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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

1.1  Θεσξεηηθό Τπόβαζξν 

Με ηελ παξνπζίαζε ηνπ λένπ ρεδίνπ Γξάζεο ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

Γηάβξσζεο ηεο Φνξνινγηθήο Βάζεο θαη ηεο Μεηαθνξάο ησλ Κεξδψλ – BEPS Action Plan, 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2013, νη δηεζλείο θνξνινγηθέο πξαθηηθέο πξφθεηηαη λα αιιάμνπλ 

ξηδηθά. Οη ζχγρξνλεο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ νη πνιπεζληθέο εηαηξίεο πξνθεηκέλνπ λα 

δηελεξγήζνπλ ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο, απαηηνχλ κηα ξηδνζπαζηηθή λνκνζεηηθή πξνζέγγηζε 

έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αθεξαηφηεηα θαη ε δηαθάλεηα ησλ κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγψλ. Η 

Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ αληηκεησπίδεη αδηέμνδα, απ‘ φηη θαίλεηαη πιένλ, σο ζεκείν 

αλαθνξάο θαη ζχγθξηζεο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, κε αληίζηνηρεο ζπλαιιαγέο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα δηελεξγεζνχλ κεηαμχ αλεμαξηήησλ κεξψλ. Η πνιππινθφηεηα ησλ 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ζηηο κέξεο καο, δελ πεξηνξίδεηαη κφλν σο πξνο ηηο δηεξγαζίεο πνπ 

εθηεινχληαη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο, αιιά επεθηείλεηαη θαη πέξα απφ απηέο. Η ίδηα ε θχζε 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη πιένλ ζηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο 

θαζηζηά ηδηαίηεξα δχζθνιε ηελ παξαθνινχζεζε, εμέηαζε θαη απνηίκεζή ηνπο. Σα άπια 

ζηνηρεία απνηεινχλ έλα πνιχ δηαδεδνκέλν ζηνηρείν ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. Αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο πνπ ζπλζέηεη ην θεθάιαην ησλ ζχγρξνλσλ 

επηρεηξήζεσλ απνηειείηαη απφ άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηφηε κπνξεί λα γίλεη εχθνια 

αληηιεπηφ φηη θαη νη ζπλαιιαγέο πνπ ηα εκπεξηέρνπλ έρνπλ γλσξίζεη εμίζνπ κεγάιε άλζηζε. 

 Η έκπλεπζε γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πξνέθπςε απφ ηνπο 

εθηεηακέλνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ πεγάδνπλ κέζα απφ ηηο ζπδεηήζεηο πάλσ ζ‘ απηφ ην 

ζέκα θαζψο θαη ηηο αλεζπρίεο ηεο παγθφζκηαο αξζξνγξαθίαο αλαθνξηθά κε ηηο δπλεηηθέο 

επηπηψζεηο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο θαηά ηεο δηάβξσζεο ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηεο 

κεηαθνξάο ησλ θεξδψλ. Η παξνχζα εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρέδην ηνπ ΟΟΑ, αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα φζα πξνβιέπνληαη ζηε Γξάζε 8 ηνπ 

ζρεηηθνχ ζρεδίνπ. 
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1.2  θνπόο ηεο εξγαζίαο 

 θνπφο ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ είλαη λα παξνπζηάζεη θαη λα αλαιχζεη ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ πξνηείλνληαη ζην ζρέδην δξάζεο ηνπ ΟΟΑ αλαθνξηθά κε ηελ 

δηάβξσζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ θεξδψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο 

Γξάζεο 8. Δηδηθφηεξα, ην ζπγγξαθηθφ έξγν εζηηάδεηαη ζηελ παξάζεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ γχξσ απφ ηα ζέκαηα ηεο «επζπγξάκκηζεο ηεο θαηαλνκήο 

ησλ θεξδψλ κε ηελ Γεκηνπξγία Αμίαο» θαη ηεο κεηαρείξηζεο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ «είλαη δχζθνιν αλ εθηηκεζνχλ (Hard-to-Value-Intangibles). 

 Η επζπγξάκκηζε ηεο θαηαλνκήο ησλ θεξδψλ κε ηελ Γεκηνπξγία Αμίαο απνηειεί έλα 

δήηεκα πνπ έρεη δηράζεη ζεκαληηθά ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα, δεδνκέλνπ φηη δελ 

πξνζδηνξίδεηαη ξεηά θαη κε ζαθήλεηα, ζηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ ΟΟΑ, ηφζν ν νξηζκφο 

ζεκαληηθψλ ελλνηνινγηθψλ ζεκείσλ φζν θαη ε νξηνζέηεζε εμίζνπ θαίξησλ δηεξγαζηψλ πνπ 

απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ νη θνξνινγηθέο θαη ειεγθηηθέο αξρέο λα εθηειέζνπλ νξζά ην έξγν 

ηνπο. 

 Έλα απφ ηα θχξηα δεηήκαηα ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ είλαη φηη νη θνξνινγηθέο 

δηνηθήζεηο, ζπλήζσο, δελ κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ νξζφηεηα θαη ηελ 

αμηνπηζηία ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, θαηά ηε ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζρεηηθή 

ζπλαιιαγή. Οη θνξνινγηθέο δηνηθήζεηο πιήηηνληαη απφ ηελ αζπκκεηξία ηεο πιεξνθνξίαο 

επεηδή δελ δηαζέηνπλ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ηελ εμεηδηθεπκέλε γλψζε πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πιήζνπο ησλ δηαθνξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 Ωο απάληεζε ζε απηφ ην πξφβιεκα, ε Γξάζε 8 παξνπζηάζεη κηα πξνζέγγηζε πνπ 

επηηξέπεη ζηηο θνξνινγηθέο δηνηθήζεηο λα αμηνινγνχλ ηηο ηηκέο κεηαβίβαζεο ησλ 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ κε βάζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πνπ ειήθζεζαλ εθ ησλ πζηέξσλ (δειαδή, κε βάζε ηα πξαγκαηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ θαηέζηεζαλ γλσζηά κεηά ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλαιιαγήο) – δίδνληαο 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ. Με άιια 

ιφγηα, παξφιν πνπ νη θνξνινγνχκελνη (δειαδή, νη ζπκβαιιφκελεο επηρεηξήζεηο ελφο νκίινπ 

πνπ δηελεξγνχλ ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο) δηεμάγνπλ ζπλαιιαγέο κε άπια ζηνηρεία πνπ είλαη 

δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ, βάζεη πιεξνθνξηψλ, ζηνηρείσλ θαη εθηηκήζεσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε 

εθ ησλ πξνηέξσλ πξνβιέςεηο, νη θνξνινγηθέο δηνηθήζεηο κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα 

επαλεμεηάζνπλ ηηο ελδννκηιηθέο απηέο ζπλαιιαγέο, ρξεζηκνπνηψληαο πιεξνθνξίεο εθ ησλ 

πζηέξσλ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζνβαξέο επηπινθέο. 
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1.3  Γνκή ηεο Δξγαζίαο 

 Η παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ πέληε ζπλνιηθά θεθάιαηα, κέζα απφ ηα νπνία 

ζηνρεχνπκε λα ελεκεξψζνπκε ηνλ αλαγλψζηε γηα νξηζκέλα απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά 

δεηήκαηα ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ηνπ ΟΟΑ αλαθνξηθά κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ: 

 Σν πξψην θεθάιαην αθηεξψλεηαη ζηα εηζαγσγηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πάλσ ζην νπνίν απηή ζηεξίδεηαη, θαζψο θαη ζηνλ ζθνπφ απηνχ 

ηνπ έξγνπ. 

 Σν δεχηεξν θεθάιαην απαξηίδεηαη απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο 

αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαζψο επίζεο θαη κε ηε 

κεηαρείξηζε ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε απηέο. 

 ην ηξίην θεθάιαην παξαηίζεηαη ε ζρεηηθή ειιεληθή λνκνζεζία πνπ ζπλζέηεη ην 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην ππφ ην νπνίν ιεηηνπξγνχλ ηφζν νη επηρεηξήζεηο φζν θαη νη αξκφδηεο 

θνξνινγηθέο αξρέο. 

 ην ηέηαξην θεθάιαην επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε νξηζκέλσλ εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

δεηεκάησλ πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ελψ παξάιιεια πηνζεηείηαη κηα θξηηηθή πξνζέγγηζε απέλαληη ζε απηά ηα 

δεηήκαηα. 

 ην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηά καο αλαθνξηθά κε ηα 

φζα παξνπζηάζακε ζην παξφλ έξγν, ηα νπνία ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο ηππηθνχο 

πεξηνξηζκνχο ηεο εξγαζίαο θαη ηηο πξνηάζεηο καο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

 

 

2.1 ΔΙΑΓΩΓΗ 

Σν δήηεκα ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ έρεη απαζρνιήζεη έληνλα ηελ παγθφζκηα 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα επί δεθαεηίεο. ε απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε νξηζκέλεο 

απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δεκνζηεχζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζέκα ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

Σα δεηήκαηα πνπ αλαιχνληαη αθνξνχλ ηελ έξεπλα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ 

αλαθνξηθά κε ηηο κεζνδεχζεηο πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί, θαηά θαηξνχο, απφ ηελ δηελέξγεηα 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαζψο επίζεο θαη ηελ θξηηηθή πνπ έρνπλ δερζεί. Δηδηθή αλαθνξά 

γίλεηαη ζηηο απφςεηο δηαθφξσλ ζπγγξαθέσλ αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηελ εθαξκνγή ησλ θιαζζηθψλ κεζφδσλ ηηκνιφγεζεο.  Οη ζεκαληηθφηεξεο βηβιηνγξαθηθέο 

αλαθνξέο εληνπίδνληαη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1950 θαη έθηνηε ην ζέκα απηφ έρεη αλαιπζεί 

εθηελψο απφ πιήζνο επηζηεκφλσλ θαη ζπγγξαθέσλ. 

 

2.2 ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ 

Με ηνλ φξν «Δλδννκηιηθή πλαιιαγή», λνείηαη ε ηηκή πνπ ρξεψλεη έλα κέινο πνιπεζληθήο 

νξγάλσζεο ζε άιιν κέινο ηνπ ίδηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ παξνρή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ή ηε 

ρξήζε πεξηνπζίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Με άιια ιφγηα, 

νη ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο αθνξνχλ ηελ ηηκή πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο ελδνεηαηξηθέο 

ζπλαιιαγέο πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηηο πσιήζεηο πξντφλησλ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, 

ην δαλεηζκφ ρξεκάησλ θαη ηε ρξήζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ – άπισλ θαη κε. 

Όηαλ νη δηαθνξεηηθέο δηαηξέζεηο κηαο εηαηξείαο πνιιαπιψλ νληνηήησλ είλαη 

ππεχζπλεο γηα ηα δηθά ηνπο θέξδε, είλαη επίζεο ππεχζπλεο θαη γηα ηε δηθή ηνπο απφδνζε ηνπ 

επελδπφκελνπ θεθαιαίνπ. Δπνκέλσο, φηαλ νη δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο απαηηνχληαη γηα 
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ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπο, ρξεζηκνπνηείηαη κηα ηηκή κεηαβίβαζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

θφζηνπο. Οη ηηκέο κεηαβίβαζεο ηείλνπλ λα κελ δηαθέξνπλ πνιχ απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο 

αγνξάο (δειαδή κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκνινγήζεηο κεηαμχ αληαγσληζηηθψλ εηαηξηψλ), αιιά 

απηφ δελ παξαηεξείηαη πάληνηε ζηελ πξάμε. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ έρνπλ ζεζπηζηεί θαλνληζκνί ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κεηαβίβαζεο, νη 

νπνίνη δηαζθαιίδνπλ ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ αθξίβεηα ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, κεηαμχ 

ησλ ζπλδεδεκέλσλ νληνηήησλ. Οη θαλνληζκνί επηβάιινπλ έλαλ θαλφλα πνπ νξίδεη φηη νη 

εηαηξείεο πξέπεη λα θαζηεξψλνπλ ηηο ηηκέο ζπλαιιαγήο βάζεη παξφκνησλ ζπλαιιαγψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ κεξψλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζπλδεδεκέλε εηαηξεία, αιιά ζε 

ειεχζεξε εκπνξηθή βάζε, κε γλψκνλα ηελ Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ (Arm‘s Length 

Principle). 

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο ησλ Άπισλ 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ (Intangibles), ηα νπνία, ζχκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ, δελ είλαη θπζηθά ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνίν κπνξεί λα αλήθνπλ ή λα ειέγρνληαη γηα 

ρξήζε ζε εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε ρξήζε ή ε κεηαβίβαζε ησλ νπνίσλ ζα 

αληηζηαζκηδφηαλ εάλ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπλαιιαγή κεηαμχ αλεμάξηεησλ κεξψλ ππφ 

παξεκθεξείο ζπλζήθεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν ΟΟΑ εμέδσζε ζηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ 

2015 νξηζκέλα παξαδείγκαηα ηχπσλ άπισλ πιηθψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ νξηζκφ απηφ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηφζν ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, φπσο ησλ δηπισκάησλ 

επξεζηηερλίαο θαη ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ, πνπ κπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ, αιιά θαη άιισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, φπσο ε ηερλνγλσζία, ηα εκπνξηθά κπζηηθά θαη ηα ζπκβαηηθά 

δηθαηψκαηα. Η Οδεγία ηνπ 2015 θαζηζηά ζαθέο, σζηφζν, φηη ζθνπφο ηνπ νξηζκνχ ησλ άπισλ 

ζηνηρείσλ είλαη απνθιεηζηηθά λα παξέρεη ζαθήλεηα ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη ζηνπο 

θνξνινγνχκελνπο ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ άπισλ ζηνηρείσλ γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ 

ηηκψλ κεηαβίβαζεο. 

Απηφ πνπ θαζηζηά ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο ησλ Άπισλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ, 

σο ζπλαιιαγέο «ζεκαληηθνχ ειεγθηηθνχ ελδηαθέξνληνο», είλαη ην γεγνλφο φηη δελ κπνξνχλ 

λα απνηηκεζνχλ θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ εχθνια κε ηελ ρξήζε ηεο Αξρήο ησλ Ίζσλ 

Απνζηάζεσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ν ΟΟΑ ζπλέηαμε θαη εμέδσζε ην 2015 ην ηειηθφ θείκελν 

ηνπ «ρεδίνπ Γξάζεο θαηά ηεο Γηάβξσζεο ηεο Φνξνινγηθήο Βάζεο θαη Μεηαθνξάο Κεξδψλ 

– B.E.P.S. Action Plan, ην νπνίν θαη ζα ζρνιηάζνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία. 
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2.3 ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Μία απφ ηηο πξψηεο δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο πάλσ ζην δήηεκα ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ, ήηαλ απηή ηνπ Hirshleifer (1956), ν νπνίνο πξνζπαζεί λα ηεθκεξηψζεη ηε ζέζε 

ηνπ σο πξνο ηνλ ηξφπν δηεθπεξαίσζεο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

αλαιχεη ηηο ζπλαιιαγέο απηέο θαη θαηαιήγεη ζην φηη ην χςνο ηνπο κπνξεί λα επεξεάζεη 

άκεζα ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ (αιιά θαη ηνπ νκίινπ 

γεληθφηεξα). Ο ζπγγξαθέαο θαηαιήγεη ζην φηη ην χςνο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ζα 

πξέπεη λα θαζνξίδεηαη αλαιφγσο ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο, έηζη φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηα 

εζσηεξηθά θέληξα θφζηνπο / παξαγσγήο ηνπ Οκίινπ. 

 ρεδφλ κηα δεθαεηία αξγφηεξα, ν Gould (1964), νξκψκελνο απφ ην έξγν ηνπ 

Hirshleifer, θαηαιήγεη ζε ζπκθσλία απνηειεζκάησλ κε ηνλ πξνθάηνρφ ηνπ, πξνζζέηνληαο 

φκσο ζην έξγν ηνπ θαη ηνλ βέιηηζην πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ 

ππφ ζπλζήθεο αβέβαηνπ αληαγσληζκνχ. 

 ε ζπλέρεηα ησλ πξνεγνχκελσλ, ν Horst (1971), εξεπλά ηελ ηηκνιφγεζε ησλ 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα κηαο επηρείξεζεο ζε δχν ρψξεο θαη 

θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ην νξηαθφ θφζηνο παξαγσγήο θαη ην κέγεζνο ησλ δαζκψλ 

θαζνξίδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Bond(1980), ην χςνο ηεο ηηκήο ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν φηαλ κηα επηρείξεζε ηνπ νκίινπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ρψξα κε ρακεινχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. Γίλεηαη εχθνια 

αληηιεπηφ φηη ν ζπγγξαθέαο θαηαιήγεη ζε απηφ ην ζπκπέξαζκα δηφηη έηζη κεγηζηνπνηνχληαη 

ηα θέξδε γηα ηελ επηρείξεζε, κηαο πνπ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί 

πςειφηεξν θνξνινγηθφ ηίκεκα. 

 Οη Grubert & Mutti (1991), κειέηεζαλ ηηο επηδξάζεηο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, 

ηφζν σο πξνο ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ κπνξεί λα έρνπλ γηα ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο, φζν θαη 

σο πξνο ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηα θξάηε ζηα νπνία απηέο δξαζηεξηνπνηνχληαη. πκπεξαίλνπλ 

φηη ππάξρεη αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ κηαο ρψξαο θαη ηεο 

κεηαθνξάο ησλ επηρεηξεζηαθψλ θεξδψλ πξνο απηέο, δειαδή φζν κηθξφηεξνο είλαη ν 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ελφο θξάηνπο, ηφζν πεξηζζφηεξα θέξδε ηείλνπλ λα κεηαθέξνπλ νη 

επηρεηξήζεηο πξνο ηε ρψξα απηή κέζσ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. 
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 Μία αθφκα ελδηαθέξνπζα κειέηε είλαη απηή ηνπ Koenigsberg (1999),ν νπνίνο 

κειέηεζε ηελ ζρέζε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεηαη ζε κηα ρψξα θαη ην πψο 

απηή θαζνξίδεη ελ ηέιεη ηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα δηελέξγεηα 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. ηελ εξγαζία ηνπ θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα ζην φηη εάλ έλα 

θξάηνο εθαξκφδεη κε πιήξε δηαθάλεηα - ή ηνπιάρηζηνλ ζε κεγάιν βαζκφ - ηνπο θαλφλεο πνπ 

δηέπνπλ ηελ νξζή δηελέξγεηα ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ηφηε ηείλεη λα γίλεη ιηγφηεξν 

ειθπζηηθφ πξνο ηηο μέλεο επελδχζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα ηα θνξνινγηθά ηνπ έζνδα απφ ηηο 

ζπλαιιαγέο απηέο ζα κεησζνχλ (ζηεξηδφκελνο ζηελ ππφζεζε φηη ε απφθαζε γηα δηελέξγεηα 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ δηέπεηαη, θπξίσο, απφ θνξνειαθξπληηθά θίλεηξα ή απφ έιιεηςε 

νπζηαζηηθψλ ξπζκηζηηθψλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ 

ζε κία ρψξα). 

 Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ε Eden (2001), κειέηεζε ηε ζπζρέηηζε ησλ δεηθηψλ ηνπ 

δηεζλνχο εκπνξίνπ κε ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ κηαο εηαηξίαο πνπ 

δηελεξγεί ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ δχν δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ. ην πιαίζην απηφ, 

αλέπηπμε θαη παξνπζίαζε έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν πξνζδηνξηζκνχ ηεο βέιηηζηεο ηηκήο βάζεη 

ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη κηα ελδννκηιηθή ζπλαιιαγή, ιακβάλνληαο παξάιιεια 

ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο θαη ηεισλεηαθνχο δαζκνχο. Σελ ίδηα ρξνληά δχν αθφκα έξεπλεο, 

ησλ Vidal & Goetschalckx (2001) θαη ηεο Swenson (2001), αζρνινχληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα, παξνπζηάδνληαο αξθεηά παξεκθεξείο εξγαζίεο κε απηή ηεο Eden (2001) θαη 

θαηαιήγνπλ ζε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα. 

 χκθσλα κε ηνλ Clausing (2003), ε ζρέζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ κηαο ρψξαο 

θαη ησλ ηηκψλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ. 

πγθεθξηκέλα, δηαπηζηψλεη ηελ χπαξμε νπζηαζηηθψλ δηαθνξψλ φζνλ αθνξά ην χςνο ησλ 

εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ αλαιφγσο ηε ηηκήο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ζε κία ρψξα. Ο 

ζπγγξαθέαο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα πσο εάλ ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο κηαο ρψξαο 

είλαη ρακειφο ηφηε ν δείθηεο ησλ εηζαγσγψλ είλαη εκθαλψο κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν 

δείθηε εμαγσγψλ.  

 Οη Bernardetal. (2006), κειέηεζαλ ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ηηο εμαγσγηθέο 

ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ πεξίνδν 1993-2000, έηζη φπσο απηά δεκνζηεχηεθαλ 

απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ ΗΠΑ θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο εμαγσγηθέο ηηκνινγήζεηο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξηψλ, 

ζπγθξηηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκνινγήζεηο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε αληαγσληζηηθέο 
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επηρεηξήζεηο. Οη ζπγγξαθείο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη εκθαλήο πξφζεζε 

απνθπγήο πςειήο θνξνιφγεζεο θαη φηη απηφο είλαη θαη ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο 

παξαηήξεζεο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 Η έξεπλα ησλ Mckinley & Owsley (2013), εζηηάδεη ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ πξαγκαηηθνχ 

θαη εκπεξηζηαησκέλνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ εξγαζία ηνπο βαζηζκέλνη 

ζηελ ππφζεζε ησλ αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ επηρείξεζεο – θνξνινγηθψλ αξρψλ, 

αλαθέξνληαο φηη ην θίλεηξν γηα κεησκέλεο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εηαηξηψλ κπνξεί λα ηηο σζήζεη ζε πξαθηηθέο απφθξπςεο ζηνηρείσλ θαη κε ζπκκφξθσζεο 

ζηνπο πξνβιεπφκελνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο. 

 Όζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, ν Σζνπξνπθιήο (2010), εμεηάδεη ηελ 

ηηκνιφγεζε ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ππφ ην πξίζκα ηεο Αξρήο ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ 

(Arm‘s Length Principle) θαη θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηνχλ 

ζηελ πξάμε ηα φζα αλαθέξνπλ νη θαλνληζκνί γηα ηνλ πνιχ απιφ ιφγν φηη ππάξρεη ζρέζε 

εμάξηεζεο κεηαμχ κεηξηθήο – ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο.  

 Σέινο, ν Μνπζηάθεο (2014), κειεηάεη ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο θαη παξνπζηάδεη 

ηηο πξνθιήζεηο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη θνξνινγηθέο αξρέο θαηά ηελ εμέηαζή 

ηνπο, ελψ θάλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά θαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΑ πάλσ ζην 

δήηεκα απηφ. 

 Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ έρεη αζρνιεζεί εθηελψο θαη 

ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ ή OECD). Γηα ηνλ ζθνπφ 

νξηζκνχ ελφο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο θαη νξζήο δηελέξγεηαο ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ εθδίδεη έλα ζχλνιν θαλφλσλ θαη αξρψλ, κε ηελ πην πξφζθαηε δεκνζίεπζε απηή 

ηνπ 2017 (Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 

July 2017). 
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2.4 ΔΝΓΟΟΜΙΛΙΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΑΤΛΩΝ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ 

ΣΟΙΥΔΙΩΝ 

Οη Barrettet. Al (1992), αλαθέξνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο φηη νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ζπρλά 

εθκεηαιιεχνληαη ηηο δηαξζξσηηθέο αηέιεηεο ηεο αγνξάο πνπ ππάξρνπλ ζηε ζχλζεηε 

δηαδηθαζία ηνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Ο έιεγρνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο Οκίινπο λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο νξγαλψζεηο ηνπο πην απνδνηηθά. Γηα 

λα επηηεπρζεί απηφ, ρξεζηκνπνηνχλ άκεζεο θαη έκκεζεο κεζφδνπο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ηηκψλ 

κεηαθνξάο, θάηη ην νπνίν παξαηεξείηαη φιν θαη πην ζπρλά ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 Ο Cravens (1997), πξνζπαζεί λα πξνζεγγίζεη ην δήηεκα ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ απφ ηε ζθνπηά ηνπ ζηξαηεγηθνχ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ απηέο 

κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ ζηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. Μειεηάεη ηηο ελδννκηιηθέο 

ζπλαιιαγέο ππφ ην πξίζκα ηεο δπλεηηθήο ζπκβνιήο ηνπο ζηνπο νηθνλνκηθνχο δείθηεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη πνιπεζληθέο εηαηξίεο εκπιέθνληαη ζε 

ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο (πιηθψλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ) επεηδή έρνπλ 

ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν δηακφξθσζεο ηεο εηαηξηθήο 

ζηξαηεγηθήο θαη φρη απιψο κηα αλαγθαηφηεηα. 

 χκθσλα κε ηνπο Abdallah & Murtuza (2006), έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

νη πνιπεζληθέο εηαηξίεο εκπιέθνληαη ζηελ δηελέξγεηα ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζπλαιιαγψλ πνπ εκπεξηέρνπλ, θπξίσο, άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, είλαη ε 

κείσζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ θνξνινγηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. ηελ εξγαζία ηνπο 

πξνζπαζνχλ λα ραξηνγξαθήζνπλ ηηο ηερληθέο δπζθνιίεο θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ 

ζπλεπάγνληαη νη πξαθηηθέο απηέο θαη ζπλνςίδνπλ πξνηείλνληαο έλαλ, δηθφ ηνπο, βέιηηζην 

ηξφπν πξνζέγγηζεο θαη ζρεδηαζκνχ ελφο επηηπρεκέλνπ πιάλνπ ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο, ην 

νπνίν ζα πξέπεη λα πεξηέρεη: 

 Φνξνινγηθέο θαη κε θνξνινγηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ 

 αθή, αληηθεηκεληθά θαη καθξνπξφζεζκα ζρέδηα βησζηκφηεηαο 

 Λεπηνκεξή αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

 Αλαγλψξηζε ησλ πηζαλψλ θνξνινγηθψλ θπξψζεσλ 

 Δπηινγή ηεο βέιηηζηεο κεζφδνπ ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο 

 Καηάιιειε πξνεηνηκαζία γηα επεξρφκελνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο 
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 Σελ ίδηα ρξνληά ν Johnson (2006), εμεηάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηξηψλ 

κεζνδνινγηψλ ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο γηα ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία –ηελ ηηκνιφγεζε 

βαζηζκέλε ζηα δηθαηψκαηα κεηαθνξάο (ηηκνιφγεζε δίρσο δηαπξαγκαηεχζεηο), ηελ 

ηηκνιφγεζε πνπ βαζίδεηαη ζε δηαπξαγκαηεχζηκνπο φξνπο (ζηαζεξνχο) θαη ηελ ηηκνιφγεζε 

πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε επί ησλ κεηαβηβαζζέλησλ δηθαησκάησλ. Ο 

ζπγγξαθέαο θαηαιήγεη ζην φηη κηα ηηκή κεηαβίβαζεο βαζηζκέλε ζηα δηθαηψκαηα πνπ κπνξεί 

λα επαλαδηαπξαγκαηεπζεί, παξέρεη ηα θαιχηεξα επελδπηηθά θίλεηξα ζπγθξηηηθά κε θάζε άιιε 

εμεηαδφκελε κέζνδν.  

