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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                Αζήλα, 22  Απξηιίνπ  2015 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

Α. Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ   

ΣΜΗΜΑ Β΄  

Β. Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ  

ΣΜΗΜΑ Γ΄  

ΠΟΛ. 1093 

Σασ. Γ/νζη : Καξ. εξβίαο 10         

Σασ. Κώδ.: 101 84, ΑΘΖΝΑ                                          ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ.   

Πληποθοπίερ : Κ. Καξαθηθέ, Α. ηάθνπιε 

Σηλέθωνο : 210 – 3375312, 3375219 

 ΦΑΞ : 210 – 3375001, 3375028 

 

ΘΔΜΑ: Γιεςκπινίζειρ ωρ ππορ ηην ςποσπέωζη ηεκμηπίωζηρ ηων ηιμών ενδοομιλικών 

ζςναλλαγών ηων εμποποβιομησανικών εηαιπειών πος έσοςν ςπασθεί ζηιρ διαηάξειρ 

ηος α.ν. 89/1967.  

 

Με αθνξκή πξνθνξηθά θαη γξαπηά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία 

καο, αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα : 

1. ύκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.4174/2013 (Κώδηθα 

Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο), όπσο ηζρύνπλ, ηα εκεδαπά λνκηθά πξόζσπα θαη νη λνκηθέο 

νληόηεηεο ησλ πεξηπηώζεσλ γ’ θαη δ’ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΚΦΔ (λ.4172/2013), γηα ηηο 

ζπλαιιαγέο θαζώο θαη ηε κεηαθνξά ιεηηνπξγηώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύλ κε άιια ζπλδεδεκέλα 

πξόζσπα θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο δ’ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζην 

άξζξν 50 θαη 51 ηνπ ΚΦΔ, ππνρξενύληαη λα ηεξνύλ ηνλ Φάθειν Σεθκεξίσζεο ηηκώλ 

ελδννκηιηθώλ ζπλαιιαγώλ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ ΚΦΓ. Σελ ίδηα ππνρξέσζε ηήξεζεο έρνπλ θαη 

νη κόληκεο εγθαηαζηάζεηο αιινδαπώλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο θαη 

ηηο κεηαθνξέο ιεηηνπξγηώλ κε ην θεληξηθό ή κε ηα ζπλδεδεκέλα πξόζσπα ηνπ θεληξηθνύ ηνπο 

ζηελ αιινδαπή, θαζώο θαη ηα εκεδαπά λνκηθά πξόζσπα θαη λνκηθέο νληόηεηεο γηα ηηο 
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ζπλαιιαγέο ηνπο θαη κεηαθνξέο ιεηηνπξγηώλ κε κόληκεο εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαηεξνύλ ζηελ 

αιινδαπή.  

2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ θαη λόκνπ νξίδεηαη όηη νη 

αλσηέξσ ππόρξενη απαιιάζζνληαη από ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο Φαθέινπ Σεθκεξίσζεο, 

εθόζνλ : α) νη παξαπάλσ ζπλαιιαγέο ή κεηαθνξά ιεηηνπξγηώλ αλέξρνληαη κέρξη εθαηό 

ρηιηάδεο (100.000) επξώ αλά θνξνινγηθό έηνο θαη αζξνηζηηθώο όηαλ ν θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

ππόρξενπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε εθαηνκκύξηα (5.000.000) επξώ αλά θνξνινγηθό έηνο ή β) 

νη παξαπάλσ ζπλαιιαγέο ή κεηαθνξά ιεηηνπξγηώλ αλέξρνληαη κέρξη δηαθόζηεο ρηιηάδεο 

(200.000) επξώ αλά θνξνινγηθό έηνο θαη αζξνηζηηθώο, όηαλ ν θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

ππόρξενπ ππεξβαίλεη ηα πέληε εθαηνκκύξηα (5.000.000) επξώ αλά θνξνινγηθό έηνο.  

3. ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.4174/2013 νξίδεηαη κεηαμύ 

άιισλ όηη ν Φάθεινο Σεθκεξίσζεο θαηαξηίδεηαη εληόο ηεζζάξσλ (4) κελώλ από ην ηέινο ηνπ 

θνξνινγηθνύ έηνπο θαη ζπλνδεύεηαη από πλνπηηθό Πίλαθα Πιεξνθνξηώλ, ν νπνίνο 

ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία.  

4. Πεξαηηέξσ, κε ηηο ΠΟΛ. 1097/9.4.2014 θαη ΠΟΛ. 1144/15.05.2014 Απνθάζεηο ηνπ 

Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ θαζνξίζηεθε ην πεξηερόκελν ηνπ Φαθέινπ 

Σεθκεξίσζεο θαη ηνπ πλνπηηθνύ Πίλαθα Πιεξνθνξηώλ, νη απνδεθηέο κέζνδνη θαζνξηζκνύ 

ηηκώλ ησλ ζπλαιιαγώλ θαη νη κέζνδνη θαζνξηζκνύ ηνπ απνδεθηνύ εύξνπο ησλ ηηκώλ ή ηνπ 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.4174/2013. 

5. Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ α.λ. 89/1967, όπσο ηζρύνπλ, νξίδεηαη όηη εκεδαπέο θαη 

αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ επηζπκνύλ λα ππαρζνύλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ απηνύ, 

ιακβάλνπλ εηδηθή άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη νθείινπλ λα πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ αξ. 2 ηνπ α.λ. 89/1967, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο 

Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο, λα εθαξκόδνπλ 

πνζνζηό (πεξηζώξην) θέξδνπο ζηα πάζεο θύζεσο έμνδά θαη απνζβέζεηο ηνπο πιελ ηνπ 

θόξνπ εηζνδήκαηνο (κέζνδνο cost-plus), ην νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη θαηώηαην από 5% θαη 

εγθξίλεηαη κε ηελ απόθαζε εγθαηάζηαζήο ηνπο.  

 Οη ελ ιόγσ εηαηξείεο ππόθεηηαη ζε θνξνινγία ζηελ Διιάδα κε βάζε ηνλ εθάζηνηε 

ηζρύνληα ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζην θαζαξό ηνπο θέξδνο ην νπνίν πξνθύπηεη 

από ηελ αθαίξεζε όισλ ησλ εμόδσλ επί ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ην πνζνζηό θέξδνπο, 

εθόζνλ ηεθκεξηώλνληαη από ηελ κειέηε ηεθκεξίσζεο πεξηζσξίνπ θέξδνπο θαη ινηπά 

παξαζηαηηθά ζηνηρεία.  

6. Από ηνλ ζπλδπαζκό ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ θαη πξνο απνθπγή πξόζζεηνπ δηνηθεηηθνύ 

βάξνπο, αιιεινεπηθαιύςεσλ αξκνδηνηήησλ αιιά θαη επηπιένλ επηβάξπλζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, γίλεηαη δεθηό όηη εηδηθά νη εκπνξνβηνκεραληθέο εκεδαπέο θαη αιινδαπέο 
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εηαηξίεο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ α.λ. 89/1967, όπσο ηζρύνπλ, εθπιεξώλνπλ ηελ 

ππνρξέσζε ηεθκεξίσζεο ησλ ελδννκηιηθώλ ζπλαιιαγώλ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.4174/2013 

(ήηνη Φάθειν Σεθκεξίσζεο θαη ζπλνδεπηηθό πλνπηηθό Πίλαθα Πιεξνθνξηώλ), κέζσ ηεο 

κειέηεο ηεθκεξίσζεο ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο πνπ ππνβάιινπλ θαη ηεο ζρεηηθήο Τπνπξγηθήο 

Απόθαζεο πνπ εθδίδεηαη γηα ηελ ππαγσγή ηνπο ζηηο ελ ιόγσ δηαηάμεηο, θαζόζνλ 

πξνζδηνξίδνπλ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο κε ηε κέζνδν θόζηνπο πιένλ πεξηζώξην θέξδνπο 

(Cost plus Method), δειαδή κε κία εθ ησλ απνδεθηώλ κεζόδσλ πξνζδηνξηζκνύ ησλ ηηκώλ 

ησλ ελδννκηιηθώλ ζπλαιιαγώλ ησλ Καηεπζπληήξησλ Οδεγηώλ ηνπ ΟΟΑ πεξί Δλδννκηιηθώλ 

Σηκνινγήζεσλ γηα ηηο Πνιπεζληθέο Δπηρεηξήζεηο θαη ηηο θνξνινγηθέο αξρέο (OECD Transfer 

Pricing Guidelines for Tax Administrations and Multinational Enterprises), όπσο θάζε θνξά 

επηθαηξνπνηνύληαη (ηειεπηαία επηθαηξνπνηεκέλε έθδνζε 2010). 

 

 

      ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ                         Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

Η  ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΣΟΤ ΑΤΣΟΣΔΛΟΤ                                 ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑÏΓΟΤ  

       ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Β΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 

2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο 

3. Γηεύζπλζε  Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e – ΔΦΑΡΜΟΓΔ) 

4. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθά πλαιιαζζνκέλσλ (e – ππεξεζίεο) 

(Με ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄, Σ΄ (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε΄ (εθηόο ησλ αξηζκώλ 3, 4 

θαη 7), Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΑ΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΓ΄, ΗΔ΄, ΗΣ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄ 

2. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο, Γηεύζπλζε Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ θαη 

Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο - 101 81 ΑΘΖΝΑ 
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3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), 

Βνπιήο 7 - 105 62 ΑΘΖΝΑ 

4. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Τπνδνκώλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνύ, Γ/λζε Κεθαιαίσλ 

Δμσηεξηθνύ : Σκήκα Α΄ Δηαηξεηώλ Δλδννκηιηθώλ Τπεξεζηώλ & Ακεζσλ Δπελδύζεσλ 

5. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ» 

6. Πξννπηηθή Μερ/θε Λνγηζηηθή ΔΠΔ, Μεηξνπόιεσο 58, Σ.Κ. 105 63, Αζήλα 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

2. Γξαθείν θαο Αλ. Τπνπξγνύ 

3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζόδσλ θ. αββαΐδνπ 

4. Γξαθεία θ. θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 

5. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο  

6. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

7. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 

8. Γηεύζπλζε Δθαξκνγήο  Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα : Α΄(7) - Β΄(7) 

9. Γηεύζπλζε Διέγρσλ - Σκήκαηα : Α΄(7) - Β΄(7) - Γ΄(7) - Γ΄(7) - Δ΄(7) 

 


