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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ: ΕΝ∆ΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Σε συνέχεια του ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ σχετικά µε τις
«ενδοοµιλικές συναλλαγές», αντίγραφο του οποίου µπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα του Συνδέσµου, µε ηµεροµηνία ανάρτησης 29/4/2013 και κατόπιν
προσφάτων νοµοθετικών τροποποιήσεων, καθώς και της εγγύτητας της προθεσµίας
(16/8/2013) για την κατάρτιση του φακέλου τεκµηρίωσης και της υποβολής του
πίνακα συνοπτικών πληροφοριών σας ενηµερώνουµε επιπροσθέτως, για τα εξής;
Α) ∆ΙΑΧ. ΧΡΗΣΗ 2012
Ισχύουν όσα αναφέρονται στην ΠΟΛ.1179/18.7.2013 απόφαση του Υπουργείου
Οικονοµικών αντίγραφο της οποίας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνδέσµου.
Συνεπικουρικά ως προς την έννοια των συνδεδεµένων επιχειρήσεων σας
αναφέρουµε παρακάτω την παράγραφο 2, του άρθρου 39, του ΚΦΕ (ν.2238/94)
όπως ισχύει µετά την περίπτωση α της παρ. 3 του άρθρου 64 του Ν.4170/2013 (ΦΕΚ
Α΄ 163/12-07-2013).
«Ν.2238/94
………………………………….
Άρθρο 39
………………………………….
2. Ως συνδεδεµένες νοούνται οι επιχειρήσεις µεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση άµεσης ή
έµµεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονοµικής εξάρτησης ή ελέγχου, ιδίως λόγω συµµετοχής
της µιας στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση της άλλης ή λόγω συµµετοχής των ιδίων προσώπων στο
κεφάλαιο ή στη διοίκηση και των δύο επιχειρήσεων, καθώς και οι επιχειρήσεις οι οποίες
διαθέτουν σε µία από τις συνδεδεµένες τα ανωτέρω δικαιώµατα ή δυνατότητες επιρροής.
Ειδικότερα, ως συνδεδεµένες νοούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες:
α) Συνδέονται λόγω της συµµετοχής της µίας στην άλλη επιχείρηση, κατέχοντας άµεσα ή
έµµεσα µετοχές, µερίδια, ή συµµετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό
(33%), βάσει αξίας ή αριθµού, ή δικαιώµατα σε κέρδη ή δικαιώµατα ψήφου.
β) Συνδέονται µε κάθε άλλη επιχείρηση που κατέχει άµεσα ή έµµεσα µετοχές, µερίδια
δικαιώµατα ψήφου ή συµµετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%),
βάσει αξίας ή αριθµού, ή δικαιώµατα σε κέρδη ή δικαιώµατα ψήφου σε µία από τις
συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
γ) Συνδέονται µε κάθε άλλο πρόσωπο µε το οποίο υπάρχει σχέση άµεσης ή έµµεσης
ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή το πρόσωπο αυτό ασκεί καθοριστική επιρροή ή
έχει τη δυνατότητα καθοριστικής επιρροής στη λήψη των αποφάσεων της επιχείρησης ή σε
περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση άµεσης ή έµµεσης ουσιώδους διοικητικής
εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο.»

1/6

Επίσης σας ενηµερώνουµε ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 17 του
άρθρου 11 του Ν. 4110/2013 (Α΄ 17), όπως τροποποιήθηκε µε τη διάταξη της
περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 64 του Ν. 4170/2013 (Α΄ 163),
«Ειδικά για τη διαχειριστική περίοδο που λήγει στις 31.12.2012 και
ανεξαρτήτως
του
χρόνου
έναρξής
της
(υπερδωδεκάµηνης
ή/και
υποδωδεκάµηνης χρήσης), ο φάκελος τεκµηρίωσης καταρτίζεται και ο
συνοπτικός πίνακας πληροφοριών υποβάλλεται µέχρι τη 16η Αυγούστου
2013.»
Β) ∆ΙΑΧ. ΧΡΗΣΗ 2013 και µετά.