Έλα ρξφλν αξγφηεξα, ν Boulogne (2007)ζπγθξίλεη ηηο κεζφδνπο δηαρείξηζεο ησλ 

άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ Οιιαλδίαο θαη 

Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ εμεηάδνληαο ζε ζχλνιν δεθαηξείο δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ έρνπλ 

εθδνζεί ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο αλαθνξηθά κε ηελ νξζφηεηα ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο 

ζπλαιιαγψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη θαηαιήγεη φηη, γηα ηε ιήςε 

ηεο απφθαζεο: 

- ηε πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ( 10 απφ ηηο 13) ην Γηθαζηήξην ρξεζηκνπνίεζε 

ιεηηνπξγηθή αλάιπζε, δειαδή έιαβε ππφςε ηηο ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο, 

ηνπο θίλδπλνπο πνπ αλαιακβάλνληαη θαη ηα κέζα (θηίξηα, εμνπιηζκφο, άπια, θιπ) πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη). 

- Μφιηο ζε κία πεξίπησζε βαζίζηεθε ζε δεδνκέλα απφ άιιεο ζπγθξίζηκεο ζπλαιιαγέο 

κεηαμχ αλεμάξηεησλ εηαηξηψλ.  

Παξά ηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα, θαηά ηε γλψκε ηνπ ζπγγξαθέα ηα δηθαζηήξηα 

ζπρλά βαζίδνληαη έκκεζα ζε ζπγθξίζηκα ζηνηρεία εζηηάδνληαο ζην αλ νη ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλαιιαγέο εμππεξεηνχλ ηνπ ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο θαη θαη‘ επέθηαζε πνηα ζα ήηαλ ε 

δηαρείξηζε αλ νη αληηζπκβαιιφκελνη ήηαλ δηαθνξεηηθνί.  

 O Valente (2012), ζπκπεξαίλεη ζην άξζξν ηνπ φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο 

ζηελ εχξεζε παλνκνηφηππσλ ή ζπγθξίζηκσλ ζπλαιιαγψλ γηα ηελ απνηίκεζε άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο. Γεδνκέλνπ φηη νη ελ ιφγσ 

ζπλαιιαγέο δελ είλαη ζπλεζηζκέλεο κεηαμχ κε ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ ζεσξεί φηη είλαη πην 

απνηειεζκαηηθή ε πηνζέηεζε κε παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ ηηκνιφγεζεο, φπσο ηεο κεζφδνπ 

«δηαρσξηζκνχ ηνπ θέξδνπο» (PS), πνπ ηείλνπλ λα βαζίδνληαη ελ φισ ή ελ κέξεη ζε εζσηεξηθά 

δεδνκέλα θαη φρη ζε δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπγθξίζηκεο αλεμέιεγθηεο ζπλαιιαγέο. 
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Γπν ρξφληα αξγφηεξα εTimoshenko (2014) δηαπηζηψλεη επίζεο φηη ην βαζηθφ 

πξφβιεκα γηα ηελ πηζηή  εθαξκνγή ηεο Αξρήο ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ (Arm‘s Length 

Principle) ζηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ή έιιεηςε 

ζπγθξίζηκσλ ζπλαιιαγψλ θαη θαηαιήγεη φηη ζα πξέπεη λα πηνζεηεζεί κηα πην επέιηθηε 

πξνζέγγηζε απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη ηνπο θνξνινγνχκελνπο. 

 Οη Tayloret. al (2015), ζην άξζξν ηνπο εμεηάδνπλ ηηο πξνθιήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηα λέα δεδνκέλα ησλ παγθνζκηνπνηεκέλσλ νηθνλνκηψλ, ησλ θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ θαη 

ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ην πψο απηέο θαζνξίδνπλ ηεο ηηκέο κεηαβίβαζεο ζηηο 

ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο. Υξεζηκνπνηψληαο έλα δείγκα δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ απφ 286 εηζεγκέλεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο έδεημαλ φηη ε πνιπεζληθφηεηα, ε αμηνπνίεζε ηνπ 

θνξνινγηθνχ παξαδείζνπ θαη ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζπλδένληαη ζεκαληηθά ζεηηθά κε 

ηελ επηζεηηθφηεηα ησλ ηηκψλ κεηαβίβαζεο. Σα απνηειέζκαηα παιηλδξφκεζεο δείρλνπλ επίζεο 

φηη νη επηρεηξήζεηο απμάλνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ην ζχλνιν ησλ ελδννκηιηθψλ ηνπο 

ζπλαιιαγψλ κέζσ ησλ θνηλψλ απνηειεζκάησλ ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηεο 

πνιπεζληθφηεηαο θαη ησλ θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ. Καηαιήγνπλ αλαθέξνληαο φηη ε 

εθκεηάιιεπζε ησλ θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ θαη ην επίπεδν ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ είλαη νηθνλνκηθά ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ βνεζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα 

απνθηήζνπλ θνξνινγηθά νθέιε κέζσ επηζεηηθψλ πνιηηηθψλ ελδννκηιηθψλ ηηκνινγήζεσλ. 

Μία αθφκα ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε σο πξνο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ήηαλ απηή ηνπ Schon (2015). ηελ 

εξγαζία ηνπ πξνζεγγίδεη κε θξηηηθφ ραξαθηήξα ηελ ζπκβνιή ησλ Γξάζεσλ ηνπ ΟΟΑ σο 

πξνο ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ακβιψζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο ησλ 

άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. πγθεθξηκέλα, ν ζπγγξαθέαο εληνπίδεη ζεκαληηθέο 

πξνθιήζεηο σο πξνο ηελ ηηο νδεγίεο ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ «Γεκηνπξγία Αμίαο» κέζα απφ ηε 

δηελέξγεηα ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη γηα ην θαηά 

πφζν κπνξεί θάηη ηέηνην λα εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε ιακβάλνληαο ππφςε ηελ Αξρή ησλ Ίζσλ 

Απνζηάζεσλ. 

Oη Wrightetal. (2016),ζρνιηάδνπλ ζην άξζξν ηνπο ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ 

ΟΟΑ αλαθνξηθά κε ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

επηζεκαίλνληαο ηηο πξνθιήζεηο απφ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ. 
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πκθσλνχλ θαηά θχξην ιφγν κε ηε γξακκή πνπ ραξάδεη ν ΟΟΑ εθηζηψληαο σζηφζν ηελ 

πξνζνρή ζηε ζεκαληηθφηεηα ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηεο Αξρήο ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ ζε 

ζπλδπαζκφ ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ πξνηείλνληαη θαη είλαη ε κειέηε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε αλαιχζεηο θηλδχλνπ. 

 Σέινο, ν Abdallah (2017), παξνπζηάδεη ζηελ εξγαζία ηνπ, ηελ έξεπλά ηνπ αλαθνξηθά 

κε ηηο ηηκέο κεηαβίβαζεο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε ηη λέεο ζεκαληηθέο 

ηάζεηο ηεο παγθφζκηαο αγνξά. πλνςίδεη ην έξγν ηνπ επηζεκαίλνληαο φηη ηα ζπζηήκαηα θαη νη 

κέζνδνη ελδννκηιηθψλ ηηκνινγήζεσλ ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ ζα πξέπεη λα 

επαλεμεηάδνληαη θαη λα ελεκεξψλνληαη πξνζεθηηθά πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη κηα 

καθξνπξφζεζκε θαη βηψζηκε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο θαη απηφ θαζίζηαηαη επηηαθηηθή αλάγθε 

εάλ αλαινγηζηεί θαλείο ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο.   

 Σν 2013, θαηφπηλ θνηλήο πξσηνβνπιίαο θαη ζπγρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνπο G-20, ν 

ΟΟΑ αλαθνίλσζε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ λένπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα δηέπεη ηηο 

ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο, ην ζρέδην δξάζεο γηα ηελ «Γηάβξσζε ηεο Φνξνινγηθήο Βάζεο θαη 

ηε Μεηαθνξά Κεξδψλ» ή αιιηψο ην B.E.P.S. ActionPlan (Base Erosion Profit Shifting). Σν 

ζρέδην απηφ απνζθνπεί ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο κέζσ ηεο κεηαθνξάο θεξδψλ 

ζε ρψξεο κε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο, θαζψο επίζεο ζηνρεχεη θαη ζηελ απνθπγή 

ηεο δηπιήο θνξνιφγεζεο θαη ζηελ ιείαλζε ησλ φπνησλ ζηξεβιψζεσλ κπνξεί λα έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί απφ ηελ Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ (Arm‘s Length Principle). Σν 2015 ν 

ΟΟΑ πξνρψξεζε ζηελ επίζεκε αλαθνίλσζε απηνχ ηνπ ζρεδίνπ ην νπνίν θαη εθθξάζηεθε 

κέζα απφ 15 Γξάζεηο (Actions).  

 ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ Γξάζε 8 πνπ αθνξά ηελ 

«Δπζπγξάκκηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ δεκηνπξγία 

αμίαο» (―Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation‖) θαη αλαθέξεηαη ζηε 

δηαρείξηζε ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε ν ΟΟΑ, 

αληηιακβαλφκελνο ηηο δπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο Αξρήο ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ (Arm‘s 

Length Principle) ζηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ιφγσ ηεο δπζθνιίαο εχξεζεο ζπγθξίζηκσλ 

ζπλαιιαγψλ, παξέρεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηηο κεζφδνπο απνηίκεζεο θαη θάλεη αλαθνξά ζε λέεο 

ηερληθέο απνηίκεζεο, θαιχηεξα εθαξκφζηκεο, εηδηθφηεξα γηα ηα  «Hard-to-value intangibles» 

(HTVI). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 

 

 

3.1 Δηζαγσγή 

ην ηξέρνλ θεθάιαην ζα παξαζέζνπκε φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία θαη κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΑ, πνπ δηέπνπλ ηηο 

δηαδηθαζίεο νξζήο ιεηηνπξγίαο θαη δηεθπεξαίσζεο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. Οη 

ππφρξενη ηεθκεξίσζεο ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ κέρξη θαη ηελ 31/12/2013 ιεηηνπξγνχζαλ 

βάζεη ησλ λφκσλ Ν. 2238/1994 θαη Ν. 3728/2008. Απφ ηελ 01/01/2014 έσο θαη ζήκεξα, νη 

ππφρξενη ηεθκεξίσζεο ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ιεηηνπξγνχλ βάζεη ησλ λφκσλ Ν. 

4172/2013 (άξζξα 2, 50 & 51) θαη Ν. 4174/2013 (άξζξα 21, 22 & 56), θαζψο επίζεο θαη 

βάζεη φισλ ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εγθπθιίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο παξαπάλσ λφκνπο. Η 

Διιάδα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΑ φζσλ αθνξά ηνλ 

ρεηξηζκφ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη αθνινπζείηαη θαζνιηθά ε 

Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ γηα ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο (εληφο ή εθηφο ηεο ίδηαο 

ρψξαο).  

 

 

3.2 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή 

Μηα πξψηε πξνζπάζεηα νξηζκνχ θαη πξνζέγγηζεο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ζηελ 

Διιάδα, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνλ Νφκν 2238/1994. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην άξζξν 39 απηφ 

πξνβιέπεη φηη, φηαλ κεηαμχ εκεδαπψλ επηρεηξήζεσλ, ή κεηαμχ εκεδαπήο θαη αιινδαπήο 

επηρείξεζεο, πξαγκαηνπνηνχληαη πσιήζεηο αγαζψλ ή παξέρνληαη ππεξεζίεο θαη ην ηίκεκα 

πψιεζεο ή ε ακνηβή, θαηά πεξίπησζε, νξίδεηαη ζε πνζφ αδηθαηνιφγεηα αλψηεξν ή θαηψηεξν 

απφ εθείλν πνπ ζα είρε ζπκθσλεζεί αλ ε ζπλαιιαγή γηλφηαλ κε άιιε επηρείξεζε θάησ απφ 

ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά θαηά ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο, ε 

πξνθχπηνπζα δηαθνξά, εθφζνλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ απνθπγή άκεζσλ ή έκκεζσλ θφξσλ, 
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ζεσξείηαη θέξδνο ηεο επηρείξεζεο πνπ απέθηεζε έζνδα κηθξφηεξα ή επηβαξχλζεθε κε 

δαπάλεο κεγαιχηεξεο, αληίζηνηρα θαη πξνζαπμάλεη ηα θαζαξά θέξδε ηεο επηρείξεζεο. 

 Μηα νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ λφκνπ απηνχ ήξζε κε ηελ πξνζζήθε 

ηνπ Άξζξνπ 39Α, ην νπνίν πξνβιέπεη φηη εκεδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε άιιε 

επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 39, ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ 

Φάθειν Σεθκεξίσζεο ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπο. 

 Δλ ζπλερεία, κε ηνλ Νφκν 3728/2008 θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην Άξζξν 26, ν λνκνζέηεο 

πξνβιέπεη φηη εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηχπν θαη κνξθή ζηελ Διιάδα 

ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηηο εηαηξείεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο 

κε απηέο, φξνπο νη νπνίνη λα είλαη ηαπηφζεκνη ή φκνηνη, ζε θάζε δε πεξίπησζε λα κελ 

απνθιίλνπλ αλαηηηνιφγεηα απφ ηνπο φξνπο, νη νπνίνη ζα εθαξκφδνληαλ γηα ηηο ίδηεο ή 

παξφκνηεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ (αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ). 

 Απφ ηελ 01/01/2014 έσο θαη ζήκεξα, νη ππφρξενη ηεθκεξίσζεο ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ιεηηνπξγνχλ βάζεη ησλ λφκσλ, Ν. 4172/2013 (άξζξα 2, 50 & 51) – ηνπ Κψδηθα 

Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο θαη ηνπ Ν. 4174/2013 (άξζξα 21, 22 & 56) – ηνπ Κψδηθα 

Φνξνινγίαο Γηαδηθαζηψλ, θαζψο επίζεο θαη βάζεη φισλ ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εγθπθιίσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο παξαπάλσ λφκνπο. 

 

3.3 Ιζρύνλ Ννκνζεηηθό Πιαίζην 

Ν. 4172/2013 

χκθσλα κε ην Άξζξν 2(Οξηζκνί) ηνπ Ν. 4172/2013, «πλδεδεκέλν 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, ηα 

αθφινπζα πξφζσπα ζεσξνχληαη ζπλδεδεκέλα πξφζσπα: 

αα) Κάζε 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, 
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ββ) Γχν 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) Κάζε 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. 

 Με ηελ ΠΟΛ.1142/2015, δίδνληαη επηπξφζζεηεο δηεπθξηλήζεηο αλαθνξηθά κε ην 

Άξζξν 2 ηνπ Ν. 4172/2013 θαη ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

 Γηα ηηο ππνπεξηπηψζεηο (αα) θαη (ββ) ηνπ παξαπάλσ Νφκνπ αλαθέξεηαη φηη, νη έκκεζεο 

ζπκκεηνρέο πξνθχπηνπλ κε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θαηερφκελσλ πνζνζηψλ κέζσ ησλ 

δηαδνρηθψλ βαζκίδσλ. 

 ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, ε ΠΟΛ. 1142/2015 δίδεη θαη έλα ζρεηηθφ παξάδεηγκα, πξνο 

επεμήγεζε ηνπ νξζνχ ππνινγηζκνχ ησλ έκκεζσλ ζπκκεηνρψλ: 

«Η εηαηξεία Α ζπκκεηέρεη κε πνζνζηό 80% ζην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο Β, ε Β κε ηε ζεηξά 

ηεο ζπκκεηέρεη κε πνζνζηό 60% ζην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο Γ θαη ε Γ ζπκκεηέρεη κε 

πνζνζηό 80% ζην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο Γ, ηόηε ε εηαηξεία Α ζπκκεηέρεη έκκεζα, κε 48% 

(80% x 60%) ζην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο Γ θαη κε 38,4% (48% x 80%) ζην θεθάιαην ηεο 

εηαηξείαο Γ». 

 Όζνλ αθνξά ηελ ππνπεξίπησζε (γγ) ηνπ Ν. 4172/2013, ε ΠΟΛ. 1142/2015 αλαθέξεη φηη, 

ζρέζε άκεζεο ή έκκεζεο νπζηψδνπο δηνηθεηηθήο εμάξηεζεο ελφο πξνζψπνπ απφ άιιν 

πξφζσπν ή άκεζεο ή έκκεζεο νπζηψδνπο δηνηθεηηθήο εμάξηεζεο δχν πξνζψπσλ απφ 

ηξίην πξφζσπν, θαηά ηελ έλλνηα ηεο ππνπεξίπησζεο (γγ) ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ, ππάξρεη 

φηαλ ελδεηθηηθά (θαη φρη πεξηνξηζηηθά), πξνθχπηνπλ ή δηαπηζηψλνληαη κία ή πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο/θαηαζηάζεηο: 

α) πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή έλαο ή 

      πεξηζζφηεξνη δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη ή δηαρεηξηζηέο ηνπ δηνξίδνληαη απφ ην άιιν 

πξφζσπν, 

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

    δηνίθεζε ηνπ άιινπ πξνζψπνπ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ή 

δηαρεηξηζηή, 

γ) ηξίην πξφζσπν δηνξίδεη θαη ζηα δχν πξφζσπα, πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ κειψλ 

    ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπο ή έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο δηεπζχλνληεο 

    ζπκβνχινπο ηνπο ή δηαρεηξηζηέο ηνπο. 

 Καη ζπλερίδεη αλαθέξνληαο φηη, ζρέζε άκεζνπ ή έκκεζνπ ειέγρνπ ή άζθεζεο 

θαζνξηζηηθήο επηξξνήο ή δπλαηφηεηα άζθεζεο θαζνξηζηηθήο επηξξνήο ελφο πξνζψπνπ ζε 

άιιν πξφζσπν ή άκεζνπ ή έκκεζνπ ειέγρνπ ή δπλαηφηεηα άζθεζεο θαζνξηζηηθήο 

επηξξνήο δχν πξνζψπσλ απφ ηξίην πξφζσπν, θαηά ηελ έλλνηα ηεο ίδηαο σο άλσ 

ππνπεξίπησζεο (γγ), απηή ππάξρεη, ελδεηθηηθά (θαη φρη πεξηνξηζηηθά), φηαλ πξνθχπηνπλ ή 

δηαπηζηψλνληαη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη θαηαζηάζεηο: 

α) ην πξφζσπν (εμαηξνπκέλσλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ) έρεη δαλείζεη  

      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, 

β) ηξίην 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, 

γ) ην έλα πξφζσπν πξνκεζεχεη ή νξίδεη ηνλ/ηνπο πξνκεζεπηέο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 

ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) ησλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ ζπλφινπ ησλ πξντφλησλ ηνπ άιινπ πξνζψπνπ θαη πξνθχπηεη απφ 

     ζχκβαζε (έγγξαθε ή πξνθνξηθή) φηη θαζνξίδεη ηηο ηειηθέο ηηκέο πψιεζεο ησλ 

     πξντφλησλ. Η ζρέζε δηθαηνπάξνρνπ - δηθαηνδφρνπ ζε πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ 

δηθαηφρξεζεο (franchising) δελ ζπληζηά απφ κφλε ηεο ζρέζε ζχλδεζεο θαηά ηελ 

έλλνηα ηεο πεξ. δ΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.4172/2013, 

δ) ε 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 πεξ. δ΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.4172/2013. 

 

 Όζνλ αθνξά ην Άξζξν 50 (Δλδννκηιηθέο πλαιιαγέο) ηνπ Ν. 4172/2013, ν 

λνκνζέηεο αλαθέξεη φηη, λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο φηαλ πξαγκαηνπνηνχλ 

ζπλαιιαγέο, κία ή πεξηζζφηεξεο, δηεζλείο ή θαη εγρψξηεο, κε ζπλδεδεκέλα πξφζσπα θαηά ηελ 
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έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. 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, ελψ νη δηαηάμεηο απηέο 

εθαξκφδνληαη θαη εξκελεχνληαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο. 

 Ωζηφζν, ν παξαπάλσ λφκνο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Άξζξν 23, Παξάγξαθνο 5 ηνπ Ν. 

4223/2013, ην νπνίν νξίδεη φηη, λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο φηαλ πξαγκαηνπνηνχλ 

ζπλαιιαγέο, κία ή πεξηζζφηεξεο, δηεζλείο ή θαη εγρψξηεο, κε ζπλδεδεκέλα πξφζσπα θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. 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. 

 

 Σν Άξζξν 51 (Μεηαθνξά Λεηηνπξγηώλ)ηνπ Ν. 4172/2013, νξίδεη φηη, θάζε 

επηρεηξεκαηηθή αλαδηάξζξσζε, ε νπνία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο εγρψξηα ή δηαζπλνξηαθή 

αλαδηνξγάλσζε ιεηηνπξγηψλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θηλδχλσλ ή θαη επηρεηξεκαηηθψλ 

επθαηξηψλ, ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχλ ή ζηελ νπνία εκπιέθνληαη ζπλδεδεκέλα πξφζσπα κε 

ζπλδεδεκέλα θέξδε εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ: 

α) «Οη ιεηηνπξγίεο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη θίλδπλνη ή θαη νη επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο 

     πνπ αλαδηνξγαλψλνληαη, κεηαθέξνληαη ή κεηαβηβάδνληαη» ζεσξνχληαη ζπλνιηθά σο 

     «παθέην κεηαβίβαζεο» γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ιακβάλνληαη ππφςε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη ρνξεγήζεηο 

     αδεηψλ ρξήζεο, θαζψο θαη νη κεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

β) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ιφγσ επηρεηξεκαηηθήο αλαδηάξζξσζεο δηελεξγείηαη κία 

     ζπλαιιαγή ή ζεηξά ζπλαιιαγψλ, νη νπνίεο ζπληζηνχλ κεηαβίβαζε ή ρνξήγεζε άδεηαο 

     ρξήζεο ππεξαμίαο ή άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε κεηαβίβαζε απηή ή ε ρνξήγεζε 

άδεηαο ρξήζεο πξέπεη λα γίλεηαη έλαληη αληίηηκνπ ζχκθσλα κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ 
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απνζηάζεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπλνιηθή αμία ησλ ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηνπο θηλδχλνπο («παθέην 

κεηαβίβαζεο»).ηελ πεξίπησζε απηή πεξηιακβάλνληαη ηδίσο κεηαβηβάζεηο ή ρνξεγήζεηο 

    αδεηψλ ρξήζεο κεκνλσκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ιεηηνπξγίεο θαη 

    θηλδχλνπο πνπ πξέπεη λα ζεσξεζνχλ ζηελά ζπλδεδεκέλεο. 

γ) Οη επηρεηξεκαηηθέο αλαδηαξζξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο δελ 

ζπλεπηθέξνπλ θακία αλαπξνζαξκνγή φηαλ ν θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα παξάζρεη 

    απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ φηη δελ κεηαβηβάζηεθαλ νχηε ρνξεγήζεθε άδεηα 

    ρξήζεο γηα νπζηψδε άπια ζηνηρεία ή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη φηη θαηαβιήζεθε αληίηηκν 

ζχκθσλα κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ, θαηά ηξφπν ψζηε ε αλάζεζε θηλδχλσλ θαη 

ιεηηνπξγηψλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ, κε ζπλεθηίκεζε άιισλ 

ζπγθξίζηκσλ πεξηπηψζεσλ. 

δ) ηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο δελ κπνξεί λα παξάζρεη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

    πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε γ΄, θαη δελ ππάξρεη άιιε ζπγθξίζηκε ζπλαιιαγή ή ζεηξά 

    ζπλαιιαγψλ, θαζνξίδεηαη έλα αληίηηκν ζχκθσλα κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ κε 

    βάζε ηε ζπλνιηθή αμία ησλ ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ιεηηνπξγηψλ θαη 

θηλδχλσλ («παθέηνπ κεηαβίβαζεο») κε ζπλεθηίκεζε ηεο αλαγφκελεο παξνχζαο αμίαο 

κειινληηθψλ θεξδψλ πνπ πξνζδνθψληαη απφ ηε κεηαβίβαζε σο ζχλνιν θαη ζπλδένληαη κε 

ηε ιεηηνπξγία θαη φια ηα ζπλδεδεκέλα ππνθείκελα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ο θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί νπνηαδήπνηε άιιε 

   κέζνδν, εθφζνλ κπνξεί λα απνδείμεη φηη ε ζπλαιιαγή είλαη ζχκθσλε κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ 

απνζηάζεσλ.Γηα ηα έηε θαηά ηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε επηρεηξεκαηηθή αλαδηάξζξσζε 

   γίλεηαη ε αληίζηνηρε αλαπξνζαξκνγή. 

 

Ν. 4174/2013 

 χκθσλα κε ην Άξζξν 21(Φάθεινο Σεθκεξίσζεο)ηνπ Ν. 4174/2013, ην νπνίν 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ ΠΟΛ. 1097/2014, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

ΠΟΛ. 1144/2014,νξίδεηαη φηη, ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ γ΄ θαη δ΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΚΦΔ, γηα ηηο ζπλαιιαγέο θαζψο θαη ηε κεηαθνξά 

ιεηηνπξγηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κε άιια ζπλδεδεκέλα πξφζσπα θαηά ηελ έλλνηα ηεο 

πεξίπησζεο δ‘ ηνπ ηδίνπ άξζξνπ θαη νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζην άξζξν 50 θαη 51 ηνπ ΚΦΔ, 

ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηνλ Φάθειν Σεθκεξίσζεο ηηκψλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ 

άξζξνπ 21 ηνπ ΚΦΓ. Σελ ίδηα ππνρξέσζε ηήξεζεο έρνπλ θαη νη κφληκεο εγθαηαζηάζεηο 
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αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο θαη ηηο κεηαθνξέο 

ιεηηνπξγηψλ κε ην θεληξηθφ ή κε ηα ζπλδεδεκέλα πξφζσπα ηνπ θεληξηθνχ ηνπο ζηελ 

αιινδαπή, θαζψο θαη ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο γηα ηηο ζπλαιιαγέο 

ηνπο θαη κεηαθνξέο ιεηηνπξγηψλ κε κφληκεο εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαηεξνχλ ζηελ αιινδαπή. 

ε πεξίπησζε πνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο γηα ην νπνίν θαηαξηίδεηαη ν 

θάθεινο ηεθκεξίσζεο, αλεμάξηεηα λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο θαηαζηνχλ 

ζπλδεδεκέλεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. ε ππνρξέσζε 

ηεθκεξίσζεο πθίζηαηαη γηα ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ζχλδεζήο ηνπο θαη κεηά. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζρέζεο ζχλδεζεο ζηε δηάξθεηα ηνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο, ππνρξέσζε ηεθκεξίσζεο πθίζηαηαη γηα ζπλαιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέρξη ηελ εκεξνκελία δηαθνπήο ηεο ζρέζεο, θαζψο θαη γηα 

κεηαγελέζηεξεο ζπλαιιαγέο, γηα ηηο νπνίεο είραλ ππνγξαθεί ζρεηηθέο ζπκβάζεηο θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πθίζηαην ε ζρέζε ζχλδεζεο. 

Οη αλσηέξσ ππφρξενη απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο Φαθέινπ 

Σεθκεξίσζεο, εθφζνλ: α) νη παξαπάλσ ζπλαιιαγέο ή κεηαθνξά ιεηηνπξγηψλ αλέξρνληαη 

κέρξη εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) επξψ εηεζίσο θαη αζξνηζηηθψο φηαλ ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 

ππφρξενπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε εθαηνκκχξηα (5.000.000) επξψ «αλά θνξνινγηθφ έηνο» ή 

β) νη παξαπάλσ ζπλαιιαγέο ή κεηαθνξά ιεηηνπξγηψλ αλέξρνληαη κέρξη δηαθφζηεο ρηιηάδεο 

(200.000) επξψ εηεζίσο θαη αζξνηζηηθψο, φηαλ ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ ππφρξενπ ππεξβαίλεη 

ηα πέληε εθαηνκκχξηα (5.000.000) επξψ «αλά θνξνινγηθφ έηνο». Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ α' θαη β', σο θχθινο εξγαζηψλ, ζε πεξίπησζε νκίινπ, 

ιακβάλεηαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ: η) ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ηνπ ππφρξενπ φπσο 

απηά πξνθχπηνπλ ζχκθσλα κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ηη) ηνπ πνζνχ θαηά ην νπνίν 

ζπκβάιιεη ν ππφρξενο ζηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ νκίινπ 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη θαλφλεο ησλ Γ.Π.Υ.Α. θαη Γ.Λ.Π., εθφζνλ ππάξρεη ππνρξέσζε 

ηήξεζεο απηψλ. ε πεξίπησζε κφληκεο εγθαηάζηαζεο αιινδαπήο επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα 

απηή ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζηνλ έιεγρν θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θεληξηθνχ ηεο ζηελ αιινδαπή 

πνπ λα απνδεηθλχνπλ ην χςνο ησλ κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγψλ θαη ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ 

ηεο. 

