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 Δραστηριότητες ενδοομιλικής τιμολόγησης

- Ετήσια συμμόρφωση
- Καθορισμός πολιτικής Transfer Pricing

 Επιχειρησιακή ενδοομιλική τιμολόγηση

AGENDA



ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

 Γιατί η έγκαιρη τεκμηρίωση Transfer Pricing είναι τόσο 
σημαντική;
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 Διαχείριση της αντίληψης του εφοριακού

 Εάν όλα δείχνουν σωστά χωρίς λάθη ή παραλείψεις, ο έλεγχος του TP θα γίνει πιο εύκολος, 
καθώς η αντίληψη που θα σχηματίσει ο εφοριακός θα είναι ότι το TP έχει εξεταστεί ενδελεχώς 
και ότι θα είναι δύσκολο να γίνουν αναμορφώσεις χωρίς να χρειαστεί να γίνει πολλή δουλειά εκ 
μέρους του.

 Πρώτες πληροφορίες που θα ζητήσει ο έλεγχος
 Είναι σημαντικό να δοθεί καλή εντύπωση από την αρχή για να δοθεί ο τόνος και για τον 

υπόλοιπο φορολογικό έλεγχο.
 Καλή εντύπωση παρέχοντας την τεκμηρίωση του TP εγκαίρως χωρίς να χρειαστεί να γίνουν 

αιτήματα για παράταση.
 Πρέπει να είναι πλήρης και ακριβής.

 Και να συνάδει με άλλες οικονομικές πληροφορίες, για παράδειγμα, με άλλα φορολογικά 
στοιχεία, δηλώσεις και οικονομικές καταστάσεις.

ΓΙΑΤI Η ΣΩΣΤΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ TP EINAI ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ



ΓΙΑΤI Η ΣΩΣΤΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ TP EINAI ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

 Δείχνει επιμέλεια.

 Βέλτιστη πρακτική για 100% συμμόρφωση.
 Η τεκμηρίωση του TP αποτελεί το ελάχιστο standard.

 Οι ετήσιες επισκοπήσεις του TP διασφαλίζουν ότι οι κίνδυνοί μπορούν να εντοπιστούν εγκαίρως.
 Όταν η πολιτική του TP δεν λειτουργεί όπως σχεδιάστηκε, η ετήσια επανεξέταση θα επισημάνει 

κινδύνους, ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν εγκαίρως.
 Ανακρίβειες ή σφάλματα στην τεκμηρίωση δημιουργούν αβεβαιότητα.

 Εάν η τεκμηρίωση του TP έχει συνταχθεί κατά τη στιγμή της συναλλαγής (ή μετά το τέλος του 
έτους), είναι πιθανόν να είναι πληρέστερη και ακριβέστερη από το να πρέπει να προετοιμαστεί 
κατά τη στιγμή του φορολογικού ελέγχου, όπου υπάρχει πίεση χρόνου για την έγκαιρη υποβολή 
της τεκμηρίωσης.



ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

 Τυπική διαδικασία τεκμηρίωσης
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 Όχι απαραίτητα η "τυπική" διαδικασία τεκμηρίωσης - περισσότερο η ιδανική 
διαδικασία τεκμηρίωσης.

 Οι πολιτικές του TP θα πρέπει να καθορίζονται πριν από τη διενέργεια 
συναλλαγών.

 Αφού οριστεί η πολιτική του TP,  πλέον μπορεί να εφαρμοστεί.
 Οποιαδήποτε προβλήματα εφαρμογής μπορούν να εντοπιστούν έγκαιρα, 

ώστε να διασφαλιστεί ότι μπορούν να γίνουν προσαρμογές.
 Οι προσαρμογές λόγω TP μπορούν να πραγματοποιούνται συχνότερα για να 

ελαχιστοποιείται ο μεγάλος όγκος προσαρμογών στο τέλος του έτους.
 Οι προσαρμογές στο τέλος του έτους μπορούν να διασφαλίσουν ότι οι 

οικονομικές καταστάσεις συνάδουν με την προβλεπόμενη φορολογική θέση 
και ότι δεν θα γίνουν αναμορφώσεις στη φορολογική δήλωση.

 Η διαδικασία αυτή θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές του TP 
οδηγούν σε αποτελέσματα βάση ίσων αποστάσεων.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ



ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

 Η έγκαιρη συμμόρφωση θα διασφαλίσει την τήρηση των προθεσμιών 
κατάθεσης.