Όπως είναι γνωστό µε πρόσφατα νοµοθετήµατα, έπαψε πλέον να ισχύει ο παλαιός
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Ν.2238/94) και πλέον από 23/7/2013 ισχύουν ο
νέος «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος» Ν.4172/2013 και από 26/7/2013 ο
«Κώδικας Φορολογικής ∆ιαδικασίας» Ν.4174/2013, αντίγραφα των οποίων επίσης
υπάρχουν αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του Συνδέσµου.
Έτσι οι διατάξεις, που έχουν σχέση µε το εν λόγω θέµα έχουν ως εξής :
«ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
………………………………………………………….
Άρθρο 2
Ορισµοί
Οι όροι που χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε. έχουν την έννοια που προβλέπει
η κείµενη νοµοθεσία, εκτός εάν ο Κ.Φ.Ε. ορίζει διαφορετικά.
Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως:
α) «φορολογούµενος»: κάθε πρόσωπο που υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος, σύµφωνα µε τον
Κ.Φ.Ε.,
β) «πρόσωπο»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κάθε είδους νοµική οντότητα,
γ) «νοµικό πρόσωπο»: κάθε επιχείρηση ή εταιρεία µε νοµική προσωπικότητα ή ένωση
επιχειρήσεων ή εταιρειών µε νοµική προσωπικότητα,
δ) «νοµική οντότητα»: κάθε µόρφωµα εταιρικής ή µη οργάνωσης ανεξαρτήτως νοµικής
προσωπικότητας και κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισµός, οργανισµός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία,
κάθε µορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε µορφής καταπίστευµα ή εµπίστευµα ή
οποιοδήποτε µόρφωµα παρόµοιας φύσης, κάθε µορφής ίδρυµα ή σωµατείο ή οποιοδήποτε
µόρφωµα παρόµοιας φύσης, κάθε µορφή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα
προσωπικού χαρακτήρα, κάθε µορφής κοινή επιχείρηση, κάθε µορφής εταιρείας διαχείρισης
κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης ή κληρονοµίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης
κοινοπραξία, κάθε µορφής εταιρεία αστικού δικαίου, συµµετοχικές ή αφανείς εταιρείες,
κοινωνίες αστικού δικαίου,
ε) «υπόχρεος σε παρακράτηση»: κάθε πρόσωπο που υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου
στην πηγή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε.,
στ) «συγγενικό πρόσωπο»: ο/η σύζυγος και οι ανιόντες ή κατιόντες σε ευθεία γραµµή,
ζ) «συνδεδεµένο πρόσωπο»: κάθε πρόσωπο, το οποίο συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα στη
διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο ή µε
το οποίο συνδέεται. Ειδικότερα, τα ακόλουθα πρόσωπα θεωρούνται συνδεδεµένα πρόσωπα:
αα) κάθε πρόσωπο που κατέχει άµεσα ή έµµεσα µετοχές, µερίδια ή συµµετοχή στο κεφάλαιο
τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθµού, ή δικαιώµατα σε κέρδη ή
δικαιώµατα ψήφου,
ββ) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άµεσα ή έµµεσα µετοχές,
µερίδια δικαιώµατα ψήφου ή συµµετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό
(33%), βάσει αξίας ή αριθµού, ή δικαιώµατα σε κέρδη ή δικαιώµατα ψήφου,
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γγ) κάθε πρόσωπο µε το οποίο υπάρχει σχέση άµεσης ή έµµεσης ουσιώδους διοικητικής
εξάρτησης ή ελέγχου ή ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής
επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση άµεσης ή
έµµεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής
επιρροής από τρίτο πρόσωπο.
………………………………………………….
…………………………………………………..