Θα αλαθεξζνχκε εθηελέζηεξα ζην πεξηερφκελν ηνπ Φαθέινπ Σεθκεξίσζεο ζε 

επφκελν ππνθεθάιαην ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. 
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 Σν Άξζξν 22 (Πξνέγθξηζε Μεζνδνινγίαο Δλδννκηιηθήο Σηκνιόγεζεο) ηνπ Ν. 

4174/2013, πξνβιέπεη φηη ζπλδεδεκέλα πξφζσπα θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, κφληκεο εγθαηαζηάζεηο αιινδαπήο 

επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα, γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην θεληξηθφ, θαζψο θαη κε ηα 

ζπλδεδεκέλα πξφζσπα ηνπ θεληξηθνχ ηνπο ζηελ αιινδαπή, θαζψο θαη κφληκεο εγθαηαζηάζεηο 

πνπ δηαηεξεί ζηελ αιινδαπή ειιεληθή επηρείξεζε δχλαληαη λα ππνβάινπλ ζηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα αίηεζε πξνέγθξηζεο ηεο κεζνδνινγίαο γηα ηελ ηηκνιφγεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

κειινληηθψλ δηαζπλνξηαθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε ζπλδεδεκέλα πξφζσπα. Αληηθείκελν ηεο 

πξνέγθξηζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ απνηειεί ην ελδεδεηγκέλν ζχλνιν θξηηεξίσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Σα θξηηήξηα απηά πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηε 

ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν ηεθκεξίσζεο, ηα ζηνηρεία ζχγθξηζεο ή αλαθνξάο θαη ηηο ζρεηηθέο 

πξνζαξκνγέο, θαζψο θαη ηηο θξίζηκεο παξαδνρέο γηα ηηο κειινληηθέο ζπλζήθεο. Αληηθείκελν 

ηεο πξνέγθξηζεο κπνξεί επίζεο λα απνηειέζεη θαη θάζε άιιν εμεηδηθεπκέλν δήηεκα πνπ 

αθνξά ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ζπλαιιαγψλ κε ζπλδεδεκέλα πξφζσπα.  

 Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο εμεηάδεη ηελ αίηεζε θαη ηελ απνδέρεηαη ή ηελ απνξξίπηεη. Η 

ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη εληφο (1) δεθανθηψ (18) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

πξνέγθξηζεο κεζνδνινγίαο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο θαη θνηλνπνηείηαη ζηνπο αηηνχληεο. 

Η δηάξθεηα ηζρχνο ηεο απφθαζεο πξνέγθξηζεο δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηα ηέζζεξα (4) έηε 

θαη ε ρξνληθή ηζρχο ηεο δελ δχλαηαη λα αλαηξέρεη ζε θνξνινγηθφ έηνο πνπ έρεη παξέιζεη θαηά 

ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο πξνέγθξηζεο. Με απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

κπνξεί λα νξίδεηαη κεγαιχηεξνο ρξφλνο γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ 

θαη κέρξη ηξηάληα έμη (36) κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

Σν Άξζξν ηνπ ελ ιφγσ Νφκνπ ζπλερίδεη αλαθέξνληαο ηνπο ιφγνπο αλάθιεζεο ή/θαη 

αθχξσζεο ηεο απφθαζεο πξνέγθξηζεο (είηε απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα είηε απφ ηελ 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε). Η ΠΟΛ. 1284/2013 έξρεηαη γηα λα δψζεη πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ νξζή εξκελεία θαη εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ. Δλδεηθηηθά, 

παξαζέηνπκε ηηο εμήο δηεπθξηλήζεηο: 

 

Άξζξν 6 – ΠΟΛ. 1284/2013 - Πεξηερόκελν ηεο Αίηεζεο Πξνέγθξηζεο 

1. Η επίζεκε αίηεζε πξνέγθξηζεο κεζνδνινγίαο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο νθείιεη λα 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: 



21 
 

α. Σα ζηνηρεία ηνπ αηηνχληνο πξνζψπνπ (επσλπκία, δηεχζπλζε, ΑΦΜ, ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο). 

β. Σα ζηνηρεία φισλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 

κφληκσλ 

εγθαηαζηάζεσλ, πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αηηνχκελε πξνέγθξηζε. 

γ. Σε δηάξζξσζε ηνπ νκίινπ, ζηελ νπνία εκθαίλνληαη φια ηα πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο αθνξά ε αηηνχκελε πξνέγθξηζε. 

δ. Πεξηγξαθή ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ γηα ηελ ηηκνιφγεζε ησλ νπνίσλ δεηείηαη ε 

πξνέγθξηζε. 

ε. Σελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία γηα ηελ ηηκνιφγεζε ησλ σο άλσ ζπλαιιαγψλ. 

ζη. Σηο θξίζηκεο παξαδνρέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε αίηεζε πξνέγθξηζεο. 

δ. Λεπηνκεξή αλάιπζε ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο ην αηηφλ πξφζσπν ζεσξεί φηη ε 

πξνηεηλφκελε 

κεζνδνινγία ελδείθλπηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ θαηά ηελ 

ηηκνιφγεζε ησλ σο άλσ ζπλαιιαγψλ. 

ε. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν δεηείηαη ε πξν έγθξηζε. 

ζ. Δθφζνλ ην επηζπκεί ην αηηφλ πξφζσπν, αίηεκα ζπλελλφεζεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο κε ηηο 

    αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο άιισλ εκπιεθνκέλσλ θξαηψλ κε ηα νπνία πθίζηαηαη 

χκβαζε πεξί 

   Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. ε ηέηνηα πεξίπησζε πξέπεη λα ππνβιεζνχλ 

   παξάιιεια αηηήζεηο ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο ησλ ινηπψλ εκπιεθνκέλσλ θξαηψλ, 

   πεξηιακβάλνληαο ηα ίδηα ζηνηρεία.
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Με ην Άξζξν 56 (Πξόζηηκν εθπξόζεζκεο ππνβνιήο ή κε ππνβνιήο ή 

αλαθξηβνύο/αηεινύο πλνπηηθνύ Πίλαθα Πιεξνθνξηώλ ή Φαθέινπ Σεθκεξίσζεο 

Δλδννκηιηθώλ πλαιιαγώλ) ηνπ Ν. 4174/2013, νξίδεηαη φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο εθπξφζεζκεο 

ππνβνιήο ή κε ππνβνιήο ή ππνβνιήο αλαθξηβνχο/αηεινχο πλνπηηθνχ Πίλαθα Πιεξνθνξηψλ 

ή Φαθέινπ Σεθκεξίσζεο Δλδννκηιηθψλ πλαιιαγψλ επηβάιινληαη, αληί ησλ πξνζηίκσλ ηνπ 

άξζξνπ 54, ηα αθφινπζα πξφζηηκα: 

1. ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ή ππνβνιήο αλαθξηβνχο/αηεινχο ππνβνιήο ηνπ 

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 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. 

2. 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. 

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

ηεζεί ζηε δηάζεζε ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο απφ ηελ ηξηαθνζηή πξψηε (31ε) εκέξα απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο πξφζθιεζεο έσο ηελ εμεθνζηή (60ή) εκέξα επηβάιιεηαη πξφζηηκν 

πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ, αλ δηαηεζεί απφ ηελ εμεθνζηή πξψηε (61) εκέξα έσο ηελ 

ελελεθνζηή (90ή) εκέξα επηβάιιεηαη πξφζηηκν δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ, ελψ αλ δελ 

δηαηεζεί θαζφινπ ή δηαηεζεί κεηά ηελ ελελεθνζηή (90ή) εκέξα επηβάιιεηαη πξφζηηκν ίζν κε 

είθνζη ρηιηάδεο (20.000) επξψ. 

4. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 54 εθαξκφδνληαη θαη γηα ηηο παξαβάζεηο ηνπ 

άξζξνπ απηνχ. 
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 Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε σζηφζν, φηη ην ζρεηηθφ άξζξν αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 

παξάγξαθν 6 ηνπ Άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4337/2015. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη κε ηελ ΠΟΛ. 

1142/2015 δφζεθαλ πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο γηα ζέκαηα ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ κε βάζε 

ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 4172/2013 θαη Ν.4174/2013. 

 

3.4 Φάθεινο Σεθκεξίσζεο 

 Ο Φάθεινο Σεθκεξίσζεο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 21(Φάθεινο Σεθκεξίσζεο)ηνπ Ν. 

4174/2013, ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ ΠΟΛ. 1097/2014, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΠΟΛ. 1144/2014, απνηειείηαη απφ δχν κέξε, ηνλ «βαζηθφ θάθειν 

ηεθκεξίσζεο» θαη ηνλ «ειιεληθφ θάθειν ηεθκεξίσζεο», ν νπνίνο ζπκπιεξψλεη ηνλ «βαζηθφ 

θάθειν» θαη πεξηέρεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνο ηεθκεξίσζε ζπλαιιαγέο. 

Βαζηθόο Φάθεινο Σεθκεξίσζεο 

Ο «βαζηθφο θάθεινο», ν νπνίνο ζε πεξίπησζε νκίινπ είλαη θνηλφο γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο 

ηνπ νκίινπ, πεξηέρεη θνηλέο ηππνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ππφρξεν, ηηο κφληκεο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαη ηα ζπλδεδεκέλα κε απηφλ πξφζσπα. Πην αλαιπηηθά πεξηιακβάλεη ηα 

εμήο ζηνηρεία:  

αα) κηα γεληθή πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ππφρξενπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιιαγψλ πνπ έγηλαλ ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν θνξνινγηθφ 

έηνο, 

ββ) κηα γεληθή πεξηγξαθή, ζε πεξίπησζε νκίινπ, ηεο νξγαλσηηθήο, λνκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο 

δνκήο ηνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ην νξγαλφγξακκα, ηνλ θαηάινγν ησλ κειψλ ηνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κφληκσλ εγθαηαζηάζεσλ, πεξηγξαθή ηεο ζρέζεο ζχλδεζεο 

απηψλ, θαζψο θαη ηηο αιιαγέο ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν θνξνινγηθφ έηνο ζηελ 

ηδηνθηεζία ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη 

ησλ θνξνινγηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ νκίινπ, 

γγ) κηα γεληθή πεξηγξαθή ησλ ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ ή θαη ησλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεψλ 

ηνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο πξνο ηεθκεξίσζε ζπλαιιαγέο, 

δδ) κηα γεληθή πεξηγξαθή ησλ πξνο ηεθκεξίσζε ζπλαιιαγψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηα 

ζπλδεδεκέλα πξφζσπα, ήηνη κηα γεληθή πεξηγξαθή: (i) ηεο θχζεο ησλ ζπλαιιαγψλ (πψιεζε 

http://taxpress.gr/archives/33898
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αγαζψλ, παξνρή ππεξεζηψλ, ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

θ.ιπ.), (ii) ηεο ξνήο ησλ ηηκνινγίσλ θαη (iii) ηνπ χςνπο ησλ ζπλαιιαγψλ 

εε) κηα γεληθή πεξηγξαθή ησλ επηηεινχκελσλ ιεηηνπξγηψλ, ησλ θηλδχλσλ πνπ 

αληηκεησπίδνληαη, θαζψο θαη ησλ αιιαγψλ πνπ κπνξεί λα επέξρνληαη ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη 

ζηνπο θηλδχλνπο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν θνξνινγηθφ έηνο, 

ζη) ηελ ηδηνθηεζία άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, εκπνξηθά 

ζήκαηα, εκπνξηθέο νλνκαζίεο, ηερλνγλσζία, θ.ιπ.) θαη ηελ πιεξσκή ή είζπξαμε 

δηθαησκάησλ, 

δδ) κηα πεξηγξαθή ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηνπ πνπ λα επεμεγεί ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο 

αλνηρηήο αγνξάο (Arm's Length Principle) ζηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο, 

εε) θαηάινγν ζπκθσληψλ θαηαλνκήο θφζηνπο, απνθάζεσλ πξνέγθξηζεο κεζνδνινγίαο 

ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο θαη δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηα κέιε ηνπ νκίινπ, 

ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπο, 

ζζ) πεξηγξαθή ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο, κε 

πξφζσπα πνπ ν ππφρξενο θαηέζηε ζπλδεδεκέλνο ή δηαθφπεθε ε ζρέζε ζχλδεζεο εληφο ηνπ 

ηδίνπ θνξνινγηθνχ έηνπο, πξηλ ηελ ζχλδεζε ή κεηά ηε δηαθνπή πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα, εάλ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ζπγθξηζηκφηεηαο, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζπγθξηηηθά 

ζηνηρεία. 

 

Διιεληθόο Φάθεινο Σεθκεξίσζεο 

Ο «Διιεληθφο θάθεινο ηεθκεξίσζεο» πεξηέρεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

αα) ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ ππφρξενπ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

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

ββ) ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ πξνο ηεθκεξίσζε ζπλαιιαγψλ ε νπνία πεξηιακβάλεη: i) ηε 

θχζε ησλ ζπλαιιαγψλ (πψιεζε αγαζψλ, παξνρή ππεξεζηψλ, ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ζπλαιιαγέο, άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θιπ.), ii) ηε ξνή ησλ ηηκνινγίσλ iii) ην χςνο ησλ 

ζπλαιιαγψλ iv) πεξηγξαθή ησλ έθηαθησλ ζπλαιιαγψλ ή γεγνλφησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

εθείλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαθνξά ιεηηνπξγηψλ φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4172/2013 (ΚΦΔ) v) εηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε πψιεζεο/αγνξάο ή 

κεηαβίβαζεο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε ή απφ ζπλδεδεκέλν πξφζσπν, πξφζζεηεο 
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πιεξνθνξίεο (ζρεηηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο απηέο) γηα ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ησλ ίζσλ 

απνζηάζεσλ, δειαδή ηελ ηηκή ζηελ νπνία έλα αλεμάξηεην πξφζσπν ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλν λα 

πνπιήζεη ή κεηαβηβάζεη θαη ηελ αμία ζηελ νπνία έλα αλεμάξηεην πξφζσπν ζα ήηαλ 

δηαηεζεηκέλν λα απνθηήζεη ην ελ ιφγσ άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ππφ ζπγθξίζηκεο ζπλζήθεο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλακελφκελα νθέιε θαη ηε ρξεζηκφηεηα γηα ηελ επηρείξεζή ηνπ 

γγ) ζπγθξηηηθή αλάιπζε, ήηνη: i) ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ζπλαθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε εζσηεξηθά θαη/ή εμσηεξηθά 

ζπγθξηηηθά ζηνηρεία, εθφζνλ δηαηίζεληαη. Δηδηθνί παξάγνληεο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 

πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγεζεί ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ε 

ζχκθσλε κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ ηηκή φπσο: ηα αλακελφκελα νθέιε, γεσγξαθηθνί 

πεξηνξηζκνί, κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ απνθιεηζηηθφηεηαο ή φρη, ζπκκεηνρή ηνπ απνθηψληνο 

ζηηο κειινληηθέο εμειίμεηο ii) ιεηηνπξγηθή αλάιπζε (επηηεινχκελεο ιεηηνπξγίεο, πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη), iii) ζπκβαηηθνί φξνη, iv) 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη v) εηδηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο επηρείξεζεο 

δδ) επεμήγεζε γηα ηελ επηινγή θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο/ησλ κεζφδνπ/σλ θαζνξηζκνχ 

ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, 

εε) πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο ηνπ ππφρξενπ ζρεηηθά κε ην θαζνξηζκφ ησλ 

ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, 

ζη) δέζκεπζε ηνπ ππφρξενπ λα παξέρεη θάζε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηηο 

ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο θαη εληφο 

εχινγεο πξνζεζκίαο, ηδηαηηέξσο ζηε πεξίπησζε θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, 

δδ) δηθαηνιφγεζε ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο αλαπξνζαξκνγήο, φηαλ ν ππφρξενο 

αλαπξνζαξκφδεη ηα θνξνινγεηέα θέξδε ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ αξρή ησλ 

ίζσλ απνζηάζεσλ, 

εε) πεξηγξαθή θαη ιεπηνκεξή αηηηνιφγεζε ηπρφλ πξνζαξκνγψλ πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ 

επίηεπμε ζπγθξηζηκφηεηαο, 

ζζ) πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγνχληαη κε ζπλδεδεκέλα πξφζσπα πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλα ή έρνπλ ηε θνξνινγηθή ηνπο θαηνηθία ζε θξάηε κε ζπλεξγάζηκα ζην 

θνξνινγηθφ ηνκέα, πνπ ζε πεξίπησζε νκίινπ ζα πεξηιακβάλνπλ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 
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ηζνινγηζκνχ θαη ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηνπ/ησλ ζπλδεδεκέλνπ/σλ 

πξνζψπνπ/σλ,  

ηη) δηάγξακκα ξνήο ησλ ζπλαιιαγψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ έθηαθησλ, θθ) 

αληίγξαθα ησλ ζπκβάζεσλ πνπ δηέπνπλ ηηο ππφ ηεθκεξίσζε ζπλαιιαγέο. 

 Η ζρεηηθή ΠΟΛ. ζπλερίδεη παξαζέηνληαο ηηο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν 

θαηάξηηζεο, δηαθχιαμεο θαη δηάζεζεο ηνπ θαθέινπ ηεθκεξίσζεο,  ηελ γιψζζα ηήξεζεο ηνπ 

θαθέινπ ηεθκεξίσζεο, ην πεξηερφκελν ηνπ ζπλνπηηθνχ πίλαθα πιεξνθνξηψλ θαη ηελ 

ελεκέξσζε / επηθαηξνπνίεζε ηνπ θαθέινπ ηεθκεξίσζεο. 

 

3.5 Ν.4484/2017 

Με ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.4484/2017, ν νπνίνο εηζάγεη λέεο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

ηεθκεξίσζε ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ε Διιεληθή λνκνζεζία ελαξκνλίδεηαη 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2016/881 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) 

ζρεηηθά κε ηελ ππνρξεσηηθή απηφκαηε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζην ηνκέα ηεο θνξνινγίαο, ε 

νπνία είρε αξρηθά ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή λνκνζεζία κε ηνπο Νφκνπο 4170/2013 θαη 

4474/2017. Οη λέεο ππνρξεψζεηο ελαξκνλίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ ηειηθή έθζεζε ηεο 

Γξάζεο 13ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο «Γηάβξσζεο ηεο Φνξνινγεηέαο Βάζεο θαη 

ηεο Μεηαθνξάο Κεξδψλ» (BaseErosionandProfitShifting - BEPS). Πξνθεηκέλνπ νη Διιεληθέο 

θνξνινγηθέο αξρέο λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπλ δεηήκαηα θαη θηλδχλνπο πνπ άπηνληαη 

ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, νη λέεο δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ ηελ ζχληαμε θαη ππνβνιή ηεο 

―Έθζεζεο αλά Υψξα‖ (―Country-by-CountryReport‖). 

χκθσλα κε ηηο λέεο δηαηάμεηο ε ηειηθή κεηξηθή νληφηεηα ελφο πνιπεζληθνχ νκίινπ, 

πνπ έρεη ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηεο ζηελ Διιάδα, κε εηήζηα ελνπνηεκέλα έζνδα πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηα €750 εθαηνκκχξηα ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ηελ Έθζεζε αλά Υψξα ζηηο 

Διιεληθέο θνξνινγηθέο αξρέο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο νη Διιεληθέο ζπγαηξηθέο 

αιινδαπψλ πνιπεζληθψλ νκίισλ ή κφληκεο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Διιάδα πνπ δελ απνηεινχλ 

ηελ ηειηθή κεηξηθή νληφηεηα δχλαηαη επίζεο λα ππνρξεσζνχλ λα ππνβάιινπλ ηελ Έθζεζε 

αλά Υψξα ηνπ νκίινπ ηνπο. Οη λέεο δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ επίζεο εηήζηα γλσζηνπνίεζε πξνο 

ηηο Διιεληθέο θνξνινγηθέο αξρέο ησλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο ηνπ πνιπεζληθνχ νκίινπ πνπ ζα 

είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζχληαμε θαη ηελ ππνβνιή ηεο Έθζεζεο αλά Υψξα. Η εθαξκνγή ησλ 

λέσλ δηαηάμεσλ αθνξά ζε θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
Ιαλνπαξίνπ 2016, 
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ελψ πξνβιέπνληαη πξφζηηκα ζηηο πεξηπηψζεηο εθπξφζεζκεο ή αλαθξηβνχο ππνβνιήο ή κε 

ππνβνιήο ηεο Έθζεζεο αλά Υψξα (http://www.pwc.com/gr). 

Νέες σποτρεώζεις 

Διιεληθνί πνιπεζληθνί φκηινη πνπ εκθαλίδνπλ εηήζηα ελνπνηεκέλα έζνδα πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηα €750 εθαηνκκχξηα θαηά ην πξνεγνχκελν θνξνινγηθφ έηνο απφ απηφ γηα ην 

νπνίν ζπληάζζεηαη ε Έθζεζε αλά Υψξα ππφθεηληαη ζηηο λέεο δηαηάμεηο. Η Έθζεζε αλά Υψξα 

ππνβάιιεηαη απφ ηελ ηειηθή κεηξηθή νληφηεηα. Σν πξψην θνξνινγηθφ έηνο κε ππνρξέσζε 

ππνβνιήο ηεο Έθζεζεο αλά Υψξα είλαη απηφ πνπ αξρίδεη ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016 

θαη ε ππνβνιή ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο 12 κελψλ απφ ηε ιήμε ζπγθεθξηκέλνπ 

θαη θάζε επφκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο, εθφζνλ πιεξείηαη ε πξναλαθεξζείζα πξνυπφζεζε γηα 

ην φξην ησλ €750 εθαηνκκπξίσλ. 

Η Έθζεζε αλά Υψξα παξέρεη ζπγθεληξσηηθέο πιεξνθνξίεο θνξνινγηθνχ ραξαθηήξα 

γηα θάζε θνξνινγηθή δηθαηνδνζία φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν πνιπεζληθφο φκηινο, νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, ησλ θεξδψλ, ησλ θφξσλ θαη ηε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ εηαηξηψλ ηνπ νκίινπ. Η Έθζεζε αλά Υψξα πεξηιακβάλεη επίζεο έλα 

θαηάινγν κε φιεο ηηο ρψξεο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν πνιπεζληθφο φκηινο, παξέρνληαο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θχξηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θάζε λνκηθήο νληφηεηαο 

ηνπ νκίινπ. Ο λφκνο πξνβιέπεη φηη ε Έθζεζε αλά Υψξα ππνβάιιεηαη απφ ηελ ηειηθή κεηξηθή 

νληφηεηα θάζε ππφρξενπ πνιπεζληθνχ νκίινπ, ε νπνία έρεη ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηεο ζηελ  

Διιάδα. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο Διιεληθέο εηαηξίεο, κέιε ελφο πνιπεζληθνχ νκίινπ κε 

ηειηθή κεηξηθή νληφηεηα εθηφο Διιάδαο ελδέρεηαη λα ππνρξεσζνχλ λα ππνβάινπλ ηελ 

Έθζεζε αλά Υψξα, εθφζνλ ζπληξέρεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 Η ηειηθή κεηξηθή νληφηεηα ηνπ πνιπεζληθνχ νκίινπ δελ ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη 

Έθζεζε αλά Υψξα ζηε δηθαηνδνζία φπνπ έρεη ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηεο. 

 Η δηθαηνδνζία φπνπ έρεη ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηεο ε ηειηθή κεηξηθή νληφηεηα ηνπ 

νκίινπ δελ έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηελ 

Έθζεζε αλά Υψξα κε ηελ Διιάδα. 

 Η ηειηθή κεηξηθή νληφηεηα ηνπ πνιπεζληθνχ νκίινπ είλαη ππνρξεσκέλε λα ππνβάιεη 

Έθζεζε αλά Υψξα ζηε δηθαηνδνζία ηεο θνξνινγηθήο ηεο θαηνηθίαο θαη ππάξρεη ζε ηζρχ 

ζπκθσλία απηφκαηεο αληαιιαγήο Δθζέζεσλ αλά Υψξα κε ηελ Διιάδα, αιιά ε απηφκαηε 
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αληαιιαγή έρεη ηεζεί ζε αλαζηνιή ή παξαηεξείηαη ζπλερήο απνηπρία ηήξεζεο ηεο 

ζπκθσλίαο κε ηελ ελ ιφγσ θνξνινγηθή δηθαηνδνζία (―πζηεκηθή Αδπλακία‖). 

Χρονοδιάγραμμα 

Η Έθζεζε αλά Υψξα ησλ ππφρξεσλ πνιπεζληθψλ νκίισλ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζηηο 

Διιεληθέο θνξνινγηθέο αξρέο εληφο 12 κελψλ απφ ηε ιήμε ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο πνπ 

αθνξά ε Έθζεζε αλά Υψξα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε Έθζεζε αλά Υψξα γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 

πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 πξέπεη λα ππνβιεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 

31
ε
Γεθεκβξίνπ 2017. 

Η ππνβιεζείζα Έθζεζε αλά Υψξα ζα θνηλνπνηείηαη απηφκαηα απφ ηηο Διιεληθέο 

θνξνινγηθέο αξρέο πξνο ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ησλ δηθαηνδνζηψλ πνπ είλαη κέξνο ηνπ 

κεραληζκνχ αληαιιαγήο εληφο 15 κελψλ απφ ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 

πνπ αθνξά ε Έθζεζε αλά Υψξα. Δηδηθφηεξα γηα ηελ Έθζεζε αλά Υψξα ηνπ πξψηνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο γηα ην νπνίν ππάξρεη ππνρξέσζε ζχληαμεο θαη ππνβνιήο, ήηνη 

θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016, απηή δχλαηαη λα 

θνηλνπνηεζεί εληφο 18 κελψλ απφ ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο πνπ αθνξά. 

ηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Έθζεζε αλά Υψξα Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ Έθζεζε αλά Υψξα αθνξνχλ ηα αθφινπζα (ρσξηζκέλα ζε ηξεηο 

πίλαθεο): 

 Πίλαθαο 1: Έζνδα απφ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα θαη κε ζπλδεδεκέλε κέξε, 

θέξδε/δεκηέο πξν θφξσλ, θαηαβιεζέληεο θφξνη εηζνδήκαηνο (ζε ηακεηαθή 

βάζε),νθεηιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο ηξέρνληνο έηνπο, κεηνρηθφ θεθάιαην, 

ζπζζσξεπκέλα θέξδε/δεκηέο, αξηζκφο εξγαδνκέλσλ, ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

εθηφο απφ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα, φια ζσξεπηηθά αλά 

θνξνινγηθή δηθαηνδνζία δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ πνιπεζληθνχ νκίινπ. 

 Πίλαθαο 2: Καηάινγνο κε φιεο ηηο λνκηθέο νληφηεηεο ηνπ πνιπεζληθνχ νκίινπ αλά 

θνξνινγηθή δηθαηνδνζία κε έλδεημε ηεο θχξηαο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο 

(ή δξαζηεξηφηεηεο). 

 Πίλαθαο 3: πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο 
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Γλώζζα 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Έθζεζε αλά Υψξα κπνξνχλ λα 

θνηλνπνηνχληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ή θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε επίζεκε γιψζζα θαη 

γιψζζα εξγαζίαο ηεο Δ.Δ.. 