 Ορισμένες χώρες έχουν εφαρμόσει την υποχρεωτική υποβολή τεκμηρίωσης 
του TP (μαζί με την φορολογική δήλωση)

 Άλλες χώρες αναμένουν την υποβολή του Φακέλου κατόπιν αιτήματος ή 
εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, πράγμα που σημαίνει ότι η 
τεκμηρίωση που προετοιμάζεται μόνο για φορολογικό έλεγχο είναι πιθανό 
να είναι ελλιπής, καθώς τα χρονικά όρια για την υποβολή της τεκμηρίωσης 
είναι πολύ στενά (30 μέρες στην Ελλάδα, 2-4 βδομάδες στις περισσότερες 
χώρες)

 Ορισμένες χώρες έχουν εφαρμόσει την υποχρεωτική αναφορά των 
συναλλαγών (συνοπτικός πίνακας πληροφοριών στην Ελλάδα) μεταξύ 
συνδεδεμένων μερών ως μέρος των ετήσιων φορολογικών υποχρεώσεων της 
εταιρείας.
 Είναι σημαντικό οι εν λόγω φορολογικές δηλώσεις να συνάδουν με τις 

ετήσιες Οικ. Καταστάσεις και την πλήρη τεκμηρίωση του TP.



ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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Νέες συναλλαγές:
 Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η ιδανική διαδικασία τεκμηρίωσης του TP

σημαίνει ότι οι πολιτικές για τις νέες συναλλαγές θα πρέπει να καθορίζονται πριν 
από την συναλλαγή.

 Μειώνεται  ο κίνδυνος του TP και μπορεί ο φορολογούμενος δυνητικά να 
επωφεληθεί φορολογικά, δεδομένου ότι η συναλλαγή αναλύεται κατά την έναρξη.

 Δεν χρειάζεται να "αναιρεθούν" συναλλαγές που, κατόπιν περαιτέρω ανάλυσης, 
θα έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί διαφορετικά.

Αναπροσαρμογή της πολιτικής TP (επαναπροσδιορισμός):
 Κατά την προετοιμασία της ετήσιας τεκμηρίωσης, αυτό μπορεί να οδηγήσει στο 

συμπέρασμα ότι η τρέχουσα πολιτική του TP δεν επιτυγχάνει αποτελέσματα ίσων 
αποστάσεων και, ως εκ τούτου, θα ήταν σκόπιμος ο επαναπροσδιορισμός των 
πολιτικών.

 Εναλλακτικά, η έναρξη ενός φορολογικού ελέγχου TP μπορεί επίσης να αναδείξει 
την ανάγκη επανεκτίμησης του πραγματικού μοντέλου TP, και το εάν παράγει «μη 
αναγκαίους κινδύνους».

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν στην ανάγκη δημιουργίας μιας νέας 
διαδικασίας καθορισμού πολιτικής:



ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Μη επαναλαμβανόμενες συναλλαγές (one-off)
 Σε περίπτωση one-off συναλλαγής, αυτή πρέπει να αναλύεται όπως κάθε άλλη 

συναλλαγή, π.χ. μεταβίβαση πνευματικής ιδιοκτησίας, αγορά περιουσιακών στοιχείων 
από άλλη εταιρεία του ομίλου, οποιαδήποτε άλλη μεταβίβαση επιχείρησης, 
συγχωνεύσεις και εξαγορές, χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Προσαρμογές
 Ενδέχεται να χρειαστεί να γίνουν προσαρμογές για απροσδόκητες περιστάσεις
 Ένα καλό παράδειγμα είναι ο COVID
 Η πολιτική TP μπορεί στην πραγματικότητα να μην αλλάξει ή να μην 

επαναπροσδιοριστεί, αλλά οι νέες συνθήκες σημαίνουν ότι πρέπει να αξιολογήσετε 
την πολιτική TP υπό διαφορετικό πρίσμα

 Για παράδειγμα, για μια εταιρεία που έχει επηρεαστεί αρνητικά από τoν COVID, 
μπορεί να χρειαστεί να επανεξετάσει την ανάλυση κινδύνων, να επιβεβαιώσει ότι 
έχουν εντοπιστεί όλοι οι κίνδυνοι και να διασφαλίσει τη σωστή κατανομή τους μεταξύ 
των συνδεδεμένων μερών.

 Καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν στην ανάγκη ανάληψης μιας νέας 
διαδικασίας καθορισμού πολιτικής:



ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Επανακαθορισμός –
Γιατί;

Αλλαγές συνδεδεμένες 
με την αγορά

Αλλαγές συνδεδεμένες 
με το φορολογούμενο

Νέοι πελάτες

Μέγεθος

Επένδυση στο
μάρκετινγκ

Επένδυση στην 
εικόνα

Νέα
τεχνολογία

Νέοι 
Ανταγωνιστές

COVID

Νέες ανάγκες 
και απαιτήσεις

Γραμμές
Προϊόντων



 Νέες γραμμές προϊόντων/υπηρεσιών
 Συναλλαγές με τρίτους
 Αλλαγές στη λειτουργική ανάλυση
 Αλλαγές στους συμβατικούς όρους 

 Αλλαγές στην αγορά
 Δυνατότητα απόκτησης παρόμοιων προϊόντων από τρίτους σε χαμηλότερες τιμές.
 Νέοι ανταγωνιστές
 Επέκταση σε άλλες γεωγραφικές αγορές

 Επένδυση στην εικόνα/brand
 Η δημιουργία νέων άυλων περιουσιακών στοιχείων μάρκετινγκ σε τοπικό επίπεδο 

μπορεί να υποδηλώνει ότι και τα δύο συνδεδεμένα μέρη συνεισφέρουν 
καθοριστικά στην πνευματική ιδιοκτησία (IP), έτσι ώστε να είναι καταλληλότερη η 
αλλαγή της μεθόδου TP σε επιμερισμό των κερδών (Profit-split method).

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (EΠΑΝΑΠΡΟΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)

 Γιατί να επαναπροσδιορίσετε μια πολιτική TP;  Κάτι συνέβη με αποτέλεσμα η πολιτική 
TP να μην οδηγεί σε αποτελέσματα ίσων αποστάσεων..

 Συνήθως σημαίνει ότι υπάρχει σημαντική αλλαγή σε οποιοδήποτε από τα πέντε 
χαρακτηριστικά της Συγκριτικής Ανάλυσης.



ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)

Νέα τεχνολογία
 Χρήση της τεχνολογίας που δημιουργήθηκε εσωτερικά για να γίνουν οι διαδικασίες πιο 

αποτελεσματικές και να εξοικονομηθεί κόστος. Σε ποιο συνδεδεμένο μέρος θα πρέπει 
να αποδοθεί η εξοικονόμηση κόστους;;

Μέγεθος
 Όταν ένας τοπικός διανομέας γίνεται μεγαλύτερος και πιο αυτόνομος, οι αποφάσεις 

μπορεί να λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε η κερδοφορία του τοπικού 
διανομέα να οφείλεται εξ ολοκλήρου στον ίδιο.

 Καθώς μια τοπική οντότητα αναπτύσσει την παραγωγικής της δυνατότητα, μπορεί να 
αναλαμβάνει να εκτελεί περισσότερες κεντρικές υπηρεσίες για τον εαυτό της.

 Παράλληλα μπορεί να εξαρτάται λιγότερο από τη μητρική εταιρεία για οικονομική 
στήριξη.

Νέοι πελάτες
 Νέοι τύποι πελατών ενδέχεται να αλλάξουν τη λειτουργική ανάλυση που περιβάλλει τις 

συναλλαγές συνδεδεμένων μερών
Αλλαγές στις στρατηγικές των επιχειρήσεων
 Μια νέα επιχειρηματική στρατηγική ενδέχεται να αλλάξει το προφίλ κινδύνου των 

συνδεδεμένων μερών.



Η διαχείριση των δεδομένων, διαδικασιών και της διακυβέρνησης του TP μέσω 
της τεχνολογίας

• Ευθυγραμμίζει τις απαιτήσεις του TP με τους εμπορικούς στόχους
• Προωθεί τη συμμόρφωση
• Μειώνει την πολυπλοκότητα
• Παρέχει στρατηγικές γνώσεις

Καλύτερες
Επιχειρησιακές 

Αποφάσεις 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
(OPERATIONAL TRANSFER PRICING)

Τι είναι η επιχειρησιακή ενδοομιλική τιμολόγηση;

Σχεδιασμός ή αναπροσαρμογή της ενδοομιλικής τιμολόγησης

Η μεθοδολογία TP έχει καθοριστεί, έπειτα τι;

Επόμενα βήματα

Απαιτεί τον εντοπισμό των σημείων όπου δημιουργείται και μεταφέρεται αξία 

• Λειτουργική Ανάλυση
• Οικονομική Ανάλυση
• Επαναξιολόγηση της πολιτικής TP
• Διασφάλιση αρχής ίσων αποστάσεων



