
 
   
 

ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΙΙΑΑ  

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΜΠΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  
 

 
 
 
 

  
  
 
 

∆∆ΙΙΑΑΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗ  ΤΤΙΙΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ  

((TTRRAANNSSFFEERR  PPRRIICCIINNGG)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιβλέπων Καθηγητής : ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  

Επώνυµο : ΜΠΕΚΑ 

Όνοµα : ΙΩΑΝΝΑ 

 
 
 
 
 
 

Πειραιάς, Ιούλιος 2005

 
 

1



 
   
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ...................................................................................................1 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ..........................................................................................................3 
 
2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ...............................................................6 

2.1 Ορισµοί Βασικών Εννοιών ........................................................................6 
2.2 Χρήσεις της ∆ιακριτής Τιµολόγησης ........................................................7 

 
3. ∆ΙΑΚΡΙΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ: ΈΝΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ...........................................................................9 

3.1 Χρήση της ∆ιακριτής Τιµολόγησης στην επιχειρησιακή στρατηγική.......9 
3.2 Σκοποί της ∆ιακριτής Τιµολόγησης ........................................................12 
3.3 Ευρήµατα της Ακαδηµαϊκής Αρθρογραφίας ...........................................15 

 
4. ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ...................................................................................20 

4.1 Μέθοδοι ∆ιακριτής Τιµολόγησης Ενδοτµηµατικών Συναλλαγών ..........20 
4.2 Μέθοδοι ∆ιακριτής Τιµολόγησης Ενδοεταιρικών Συναλλαγών .............22 
4.3 Μέθοδοι ∆ιακριτής Τιµολόγησης σε Ασώµατα (Intangible) Αγαθά .......28 
4.4 Μερισµός του Κόστους............................................................................30 
4.5 ∆ιακριτή Τιµολόγηση στις Υπηρεσίες.....................................................31 
4.6 Σύγκριση Κανονισµών ΗΠΑ και ΟΟΣΑ .................................................33 

 
5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: TRANSFER PRICING GLOBAL SURVEY by ERNST & 
YOUNG.......................................................................................................................37 
 
6. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΗ ∆ΙΑΚΡΙΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ .............................................................................43 
 
7. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ......................................................................................................49 
 
8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ..........................................................................................57 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .....................................................................................................58 

 
 

2



 
Κεφάλαιο 1   
 

ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  

Κύριο µέληµα κάθε πολυεθνικής επιχείρησης, είναι η βέλτιστη τοποθέτηση των 

κεφαλαίων της ανάµεσα στις θυγατρικές της, µε σκοπό τη µεγιστοποίηση του 

κέρδους. Η διαδικασία επιλογής περιλαµβάνει την ανάλυση των διαθέσιµων 

εναλλακτικών επιλογών, τόσο ως προς τον τόπο όπου θα διατεθούν τα χρήµατα, όσο 

και ως προς το νόµισµα στο οποίο θα τοποθετηθούν.  

Υπάρχουν όµως διάφοροι περιορισµοί που επηρεάζουν τις αποφάσεις των 

επιχειρήσεων σχετικά µε το θέµα αυτό. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι πολιτικοί και 

φορολογικοί, ενώ ταυτόχρονα ιδιαίτερο ρόλο διαδραµατίζουν τα κόστη συναλλαγών 

και η απαιτούµενη ρευστότητα. Οι πολιτικοί περιορισµοί µπορούν να δεσµεύουν τη 

µεταφορά κεφαλαίων είτε φανερά είτε συγκαλυµµένα. Στην πρώτη περίπτωση 

περιορίζεται η µετατροπή του εγχώριου νοµίσµατος σε ξένο, ενώ στη δεύτερη τα 

µερίσµατα ή άλλες µορφές εµβασµάτων περιορίζονται ή φορολογούνται. Οι 

φορολογικοί περιορισµοί έγκεινται στις διµερείς συµβάσεις που υπάρχουν µεταξύ 

των κρατών για να ορίζουν τις φορολογικές ρυθµίσεις που διέπουν τις σχέσεις των 

επιχειρήσεων. Σηµαντικός περιορισµός είναι και το ύψος του κόστους συναλλαγών, 

(προµήθειες, διαφορά µεταξύ της bid και offer τιµής ενός νοµίσµατος), που 

απαιτείται κατά τη µεταφορά µεγάλης ποσότητας κεφαλαίων.  

Προκειµένου µια πολυεθνική επιχείρηση να παρακάµψει τους παραπάνω 

περιορισµούς, θεωρεί τις µεταφορές κεφαλαίων σαν ξεχωριστές ροές για κάθε 

κατηγορία δραστηριότητας, µεταφέρει δηλαδή έµµεσα κεφάλαια µε τη µορφή 

µερισµάτων, δικαιωµάτων για πατέντες (royalties), αµοιβών για συµβουλευτικές 

υπηρεσίες και άλλων εξόδων, αντί για ένα συνολικό έµβασµα της θυγατρικής προς 

την µητρική, το οποίο µπορεί να θεωρηθεί ως µεταφορά κερδών και να απαγορευτεί 

από τη χώρα όπου βρίσκεται η θυγατρική.  

Η µεταφορά κεφαλαίων γίνεται µέσω της µερισµατικής πολιτικής, των 

δικαιωµάτων, αµοιβών, της συνεισφοράς σε έξοδα της κεντρικής διοίκησης και της 

διακριτής τιµολόγησης. Η µερισµατική πολιτική είναι ο πιο άµεσος τρόπος 
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µεταφοράς χρηµάτων προς την µητρική και επηρεάζεται από έξι παράγοντες: Τη 

φορολογική νοµοθεσία, ποια χώρα δηλαδή έχει τους µεγαλύτερους φορολογικούς 

συντελεστές· τον πολιτικό κίνδυνο, ο οποίος επιφέρει αβεβαιότητα· τον 

συναλλαγµατικό κίνδυνο, ιδίως όταν υπάρχει µεταφορά χρήµατος από αδύναµο σε 

δυνατό νόµισµα· την ηλικία και το µέγεθος της θυγατρικής – ανάλογα µε τη φάση του 

κύκλου ζωής που βρίσκεται η επιχείρηση έχει µεγάλη ή µικρή ανάγκη επανεπένδυσης 

κεφαλαίων-, τη διαθεσιµότητα των κεφαλαίων από τη µητρική· και τέλος την ύπαρξη 

joint-venture, όπου οι µετοχές της θυγατρικής δεν κατέχονται εξ’ ολοκλήρου από την 

µητρική αλλά και σε τοπικό επίπεδο από εγχώριους επενδυτές. 

Τα δικαιώµατα είναι µια µορφή αποζηµίωσης που πληρώνει η θυγατρική προς 

τη µητρική προκειµένου να χρησιµοποιήσει την τεχνογνωσία για την παραγωγή 

αγαθών και τα εµπορικά σήµατα που έχει αναπτύξει η µητρική. Συνήθως τα 

δικαιώµατα υπολογίζονται ως ποσοστό επί των πωλήσεων ή σαν ένα σταθερό ποσό 

ανά µονάδα παραγόµενου προϊόντος. Η αµοιβή αποτελεί αποζηµίωση για την παροχή 

επαγγελµατικών υπηρεσιών από τη µητρική προς τη θυγατρική, ενώ κάποια έξοδα 

υπηρεσιών που γίνονται από την µητρική µερίζονται σε όλα τα υποκαταστήµατα που 

λαµβάνουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες. 

Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η έννοια της διακριτής τιµολόγησης (transfer pricing) 

των αγαθών, υπηρεσιών και της τεχνολογίας ανάµεσα στις θυγατρικές σε 

διαφορετικές χώρες. Μέσω της διακριτής τιµολόγησης είναι δυνατή η κατανοµή των 

κεφαλαίων ανάµεσα στις θυγατρικές. Οι υψηλές τιµές πώλησης των αγαθών από τη 

µητρική προς τη θυγατρική (high-markup policy) αφαιρεί κεφάλαια από την 

τελευταία, λόγω του αυξηµένου κόστους πωληθέντων αγαθών που αυτή εµφανίζει, 

ενώ αντίθετα οι χαµηλές τιµές (low-markup policy) τη χρηµατοδοτούν, αφού της 

αυξάνουν το περιθώριο κέρδους. Η διακριτή τιµολόγηση χρησιµοποιείται και για την 

µεταφορά κεφαλαίων ανάµεσα στις θυγατρικές, δεδοµένου ότι κάθε θυγατρική 

κατασκευάζει ένα µέρος του τελικού προϊόντος και κάθε αλλαγή σ’ αυτή τη 

διαδικασία αλλάζει και τις ροές µεταξύ των θυγατρικών. 

Στις επόµενες ενότητες αναλύονται οι βασικές έννοιες και χρήσεις της 

διακριτής τιµολόγησης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις στρατηγικές πλευρές που 

εµπερικλείει η έννοια της διακριτής τιµολόγησης, καθώς και στις φορολογικές 
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επιπτώσεις που προκύπτουν από την χρήση της. Στη συνέχεια, περιγράφονται οι 

µέθοδοι διακριτής τιµολόγησης όπως αυτές απορρέουν από τους νοµοθετικούς 

κανονισµούς τόσο των ΗΠΑ όσο και του ΟΟΣΑ. Προκειµένου να ανιχνευθούν οι 

σύγχρονες τάσεις της διακριτής τιµολόγησης, τόσο από την πλευρά των επιχειρήσεων 

όσο και από την πλευρά των φορολογικών αρχών και να επιβεβαιωθεί ο ρόλος της 

διακριτής τιµολόγησης στην εφαρµογή της επιχειρησιακής στρατηγικής, αναλύεται η 

έρευνα της Ernst & Young σχετικά µε το θέµα αυτό, η οποία επαναλαµβάνεται κάθε 

δύο χρόνια και θεωρείται βαρόµετρο των εξελίξεων. Επίσης, αναλύονται οι 

νοµοθετικές ρυθµίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε το θέµα αυτό, ενώ 

ταυτόχρονα επιχειρείται η ανάδειξη των προβληµάτων που προκαλούν στις 

επιχειρήσεις οι νοµοθετικοί κανονισµοί, θέτοντας εµπόδια στην αποτελεσµατική 

λειτουργία τους. 
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ΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΝΝΝΝΟΟΙΙΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ    

1.1 Ορισµοί Βασικών Εννοιών 

Η έννοια της διακριτής τιµολόγησης είναι άµεσα συνυφασµένη µε την ύπαρξη 

και λειτουργία των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Για τους σκοπούς της διακριτής 

τιµολόγησης ως πολυεθνική επιχείρηση νοείται ένας οργανισµός που 

δραστηριοποιείται σε παραπάνω από µια χώρες, έχει δηλαδή τουλάχιστον µια 

θυγατρική σε µια ξένη χώρα µε την οποία διατηρεί στενούς δεσµούς, τόσο σε επίπεδο 

εµπορικών συναλλαγών, όσο και σε επίπεδο παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών, 

όπως τεχνογνωσία, τεχνολογία και διοικητική υποστήριξη. 

Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας προκύπτει το θέµα της αποτίµησης των 

υπηρεσιών που προσφέρει η µητρική προς τη θυγατρική της, αλλά και ο 

προσδιορισµός της τιµής των πωλούµενων αγαθών προς τη θυγατρική. Στο σηµείο 

αυτό υπεισέρχεται η έννοια της διακριτής τιµολόγησης, η οποία καλείται να 

προσδιορίσει την τιµή αυτών των ενδοεταιρικών συναλλαγών. Η διαδικασία 

προσδιορισµού των τιµών καθορίζει και το κέρδος της κάθε πλευράς από την 

εκάστοτε συναλλαγή. Για το λόγο αυτό, η διακριτή τιµολόγηση αποτελεί µια 

ιδιαίτερα σηµαντική συνιστώσα της λειτουργίας των πολυεθνικών επιχειρήσεων, 

διότι συµµετέχει κατά ένα µεγάλο ποσοστό στην διαµόρφωση των κερδών τους, 

προκαλώντας έτσι την προσοχή και το ενδιαφέρον των φορολογικών αρχών. 

Ο λόγος για το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι φορολογικές αρχές προς τη 

διακριτή τιµολόγηση, είναι ότι µέσω αυτής οι πολυεθνικές επιχειρήσεις προσπαθούν 

να ελαχιστοποιήσουν παγκοσµίως το φορολογητέο εισόδηµά τους. Οι φορολογικές 

αρχές κάθε χώρας επιβάλλουν κανονισµούς σχετικά µε τις µεθόδους διακριτής 

τιµολόγησης που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις και επιβάλλουν ποινές, όπου κρίνουν 

ότι αυτοί δεν ακολουθούνται. Γενικά, είναι ευρέως αποδεκτό, ότι η µέθοδος διακριτής 

τιµολόγησης πρέπει να βασίζεται στην σύγκριση των τιµών των ελεγχόµενων και µη 

ελεγχόµενων συναλλαγών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις χρησιµοποιούν arm’s length τιµές για τις ενδοεταιρικές συναλλαγές 

τους. Ως ελεγχόµενες συναλλαγές νοούνται οι συναλλαγές οι οποίες λαµβάνουν χώρα 
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µεταξύ συσχετιζόµενων επιχειρήσεων, ενώ ως µη ελεγχόµενες συναλλαγές αυτές που 

αφορούν ανεξάρτητες επιχειρήσεις.  

Η αρχή της arm’s length τιµής είναι ευρέως αποδεκτή και βασίζεται στην ιδέα 

ότι κάθε θυγατρική µιας επιχείρησης, πρέπει να θεωρείται ως µια ανεξάρτητη 

επιχειρησιακή οντότητα κατά τον καθορισµό της τιµής της ενδοεταιρικής 

συναλλαγής, µε σκοπό την αποφυγή της στρέβλωσης των οικονοµικών στοιχείων των 

θυγατρικών. Πιο συγκεκριµένα, η τιµή ενός µεταφερόµενου αγαθού, πρέπει να 

βρίσκεται σε παρόµοια επίπεδα µε την τιµή που θα χρεώνονταν η συγκεκριµένη 

συναλλαγή, αν λάµβανε χώρα µεταξύ δύο ανεξάρτητων επιχειρήσεων.  

1.2 Χρήσεις της ∆ιακριτής Τιµολόγησης 

Η διακριτή τιµολόγηση αποτελεί ένα µέσο επίτευξης των αντικειµενικών 

σκοπών των επιχειρήσεων (corporate objectives). Για το λόγο αυτό, ανάλογα µε τη 

χρήση της διακριτής τιµολόγησης, διαφοροποιείται η επιρροή που έχει στην 

επιχειρησιακή στρατηγική και την απόδοση των εταιρειών.  

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τη µέθοδο της διακριτής 

τιµολόγησης για να επιτύχουν φορολογικές ελαφρύνσεις. Βασική συνιστώσα, στην 

περίπτωση αυτή, είναι η φορολογική νοµοθεσία των χωρών στις οποίες 

δραστηριοποιούνται. Πιο συγκεκριµένα, στις χώρες που έχουν υψηλό συντελεστή 

φορολόγησης επιλέγονται υψηλές τιµές πώλησης της µητρικής προς τη θυγατρική, 

έτσι ώστε να εµφανίζονται µειωµένα τα κέρδη της τελευταίας. Οι κυβερνήσεις των 

χωρών αυτών προκειµένου να προστατέψουν τα φορολογικά έσοδά τους, είτε θέτουν 

περιορισµούς όπως για παράδειγµα η διπλή φορολόγηση της επιχείρησης για το ίδιο 

εισόδηµα, είτε ελέγχουν τις τιµές και σε περίπτωση που είναι αδικαιολόγητα υψηλές 

αναπροσαρµόζουν το εισόδηµα και εισπράττουν τους αναλογούντες φόρους.  