Γνωζηοποιήζεις 

Οη Διιεληθέο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζε πνιπεζληθφ φκηιν, ν νπνίνο είλαη 

ππφρξενο ζηε ζχληαμε ηεο Έθζεζεο αλά Υψξα, νθείινπλ λα γλσζηνπνηήζνπλ ζηηο Διιεληθέο 

θνξνινγηθέο αξρέο ηα ζηνηρεία ηεο ηειηθήο κεηξηθήο νληφηεηαο ή θάζε άιιεο νληφηεηαο πνπ 

έρεη νξηζηεί απφ ηνλ πνιπεζληθφ φκηιν σο ππεχζπλε γηα ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ηεο 

Έθζεζεο αλά Υψξα, κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο γηα ην νπνίν 

ζπληάζζεηαη ε Έθζεζε αλά Υψξα. 

Δηδηθά, γηα ην πξψην θνξνινγηθφ έηνο γηα ην νπνίν ππάξρεη ππνρξέσζε ζχληαμεο ηεο 

Έθζεζεο αλά Υψξα, ήηνη γηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 

2016, ε σο άλσ γλσζηνπνίεζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί έσο ηελ ηειεπηαία κέξα 

ππνβνιήο ηεο Έθζεζεο αλά Υψξα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε γλσζηνπνίεζε γηα ην θνξνινγηθφ 

έηνο πνπ ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ην αξγφηεξν έσο ηελ 31
ε
 

Γεθεκβξίνπ 2017.  

 

Σκοπός ηης σποβολής ηης Έκθεζης ανά Χώρα 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ λφκνπ, νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

Έθζεζε αλά Υψξα θαη θνηλνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

εθηίκεζε ζεκαληηθψλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο, θηλδχλσλ 

ζρεηηθψλ κε ηε δηάβξσζε ηεο θνξνινγεηέαο βάζεο θαη ηεο κεηαθνξάο θεξδψλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο θηλδχλσλ κε ζπκκφξθσζεο ησλ κειψλ ηνπ νκίινπ κε 

εθαξκφζηκνπο θαλφλεο ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ) θαη φπνπ ρξεηάδεηαη γηα ζθνπνχο 

νηθνλνκηθήο θαη ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. Οη δηνξζψζεηο ησλ ηηκψλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ 

δελ ζα βαζίδνληαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Έθζεζε αλά Υψξα, παξφια 

απηά νξίδεηαη φηη δελ ππάξρεη απαγφξεπζε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ σο 

βάζε γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε δεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο ελφο 

πνιπεζληθνχ νκίινπ ή ζε άιια θνξνινγηθά ζέκαηα θαηά ηε δηάξθεηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. 
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Ωο εθ ηνχηνπ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο αλακνξθψζεσλ ζην θνξνινγεηέν 

εηζφδεκα κίαο Διιεληθήο νληφηεηαο ζην πιαίζην πεξαηηέξσ εξεπλψλ κε βάζε ηελ Έθζεζε 

αλά Υψξα.  

Κσρώζεις μη ζσμμόρθωζης με ηις νέες σποτρεώζεις 

Σν πξφζηηκν γηα κε ππνβνιή ηεο Έθζεζεο αλά Υψξα νξίδεηαη ζε €20.000. ε 

πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ή ππνβνιήο αλαθξηβνχο Έθζεζεο αλά Υψξα, ην αληίζηνηρν 

πξφζηηκν αλέξρεηαη ζε €10.000.Ο λφκνο δελ πξνβιέπεη θάπνην πξφζηηκν γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

κε ππνβνιήο ή εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ησλ γλσζηνπνηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ νληφηεηα ηνπ 

πνιπεζληθνχ νκίινπ πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ππνβνιή ηεο Έθζεζεο αλά Υψξα. 

 

3.6  Μέζνδνη Σεθκεξίσζεο Δλδννκηιηθώλ πλαιιαγώλ 

 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ρξεζηκνπνηείηαη ε 

«αξρή ηεο αλνηθηήο αγνξάο ή ηεο ειεχζεξεο αγνξάο ή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ (Arm's Length 

Principle)», φπσο πεξηγξάθεηαη ζην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ 

ΚΦΔ. Η αξρή απηή απνηππψλεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Πξνηχπνπ 

Φνξνινγηθψλ πκβάζεσλ Δηζνδήκαηνο θαη Κεθαιαίνπ ηνπ ΟΟΑ (OECD Model Tax 

Convention on Income and Capital) θαη έρεη σο αθνινχζσο: «Δάλ επηθξαηνχλ ή επηβάιινληαη 

ζηηο εκπνξηθέο ή νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ησλ δχν (ζπλδεδεκέλσλ) επηρεηξήζεσλ φξνη 

δηαθνξεηηθνί απφ εθείλνπο πνπ ζα επηθξαηνχζαλ κεηαμχ αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ, ηφηε ηα 

θέξδε ηα νπνία, αλ δελ ππήξραλ νη φξνη απηνί, ζα κπνξνχζαλ λα είραλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ 

κηα απφ ηηο επηρεηξήζεηο, αιιά ιφγσ απηψλ ησλ φξσλ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, κπνξνχλ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο απηήο θαη λα θνξνινγεζνχλ αλάινγα.» Γηα ηελ 

δηαπίζησζε εθαξκνγήο ηεο παξαπάλσ αξρήο, ιακβάλνληαη ππφςε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Κ.Φ.Δ., νη «Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ηνπ ΟΟΑ πεξί Δλδννκηιηθψλ 

Σηκνινγήζεσλ γηα ηηο Πνιπεζληθέο Δπηρεηξήζεηο θαη ηηο Φνξνινγηθέο Αξρέο φπσο θάζε θνξά 

επηθαηξνπνηνχληαη. 

χκθσλα κε ηηο νδεγίεο απηέο, νη κέζνδνη δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία πνπ 

επηηεινχλ σο αθνινχζσο:  

 ηηο παξαδνζηαθέο ή θιαζζηθέο κεζφδνπο: 

1. Μέζνδνο ηεο ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ηηκήο  
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2. Μέζνδνο ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο 

3. Μέζνδνο θφζηνπο πιένλ πεξηζψξην θέξδνπο 

 ηηο ζπλαιιαθηηθέο κεζφδνπο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηα θέξδε (κηθηά ή θαζαξά): 

4. Μέζνδνο ηνπ θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ζπλαιιαγήο θαη  

5. Μέζνδνο επηκεξηζκνχ θεξδψλ 

 

Αλαιπηηθφηεξα, νη παξαπάλσ κέζνδνη, έηζη φπσο έρνπλ δηαηππσζεί απφ ηνλ ΟΟΑ θαη 

ζχκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα (www.oecd.org), έρνπλ σο αθνινχζσο: 

1. Μέζνδνο ηεο «ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ηηκήο» (―Comparable Uncontrolled Price – 

CUP‖). 

 Η κέζνδνο ηεο ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ηηκήο πξνυπνζέηεη φηη, ζε ηδαληθή 

πεξίπησζε, ηα ίδηα αγαζά ή ππεξεζίεο παξέρνληαη ζε κία ελδννκηιηθή ζπλαιιαγή (κεηαμχ 

ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ) ζε ηηκή ίδηα κε απηή ησλ αληίζηνηρσλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζε 

κία κε ελδννκηιηθή ζπλαιιαγή (κεηαμχ κε ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ) ζηηο ίδηεο ή 

ζπγθξίζηκεο ζπλζήθεο. 

 Η κέζνδνο ηεο ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ηηκήο είλαη γεληθά κηα πνιχ αμηφπηζηε 

κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ, εθφζνλ νη ζπλαιιαγέο είλαη 

φκνηεο ή αλ ππάξρνπλ ειάρηζηεο κφλν, εχθνια πξνζδηνξίζηκεο θαη πνζνηηθνπνηήζηκεο 

δηαθνξέο. Η κέζνδνο ηεο ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ηηκήο απαηηεί πςειφ βαζκφ 

ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ. Η ζπγθξηζηκφηεηα κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε έλα ινγηθφ αξηζκφ πξνζαξκνγψλ, νη νπνίεο δελ επεξεάδνπλ νπζησδψο ηελ 

ζπγθξίζηκε ηηκή. 

2. Μέζνδνο ηεο «ηηκήο κεηαπψιεζεο» (―Resale Price Method‖ – RPM‖) 

 Η 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 απφ παξφκνηεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ κε 

ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

 Γεληθά ζεσξείηαη θαηαιιειφηεξε γηα ηελ ηεθκεξίσζε ζπλαιιαγψλ εηαηξεηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηνπο δηαλνκείο 

πξντφλησλ. Η κέζνδνο απηή μεθηλά κε ηελ ηηκή ζηελ νπνία έλα αγαζφ ην νπνίν έρεη 

αγνξαζηεί απφ κία ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε κεηαπσιείηαη ζε κία αλεμάξηεηε επηρείξεζε. ηε 
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ζπλέρεηα, ε ηηκή απηή (δειαδή ε ηηκή κεηαπψιεζεο) κεηψλεηαη θαηά ην θαηάιιειν πεξηζψξην 

θέξδνπο (πεξηζψξην θέξδνπο κεηαπψιεζεο), ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ην πνζφ κε ην νπνίν ν 

κεηαπσιεηήο πξνζδνθεί λα θαιχςεη ηα έμνδα πψιεζεο ή άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα, ψζηε απφ 

ηε δξαζηεξηφηεηα απηή λα πξνθχςεη ην θαηάιιειν θέξδνο. Σν ππφινηπν πνπ πξνθχπηεη κεηά 

ηελ αθαίξεζε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο θαη ηελ αλακφξθσζε άιισλ εμφδσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ αγνξά ηνπ αγαζνχ (π.ρ. δαζκνί), κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε ζπκβαηή κε ηελ αξρή ησλ 

ίζσλ απνζηάζεσλ ηηκή, γηα ηε πψιεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αγαζψλ κεηαμχ ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. Σν πεξηζψξην θέξδνπο ηνπ κεηαπσιεηή απφ κία ελδννκηιηθή 

ζπλαιιαγή κπνξεί λα πξνθχςεη ζε ζρέζε κε ην πεξηζψξην θέξδνπο ην νπνίν απνθηά ν 

κεηαπσιεηήο απφ αγαζά ηα νπνία αγνξάζζεθαλ θαη πσιήζεθαλ ζηα πιαίζηα κίαο 

ζπγθξίζηκεο αλεμάξηεηεο ζπλαιιαγήο. 

 Η κέζνδνο απηήο εθαξκφδεηαη θαιχηεξα ζε πσιήζεηο αγαζψλ παξά ζε ππεξεζίεο. Η 

απνδεθηή ηηκή γηα αγνξέο απφ ζπλδεδεκέλν κέξνο θαζνξίδεηαη απφ ηελ αθαίξεζε ηνπ 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο απφ ηελ ηηκή πψιεζεο ζε κε ζπλδεδεκέλν κέξνο απφ ζπγθξίζηκε κε 

ειεγρφκελε ζπλαιιαγή. Η θφξκνπια γηα ηε κέζνδν απηή είλαη: 

Arm‘s Length Purchased Price = Resale price to non-related parties X (1-G.Margin of 

comparable uncontrolled transaction). 

ΣΙΜΗ ΑΡΥΗ ΙΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ = ΣΙΜΗ ΜΔΣΑΠΩΛΗΗ x (1 – MK%) 

Καη ζε απηή ηελ κέζνδν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ζχγθξηζεο. 

3. Μέζνδνο ηνπ «θφζηνπο ζπλ θέξδνο» (―Cost plus method‖) 

 χκθσλα κε ηε κέζνδν ηνπ θφζηνπο ζπλ θέξδνο, ην θφζηνο γηα ηελ παξνρή αγαζψλ ή 

ππεξεζηψλ πξνζαπμάλεηαη, ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ην θαηάιιειν θέξδνο ζε ζρέζε κε ηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχληαη, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηελ επηρείξεζε. Σα θφζηε πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε βάζε 

απηήο ηεο κεζφδνπ θαη ε κέζνδνο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ππνινγίδνληαη ηα θφζηε απηά, 

πξέπεη λα αλαιπζνχλ πξνζεθηηθά ηφζν γηα ηηο ελδννκηιηθέο φζν θαη γηα ηηο αλεμάξηεηεο 

ζπλαιιαγέο. Όπσο ηζρχεη θαη ζηε κέζνδν ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο κείνλ, έηζη θαη ζε απηή ηε 

κέζνδν, ε αλάιπζε θαη ε ζχγθξηζε ιεηηνπξγηψλ κεηαμχ ησλ ελδννκηιηθψλ θαη αλεμάξηεησλ 

ζπλαιιαγψλ, έρεη ελδερνκέλσο κεγαιχηεξε ζεκαζία απφ ηελ νκνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ή 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ δηαηίζεληαη. Ο δείθηεο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο πιένλ πεξηζσξίνπ θέξδνπο 
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ππνινγίδεηαη είηε κε βάζε ζπγθξίζηκεο αλεμάξηεηεο ζπλαιιαγέο ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο είηε 

κε βάζε ζπγθξίζηκεο (κε ελδννκηιηθέο) ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

4. Μέζνδνο ηνπ «επηκεξηζκνχ θέξδνπο» (―Profit Split‖) 

 Η κέζνδνο ηνπ επηκεξηζκνχ θέξδνπο, απαηηεί ην ζπλνιηθφ θέξδνο (π.ρ. απφ παξαγσγή, 

δηαλνκή θαη πψιεζε) πνπ πξνθχπηεη απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ λα 

πξνζδηνξηζηεί θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηκεξηζηεί κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ πάλσ 

ζε κία νηθνλνκηθά έγθπξε βάζε. Έγθπξε βάζε επηκεξηζκνχ είλαη απηή πνπ νδεγεί ζην ίδην 

απνηέιεζκα σο πξνο ηε δηαλνκή ηνπ θέξδνπο κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ φπσο 

πξνθχπηεη απφ κηα ζχκβαζε πνπ έρεη θαηαξηηζηεί κε βάζε ηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ 

(π.ρ. κεηαμχ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε joint-ventures, θνηλνπξαμίεο). 

5. Μέζνδνο ηνπ «θαζαξνχ θέξδνπο ζπλαιιαγήο» (―Transactional Net Margin Method – 

TNMM‖) 

 Η TNMM είλαη κηα κέζνδνο ε νπνία βαζίδεηαη ζην θέξδνο θαη ε νπνία εμεηάδεη ηελ 

αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίλνληαο ηα ζπλνιηθά 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ κε ηα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα ηξίησλ εηαηξεηψλ πνπ αζρνινχληαη κε παξφκνηεο ιεηηνπξγίεο θαη 

αλαιακβάλνληαο παξφκνηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο. 

 ε αληίζεζε κε ηηο ζπλαιιαθηηθέο κεζφδνπο, ε TNMM δελ απαηηεί εμαηξεηηθά 

ιεπηνκεξή πιεξνθφξεζε γηα ηελ ηηκή ή ην κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο ηεο 

ζπλαιιαγήο. Δπηπιένλ, ηα πξφηππα ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο είλαη ιηγφηεξν απζηεξά βάζεη ηεο 

TNMM ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδν πνπ πξνηείλεηαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

ηνπ ΟΟΑ. 

 Η TNMM εμεηάδεη ην θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο ζε ζρέζε κε κηα θαηάιιειε βάζε 

(π.ρ., ην θφζηνο, ηηο πσιήζεηο, θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) πνπ έλαο θνξνινγνχκελνο 

πξαγκαηνπνηεί απφ κηα ειεγρφκελε ζπλαιιαγή (ή ζπλαιιαγέο πνπ είλαη ζθφπηκν λα 

νκαδνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ θεθαιαίνπ Ι ηνπ 1995 ησλ θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ ηνπ ΟΟΑ). Λεηηνπξγεί κε παξφκνην ηξφπν κε ηελ κέζνδν ηνπ θφζηνπο ζπλ θέξδνο 

θαη ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο, αιιά εθαξκφδεηαη ζε επίπεδν θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θαη φρη ζε 

επίπεδν κηθηνχ πεξηζσξίνπ. 
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3.7  πκθσλίεο Πξνθαζνξηζκέλεο Σηκνιόγεζεο (APA) 

 Όπσο νξίδεηαη δηεζλψο, ε πκθσλία Πξνθαζνξηζκέλεο Σηκνιφγεζεο (Advanced 

Pricing Agreement – APA) είλαη κηα ζπκθσλία κεηαμχ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

θνξνινγνπκέλσλ θαη κίαο ή πεξηζζνηέξσλ θνξνινγηθψλ δηνηθήζεσλ. Θεζπίδεη – πξηλ απφ 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειεγρφκελσλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγνχληαη κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο – κηα κέζνδν θαζνξηζκνχ ηεο ελδννκηιηθήο 

ηηκνιφγεζήο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ «αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ», γηα δεδνκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν. Δπηπιένλ, κπνξεί λα ζπκθσλεζνχλ πεξαηηέξσ θξηηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ελδννκηιηθψλ ηηκψλ, π.ρ. ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηξφπνη 

επηθαηξνπνίεζήο ηνπο θαζ ‗φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ APA, 

θξίζηκεο παξαδνρέο γηα κειινληηθέο ζπλζήθεο, θιπ. 

 Η θνξνινγηθή δηνίθεζε πξνηείλεη ηελ ππνβνιή αίηεζεο πξνθαηαξθηηθήο 

δηαβνχιεπζεο πξηλ απφ ηελ επίζεκε αίηεζε ΑΡΑ. ην ζηάδην απηφ δίλεηαη ε επθαηξία λα 

ζπδεηεζνχλ ηα νθέιε πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ζχλαςε κηαο ΑΡΑ, νη 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε ηεο πνιηηηθήο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, λα γίλεη έλα ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ θαη λα ζπδεηεζνχλ γεληθφηεξα φια 

ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο αίηεζεο. 

 Οη δχν πιεπξέο πξέπεη λα ζπδεηήζνπλ ηε κέζνδν θαζνξηζκνχ ησλ ελδννκηιηθψλ 

ηηκψλ θαη ηηο ππφ εμέηαζε ζπλαιιαγέο. Πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαληήζεηο ζε ηερληθφ επίπεδν 

ψζηε ν θνξνινγνχκελνο λα παξνπζηάζεη ηα απαηηνχκελα γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ 

ζπλαιιαγψλ έγγξαθα θαη λα δηθαηνινγήζεη ηελ κέζνδν πνπ ζθνπεχεη λα ρξεζηκνπνηήζεη. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο, ε θνξνινγηθή δηνίθεζε πξέπεη λα αλαιχζεη ηελ 

πξνηεηλφκελε απφ ηνλ θνξνινγνχκελν κέζνδν απφ θνηλνχ κε ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ άιινπ 

εκπιεθφκελνπ θξάηνπο, ζην πιαίζην ησλ παξάιιεισλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ δηεμάγνληαη 

κεηαμχ ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΔΝΓΟΟΜΙΛΙΚΗ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ  ΑΤΛΩΝ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ 

ΣΟΙΥΔΙΩΝ 

 

 

 

4.1 ΔΙΑΓΩΓΗ 

ην παξφλ θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε ην ζρέδην ηνπ ΟΟΑ αλαθνξηθά κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο Γηάβξσζεο ηεο Φνξνινγηθήο Βάζεο θαη Μεηαθνξάο Κεξδψλ – BEPS 

Action Plan. Σν BEPS Action Plan αληηθαηνπηξίδεη ηελ εθθξαζκέλε βνχιεζε ηεο νκάδαο 

ησλ G20 θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ ρσξψλ – κειψλ ηνπ ΟΟΑ θαη απνζθνπεί ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θνξναπνθπγήο κέζσ ηεο κεηαθνξάο θεξδψλ ζε ρψξεο κε πξνλνκηαθφ 

θνξνινγηθφ θαζεζηψο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ Γξάζε 8ηνπ BEPS Action 

Plan θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαδείμνπκε ηηο πξνθιήζεηο πνπ εγείξνληαη απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο. Η ελ ιφγσ δξάζε(8) πεξηιακβάλεη ηελ θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο 

κεηαβίβαζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηηκψλ κεηαβίβαζεο 

ζπλάδνπλ κε ηε δεκηνπξγία αμίαο ζε ζρέζε κε άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ, κε θηλδχλνπο θαη 

θεθάιαηα θαη κε άιιεο ζπλαιιαγέο πςεινχ θηλδχλνπ. 

 

 

4.2 ρέδην δξάζεο ηνπ ΟΟΑ 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2015, ε νκάδα ησλ G20 θαη ν ΟΟΑ ελέθξηλαλ θαη εμέδσζαλ κηα ζεηξά 

εθζέζεσλ ζην ζρέδηφ ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηάβξσζε ηεο βάζεο θαη ηεο κεηαηφπηζεο ησλ 

θεξδψλ. Σα ζέκαηα ησλ ηηκψλ κεηαβίβαζεο απνηεινχζαλ ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ησλ ελ ιφγσ εθζέζεσλ. Η ηειηθή έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο BEPS 8-10: «Δπζπγξάκκηζε 

απνηειεζκάησλ κεηαβίβαζεο θαη δεκηνπξγία αμίαο» θαη ε ηειηθή έθζεζε γηα ηε Γξάζε 13 

ηνπ BEPS: «Έγγξαθα γηα ηηο ηηκέο κεηαβίβαζεο θαη αλαθνξά αλά ρψξα αλά ρψξα»,εηζήγαγαλ 
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κηα λέα ζπληνληζκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ηηκψλ κεηαθνξάο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαίηεζεο φηη νη κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο ζα πξνεηνηκάδνπλ 

θαη ζα θαηαζέηνπλ κηα εηήζηα αλαθνξά ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο θαη ησλ θφξσλ πνπ θαινχληαη 

λα πιεξψζνπλ. 

  

 Σν ζρέδην δξάζεο ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ δηάβξσζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηελ 

κεηαθνξά θεξδψλ – BEPS Action Plan, πεξηιακβάλεη 15 ζεκεία θαη ζπγθεθξηκέλα 

αζρνιείηαη κε: α) κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο ηεθκεξίσζεο ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, β) ηε 

δπλαηφηεηα γηα επηζεηηθφ θνξνινγηθφ ζρεδηαζκφ, γ) ηε θνξναπνθπγή ζε εζληθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν, δ) ηνπο ζρεδηαζκνχο ρξεκαηνδφηεζεο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ε) ηα 

πβξηδηθά εηαηξηθά πξντφληα. 

Δηδηθά, νη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα ζέκαηα ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ είλαη νη 

αθφινπζεο: 

Γξάζε 8: Γεκηνπξγία θαλνληζκψλ γηα ηελ κεηαθνξά άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ 

εηαηξηψλ ηνπ νκίινπ, πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη ηα θέξδε απφ ηελ κεηαθνξά ζρεηίδνληαη κε 

ηελ δεκηνπξγία αμίαο. 

Γξάζε 9: Γεκηνπξγία θαλνληζκψλ γηα ηελ κεηαθνξά θηλδχλσλ ή ηελ θαηαλνκή ππεξβνιηθνχ 

θεθαιαίνπ ζε εηαηξίεο ηνπ νκίινπ θαη απνθπγή δπζαλάινγσλ εζφδσλ ζε εηαηξίεο νη 

νπνίεο απιά παξέρνπλ θεθάιαην ή αλαιακβάλνπλ ζπκβαηηθνχο θηλδχλνπο. 

Γξάζε 10: Γεκηνπξγία θαλνληζκψλ γηα ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο πνπ κεηαμχ αλεμαξηήησλ 

εηαηξηψλ ζα ιάκβαλαλ ρψξα ζπάληα ή θαζφινπ θαη ξπζκίζεσλ πξνζηαζίαο ηεο  δηάβξσζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ. 

Γξάζε 13: Θέζπηζε ζπγθεθξηκέλεο ηεθκεξίσζεο θαη πξφζβαζεο ζε πιεξνθφξεζε έηζη ψζηε 

φιεο νη εκπιεθφκελεο θνξνινγηθέο αξρέο λα έρνπλ ηελ ίδηα πιεξνθφξεζε γηα ηελ αιπζίδα 

αμίαο ηνπ νκίινπ θαη ηηο ζρεηηθέο θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο. 

 

 Η θχξηα ψζεζε απηνχ ηνπ εθηεηακέλνπ έξγνπ ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κεηαβίβαζεο - 

ηδίσο φζνλ αθνξά ηα άπια ζηνηρεία θαη ε θαηαλνκή ηνπ θηλδχλνπ - είλαη ε κείσζε ηνπ 

βάξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ξπζκίζεσλ, ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο ηδηνθηεζίαο ε νπνία 
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απνηέιεζε ηε βάζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν εθαξκφζηεθε ην πξφηππν ηεο 

αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. Σν λέν πξφηππν επηδηψθεη λα επζπγξακκίζεη ηελ θαηαλνκή ησλ 

θεξδψλ κε ηελ δεκηνπξγία αμίαο θαη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Με ηε λέα 

απηή πξνζέγγηζε, σζηφζν, δελ είλαη εχθνιν λα γίλνπλ αληηιεπηέο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

επεξεάδνπλ απνθαζηζηηθά ηελ θαηαλνκή ησλ θεξδψλ εληφο ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ, 

δεδνκέλνπ φηη ν ΟΟΑ πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη κηα αιιαγή ζην θαηεχζπλζε ηεο 

αλάιπζεο ησλ ηηκψλ κεηαβίβαζεο ρσξίο ξεηή παξαίηεζε απφ ηελ παιηά πεπνίζεζε (Brauner, 

2015). 

 

4.3 Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ – (Arm’s Length Principle / ALP) 

 χκθσλα κε ην Άξζξν 9, Παξ. 1 ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ ηνπ ΟΟΑ πεξί 

Δλδννκηιηθψλ Σηκνινγήζεσλ γηα ηηο Πνιπεζληθέο Δπηρεηξήζεηο θαη ηηο Φνξνινγηθέο Αξρέο, ε 

Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ νξίδεηαη σο εμήο: «Δάλ επηθξαηνχλ ή επηβάιινληαη ζηηο 

εκπνξηθέο ή νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ησλ δχν (ζπλδεδεκέλσλ) επηρεηξήζεσλ φξνη δηαθνξεηηθνί 

απφ εθείλνπο πνπ ζα επηθξαηνχζαλ κεηαμχ αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ, ηφηε ηα θέξδε ηα 

νπνία, αλ δελ ππήξραλ νη φξνη απηνί, ζα κπνξνχζαλ λα είραλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ κηα απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο, αιιά ιφγσ απηψλ ησλ φξσλ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, κπνξνχλ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο απηήο θαη λα θνξνινγεζνχλ αλάινγα». 

 Σν θχξην ζθεπηηθφ ηεο Αξρήο απηήο είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη ηα θέξδε ή νη δεκίεο 

πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο κέζσ δηαζπλνξηαθψλ ζπλαιιαγψλ, 

δηαλέκνληαη κε ηξφπν πνπ λα είλαη δίθαηνο ηφζν γηα ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα ηηο 

ρψξεο ζηηο νπνίεο αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Σα αλεμάξηεηα κέξε πνπ ζπλάπηνπλ 

δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο θαζνδεγνχληαη απφ ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο, νη νπνίεο είλαη εθηφο 

ηνπ ειέγρνπ ηνπο. Οη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, αληίζεηα, κπνξνχλ λα ζπλαιιάζζνληαη 

ρσξίο λα επεξεάδνληαη απφ ηηο δπλάκεηο απηέο (ή έζησ φρη ζε κεγάιν βαζκφ). Με άιια ιφγηα, 

νη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ελδέρεηαη λα ρεηξαγσγήζνπλ ηηο ηηκέο κεηαθνξάο, δεδνκέλνπ 

φηη ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο ζα είλαη ην ίδην ζην πιαίζην ησλ 

νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ νκίινπ. Απηφο ν ρεηξηζκφο κπνξεί λα επεξεάζεη ηα 

εκθαληδφκελα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη, ηειηθά, ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβάιινπλ 

ζηηο ζρεηηθέο θνξνινγηθέο αξρέο. 
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 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ θηλδχλνπ αλαπηχρζεθε ε Αξρή ησλ Ίζσλ 

Απνζηάζεσλ. χκθσλα κε ηελ αξρή απηή, νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ αμηνινγνχληαη, γηα ιφγνπο κεηαβίβαζεο, ζαλ λα δηεμήρζεζαλ απφ αλεμάξηεηα 

κέξε. Η θχξηα ηδέα είλαη λα πξνζνκνησζεί κηα ηηκή αγνξάο ζε κηα ζπλαιιαγή κεηαμχ 

αλεμάξηεησλ κεξψλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπγθξηζεί κε ηελ πξαγκαηηθή ηηκή κεηαβίβαζεο πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. 

 χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ, ε Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ αληηκεησπίδεη φια ηα 

αληηζπκβαιιφκελα κέξε ζε ηζφηηκε βάζε. Δπνκέλσο, απνθεχγεη ηα θνξνινγηθά 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα θαη εκπνδίδεη ηε ζηξέβισζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο. 

πλερίδεη αλαθέξνληαο φηη ε κέζνδνο απηή ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

πεξηπηψζεσλ, αιιά ηαπηφρξνλα παξαδέρεηαη φηη πξνθχπηνπλ δπζθνιίεο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλαιιαγέο. Σέινο, αλαθέξεη φηη ε απνκάθξπλζε απφ ηελ Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ, ζα 

απεηινχζε ηηο δηεζλείο ηζνξξνπίεο θαη ζα κπνξνχζαλ λα ζεκεησζνχλ απμεηηθά θξνχζκαηα 

δηπιήο θνξνιφγεζεο. 

 Η Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ, σο κηα αθφκα θαηεπζπληήξηα γξακκή ηνπ ΟΟΑ 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ πξαθηηθή ησλ δηεζλψλ ηηκψλ κεηαβίβαζεο, αθφκε θαη γηα ηηο ρψξεο 

πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ ΟΟΑ. Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΑ κπνξνχλ επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε γεθχξσζε ησλ θελψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ 

επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηηο πξαθηηθέο ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ. Παξφιν πνπ ε ζπγθεθξηκέλε αξρή έρεηζεκαληηθφ αληίθηππν ζε παγθφζκην 

επίπεδν, έρεη θαη ηα πην αδχλακα ζεκεία ηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ απνπζία ζαθψλ 

απαληήζεσλ γηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα. 

 

Κξηηηθή ζηελ Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ 

Η Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ έρεη δερζεί, θαηά θαηξνχο, νμεία θξηηηθή αλαθνξηθά 

κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ ξεαιηζηηθή εθαξκνγή ηεο. ηεξίδεηαη ζηελ παξαδνρή 

πξνζέγγηζεο κηαο μερσξηζηήο νληφηεηαο (ηξίην / αλεμάξηεην κέξνο) πξνθεηκέλνπ λα 

ζπγθξηζνχλ νη ηηκέο ζπλαιιαγήο. Σαπηφρξνλα φκσο, ε ίδηα απηή πξνζέγγηζε ζηεξείηαη 

νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηνπο Avi-Yonah & Benshalom, (2011), θαζψο νη 

πνιπεζληθέο εηαηξίεο επεθηείλνληαη ζπλερψο ζε δηεζλέο επίπεδν θαη δεκηνπξγνχλ ζπγγελείο 

εηαηξίεο πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα νθέιε ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Δμίζνπ 
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ζεκαληηθή θξηηηθή αζθείηαη θαη σο πξνο ηελ έιιεηςε ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ – εηδηθά γηα ηα 

άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (Intangibles). Γηα ηα πιηθά πξντφληα, ε δηαδηθαζία ζχγθξηζεο 

είλαη πνιχ πην εχθνιε, κηαο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπγθξίζηκα ζηνηρεία φπσο π.ρ. 

ε ηηκή ηεο πξψηεο χιεο, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θηι. Γηα ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

φκσο είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληίζηνηρεο 

κεηαβιεηέο. 

Ο Avi-Yonah, (2010) αλαθέξεη ζηελ εξγαζία ηνπ φηη ε Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ 

αγλνεί ην γεγνλφο φηη νη εηαηξείεο δεκηνπξγνχλ «ζπγγέλεηα» γηα λα απνηξέςνπλ ηηο 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηεο θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο αδπλακίεο ηεο ίδηαο ηεο Αξρήο. Μηα 

εηαηξεία ζθνπίκσο δηελεξγεί ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη 

πιενλεθηήκαηα απφδνζεο θαη λα πξνζνκνηψζεη ηηο ηηκνινγήζεηο ηεο (πξνο ηηο ζπγγεληθέο 

εηαηξίεο ηνπ νκίινπ) έηζη ψζηε λα δεκηνπξγήζεη πιαζκαηηθέο ηζνξξνπίεο, νη νπνίεο δελ ζα 

κπνξνχλ λα αληρλεπηνχλ απφ ηελ Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ. πλερίδεη αλαθέξνληαο φηη, ε 

αξρή ηνπ πιήξνπο αληαγσληζκνχ δεκηνπξγεί έλα θίλεηξν γηα ηελ ηερλεηή κείσζε ηνπ θφξνπ 

θαη ηελ θαηαλνκή ησλ θεξδψλ ζηηο ρψξεο κε ρακειφηεξνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. Η 

αξρή ηνπ πιήξνπο αληαγσληζκνχ ππνρξεψλεη ηηο πνιπεζληθέο εηαηξίεο λα αλαθέξνπλ ην 

εηζφδεκά ηνπο κε ηξφπν πνπ αγλνεί ηα πιενλεθηήκαηα εμνηθνλφκεζεο θφζηνπο. Απηή ε 

εγγελήο αζάθεηα ππνθηλεί ηνπο Οκίινπο λα αλαπηχμνπλ κηα δνκή πνπ κεηψλεη ηνλ νθεηιφκελν 

θφξν ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ αγλνεί ε αξρή ηνπ 

πιήξνπο αληαγσληζκνχ. Δπηπξνζζέησο, θαηεγνξεί ηελ Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ σο πξνο 

ηελ πεξηπινθφηεηά ηεο επηζεκαίλνληαο ην γεγνλφο φηη νη θνξνινγηθέο αξρέο δελ κπνξνχλ λα 

ειέγρνπλ απνηειεζκαηηθά ηνλ φγθν ησλ ζπλδεδεκέλσλ ζπκβαηηθψλ ζπλαιιαγψλ. Λφγσ 

απηνχ ηνπ κεηνλεθηήκαηνο ζηελ πιεξνθφξεζε, νη θνξνινγηθέο αξρέο αχμεζαλ ηα επίπεδα 

πνιππινθφηεηαο γηα λα απνηξέςνπλ ηε θνξναπνθπγή – θάηη πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ φκσο 

δεκηνπξγεί κεγαιχηεξν θφζηνο γηα ηνπο δηνηθεηηθνχο θνξείο θαη αλαπνηειζκαηηθφηεξε 

δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ. 

 Ο Schoueri, (2015), ζπλνςίδεη ζηελ εξγαζία ηνπ αλαθέξνληαο φηη ππάξρνπλ δχν 

βαζηθέο αληηξξήζεηο θαηά ηεο Αξρήο ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ. Η πξψηε αζρνιείηαη κε «έλα 

ελλνηνινγηθφ ειάηησκα ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε Αξρή» θαη απηφ είλαη ην φηη δελ ιακβάλεη 

ππφςε ηεο ην θίλεηξν ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ γηα θνξνδηαθπγή (ππνζηεξίδνληαο φηη ελ 

γέλεη ζα πξνζπαζήζνπλ λα ηελ πεηχρνπλ αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ηεο Αξρήο), ελψ ην 

δεχηεξν αθνξά «ηελ ξεαιηζηηθφηεηα ηεο ALP», δειαδή ην θαηά πφζν κπνξεί λα ζπλδξάκεη 
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νπζηαζηηθά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο ζηηο πξαγκαηηθέο θαη πνιχπινθεο 

παγθνζκηνπνηεκέλεο ζπλζήθεο. 

 Σέινο, έλα αθφκα ζεκαληηθφ δήηεκα ηεο Αξρήο ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ είλαη φηη δελ 

θαίλεηαη λα είλαη ηθαλή λα θαζνξίζεη επαξθψο θαη εθ ησλ πξνηέξσλ κία ιχζε ζην πξφβιεκα 

ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ εμππεξεηνχλ νηθνλνκηθέο ζθνπηκφηεηεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε 

εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε ζα είλαη ε κφλε επηινγή πνπ απνκέλεη. ε γεληθέο γξακκέο, 

κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη ε Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ ζπλεπάγεηαη κεγάιε αβεβαηφηεηα ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Οχηε ν θνξνινγνχκελνο αιιά νχηε θαη ε θνξνινγηθή αξρή κπνξνχλ 

λα γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ην πηζαλφ απνηέιεζκα κηαο ελδννκηιηθήο ζπλαιιαγήο. 

 

4.4 Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία (Intangibles) 

 Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ ζχγρξνλσλ, ςεθηαθψλ θαη παγθνζκηνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηψλ έρεη θέξεη ζην πξνζθήλην λέεο επθαηξίεο θαη πξνθιήζεηο. Μία απ‘ απηέο είλαη θαη 

νη ζπλαιιαγέο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (intangibles). χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ, ε 

ςεθηαθή νηθνλνκία δελ δεκηνπξγεί ηε δηάβξσζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο απφ κφλε ηεο, αιιά 

κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηδεηλψλνπλ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. πλερίδεη αλαθέξνληαο φηη 

ε λνκηθή ηδηνθηεζία (legal ownership) απφ κφλε ηεο, δελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ην 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ ζπλνιηθή απφδνζε ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

Δπηπιένλ, ν ΟΟΑ επηζπκεί λα δηαζθαιίζεη φηη ε αλάιπζε ησλ ηηκψλ κεηαβίβαζεο δελ ζα 

απνδπλακσζεί απφ ηελ αζπκκεηξία πιεξνθφξεζεο πνπ ππάξρεη ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε 

ησλ άπισλ αγαζψλ πνπ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ. Όπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη ζην 

πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην (4.2), ε Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ ζηεξίδεηαη ζηελ παξαδνρή 

ηεο ζχγθξηζεο κηαο ζπλαιιαγήο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, ζε ζρέζε κε πσο ζα 

κπνξνχζε λα ηηκνινγεζεί κηα αληίζηνηρε ζπλαιιαγή κεηαμχ κε-ζπλδεδεκέλσλ εηαηξηψλ. Οη 

ζρέζεηο φκσο κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ αλεμάξηεησλ κεξψλ. Σν θαηλφκελν απηφ δεκηνπξγεί ζεκαληηθά εκπφδηα ζηελ 

εθαξκνγή ηεο Αξρήο ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ ζηελ πξάμε. 

 χκθσλα κε ηνλ Kane, (2014), ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη ε αρίιιεηνο 

πηέξλα ηεο Αξρήο ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ, ζεκεηψλνληαο φηη ζπλήζσο δελ έρνπλ δεζκνχο κε 

κηα ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία, είλαη ζπρλά κνλαδηθέο θαη δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ. Ιζρπξίδεηαη 

φηη νη ηηκέο κεηαβίβαζεο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά θξνχζκαηα θνξναπνθπγήο ιφγσ 
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ζπλαιιαγψλ κε άπια ζηνηρεία. Οη πνιπεζληθέο εηαηξίεο απμάλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ 

αμία πνπ βαζίδεηαη ζε άπια ζηνηρεία θαη, ζπλεπψο, απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ πεξηπηψζεσλ 

φπνπ ππνλνκεχεηαη ε Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ. ε απηφ ην πιαίζην, ν Kane ηζρπξίδεηαη 

φηη εάλ ε Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ δελ είλαη ζε ζέζε λα επηιχζεη ηα δεηήκαηα ησλ ηηκψλ 

κεηαβίβαζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηφηε ζα πξέπεη λα αξρίζνπκε 

λα απνδερφκαζηε ηελ πνιχ κεγάιε πηζαλφηεηα φηη ε Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ είλαη 

απίζαλν λα έρεη καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα. 

 Παξαθάησ, ζπλνςίδνπκε ηα δεηήκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ εκπινθή ησλ Άπισλ 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ ζηελ δηελέξγεηα ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 Έιιεηςε πγθξίζηκσλ ηνηρείσλ 

 Η Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ αλαπηχρζεθε ζε κηα επνρή φπνπ νη επηρεηξεκαηηθέο 

ζπλζήθεο ήηαλ εληειψο δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ είλαη ζήκεξα. Πνιιά άπια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία (φπσο γηα παξάδεηγκα ηα εκπνξηθά ζήκαηα) δελ κεηαθέξνληαη ζρεδφλ πνηέ θαη ε 

ζχγθξηζε κε άιια άπια ζηνηρεία είλαη ζρεδφλ αδχλαηε, θαζφηη θάζε άπιν ζηνηρείν έρεη ηα 

εηδηθά θαη κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Η πιεηνςεθία ησλ άπισλ ζηνηρείσλ είλαη 

ξεαιηζηηθά δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί θαη λα ραξαθηεξηζηεί ππφ ζαθείο νηθνλνκηθνχο φξνπο 

ελψ ε αλαδήηεζε ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ είλαη πνιχπινθε θαη ζπαλίσο επηηπρήο. Οη 

ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχλ κεξηθέο θνξέο ζπλαιιαγέο νη νπνίεο δελ ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ζρεδφλ πνηέ απφ αλεμάξηεηεο (αζχλδεηεο) επηρεηξήζεηο, πξάγκα πνπ 

ζπλεγνξεί ζηελ ελ γέλεη δπζθνιία εθαξκνγήο ηεο Αξρήο ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ ζηελ πξάμε. 

 Αμηνπηζηία ησλ Γεδνκέλσλ 

 Η αμηνπηζηία ησλ ζπγθξηηηθψλ δεδνκέλσλ (αλαθνξηθά πάληα κε ηα άπια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία), αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα ππάξρεη θάπνηαο κνξθήο νξγαλσκέλε 

αγνξά γηα κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, είλαη 

ακθηζβεηήζηκε. Σα αλεμάξηεηα κέξε πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά είλαη πνιχ 

επαίζζεηα ζηελ απνθάιπςε ησλ αθξηβψλ ιεπηνκεξεηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε άπια ζηνηρεία, 

δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ ζπλήζσο ηα πην πνιχηηκα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία. Παξάιιεια, 

ε άζθεζε ζπγθξηηηθνχ ειέγρνπ απαηηεί πνιιέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε άγλσζηεο 

ζπλαιιαγέο κε άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη νπνίεο είλαη εμίζνπ πνιχ δχζθνιν λα 

ζπιιερζνχλ. Οη κηθξέο απνθιίζεηο ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ 
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πξνζδηνξηδφκελε αμία ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα ππνλνκεχζνπλ 

νιφθιεξε ηελ δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ. 

 

 Ννκηθή θαη Οηθνλνκηθή Ιδηνθηεζία 

 Γηα ρξφληα, ν ΟΟΑ θαη νη επηκέξνπο θνξνινγηθέο αξρέο, ρξεζηκνπνίεζαλ ηε λνκηθή 

ηδηνθηεζία γηα λα θαζνξίζνπλ πνηνο δηθαηνχηαη ηελ θπξηφηεηα θαη ηα νθέιε ελφο άπινπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Καζψο φκσο ν θφζκνο άιιαμε, ε κεζνδνινγία απηή έρεη θαηαζηεί 

αλεπαξθήο. Σα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη πνιχ πην δχζθνιν λα κεηαθεξζνχλ 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη ε λνκηθή ηδηνθηεζία θαηαζηεί ζπλεπψο κηα ηθαλνπνηεηηθή ιχζε. Η 

κεηαηφπηζε ηεο νηθνλνκηθήο ηδηνθηεζίαο ήηαλ σζηφζν απαξαίηεηε, δεδνκέλνπ φηη ηα άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ έρνπλ παξνπζία ζε θάπνηα ρψξα θαη ζα κπνξνχζαλ λα 

δηαηεξεζνχλ νπνπδήπνηε. Ο πξψηνο παξάγνληαο πνπ είλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ αλάπηπμε 

κεζνδνινγίαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ κεηαβίβαζεο ησλ άπισλ αγαζψλ είλαη φηη πξέπεη 

λα ιεθζεί ππφςε ε νηθνλνκηθή ηδηνθηεζία θαη φηη ε αλάιπζε δελ βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά 

ζηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. 

 Γηαρσξηζκόο ησλ Άπισλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ 

 Οη πνιπεζληθέο εηαηξίεο ζπλδπάδνπλ, ζπρλά, ζηηο ελδννκηιηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο άπια 

ζηνηρεία κε πιηθά ή ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ε 

αλαγλψξηζε ηνπ (ή ησλ) άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαζψο θαη ν νξζφο πξνζδηνξηζκφο 

ηεο αμίαο ηνπ, κπνξεί λα είλαη έλα αξθεηά πξνβιεκαηηθφ έξγν θαη θαηά ζπλέπεηα ε εθαξκνγή 

ηεο Αξρήο ησλ Ίζσο Απνζηάζεσλ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο. 

Δπηπιένλ, εάλ έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη αδηαρψξηζην απφ ην ππφινηπν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο επηρείξεζεο (φπσο κπνξεί λα ζπκβεί γηα παξάδεηγκα ζηελ 

πεξίπησζε ελφο πξντφληνο ηερλνινγίαο πνπ ζπλδπάδεη ηφζν πιηθά ζηνηρεία φζν θαη άπια 

ζηνηρεία – ινγηζκηθφ, κάξθα, ππεξαμία θηι), ν νξζφο δηαρσξηζκφο ηνπ θαζελφο άπινπ 

ζηνηρείνπ θαη ε εχξεζε ζπγθξίζηκσλ πξντφλησλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Αξρήο ησλ Ίζσλ 

Απνζηάζεσλ, θαζίζηαληαη ηδηαίηεξα δχζθνιεο δηαδηθαζίεο. 

 Κόζηνο πκκόξθσζεο θαη Πεξηπινθόηεηα 

 Σν θφζηνο ζπκκφξθσζεο ζεσξείηαη ζπρλά σο ε άκεζε ζπλέπεηα ηεο αζπκκεηξίαο ηεο 

πιεξνθφξεζεο κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο αξρήο θαη ηνπ θνξνινγνχκελνπ. Απηφ πεγάδεη απφ 
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ην γεγνλφο φηη νη πνιπεζληθέο εηαηξίεο έρνπλ θαιή γλψζε ησλ δηθψλ ηνπο πξντφλησλ θαη ησλ 

άπισλ ζηνηρείσλ ηνπο ελψ θάηη αληίζηνηρν δελ ηζρχεη, ζπλήζσο, γηα ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Ο 

κφλνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη θνξνινγηθέο αξρέο κπνξνχλ λα εμνπδεηεξψζνπλ απηή ηελ 

αζπκκεηξία πιεξνθφξεζεο είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εθηεηακέλε ξχζκηζε ησλ ηηκψλ 

κεηαβίβαζεο γηα λα απνθηήζνπλ πςειφ επίπεδν ηερλνγλσζίαο θαη γλψζεο σο πξνο ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχλ νη πνιπεζληθέο εηαηξίεο. Απηή ε πνιχπινθε λνκνζεζία νδεγεί 

ζε πςειφ θφζηνο πξνζαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ, δεδνκέλνπ φηη ζα πξέπεη λα 

επηζηξαηεπζεί έλα πιήζνο εμεηδηθεπκέλσλ αλζξψπσλ θαη ηερληθψλ πνπ λα κπνξνχλ λα 

θέξνπλ εηο πέξαο έλαλ ηέηνην ζθνπφ. 

 Απνηίκεζε ησλ Άπισλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ 

 Η αμία ησλ άπισλ ζηνηρείσλ βξίζθεηαη ζπλήζσο ζην κέιινλ. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη 

φηη ε αμία ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηζνχηαη κε ηελ αμία πνπ πξνηίζεηαη λα 

πιεξψζεη θάπνηνο, έλαληη αλφδνπ ηεο πξνζδνθίαο γηα ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά θέξδε πνπ 

κπνξνχλ λα πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ. Δπνκέλσο, ε απνηίκεζε ησλ άπισλ 

ζηνηρείσλ βαζίδεηαη ζε εθηηκήζεηο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ βαζκφ αβεβαηφηεηαο, ελψ δελ ζα 

πξέπεη λα παξαβιέςνπκε θαη ην γεγνλφο φηη ηα άπια ζηνηρεία δελ απνδίδνπλ πάληνηε ηελ 

εθηηκψκελε (πξνζδνθψκελε) αμία. 

 Απηή ε ηδηνκνξθία ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πεξηνξίδεη ηηο κεζφδνπο 

απνηίκεζεο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηηο κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγέο, ζε αληίζεζε κε ηα 

ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Απφ ηηο ηξεηο θνηλψο αλαγλσξηζκέλεο πξνζεγγίζεηο - ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ θφζηνπο, ηεο αγνξάο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο - κφλν ε ηειεπηαία κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί κε πεξηζζφηεξε α0θξίβεηα γηα ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Όζνλ αθνξά ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ θφζηνπο, δελ ππάξρεη ζαθήο αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ θφζηνπο ησλ άπισλ 

θαη ηελ αμία πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ απηήλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ πξνζέγγηζε απηή 

κε αμηφπηζηε (κε ακθηιεγφκελα απνηειέζκαηα). Όζνλ αθνξά ηελ πξνζέγγηζε ηεο αγνξάο, ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ ππάξρνπλ αγνξέο γηα άπια ζηνηρεία θαη ζπλεπψο απηφ ηελ θαζηζηά 

κε εχθνια εθαξκφζηκε κέζνδνο απνηίκεζεο. Δλ θαηαθιείδη, ε κέζνδνο ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ 

βαζίδεηαη ζε κειινληηθέο κεηαβιεηέο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε πην αμηφπηζηε ζηελ εθηίκεζε 

ηνπ δπλακηθνχ ησλ άπισλ ζηνηρείσλ. 
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4.5 ρέδην θαηά ηεο Γηάβξσζεο ηεο Φνξνινγηθήο Βάζεο θαη Μεηαθνξάο  

Κεξδώλ - Δηζαγσγή 

 Με ηελ εηζαγσγή ηνπ (πξν)ρέδηνπ Γξάζεο ην 2013 (ην νπνίν ελ ζπλερεία 

ελζσκαηψζεθε ζην ηειηθφ ζρέδην δξάζεο ηνπ BEPS, ην 2015), νη ρψξεο ηεο νκάδαο ησλ G20 

θαη ν ΟΟΑ, εζηίαζαλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε ηξία πξνβιήκαηα πνπ εγθπκνλνχλ νη 

ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε νπζηψδεηο δηαθνξέο κεηαμχ 

ηνπ δεισζέληνο εηζνδήκαηνο θαη ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ. Απηά είλαη: (i) ε κεηαθνξά ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαζψο 

θαη άιισλ θηλεηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε ηηκή κηθξφηεξε ηεο πξαγκαηηθήο ηνπο 

αμίαο,(ii) ε ππεξβνιηθή ζπζζψξεπζε θεθαιαίσλ ζε εηαηξίεο νκίισλ κε ρακειή θνξνινγία 

θαη (iii) νη ζπκβαηηθέο θαηαλνκέο θηλδχλνπ ζε ρψξεο ρακειήο θνξνινγίαο ζε ζπλαιιαγέο πνπ 

ζα ήηαλ, ζρεδφλ, απίζαλν λα ζπκβνχλ κεηαμχ κε ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ (αλεμάξηεηεο, 

αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο). Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ, νη ρψξεο ηεο 

νκάδαο ησλ G20 θαη ν ΟΟΑ, δεζκεχηεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εμήο εξγαζηψλ: 

 Αλάπηπμε θαλφλσλ γηα ηελ απνηξνπή ηεο κεηαθνξάο θεξδψλ, εμαζθαιίδνληαο φηη ηα 

φπνηα νηθνλνκηθά/θνξνινγηθά νθέιε δελ ζπζζσξεχνληαη ζε κηα νληφηεηα απνθιεηζηηθά 

ιφγσ ηεο ζπκβαηηθήο αλάιεςεο θηλδχλνπ. 

 Αλάπηπμε θαλφλσλ πνπ λα δηαζθαιίδνπλ φηη ηα φπνηα νηθνλνκηθά/θνξνινγηθά νθέιε, δελ 

ζπζζσξεχνληαη ζε κηα νληφηεηα απιψο θαη κφλν επεηδή έρεη παξάζρεη θεθάιαην. 

 Αλάπηπμε θαλφλσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ φηη ηα θέξδε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαθνξά θαη 

ηε ρξήζε ησλ άπισλ ζηνηρείσλ είλαη θαηαλεκεκέλα ζχκθσλα κε ηε δεκηνπξγία αμίαο 

(value creation). 

 Γηεπθξίληζε ησλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο νπνίεο νη ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο δχλαηαη λα 

επαλαραξαθηεξηζηνχλ ή λα κε ιεθζνχλ ππφςε απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. 

 Απνζαθήληζε ησλ θαλφλσλ ελδννκηιηθψλ ηηκνινγήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαίξεζε 

θεξδψλ θαζψο θαη άιισλ κεζφδσλ ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο. 

 

 Έλα ρξφλν αξγφηεξα, ν ΟΟΑ εμέδσζε κηα έθζεζε(ην επηέκβξην ηνπ 

2014)αλαθνξηθά κε ηελ Γξάζε 8 ηνπ ρεδίνπ θαηά ηεο Γηάβξσζεο ηεο Φνξνινγηθήο Βάζεο 

θαη ηεο Μεηαθνξάο Κεξδψλ (BEPS Action Plan). ηελ έθζεζε απηή εκθαλίζηεθε έλαο 
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πξνβιεκαηηζκφο φζνλ αθνξά νξηζκέλα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ελδννκηιηθέο 

ζπλαιιαγέο ησλ άπισλ ζηνηρείσλ. 

 

Σειηθή Έθζεζε – Γξάζε 8 

 Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ παξάζεζε φζσλ πεξηιακβάλεη ε Σειηθή Έθζεζε ηεο 

Γξάζεο 8 ηνπ ρεδίνπ θαηά ηεο Γηάβξσζεο ηεο Φνξνινγηθήο Βάζεο θαη Μεηαθνξάο Κεξδψλ 

(BEPS Action Plan), θξίλνπκε απαξαίηεηε ηελ παξνπζίαζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ην νπζηαζηηθφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πάλσ ζην νπνίν 

ζηνηρεηνζεηήζεθε ε ελ ιφγσ Γξάζε. 