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
(OPERATIONAL TRANSFER PRICING)

Συμβάσεις

Διαδικασίες

Διαδικασίες υλοποίησης 

Εποπτεία ενδοομιλικής
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One central 
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 Τι είναι η επιχειρησιακή ενδοομιλική τιμολόγηση; 
 Κατά τον καθορισμό της πολιτικής TP, όπως αναφέρθηκε, το 

επιχειρησιακό σκέλος πρέπει να εφαρμοστεί σωστά.
 Εάν δεν εφαρμοστεί σωστά:
 Μπορεί να προκύψουν αποτελέσματα μη ίσων αποστάσεων
 Μη πραγματική πολιτική TP
 Καμία συνοχή μεταξύ της εσωτερικής τεκμηρίωσης και των 

πραγματικών συναλλαγών (τα συμβόλαια και η τεκμηρίωση του TP 
δείχνουν μια εικόνα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται 
στην πραγματικότητα η συναλλαγή είναι διαφορετικός)

 Κίνδυνος TP.
 Κατά την εφαρμογή της πολιτικής TP, πρέπει να γίνουν κατανοητά τα 

συστήματα και οι εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας, καθώς αυτές οι 
εσωτερικές διαδικασίες θα επηρεάσουν την κατάλληλη εφαρμογή.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

 Για παράδειγμα, εάν η σχεδιασμένη πολιτική TP απαιτεί προσαρμογή από τα 
προϋπολογισθέντα στα πραγματικά έξοδα που πραγματοποιήθηκαν, αλλά οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες μέχρι ορισμένους μήνες μετά την τιμολόγηση 
της συναλλαγής, λόγω εσωτερικών διαδικασιών, ο τρόπος με τον οποίο έχει σχεδιαστεί η 
πολιτική TP δεν πρόκειται να ακολουθηθεί σωστά και, ως εκ τούτου, από την συναλλαγή 
μπορεί να προκύψουν αποτελέσματα μη ίσων αποστάσεων.

 Στην περίπτωση αυτή, η εφαρμογή θα έπρεπε να είχε λάβει υπόψη τους λειτουργικούς 
περιορισμούς της εταιρείας για την επίλυση του προβλήματος.

 Ως εκ τούτου, το επιχειρησιακό TP λαμβάνει υπόψη για την διασφάλιση της αρχής των 
ίσων αποστάσεων:
 Καθορισμένες πολιτικές
 Υλοποίηση
 Εσωτερικές διαδικασίες
 Τεχνολογία
 Βέλτιστες πρακτικές
 Διαθέσιμες πληροφορίες



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Τεκμηρίωση ενδοομιλικής τιμολόγησης

Αναγνώριση της 
συναλλαγής

Ανάλυση 
βασισμένη 
στο κόστος

Συμφωνία

Αξιολόγηση κερδών 
• Έχει παρασχεθεί η 

υπηρεσία;
• Υπάρχουν αρκετά 

στοιχεία να το 
αποδείξουν;

Επιμερισμός κόστους
• Μπορούμε να 

αναγνωρίσουμε 
άμεσα και έμμεσα 
κόστη;

• Ποια είναι τα 
κλειδιά 
επιμερισμού, αν 
υπάρχουν;

Χρηματοοικονομικές 
Πληροφορίες
Πραγματικό vs. 
Αναμενόμενο Κόστος

Καθορισμός Περιθωρίου
• Δραστηριότητες 

προστιθέμενης αξίας
• Θα έπρεπε όλα τα 

κόστη να 
περιλαμβάνουν ένα 
περιθώριο;

Ακρίβεια
Αντανακλά η 
συμφωνία την 
πραγματικότητα της 
συναλλαγής;

Τιμολόγιο & Πληρωμή
• Τι περιλαμβάνει το 

τιμολόγιο;
• Πότε τιμολογείται 

και πότε 
πληρώνεται;

Ανάλυση 
περιθωρίου

Τεχνολογία 
& Λογιστική

Αναπροσαρμογές

Αναπροσαρμογές
Χρήση που κλείνει 
vs Επόμενη χρήση

Μηχανισμοί 
Ελέγχου
IT συστήματα;





• Email: cantonopoulos@axonaudit.gr

• Web: axonaudit.gr

• LinkedIn: UHY Axon Certified Auditors

Thank you!
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