Άρθρο 50
Ενδοοµιλικές συναλλαγές
1. Όταν πραγµατοποιούνται συναλλαγές, µία ή περισσότερες, διεθνείς ή και εγχώριες, µε
οικονοµικούς ή εµπορικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα ίσχυαν µεταξύ µη
συνδεδεµένων προσώπων (ανεξάρτητων επιχειρήσεων) κατά την έννοια του άρθρου 2 του
Κ.Φ.Ε. ή µεταξύ των συνδεδεµένων επιχειρήσεων και τρίτων, οποιαδήποτε κέρδη τα οποία
χωρίς τους όρους αυτούς θα είχαν πραγµατοποιηθεί από την ηµεδαπή επιχείρηση, αλλά
τελικά δεν πραγµατοποιήθηκαν λόγω των διαφορετικών όρων (αρχή ίσων αποστάσεων),
περιλαµβάνονται στα κέρδη της επιχείρησης µόνον στο βαθµό που δεν µειώνουν το ποσό του
καταβλητέου φόρου.
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και ερµηνεύονται σύµφωνα µε
τις γενικές αρχές και τις κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ για τις ενδοοµιλικές συναλλαγές.
Άρθρο 51
Μεταφορά λειτουργιών
Κάθε επιχειρηµατική αναδιάρθρωση, η οποία µπορεί να θεωρηθεί ως εγχώρια ή διασυνοριακή
αναδιοργάνωση λειτουργιών, περιουσιακών στοιχείων, κινδύνων ή και
επιχειρηµατικών ευκαιριών, την οποία πραγµατοποιούν ή στην οποία εµπλέκονται
συνδεδεµένα πρόσωπα µε συνδεδεµένα κέρδη εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος
άρθρου:
α) «Οι λειτουργίες, τα περιουσιακά στοιχεία, οι κίνδυνοι ή και οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες που
αναδιοργανώνονται, µεταφέρονται ή µεταβιβάζονται» θεωρούνται συνολικά ως «πακέτο
µεταβίβασης» για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου. Για την εφαρµογή του προηγούµενου
εδαφίου λαµβάνονται υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία, οι χορηγήσεις αδειών χρήσης, καθώς
και οι µεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων.
β) Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω επιχειρηµατικής αναδιάρθρωσης διενεργείται µία
συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών, οι οποίες συνιστούν µεταβίβαση ή χορήγηση άδειας χρήσης
υπεραξίας ή άυλων περιουσιακών στοιχείων, η µεταβίβαση αυτή ή η χορήγηση άδειας χρήσης
πρέπει να γίνεται έναντι αντίτιµου σύµφωνα µε την αρχή των ίσων αποστάσεων, λαµβάνοντας
υπόψη τη συνολική αξία των υποκείµενων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τις σχετικές
λειτουργίες και τους κινδύνους («πακέτο µεταβίβασης»).
Στην περίπτωση αυτή περιλαµβάνονται ιδίως µεταβιβάσεις ή χορηγήσεις αδειών χρήσης
µεµονωµένων περιουσιακών στοιχείων σε συνδυασµό µε λειτουργίες και κινδύνους που
πρέπει να θεωρηθούν στενά συνδεδεµένες.
γ) Οι επιχειρηµατικές αναδιαρθρώσεις που προβλέπονται στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν
συνεπιφέρουν καµία αναπροσαρµογή όταν ο φορολογούµενος µπορεί να παράσχει
αποδεικτικά στοιχεία που τεκµηριώνουν ότι δεν µεταβιβάστηκαν ούτε χορηγήθηκε άδεια
χρήσης για ουσιώδη άυλα στοιχεία ή περιουσιακά στοιχεία και ότι καταβλήθηκε αντίτιµο
σύµφωνα µε την αρχή των ίσων αποστάσεων, κατά τρόπο ώστε η ανάθεση κινδύνων και
λειτουργιών είναι σύµφωνη µε την αρχή των ίσων αποστάσεων, µε συνεκτίµηση άλλων
συγκρίσιµων περιπτώσεων.
δ) Στην περίπτωση που ο φορολογούµενος δεν µπορείνα παράσχει τα αποδεικτικά στοιχεία
που ορίζονται στην περίπτωση γ΄, και δεν υπάρχει άλλη συγκρίσιµη συναλλαγή ή σειρά
συναλλαγών, καθορίζεται ένα αντίτιµο σύµφωνα µε την αρχή των ίσων αποστάσεων µε βάση
τη συνολική αξία των υποκείµενων περιουσιακών στοιχείων, λειτουργιών και κινδύνων
(«πακέτου µεταβίβασης») µε συνεκτίµηση της αναγόµενης παρούσας αξίας µελλοντικών
κερδών που προσδοκώνται από τη µεταβίβαση ως σύνολο και συνδέονται µε τη λειτουργία και
όλα τα συνδεδεµένα υποκείµενα περιουσιακά στοιχεία. Ο φορολογούµενος µπορεί να
χρησιµοποιεί οποιαδήποτε άλλη µέθοδο, εφόσον µπορεί να αποδείξει ότι η συναλλαγή είναι
σύµφωνη µε την αρχή των ίσων αποστάσεων.
