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ΑΙΣΗΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ 
Η εν λόγω αίτθςθ υποβάλλεται ςτα πλαίςια  τθσ διαδικαςίασ προζγκριςθσ μεκοδολογίασ ενδοομιλικισ τιμολόγθςθσ 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν  ΠΟΛ 1284 (ΦΕΚ Β’ 3366/31-12-2013) Απόφαςθσ του Γ.Γ.Δ.Ε. και κατ’ εφαρμογι των 

διατάξεων του άρκρου 22 του ν.4174/ (ΦΕΚ 170 Α’). 

           
      
                                                                                                                                          Ακινα,     /     /201….   
                         
                                                                                                                                           Αρ. Πρωτ.: 
 
ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ1:  

1. Επωνυμία:                                                                                                                        
2. Α.Φ.Μ.: ΠΡΟ: 
3. Δ/νςθ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ                                   
4. Αρμόδια Δ.Ο.Τ.: ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
5. Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ /Τπεφκυνοσ Επικοινωνίασ: Δ/ΝΗ ΕΛΕΓΧΩΝ/TMHMA Γ’ 
6. Αρικ. Σθλεφϊνου ςτακερό/κινθτό:  Δ/νςθ: Καρ. ερβίασ 10 
7.    E-mail: Σ.Κ. 101 84 – ΑΘΗΝΑ 

  
 KOIN: 

     Δ/ΝΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ 

     Δ/νςθ:Kαρ.ερβίασ 8 

     Σ.Κ. 101 83 - ΑΘΗΝΑ 

 

  

Με τθν παροφςα αιτοφμεκα τθν διαπραγμάτευςθ προζγκριςθσ μεκοδολογίασ ενδοομιλικισ τιμολόγθςθσ και 
ςυγκεκριμζνα: 
 
Α. Είδοσ προζγκριςθσ μεκοδολογίασ ενδοομιλικισ τιμολόγθςθσ: 
                                                                                                                                       

1. Μονομερισ                                                                                                                       
 

2. Διμερισ                                                                                                                              

 Εμπλεκόμενεσ Χϊρεσ2: α. Ελλάδα    β. ………….. 

3. Πολυμερισ                                                                                                                        

 Εμπλεκόμενεσ Χϊρεσ2: α. Ελλάδα   β. …………. 

                                           α. Ελλάδα   γ. …………… κ.λπ. 

 

   Β. Xρονικό διάςτθμα για το οποίο ηθτείται θ προζγκριςθ: από        /             / 201…  ζωσ       /          / 201… 

 

 
 

                                                             
1 τθ παρ.1 του άρκρου 22 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’) και ςτο άρκρο 1 τθσ  ΠΟΛ 1284 (ΦΕΚ Β’ 3366/31-12-2013) 

ορίηονται τα ςυνδεδεμζνα πρόςωπα που δφναται να υποβάλουν αίτθςθ. 
2 Με τισ οποίεσ υφίςταται φμβαςθ περί Αποφυγισ Διπλισ Φορολογίασ. 
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Γ. Επωνυμία των ςυνδεδεμζνων προςϊπων τα οποία κα αφορά θ προζγκριςθ ενδοομιλικισ τιμολόγθςθσ: 
 
 
Δ. Εάν υποβάλετε αίτθςθ για διμερι ι πολυμερι προζγκριςθ ενδοομιλικισ τιμολόγθςθσ, τα εμπλεκόμενα 
ςυνδεδεμζνα πρόςωπα ζχουν υποβάλει τθ ςχετικι αίτθςθ ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ; 
 
 
      Δ1. Εάν ναι, επιςυνάψτε αντίγραφο τθσ αίτθςθσ. Εάν όχι πότε προτίκενται να υποβάλουν τθν αίτθςθ; 

 
 

Ε. τοιχεία εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων που κα ςυμμετζχουν ςτθν διαβοφλευςθ τθσ προζγκριςθσ 
μεκοδολογίασ ενδοομιλικισ τιμολόγθςθσ: 
 
 
Σ. τοιχεία παραβόλου3 (αρικμόσ, θμερομθνία, ποςό): 
 
 

Ζ. τοιχεία που  επιςυνάπτονται ςτθν  αίτθςθ:  
 
1. Γενικι περιγραφι, ςε περίπτωςθ ομίλου, τθσ οργανωτικισ, νομικισ και λειτουργικισ δομισ του, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των μόνιμων εγκαταςτάςεων, με διαγραμματικι απεικόνιςθ τθσ ςχζςθσ ςφνδεςθσ 

αυτϊν. 