Μια άλλη χρήση της διακριτής τιµολόγησης είναι σαν µέσο επίτευξης της 

επιχειρηµατικής στρατηγικής. Η στρατηγική της πολυεθνικής επιχείρησης είναι αυτή 

που καθορίζει την πολιτική της διεθνούς διακριτής τιµολόγησης (Elliot-Clive, 2000). 

Βέβαια, η κάθε επιχείρηση λαµβάνει ερεθίσµατα από το εξωτερικό περιβάλλον στο 

οποίο δραστηριοποιείται η θυγατρική της και τα ενσωµατώνει στην στρατηγική της. 
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Η δυναµική της αγοράς όµως, καθώς και τυχόν αλλαγές στη φορολογική νοµοθεσία 

συντελούν στον επαναπροσδιορισµό της στρατηγικής σχετικά µε τη διακριτή 

τιµολόγηση.  

Γενικά, υπάρχουν πολλές στρατηγικές διακριτής τιµολόγησης και κάθε 

επιχείρηση είναι ελεύθερη να επιλέξει αυτή που της ταιριάζει περισσότερο, 

αξιολογώντας κάποιους παράγοντες όπως το µέγεθος της επιχείρησης σε σχέση µε τις 

πωλήσεις, το εισόδηµα και τα περιουσιακά της στοιχεία, τους δείκτες ρευστότητας, 

όπως τα κέρδη προς τις πωλήσεις και τέλος τους διεθνείς δείκτες, ιδιαίτερα αυτόν που 

υπολογίζει το ποσοστό των ξένων πωλήσεων ως προς τις εγχώριες.   

Τέλος, η διακριτή τιµολόγηση επιδρά στο ποσό των δασµών που πληρώνει το 

υποκατάστηµα κατά την εισαγωγή των προϊόντων, δεδοµένου ότι αν µια χώρα έχει 

υψηλούς δασµούς η υψηλή τιµολόγηση θα αυξήσει και τους δασµούς. Βέβαια, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω η υψηλή τιµολόγηση έχει θετικά φορολογικά αποτελέσµατα, 

οπότε σ’ αυτή την περίπτωση οι επιχειρήσεις δίνουν ιδιαίτερο βάρος στους φόρους 

εισοδήµατος παρά στο ύψος των δασµών, επιλέγοντας την υψηλή τιµολόγηση.  
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∆∆ΙΙΑΑΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗ  ΤΤΙΙΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ::  ΈΈΝΝΑΑ  

««ΕΕΡΡΓΓΑΑΛΛΕΕΙΙΟΟ»»  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΗΗ  

ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΗΗΓΓΙΙΚΚΗΗ  

1.3 Χρήση της ∆ιακριτής Τιµολόγησης στην επιχειρησιακή στρατηγική 

Κάθε εταιρεία προσπαθεί να ανιχνεύσει ατέλειες στην αγορά όπου 

δραστηριοποιείται και έτσι να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των άλλων 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο. Μια πολυεθνική επιχείρηση 

λόγω της διαθεσιµότητας κεφαλαίων, έχει µεγαλύτερη πιθανότητα να εκµεταλλευτεί 

προς όφελος της αυτές τις ατέλειες, σε σύγκριση µε µια ανταγωνίστρια τοπική 

επιχείρηση. Παράλληλα, η πολυεθνική επιχείρηση λόγω των οικονοµιών κλίµακας, 

χρησιµοποιεί πιο παραγωγικά τα κεφάλαιά της, δαπανώντας µεγάλα χρηµατικά ποσά 

στην έρευνα και την ανάπτυξη. Με τον τρόπο αυτό, πετυχαίνει την καλύτερη 

διαφοροποίηση του προϊόντος της, αποκτώντας το συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι 

των  τοπικών ανταγωνιστών της.   

Με σκοπό την πλήρη εκµετάλλευση των παραπάνω πλεονεκτηµάτων, η 

πολυεθνική εταιρεία χρησιµοποιεί και τη διακριτή τιµολόγηση των προϊόντων και 

των λοιπών συναλλαγών της ανάµεσα στις θυγατρικές της, ως µέρος της συνολικής 

στρατηγικής της. Γενικά, η εταιρική στρατηγική µπορεί να θεωρηθεί σαν µια 

διαδικασία η οποία αποτελείται από δύο µέρη: την διαµόρφωση και την εφαρµογή. Η 

διακριτή τιµολόγηση εµπίπτει στο µέρος της εφαρµογής της στρατηγικής, ενώ 

σύµφωνα µε τον Εccles (1985: p.9) η σχέση µεταξύ της στρατηγικής και της 

διακριτής τιµολόγησης είναι πολύ στενή, σχεδόν ταυτόσηµη. Προκύπτει λοιπόν, ότι η 

διακριτή τιµολόγηση είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της επιχειρησιακής στρατηγικής 

και για το λόγο αυτό οι αποφάσεις της διοίκησης της εταιρείας σχετικά µε αυτή 

αποτελούν ενεργά συστατικά της στρατηγικής.  
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Σχήµα 1:  Στοιχεία που συνθέτουν την έννοια της διακριτής τιµολόγησης 

ως προκύπτει από το παραπάνω σχεδιάγραµµα η έννοια της διακριτής 

σης είναι πολύπλευρη και συνδυάζει πληθώρα στοιχείων τόσο στο 

ό, όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της πολυεθνικής επιχείρησης. Η 

κή επιχείρηση προκειµένου να καθορίσει την επιχειρησιακή στρατηγική της, 

α προσδιορίσει την στάση της απέναντι σε θέµατα όπως η εταιρική 

µατικότητα, η υποκίνηση (motivation) των στελεχών, η ανάπτυξη του 

εµπορίου κτλ, έτσι ώστε να οδηγήσει την στρατηγική της προς την 

η κατεύθυνση. Για παράδειγµα, εάν µια επιχείρηση ενδιαφέρεται να 

ι δραστικά στην ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου, είναι σε θέση να 

όσει ανάλογα την πολιτική της διακριτής τιµολόγησης, έτσι ώστε να 

ει τα προϊόντα της ελκυστικά σε νέες αγορές, αυξάνοντας τις διεθνείς 

ς συναλλαγές της. Ανάλογα, εάν µια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε µια 

ιδιαίτερα αυστηρό φορολογικό σύστηµα, πρέπει να τηρεί µε ακρίβεια τους 
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κανόνες σχετικά µε τη διακριτή τιµολόγηση, ώστε να αποφεύγει τυχόν πρόστιµα από 

φορολογικούς ελέγχους.   

Συµπερασµατικά, η πολυεθνική επιχείρηση χρησιµοποιεί την διακριτή 

τιµολόγηση ως εργαλείο για τη διαµόρφωση και εκπλήρωση της επιχειρησιακής 

στρατηγικής της. Με βάση αυτή τη θεώρηση, προκύπτουν κάποια ιδιαίτερα 

σηµαντικά θέµατα που αφορούν στη χρήση αυτή της διακριτής τιµολόγησης, τα 

οποία χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης. Πρώτον, τι είναι µοναδικό σε σχέση µε το 

διεθνές περιβάλλον για τη διακριτή τιµολόγηση µέσα στο πλαίσιο των λειτουργιών 

της πολυεθνικής· δεύτερον κατά πόσο η διακριτή τιµολόγηση χρησιµοποιείται σαν 

εργαλείο ελέγχου της διοίκησης ή σαν συστατικό της επιχειρησιακής στρατηγικής· 

τρίτον εάν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τη διακριτή τιµολόγηση για να 

επιτύχουν µια ποικιλία στόχων ή έχουν καθαρά φορολογικά κίνητρα· και τέλος, εάν 

είναι αποτελεσµατική η διακριτή τιµολόγηση στην επίτευξη των στόχων.  

Όσον αφορά στο πρώτο θέµα καθίσταται σαφές ότι το διεθνές περιβάλλον στο 

οποίο δραστηριοποιούνται οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, τους αναγκάζει να 

λαµβάνουν αποφάσεις σχετικά µε διαφορετικές αγορές όπου οι συνθήκες 

ανταγωνισµού σε κάθε µια ποικίλουν και να ενσωµατώνουν αυτές τις αποφάσεις στην 

διαµόρφωση της τελικής στρατηγικής διακριτής τιµολόγησης. Είναι ιδιαίτερα 

δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα µοναδικό, να λαµβάνονται αποφάσεις που πρέπει να 

εφαρµοστούν οµοιόµορφα σε µια ποικιλία αγορών.  Οι διαφορετικές συνθήκες που 

επικρατούν σε κάθε αγορά, αποτελούν εµπόδιο προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά 

µέσω της στενής συνεργασίας µεταξύ των κρατών καταβάλλονται προσπάθειες προς 

την εξοµάλυνση αυτών των διαφορών, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να εφαρµόζουν πιο 

αποτελεσµατικά τις στρατηγικές τους. 

Όσον αφορά στην χρήση της διακριτής τιµολόγησης ως εργαλείο ελέγχου της 

διοίκησης ή σαν συστατικό της επιχειρησιακής στρατηγικής, η ακαδηµαϊκή έρευνα 

διαπιστώνει ότι η ιδέα του ελέγχου της διοίκησης επικεντρώνεται στην εφαρµογή των 

επιχειρησιακών στρατηγικών της (Anthony et al., 1992). Όµως, η στρατηγική δεν 

είναι δυνατό να εφαρµοστεί χωρίς κάποιο µηχανισµό ελέγχου.  Η διακριτή 

τιµολόγηση αποτελεί ένα µηχανισµό ελέγχου, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα µέσο µε 

το οποίο επιτυγχάνεται η στρατηγική των επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, η διακριτή 
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τιµολόγηση δεν είναι απλά µια λογιστική διαδικασία, αλλά ο ρόλος της 

αναβαθµίζεται σε µέσο υποκίνησης και ελέγχου των στελεχών των εταιριών µε σκοπό 

την επίτευξη των επιθυµητών αποτελεσµάτων (Anthony et al.,1992).  

Μια άλλη πλευρά της χρήσης της διακριτής τιµολόγησης, η οποία προκαλεί 

πολλές συγκρούσεις ανάµεσα στις πολυεθνικές επιχειρήσεις και στις φορολογικές 

αρχές κάθε χώρας,  είναι η διερεύνηση των στόχων που επιδιώκουν να εκπληρώσουν 

οι επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα, οι φορολογικές αρχές προσπαθούν να προσδιορίσουν  

εάν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις επιθυµούν να εκπληρώσουν πολλαπλούς στόχους 

µέσα από τη χρήση της διακριτής τιµολόγησης, ή εάν ο στόχος τους είναι καθαρά η 

διαχείριση των πληρωτέων φόρων, µε σκοπό την ελαχιστοποίηση τους. Το θέµα 

αυτό, αποτελεί ένα από τα κύρια σηµεία έρευνας και ανάλυσης στην ακαδηµαϊκή 

βιβλιογραφία και  για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιµο να αναλυθεί εκτενώς σε 

επόµενο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής.  

Τέλος, η θεώρηση της διακριτής τιµολόγησης ως εργαλείο στρατηγικής, απαιτεί 

την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς της. Ο καλύτερος τρόπος να µετρηθεί η 

αποτελεσµατικότητα µιας οποιασδήποτε στρατηγικής είναι η αξιολόγηση του βαθµού 

επίτευξης των προκαθορισµένων στόχων. Για το λόγο αυτό, κρίνεται ιδιαίτερα 

σηµαντική η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της διακριτής τιµολόγησης, έτσι ώστε 

να καταστεί δυνατή η αναγνώριση και επιβεβαίωση της συµµετοχής της, στην 

επίτευξη των στρατηγικών στόχων της πολυεθνικής επιχείρησης.  

1.4 Σκοποί της ∆ιακριτής Τιµολόγησης 

Οι στρατηγικοί σκοποί της διακριτής τιµολόγησης εµπίπτουν σε τρεις 

κατηγορίες: α) σε φορολογικούς σκοπούς, β) σε εσωτερικούς σκοπούς σχετιζόµενους 

µε τη διοίκηση της επιχείρησης και γ) σε διεθνείς ή λειτουργικούς σκοπούς. Στην 

πρώτη κατηγορία συµπεριλαµβάνονται η διαχείριση των πληρωτέων φόρων, η 

συµµόρφωση µε τους φορολογικούς κανονισµούς και η διαχείριση των πληρωτέων 

δασµών. Στη δεύτερη κατηγορία κατατάσσονται η δίκαιη αξιολόγηση της απόδοσης, 

η υποκίνηση των στελεχών της επιχείρησης και η συµφωνία στον καθορισµό των  

στόχων. Τέλος, στην τρίτη κατηγορία περιλαµβάνονται η διατήρηση ανταγωνιστικής 

θέσης στην αγορά, η ελαχιστοποίηση του κινδύνου πληθωρισµού, η διαχείριση του 
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συναλλαγµατικού κινδύνου και η παράκαµψη των περιορισµών µεταφοράς 

κεφαλαίων.  

Η διακριτή τιµολόγηση συχνά θεωρείται ως ένα µέσο που διαθέτουν οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις για να ελέγξουν τους φόρους που καλούνται να πληρώσουν 

παγκοσµίως. Πολλές αποφάσεις επενδύσεων εξαρτώνται από τις φορολογικές 

συνθήκες που ισχύουν στην κάθε χώρα, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το εισόδηµα 

στις χώρες που υπάρχουν υψηλοί φορολογικοί συντελεστές. Για παράδειγµα, πολλές 

αναπτυσσόµενες χώρες έχουν σαν κύριο έσοδο τους φόρους εισοδήµατος που 

εισπράττουν από τις εγκατεστηµένες πολυεθνικές επιχειρήσεις (φορολογικοί 

παράδεισοι). Σε πολλές περιπτώσεις, οι φόροι αυτοί αναλογούν στο ένα τρίτο των 

συνολικών εσόδων των αναπτυσσόµενων κρατών (Cohen, 1995, p.11).  

Κατά συνέπεια, προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις µέσω της διακριτής τιµολόγησης 

είναι σε θέση να επηρεάσουν άµεσα τα κέρδη που δηλώνονται σε κάθε χώρα και στη 

συνέχεια τα φορολογικά έσοδα της χώρας αυτής. Βέβαια, οι περισσότερες χώρες 

έχουν αναπτύξει κανονισµούς σχετικά µε την εφαρµογή της διακριτής τιµολόγησης, 

έτσι ώστε να προστατεύουν τα φορολογικά τους έσοδα. Οι κανονισµοί αυτοί είναι 

ιδιαίτερα πολύπλοκοι· απαιτούν από τις επιχειρήσεις να ακολουθούν συγκεκριµένες 

διαδικασίες, οι οποίες σε ορισµένες περιπτώσεις είναι γραφειοκρατικές, χρονοβόρες 

και αµφιβόλου αποτελέσµατος. 