Για τα έτη κατά τα οποία πραγµατοποιείται η επιχειρηµατική αναδιάρθρωση γίνεται η
αντίστοιχη αναπροσαρµογή.»
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«ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4174
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
………………………………………………………………….
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΝ∆ΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Άρθρο 21
Φάκελος Τεκµηρίωσης
1. Για τις µεταξύ τους συναλλαγές που εµπίπτουν στο άρθρο 50 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος, καθώς και τη µεταξύ τους µεταφορά λειτουργιών του άρθρου 51 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος, τα συνδεδεµένα πρόσωπα κατά την έννοια της περίπτωσης ζ΄ του
άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, υποχρεούνται να τηρούν Φάκελο
Τεκµηρίωσης. Φάκελο Τεκµηρίωσης υποχρεούνται να τηρούν και οι µόνιµες εγκαταστάσεις
αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, για τις παραπάνω συναλλαγές τους µε το κεντρικό ή
µε τα συνδεδεµένα πρόσωπα του κεντρικού τους στην αλλοδαπή, καθώς και τα ηµεδαπά
νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες για τις παραπάνω συναλλαγές τους µε µόνιµες
εγκαταστάσεις που διατηρούν στην αλλοδαπή.
2. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης Φακέλου
Τεκµηρίωσης, εφόσον:
α) οι παραπάνω συναλλαγές ή µεταφορά λειτουργιών ανέρχονται µέχρι εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ ετησίως και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου δεν
υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατοµµύρια ευρώ ετησίως, ή
β) οι παραπάνω συναλλαγές ή µεταφορά λειτουργιών ανέρχονται µέχρι διακόσιες χιλιάδες
(200.000) ευρώ ετησίως και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει
τα πέντε (5) εκατοµµύρια ευρώ ετησίως.
3. Ο Φάκελος Τεκµηρίωσης αποτελείται από το Βασικό Φάκελο Τεκµηρίωσης και τον Ελληνικό
Φάκελο Τεκµηρίωσης, κατά περίπτωση, και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα
Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική ∆ιοίκηση εντός πενήντα
(50) ηµερών από το τέλος κάθε φορολογικού έτους.
4. Ο Φάκελος Τεκµηρίωσης τηρείται στην έδρα του υπόχρεου καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα,
για το οποίο υφίσταται υποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων του αντίστοιχου
φορολογικού έτους. Ο Φάκελος Τεκµηρίωσης τίθεται στη διάθεση της Φορολογικής ∆ιοίκησης
οποτεδήποτε ζητηθεί από αυτή εντός τριάντα (30) ηµερών από την παραλαβή του σχετικού
αιτήµατος από τον υπόχρεο.
5. Σε περίπτωση µεταβολής των συνθηκών της αγοράς που επηρεάζουν την πληροφόρηση
και τα δεδοµένα που περιέχονται στο Φάκελο Τεκµηρίωσης, ο υπόχρεος οφείλει να
ενηµερώνει ή να επικαιροποιεί το Φάκελο Τεκµηρίωσης έως το τέλος του φορολογικού έτους,
εντός του οποίου έλαβε χώρα η µεταβολή.
6. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται και εξειδικεύονται το ακριβές
περιεχόµενο και τα στοιχεία που περιέχονται στο Φάκελο Τεκµηρίωσης, το Βασικό Φάκελο
Τεκµηρίωσης, τον Ελληνικό Φάκελο Τεκµηρίωσης και το Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, οι
περιπτώσεις κατά τις οποίες οι παραπάνω φάκελοι θεωρούνται µη πλήρεις ή µη επαρκείς, οι
αποδεκτές µέθοδοι καθορισµού των τιµών των συναλλαγών, οι µέθοδοι καθορισµού του
αποδεκτού εύρους των τιµών ή του περιθωρίου κέρδους και ο υπολογισµός του κύκλου
εργασιών για τους υπόχρεους που εξαιρούνται από την υποχρέωση τήρησης φακέλου
τεκµηρίωσης.