 χκθσλα κε ηνλ Schon (2015), ε απμαλφκελε ζεκαζία ησλ άπισλ ζηνηρείσλ θαζψο 

θαη ε νινέλα θαη πην έληνλε εκθάληζή ηνπο ζηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο είλαη κηα 

πξαγκαηηθφηεηα. Σα άπια ζηνηρεία ζπλδπάδνπλ δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: i) Δίλαη 

ηδηαίηεξα θηλεηά (highlymobile), δειαδή είλαη εχθνια κεηαθεξφκελα ζε ζπγαηξηθέο πνπ 

εδξεχνπλ ζε ρψξεο κε ρακειή θνξνινγία θαη ii) Δίλαη δύζθνιν λα εθηηκεζνύλ (hard to 

value), δειαδή νη πνιπεζληθέο εηαηξίεο απνιακβάλνπλ έλα πςειφ επίπεδν «δηαθξηηηθφηεηαο» 

φζνλ αθνξά ηελ ηηκνιφγεζή ηνπο, ηφζν θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο ζε επηρεηξήζεηο ρσξψλ κε 

ρακειή θνξνινγία, φζν θαη θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο ζε επηρεηξήζεηο ρσξψλ κε πςειή 

θνξνιφγεζε. Οη παξαπάλσ παξάγνληεο ζπκβάιινπλ ζηε ζπζζψξεπζε ηνπ εηαηξηθνχ 

πινχηνπ ζε «θηιηθέο» πξνο ην θφξν ρψξεο, νη νπνίεο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηνπο 

θιαζηθνχο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο αιιά πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη πξνλνκηαθά θαζεζηψηα γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία 

ηεο (εηαηξηθήο) πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

 Έλα αθφκα ελδηαθέξνλ δήηεκα είλαη απηφ ηνπ ελδννκηιηθνχ ρξένπο. Η δπλαηφηεηα 

έθπησζεο ησλ επηηνθίσλ εληφο ηνπ νκίινπ πξνζδηνξίδεηαη απφ εηδηθνχο θαλφλεο θαηαλνκήο 

ησλ ηφθσλ θαη άιινπο ζπλαθείο πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηελ εθπησζηκφηεηα ηνπ ηφθνπ. 

Έρνληαο ππφςε απηφ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε εθαξκνγή ηεο Αξρήο ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ ζηηο 

ελδννκηιηθέο απηέο ζπλαιιαγέο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ κε αλαγλψξηζε κηαο ζχκβαζεο 

δαλείνπ ή ζηελ εζθαικέλε πξνζαξκνγή ηνπ επηηνθίνπ δαλεηζκνχ εληφο ηνπ νκίινπ (κηαο πνπ 

αθνξνχλ ζπλαιιαγέο πνπ δελ κπνξνχλ λα δηελεξγεζνχλ, εμ νξηζκνχ, κεηαμχ κε 

ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ).Σέινο, ε ζπκβαηηθή κεηαηφπηζε ησλ θηλδχλσλ κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ 

ηνπ νκίινπ ζεσξείηαη, επξέσο, φηη ζπκβάιιεη ζηε κεηαηφπηζε ησλ θεξδψλ εληφο ησλ 
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πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ. Λακβάλνληαο φια ηα παξαπάλσ ππφςε ζπκπεξαίλνπκε φηη ε 

"κεηαηφπηζε ησλ θεξδψλ" (profitshifting), πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο ζπλαιιαγέο ησλ 

άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ήηαλ έλα δήηεκα πνπ έπξεπε λα ιπζεί νπζηαζηηθά, κε 

ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο. 

 Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο Γξάζεο 8 είλαη ε παξεκπφδηζε ηεο δηάβξσζεο ηεο βάζεο 

θαη ηεο κεηαηφπηζεο ηνπ θέξδνπο πνπ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο κεηαθίλεζεο άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ζην εζσηεξηθφ ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν ΟΟΑ παξέρεη 

κηα ζεηξά ζπζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηδηθψλ κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε νξζή παξαθνινχζεζε ηεο 

θίλεζεο ησλ άπισλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ (Hard-to-Value-Intangibles). 

Η Γξάζε 8 παξαδέρεηαη δπζθνιίεο ζηνλ νξηζκφ ησλ "άπισλ ζηνηρείσλ" πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο. Έλαο πνιχ ζηελφο νξηζκφο ζα κπνξνχζε 

λα απνθιείζεη νξηζκέλα ζηνηρεία απφ ην πεδίν εθαξκνγήο απηήο ηεο έλλνηαο θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, νξηζκέλεο ζπλαιιαγέο κε άπια ζηνηρεία δελ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κνινλφηη ζα 

κπνξνχζε, ελδερνκέλσο, λα εθαξκνζηεί γηα απηά ε Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ. Αληίζεηα, 

έλαο ππεξβνιηθά επξχο νξηζκφο ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ δελ 

αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ έλλνηα. Οη θνξνινγηθέο αξρέο ή νη θνξνινγνχκελνη κπνξνχλ επνκέλσο 

λα ππνζηεξίμνπλ φηη πξέπεη λα απνδεκησζνχλ ζπλαιιαγέο κε νξηζκέλα αληηθείκελα, ελψ δελ 

ζπκβαίλεη απηφ ζηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ αλεμάξηεησλ κεξψλ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ παξαπάλσ πξνθιήζεσλ ε Γξάζε 8 επηρεηξεί λα δηαηππψζεη ηνλ φξν «άπια» κε έλαλ 

πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν θαζνιηθφ ηξφπν, φπσο: 

«Κάηη πνπ δελ είλαη θπζηθό πεξηνπζηαθό ζηνηρείν ή ρξεκαηννηθνλνκηθό πεξηνπζηαθό ζηνηρείν, 

ην νπνίν κπνξεί λα αλήθεη ή λα ειέγρεηαη γηα ρξήζε ζε εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ε ρξήζε ή 

ε κεηαβίβαζε ηνπ νπνίνπ ζα απνδεκηωλόηαλ ζε πεξίπηωζε ζπλαιιαγήο κεηαμύ αλεμάξηεηωλ 

κεξώλ ζε παξόκνηεο πεξηζηάζεηο». 

 Η Γξάζε 8 αλαθέξεη επίζεο, φηη ηα άπια ζηνηρεία ζα κπνξνχζαλ λα ρσξηζηνχλ ζε 

νξηζκέλεο θαηεγνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε ζπδήηεζε ησλ ζρεηηθψλ δεηεκάησλ 

πεξί ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. Δπηπξνζζέησο, εηζάγεη λένπο νξηζκνχο γηα ηελ 

νπζηαζηηθφηεξε θαη πην εηο βάζνο εξκελεία θαη απνζαθήληζε ησλ άπισλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη 

δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη φηη: 
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«Ιδηαίηεξα θαη ζεκαληηθά» άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη εθείλα ηα νπνία: (i) Γελ είλαη 

ζπγθξίζηκα κε ηα άπια ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ή δηαηίζεληαη ζε κέξε, πηζαλώο, 

ζπγθξίζηκωλ ζπλαιιαγώλ θαη (ii) Η ρξήζε ηνπο ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (όπωο γηα 

παξάδεηγκα ζηελ παξαγωγή, ζηελ εμππεξέηεζε πειαηώλ, ζην κάξθεηηλγθ, ζηηο πωιήζεηο θηι) 

αλακέλεηαη λα απνθέξεη κεγαιύηεξα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε από ό, ηη ζα αλακελόηαλ αλ 

απνπζίαδε ε εθκεηάιιεπζή ηνπο». 

 Έλα αθφκε ζεκείν πνπ πξνζειθχεη ελδηαθέξνλ είλαη απηφ ηεο κεηαθνξάο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ξίζθνπ, φπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο. Ο ΟΟΑ αλαγλσξίδεη, φπσο 

είλαη ινγηθφ άιισζηε, φηη κηα εηαηξία πνπ αλαιακβάλεη κεγαιχηεξν θίλδπλν ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηεο ζπλαιιαγέο, ζα ηείλεη λα αλακέλεη πςειφηεξε απφδνζε σο αληηζηάζκηζε 

γηα ηελ αλάιεςε ηνπ θηλδχλνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ, έλα κέινο ελφο πνιπεζληθνχ νκίινπ πνπ αλαιακβάλεη, θάπνηαο κνξθήο, 

επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν κπνξεί λα αλακέλεη απφδνζε πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν 

θηλδχλνπ πνπ αλαιακβάλεη, εθηφο εάλ ν ζπληειεζηήο θηλδχλνπ εμειηρζεί κε ηξφπν πνπ λα 

κεηψλεη ή λα εμαιείθεη ηελ αλακελφκελε απφδνζε. Δλψ απηή ε ζπζρέηηζε κεηαμχ θηλδχλνπ 

θαη αληακνηβήο είλαη κηα θαζηεξσκέλε αξρή ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, ππήξραλ 

ειάρηζηεο νδεγίεο ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΑ - πξηλ απφ ην BEPS Action Plan - 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαζνξίδεηαη πνηεο νληφηεηεο ζε έλαλ πνιπεζληθφ φκηιν 

εγθπκνλνχλ ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο. 

 Η ηειηθή Έθζεζε γηα ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο ζηνρεχεη λα δψζεη απαληήζεηο ζην 

παξαπάλσ δήηεκα, θαζνξίδνληαο ηνπο πξαγκαηηθνχο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο κηαο 

ζπλαιιαγήο ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο πνπ ζα αλαιπζεί βάζεη ησλ θαλφλσλ ηεο ελδννκηιηθήο 

ηηκνιφγεζεο. χκθσλα κε ηα φζα πξνηείλνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε θαηαλνκή ηνπ 

θηλδχλνπ πνπ πεξηέρνληαη ζηηο ζπκβάζεηο θαη ζε άιινπο γξαπηνχο φξνπο κηαο ελδννκηιηθήο 

ζπλαιιαγήο, είλαη ηα πξψηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα δνζεί έκθαζε. Ωζηφζν, αλ νη γξαπηέο 

ξήηξεο είλαη δηθνξνχκελεο ή ιείπνπλ ή εάλ ε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κεξψλ 

δηαθέξεη απφ ηνπο φξνπο ζπλαιιαγήο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο ζπκβάζεηο, ηφηε ε ζπλαιιαγή 

πξέπεη λα νξηνζεηεζεί κε αθξίβεηα εθηηκψληαο ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. 

Απηή ε νξηνζέηεζε απαηηεί πξνζεθηηθή θαη ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ 

πεξηζηάζεσλ πνπ κειεηψληαη. 

 ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ε δηαρείξηζε ηνπ ξίζθνπ θαη ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ γεληθφηεξα, απνηειεί αληηθείκελν εθηελνχο αλαθνξάο ηεο Γξάζεο 
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9 ηνπ ρεδίνπ θαηά ηεο Γηάβξσζεο ηεο Φνξνινγηθήο Βάζεο θαη ηεο Μεηαθνξάο ησλ Κεξδψλ 

θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ζα αλαιπζεί πεξηζζφηεξν ζηελ παξνχζα εξγαζία. Παξφια απηά, ε 

δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ξίζθνπ άπηεηαη ηεο γεληθφηεξεο ελλνηνινγηθήο πξνζέγγηζεο 

πεξί ησλ άπισλ ζηνηρείσλ θαη απηφο είλαη ν θαη ν ιφγνο πνπ θξίλακε ζθφπηκν λα θάλνπκε κηα 

ζχληνκε αλαθνξάο γηα απηά. Άιισζηε, ν ΟΟΑ ζπλεηδεηνπνηεί ηε ζεκαληηθφηεηα πνπ 

ελέρεη ε κεηαθνξά ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ ζηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο θαη γη απηφ 

έρεη αθηεξψζεη ηε Γξάζε 9 εμ νινθιήξνπ σο πξνο ηε θαζνδήγεζε πάλσ ζην δήηεκα απηφ. 

 

Δπηινγή ηεο Καηάιιειεο Μεζόδνπ Σεθκεξίσζεο Σηκώλ ζηηο Δλδννκηιηθέο 

πλαιιαγέο Άπισλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο δηεπθξηλίζεηο θαη ηηο αιιαγέο πνπ ζπκθσλήζεθαλ ζην  BEPS 

Action Plan, ν ΟΟΑ δεκνζίεπζε ηνλ Ινχιην ηνπ 2017  κηα θαηλνχξγηα έθδνζε ησλ 

θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ γηα ηηο 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. 

ηε ζπγθεθξηκέλε έθδνζε ηδηαίηεξε κλεία γίλεηαη ζηε δηαρείξηζε ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ελψ παξέρνληαη αθξηβείο νδεγίεο ζηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο 

κεζφδνπ ηεθκεξίσζεο ησλ ηηκψλ καηαβίβαζεο. 

Βάζεη ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ ηνπ ΟΟΑ (2017, ,para. 6.131) ζηελ επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο κεζφδνπ ηεθκεξίσζεο ηηκψλ  ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο: 

 Η θχζε ηνπ ζρεηηθνχ άπινπ. 

 Η δπζθνιία ζηελ εχξεζε ζπγθξίζηκσλ κε ειεγρφκελσλ ζπλαιιαγψλ. 

 Η δπζθνιία εθαξκνγήο ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ ηηκνιφγεζεο. 

πγθεθξηκέλα νη κέζνδνη πνπ είλαη πην πηζαλφ λα θαλνχλ ρξήζηκνη ζηηο ελ ιφγσ 

πεξηπηψζεηο είλαη: 

 Η κέζνδνο ηεο «ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ηηκήο» (―Comparable Uncontrolled price –

CUP‖) ζηελ πεξίπησζε πνπ κπνξνχλ λα εληνπηζζνχλ αμηφπηζηεο ζπγθξίζηκεο κε 

ειεγρφκελεο ζπλαιιαγέο (OECD Transfer Pricing Guidelines, 2017,  para. 6.146). 
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 Η κέζνδνο ηνπ «επηκεξηζκνχ θέξδνπο» (―Profitsplit‖) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ κπνξνχλ 

λα εληνπηζζνχλ αμηφπηζηεο ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ζπλαιιαγέο (OECD Transfer 

Pricing Guidelines, 2017, para. 6.148). 

 

 

Υξήζε ηερληθώλ απνηίκεζεο 

Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα εληνπηζζνχλ αμηφπηζηεο ζπγθξίζηκεο κε 

ειεγρφκελεο ζπλαιιαγέο παξέρεηαη επηπιένλ ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηερληθψλ απνηίκεζεο γηα 

ηελ εχξεζε ηεο νξζήο ηηκήο κεηαβίβαζεο βάζεη ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ (OECD 

Transfer Pricing Guidelines, 2017, para. 6.153). 

Παξφηη  δελ είλαη πξφζεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ λα 

παξνπζηάζεη κηα πεξίιεςε ησλ ηερληθψλ απνηίκεζεο νχηε λα ππνζηεξίμεη ή λα απνξξίςεη 

θάπνηα κέζνδν σο ηδηαίηεξα θαηάιιειε (OECD Transfer Pricing Guidelines, para 6.156), νη 

ηερληθέο απνηίκεζεο πνπ ππνινγίδνπλ ηελ πξνεμνθιεκέλε αμία ησλ πξνβιεπφκελσλ 

κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ 

άπινπ ζηνηρείνπ, ραξαθηεξίδνληαη σο ηδηαίηεξα ρξήζηκεο φηαλ εθαξκφδνληαη νξζά (OECD 

Transfer Pricing Guidelines, 2017, para. 6.157). 

ηε πεξίπησζε επηινγήο κηαο ηερληθήο απνηίκεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ πξνεμφθιεζε 

κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ νξζφηεηα ησλ 

παξαδνρψλ θαη ησλ παξακέηξσλ ηεο απνηίκεζεο θαζψο  κηα κηθξή κεηαβνιή κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε κεγάιεο δηαθνξέο ζηελ ηηκή πνπ παξάγεη ην κνληέιν (OECD Transfer Pricing 

Guidelines, 2017, para. 6.158).  Γηα ην ιφγν απηφ φηαλ επηιέγνληαη ηερληθέο απνηίκεζεο, κηα 

θαιή πξαθηηθή είλαη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη αλάιπζε επαηζζεζίαο ζην θάθειν ηεθκεξίσζεο 

(OECD Transfer Pricing Guidelines, 2017,  para. 6.160). 

Παξαδνρέο ζε ζρέζε κε ηνλ ξπζκό αλάπηπμεο 

Δίλαη γεληθά αλακελφκελν, φηη ε αμηφπηζηε εθαξκνγή κηαο ηερληθήο απνηίκεζεο κε 

βάζε ηηο πξνβιεπφκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο ζα εμεηάζεη ην πηζαλφ κνηίβν αχμεζεο 

εζφδσλ θαη εμφδσλ βάζεη ηεο ζρεηηθήο εκπεηξίαο ηνπ θιάδνπ θαη ηεο εηαηξείαο κε παξφκνηα 

πξντφληα (OECD Transfer Pricing Guidelines, 2017, para. 6.169) 
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Δπηηόθηα πξνεμόθιεζεο 

Γελ ππάξρεη θάπνην ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ επηηνθίνπ πξνεμφθιεζεο 

πνπ λα είλαη θαηάιιεινο γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ελδννκηιηθψλ ηηκνινγήζεσλ (OECD 

Transfer Pricing Guidelines, 2017,  para. 6.171). Αληηζέησο, αλάινγα θαη κε ηηο πεξηζηάζεηο 

ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη εθείλν ην  πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ή επηηφθηα, πνπ ζα 

αληηθαηνπηξίδεη ηφζν ην επίπεδν ηνπ θηλδχλνπ ζην ζχλνιν ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ηελ 

αλακελφκελε κεηαβιεηφηεηα ησλ δηαθφξσλ πξνβιεπφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψο ξνψλ 

(OECD Transfer Pricing Guidelines, 2017, para. 6.172). 

Ωθέιηκε δσή 

Oη ηερληθέο απνηίκεζεο βαζίδνληαη ζπρλά ζηηο πξνβιεπφκελεο ηακεηαθέο ξνέο πνπ 

αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ππφ εμέηαζε άπινπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ (OECD Transfer Pricing Guidelines, 

2017,  para. 6.174). Η πξνβιεπφκελε σθέιηκε δσή ηνπ άπινπ ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί βάζεη 

ησλ εθάζηνηε δεδνκέλσλ θαη πεξηζηάζεσλ. πγθεθξηκέλα, παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηελ σθέιηκε δσή ηνπ άπινπ είλαη ε θχζε ηνπ, ε δηάξθεηα ηεο πξνβιεπφκελεο 

λνκηθήο πξνζηαζίαο, ν ξπζκφο ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζην ζρεηηθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 

Παξαδνρέο ζε ζρέζε κε ηνπο θόξνπο 

Όηαλ ν ζθνπφο ηεο ηερληθήο απνηίκεζεο είλαη λα απνκνλψζεη ηηο πξνβιεπφκελεο 

ηακεηαθέο ξνέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άπιν, ίζσο είλαη αλαγθαία ε εθηίκεζε θαη ε 

πνζνηηθνπνίεζε ηεο επίδξαζεο ησλ κειινληηθψλ θφξσλ εηζνδήκαηνο ζηηο πξνβιεπφκελεο 

απηέο ηακεηαθέο ξνέο. Οη θνξνινγηθέο επηδξάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε είλαη: 

 Φφξνη πνπ αλακέλεηαη λα επηβιεζνχλ ζηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο. 

 Οθέιε θνξνινγηθψλ απνζβέζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα είλαη δηαζέζηκνη ζηνλ 

εθρσξεηή ηνπ άπινπ, αλ ππάξρνπλ. 

 Φφξνη πνπ αλακέλεηαη λα επηβιεζνχλ ζηνλ ιήπηε ηνπ άπινπ σο απνηέιεζκα ηεο 

κεηαθνξάο, αλ ππάξρνπλ (OECD Transfer Pricing Guidelines, 2017, para. 6.178). 
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Άπια ηνηρεία πνπ είλαη δύζθνιν λα εθηηκεζνύλ (Hard-to-Value-Intangibles) 

Ο φξνο «Άπια ηνηρεία πνπ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ (Hard-to-Value-Intagibles)» 

θαιχπηεη ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή δηθαηψκαηα επί άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα 

ηα νπνία, θαηά ηε ζηηγκή ηεο κεηαβίβαζεο ηνπο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ: α) δελ 

ππάξρνπλ αμηφπηζηα ζηνηρεία θαη β) θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζχλαςεο ησλ ζπλαιιαγψλ, νη ξνέο ή 

ηα έζνδα πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηα κεηαβηβαδφκελα άπια ζηνηρεία ή ηηο 

ππνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνηίκεζε ησλ άπισλ ζηνηρείσλ είλαη εμαηξεηηθά 

αβέβαηεο, θαζηζηψληαο δχζθνιε ηελ πξφβιεςε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο ηεο ζπλαιιαγήο 

πνπ πεξηιακβάλεη ηα άπια απηά ζηνηρεία, θαηά ην ρξφλν ηεο κεηαβίβαζεο. (OECD Transfer 

Pricing Guidelines, 2017, para. 6.189) 

ε πεξηπηψζεηο ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη άπια ζηνηρεία πνπ 

είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο λα ζεσξήζνπλ 

ηα εθ ησλ πζηέξσλ (expost) απνηειέζκαηα σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο θαηαιιειφιεηαο ησλ 

εθ ησλ πξνηέξσλ (exante) ηηκψλ κεηαβίβαζεο (OECD Transfer Pricing Guidelines, 2017,  

para. 6.192). 

Ωζηφζν ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε δελ ζα έρεη εθαξκνγή ζηηο ελδννκηιηθέο 

ζπλαιιαγέο άπισλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ αλ ηζρχεη έλα απφ ηα 

θαησηέξσ (OECD Transfer Pricing Guidelines, 2017, para. 6.193) : 

i. Ο θνξνινγνχκελνο παξέρεη: 

1. Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο εθ ησλ πξνηέξσλ (exante) πξνβιέςεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηε ζηηγκή ηεο κεηαθνξάο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο 

κεηαβίβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ηνπ πσο ππνινγίζηεθαλ νη  θίλδπλνη  

θαζψο θαη ε θαηαιιειφιεηα ηεο εθηίκεζεο ησλ επιφγσο πξνβιέςηκσλ 

γεγνλφησλ θαη άιισλ θηλδχλσλ θαη ηελ πηζαλφηεηα ηεο εκθάληζήο ηνπο. Καη, 

2. Αμηφπηζηεο απνδείμεηο φηη νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ θαη ησλ πξαγκαηηθψλ απνηειεζκάησλ 

νθείιεηαη ζε α) απξφβιεπηεο εμειίμεηο ή γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ κεηά ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα πξνβιεθζνχλ απφ ηηο 

ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο  ηε ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήοή β) κεηαβνιή ηεο 

πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ησλ πξνβιεπφκελλσλ απνηειεζκάησλ, θαη φηη νη 



52 
 

ζπγθεθξηκέλεο πηζαλφηεηεο δελ είραλ ππεξεθηηκεζεί ή ππνεθηηκεζεί 

ζεκαληηθά ηε ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο  

ii. Η κεηαβίβαζε ηνπ δχζθνια λα απνηηκεζεί άπινπ θαιχπηεηαη απφ δηκεξήο ή 

πνιπκεξήο ζπκθσλίεο απνπιεξσκήο κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηνπ εθρσξεηή θαη ηνπ ιήπηε 

πνπ ήηαλ ζε ηζρχ ηελ πεξίνδν ηεο κεηαβίβαζεο. 

iii. Κάζε ζεκαληηθή απφθιηζε κεηαμχ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ θαη ησλ 

πξαγκαηηθψλ απνηειεζκάησλ φπσο αλαθέξνληαη ζην i)2 αλσηέξσ, δελ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ή αχμεζε ηεο απνδεκίσζεο γηα ην άπιν ζε πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν ηνπ 20% ηεο απνδεκίσζεο πνπ είρε θαζνξηζζεί ηε ζηηγκή ηεο 

κεηαβίβαζεο. 

iv. Έρεη πεξάζεη πεξίνδνο εκπνξίαο πέληε εηψλ κεηά ην έηνο θαηά ην νπνίν ην δχζθνια 

λα απνηηκεζεί άπιν δεκηνχξγεζε γηα ηνλ ιήπηε ηνπ άπινπ ηα πξψηα έζνδα απφ κε 

ζπλδεδεκέλα κέξε θαη ζηελ νπνία πεξίνδν εκπνξίαο θάζε ζεκαληηθή απφθιηζε 

κεηαμχ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ θαη ησλ πξαγκαηηθψλ απνηειεζκάησλ 

φπσο αλαθέξνληαη ζην i)2 αλσηέξσ δελ ήηαλ κεγαιχηεξα απφ ην 20% ησλ 

πξνβιέςεσλ γηα απηή ηελ πεξίνδν. 

Ννκηθή θαη νηθνλνκηθή ηδηνθηεζία ησλ Άπισλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ 

ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θάζε ζπλδεδεκέλε 

επηρείξεζε, πέξαλ ηνπ λφκηκνπ ηδηνθηήηε ηνπ άπινπ, ζην βαζκφ πνπ εθηειεί θαζήθνληα, 

ρξεζηκνπνηεί πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή αλαιακβάλεη θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλάπηπμε, ελίζρπζε, ζπληήξεζε, πξνζηαζία θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ άπινπ , ζα πξέπεη λα 

απνδεκηψλεηαη ζηε βάζε ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ  γηα ηηο ζπλεηζθνξέο ηεο. (OECD 

Transfer Pricing Guidelines, 2017, para. 6.71). 

 Απφ φζα αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ, κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε δχν ζεκαληηθά ζεκεία: 

1) Τελ επζπγξάκκηζε ηεο θαηαλνκήο ηωλ θεξδώλ κε ηελ «Γεκηνπξγία Αμίαο» θαη 2) Τα άπια 

ζηνηρεία πνπ είλαη «δύζθνιν λα εθηηκεζνύλ» (Hard-to-Value-Intangibles / HTVI). ηηο 

επφκελεο ελφηεηεο ζα πξνζπαζήζνπκε λα δηεπθξηλίζνπκε πεξαηηέξσ απηέο ηηο δχν 

ελδηαθέξνπζεο πηπρέο ηνπ BEPSActionPlan θαη ησλ ελ ζπλερεία εθδνζεηζψλ θαηεπζπληήξησλ 

νδεγηψλ.  
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4.6 Δπζπγξάκκηζε ηεο θαηαλνκήο ησλ θεξδώλ κε ηελ «Γεκηνπξγία Αμίαο» 

θαη ηελ «Πξαγκαηηθή Οηθνλνκηθή Γξαζηεξηόηεηα» 

 χκθσλα κε ηνλ Schon (2015), ε βαζηθή ψζεζε γηα ηελ θαηάζηξσζε ηνπ ρεδίνπ 

Γξάζεο θαηά ηε Γηάβξσζε ηεο Φνξνινγηθήο Βάζεο θαη ηεο Μεηαθνξάο ησλ Κεξδψλ -  

ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κεηαβίβαζεο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηα άπια ζηνηρεία θαη ηελ θαηαλνκή ησλ 

θηλδχλσλ - ήηαλ ε κείσζε ηνπ βάξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ξπζκίζεσλ, ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

ηεο ηδηνθηεζίαο πνπ απνηέιεζαλ ηε βάζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

εθαξκφζηεθε ε Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ. Σν λέν απηφ ρέδην Γξάζεο, πξνζπαζεί λα 

επζπγξακκίζεη ηελ θαηαλνκή ησλ θεξδψλ κε ηελ «Γεκηνπξγία Αμίαο» θαη ηελ «Πξαγκαηηθή 

Οηθνλνκηθή Γξαζηεξηφηεηα». ην πιαίζην απηφ, ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ εηαηξηψλ 

θαζψο θαη νη ιεηηνπξγίεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

θαηαλνκή ησλ θεξδψλ εληφο ησλ πνιπεζληθψλ νκίισλ. Απηή ε λέα πξνζέγγηζε δελ είλαη 

εχθνιν λα γίλεη αληηιεπηή δεδνκέλνπ φηη ν ΟΟΑ απνξξίπηεη ξεηά έλαλ νξηζηηθφ ζρεκαηηθφ 

θαηακεξηζκφ ησλ εηαηξηθψλ θεξδψλ ζχκθσλα κε νξηζκέλνπο παξάγνληεο, αιιά νχηε 

πξνηείλεη, απφ ηελ άιιε πιεπξά, κηα γεληθεπκέλε κέζνδν δηαρσξηζκνχ ησλ θεξδψλ. 

Οπζηαζηηθά, ν ΟΟΑ πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη κηα αιιαγή ζηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ησλ 

ελδννκηιηθψλ ηηκνινγήζεσλ, ρσξίο θακία ξεηή παξαίηεζε απφ ηελ παιηά πεπνίζεζε. Η λέα 

εζηίαζε ζηελ «πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα» θαη ζηελ «δεκηνπξγία αμίαο» 

παξνπζηάδεηαη σο κηα απιή ηξνπνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο Αξρήο ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ. 