Το ύψος των δασµών που καλείται να πληρώσει η πολυεθνική επιχείρηση κατά 

την εισαγωγή των προϊόντων της σε κάθε χώρα όπου είναι εγκατεστηµένη η 

θυγατρική της, µπορεί να επηρεαστεί από την κατάλληλη στρατηγική διακριτής 

τιµολόγησης. Η τιµολόγηση καθορίζει την τιµή µεταφοράς του προϊόντος και κατ’ 

επέκταση το ύψος των δασµών. Όµως, η διαχείριση των δασµών αλληλεπιδρά µε την 

διαχείριση των πληρωτέων φόρων εισοδήµατος, περιπλέκοντας την διαδικασία 

καθορισµού της τιµής για τα µεταφερόµενα αγαθά. Συγκεκριµένα, εάν η επιχείρηση 

επιθυµεί να θέσει υψηλή τιµή για ένα µεταφερόµενο αγαθό προς τη θυγατρική της, µε 

σκοπό τη µείωση του εισοδήµατος της τελευταίας και την ελαχιστοποίηση του φόρου 

εισοδήµατος, θα πρέπει να πληρώσει υψηλότερους δασµούς. Κατά συνέπεια, οι δύο 

στρατηγικοί σκοποί αλληλοσυγκρούονται, δυσχεραίνοντας την διαδικασία της 

διακριτής τιµολόγησης. 
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Η διακριτή τιµολόγηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως µέσο για την 

αξιολόγηση της απόδοσης των διοικητικών στελεχών της επιχείρησης. Με αυτόν τον 

τρόπο τα στελέχη έχουν ως κίνητρο την ορθή χρησιµοποίηση των µεθόδων της 

διακριτής τιµολόγησης, προκειµένου να επιτύχουν τους προκαθορισµένους στόχους, 

από τους οποίους εξαρτάται η αξιολόγηση τους. Επίσης, µέσω της στρατηγικής της 

διακριτής τιµολόγησης οι επιχειρήσεις δίνουν κίνητρα στα στελέχη να προµηθεύονται 

τα αγαθά ή τις πρώτες ύλες που χρειάζονται για την παραγωγή αγαθών από 

συσχετιζόµενες ή θυγατρικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι στόχοι σε 

επίπεδο οµίλου παρά σε επίπεδο θυγατρικής. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται µε τον 

προσδιορισµό της τιµής κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα άτοµα που είναι επιφορτισµένα 

µε τις προµήθειες τις επιχείρησης να µην υφίσταται απώλειες σε σχέση µε τους 

προσωπικούς τους στόχους. 

Τέλος, στους λειτουργικούς σκοπούς της διακριτής τιµολόγησης 

συµπεριλαµβάνεται η δηµιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικής θέσης στην αγορά. 

Ο θεµελιώδης σκοπός µιας πολυεθνικής επιχείρησης είναι η διατήρηση 

ανταγωνιστικής θέσης στην παγκόσµια αγορά. Ο σκοπός αυτός µπορεί να επιτευχθεί 

είτε µε µια στρατηγική διαφοροποίησης, είτε µε την κατασκευή του προϊόντος σε πιο 

χαµηλή τιµή σε σύγκριση µε τους ανταγωνιστές (Porter, 1985). Η σωστή τιµολόγηση 

βοηθά µια θυγατρική να εισέλθει σε µια νέα αγορά σε ανταγωνιστική τιµή, ή στην 

περίπτωση που η εταιρεία είναι ο ηγέτης στην αγορά, µπορεί να µειώσει την τιµή 

λόγω χαµηλής ζήτησης ή λόγω κακών οικονοµικών συνθηκών στη συγκεκριµένη 

αγορά.  

Επίσης, η διακριτή τιµολόγηση βοηθά στη διαχείριση του συναλλαγµατικού 

κινδύνου αλλά και στις διακυµάνσεις των τιµών που οφείλονται στον πληθωρισµό. 

Βέβαια, η διακριτή τιµολόγηση δεν είναι µια στρατηγική η οποία µπορεί να 

αντικαταστήσει τις στρατηγικές αντιστάθµισης κινδύνου, αντίθετα είναι µια µέθοδος 

µε την οποία οι πολυεθνικές µπορούν σε κάποιο βαθµό, να διαχειρίζονται αυτές τις 

διακυµάνσεις των τιµών προς όφελός τους. Τέλος, σε περιπτώσεις όπου µια χώρα 

επιβάλλει περιορισµούς στο ύψος των µεταφερόµενων κεφαλαίων προς το εξωτερικό, 

η πολυεθνική επιχείρηση µπορεί µέσω της διακριτής τιµολόγησης να θέσει τέτοιες 

τιµές στα µεταφερόµενα αγαθά ή στις υπηρεσίες, ώστε να επιτύχει την µεταφορά του 

επιθυµητού ύψους των κεφαλαίων της. 
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1.5 Ευρήµατα της Ακαδηµαϊκής Αρθρογραφίας  

Τα θέµατα που αναλύθηκαν παραπάνω αποτελούν το κύριο αντικείµενο της 

επιστηµονικής έρευνας για το θέµα της διακριτής τιµολόγησης. Στη συνέχεια 

παρατίθενται τα ευρήµατα µελετών, τα οποία επιβεβαιώνουν τη θεώρηση της 

διακριτής τιµολόγησης ως ένα εργαλείο για την εφαρµογή της επιχειρησιακής 

στρατηγικής των επιχειρήσεων και όχι απλώς ως ένα µέσο ελαχιστοποίησης των 

πληρωτέων φόρων. 

Στην πρώτη έρευνα (Cravens, 1997) διερευνήθηκε η αποτελεσµατικότητα της 

διακριτής τιµολόγησης, µέσω της αποστολής ερωτηµατολογίων σε αντιπροσώπους 

της ανώτατης ηγεσίας µεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων µε θυγατρικές σε πολλές 

χώρες. Τα αποτελέσµατα της έρευνας επιβεβαίωσαν τον ισχυρισµό ότι οι πολυεθνικές 

προσπαθούν να επιτύχουν πολλαπλούς σκοπούς µέσω των αποφάσεων τους σχετικά 

µε τη διακριτή τιµολόγηση. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, οι 

επιχειρήσεις κρίνουν ως ιδιαίτερα σηµαντικά τα φορολογικά κίνητρα, αλλά 

ταυτόχρονα εµφανίζονται και άλλες παράµετροι ως σηµαντικές, όπως η υποκίνηση 

(motivation) των υπαλλήλων και η ανταγωνιστική θέση στην αγορά. Επίσης, η 

διατήρηση ανταγωνιστικής θέσης βρίσκεται ανάµεσα στους τρεις πιο σηµαντικούς 

σκοπούς της εταιρείας. Το γενικό συµπέρασµα που εξάγεται από την αξιολόγηση των 

στοιχείων της έρευνας είναι ότι ο έλεγχος του φορολογικού κόστους δεν αποτελεί το 

µοναδικό σκοπό της διακριτής τιµολόγησης που χρησιµοποιούν οι πολυεθνικές.   

Μια άλλη πτυχή του ρόλου της διακριτής τιµολόγησης στις στρατηγικές των 

επιχειρήσεων είναι η διερεύνηση του κατά πόσο είναι αποτελεσµατική στην βελτίωση 

των οικονοµικών αποτελεσµάτων των εταιρειών. Υπάρχουν δύο τρόποι αξιολόγησης 

της αποτελεσµατικότητας της διακριτής τιµολόγησης. Ο πρώτος είναι η εξέταση του 

κατά πόσο η επιχείρηση έχει λάβει τις ορθές αποφάσεις που βελτιώνουν τις επιδόσεις 

της και ο δεύτερος η διερεύνηση του κατά πόσο τα στελέχη των επιχειρήσεων 

αµείβονται δίκαια για τις δραστηριότητές τους (Eccles, 1985). Τα στελέχη είναι 

µάλλον αδύνατο να επιλέξουν προς εφαρµογή µια στρατηγική η οποία δεν έχει 

προκαθορισµένα θετικά αποτελέσµατα, δεδοµένου ότι η αξιολόγηση της απόδοσης 

τους βασίζεται στην απόδοση που πετυχαίνει η επιχείρηση στις δραστηριότητες της.  
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Στα πλαίσια της έρευνας ζητήθηκε από τα στελέχη η άποψή τους για την 

επιρροή της διακριτής τιµολόγησης στα διάφορα κριτήρια που επηρεάζουν την 

απόδοση της επιχείρησης (corporate performance). Χρησιµοποιήθηκε µια κλίµακα 

από το 1 έως το 7 όπου ο αριθµός ένα σήµαινε καθόλου επιρροή, ενώ ο αριθµός επτά 

µεγάλη επιρροή. Τα κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν ήταν α) η κερδοφορία, β) το 

µερίδιο της αγοράς, γ) η ανάπτυξη της εταιρείας, δ) η ικανοποίηση του πελάτη και ε) 

η αποδοτικότητα της επένδυσης. Τα αποτελέσµατα της έρευνας κατέδειξαν ότι τα 

στελέχη των εταιρειών θεωρούν την διακριτή τιµολόγηση σαν µια σηµαντική αλλά 

όχι κυρίαρχη στρατηγική. Το 40% των ερωτηθέντων απάντησε ότι η διακριτή 

τιµολόγηση επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα της επένδυσης. Για τα υπόλοιπα 

κριτήρια η επιρροή της διακριτής τιµολόγησης στην απόδοση της εταιρείας 

κυµαίνεται από 15% έως 37%. Συµπερασµατικά, η έρευνα καταλήγει στο ότι τα 

στελέχη θεωρούν τη διακριτή τιµολόγηση σαν µια µόνο από τις πολλές στρατηγικές 

που υπάρχουν για την βελτίωση της απόδοσης των επιχειρήσεων. 

Για την περαιτέρω ανάλυση της σχέσης ανάµεσα στην διακριτή τιµολόγηση και 

την απόδοση της εταιρείας πραγµατοποιήθηκε µια συγκριτική ανάλυση των 

θεµελιωδών στοιχείων των επιχειρήσεων που θεώρησαν ότι η διακριτή τιµολόγηση 

επιδρά θετικά στην αποδοτικότητα της επιχείρησης, σε σχέση µε τις επιχειρήσεις που 

απάντησαν ότι η διακριτή τιµολόγηση δεν επηρεάζει την απόδοση της εταιρείας. Ο 

σκοπός αυτής της ανάλυσης ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχουν διαφορές στα 

χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν τη διακριτή τιµολόγηση σε 

σχέση µε τις επιχειρήσεις που δεν τη θεωρούν σηµαντική στρατηγική.  

Η ανάλυση απέδειξε ότι υπάρχουν αρκετές διαφορές ανάµεσα στις δύο 

κατηγορίες επιχειρήσεων. Χρησιµοποιήθηκε η κερδοφορία σαν µέτρο της απόδοσης 

της επιχείρησης και διαπιστώθηκε ότι οι εταιρείες που χρησιµοποιούν την διακριτή 

τιµολόγηση έχουν χαµηλά επίπεδα πωλήσεων και στοιχείων του ενεργητικού, καθώς 

και ότι δίνουν µικρή σηµασία στην χρησιµοποίησή της για την ελαχιστοποίηση των 

φορολογικών υποχρεώσεων, σε σχέση µε τις επιχειρήσεις που δεν τη θεωρούν 

σηµαντική. Ο συνδυασµός των παραπάνω στοιχείων, καταδεικνύει ότι οι εταιρείες 

που χρησιµοποιούν την διακριτή τιµολόγηση θεωρούν ότι επιδρά σηµαντικά στην 

κερδοφορία τους. Τα σχετικά χαµηλά επίπεδα των πωλήσεων και των περιουσιακών 

στοιχείων, σηµαίνουν ότι οι εταιρείες αυτές είτε είναι νεοεισερχόµενες δυναµικές 
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επιχειρήσεις, είτε είναι µικρές εταιρείες µε αυξηµένη κερδοφορία σε σχέση µε τις 

ηγέτιδες εταιρείες κάθε κλάδου. 

Η δεύτερη έρευνα που µελετήθηκε (Elliott, Clive, 2000) είχε ως σκοπό να 

εντάξει τις τεχνικές της διακριτής τιµολόγησης στο γενικότερο επιχειρησιακό και 

οικονοµικό πλαίσιο, προσπαθώντας να ανιχνεύσει τυχόν πρότυπα στις µεθόδους 

τιµολόγησης που χρησιµοποιούν οι εταιρείες.  

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η προσωπική συνέντευξη µε 

εκπροσώπους 12 πολυεθνικών επιχειρήσεων, προκειµένου να περιγράψουν µια 

συγκεκριµένη συναλλαγή µεταξύ εταιρειών του οµίλου που ήταν εγκατεστηµένες σε 

διαφορετικές χώρες. Από τις δώδεκα εταιρείες οι πέντε είχαν ως αντικείµενο 

εργασίας τα χρηµατοοικονοµικά, οι τέσσερις δραστηριοποιούνταν στον 

κατασκευαστικό τοµέα και στην παραγωγή αγαθών και οι τρεις είχαν ως αντικείµενο 

την παροχή υπηρεσιών. Όλοι οι συµµετέχοντες πλην ενός, διάλεξαν να περιγράψουν 

µια συναλλαγή που είχε σχέση µε τις κύριες δραστηριότητες της επιχείρησης τους.  

Οι επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι έχουν εσωτερικά 

φορολογικά τµήµατα που ασχολούνται µε το συγκεκριµένο θέµα, ενώ εξέφρασαν την 

άποψη ότι η συνεργασία µε τις φορολογικές αρχές θα ήταν αµοιβαίου ενδιαφέροντος. 

Ο λόγος είναι ότι οι εταιρείες θα είχαν την ευκαιρία να συµβουλεύονται τις αρχές, 

έστω και ανεπίσηµα, για τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να χειρίζονται θέµατα 

πολιτικής της διεθνούς διακριτής τιµολόγησης, ενώ οι φορολογικές αρχές θα 

µπορούσαν να λαµβάνουν µια λίστα µε όλες αυτές τις συναλλαγές για τον 

προσδιορισµό του φόρου εισοδήµατος.  

Τέλος, κατά τη διάρκεια της έρευνας διαπιστώθηκε κάποια συνέπεια στις 

µεθόδους της διακριτής τιµολόγησης που χρησιµοποιούν οι υπό εξέταση εταιρίες. Πιο 

συγκεκριµένα, οι εταιρίες που ανήκουν στον ίδιο κλάδο, υιοθετούν την ίδια µέθοδο 

διακριτής τιµολόγησης. Για παράδειγµα, οι οργανισµοί που ασχολούνται µε τον 

χρηµατοοικονοµικό τοµέα χρησιµοποιούν την µέθοδο profit split, ενώ οι 

κατασκευαστικές χρησιµοποιούν είτε την µέθοδο standard full cost plus mark up είτε 
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την resale price minus.1 Παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες επιδεικνύουν κάποια 

συνέπεια στις µεθόδους της διακριτής τιµολόγησης, αυτό δε σηµαίνει ότι οι 

στρατηγικές ή ο τρόπος µε τον οποίο χρησιµοποιούν την µέθοδο είναι κοινός.  