Άρθρο 22
Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοοµιλικής Τιµολόγησης
1. Συνδεδεµένα πρόσωπα κατά την έννοια της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 2 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος, µόνιµες εγκαταστάσεις αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα, για
τις συναλλαγές τους µε το κεντρικό, καθώς και µε τις συνδεδεµένες εταιρείες του κεντρικού
τους στην αλλοδαπή, καθώς και µόνιµες εγκαταστάσεις που διατηρεί στην αλλοδαπή ελληνική
επιχείρηση δύνανται να υποβάλουν στον Γενικό Γραµµατέα αίτηση προέγκρισης της
µεθοδολογίας για την τιµολόγηση συγκεκριµένων µελλοντικών διασυνοριακών συναλλαγών
τους µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
2. Αντικείµενο της προέγκρισης της προηγούµενης παραγράφου αποτελεί το ενδεδειγµένο
σύνολο κριτηρίων που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό των τιµών ενδοοµιλικών
συναλλαγών κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. Τα κριτήρια αυτά
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περιλαµβάνουν κυρίως τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο τεκµηρίωσης, τα στοιχεία σύγκρισης ή
αναφοράς και τις σχετικές προσαρµογές, καθώς και τις κρίσιµες παραδοχές για τις µελλοντικές
συνθήκες.
Αντικείµενο της προέγκρισης µπορεί επίσης να αποτελέσει και κάθε άλλο εξειδικευµένο ζήτηµα
που αφορά την τιµολόγηση των συναλλαγών µε συνδεδεµένες
επιχειρήσεις.
3. Ο Γενικός Γραµµατέας εξετάζει την αίτηση και την αποδέχεται ή την απορρίπτει. Η σχετική
απόφαση εκδίδεται εντός εκατόν είκοσι (120) ηµερών από την υποβολή της αίτησης
προέγκρισης µεθοδολογίας ενδοοµιλικής τιµολόγησης και κοινοποιείται στους αιτούντες. Η
διάρκεια ισχύος της απόφασης προέγκρισης δεν δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη και
η χρονική ισχύς της δεν δύναται να ανατρέχει σε φορολογικό έτος που έχει παρέλθει κατά τη
στιγµή της υποβολής της αίτησης προέγκρισης.
4. Οι τιµές των ενδοοµιλικών συναλλαγών της επιχείρησης, τις οποίες αφορά η απόφαση
προέγκρισης, θεωρούνται ότι δεν διαφέρουν από αυτές που θα είχαν συµφωνηθεί µεταξύ
ανεξάρτητων προσώπων, εφόσον τηρούνται τα οριζόµενα στην απόφαση αυτή. Ο
φορολογικός έλεγχος των συναλλαγών, οι οποίες αποτελούν αντικείµενο της προέγκρισης,
περιορίζεται στην επαλήθευση, ότι τηρήθηκαν τα οριζόµενα στην απόφαση προέγκρισης και
ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι παραδοχές, οι περιστάσεις και οι όροι στις οποίες αυτή
βασίστηκε. Πέραν των υποχρεώσεων τήρησης και διαφύλαξης στοιχείων που επιβάλλονται
από άλλες διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, η επιχείρηση υποχρεούται να διαφυλάσσει τα
στοιχεία τεκµηρίωσης που αφορούν την απόφαση προέγκρισης για το χρονικό διάστηµα για το
οποίο υφίσταται υποχρέωση διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων κάθε φορολογικού έτους το
οποίο αφορά η απόφαση προέγκρισης.