 Μηα πξνζεθηηθή αλάγλσζε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο θαλεξψλεη πξάγκαηη, φηη ζε πνιιά 

ζεκεία επηρεηξείηαη κηα ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηεο Αξρήο ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ πξνθεηκέλνπ 

λα νξηνζεηεζνχλ νξηζκέλα ζεκαληηθά δεηήκαηα πεξί ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, πξνηξέπεη ηηο θνξνινγηθέο αξρέο λα θαηαινγίδνπλ ζπκθσλίεο, ξήηξεο 

πξνζαξκνγήο θαη ελδερφκελεο πιεξσκέο κε βάζε ην ηη ζα ζπκθσλνχζαλ ηα κε ζπλδεδεκέλα 

κέξε. Δίλαη εκθαλέο φηη ηα άπια ζηνηρεία είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ επεηδή δελ ππάξρνπλ 

εχινγα ζπγθξίζηκα παξαδείγκαηα γηα φιεο ηηο πηζαλέο πεξηπηψζεηο ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ, σζηφζν ν ΟΟΑ δελ έθαλε θάπνην νπζηαζηηθφ βήκα γηα λα μεπεξάζεη ηελ 

Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη. 

 Η ζηάζε ηνπ ΟΟΑ έρεη επηθξηζεί θαη απφ ηελ αθαδεκατθή θαη επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα, ηδίσο ζε ζρέζε κε ηελ, κάιινλ, αζαθή έλλνηα ηεο «Πξαγκαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο» θαη ηεο «Γεκηνπξγίαο Αμίαο» θαζψο θαη γηα ηελ έιιεηςε ζπλνρήο κε ηελ 

παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε θαη εθαξκνγή ηεο Αξρήο ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ.  
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 Οη Devereux & Vella (2014), δηαπηζηψλνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο φηη ελψ ην ρέδην 

Γξάζεο θαηά ηεο Γηάβξσζεο ηεο Φνξνινγηθήο Βάζεο θαη ηεο Μεηαθνξάο ησλ Κεξδψλ 

παξνπζηάδεη κελ ζπλεθηηθά θαη μεθάζαξα ηηο θηινδνμίεο ηνπ θαη επηδηψθεη λα πξνζεγγίζεη 

ηνικεξά νξηζκέλα δηθνξνχκελα δεηήκαηα πεξί ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ηαπηφρξνλα θαη νξηζκέλα ζεκαληηθά λνκνζεηηθά θσιχκαηα θαη πεξηπινθέο. 

Ο David Ernick (2015), ζρνιηάδεη ηα παθέηα ζπδεηήζεσλ (discussion drafts) πνπ 

εμέδσζε ν ΟΟΑ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, αλαθνξηθά κε ηα φζα είραλ πξνηαζεί ζηα ζρέδηα 

δξάζεο 8-10 ηνπ BEPS. Σα θείκελα ησλ ζπδεηήζεσλ απηψλ εζηηάζηεθαλ ζηηο κεζφδνπο 

δηαρσξηζκνχ ηνπ θέξδνπο (Profit Split Draft) θαη ζηηο κεζφδνπο απνηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ, 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ θαη εηδηθψλ κέηξσλ (Risk Draft). Ο ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη φηη ν 

θίλδπλνο λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα λέα νξνινγία γηα δεηήκαηα θαίξηαο ζεκαζίαο, ρσξίο λα 

ππάξρνπλ αληηθεηκεληθνί θαη μεθάζαξνη νξηζκνί γηα απηέο ηηο νξνινγίεο, κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε ειεχζεξε κεηάθξαζε ησλ πξνηάζεσλ ηνπ ΟΟΑ θαη ζε νπζηψδε πξνβιήκαηα. Λέμεηο 

φπσο «νινθιήξσζε» (integration), «αιιειεμάξηεζε» (interdependence) θαη «ζπλέξγηεο» 

(synergies), απνηεινχλ παξαδείγκαηα ηεο παξαπάλσ παξαηήξεζεο. πλερίδνληαο, ν 

ζπγγξαθέαο παξαηεξεί, εχζηνρα, φηη νη πνιπεζληθέο εηαηξίεο είλαη νξγαλσκέλεο γηα λα 

επσθειεζνχλ απφ ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δξάζε κε νινθιεξσκέλν, 

αιιεινεμαξηψκελν θαη ζπλεξγεηηθφ ηξφπν. Δμ‘ νξηζκνχ, ε κεηξηθή ελφο πνιπεζληθνχ 

νκίινπ, έρεη ηνλ έιεγρν θάζε άιιεο ζπγαηξηθήο θαη κέινπο ηνπ νκίινπ θαη κπνξεί λα 

απαηηήζεη απφ απηνχο λα ζπλεξγαζηνχλ κε νινθιεξσκέλν ηξφπν γηα ην θνηλφ θαιφ ηνπ 

νκίινπ. Γελ είλαη ζαθέο πψο ζα κπνξνχζε πνηέ λα απνδεηρζεί φηη απηά ηα πξάγκαηα δελ 

ππάξρνπλ κέζα ζε έλαλ πνιπεζληθφ φκηιν. πλνςίδνληαο, ν ζπγγξαθέαο δηαηεξεί ηηο 

επηθπιάμεηο ηνπ πξνο ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ΟΟΑ λα πξνζεγγίζεη νξηζκέλα θιέγνληα 

δεηήκαηα ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. Δθηηκάεη φηη πεξηπιέθνληαη ζεκαληηθά νη 

δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη φηη εληνπίδνληαη νξγαληθέο αζάθεηεο ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ 

νδεγηψλ. 

Σέινο, ε Silberztein (2015), επηζεκαίλεη ζην άξζξν ηεο ηηο πξνθιήζεηο εθαξκνγήο ηεο 

Αξρήο ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ ζηελ Σειηθή Έθζεζε ηνπ ΟΟΑ αλαθνξηθά κε ην ρέδην 

Γξάζεο θαηά ηεο Γηάβξσζεο ηεο Φνξνινγηθήο Βάζεο θαη ηεο Μεηαθνξάο ησλ Κεξδψλ. 

πγθεθξηκέλα, εμεηάδεη δχν βαζηθά δεηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο Αξρήο ησλ Ίζσλ 

Απνζηάζεσλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο, απηά ηεο «δηθαηνζχλεο» θαη ηεο «νπζίαο». Δίλαη 

απηνλφεην φηη ε «δηθαηνζχλε» είλαη θάηη πνπ ην επηδηψθνπλ φια ηα πνιηηηζκέλα θαη 

αλεπηπγκέλα θξάηε. Ωζηφζν, είλαη ακθίβνιν φηη φιεο νη ρψξεο έρνπλ ηελ ίδηα άπνςε ζρεηηθά 
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κε ην ηη ζα έπξεπε λα είλαη κηα δίθαηε θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Απφ 

επηρεηξεκαηηθήο απφςεσο, ε δηθαηνζχλε αθνξά ζε κεγάιν βαζκφ ην θξάηνο δηθαίνπ (δειαδή 

ηε λνκηθή δηάζηαζε ηνπ δεηήκαηνο) θαη ηελ πξνβιεςηκφηεηα (ησλ πηζαλψλ θπξψζεσλ πνπ 

κπνξεί λα έρεη ε δηελέξγεηα θάπνησλ παξάηππσλ επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ). Σν ζέκα ηεο 

«νπζίαο» εγείξεη επίζεο δχζθνιεο εξσηήζεηο. Δλψ ε νπζία είλαη κηα δηαρξνληθά ππάξρνπζα 

αληίιεςε ζηελ δηεζλή θνξνινγία, δελ ππάξρεη, σζηφζν, ζπλαίλεζε σο πξνο ηελ θαζνιηθή ηεο 

ζεκαζία, σο πξνο ην πψο πξέπεη λα κεηξεζεί θαη πνηεο ζα πξέπεη λα είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο 

απνηπρίαο, έηζη ψζηε λα ζεσξεζεί αλεπαξθήο. Η ζπγγξαθέαο θαηαιήγεη ζην φηη ε Αξρή ησλ 

Ίζσλ Απνζηάζεσλ απνηειεί έλα κέζν γηα ηελ επίηεπμε ελφο πγηνχο θαη ζπγθεθξηκέλνπ 

ζηφρνπ πνιηηηθήο. Γελ κπνξεί φκσο απφ κφλε ηεο λα επηιχζεη νιφθιεξν ην θάζκα ησλ 

δηεζλψλ θνξνινγηθψλ δεηεκάησλ, γη απηφ θαη ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ άιια κέηξα, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη θαζεκεξηλέο θαη ππαξθηέο πξνθιήζεηο, ηα νπνία λα 

ελζσκαησζνχλ θαη ζηηο νδεγίεο ηνπ ΟΟΑ αλαθνξηθά κε ηελ δηαρείξηζε ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ. 

Οη Andrus & Oosterhuis (2017), παξνπζηάδνπλ δηεμνδηθά ζην άξζξν ηνπο νξηζκέλα 

θαίξηα ζεκεία πνπ πξαγκαηεχεηαη ε Σειηθή Έθζεζε ηνπ ΟΟΑ ζρεηηθά κε ηελ δεκηνπξγία 

αμίαο κέζσ ηεο δηελέξγεηαο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. χκθσλα κε ηα φζα παξαζέηνπλ, 

έλα ηδηαίηεξα ακθηζβεηνχκελν κέξνο ησλ νδεγηψλ ηνπ ΟΟΑ, γηα ηα άπια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, ζρεηίδεηαη κε ηε πξνζέγγηζε ηεο άπιεο ηδηνθηεζίαο θαη ην δηθαίσκα δηαθφξσλ 

ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ζηα θέξδε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε άπισλ αγαζψλ. 

χκθσλα κε ηηο νδεγίεο απηέο ε αλάιπζε ησλ ελδννκηιηθψλ ηηκνινγήζεσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ εκπιέθνληα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πξέπεη λα μεθηλά κε ηελ κειέηε ησλ ζρεηηθψλ 

ζπκβάζεσλ θαη ζπκθσληψλ. 

Μέρξη πξφηηλνο, ε νληφηεηα πνπ ραξαθηεξίδνληαλ σο «ηδηνθηήηεο» ηνπ άπινπ 

ζηνηρείνπ, βάζεη απηψλ ησλ ζπκβάζεσλ, ζα αληηκεησπίδνληαλ θαη σο ν ηδηνθηήηεο ηνπ άπινπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπλαιιαγήο ηεο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο. 

Ωζηφζν, ε ίδηα ζπκθσλία δελ παξαηεξείηαη θαη σο πξνο ην ζθέινο επηκεξηζκνχ ησλ 

εηζνδεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ησλ άπισλ απηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Η 

λέα θαηεχζπλζε πνπ ζηνρεχεη λα ραξάμεη ην BEPS Action Plan, πξνβιέπεη φηη νη 

ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αμία ησλ άπισλ αγαζψλ πξέπεη λα 

αληακείβνληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ησλ άπισλ απηψλ ζηνηρείσλ, γηα ηηο εηζθνξέο πνπ ηνπο 

αλαινγνχλ. Οη ζπλεηζθνξέο ζηελ άπιε αμία κπνξνχλ λα έρνπλ ηε κνξθή εθηέιεζεο 

ιεηηνπξγηψλ, ηελ παξνρή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηε 
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ρξεκαηνδφηεζε ηεο άπιεο αλάπηπμεο ή ηελ αλάιεςε θηλδχλσλ. Οη αληακνηβέο πνπ 

παξέρνληαη ζε νληφηεηεο πνπ παξέρνπλ ηέηνηεο ζπλεηζθνξέο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθέο θαη, 

ηδίσο γηα ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ, κπνξνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ 

απνδεκηψζεηο βάζεη ελφο κεξηδίνπ ησλ θεξδψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ 

άπινπ ζηνηρείνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε έθζεζε επηδηψθεη λα αληηζηξέςεη ηελ αληίιεςε φηη ν 

ηδηνθηήηεο ελφο βαζηθνχ άπινπ ζηνηρείνπ κπνξεί λα δηεθδηθήζεη φια ηα ππφινηπα θέξδε ηεο 

επηρείξεζεο αθνχ αληακείβεη νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο ρακεινχ θηλδχλνπ ή ξνπηίλαο. Αληί 

απηνχ, ηα κέξε πνπ εθηεινχλ θξίζηκεο ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε θαη 

εθκεηάιιεπζε ησλ άπισλ αγαζψλ κπνξνχλ λα δηθαηνχληαη νπζηαζηηθέο αληακνηβέο γηα ηηο 

ζπλεηζθνξέο ηνπο, δηθαηνινγψληαο έηζη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο «επζπγξάκκηζεο ηεο 

θαηαλνκήο ησλ θεξδψλ κε ηελ «Γεκηνπξγία Αμίαο» θαη ηελ «Πξαγκαηηθή Οηθνλνκηθή 

Γξαζηεξηφηεηα». Παξφια απηά, θάηη ηέηνην είλαη πνιχ πην δχζθνιν λα απνηηκεζεί ζηελ 

πξάμε, απ‘ φηη ζηε ζεσξία, κηαο πνπ ν εληνπηζκφο ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ θάζε ζπλδεδεκέλνπ 

κέξνπο ζην ηειηθφ απνηέιεζκα, είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξνο θαη πεξίπινθνο, ελψ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ εκπιέθνληαη θαη άπια ζηνηρεία πνπ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ, ζηηο 

ζπλαιιαγέο, ηα πξάγκαηα πεξηπιέθνληαη αθφκα πην πνιχ. 

 

4.7 Άπια ηνηρεία πνπ είλαη δύζθνιν λα εθηηκεζνύλ (Hard-to-Value-Intangibles) 

 Ο φξνο «Άπια ηνηρεία πνπ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ (Hard-to-Value-

Intangibles)» θαιχπηεη άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή δηθαηψκαηα επί άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία, θαηά ηε ζηηγκή ηεο κεηαβίβαζήο ηνπο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ: (α) δελ ππάξρνπλ αμηφπηζηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία θαη (β) θαηά ηε ζηηγκή ηεο 

ζχλαςεο ησλ ζπλαιιαγψλ, νη ξνέο ή ηα έζνδα πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηα 

κεηαβηβαδφκελα άπια ζηνηρεία ή νη ππνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνηίκεζε ησλ 

άπισλ ζηνηρείσλ είλαη εμαηξεηηθά αβέβαηεο, θαζηζηψληαο δχζθνιε ηελ πξφβιεςε ηνπ ηειηθνχ 

απνηειέζκαηνο ηεο ζπλαιιαγήο πνπ πεξηιακβάλεη ηα άπια απηά ζηνηρεία, θαηά ην ρξφλν ηεο 

κεηαβίβαζεο. 

 Γηα ηελ νπζηαζηηθφηεξε θαηαλφεζε ηεο παξαπάλσ έλλνηαο, ε Γξάζε 8 πξνβιέπεη 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (ζπλαιιαγέο) φπνπ κπνξεί λα εκπιέθνληαη άπια ζηνηρεία πνπ είλαη 

δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) κεξηθή 

κεηαβίβαζε άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, (β) κεηαβίβαζε άπισλ ζηνηρείσλ ηα νπνία δελ 

αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εκπνξηθά, παξά κφλν αξθεηφ θαηξφ κεηά ηε ζπλαιιαγή, γ) 
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έλα άπιν ζηνηρείν δελ ζεσξείηαη σο «δχζθνιν πξνο εθηίκεζε», αιιά εκπιέθεηαη ζηελ 

δεκηνπξγία (ή ζπλδέεηαη άκεζα) κε έλα άπιν ζηνηρείν πνπ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί, δ) δελ 

ππάξρεη ζαθήο εηθφλα ηνπ ζθνπνχ ηεο αμηνπνίεζεο ελφο άπινπ ζηνηρείνπ θαηά ηε ζηηγκή ηεο 

κεηαβίβαζεο (απηφ θαζηζηά ηηο πξνβιέςεηο εμαηξεηηθά αβέβαηεο), ε) ε κεηαβίβαζε άπισλ 

ζηνηρείσλ πνπ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ, ζε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε κε ζθνπφ ηελ 

εθάπαμ πιεξσκή θαη (ζη) ην άπιν ζηνηρείν ρξεζηκνπνηείηαη ζην πιαίζην κηαο ξχζκηζεο 

ζπλεηζθνξάο θφζηνπο (Cost Contribution Arrangement). 

 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσ, ε Γξάζε 8 πξνηξέπεη ηηο θνξνινγηθέο αξρέο λα 

πξνβαίλνπλ ζε κηα εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε, δειαδή ζηελ επαιήζεπζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο ζπλαιιαγήο κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή έθβαζε ηεο ζπλαιιαγήο, θαη φρη κε 

ππνζέζεηο θαηά ηε ζηηγκή ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηεο. Σν ζθεπηηθφ πίζσ απφ απηφ ην κέηξν 

είλαη φηη νη θνξνινγηθέο αξρέο πιήηηνληαη απφ ηελ αζπκκεηξία ηεο πιεξνθφξεζεο θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηδηαίηεξα δε απηψλ πνπ εκπεξηέρνπλ άπια 

ζηνηρεία πνπ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, νη θνξνινγηθέο αξρέο ζα 

πξέπεη λα επαλαμηνινγήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θνξνινγνχκελνπ εάλ νη εθ ησλ πξνηέξσλ 

πξνβιέςεηο δηαθέξνπλ, ζεκαληηθά, απφ ηα εθ ησλ πζηέξσλ απνηειέζκαηα. Η δηαθνξά απηή 

θάζε απηή δελ απνηειεί επαξθέο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ζπλαιιαγήο κε δφιν, γη απηφ θαη 

απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη θνξνινγηθέο αξρέο κπνξνχλ λα 

εμεηάζνπλ εάλ νη εθ ησλ πξνηέξσλ πξνβιέςεηο ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ Αξρή ησλ Ίζσλ 

Απνζηάζεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα πξαγκαηηθά (εθ ησλ πζηέξσλ) απνηειέζκαηα ηεο 

ζπλαιιαγήο. Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο επαιήζεπζεο, νη θνξνινγηθέο αξρέο πξνηξέπνληαη λα 

εμεηάζνπλ ην «θαηά πφζν ν θνξνινγνχκελνο έιαβε ππφςε ηηο ινγηθά πξνβιέςηκεο εμειίμεηο 

ή γεγνλφηα θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο κεηαβίβαζεο γηα ηε 

κεηαθνξά ηέηνησλ άπισλ ζηνηρείσλ ή δηθαησκάησλ ζε άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία». 

 χκθσλα κε ηνπο πξνηεηλφκελνπο θαλφλεο ηνπ ΟΟΑ, νη θνξνινγηθέο αξρέο πξέπεη 

λα ιακβάλνπλ ππφςε «εάλ νη πιεξνθνξίεο ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη ηα εθ ησλ πζηέξσλ 

απνηειέζκαηα κηαο ελδννκηιηθήο ζπλαιιαγήο, ζα κπνξνχζαλ ή ζα έπξεπε ινγηθά λα ήηαλ 

γλσζηέο απφ ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζχλαςεο ηεο ζπλαιιαγήο». 

Απηή ε δήισζε κπνξεί λα εξκελεπηεί σο κηα απαηηνχκελε δηπιή αμηνιφγεζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ελφο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, θάηη πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

επηπξφζζεηεο επηπινθέο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ – ηφζν σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξέπεη 

λα αθνινπζεζνχλ, φζν θαη σο πξνο ην θφζηνο ηνπ ειέγρνπ. Η θνξνινγηθή δηνίθεζε ζα πξέπεη 
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λα εμεηάζεη, αξρηθά, ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα λα 

δηαπηζηψζεη εάλ νη εμειίμεηο ή ηα γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ζε εθ ησλ πζηέξσλ απνηειέζκαηα 

ήηαλ εχινγα πξνβιέςηκα. Έπεηηα, αλ ηα απνηειέζκαηα ήηαλ επιφγσο πξνβιέςηκα, αιιά δελ 

ζπκπεξηιήθζεθε θάπνηα ζρεηηθή πξφβιεςε ζηελ αξρηθή ζπλαιιαγή, ε θνξνινγηθή δηνίθεζε 

επαλαμηνινγεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θνξνινγνχκελνπ βάζεη ησλ εθ ησλ πζηέξσλ 

απνηειεζκάησλ. 

 Αλ θάηη ηέηνην εθαξκνζηεί θαζνιηθά ζηελ πξάμε ηφηε ε εμάξηεζε απφ ηα εθ ησλ 

πζηέξσλ απνηειέζκαηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ξηδηθή απφθιηζε απφ ηελ Αξρή ησλ Ίζσλ 

Απνζηάζεσλ, ε νπνία φκσο ελδέρεηαη λα ζπλνδεχεηαη απφ κεγαιχηεξεο πεξηπινθφηεηεο θαη 

πξνβιήκαηα απ‘ φζα ζπλνδεχνληαη απφ ηελ ρξήζε ηεο ππάξρνπζαο κεζφδνπ. Η Αξρή ησλ 

Ίζσλ Απνζηάζεσλ βαζίδεηαη ζηελ πξνζνκνίσζε ηεο πηζαλήο ζπκθσλίαο κεηαμχ 

αλεμαξηήησλ κεξψλ ζε κηα θαηάζηαζε παξφκνηα κε ηελ ειεγρφκελε ζπλαιιαγή. Απηφ 

εγείξεη, εχινγα, ην εξψηεκα ηνπ πψο ηα αλεμάξηεηα κέξε πνπ εκπιέθνληαη ζε ζπλαιιαγέο 

άπισλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ, ζα κπνξνχζαλ λα γλσξίδνπλ ηα εθ ησλ 

πζηέξσλ απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ άπισλ απηψλ 

ζηνηρείσλ, θαηά ηε ζηηγκή δηελέξγεηαο ηεο ζρεηηθήο ζπλαιιαγήο. Η έλλνηα ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ, ππνδειψλεη φηη ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε είλαη αβέβαηα γηα πηζαλά απνηειέζκαηα. Βαζίδνληαη ζηηο δηθέο ηνπο πξνβιέςεηο θαη 

πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο φηαλ νη δχν πιεπξέο θαηαιήμνπλ ζε ζπλαίλεζε. 

 Απηή ε πξνζέγγηζε ηεο Γξάζεο 8 έρεη ζρνιηαζηεί δηεμνδηθά απφ πιήζνο ζπγγξαθέσλ 

θαη αθαδεκατθψλ. O Henshall (2013), ππνζηεξίδεη ζην έξγν ηνπ φηη νη εθ ησλ πζηέξσλ 

εθηηκήζεηο δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ή ηηο πνιπεζληθέο 

εηαηξίεο. Σν χςνο ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ ελδννκηιηθψλ ηηκνινγήζεσλ θαζνξίδνληαη, εθ ησλ 

πξνηέξσλ, βάζεη ησλ θαιχηεξσλ δηαζέζηκσλ πξνβιέςεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα δηαζέζηκα 

ζηνηρεία (ηνπ παξφληνο θαη ηνπ παξειζφληνο). Η πξνζαξκνγή ησλ ελδννκηιηθψλ 

ηηκνινγήζεσλ πνπ ππνινγίδνληαη βάζεη πξαγκαηηθψλ θαη απξφβιεπησλ (κεηαγελέζηεξσλ) 

γεγνλφησλ, είλαη αζηαζήο θαη ελδερνκέλσο αβάζηκε. Ο ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη επίζεο θαη 

ζηνλ θχθιν δσήο ησλ άπισλ ζηνηρείσλ (δίδνληαο έκθαζε ζε απηά πνπ είλαη δχζθνιν λα 

εθηηκεζνχλ), επηζεκαίλνληαο φηη κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ζχληνκνο θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

πςεινχο θηλδχλνπο θαη αβεβαηφηεηεο. Ωο εθ ηνχηνπ, εληζρχεηαη ε άπνςε φηη ε δηελέξγεηα 

νξζψλ ελδννκηιηθψλ ηηκνινγήζεσλ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα πνπ ζα ήηαλ 

δηαζέζηκα ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαηά ηε ζηηγκή ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλαιιαγήο 

θαη φρη ζηα ππνζεηηθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία ελδέρεηαη λα κελ πξνθχςνπλ πνηέ. 
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 Γχν ρξφληα λσξίηεξα, ην 2011, ν Bullen εμέηαζε ην ίδην αθξηβψο δήηεκα ζην βηβιίν 

ηνπ, απηφ δειαδή ηεο εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζεο ηεο ζπλάθεηαο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ δηελέξγεηα κηαο ελδννκηιηθήο ζπλαιιαγήο. Σν ακθηιεγφκελν δήηεκα, 

ζχκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα, είλαη ην αλ νη θνξνινγηθέο αξρέο επηηξέπεηαη λα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη γλσζηέο θαηά ηνλ ρξφλν ηεο αμηνιφγεζεο (κεηαγελέζηεξα 

δειαδή ηεο ζχλαςεο κηαο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο), αιιά νη νπνίεο δελ ήηαλ νχηε γλσζηέο 

νχηε επιφγσο πξνβιέςηκεο θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζχλαςεο ηεο ειεγρφκελεο ζπλαιιαγήο. 

 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη ηα ζρφιηα ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ ρψξνπ, νη νπνίνη 

θιήζεθαλ λα ζπλδξάκνπλ ηε γλψκε ηνπο αλαθνξηθά κε ην ρέδην Γξάζεο ηνπ ΟΟΑ θαηά 

ηεο Γηάβξσζεο ηεο Φνξνινγηθήο Βάζεο θαη ηεο Μεηαθνξάο ησλ Κεξδψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηα ζρφιηά ηνπο πάλσ ζηηο δηαηάμεηο ηεο Γξάζεο 8. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί 

φηη ν ΟΟΑ πξνζθαιεί ζπλερψο ηνλ ζρνιηαζκφ θάζε ελδηαθεξφκελνπ πάλσ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα κέζσ ηεο αλνηρηήο πιαηθφξκαο ζπδεηήζεσλ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ (discussion draft). Η εγγελήο αβεβαηφηεηα ησλ πξνβιέςεσλ είλαη έλα απφ ηα 

βαζηθά δεηήκαηα πνπ πξνβιεκαηίδεη ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα. Οη εθ ησλ πξνηέξσλ 

πξνβιέςεηο ζπλδένληαη πάληνηε κε αβεβαηφηεηεο θαη πνιιέο πνιπεζληθέο εηαηξίεο 

αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηνλ εχζηνρν ζρεκαηηζκφ ηνπο. Η δπζθνιία απηή 

πθίζηαηαη εμίζνπ ην ίδην ηφζν γηα ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ φζν 

θαη γηα ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηξίησλ (αλεμάξηεησλ) κεξψλ. Η επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή 

θαλεξψλεη παξαδείγκαηα φπνπ εηαηξίεο επέλδπζαλ ειάρηζηα θεθάιαηα ζε άπια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, αιιά ηα απνηειέζκαηα ππεξέβεζαλ ηηο πξνζδνθίεο θαη αληηζηξφθσο. πλεπψο, ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη εθ ησλ πξνηέξσλ πξνβιέςεηο ελδέρεηαη λα είλαη (ζεκαληηθά) 

δηαθνξεηηθέο απφ ηα εθ ησλ πζηέξσλ απνηειέζκαηα, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

καδηθή επαλεθηίκεζε ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ κε άπια ζηνηρεία πνπ είλαη δχζθνιν λα 

εθηηκεζνχλ, κε βάζε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 8. 