Η τρίτη µελέτη (Bartelsman, Beetsma, 2003) επιδεικνύει τη µεταφορά 

εισοδήµατος που λαµβάνει χώρα στις µεταβολές των φορολογικών συντελεστών 

ανάµεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ. Τα ευρήµατα της µελέτης δείχνουν ότι σε µια 

αύξηση των φορολογικών συντελεστών, ένα µεγάλο µέρος των εσόδων χάνεται λόγω 

της µείωσης στο εισόδηµα που δηλώνουν οι επιχειρήσεις. 

Οι κυβερνήσεις των χωρών φοβούνται την απώλεια οικονοµικής 

δραστηριότητας εάν έχουν υψηλούς φορολογικούς συντελεστές. ∆εν έχει γίνει όµως 

ακόµα κατανοητό ότι οι διαφορές στους φορολογικούς συντελεστές εκτός από την 

µεταφορά των δραστηριοτήτων, µπορεί να προκαλέσει και µεταφορά στο λογιστικό 

εισόδηµα µεταξύ των κρατών. Για το λόγο αυτό έχει διαπιστωθεί µια διαρκής 

προσπάθεια από την πλευρά των κυβερνήσεων για µείωση των συντελεστών.  

Ο σκοπός αυτής της µελέτης είναι τριπλός. Πρώτον, προσπαθεί να αποδείξει ότι 

υπάρχει µεγάλη µεταφορά κεφαλαίων µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Συγκεκριµένα, 

βρέθηκε ότι σε µια αύξηση των φορολογικών συντελεστών το 65% των 

επιπρόσθετων εσόδων χάνονται λόγω µείωσης του δηλούµενου εισοδήµατος. 

∆εύτερον, προσπαθεί να αποµονώσει τις επιπτώσεις της µεταφοράς του εισοδήµατος, 

στη φορολογία και στην παραγωγικότητα. Τρίτον, για πρώτη φορά χρησιµοποιούνται 

κλαδικά στοιχεία, σε αντίθεση µε προηγούµενες µελέτες που είχαν χρησιµοποιηθεί 

είτε εταιρικά είτε στοιχεία σε επίπεδο χωρών. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας επιβεβαίωσαν τους ισχυρισµούς των 

συγγραφέων. Η αύξηση των φορολογικών συντελεστών πραγµατικά οδηγεί σε 

µείωση των εσόδων του κράτους, µέσω της µείωσης των δηλούµενων εισοδηµάτων. 

Βέβαια, η µελέτη έγινε µε στοιχεία του κατασκευαστικού τοµέα, µεγάλο µέρος του 

οποίου αποτελείται από πολυεθνικές επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό δεν µπορούν να 

γίνουν γενικεύσεις των συµπερασµάτων σε ολόκληρη την οικονοµία. Παρόλα αυτά, η 

µεταφορά του εισοδήµατος ανάµεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι µεγάλης σηµασίας, 
                                                 
1 Οι µέθοδοι αυτοί αναλύονται στο κεφάλαιο 4, §4.2. 
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κυρίως λόγω του µεγάλου µεγέθους των χωρών που απαρτίζουν τον ΟΟΣΑ και στη 

συµβολή τους στην παγκόσµια οικονοµική δραστηριότητα. 

Τέλος, η έρευνα καταλήγει ότι η µεταφορά του εισοδήµατος µεταξύ των χωρών 

για φορολογικούς σκοπούς επηρεάζει και την µέτρηση της παραγωγικότητας. Ο 

λόγος είναι ότι σε µια χώρα µε χαµηλούς φορολογικούς συντελεστές, οι πωλήσεις θα 

είναι υπερτιµηµένες µε αποτέλεσµα να παρουσιάζεται µεγαλύτερη από την 

πραγµατική παραγωγή και κατά συνέπεια παραγωγικότητα. 
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ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΚΚΑΑ  ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  

1.6 Μέθοδοι ∆ιακριτής Τιµολόγησης Ενδοτµηµατικών Συναλλαγών 

Η διακριτή τιµολόγηση, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αποτελεί αναπόσπαστο 

κοµµάτι της επιχειρησιακής στρατηγικής. Η πρακτική εφαρµογή της όµως, στα 

πλαίσια της καθηµερινής λειτουργίας της πολυεθνικής επιχείρησης, δηµιουργεί 

σοβαρά διαχειριστικά, αλλά και λογιστικά προβλήµατα. Τα προβλήµατα εστιάζονται 

στη δυσκολία καθορισµού της τιµής τόσο σε ενδοτµηµατικές όσο και σε 

ενδοεταιρικές συναλλαγές. Ως ενδοτµηµατικές συναλλαγές νοούνται αυτές που 

λαµβάνουν χώρα µεταξύ διαφόρων τµηµάτων µιας επιχειρηµατικής µονάδας, ενώ ως 

ενδοεταιρικές λαµβάνονται υπόψη οι συναλλαγές εκείνες που γίνονται µεταξύ 

εταιριών που ανήκουν στον ίδιο όµιλο.  

Πριν προχωρήσουµε στην ανάλυση των µεθόδων διακριτής τιµολόγησης 

ενδοτµηµατικών συναλλαγών, κρίνεται σκόπιµη η αποσαφήνιση ορισµένων εννοιών 

άµεσα συνυφασµένων µε το περιεχόµενο της διακριτής τιµολόγησης. Οι έννοιες 

αυτές είναι οι εξής: τµήµα, κέντρο κέρδους και κέντρο κόστους. Για την ανάλυση που 

ακολουθεί, ως τµήµα νοείται µια επιχειρησιακή µονάδα η οποία είναι βασικό κοµµάτι 

ενός οργανισµού και στο οποίο οι διευθυντές έχουν δικαίωµα να λαµβάνουν 

αποφάσεις. Το κέντρο κέρδους ενδέχεται να είναι ένα τµήµα ενός οργανισµού, ενώ 

συχνά συναντάµε ένα τµήµα να αποτελείται από πολλά κέντρα κέρδους. Το κέντρο 

κέρδους θεωρείται ως µια µικρογραφία επιχείρησης, είναι πολύ πιθανό να είναι 

αυτόνοµο και να λαµβάνει µόνο του αποφάσεις σχετικά µε την τιµολόγηση των 

ενδοτµηµατικών συναλλαγών. Αντίθετα, το κέντρο κόστους ασχολείται κυρίως µε 

την προσπάθεια βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας και της µείωσης του κόστους, 

ενώ σπάνια θεωρείται ως αυτόνοµο τµήµα µε δικαίωµα λήψης αποφάσεων σχετικά µε 

την διακριτή τιµολόγηση. 

Σε µια εταιρεία όπου λειτουργούν δύο τµήµατα -ένα τµήµα παραγωγής και ένα 

τµήµα πωλήσεων-, υπάρχουν δύο είδη συναλλαγών, οι αυτόνοµες και οι 

υποχρεωτικές. Στις µεν πρώτες τα τµήµατα καθορίζουν από µόνα τους τις τιµές των 

µεταξύ τους συναλλαγών, στις δε δεύτερες οι τιµές των ενδοτµηµατικών συναλλαγών 
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καθορίζονται από τον οργανισµό και όχι από τα επιµέρους τµήµατα. Η αυτονοµία στα 

τµήµατα τους επιτρέπει να κάνουν συναλλαγές και µε τρίτες εταιρίες αυξάνοντας έτσι 

το επιµέρους κέρδος τους, ενώ η εξάρτηση από τον οργανισµό στοχεύει στην 

επίτευξη µεγαλύτερου κέρδους συνολικά για την επιχείρηση και στην επίτευξη 

οικονοµιών κλίµακας, κυρίως µέσω της καλύτερης συνεργασίας µεταξύ των 

τµηµάτων. Η εµπειρία καταδεικνύει ότι σε µερικές περιπτώσεις η ελευθερία των 

τµηµάτων να ενεργούν ανεξάρτητα ζηµιώνει την κερδοφορία της επιχείρησης 

συνολικά, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η συνεργασία µεταξύ των τµηµάτων βελτιώνει 

τα αποτελέσµατα της επιχείρησης µέσω της επίτευξης οικονοµιών κλίµακας.  

Ένα άλλο θέµα που προκύπτει από τις συναλλαγές µεταξύ των τµηµάτων είναι 

ο τρόπος µερισµού του κέρδους ανάµεσα στα τµήµατα. Συχνά υπάρχουν διαµάχες 

µεταξύ των τµηµάτων της παραγωγής και των πωλήσεων για τον καταµερισµό του 

κέρδους που προκύπτει από τις πωλήσεις των προϊόντων, εφόσον το κέρδος 

παραµένει στο τµήµα των πωλήσεων, ή της µείωσης του κόστους. Υπάρχουν τρεις 

τρόποι καταµερισµού του κέρδους ανάµεσα στα τµήµατα: α) µε βάση τη µείωση του 

µεταβλητού κόστους, β) µε βάση ποσοστών επί του µεταβλητού κόστους και γ) 

ανάλογα µε το τµήµα που δηµιούργησε το κέρδος.  

Σύµφωνα µε την πρώτη µέθοδο, το κέρδος από τη µείωση του µεταβλητού 

κόστους µοιράζεται εξίσου σε όλα τα τµήµατα. Αυτή η µέθοδος όµως, έχει το 

µειονέκτηµα ότι το τµήµα το οποίο προκάλεσε τη µείωση του κόστους δεν 

απολαµβάνει το αποτέλεσµα, ενώ αντίθετα πρέπει να το µοιραστεί και µε άλλα 

τµήµατα τα οποία ίσως, δεν συνέβαλλαν στην µείωση του κόστους. Αυτό το 

πρόβληµα έρχεται να καλύψει η δεύτερη µέθοδος, η οποία λαµβάνει υπόψη της τα 

ποσοστά συµµετοχής του κάθε τµήµατος στο κόστος και µε βάση αυτά µερίζει και το 

όφελος που προκύπτει από τη µείωση του µεταβλητού κόστους. Τέλος, η τρίτη 

µέθοδος µερίζει το κέρδος στο τµήµα από όπου προέκυψε η µείωση του κόστους.  

Η τιµολόγηση των ενδοτµηµατικών συναλλαγών είναι δυνατόν να γίνει είτε µε 

βάση το πραγµατικό κόστος, είτε µε βάση το πρότυπο κόστος, είτε τέλος µε βάση την 

τιµή της αγοράς. Στην πρώτη µέθοδο συνυπολογίζονται όλα τα πραγµατικά κόστη 

που εµπεριέχονται στο προϊόν, ενώ στη δεύτερη τα πραγµατικά κόστη συγκρίνονται 

µε τα προϋπολογισµένα και η όποια διαφορά θεωρείται ως απόκλιση. Οι θετικές 
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αποκλίσεις σηµαίνουν ότι τα πραγµατικά κόστη είναι χαµηλότερα των προτύπων, ενώ 

αρνητικές αποκλίσεις καταδεικνύουν ότι τα πρότυπα κόστη είναι χαµηλότερα των 

πραγµατικών.  

Το πλεονέκτηµα της µεθόδου του πρότυπου κόστους είναι ότι οι τιµές των 

συναλλαγών είναι γνωστές εκ των προτέρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η απόδοση 

των τµηµάτων που τιµολογούν τις συναλλαγές τους µε βάση τη µέθοδο του πρότυπου 

κόστους, να µην επηρεάζεται από παράγοντες που δεν είναι ικανά να ελέγξουν. Κατά 

συνέπεια, οι µεταφορές των αγαθών στο πρότυπο κόστος ελαχιστοποιούν την 

αλληλεξάρτηση µεταξύ των τµηµάτων που λαµβάνουν µέρος στις συναλλαγές, 

προσφέροντας πιο αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

Τέλος, η τρίτη µέθοδος βασίζεται στην τιµή που υπάρχει στην αγορά για το 

εκάστοτε προϊόν, µε βάση την οποία τιµολογούνται οι ενδοτµηµατικές συναλλαγές. 

Αυτή η µέθοδος, όµως έχει αρκετά προβλήµατα στην εφαρµογή της, κυρίως διότι για 

πολλά ηµικατεργασµένα προϊόντα που µεταφέρονται από το ένα τµήµα στο άλλο, δεν 

υπάρχει αντίστοιχη τιµή στην αγορά προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως βάση. Ένα 

άλλο πρόβληµα, αποτελεί το γεγονός ότι τα εσωτερικά µετακινούµενα αγαθά 

αφορούν πολύ µεγαλύτερες ποσότητες σε σχέση µε µια οποιαδήποτε πώληση σε 

τρίτη εταιρία, µε αποτέλεσµα η τιµή της αγοράς να µην ανταποκρίνεται στις 

ενδοτµηµατικές συναλλαγές. 

1.7 Μέθοδοι ∆ιακριτής Τιµολόγησης Ενδοεταιρικών Συναλλαγών 

Οι µέθοδοι διακριτής τιµολόγησης ενδοεταιρικών συναλλαγών περιγράφονται 

από τους φορολογικούς κανονισµούς των αναπτυγµένων χωρών. Οι περισσότερες 

χώρες επηρεάζονται από τις οδηγίες των Ηνωµένων Πολιτειών και του Οργανισµού 

Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά µε το θέµα της διακριτής 

τιµολόγησης, οι οποίες παρουσιάζουν µεγάλες οµοιότητες. Για το λόγο αυτό, η 

ανάλυση που ακολουθεί στηρίζεται στους φορολογικούς κανονισµούς των Ηνωµένων 

Πολιτειών, ενώ στη συνέχεια παρατίθεται µια ανάλυση των βασικών διαφορών 

µεταξύ των δύο κανονισµών. 
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 Σύµφωνα µε τις οδηγίες των ΗΠΑ οι επιχειρήσεις  είναι υποχρεωµένες να 

εφαρµόζουν τρία πρότυπα: α) το πρότυπο arm’s length, b) τον κανόνα της καλύτερης 

µεθόδου (best method rule) και γ) την συγκριτική ανάλυση (comparability analysis), 

προκειµένου να επιλέξουν την µέθοδο της διακριτής τιµολόγησης που θα 

χρησιµοποιήσουν. 

Σύµφωνα µε το πρώτο πρότυπο, οι επιχειρήσεις πρέπει να καθορίσουν ένα 

εύρος arm’s length τιµών. Οι κανονισµοί προβλέπουν τρεις προσεγγίσεις σχετικά µε 

τον καθορισµό του εύρους. Η πρώτη προσέγγιση θεωρεί ότι υπάρχει µια µόνο arm’s 

length τιµή και κατ’ επέκταση δεν υπάρχει εύρος. Η δεύτερη εφαρµόζεται στις 

περιπτώσεις όπου υπάρχουν συγκρίσιµες συναλλαγές µε ανεξάρτητες επιχειρήσεις 

και µε βάση αυτές καθορίζεται ένα εύρος τιµών που µπορεί να χρησιµοποιήσει η 

επιχείρηση, ενώ η τρίτη αφορά τις περιπτώσεις όπου τα στοιχεία δεν είναι απολύτως 

συγκρίσιµα. Με βάση αυτή την προσέγγιση χρησιµοποιούνται στατιστικές τεχνικές 

για να προσδιορίσουν ένα µικρότερο διάστηµα τιµών βασιζόµενες στα αποτελέσµατα 

της προηγούµενης µεθόδου. 