5. Η απόφαση προέγκρισης αναθεωρείται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της, είτε
κατόπιν αίτησης από το ενδιαφερόµενο πρόσωπο, είτε αυτεπάγγελτα από τον Γενικό
Γραµµατέα, στις εξής περιπτώσεις:
α) εφόσον οι κρίσιµες παραδοχές στις οποίες βασίστηκε η απόφαση προέγκρισης
αποδειχθούν εσφαλµένες,
β) εφόσον επήλθε ουσιώδης µεταβολή των κρίσιµων παραδοχών ή συνθηκών που καθιστά
αδύνατη την τήρηση των οριζοµένων στην απόφαση προέγκρισης,
γ) σε περίπτωση εφαρµογής της διαδικασίας αµοιβαίου διακανονισµού της εκάστοτε
εφαρµοστέας διµερούς σύµβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας ή της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών
συνδεδεµένων επιχειρήσεων για τις ίδιες συναλλαγές του ίδιου φορολογουµένου.
Ο Γενικός Γραµµατέας εκδίδει απόφαση για την αναθεώρηση της αρχικής απόφασης
προέγκρισης, η οποία κοινοποιείται στους αιτούντες και έχει τα αποτελέσµατα που ορίζονται
στην παράγραφο 4, αρχής γενοµένης από την έκδοσή της.
6. Η απόφαση προέγκρισης δύναται να ανακληθεί από τη Φορολογική ∆ιοίκηση κατά τη
διάρκεια ισχύος της στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εφόσον διαπιστωθεί, ότι τα στοιχεία ή κρίσιµες παραδοχές στα οποία βασίστηκε η απόφαση
προέγκρισης ήταν ανακριβείς, λόγω εσφαλµένης ερµηνείας ή πληµµελειών που αποδίδονται
στον φορολογούµενο,
β) εφόσον διαπιστωθεί, ότι οι αιτούντες δεν τήρησαν ουσιώδη όρο ή υποχρέωση που
ορίζονται στην απόφαση προέγκρισης.
Σε περίπτωση ανάκλησης, η απόφαση προέγκρισης θεωρείται ως µηδέποτε εκδοθείσα.
7. Η απόφαση προέγκρισης δύναται να ακυρωθεί από τη Φορολογική ∆ιοίκηση οποτεδήποτε
κατά τη διάρκεια ισχύος της στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εφόσον διαπιστωθεί ότι επήλθε ουσιώδης µεταβολή των κρίσιµων παραδοχών ή συνθηκών
στις οποίες βασίστηκε η απόφαση προέγκρισης,
β) εφόσον διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν τήρησε ουσιώδεις όρους ή υποχρεώσεις που
ορίζονται από την απόφαση προέγκρισης,
γ) εφόσον επέλθει ουσιώδης µεταβολή των εφαρµοστέων φορολογικών διατάξεων οι οποίες
επηρεάζουν ουσιωδώς την απόφαση προέγκρισης.
∆εν επιτρέπεται η ακύρωση της απόφασης προέγκρισης, εφόσον είναι δυνατή η αναθεώρησή
της σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 5.
Σε περίπτωση ακύρωσης, η ισχύς της απόφασης προέγκρισης παύει από το χρονικό σηµείο
που ορίζεται µε την απόφαση ακύρωσης.
8. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ορίζονται τα ειδικότερα θέµατα τα οποία είναι αναγκαία
για την εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων και ειδικότερα η διαδικασία
για την προέγκριση µεθοδολογίας ενδοοµιλικής τιµολόγησης, την αναθεώρηση, την ανάκληση

5/6

και την ακύρωσή της, το ειδικότερο περιεχόµενο της αίτησης προέγκρισης, τα σχετικά
παράβολα, η διαδικασία συνεννόησης µε τις αρµόδιες αρχές άλλων εµπλεκοµένων κρατών, ο
τύπος και το περιεχόµενο των αποφάσεων της Φορολογικής ∆ιοίκησης, καθώς και κάθε
σχετικό θέµα.»

Γ) ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Κατόπιν σχετικών ερωτηµάτων από µέλη του Συνδέσµου, διευκρινίζεται ότι καµία
ειδική εξαίρεση δεν προβλέπεται για τις συναλλαγές µεταξύ τεχνικών εταιρειών
και κοινοπραξιών στις οποίες µετέχουν.
Με εκτίµηση
Σταύρος Γιαννίρης
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