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ΑΙΣΗΗ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ 
Η εν λόγω αίτθςθ υποβάλλεται ςτα πλαίςια του προκαταρκτικοφ ςταδίου τθσ διαδικαςίασ προζγκριςθσ μεκοδολογίασ 
ενδοομιλικισ τιμολόγθςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4 τθσ  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.Υ.: ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
5. Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ /Υπεφκυνοσ Επικοινωνίασ: Δ/ΝΗ ΕΛΕΓΧΩΝ/ΣΜΗΜΑ Γ’ 
6. Αρικ. Τθλεφϊνου ςτακερό/κινθτό:  Δ/νςθ: Καρ. ερβίασ 10 
7. E-mail: Σ.Κ. 101 84 – ΑΘΗΝΑ 

  
  
  
  

 
Με τθν παροφςα αιτοφμεκα τθ διενζργεια προκαταρκτικισ διαβοφλευςθσ για τθν υποβολι αίτθςθσ 
προζγκριςθσ μεκοδολογίασ ενδοομιλικισ τιμολόγθςθσ ςυγκεκριμζνων μελλοντικών διαςυνοριακών 
ςυναλλαγών με ςυνδεδεμζνα πρόςωπα. 
                                                                                                                                       
Α. Είδοσ προζγκριςθσ μεκοδολογίασ ενδοομιλικισ τιμολόγθςθσ: 

 
 

1. Μονομερισ            
(ςτη περίπτωςη που οι μελλοντικζσ διαςυνοριακζσ ςυναλλαγζσ θα διενεργηθοφν με ςυνδεδεμζνα πρόςωπα 
εγκατεςτημζνα ςε χώρεσ με τισ οποίεσ υφίςταται Σφμβαςη περί Αποφυγήσ Διπλήσ Φορολογίασ αιτιολογήστε 
την επιλογή ςασ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

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

ορίηονται τα ςυνδεδεμζνα πρόςωπα που δφναται να υποβάλουν αίτθςθ. 
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2. Διμερισ                   

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

3. Πολυμερισ              

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

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

 

   β. Χρονικό διάςτθμα για το οποίο ηθτείται θ προζγκριςθ: από        /             / 201…  ζωσ       /          / 201… 

 

 
Β. Προτεινόμενθ/εσ Ημερομθνία/εσ Προκαταρκτικισ υνάντθςθσ: α.         /          / 201… & β.      /       / 201…. 
 
 
Γ. τοιχεία εξουςιοδοτθμζνων εκπροςώπων που κα ςυμμετάςχουν ςτθν Προκαταρκτικι υνάντθςθ: 
 
 
 
Δ. τοιχεία παραβόλου3 (αρικμόσ, θμερομθνία, ποςό):  
 

Ε. τοιχεία που πρζπει  να επιςυνάπτονται  ςτθν  αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ (κατά προτίμθςθ)  ι να 
προςκομίηονται κατά τθν οριςκείςα προκαταρκτικι ςυνάντθςθ:  
 

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. Τα ςτοιχεία όλων των εμπλεκόμενων ςυνδεδεμζνων προςϊπων, ςυμπεριλαμβανομζνων των μόνιμων 

εγκαταςτάςεων, που κα ςυμμετάςχουν ςτισ προσ εξζταςθ ςυναλλαγζσ. 

3. Συνοπτικι/διαγραμματικι παρουςίαςθ του χρθςιμοποιοφμενου επιχειρθματικοφ μοντζλου του 

αιτοφντοσ. 

4. Συνοπτικι 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. Συνοπτικι ανάλυςθ των λειτουργιϊν που επιτελεί,  των κινδφνων που αναλαμβάνει και των πάγιων 

περιουςιακϊν ςτοιχείων (ενςϊματων και άχλων) που χρθςιμοποιεί κάκε εμπλεκόμενο μζροσ. Σε 

                                                             
2 Με τισ οποίεσ υφίςταται Σφμβαςθ περί Αποφυγισ Διπλισ Φορολογίασ. 
3 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ περ.α’ του άρκρου 16 τθσ  ΠΟΛ 1284 (ΦΕΚ Β’ 3366/31-12-2013), απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ αποτελεί θ καταβολι παραβόλου φψουσ χιλίων (1.000) ευρϊ, το οποίο κα 

επιςυνάπτεται ςε αυτιν. Σε περίπτωςθ μθ καταβολισ του ωσ άνω παραβόλου θ αίτθςθ δεν κα εξετάηεται από τθν 

αρμόδια Διεφκυνςθ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ. 
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περίπτωςθ που ζχουν επζλκει αλλαγζσ, ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο φορολογικό ζτοσ, επί των 

ανωτζρω, περιγραφι αυτϊν των αλλαγϊν.  

6. Σε περίπτωςθ που για τισ καλυπτόμενεσ ςυναλλαγζσ υπάρχουν ςυμβάςεισ, αντίγραφα αυτϊν. 

7. Σε περίπτωςθ που οι εν λόγω ςυναλλαγζσ ζχουν ελεγχκεί για προθγοφμενα φορολογικά ζτθ ςτα πλαίςια 

ελζγχου ενδοομιλικϊν ςυναλλαγϊν και ζχει εκδοκεί οριςτικι πράξθ διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ, 

αντίγραφο τθσ ςχετικισ ζκκεςθσ ελζγχου.  

8. Περιγραφι τθσ προτεινόμενθσ μεκόδου κακοριςμοφ των τιμϊν ενδοομιλικϊν ςυναλλαγϊν και 

αιτιολόγθςθ τθσ επιλογισ τθσ. 

9. Κρίςιμεσ παραδοχζσ ςτισ οποίεσ κα βαςίηεται θ ωσ άνω προτεινόμενθ μεκοδολογία. 

10.  Προτεινόμενα κριτιρια ςυγκριτικισ ανάλυςθσ. 

11. Προτεινόμενεσ προςαρμογζσ για επίτευξθ ςυγκριςιμότθτασ. 

12.  Τρόποσ  αναπροςαρμογισ φορολογθτζων κερδϊν προκειμζνου να επιτευχκεί ςυμμόρφωςθ με τθν 

«Αρχι των ίςων Αποςτάςεων». 

13. Αναφορά ςε τυχόν υφιςτάμενεσ μονομερείσ/διμερείσ ι πολυμερείσ APA’s που ζχουν ςυναφκεί με άλλεσ 

φορολογικζσ διοικιςεισ και αφοροφν ίδιεσ ςυναλλαγζσ. 

14. 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 Αιτών/ςα 

 

 

       

                                                                                                                             (φραγίδα/Τπογραφι) 

 