Το δεύτερο πρότυπο, υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να χρησιµοποιήσουν την 

καλύτερη µέθοδο διακριτής τιµολόγησης. Για τον προσδιορισµό της µεθόδου, 

απαιτείται η σύγκριση της κάθε ελεγχόµενης συναλλαγής µε µια αντίστοιχη, µη 

ελεγχόµενη. Από τη σύγκριση αυτή θα προκύψει η καλύτερη µέθοδος διακριτής 

τιµολόγησης, η αξιοπιστία της οποίας εξαρτάται από την συγκρισιµότητα των 

συναλλαγών και από την ποιότητα των στοιχείων και των υποθέσεων που 

χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό της.  

Το τρίτο πρότυπο προβλέπει την διενέργεια συγκριτικής ανάλυσης ανάµεσα σε 

ελεγχόµενες και µη ελεγχόµενες συναλλαγές, προκειµένου να εξασφαλισθεί η 

συγκρισιµότητα των στοιχείων, έτσι ώστε να χρησιµοποιηθούν περαιτέρω στον 

καθορισµό της arm’s length τιµής. Στην ανάλυση αυτή πρέπει να ληφθούν υπόψη 

όλοι οι πιθανοί παράγοντες, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν τις τιµές ή τα κέρδη. 

Οι κανονισµοί απαριθµούν πέντε παράγοντες που πρέπει να αναλύονται κάθε φορά, 

προκειµένου να προσδιοριστεί η συγκρισιµότητα των στοιχείων: α) την λειτουργική 

ανάλυση, β) τους συµβατικούς όρους, γ) τον κίνδυνο, δ) τις οικονοµικές συνθήκες και 
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ε) τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που συναλλάσσονται. Οι παράγοντες αυτοί 

παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια 

Η λειτουργική ανάλυση –ο πρώτος παράγοντας που προβλέπει ο κανονισµός- 

µελετά τις λειτουργίες της επιχείρησης που θέλει να καθορίσει την τιµή των 

ενδοεταιρικών συναλλαγών της, σε σχέση µε τις λειτουργίες άλλων επιχειρήσεων, 

προκειµένου να καθορίσει τον βαθµό συγκρισιµότητας των συναλλαγών τους. 

Σκοπός της ανάλυσης είναι ο προσδιορισµός τόσο των λειτουργιών της κάθε 

επιχείρησης, όσο και οι πόροι που χρησιµοποιούνται γι’ αυτές τις λειτουργίες. Στην 

λειτουργική ανάλυση, συγκρίνονται δραστηριότητες όπως η έρευνα και ανάπτυξη, η 

διαδικασία της παραγωγής, οι προδιαγραφές του προϊόντος, οι υπηρεσίες διοίκησης, 

διάθεσης και χρηµατοδότησης κ.α.  

Ο δεύτερος παράγοντας αφορά στη διερεύνηση των συµβατικών υποχρεώσεων 

των επιχειρήσεων οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν την τιµή των συναλλαγών τους. 

Παραδείγµατα τέτοιου είδους υποχρεώσεων αποτελούν η ύπαρξη συµφωνιών 

µίσθωσης, άδειας, ή χρήσης δικαιωµάτων, η πολιτική πιστώσεων και πληρωµών της 

κάθε επιχείρησης, οι τυχόν εγγυήσεις προς τους πελάτες κ.τ.λ. Στις περιπτώσεις όπου 

υπάρχουν τέτοιου είδους υποχρεώσεις, θα πρέπει να γίνονται προσαρµογές στις τιµές 

των συναλλαγών των συγκεκριµένων επιχειρήσεων, ώστε τα στοιχεία να καθίστανται 

συγκρίσιµα.  

Ο τρίτος παράγοντας αφορά στην έννοια του κινδύνου· ο κίνδυνος προκύπτει 

από τυχόν αλλαγές στο κόστος του προϊόντος, στη ζήτηση και στην προσφορά, στις 

διακυµάνσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και των επιτοκίων, ενώ τέλος 

αναφέρεται και στην έρευνα και στην ανάπτυξη, κυρίως ως προς τις πιθανότητες 

αποτυχίας κάποιας R&D δραστηριότητας αυτού του είδους. Ο βασικός στόχος στην 

ανάλυση του κινδύνου σε σχέση µε την διακριτή τιµολόγηση, είναι ο προσδιορισµός 

της πλευράς που υφίσταται τον κίνδυνο, δεδοµένου ότι η ανάληψη του κινδύνου είναι 

πάντοτε συνυφασµένη µε την αντίστοιχη απόδοση ή αποζηµίωση. 

Ο τέταρτος παράγοντας της συγκριτικής ανάλυσης εστιάζει στις οικονοµικές 

συνθήκες που µπορούν να επηρεάσουν τη διακριτή τιµολόγηση. Οι σηµαντικές 

οικονοµικές συνθήκες που επηρεάζουν τις τιµές ή τα κέρδη, καθορίζουν τον βαθµό 
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συγκρισιµότητας µεταξύ των ελεγχόµενων και των µη ελεγχόµενων συναλλαγών. 

Τέτοιοι παράγοντες ενδέχεται να είναι η οµοιότητα των γεωγραφικών αγορών, το 

µέγεθος της κάθε αγοράς, ο ανταγωνισµός στην αγορά και τέλος η οικονοµική 

κατάσταση του κάθε κλάδου. Τέλος, ο πέµπτος παράγοντας που εξετάζεται είναι η 

συγκρισιµότητα των αγαθών ή των υπηρεσιών που µεταφέρονται, έτσι ώστε να 

επιβεβαιωθεί η οµοιότητα των επιχειρήσεων. 

Αφού η επιχείρηση προσδιορίσει τις επιχειρήσεις εκείνες που θα 

χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια της συγκριτικής ανάλυσης για τον καθορισµό της 

arm’s length τιµής, πρέπει να αποφασίσει ποια µέθοδος ταιριάζει καλύτερα στο 

αντικείµενο εργασιών της. Οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενες µέθοδοι διακριτής 

τιµολόγησης είναι οι εξής: α) η µέθοδος comparable uncontrolled price, β) η µέθοδος 

resale price, γ) η µέθοδος cost-plus, δ) η µέθοδος comparable profits και ε) η µέθοδος 

profit split  

Η πρώτη µέθοδος απαιτεί από τον φορολογούµενο να αξιολογήσει κατά πόσο η 

τιµή που χρεώνεται σε µια ελεγχόµενη συναλλαγή αποτελεί την arm’s length τιµή γι’ 

αυτή τη συναλλαγή. Προκειµένου να γίνει αυτή η αξιολόγηση συγκρίνεται η 

ελεγχόµενη συναλλαγή µε µια αντίστοιχη µη ελεγχόµενη, έτσι ώστε να καθοριστεί 

ένα πιθανό εύρος τιµών που αποτελούν τη δίκαιη τιµή για αυτή τη συναλλαγή. Για να 

εξασφαλιστεί η συγκρισιµότητα των στοιχείων πρέπει οι υπό εξέταση συναλλαγές να 

είναι αρκετά όµοιες. Η οµοιότητά τους καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, ο 

κυριότερος όµως είναι η οµοιότητα των προϊόντων που διακινούνται.  

Για να εφαρµοστεί η µέθοδος comparable uncontrolled price, ή CUP, πρέπει οι 

διαφορές που εντοπίζονται µεταξύ των ελεγχόµενων και των µη ελεγχόµενων 

συναλλαγών να ταξινοµούνται στις εξής τέσσερις γενικές κατηγορίες: α) καµία 

διαφορά, β) µικρές διαφορές, γ) αρκετές διαφορές και τέλος δ) διαφορές στο προϊόν. 

Η επιχείρηση αξιολογώντας σε ποια κατηγορία κατατάσσονται οι διαφορές που 

προκύπτουν, καλείται να αποφασίσει κατά πόσο η CUP µέθοδος περιγράφει µε τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο την υπό εξέταση συναλλαγή. Στις δύο πρώτες κατηγορίες, 

όπου οι διαφορές είναι ελάχιστες, η εφαρµογή της CUP µεθόδου δίνει τα καλύτερα 

και πιο αξιόπιστα αποτελέσµατα, ενώ στις δύο τελευταίες επειδή οι διαφορές 
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καθιστούν µη συγκρίσιµες τις συναλλαγές, είναι προτιµότερο να χρησιµοποιηθεί 

κάποια άλλη µέθοδος.  

Η δεύτερη µέθοδος χρησιµοποιείται για να καθορίσει την κερδοφορία του 

διανοµέα-αντιπροσώπου του προϊόντος. Η µέθοδος αυτή για να εκτιµήσει την τιµή 

της συναλλαγής, λαµβάνει υπόψη την τιµή πώλησης του διανοµέα προς τον τελικό 

καταναλωτή, αφαιρώντας το µικτό περιθώριο κέρδους του διανοµέα. Το µικτό 

περιθώριο κέρδους βασίζεται στα αντίστοιχα περιθώρια κέρδους που 

πραγµατοποιούνται σε µη ελεγχόµενες συναλλαγές. Η µέθοδος resale price υποθέτει 

ότι ο µεταπωλητής δεν προσθέτει σηµαντική αξία στο προϊόν πριν το διαθέσει στον 

τελικό καταναλωτή.  

Προκειµένου να χρησιµοποιηθεί η µέθοδος αυτή πρέπει να εξασφαλιστεί η 

συγκρισιµότητα των λειτουργιών δυο συγκρινόµενων επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα 

πρέπει να αναλυθούν οι κίνδυνοι και οι συµβατικές υποχρεώσεις της κάθε 

επιχείρησης, ώστε να εντοπισθούν οι διαφορές και να γίνουν οι απαραίτητες 

προσαρµογές για να καταστούν τα στοιχεία συγκρίσιµα.  Σύµφωνα µε τη µέθοδο 

αυτή, δεν απαιτείται η οµοιότητα των προϊόντων σε τόσο µεγάλο βαθµό όσο στην 

CUP µέθοδο, διότι η µέθοδος resale price βασίζεται στο περιθώριο κέρδους, το οποίο 

συνήθως είναι σταθερό ανά κλάδο απασχόλησης 

Η µέθοδος cost-plus συνδυάζει το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος µε το 

µικτό περιθώριο κέρδους. Το ποσό που χρεώνεται σε µια ελεγχόµενη συναλλαγή 

συγκρίνεται µε µια µη ελεγχόµενη, προκειµένου να καθοριστεί αν το περιθώριο 

κέρδους – το οποίο εκφράζεται ως ποσοστό επί του κόστους - είναι arm’s length. Η 

µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται συνήθως σε περιπτώσεις όπου τα στοιχεία του 

παραγωγού είναι πιο ακριβή από τα στοιχεία του διανοµέα, καθώς επίσης και στο 

βιοµηχανικό κλάδο όπου τα προϊόντα πωλούνται σε συσχετιζόµενες επιχειρήσεις. 

Όπως και στην προηγούµενη µέθοδο, απαιτείται η σύγκριση των λειτουργιών των 

εξεταζόµενων επιχειρήσεων, προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες προσαρµογές στα 

στοιχεία, για να εξασφαλιστεί η συγκρισιµότητα των συναλλαγών τους.  

Η µέθοδος comparable profits χρησιµοποιείται για να καθορίσει τις τιµές των 

ενδοεταιρικών συναλλαγών τόσο σε ενσώµατα όσο και σε ασώµατα-άυλα αγαθά. Η 
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µέθοδος αυτή χρησιµοποιεί κάποιους δείκτες επιπέδου κερδών (profit level 

indicators) για να καθορίσει την δίκαιη τιµή. Οι δείκτες αυτοί προκύπτουν από µη 

ελεγχόµενες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τις ίδιες δραστηριότητες και λειτουργούν 

υπό παρόµοιες συνθήκες µε την υπό εξέταση επιχείρηση. Η εφαρµογή των δεικτών 

στα στοιχεία της επιχείρησης, µας δείχνει το ποσό που θα κέρδιζε η επιχείρηση από 

τις ενδοεταιρικές συναλλαγές της, εάν το επίπεδο κέρδους της (profit –level) ήταν ίσο 

µε αυτό µιας µη ελεγχόµενης επιχείρησης. 

Σύµφωνα µε τους κανονισµούς περί διακριτής τιµολόγησης ορίζονται δύο είδη 

profit split µεθόδων: α) η µέθοδος comparable profit split και η µέθοδος residual 

profit split. Βασική προϋπόθεση για να χρησιµοποιηθούν αυτές οι µέθοδοι, είναι ότι ο 

µερισµός των κερδών πρέπει να γίνεται ανάλογα µε την αξία της συνεισφοράς στο 

κέρδος των επιµέρους συµµετεχόντων.  

Η χρήση της µεθόδου comparable profit split προϋποθέτει την σύγκριση του 

κέρδους παρόµοιων συναλλαγών µεταξύ δύο ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Σκοπός της 

µεθόδου είναι να κατανείµει τα λειτουργικά κέρδη ανάµεσα στις συνδεδεµένες 

επιχειρήσεις, ανάλογα µε τα κέρδη που προκύπτουν από παρόµοιες συναλλαγές 

µεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Βασική προϋπόθεση για τη χρήση της µεθόδου, 

είναι η συγκρισιµότητα των στοιχείων, ιδιαίτερα όσον αφορά στον τρόπο κατανοµής 

των λειτουργικών κερδών ανάµεσα στις επιχειρήσεις. Οι κανονισµοί ορίζουν ότι η 

µέθοδος αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται στην περίπτωση όπου τα λειτουργικά 

κέρδη ως ποσοστό επί των στοιχείων ενεργητικού των ανεξάρτητων επιχειρήσεων, 

διαφέρουν σηµαντικά από εκείνα των συνδεδεµένων.  

Σύµφωνα µε την µέθοδο residual profit η κατανοµή των κερδών µεταξύ των 

συνδεδεµένων επιχειρήσεων γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, ο 

καταµερισµός γίνεται µε βάση ένα συντελεστή αποδοτικότητας επί των στοιχείων του 

ενεργητικού, ο οποίος προκύπτει από στοιχεία της αγοράς σχετικά µε τις αποδόσεις 

συγκρίσιµων ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Στο δεύτερο στάδιο, κατανέµεται το 

εναποµένον κέρδος, το οποίο προκύπτει από το αρχικό κέρδος µετά την αφαίρεση του 

ποσού που υπολογίζεται στο πρώτο στάδιο. Η κατανοµή αυτή γίνεται µε βάση τη 

σχετική αξία των ασώµατων αγαθών που έχει προσθέσει η κάθε θυγατρική σ’ αυτά, 
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µε βάση δηλαδή τα έξοδα που έχει διενεργήσει η κάθε επιχείρηση για να προσδώσει 

µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία στα αγαθά αυτά. 

Μια σηµαντική συνιστώσα της µεθόδου αυτής είναι το λειτουργικό κέρδος, το 

οποίο καθορίζεται από το µικτό κέρδος µείον τα λειτουργικά έξοδα. Το λειτουργικό 

κέρδος περιλαµβάνει όλα τα κέρδη που σχετίζονται µε την κύρια επιχειρηµατική 

δραστηριότητα της επιχείρησης. Ο δείκτης επιπέδου κερδών χρησιµοποιεί τα 

οικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης και συγκεκριµένα το λειτουργικό κέρδος και τα 

λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία, προκειµένου να καθορίσει την arm’s length τιµή 

των συναλλαγών. Οι κανονισµοί παρέχουν µια σχετική ελευθερία ως προς το ποιοι 

χρηµατοοικονοµικοί δείκτες µπορούν να χρησιµοποιηθούν σ’ αυτή τη διαδικασία. 