2. Σα ςτοιχεία όλων των εμπλεκόμενων ςυνδεδεμζνων προςϊπων, ςυμπεριλαμβανομζνων των μόνιμων 

εγκαταςτάςεων, που κα ςυμμετάςχουν ςτισ προσ εξζταςθ ςυναλλαγζσ. 

3. υνοπτικι/διαγραμματικι παρουςίαςθ του χρθςιμοποιοφμενου επιχειρθματικοφ μοντζλου του αιτοφντοσ. 

4. Περιγραφι των δραςτθριοτιτων και ςυναλλαγϊν που κα καλφπτει θ αίτθςθ, με αναφορά  ςτθ ςυνειςφορά 

του κάκε εμπλεκόμενου μζρουσ και πρόβλεψθ τθσ ςυνολικισ αξίασ των ςυναλλαγϊν. Η ροι των 

ςυναλλαγϊν ενδείκνυται να απεικονιςτεί διαγραμματικά. 

5. Aναφορά όλων των άλλων ροϊν ςυναλλαγϊν του αιτοφντοσ  (όγκοσ και αξία) που μπορεί να επθρεάηουν 

τθν τιμολόγθςθ των καλυπτόμενων ςυναλλαγϊν. 

6. Ανάλυςθ επιχειρθματικοφ κλάδου και αγοράσ 

Α. Ανάλυςθ του κλάδου ςτον οποίο δραςτθριοποιείται ο αιτϊν κακϊσ και περιγραφι των 

βιομθχανικϊν/εμπορικϊν πρακτικϊν. 

Β. Ανάλυςθ των αγορϊν  των εμπλεκομζνων χωρϊν. 

Γ. Αναφορά και προφίλ των ανταγωνιςτϊν και του μεριδίου που κατζχουν ςτθν αγορά. 

Δ. Γενικά κλαδικά  ςτατιςτικά ςτοιχεία, χρθματοοικονομικοί δείκτεσ και μελζτεσ (όπου υπάρχουν). 

 

                                                             
3 φμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 16 τθσ  ΠΟΛ 1284 (ΦΕΚ Β’ 3366/31-12-2013), απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν 

υποβολι τθσ αίτθςθσ αποτελεί θ καταβολι παραβόλου φψουσ πζντε χιλιάδων (5.000) ευρϊ ςε περίπτωςθ 

μονομεροφσ και φψουσ δζκα χιλιάδων (10.000) ευρϊ ανά εμπλεκόμενθ χϊρα ςε περίπτωςθ διμεροφσ ι πολυμεροφσ, 

το οποίο κα επιςυνάπτεται ςε αυτιν. ε περίπτωςθ μθ καταβολισ του ωσ άνω παραβόλου θ αίτθςθ ΔΕΝ κα 

εξετάηεται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ. 

. 
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7. υγκριτικι ανάλυςθ 

Α. Λεπτομερι λειτουργικι ανάλυςθ του αιτοφντοσ και όλων των εμπλεκόμενων αναφορικά με τισ  

ςυναλλαγζσ που κα καλφπτει θ προζγκριςθ. 

Β. Περιγραφι και αξιολόγθςθ των κινδφνων τουσ οποίουσ κα αναλαμβάνει κάκε οντότθτα ςτο πλαίςιο 

των ςυναλλαγϊν που κα καλφπτει θ προζγκριςθ. 

Γ. Περιγραφι των πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων (ενςϊματων και άυλων) που κα χρθςιμοποιεί κάκε 

οντότθτα ςτο πλαίςιο των ςυναλλαγϊν που κα καλφπτει θ προζγκριςθ. 

ε περίπτωςθ που επί των ανωτζρω (Α,Β,Γ) ζχουν επζλκει αλλαγζσ ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο 

φορολογικό ζτοσ, περιγραφι αυτϊν. 

Δ. Επιχειρθματικζσ ςτρατθγικζσ των εμπλεκομζνων μερϊν, τρζχων και μελλοντικόσ προχπολογιςμόσ, 

προβολζσ και επιχειρθματικά πλάνα για τθν περίοδο που κα καλφπτει θ προζγκριςθ, γενικζσ 

επιχειρθματικζσ και οικονομικζσ τάςεισ, μελλοντικόσ επιχειρθματικόσ ςχεδιαςμόσ 

ςυμπεριλαμβανομζνου ότι αφορά τθν ζρευνα και ανάπτυξθ, τθν παραγωγι και τθν προϊκθςθ 

πωλιςεων. 

Ε. Αντίγραφα ετιςιων εκκζςεων των ελεγκτϊν  των τελευταίων τριϊν ετϊν. 

