα 

επηρεηξήζεηο θαη θπβεξλήζεηο. Σν θξίζηκν ζέκα ζρεηηθά κε απηέο ηηο ζπλαιιαγέο είλαη ε 

ηηκνιφγεζή ηνπο. Ο φξνο «ελδννκηιηθή ηηκνιφγεζε» ή φπσο έρεη επηθξαηήζεη δηεζλψο 

«transfer pricing» αλαθέξεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ 

ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ αλάγθε γηα ηελ ξχζκηζε ηνπ ζέκαηνο απηνχ κεγάισζε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο ε αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ πνπ επεηεχρζε ζην πιαίζην 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ αγνξψλ νδήγεζε ζηελ νινέλα θαη κεγαιχηεξε εκθάληζε 

πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ αλά ηνλ θφζκν. Οη επηρεηξήζεηο απηέο, επηδηψθνληαο ηε κείσζε 

ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηνπο, εθκεηαιιεχνληαη ηα θελά 

θαη ηηο αλαληηζηνηρίεο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ζηα δηάθνξα θξάηε γηα λα κεηαηνπίζνπλ 

ηα θέξδε ηνπο ζε δηθαηνδνζίεο κε ρακειή ή κεδεληθή θνξνιφγεζε.  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ 

θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, πνιιέο ρψξεο πηνζέηεζαλ κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

θνξνινγηθήο ηνπο βάζεο θαη επνκέλσο ηελ απνθπγή απψιεηαο θνξνινγηθψλ εζφδσλ. 

Δηδηθφηεξα, πνιιέο ρψξεο έρνπλ πξνβεί ζε ελίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο ηνπο λνκνζεζίαο 

ζρεηηθά κε ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο. Μεηαμχ ησλ ρσξψλ απηψλ είλαη θαη ε Διιάδα, ε 

νπνία έρεη ζεζπίζεη κηα ζεηξά λφκσλ κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ «transfer 

pricing».  

Καζνξηζηηθή ζπκβνιή ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ειιεληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ έρνπλ νη 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηηο θνξνινγηθέο 

δηνηθήζεηο, νη νπνίεο παξέρνπλ ζεκαληηθέο θαηεπζχλζεηο ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη 

ηνλ έιεγρν ηεο ηηκνιφγεζεο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. ηφρνο ησλ νδεγηψλ είλαη ε 

απνθπγή ηεο δηπιήο θνξνινγίαο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ζηα πιαίζηα ησλ ελδννκηιηθψλ 

ηηκνινγήζεσλ, ε εθαξκνγή δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ επίιπζεο δηαθνξψλ ειέγρνπ θαη άξζεο 

ηεο δηπιήο θνξνινγίαο, θαζψο θαη ε πξνζηαζία ησλ θνξνινγηθήο βάζεο ησλ θξαηψλ. Υξπζφο 

θαλφλαο ησλ νδεγηψλ ηνπ ΟΟΑ είλαη ε αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ ή ηεο αλνηθηήο αγνξάο 

ή ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. χκθσλα κε ηνλ θαλφλα απηφλ, ε ηηκή κηαο ελδννκηιηθήο 
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ζπλαιιαγήο είλαη εχινγε φηαλ δελ δηαθέξεη απφ ηελ ηηκή κηαο παξφκνηαο ζπλαιιαγήο πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ ππφ παξφκνηεο ζπλζήθεο ζε θαζεζηψο 

ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ.  

Παξάιιεια, ε ειιεληθή λνκνζεζία πξνζαξκφδεηαη ζηηο νδεγίεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο 

πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, νη νπνίνη έρνπλ σο ζηφρν ηελ εθαξκνγή κηαο 

εληαίαο θαη νκνηφκνξθεο πξαθηηθήο απφ ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. ζε ζέκαηα ελδννκηιηθψλ 

ηηκνινγήζεσλ.  

Ζ παξνχζα κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο θαη δελ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εκπεηξηθά δεδνκέλα γηα ηελ εθπφλεζή ηεο. πγθεθξηκέλα, απνηειεί κηα 

πξνζπάζεηα ζεσξεηηθήο αλάιπζεο θαη παξνπζίαζεο ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο θαη ηεο 

πξαθηηθήο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο ελδννκηιηθήο 

ηηκνιφγεζεο απφ πιεπξάο επηρεηξήζεσλ θαη θνξνινγηθψλ αξρψλ. Σν γεγνλφο ηεο ζεσξεηηθήο 

πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο ζπληζηά θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εξγαζίαο απηήο. Χζηφζν, 

πξφθιεζε απνηειεί ε πξαγκαηνπνίεζε κηαο κειινληηθήο έξεπλαο κε ηε ρξήζε εκπεηξηθήο 

αλάιπζεο, ε νπνία ζα εμεηάδεη θαη ζα αλαιχεη ηελ επίδξαζε ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ 

ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ.  
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