Σαν σηµεία αναφοράς χρησιµοποιούνται ο δείκτης λειτουργικών κερδών προς τις 

πωλήσεις και ο δείκτης µικτού κέρδους προς τα λειτουργικά έξοδα. Σηµειώνεται ότι, 

στην περίπτωση χρήσης των παραπάνω δεικτών απαιτείται µεγάλη συγκρισιµότητα 

των στοιχείων, διότι τα µεγέθη που λαµβάνονται υπόψη κατά τους υπολογισµούς, 

έχουν µεγάλη αλληλεξάρτηση µεταξύ τους. 

1.8 Μέθοδοι ∆ιακριτής Τιµολόγησης σε Ασώµατα (Intangible) Αγαθά 

Οι κανονισµοί αναφορικά µε τη διακριτή τιµολόγηση προβλέπουν τον 

καθορισµό της arm’s length τιµής τόσο για τις συναλλαγές που αφορούν ενσώµατα 

αγαθά όσο και για τις συναλλαγές που αφορούν ασώµατα αγαθά. Για τον 

προσδιορισµό της τιµής της ενδοεταιρικής συναλλαγής ασώµατων αγαθών 

προτείνεται να χρησιµοποιηθεί µια από τις εξής µεθόδους: α) η µέθοδος comparable 

uncontrolled transaction, β) η µέθοδος comparable profits, και γ) η µέθοδος profit 

split. Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η πρώτη µέθοδος, η οποία είναι η µόνη που 

χρησιµοποιείται αποκλειστικά στις συναλλαγές ασώµατων αγαθών, σε αντίθεση µε 

τις υπόλοιπες που εφαρµόζονται τόσο σε ασώµατα όσο και σε ενσώµατα αγαθά. 

Αρχικά, πρέπει να αποσαφηνιστεί η έννοια του ασώµατου αγαθού, προκείµενου 

να προχωρήσουµε στην ανάλυση της µεθόδου comparable uncontrolled transaction. 

Σαν ασώµατο-άυλο αγαθό νοείται ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο έχει σηµαντική 

αξία και εµπίπτει σε µια από τις έξι ακόλουθες κατηγορίες: α) τεχνολογία, όπως για 

παράδειγµα πατέντες, τεχνογνωσία κλπ, β) πνευµατική ιδιοκτησία, γ)πωλήσεις, όπως 
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π.χ. σήµα κατατεθέν, µάρκα κλπ, δ) επιχειρηµατικοί οργανισµοί, όπου 

συµπεριλαµβάνονται οι άδειες, το franchise και οι συµβάσεις, ε) λειτουργίες, όπως 

για παράδειγµα συστήµατα, µέθοδοι, διαδικασίες κλπ, και τέλος στ) άλλα παρόµοια 

αγαθά, όπου κατατάσσονται τα άυλα αγαθά που δεν ανήκουν ξεκάθαρα σε κάποια 

από τις παραπάνω κατηγορίες. 

Η µέθοδος διακριτής τιµολόγησης που αναλύουµε, λαµβάνει υπόψη τη 

συγκρισιµότητα των συναλλαγών προκειµένου να καταλήξει σε ένα arm’s length 

αποτέλεσµα. Συγκεκριµένα, η µέθοδος για να καθορίσει την τιµή ενός δικαιώµατος 

(royalty), συγκρίνει την ελεγχόµενη συναλλαγή ασώµατου περιουσιακού στοιχείου 

µε µια αντίστοιχη µη ελεγχόµενη, κάτω από παρόµοιες συνθήκες. Συνεπώς, τα δύο 

κύρια σηµεία της µεθόδου είναι η σύγκριση των συναλλαγών και η σύγκριση των 

συνθηκών, προκειµένου να καθοριστεί η συγκρισιµότητα των στοιχείων για τον 

καθορισµό της τιµής της ενδοεταιρικής συναλλαγής.  

Όσον αφορά στην οµοιότητα των συναλλαγών, µεγάλη προσοχή δίνεται στις 

συµβατικές υποχρεώσεις και στις οικονοµικές συνθήκες των συγκρινόµενων 

εταιριών, καθώς και στη δυναµική των κερδών τους. Με τον όρο αυτό εννοούµε την 

πιθανότητα δηµιουργίας κερδών από τη συναλλαγή ασώµατων αγαθών. Όσον αφορά 

στη σύγκριση των συνθηκών, προκειµένου να εφαρµοστεί η µέθοδος διακριτής 

τιµολόγησης που εξετάζουµε, πρέπει να αναλυθούν ορισµένοι παράγοντες, όπως οι 

όροι της συναλλαγής, ο κύκλος ζωής του αγαθού που πρόκειται να µεταφερθεί, η 

µοναδικότητά του, η διάρκεια της άδειας ή της σύµβασης κτλ. Τα στοιχεία που θα 

προκύψουν από την παραπάνω ανάλυση θα προσδιορίσουν τον βαθµό οµοιότητας της 

ελεγχόµενης και της µη ελεγχόµενης συναλλαγής και κατ’ επέκταση τη δυνατότητα ή 

όχι εφαρµογής της comparable uncontrolled transaction µεθόδου.     

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι σύµφωνα µε τους κανονισµούς, οι φορολογικές 

αρχές έχουν το δικαίωµα να αναπροσαρµόσουν το τίµηµα µιας ενδοεταιρικής 

συναλλαγής, εάν το άυλο αγαθό που µεταφέρθηκε καλύπτεται από µια συµφωνία που 

ισχύει πάνω από ένα έτος. Η λογική του κανονισµού, είναι η προσαρµογή της τιµής, 

έτσι ώστε η συµφωνία να είναι ανάλογη µε το εισόδηµα που δηµιουργείται από την 

πώληση του αγαθού κάθε έτος.   
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1.9 Μερισµός του Κόστους 

Ο µερισµός του κόστους αποτελεί ένα ξεχωριστό σηµείο ανάλυσης για τη 

διακριτή τιµολόγηση των ασώµατων αγαθών. Η διαδικασία µερισµού του κόστους, 

επιτρέπει σε δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις να ενώσουν τους πόρους τους, για την 

από κοινού ανάπτυξη ενός ή περισσοτέρων ασώµατων αγαθών, από τα οποία θα 

έχουν κοινό συµφέρον. Οι κανονισµοί σχετικά µε τον µερισµό του κόστους, έχουν ως 

κύριο µέληµα τον ορθό καταµερισµό του κόστους ανάµεσα στις εµπλεκόµενες 

επιχειρήσεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ορθότητα του δηλούµενου εισοδήµατος 

και κατ’ επέκταση του οφειλόµενου φόρου. 

 Προκειµένου δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τη 

νοµοθεσία  µερισµού του κόστους, θα πρέπει να συνάψουν µια νόµιµη συµφωνία 

µερισµού κόστους qualified cost-sharing agreement και να είναι ελεγχόµενοι 

συµµετέχοντες controlled participant. Η συµφωνία αυτή πρέπει να αναφέρει τον 

τρόπο µερισµού του κόστους ανάµεσα στις επιχειρήσεις, σε αναλογία των 

προβλεπόµενων κερδών που θα προκύψουν από την ανάπτυξη του ασώµατου αγαθού. 

Επίσης, πρέπει να ορίζει τον τρόπο αναπροσαρµογής των ποσοστών επιµερισµού του 

κόστους, σε περίπτωση αλλαγής των οικονοµικών συνθηκών ή αλλαγής των 

λειτουργιών των επιχειρήσεων. Τέλος, η συµφωνία αυτή πρέπει να συµπληρώνεται 

σε επίσηµο έγγραφο, να αναγράφεται η διάρκειά της και να περιγράφεται συντόµως 

το είδος του προς ανάπτυξη ασώµατου αγαθού. 

Ελεγχόµενοι συµµετέχοντες θεωρούνται σύµφωνα µε τους κανονισµούς όσες 

επιχειρήσεις πληρούν τις εξής τρεις προϋποθέσεις: α) το προσδοκώµενο όφελος, β) 

τις λογιστικές απαιτήσεις και γ) τις διοικητικές απαιτήσεις. Πρώτον, οι επιχειρήσεις 

οφείλουν να έχουν ένα ξεκάθαρο κέρδος από την χρήση του υπό ανάπτυξη ασώµατου 

αγαθού. ∆εύτερον, οι επιχειρήσεις πρέπει να χρησιµοποιούν µια σταθερή µέθοδο 

προσδιορισµού του κόστους και του κέρδους από την συµφωνία, καθώς και να 

µετατρέπουν στο εγχώριο νόµισµα τα ποσά που προκύπτουν από συναλλαγές µε ξένα 

νοµίσµατα. Τρίτον, οι επιχειρήσεις πρέπει να φυλάσσουν αρχεία µε στοιχεία που 

αφορούν τα κόστη που µετέχουν στην ανάπτυξη του αγαθού, τον τρόπο µερισµού του 

κόστους σε κάθε συµµετέχοντα και τέλος τις λογιστικές µεθόδους που 

χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό του κόστους. 
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Οι κανονισµοί προσδιορίζουν τους τρόπους υπολογισµού του κόστους αλλά και 

του κέρδους που προκύπτει από την ανάπτυξη του ασώµατου αγαθού προκειµένου 

µια συµφωνία να θεωρηθεί σύµφωνη µε τις νοµοθετικές διατάξεις. Το κόστος 

ανάπτυξης ενός ασώµατου αγαθού, ορίζεται ως το σύνολο των λειτουργικών εξόδων 

που έγιναν για την δηµιουργία του, ενώ προστίθενται και τυχόν έξοδα για τη χρήση 

ενσώµατων αγαθών απαραίτητων για την κατασκευή του. Στην περίπτωση όπου ένα 

έξοδο αφορά την ανάπτυξη τόσο ενός ασώµατου όσο και ενός ενσώµατου αγαθού, η 

επιχείρηση οφείλει να επιµερίσει τα έξοδα µε βάση την ωφέλεια που θα προκύψει 

από το εν λόγω έξοδο στο τελικό αγαθό. 

Τα κέρδη από την άλλη πλευρά, ορίζονται ως το επιπλέον εισόδηµα ή το 

εξοικονοµούµενο κόστος που προκύπτει από την χρήση του ασώµατου αγαθού. Οι 

κανονισµοί ορίζουν αρκετούς τρόπους εκτίµησης του κέρδους, είτε άµεσους είτε 

έµµεσους. Σύµφωνα µε την πρώτη κατηγορία, η άµεση εκτίµηση του κέρδους 

προκύπτει από τον άµεσο προσδιορισµό του επιπλέον εισοδήµατος από τη χρήση του 

αγαθού, ενώ ο έµµεσος επιτρέπει την χρήση κάποιων άλλων µέτρων για τον 

προσδιορισµό του κέρδους. Στα µέτρα αυτά, συγκαταλέγεται ο αριθµός των µονάδων 

προϊόντων που παράγονται ή πωλούνται, το ύψος των πωλήσεων καθώς και το 

λειτουργικό κέρδος. Σε κάθε περίπτωση, η καλύτερη µέθοδος υπολογισµού του 

κέρδους κρίνεται από το είδος του υπό ανάπτυξη αγαθού και από το ποια µέθοδος 

δίνει το σωστό αποτέλεσµα µε µεγαλύτερη συνέπεια. 

Η συνέπεια στους υπολογισµούς των αναµενόµενων κερδών από τη χρήση του 

ασώµατου αγαθού κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική, διότι εάν σε τυχόν φορολογικό 

έλεγχο διαπιστωθούν µεγάλες αποκλίσεις –πέραν του 20%-, τότε η επιχείρηση 

αντιµετωπίζει το ενδεχόµενο να της επιβληθούν πρόστιµα. Ο µόνος τρόπος να το 

αποφύγει είναι να αποδείξει ότι οι αποκλίσεις στα κέρδη οφείλονται σε γεγονότα 

πέραν της δικαιοδοσίας της, όπως για παράδειγµα µια απρόσµενη αλλαγή στις 

οικονοµικές συνθήκες.   

1.10 ∆ιακριτή Τιµολόγηση στις Υπηρεσίες 

Παρά την αυξανόµενη συνεισφορά της παροχής υπηρεσιών στην παγκόσµια 

οικονοµία, η νοµοθεσία περί διακριτής τιµολόγησης δεν δίνει την ανάλογη βαρύτητα. 
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Το µεγαλύτερο µέρος της νοµοθεσίας ασχολείται µε την τιµολόγηση των ενσώµατων 

και ασώµατων αγαθών και λιγότερο µε την τιµολόγηση της αξίας των 

προσφερόµενων υπηρεσιών ανάµεσα στις πολυεθνικές εταιρείες.  

Ο προσδιορισµός της arm’s length τιµής για τις υπηρεσίες είναι ιδιαιτέρως 

δύσκολη, κυρίως λόγω της αδυναµίας σύγκρισης µεταξύ τους. Για το λόγο αυτό, το 

βασικό θέµα στη τιµολόγηση των µεταφερόµενων υπηρεσιών είναι ο καθορισµός της 

θυγατρικής εκείνης που ωφελείται από την παρεχόµενη υπηρεσία και όχι τόσο η 

εύρεση της δίκαιης τιµής τους. Στην περίπτωση όπου µια υπηρεσία ωφελεί 

περισσότερες από µια θυγατρικές, τότε πρέπει να γίνεται ο µερισµός του εξόδου 

ανάλογα µε την προτιθέµενη ωφέλεια (intended benefit) και όχι ανάλογα µε την 

πραγµατοποιούµενη ωφέλεια (realized benefit). Επίσης, στην περίπτωση όπου η 

ωφέλεια δεν προκύπτει άµεσα από την παρεχόµενη υπηρεσία, τότε η υπηρεσία δεν 

πρέπει να τιµολογείται. 

Οι επιχειρήσεις προκειµένου να υπολογίσουν την arm’s length τιµή, µπορούν 

να χρησιµοποιήσουν το κόστος της προσφερόµενης υπηρεσίας, εκτός εάν για τη 

συγκεκριµένη υπηρεσία υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µε µια αντίστοιχη µη 

ελεγχόµενη, οπότε σαν δίκαιη τιµή θεωρείται η τιµή της ανεξάρτητης υπηρεσίας. Στις 

περιπτώσεις όµως όπου η προσφερόµενη υπηρεσία αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι 

της δραστηριότητας της επιχείρησης, τότε το κόστος δεν µπορεί να θεωρηθεί ως 

δίκαιη τιµή, χωρίς να γίνουν οι απαραίτητες προσαρµογές. Η νοµοθεσία ορίζει τα 

είδη των εξόδων τα οποία δύναται να συµπεριληφθούν στο κόστος της υπηρεσίας· 

στα άµεσα κόστη συµπεριλαµβάνονται οι αµοιβές, τα δώρα (bonus), τα έξοδα 

ταξιδιών κτλ, ενώ στα έµµεσα κόστη ανήκουν η επίβλεψη, η αµοιβές του 

υποστηρικτικού προσωπικού και άλλα διοικητικά έξοδα. 