 Έλα αθφκα δήηεκα πνπ εγείξεη πξνβιεκαηηζκνχο είλαη φηη νη πξνζαξκνγέο ησλ ηηκψλ 

δελ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλεο ζηελ πξάμε. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη εκπνξηθέο ζπκβάζεηο 

δελ πξνβιέπνπλ ξήηξεο πξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ. Δπηπιένλ, ζα ήηαλ αθειέο λα ππνζέζνπκε 

φηη έλα αλεμάξηεην κέξνο πνπ έρεη επσθειεζεί απφ κηα δηαθνξά (κεηαμχ ησλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ ππνζέζεσλ θαη ησλ εθ ησλ πζηέξσλ απνηειεζκάησλ), ζα ζπκθσλνχζε λα 

επαλαδηαπξαγκαηεπζεί ηελ ηηκή. Δπηπξνζζέησο δελ ζα πξέπεη λα παξαβιεθηεί φηη ε αμία ησλ 

άπισλ ζηνηρείσλ είλαη ζρεηηθά ξεπζηή. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έλα άπιν ζηνηρείν κεηαβηβάδεηαη, 

ν απνδέθηεο δχλαηαη λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ή κείσζε ηεο αμίαο ηνπ. Απηφ 
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ηζρχεη ηδηαίηεξα φηαλ κεηαβηβάδνληαη άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε αξρηθφ (πξψηκν) ζηάδην 

(αλ θαη απηφ ζα κπνξνχζε λα ηζρχεη θαη γηα ηα ψξηκα άπια αγαζά). Η δηαθνξά κεηαμχ ησλ εθ 

ησλ πξνηέξσλ πξνβιέςεσλ θαη ησλ εθ ησλ πζηέξσλ απνηειεζκάησλ κπνξεί ζπλεπψο λα 

πξνθχςεη απφ ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ απνδέθηε λα αλαπηχμεη, λα 

εληζρχζεη, λα δηαηεξήζεη, λα πξνζηαηεχζεη θαη λα εθκεηαιιεπηεί ηα άπια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ – ηα ιεγφκελα DEMPE functions (Develop, Enhance, 

Maintain, Protect, Exploit). 

 Σα DEMPE functions είλαη αθφκα έλα δήηεκα ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ άπισλ 

ζηνηρείσλ πνπ έρεη δερζεί ζεκαληηθή θξηηηθή. Έζησ φηη δχν ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 

μεθηλνχλ απφ θνηλνχ έλα λέν ζρέδην γηα ηελ αλάπηπμε ελφο άπινπ ζηνηρείνπ. Σν έλα κέξνο 

θαηέρεη ην άπιν ζηνηρείν θαη παξέρεη ηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ. Τπνζέηνπκε 

φηη ζα εθηειέζεη επίζεο θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

ρξεκαηνδνηηθνχ θηλδχλνπ. Σν άιιν κέξνο δηαρεηξίδεηαη ην αλαπηπμηαθφ έξγν, εθηειεί φιεο 

ηηο ζρεηηθέο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ειέγρεη ηνπο αλαπηπμηαθνχο θηλδχλνπο θαη είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ φηαλ νινθιεξσζεί ε 

αλάπηπμή ηνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, εθηειεί ηηο πεξηζζφηεξεο, αλ φρη φιεο, απφ ηηο ιεηηνπξγίεο 

DEMPE. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ην κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ αλακελφκελσλ απνδφζεσλ απφ 

ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ θαηαλέκεηαη ζηνλ επηρείξεζε πνπ εθηειεί ηηο 

ιεηηνπξγίεο DEMPE θαη φρη ζηελ επηρείξεζε πνπ θαηέρεη ην άπιν απηφ ζηνηρείν, βάζεη ησλ 

φζσλ πξνβιέπνληαη ζηελ Γξάζε 8 ηεο Σειηθήο Έθζεζεο ηνπ ΟΟΑ (Andrus & Oosterhuis, 

2017).  

 

4.8 Κίλδπλνο Γηπιήο Φνξνιόγεζεο 

 Μία ππαξθηή αλεζπρία πνπ πεγάδεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο Γξάζεο 8 

ηνπ ζρεδίνπ ηνπ ΟΟΑ, είλαη απηή ηνπ θηλδχλνπ ηεο δηπιήο θνξνιφγεζεο πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςεη απφ ηνλ έιεγρν ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηεχνληαη άπια ζηνηρεία πνπ είλαη δχζθνιν 

λα εθηηκεζνχλ. πγθεθξηκέλα, εάλ ε ηηκή κεηαβίβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ ειεγρφκελε 

ζπλαιιαγή απνθιίλεη απφ ηελ ηηκή πνπ ζα νξίδνληαλ βάζεη ηεο Αξρήο ησλ Ίζσλ 

Απνζηάζεσλ, ηφηε ε θνξνινγηθή δηνίθεζε ελδέρεηαη λα δηνξζψζεη ινγαξηαζκνχο ηεο 

ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο έηζη ψζηε ηα απνηειέζκαηα λα επζπγξακκηζηνχλ κε ηα 

πξαγκαηηθά θνξνινγεηέα θέξδε. ηελ πεξίπησζε απηή, ε θνξνινγηθή δηνίθεζε ηνπ άιινπ 

ζπκβαιιφκελνπ θξάηνπο πξνβαίλεη ζηελ αληίζηνηρε πξνζαξκνγή ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ 
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ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. Ωζηφζν, ην πξφηππν ζχκβαζεο απαηηεί ηελ αληίζηνηρε πξνζαξκνγή 

απφ ην άιιν ζπκβαιιφκελν θξάηνο κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θχξηα πξνζαξκνγή 

βαζίζηεθε ζηελ Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ. 

 Αο ππνζέζνπκε, γηα παξάδεηγκα, φηη δχν ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ζπκθψλεζαλ 

ζηελ ηηκή κεηαβίβαζεο ελφο άπινπ ζηνηρείνπ, βαζηζκέλεο ζε εθ ησλ πξνηέξσλ πξνβιέςεηο. 

Σε ζηηγκή πνπ νη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο έιαβαλ κέξνο ζηελ ειεγρφκελε ζπλαιιαγή, 

πίζηεπαλ εχινγα φηη νη πξνβιέςεηο ηνπο ήηαλ ζχκθσλεο κε κηα αληίζηνηρε ζπλαιιαγή κεηαμχ 

αλεμάξηεησλ κεξψλ (εθαξκνγή ηεο Αξρήο ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ). Οη ζπλδεδεκέλεο 

επηρεηξήζεηο πξνζδηφξηζαλ έλαλ αξηζκφ παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηα 

κειινληηθά απνηειέζκαηα ηεο ζπλαιιαγήο, ελψ παξάιιεια απνδίδνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα 

πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ζε θάζε παξάγνληα. Φαίλεηαη, ζηε ζπλέρεηα, φηη νξηζκέλνη 

παξάγνληεο επεξέαζαλ πεξηζζφηεξν ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ηεο ζπλαιιαγήο, ηα νπνία, 

σζηφζν, ήηαλ ειάρηζηα πξνβιέςηκα απφ ηε ζθνπηά ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Η 

θνξνινγηθή δηνίθεζε πνπ δηελήξγεζε ηνλ έιεγρν ηεο ζπλαιιαγήο θαηέιεμε ζε δηαθνξεηηθφ 

ζπκπέξαζκα βαζηζκέλε ζε δεδνκέλα πνπ ειήθζεζαλ εθ ησλ πζηέξσλ. Θεψξεζε φηη νη 

ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ζα έπξεπε λα έρνπλ απνδψζεη πςειφηεξεο πηζαλφηεηεο ζηνπο 

παξάγνληεο πνπ ηειηθά επεξέαζαλ ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ηεο ζπλαιιαγήο. Σν 

απνηέιεζκα κηαο ηέηνηαο αζπκβαηφηεηαο είλαη κηα απφθιηζε απφ ηελ Αξρή ησλ Ίζσλ 

Απνζηάζεσλ, θαηά ηελ πξνζαξκνγή ησλ θεξδψλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ απφ ηελ θνξνινγηθή 

αξρή. Ωο εθ ηνχηνπ, ε θνξνινγηθή δηνίθεζε ηνπ έηεξνπ ζπκβαιιφκελνπ θξάηνπο (ζην νπνίν 

εδξεχεη ε άιιε ζπλαιιαζζφκελε επηρείξεζε ηνπ παξαδείγκαηνο) κπνξεί λα απνξξίςεη ηελ 

αληίζηνηρε πξνζαξκνγή (πνπ δηελήξγεζε ε θνξνινγηθή αξρή ηνπ πξψηνπ θξάηνπο) ζε ζρέζε 

κε ηελ πξνζαξκνγή πνπ ζηεξίρζεθε ζηελ Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ. ηελ νπζία, ε 

θαηάζηαζε απηή ραξαθηεξίδεηαη σο νηθνλνκηθή δηπιή θνξνινγία - ε θνξνιφγεζε ηνπ ίδηνπ 

θέξδνπο θαη ζηα δχν ζπκβαιιφκελα θξάηε ζηα ρέξηα δχν ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

 Δάλ νη θνξνινγηθέο λνκνζεζίεο φισλ (ή ηνπιάρηζηνλ ησλ πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ) δελ 

ελαξκνληζηνχλ ηφηε ν θίλδπλνο δηπιήο νηθνλνκηθήο θνξνινγίαο κπνξεί λα απνηειέζεη, 

δπλεηηθά, κηα αξλεηηθή  απφξξνηα ηεο εθ ησλ πζηέξσλ πξνζέγγηζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, εθθξαδφκελε σο νπζηψδεο δηαθσλία κεηαμχ δχν ζπκβαιιφκελσλ 

θξαηψλ σο πξνο ηε ζπκβαηφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, βάζεη ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

Γξάζε 8.ηελ πξάμε, νη πξνβιεπφκελεο απηέο ξπζκίζεηο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

απξφβιεπηε θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο κε άπια ζηνηρεία πνπ είλαη 

δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ θαη πνπ, δχλαηαη, λα απεηιήζνπλ ηφζν ηηο θνξνινγηθέο ζέζεηο φζν 
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θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο δνκέο ησλ ίδησλ ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ. Οη επηρεηξήζεηο ελδέρεηαη 

λα απνζαξξπλζνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ άπια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ. Δίλαη πηζαλφ, ππφ ην πξίζκα ησλ πξνηεηλφκελσλ 

κέηξσλ, φηη νξηζκέλεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο ζα επαλεμεηάζνπλ ηα πθηζηάκελα επηρεηξεκαηηθά 

ηνπο κνληέια, αλαδεηψληαο λένπο ηξφπνπο (αζέκηηνπο ή κε) πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηνλ 

θίλδπλν ηεο δηπιήο θνξνιφγεζεο.  

 

4.9 ύλνςε πηζαλώλ ζπλεπεηώλ ησλ νδεγηώλ ηνπ ρεδίνπ θαηά ηεο Γηάβξσζεο 

ηεο Φνξνινγηθήο Βάζεο θαη Μεηαθνξάο ησλ Κεξδώλ 

 Όπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο, δεδνκέλνπ φηη ηα θξάηε παγθνζκίσο δελ έρνπλ 

ηνλ ίδην ξπζκφ θαη βαζκφ πηνζέηεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ ΟΟΑ ζηηο θνξνινγηθέο 

ηνπο λνκνζεζίεο, νη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ πνιχ κεγαιχηεξε πνιππινθφηεηα 

ζηηο αλαιχζεηο ησλ ελδννκηιηθψλ ηνπο ζπλαιιαγψλ. χκθσλα κε ηνπο Andrus & Oosterhuis 

(2017), νη λέεο νδεγίεο ηνπ ΟΟΑ απαηηνχλ ιεπηνκεξή θαηαλφεζε ηεο θχζεο ησλ θηλδχλσλ 

πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε, ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο ζρεηηθά 

κε ηνπο θηλδχλνπο απηνχο θαη πνηεο νληφηεηεο εληφο κηαο νκάδαο ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε 

απηψλ ησλ απνθάζεσλ. Η αλάιπζε ησλ κεραληζκψλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ θηλδχλνπ 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε αβέβαηα θαη δπλακηθά πεξηβάιινληα. Όρη κφλν είλαη 

απαξαίηεην λα θαηαλνεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα κέξε κηαο ειεγρφκελεο ζπλαιιαγήο 

δηαρεηξίδνληαη θαη ειέγρνπλ ηνπο θηλδχλνπο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζα είλαη 

επίζεο απαξαίηεην λα εμεηαζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη αλεμάξηεηεο εηαηξείεο πνπ 

αζρνινχληαη κε δπλεηηθά ζπγθξίζηκεο ζπλαιιαγέο αληηκεησπίδνπλ αλάινγνπο (θαη 

κε)θηλδχλνπο. Οη λέεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΑ θαζηζηνχλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθή 

ηελ εθηίκεζε ηνπ θαηά πφζν ηα ζπγθξηηηθά απηά ζηνηρεία (ηφζν γηα ηηο ζπλαιιαγέο κε πιηθά, 

φζν θαη κε άπια πξντφληα), θέξνπλ ηνπο ίδηνπο θηλδχλνπο κε ηηο αληίζηνηρεο ζπλαιιαγέο 

κεηαμχ αλεμαξηήησλ κεξψλ, φπσο επίζεο θαη αλ ειέγρνπλ ηνπο θηλδχλνπο κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

Οη αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε δπλεηηθά ζπγθξίζηκα ζηνηρεία ζα απμεζνχλ. 

 Η ίδηα πνιππινθφηεηα ζα εκθαληζηεί θαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα άπια ζηνηρεία 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα απηά πνπ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ, δεδνκέλνπ φηη ζα πξέπεη λα 

δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο ζπκβνιέο ησλ δηαθφξσλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζηε 

δεκηνπξγία άπιεο αμίαο. Δλψ ν, κέρξη ζηηγκήο, πξνζδηνξηζκφο ησλ νληνηήησλ πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηνπο αλαπηπμηαθνχο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ άπισλ 
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ζηνηρείσλ, παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο, ζα πξέπεη επηπξνζζέησο λα εμεηαζηεί θαη ην 

πνηεο νληφηεηεο εθηεινχλ ζεκαληηθέο αλαπηπμηαθέο ιεηηνπξγίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

δηαρείξηζεο θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο άπιεο αλαπηπμηαθέο επηρεηξήζεηο, 

γεγνλφο πνπ ζα δπζρεξαίλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην ειεγθηηθφ έξγν θαη ζα απμήζεη, 

αλαπφθεπθηα ην ειεγθηηθφ θαη δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο. Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ φηη ζα 

απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο θαη πην εκπεξηζηαησκέλεο έξεπλεο, ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο 

δηαθσληψλ είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ζα απμεζεί (ηφζν ζε επίπεδν ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, 

φζν θαη ζε ειεγθηηθφ επίπεδν). 

 Αθφκα έλα ακθηιεγφκελν ζεκείν ησλ λέσλ θαλφλσλ ηεο Γξάζεο BEPS – ηνπ νπνίνπ 

νη ζπλέπεηεο είλαη αθφκα δχζθνιν λα πξνβιεθζνχλ - είλαη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηελ ηδηνθηεζία θαη αλάπηπμε ησλ άπισλ ζηνηρείσλ. Δάλ κηα ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε θαηέρεη 

ηελ λφκηκε ηδηνθηεζία ελφο άπινπ, έρεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα λα αλαπηχμεη θαη 

λα εθκεηαιιεπηεί ην άπιν ζηνηρείν, παξέρεη ηε ζρεηηθή ρξεκαηνδφηεζε, αλαιακβάλεη ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε θαη ηε ρξήζε ηνπ άπινπ θαη δηαζέηεη ππαιιήινπο 

πνπ εθηεινχλ ηηο ιεηηνπξγίεο DEMPE, ηφηε απηή ε ζπγαηξηθή δηθαηνχηαη ηηο απνδφζεηο απφ 

ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ άπινπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλ κηα αληίζηνηρε ζπλδεδεκέλε 

επηρείξεζε θαηέρεη έλα άπιν ζηνηρείν, έρεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα λα αλαπηχμεη 

θαη λα εθκεηαιιεπηεί ην άπιν απηφ ζηνηρείν, θαζψο θαη λα παξάζρεη ηε ζρεηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε, αιιά δελ ειέγρεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπκθσλία 

ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ ή κε ην έξγν ηεο αλάπηπμήο ηνπ θαη δελ εθηειεί ηηο ιεηηνπξγίεο DEMPE, 

ηφηε ε ελ ιφγσ επηρείξεζε ελδερνκέλσο λα κελ ιάβεη ηηο αλακελφκελεο απνδνρέο πνπ 

πξνζδνθά θαη απνξξένπλ απφ ηελ ηδηνθηεζία ηνπ άπινπ απηνχ ζηνηρείνπ. 

 ε γεληθέο γξακκέο, ε αβεβαηφηεηα θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ λέσλ ξπζκηζηηθψλ 

δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπεη ην ρέδην Γξάζεο ηνπ ΟΟΑ θαηά ηεο Γηάβξσζεο ηεο 

Φνξνινγηθήο Βάζεο θαη ηεο Μεηαθνξάο ησλ Κεξδψλ, έρεη πξνβιεκαηίζεη ηελ παγθφζκηα 

θνηλφηεηα. Οη θαλφλεο ελδέρεηαη λα είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηνχλ ελψ δελ απνθιείεηαη λα 

πξνθχςνπλ θαη ζεκαληηθέο δηαθσλίεο κεηαμχ θξαηψλ – επηρεηξήζεσλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ – 

ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΠΔΡΑΙΣΔΡΩ ΔΡΔΤΝΑ 

 

5.1 πκπεξάζκαηα 

ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάζηεθαλ νη ξπζκηζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνηείλνληαη ζην 

ζρέδην δξάζεο ηνπ ΟΟΑ ζρεηηθά κε ηελ απνθπγή ηεο δηάβξσζεο ηεο θνξνινγηθήο βάζεο 

θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ θεξδψλ, ην ιεγφκελν BEPS Action Plan. πγθεθξηκέλα, εζηηάζακε 

ζηελ Γξάζε 8 ηεο ελ ιφγσ έθζεζεο θαη ζε νξηζκέλα δεηήκαηα πνπ γελληνχληαη απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο θαη εγείξνπλ πηζαλέο αλεζπρίεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο. Γεδνκέλνπ φηη ε Αξρή 

ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ αδπλαηεί λα εθαξκνζηεί ζε φιεο ηηο ζχγρξνλεο ελδννκηιηθέο 

ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηεχνληαη άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ε αλάγθε ζέζπηζεο λέσλ 

ξπζκηζηηθψλ θαλφλσλ ήηαλ επηηαθηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα. Δίλαη 

δχζθνιν πιένλ λα βξεζνχλ παξφκνηεο ζπλαιιαγέο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ 

αλεμάξηεησλ κεξψλ ζηελ αλνηθηή αγνξά, πξάγκα πνπ νπζηαζηηθά ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ 

ζπγθξίζηκα ζηνηρεία πνπ λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αληηθεηκεληθή απνηίκεζε 

θαη εμέηαζε ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. Η δίθαηε θαηαλνκή ησλ θεξδψλ απφ ηηο 

ζπλαιιαγέο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαζψο επίζεο θαη ε νξζή παξαθνινχζεζε 

θαη εμέηαζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ άπια ζηνηρεία πνπ είλαη δχζθνιν λα 

εθηηκεζνχλ, απνηέιεζαλ ηνλ ππξήλα ηεο εξγαζίαο απηήο. 

 Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη ζηελ Γξάζε 8 ηεο ηειηθήο 

έθζεζεο ηνπ ΟΟΑ, είλαη ε εθαξκνγή ηεο εθ ησλ πζηέξσλ εθηίκεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, πνπ πξαγκαηεχνληαη άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, απφ ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο. Σν ζθεπηηθφ πίζσ απφ απηφ ην λέν κέηξν είλαη φηη νη θνξνινγηθέο αξρέο 

πθίζηαληαη αζπκκεηξία πιεξνθφξεζεο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ 

άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ θαη σο εθ ηνχηνπ 

δελ κπνξνχλ λα εμεηάζνπλ αμηφπηζηα ηηο ζρεηηθέο ηηκέο κεηαβίβαζεο, ηνπο φξνπο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ. Ωζηφζν, φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ζην παξφλ έξγν, 

ε λέα απηή πξνζέγγηζε ηνπ ΟΟΑ είλαη ζηελ νπζία έλα θξάκα κεηαμχ ηεο Αξρήο ησλ Ίζσλ 

Απνζηάζεσλ θαη νξηζκέλσλ λέσλ ξπζκηζηηθψλ θαλφλσλ. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ δεκηνπξγεί 

πξνβιεκαηηζκνχο θαη εχινγεο απνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ – ηδίσο απηψλ ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη άπια ζηνηρεία πνπ είλαη δχζθνιν λα 
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εθηηκεζνχλ. Ο κε ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ζεκαληηθψλ ελλνηνινγηθψλ ζεκάησλ, ε παξαρψξεζε 

ειεπζεξίαο ζηηο επί κέξνπο θξαηηθέο θνξνινγηθέο δηνηθήζεηο λα δξάζνπλ βαζηζκέλεο ηφζν 

ζηα φζα πξνβιέπνληαη απφ ηελ Αξρή ησλ Ίζσλ Απνζηάζεσλ, φζν θαη ζηελ απνηίκεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ βάζεη ησλ εθ ησλ πζηέξσλ απνηειεζκάησλ, 

θαζψο θαη ν θίλδπλνο ηεο δηπιήο θνξνιφγεζεο είλαη θάπνηα κφλν απφ ηα ζεκαληηθά 

δεηήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

 Η ζπκκφξθσζε ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο ζε έλα θνηλφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην ην νπνίν 

ζα αληηκεησπίδεη κε αθεξαηφηεηα, δηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

απνηίκεζε ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ηφζν ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

ζπζηεκάησλ, φζν θαη ην θνηλφ αίζζεκα δηθαίνπ. Κάηη ηέηνην φκσο είλαη αξθεηά καθξηλφ απφ 

ηελ ησξηλή πξαγκαηηθφηεηα, κηαο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ αθφκα πνιιά θαη γελλαία βήκαηα 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. 

 Ο ΟΟΑ ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε αθφκα πεξηζζφηεξεο γλψκεο αθαδεκατθψλ, 

επηζηεκφλσλ θαη επαγγεικαηηψλ πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, πξνηνχ πξνβεί ζε 

νπζηψδεηο αιιαγέο ησλ ζρεδίσλ ηνπ, νη νπνίεο κπνξεί λα απνβνχλ ζε απνηειέζκαηα πνπ ίζσο 

είλαη δχζθνιν λα αλαζηξαθνχλ. Δπηπξνζζέησο, νη ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην 

απινπζηεπκέλεο αληί λα πεξηπιέθνπλ κηα, ήδε, δχζθνιε θαη απαηηεηηθή θαηάζηαζε. 

 Μφλν κε ηελ ηαπηφρξνλε ζπλδξνκή ησλ θξαηψλ θαη ηεο παγθφζκηαο επηζηεκνληθήο 

θνηλφηεηαο ζα κπνξέζνπλ λα δνζνχλ νπζηαζηηθέο ιχζεηο ζηα θιέγνληα δεηήκαηα ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηφζν ζεκαληηθφ πιένλ ξφιν ζε απηέο. Ηκίκεηξα θαη 

δηθνξνχκελεο έλλνηεο ζίγνπξα δελ ζα νδεγήζνπλ ζε έλα θαιχηεξν αχξην. Δίλαη επζχλε φισλ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ λα δψζνπλ κηα νπζηαζηηθή ιχζε ζηα ζέκαηα απηά – κηα ιχζε πνπ 

λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ ζηαζεξφηεηα ζε βάζνο ρξφλνπ. 
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5.2 Πεξηνξηζκνί ηεο Δξγαζίαο 

 Έλαο βαζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο εξγαζίαο είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ζηελ παξάζεζε, 

ακηγψο, βηβιηνγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ κε ηελ ηαπηφρξνλε απνπζία νπζηαζηηθψλ εξεπλεηηθψλ 

έξγσλ, ηα νπνία ελδερνκέλσο λα ζπληεινχζαλ ζηελ πην νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε ηνπ 

ζέκαηνο. Γεδνκέλνπ θπζηθά φηη νη ξπζκηζηηθέο απηέο δηαηάμεηο ηνπ ΟΟΑ είλαη αθφκα 

πξψηκεο είλαη αλακελφκελν φηη ε εχξεζε ζρεηηθψλ εξεπλεηηθψλ ζηνηρείσλ πάλσ ζην ελ ιφγσ 

δήηεκα είλαη δχζθνιε. 

 Σέινο, ελψ ε εξγαζία απηή πεξηνξίζηεθε ζηελ παξνπζίαζε νξηζκέλσλ εθ ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ δεηεκάησλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ Γξάζε 8 ηνπ ζρεδίνπ ηνπ ΟΟΑ, δελ ζα 

πξέπεη λα παξαβιέςνπκε ην γεγνλφο φηη ε ελ ιφγσ Γξάζε είλαη εθηελήο θαη άπηεηαη αξθεηψλ 

αθφκε ζεκάησλ. Δπηπξνζζέησο, νη Γξάζεηο 9, 10 & 13 ηεο ηειηθήο έθζεζεο ηνπ ΟΟΑ 

δηαπξαγκαηεχνληαη εθηελψο ην δήηεκα ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη εκπεξηέρνπλ 

πνιιά ζεκεία θνηλνχ ελδηαθέξνληνο. Γεδνκέλνπ φηη εζηηάζακε απνθιεηζηηθά ζηελ Γξάζε 8 

θαη πξνο απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ λα πιαηεηάζνπκε άζθνπα, δελ πξνρσξήζακε ζηελ παξάζεζε 

ησλ παξαπάλσ Γξάζεσλ. 

  



67 
 

5.3 Πξνηάζεηο γηα Πεξαηηέξσ Έξεπλα 

 Η θχζε ηνπ ζέκαηνο είλαη ηέηνηα πνπ επηδέρεηαη πιήζνο ζρνιηαζκνχ, αληηπαξαζέζεσλ 

θαη πξνηάζεσλ. Έλα ελδηαθέξνλ αληηθείκελν έξεπλαο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ε 

ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηελεξγνχλ 

ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ 

ξπζκηζηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ ΟΟΑ. Η ζπγθξηηηθή έξεπλα σο πξνο ηα δεηήκαηα: α) ηνπ 

θφζηνπο ησλ ζπλαιιαγψλ, β) ηεο κεηαρείξηζήο ηνπο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, γ) ησλ 

γεληθφηεξσλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ σο πξνο ηελ δηελέξγεηα ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ 

ή ηελ απνθπγή ηνπο θαη δ) ησλ πηζαλψλ θνξνινγηθψλ επηπινθψλ πνπ ίζσο δεκηνπξγνχληαη, 

ζίγνπξα ζα απνηειέζεη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζεκαηηθφ πεδίν δηεξεχλεζεο. 

 Ο ζρνιηαζκφο ηνπ, ελδερφκελνπ, πξνβιήκαηνο ηεο δηπιήο θνξνιφγεζεο, θαζψο θαη ε 

εχξεζε ξεαιηζηηθψλ θαη εθηθηψλ ιχζεσλ σο πξνο ην πξφβιεκα απηφ, έηζη ψζηε λα ζπλάδνπλ 

κε ηηο ξπζκηζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΟΟΑ, ζα κπνξνχζε λα πξνβιεκαηίζεη κειινληηθνχο 

εξεπλεηέο πνπ επηζπκνχλ λα αζρνιεζνχλ εθηελέζηεξα κε ην ζπγθεθξηκέλα δήηεκα. 

 Σέινο, έλα αθφκα ελδηαθέξνλ ζέκα πξνο κειέηε είλαη ε αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ θαη 

βηψζηκσλ ιχζεσλ πνπ λα κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ή λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ Αξρή ησλ 

Ίζσλ Απνζηάζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο. Οη 

Andrus&Oosterhuis (2017), παξνπζηάδνπλ ζην έξγν ηνπο έλα πιήζνο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, 

ελψ ηαπηφρξνλα ζρνιηάδνπλ θαη ηελ ππάξρνπζα επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε πάλσ ζην ζέκα 

απηφ. 
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