Σ. Οικονομικζσ καταςτάςεισ  των τελευταίων τριϊν ετϊν και ςε περίπτωςθ ομίλου και των 

ενοποιθμζνων. 

Ζ. Αντίγραφα δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ των τελευταίων τριϊν ετϊν. 

Η. ε περίπτωςθ που οι εν λόγω ςυναλλαγζσ ζχουν ελεγχκεί για προθγοφμενα φορολογικά ζτθ και ζχει 

εκδοκεί οριςτικι πράξθ, αντίγραφο τθσ ςχετικισ ζκκεςθσ ελζγχου. 

Θ. Οικονομικά ςτοιχεία  ανά γραμμι προϊόντοσ, μονάδα και γεωγραφικι περιοχι των τελευταίων τριϊν 

ετϊν που αφοροφν τισ ςυναλλαγζσ για τισ οποίεσ ηθτείται θ προζγκριςθ. 

Ι. Αντίγραφα ςχετικϊν χρθματοοικονομικϊν μελετϊν και μελετϊν ζρευνασ αγοράσ (εφόςον υφίςτανται). 

Κ. ε περίπτωςθ που για τισ  ςυναλλαγζσ για τισ οποίεσ ηθτείται θ προζγκριςθ υπάρχουν ςυμβάςεισ, 

αντίγραφα αυτϊν. 

8. Ενδοομιλικι τιμολόγθςθ 

Α. Ανάλυςθ  των μεκόδων ενδοομιλικισ τιμολόγθςθσ και λόγοσ που κακεμία από αυτζσ προτείνεται ι 

όχι όςον αφορά τισ  ςυναλλαγζσ για τισ οποίεσ ηθτείται θ προζγκριςθ.  

Β. Λεπτομερι ανάλυςθ των λόγων για τουσ οποίουσ ο αιτϊν κεωρεί ότι θ προτεινόμενθ μεκοδολογία 

ενδοομιλικισ τιμολόγθςθσ είναι θ καταλλθλότερθ. 

Γ. Κριτιρια επιλογισ ςυγκριτικοφ δείγματοσ και προτεινόμενεσ προςαρμογζσ για τθν επίτευξθ 

ςυγκριςιμότθτασ 

Δ. Κρίςιμεσ παραδοχζσ ςτισ οποίεσ κα βαςίηεται θ προτεινόμενθ μεκοδολογία 

Ε. Σρόποσ εφαρμογισ τθσ προτεινόμενθσ μεκόδου ςτθν περίοδο που καλφπτεται από τθν απόφαςθ 

προζγκριςθσ. 
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  Σ. Μζκοδοι ενδοομιλικισ τιμολόγθςθσ, πολιτικι και πρακτικζσ που χρθςιμοποιικθκαν από τον       

αιτοφντα και τα ςυνδεδεμζνα πρόςωπα για τισ ςυναλλαγζσ που κα καλφπτει θ απόφαςθ προζγκριςθσ 

κατά τα τελευταία τρία χρόνια. 

 

9.  Αναφορά ςε τυχόν υφιςτάμενεσ μονομερείσ/διμερείσ ι πολυμερείσ ΑΡΑ που ζχουν ςυναφκεί με άλλεσ 

φορολογικζσ διοικιςεισ και αφοροφν ίδιεσ ςυναλλαγζσ. 

10. Οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο κρίνεται απαραίτθτο από τον αιτοφντα.                                                                                                           

 

 

 

 

 «Βάςει των προβλεπόμενων ποινϊν περί ψευδοφσ διλωςθσ, δθλϊνω ότι ζχω εξετάςει αυτι τθν αίτθςθ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυνοδευτικϊν εγγράφων , και από όςα είμαι ςε κζςθ να γνωρίηω και να πιςτεφω, θ 

αίτθςθ περιζχει όλα τα ςχετικά με αυτι γεγονότα και ότι τα γεγονότα αυτά είναι αλθκινά, ςωςτά και πλιρθ.» 

                                                                                                        

                                                                                                     Ημερομθνία__________ 

                                                                                                                                          Ο-Η Αιτϊν/ςα_______ 

 

      

                                                                                                                                           (φραγίδα/Τπογραφι) 

 

 

 

 

 

 

 
θμ.: Οςα από τα αιτοφμενα ςτοιχεία ζχουν ιδθ προςκομιςτεί ςτο πλαίςιο τθσ προκαταρκτικισ διαβοφλευςθσ  
        δεν χρειάηεται να επιςυναφκοφν. 