Στην περίπτωση όπου το κόστος δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον 

καθορισµό της arm’s length τιµής, τότε η δίκαιη τιµή θα πρέπει να ορισθεί σύµφωνα 

µε τα όσα προβλέπει η νοµοθεσία. Θα πρέπει δηλαδή, η επιχείρηση να ακολουθήσει 

την ίδια διαδικασία που ισχύει για την τιµολόγηση των ενδοεταιρικών συναλλαγών 

που αφορούν ενσώµατα ή ασώµατα αγαθά. Σύµφωνα µε αυτή, η επιχείρηση 

συγκρίνει την συναλλαγή που επιθυµεί να τιµολογήσει µε µια µη ελεγχόµενη 

συναλλαγή, έτσι ώστε να εντοπίσει οµοιότητες και τυχόν διαφορές. Αν οι δύο 
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συναλλαγές είναι παρόµοιες, τότε η τιµή της µη ελεγχόµενης συναλλαγής 

χρησιµοποιείται για την τιµολόγηση της ελεγχόµενης, αφού γίνουν οι απαραίτητες 

προσαρµογές.  

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές φορές είναι αρκετά δύσκολο η 

επιχείρηση να εντοπίσει µη ελεγχόµενες συναλλαγές που να µπορούν να συγκριθούν 

µε τις δικές της. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η σύγκριση των συναλλαγών δύο 

εντελώς ανεξάρτητων επιχειρήσεων για τον καθορισµό της arm’s legth τιµής. 

1.11 Σύγκριση Κανονισµών ΗΠΑ και ΟΟΣΑ 

Ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) έχει 

αναπτύξει κανονισµούς σχετικά µε την εφαρµογή της πολιτικής διακριτής 

τιµολόγησης, παρόµοιους µε αυτούς των ΗΠΑ. Οι κανόνες αυτοί χρησιµοποιούνται 

σαν  σηµείο αναφοράς τόσο από τις χώρες- µέλη του ΟΟΣΑ όσο και από τις λοιπές 

χώρες, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις διαπραγµατεύσεων µεταξύ τους για την κατανοµή 

του φορολογητέου εισοδήµατος που προκύπτει από διακρατικές συναλλαγές. Η 

βασική ιδέα των κανονισµών παραµένει ίδια· η τιµολόγηση των ενδοεταιρικών 

συναλλαγών πρέπει να είναι σύµφωνη µε το πρότυπο της arm’s length τιµής. Η 

σύγκριση των ενδοεταιρικών συναλλαγών µε αντίστοιχες ανεξάρτητες συναλλαγές, 

προτείνεται ως ο καλύτερος τρόπος για τον καθορισµό της arm’s length τιµής.  

Οι κανονισµοί που ισχύουν στις ΗΠΑ είναι γενικά σύµφωνες µε τις αντίστοιχες 

του ΟΟΣΑ. Σε ορισµένα σηµεία, όµως, παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές, 

οδηγώντας τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ σε δίληµµα, εφόσον 

καλούνται να επιλέξουν ποια από τις δυο απόψεις θα ακολουθήσουν, έχοντας των 

κίνδυνο της επιβολής προστίµων από τις φορολογικές αρχές. Στο κεφάλαιο αυτό 

αναλύονται οι βασικές διαφορές ανάµεσα στους δύο κανονισµούς, έτσι ώστε να 

γνωρίζουν οι επιχειρήσεις τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν από την υιοθέτηση 

των κανονισµών των ΗΠΑ ή του ΟΟΣΑ. 

Οι οδηγίες του ΟΟΣΑ καταδεικνύουν τη συγκρισιµότητα των ελεγχόµενων και 

των µη ελεγχόµενων συναλλαγών ως βασικό παράγοντα ορθού καθορισµού της arm’s 

length τιµής. Τα χαρακτηριστικά των συναλλαγών που προσδιορίζουν το βαθµό 
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συγκρισιµότητας τους είναι παρόµοια µε εκείνα που περιγράφουν οι κανονισµοί των 

ΗΠΑ. Μια βασική διαφορά είναι ότι οι κανονισµοί των ΗΠΑ θεωρούν τον κίνδυνο 

που αναλαµβάνουν οι επιχειρήσεις σαν ξεχωριστό παράγοντα, ενώ ο ΟΟΣΑ τον 

ενσωµατώνει στην έννοια της λειτουργικής ανάλυσης.  

Οι οδηγίες του ΟΟΣΑ αναγνωρίζουν πέντε µεθόδους διακριτής τιµολόγησης: α) 

τη µέθοδο CUP, β) τη µέθοδο resale price, γ) τη µέθοδο cost-plus, δ) τη µέθοδο profit 

split και τέλος ε) τη µέθοδο transactional net margin. Οι µέθοδοι αυτοί 

χρησιµοποιούνται σχεδόν µε τον ίδιο τρόπο όπως ορίζεται και στους κανονισµούς 

των ΗΠΑ, ενώ η τελευταία µέθοδος αντιστοιχεί στη µέθοδο comparable profits των 

ΗΠΑ. Όσον αφορά την πρώτη και τη δεύτερη µέθοδο, οι οδηγίες του ΟΟΣΑ 

προτείνουν να χρησιµοποιούνται τόσο για ενσώµατα, όσο για ασώµατα αγαθά και 

υπηρεσίες, ενώ οι κανονισµοί των ΗΠΑ επιτρέπουν την χρήση τους µόνο για 

ενσώµατα αγαθά. Οµοίως, η µέθοδος cost-plus σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ πρέπει να 

χρησιµοποιείται τόσο για ενσώµατα αγαθά όσο και για υπηρεσίες, ενώ σύµφωνα µε 

την νοµοθεσία των ΗΠΑ επιτρέπεται η χρήση της µόνο για ενσώµατα αγαθά.  

Όσον αφορά στην πέµπτη µέθοδο εµφανίζεται µια βασική διαφορά ανάµεσα 

στους δύο κανονισµούς, κυρίως όσον αφορά στον προσδιορισµό των οικονοµικών 

στοιχείων των ελεγχόµενων και µη ελεγχόµενων επιχειρήσεων. Οι κανονισµοί των 

ΗΠΑ ορίζουν ότι η ανάλυση πρέπει να στηρίζεται πάνω στην επιχειρηµατική 

δραστηριότητα για την οποία υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία, ενώ οι κανονισµοί του 

ΟΟΣΑ ορίζουν ότι η ανάλυση πρέπει να στηρίζεται σε επίπεδο συναλλαγών και όχι 

συνολικά σε επίπεδο επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Η λογική της µεθόδου και οι 

περιπτώσεις όπου ενδείκνυται να χρησιµοποιείται αναλύονται στη συνέχεια. 

Η transactional net margin method (ΤΝΜΜ) προτείνεται από τους κανονισµούς 

του ΟΟΣΑ να χρησιµοποιείται όταν οι παραδοσιακές µέθοδοι διακριτής τιµολόγησης 

δεν µπορούν να δώσουν αξιόπιστα αποτελέσµατα στον καθορισµό της arm’s lenth 

τιµής. Η µέθοδος ΤΝΜΜ εξετάζει το καθαρό περιθώριο κέρδους σε σχέση µε το 

ενεργητικό ή τις πωλήσεις µιας επιχείρησης και βασίζεται στην λογική ότι τα κέρδη 

των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο µακροπρόθεσµα τείνουν 

να εξισώνονται. 
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Προκειµένου µια επιχείρηση να εφαρµόσει την µέθοδο αυτή πρέπει να 

ακολουθήσει τα παρακάτω βήµατα: α) να διενεργήσει λειτουργική ανάλυση στην υπό 

εξέταση επιχείρηση, β) να εντοπίσει συγκρίσιµες συναλλαγές ή επιχειρήσεις, γ) να 

επιλέξει το κατάλληλο µέτρο κέρδους (profit measure), δ) να προσδιορίσει τον 

επιθυµητό χρόνο ανάλυσης και τέλος ε) να επαληθεύσει τα αποτελέσµατα των 

ερευνών της.  

Ιδιαίτερη βάση πρέπει να δοθεί στην επιλογή του καταλληλότερου µέτρου 

σύγκρισης των κερδών. Oι δύο πιο συχνά χρησιµοποιούµενοι δείκτες είναι ο δείκτης 

αποδοτικότητας στοιχείων ενεργητικού (λειτουργικό κέρδος / σύνολο ενεργητικού) 

και ο δείκτης αποδοτικότητας πωλήσεων (λειτουργικό κέρδος / πωλήσεις). Ο πρώτος 

δείκτης  ενδείκνυται σε περιπτώσεις επιχειρήσεων εντάσεως κεφαλαίου, η 

κερδοφορία των οποίων εξαρτάται από την αποδοτική χρήση των στοιχείων του 

ενεργητικού, ενώ ο δεύτερος ταιριάζει περισσότερο σε εµπορικές επιχειρήσεις.  

Το βασικό µειονέκτηµα της µεθόδου ΤΝΜΜ είναι ότι προϋποθέτει ότι η υπό 

εξέταση συναλλαγή θα είναι πάντα κερδοφόρα, σε αντίθεση µε τις λοιπές µεθόδους 

διακριτής τιµολόγησης, οι οποίες απλά καθορίζουν µια τιµή για την κάθε 

ενδοεταιρική συναλλαγή. Από την άλλη πλευρά, η µέθοδος ΤΝΜΜ είναι λιγότερο 

ευαίσθητη στις διαφορές µεταξύ των συγκρινόµενων συναλλαγών, λόγω της χρήσης 

του καθαρού περιθωρίου κέρδους σε σχέση µε το µικτό, το οποίο δεν επηρεάζεται 

τόσο από τις διαφορές στις λειτουργίες των επιχειρήσεων. Βέβαια, η χρήση των 

καθαρών περιθωρίων κέρδους για τον καθορισµό της τιµής των ενδοεταιρικών 

συναλλαγών ενδέχεται να οδηγήσει σε υπέρ ή υπό- εκτίµηση των κερδών των 

επιχειρήσεων, αν τα κέρδη των επιχειρήσεων δεν προσαρµόζονται ανάλογα για 

διαφορές που προκύπτουν στην αποτελεσµατικότητα. 

Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι βασικές διαφορές µεταξύ των 

µεθόδων ΤΝΜΜ και comparable profit method, ή CPM. Η βασική διαφορά των δύο 

µεθόδων έγκειται στο γεγονός ότι η µεν ΤΝΜΜ χρησιµοποιεί το καθαρό περιθώριο 

κέρδους για τον υπολογισµό των δεικτών κερδοφορίας, η δε CPM χρησιµοποιεί το 

µικτό κέρδος για τον υπολογισµό των δεικτών.  Επίσης, οι δύο αυτές µέθοδοι 

αντιµετωπίζουν διαφορετικά το εύρος των αποτελεσµάτων. Οι κανονισµοί του ΟΟΣΑ 

ορίζουν ότι πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ένα εύρος αποτελεσµάτων όταν 
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χρησιµοποιείται η µέθοδος ΤΝΜΜ. Η µέθοδος CPM από την άλλη πλευρά, ορίζει ότι 

πρέπει να χρησιµοποιείται ο µέσος όρος των αποτελεσµάτων ή ο διάµεσος. Η 

διαφορετική αυτή θεώρηση µπορεί να οδηγήσει τις επιχειρήσεις σε επιβολή 

προστίµων, στην περίπτωση όπου κατά τον έλεγχο τα κέρδη τους βρεθούν εντός του 

εύρους αλλά εκτός του µέσου όρου.           
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ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗ::  TTRRAANNSSFFEERR  PPRRIICCIINNGG  

GGLLOOBBAALL  SSUURRVVEEYY  bbyy  EERRNNSSTT  &&  YYOOUUNNGG  

Το θέµα της διακριτής τιµολόγησης αποτελεί βασικό σηµείο διένεξης µεταξύ 

των επιχειρήσεων και των φορολογικών αρχών της κάθε χώρας. Ο λόγος γι’ αυτή  τη 

διαµάχη είναι ότι οι φορολογικές αρχές θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις λαµβάνουν 

αποφάσεις σχετικά µε τη διακριτή τιµολόγηση µε µοναδικό σκοπό την 

ελαχιστοποίηση του πληρωτέου φόρου. Προκειµένου να προστατέψουν τα 

εισοδήµατά τους, οι φορολογικές αρχές των χωρών υιοθετούν αυστηρή νοµοθεσία 

σχετικά µε τη διακριτή τιµολόγηση και απαιτούν συµµόρφωση από την πλευρά των 

επιχειρήσεων. Στις περιπτώσεις όπου κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου 

διαπιστώνονται παραβάσεις επιβάλλονται πρόστιµα, ή γίνεται αναπροσαρµογή στα 

δηλούµενα από τις επιχειρήσεις εισοδήµατα και εισπράττονται οι αναλογούντες 

φόροι. 

Η έρευνα της Ernst&Young επαναλαµβάνεται κάθε δύο χρόνια, µε σκοπό να 

ανιχνεύει τις τάσεις που επικρατούν κάθε φορά, τόσο από την πλευρά των 

επιχειρήσεων όσο και από την πλευρά των φορολογικών αρχών, σχετικά µε τη 

διακριτή τιµολόγηση. Η έρευνα που διεξήχθη το 2001, απέδειξε ότι µόνο το 18% των 

επιχειρήσεων των ΗΠΑ και το 8% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, έχουν ως βασικό 

σκοπό την ελαχιστοποίηση του πληρωτέου φόρου. Το 45% των επιχειρήσεων δήλωσε 

ως πρωταρχικό σκοπό την µεγιστοποίηση του λειτουργικού εισοδήµατος, ενώ το 24% 

την χρηµατοοικονοµική αποτελεσµατικότητα (financial efficiency). Η θεώρηση αυτή 

επιβεβαιώθηκε και από την έρευνα του έτους 2003, εφόσον το 40% δήλωσε τους 

διοικητικούς και λειτουργικούς σκοπούς της διακριτής τιµολόγησης, πιο σηµαντικούς 

από τους φορολογικούς, ενώ το 25% δήλωσε ότι η επιχειρησιακή στρατηγική οδηγεί 

όλες τις αποφάσεις σχετικά µε τη διακριτή τιµολόγηση. Τα αποτελέσµατα αυτά, 

επιβεβαιώνουν και τα ευρήµατα των ακαδηµαϊκών ερευνών που αναπτύχθηκαν στο 

κεφάλαιο 3.3, τα οποία τονίζουν την στρατηγική πλευρά της διακριτής τιµολόγησης. 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα βασικά ευρήµατα της έρευνας, τα οποία 

αποδεικνύουν την σηµαντική θέση που κατέχει η διακριτή τιµολόγηση στα πλαίσια 
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λειτουργίας της πολυεθνικής επιχείρησης, αλλά και την ολοένα αυξανόµενη προσοχή 

που δίνουν οι φορολογικές αρχές τόσο των αναπτυγµένων όσο και των 

αναπτυσσόµενων χωρών του κόσµου στο θέµα αυτό. Το δείγµα που επιλέχθηκε για 

τη διεξαγωγή της έρευνας, αποτελείται από 641 µητρικές εταιρίες και 200 θυγατρικές 

σε 22 χώρες του κόσµου. Προκειµένου να απεικονισθούν οι τρέχουσες νοµοθετικές 

απόψεις και πρακτικές σχετικά µε τη διακριτή τιµολόγηση, διενεργήθηκαν 

συνεντεύξεις µε τις φορολογικές αρχές των 22 χωρών που συµµετείχαν στην έρευνα, 

καθώς και σε 22 χώρες που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης νοµοθετικού 

πλαισίου για τη διακριτή τιµολόγηση.  

Οι φορολογικές αρχές σε µια εµφανή προσπάθεια διεκδίκησης µεριδίου κερδών 

από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, εκδίδουν νέους ή ανανεωµένους κανονισµούς 

σχετικά µε τη διακριτή τιµολόγηση, περιλαµβάνοντας µέτρα για την επιβολή 

προστίµων, σε περιπτώσεις όπου δεν τηρούνται οι διαδικασίες για την τεκµηρίωση 

των χρησιµοποιούµενων τιµών των µεταφερόµενων αγαθών. Επιπρόσθετα, στις 

περισσότερες χώρες αυξάνεται το προσωπικό στις φορολογικές αρχές που ασχολείται 

µε τη διακριτή τιµολόγηση, σε µια προσπάθεια να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στις 

επιχειρήσεις, σχετικά µε το θέµα αυτό. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει τις 

επιχειρήσεις να επανεξετάσουν τα έγγραφα που τεκµηριώνουν τις αποφάσεις τους 

σχετικά µε τη διακριτή τιµολόγηση έτσι ώστε να αποφύγουν πιθανά πρόστιµα. 

Ένα σηµαντικό στοιχείο που προέκυψε από την έρευνα, είναι το είδος των 

συναλλαγών που θεωρούν οι επιχειρήσεις ότι κεντρίζουν το ενδιαφέρον των 

φορολογικών αρχών. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις, οι διοικητικές υπηρεσίες 

εξακολουθούν να θεωρούνται πιο ευαίσθητες στον έλεγχο, παρουσιάζοντας 23% 

αύξηση σε σχέση µε την έρευνα που είχε διενεργηθεί το 2001, ενώ ταυτόχρονα η 

ενδοεταιρική χρηµατοδότηση παρουσιάζει αύξηση κατά 32% . Στον Πίνακα 5-1 

συνοψίζονται οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά µε το θέµα αυτό. 
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Πίνακας 0-1: Οι πιο ευαίσθητες στον έλεγχο συναλλαγές, όπως τις αντιλαµβάνονται οι 
επιχειρήσεις 

  2003 
(%) 

2001 
(%) 

Σχετική Μεταβολή 
(%) 

∆ιοικητικές 
υπηρεσίες 43 35 23 

Ενδοεταιρική 
Χρηµατοδότηση 37 28 32 

Πώληση ετοίµων 
προϊόντων 36 32 13 

Άυλα Αγαθά 33 28 18 
Τεχνικές Υπηρεσίες 30 27 11 
Τεχνογνωσία 24 19 26 
Προµήθεια πώλησης 
αγαθών 24 21 14 

Πώληση πρώτων 
υλών 22 22 0 

Γενικά, η παροχή υπηρεσιών και συγκεκριµένα η παροχή των ενδοεταιρικών 

υπηρεσιών, αποτελούν συνεχώς µεγαλύτερο κοµµάτι της παγκόσµιας οικονοµίας· για 

το λόγο αυτό κεντρίζουν την προσοχή των φορολογικών αρχών κατά τη διενέργεια 

του ελέγχου. Οι περισσότερες πολυεθνικές όµως δεν τεκµηριώνουν τον τρόπο 

µερισµού των δαπανών αυτών ανάµεσα στις θυγατρικές, µε αποτέλεσµα όταν 

βρίσκονται αντιµέτωπες µε τον φορολογικό έλεγχο, να κινδυνεύουν µε 

αναπροσαρµογή του φορολογητέου εισοδήµατός τους. 

 Όπως προκύπτει Πίνακα 5-2, η πιο δηµοφιλής για έλεγχο συναλλαγή 

παραµένει η πώληση των ενσώµατων αγαθών. Όµως, παρατηρείται µια µείωση στο 

ποσοστό των ελέγχων σε ενσώµατα αγαθά και µια παράλληλη αύξηση στους 

ελέγχους που σχετίζονται µε ασώµατα αγαθά και υπηρεσίες. Συγκεκριµένα, η σχετική 

µείωση στους ελέγχους των ενσώµατων αγαθών ανέρχεται στο 8%, σε σχέση µε τα 

αντίστοιχα ποσοστά της έρευνας του 2001, ενώ οι έλεγχοι σε ασώµατα αγαθά και σε 

παροχή εξειδικευµένων γνώσεων σε θέµατα τεχνολογίας, ανέρχονται σε 40% και 

67% αντίστοιχα. 
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Πίνακας 0-2: Είδη συναλλαγών που υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο 

  2003 
(%) 

2001 
(%) 

Σχετική Μεταβολή 
(%) 

Πώληση ετοίµων 
προϊόντων 37 40 -8 

Υπηρεσίες 29 26 +12 

Ασώµατα Αγαθά 14 10 +40 
Ενδοεταιρική 
Χρηµατοδότηση 9 9 - 

Τεχνογνωσία 5 3 +67 
 

Προκειµένου η πολυεθνική επιχείρηση να αποφύγει να τις επιβληθούν 

πρόστιµα στις συναλλαγές της, πρέπει να εκτιµήσει τον κίνδυνο που προκύπτει από 

τη χρήση της διακριτής τιµολόγησης. Συγκεκριµένα, οφείλει να προσδιορίσει ποιες 

συναλλαγές και ποιες περιοχές εµπεριέχουν τον µεγαλύτερο κίνδυνο. Στη συνέχεια, 

είναι σηµαντικό να επιβεβαιώσει ότι η πολιτική της διακριτής τιµολόγησης 

εφαρµόζεται ορθά στα πλαίσια λειτουργίας της επιχείρησης, σύµφωνα µε το πρότυπο 

της arm’s length τιµής. Για το λόγο αυτό, οφείλει να γνωρίζει τις αποδεκτές µεθόδους 

διακριτής τιµολόγησης που προβλέπονται από τους κανονισµούς για κάθε τύπο 

συναλλαγών. Στον Πίνακα 5-3 συνοψίζονται οι µέθοδοι διακριτής τιµολόγησης που 

χρησιµοποιούν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις που έλαβαν µέρος στην έρευνα. 
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Πίνακας 0-3: Μέθοδοι διακριτής τιµολόγησης που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις ανά κατηγορία 

συναλλαγής 

Τύπος 
Συναλλαγής 

Ενσώµατα 
Αγαθά 

Ενδοεταιρικές 
Υπηρεσίες 

Συµφωνίες 
Μίσθωσης 

Συµφωνίες 
Μερισµού 
Κόστους 

Χρηµατο-
δότηση 

Βάση 417 428 248 197 45 

CUP % 35 20 Εσωτερικά 37 
Εξωτερικά 15 2 33 

RPM % 18 - - - - 
Cost % - 16 - 28 4 
Cost-plus 
% 31 57 1 51 9 

Profit Split 
% 5 - 10 1 - 

Profit-
Based % 7 - 17 1 - 

Other % 8 7 23 16 4 
Not Stated 
% 1 1 1 4 49 

Βάση: Ο αριθµός του δείγµατος ανά κατηγορία συναλλαγής, CUP: Comparable Uncontrolled 
Price Method, RPM: Resale Price Method 

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα, η πιο προσφιλής µέθοδος τιµολόγησης 

των ενδοεταιρικών υπηρεσιών και των συµφωνιών µερισµού κόστους αποτελεί η 

µέθοδος cost-plus, ενώ όσον αφορά στα ενσώµατα αγαθά, η πιο συχνά 

χρησιµοποιούµενη µέθοδος είναι η CUP. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι στο 

θέµα της χρηµατοδότησης το 33% των επιχειρήσεων χρησιµοποιούν την CUP 

µέθοδο, ενώ το 45% χρησιµοποιούν κάποια άλλη µέθοδο που δεν ορίζεται στους 

κανονισµούς. Είναι αυτονόητο ότι, κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου οι 

επιχειρήσεις αυτές θα αντιµετωπίσουν ιδιαίτερο πρόβληµα στην προσπάθεια τους να 

πείσουν για την ορθότητα της µεθόδου, ώστε να αποφύγουν να τους επιβληθούν τα 

ανάλογα πρόστιµα. 

Τέλος, ένα ανησυχητικό σηµείο που κατέδειξε η έρευνα αφορά στη διπλή 

φορολόγηση του εισοδήµατος των επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, στην περίπτωση 

όπου µια ενδοεταιρική συναλλαγή λαµβάνει χώρα σε δύο κράτη, εάν το ένα κράτος 

αναπροσαρµόσει το εισόδηµα, λόγω µη ορθότητας της τιµής συναλλαγής, τότε το 

εισόδηµα που προκύπτει γίνεται αντικείµενο διπλής φορολόγησης. Το επιπλέον αυτό 

εισόδηµα διεκδικείται από τη χώρα στην οποία αρχικά το είχε κατανείµει η 
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πολυεθνική και από τη χώρα η οποία κάνει την αναπροσαρµογή. Σύµφωνα µε τη 

µελέτη, οι µητρικές επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι το 40% 

των αναπροσαρµογών κατέληξε σε διπλή φορολόγηση. Το ποσοστό αυτό είναι 

αρκετά µεγάλο και καταδεικνύει τα βήµατα που πρέπει να κάνουν οι κυβερνήσεις των 

χωρών προς τη εξάλειψη των φαινοµένων διπλής φορολογίας, τα οποία ζηµιώνουν 

συνολικά τις επιχειρήσεις.   
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ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΗΗ  ΝΝΟΟΜΜΟΟΘΘΕΕΣΣΙΙΑΑ::  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ--

ΟΟ∆∆ΗΗΓΓΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΧΧΕΕΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗ  ∆∆ΙΙΑΑΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗ  

ΤΤΙΙΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ  

Σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Λισσαβόνας η οποία υπεγράφη τον Μάρτιο 2000, 

στρατηγικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να καταστεί η πιο ανταγωνιστική 

και δυναµική οικονοµία στον κόσµο. Η φορολόγηση των επιχειρήσεων διαδραµατίζει 

σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη του παραπάνω στόχου, για το λόγο αυτό 

καταβάλλονται προσπάθειες για την υιοθέτηση συγκεκριµένων κανονισµών από όλα 

τα κράτη – µέλη, ώστε να ξεπεραστούν τα φορολογικά εµπόδια τα οποία µειώνουν 

την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.  

Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσονται και οι κανονισµοί σχετικά µε τη διακριτή 

τιµολόγηση. Συγκεκριµένα, η ευρωπαϊκή νοµοθεσία έχει ως πρωταρχικό σκοπό την 

εξάλειψη της διπλής φορολόγησης του εισοδήµατος που προκύπτει από τις εντός των 

Ευρωπαϊκών συνόρων ενδοεταιρικές συναλλαγές των επιχειρήσεων. Για το λόγο 

αυτό υπάρχει συγκεκριµένη διαδικασία, µέσω της Συνθήκης ∆ιαιτησίας που 

υπεγράφη από τα κράτη-µέλη στις 23 Ιουλίου 1990, για την εξάλειψη της διπλής 

φορολόγησης σε σχέση µε την αναπροσαρµογή των κερδών συνδεδεµένων 

επιχειρήσεων.  

Η συνθήκη αυτή εφαρµόζεται στις περιπτώσεις όπου τα κέρδη που 

συµπεριλαµβάνονται στα κέρδη µιας επιχείρησης σε ένα κράτος-µέλος εµπεριέχονται 

ή είναι πιθανόν να εµπεριέχονται στα κέρδη µιας επιχείρησης σε ένα άλλο κράτος-

µέλος. Μέσω του άρθρου 4 της συνθήκης αυτής ορίζονται οι δύο περιπτώσεις όπου 

τα κράτη-µέλη έχουν το δικαίωµα να αναπροσαρµόσουν το εισόδηµα µιας 

επιχείρησης µόνιµα εγκατεστηµένης σ’ αυτά. Η πρώτη περίπτωση αφορά µια 

επιχείρηση σε ένα κράτος-µέλος, η οποία συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα στην διοίκηση, 

τον έλεγχο ή το κεφάλαιο µιας επιχείρησης σε ένα άλλο κράτος-µέλος, και λόγω 

αυτής της σχέσης προκύπτουν κέρδη τα οποία δεν θα προέκυπταν µεταξύ δύο 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Η δεύτερη περίπτωση αφορά µια επιχείρηση σε ένα 
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κράτος-µέλος, η οποία δραστηριοποιείται µέσω µιας άλλης επιχείρησης σε ένα 

δεύτερο κράτος-µέλος. Τότε, στην επιχείρηση που είναι µόνιµα εγκατεστηµένη στο 

δεύτερο κράτος-µέλος, πρέπει να αποδοθούν τα κέρδη τα οποία είναι πιθανό να 

προέκυπταν, αν ήταν ανεξάρτητη επιχείρηση µε ίδιες ή παρόµοιες δραστηριότητες 

και λειτουργούσε κάτω από παρόµοιες συνθήκες ανεξάρτητα.  

Στην περίπτωση που ένα κράτος-µέλος διαπιστώσει µια από τις παραπάνω 

περιπτώσεις, έχει το δικαίωµα να αναπροσαρµόσει το εισόδηµα της επιχείρησης που 

είναι εγκατεστηµένη σ’ αυτό, αφού προηγουµένως ενηµερώσει εγκαίρως την 

επιχείρηση, ώστε να ενηµερώσει αυτή µε τη σειρά της, την συνδεδεµένη επιχείρηση 

στο άλλο κράτος-µέλος. Ο σκοπός αυτής της ενηµέρωσης είναι να γνωστοποιηθεί η 

περίπτωση στο δεύτερο κράτος-µέλος, ώστε να αναπροσαρµόσει το εισόδηµα της 

επιχείρησης προς τα κάτω, για να µην υπάρξει διπλή φορολόγηση του ίδιου 

εισοδήµατος.  

Εάν οι δύο επιχειρήσεις και τα κράτη-µέλη συµφωνήσουν µεταξύ τους, τότε 

λαµβάνει χώρα η αναπροσαρµογή των κερδών, σε αντίθετη περίπτωση ενεργοποιείται 

η διαδικασία της διαιτησίας. Σύµφωνα µε αυτή, η επιχείρηση έχει δικαίωµα να 

προσβάλλει την απόφαση των φορολογικών αρχών για αναπροσαρµογή του 

εισοδήµατος, εάν κρίνει ότι δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 

άρθρο 4 της συνθήκης. Η επιχείρηση οφείλει να εξασκήσει αυτό το δικαίωµα µέσα σε 

τρία χρόνια από την πρώτη ειδοποίηση από τις αρµόδιες αρχές για την 

αναπροσαρµογή των κερδών της. Ταυτόχρονα, η επιχείρηση οφείλει να ενηµερώσει 

τις αρµόδιες αρχές του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστηµένη, σχετικά µε την 

εµπλοκή άλλου κράτους-µέλους στην υπόθεση, ώστε να ενηµερωθούν οι αντίστοιχες 

αρµόδιες αρχές. 

Στην περίπτωση που η ένσταση της επιχείρησης σχετικά µε την 

αναπροσαρµογή του εισοδήµατός της κρίνεται βάσιµη, τότε οι αρµόδιες αρχές των 

δύο εµπλεκόµενων κρατών-µελών καταλήγουν σε µια κοινή συµφωνία, υπό το 

πρίσµα της αποφυγής διπλής φορολογίας. Η συµφωνία αυτή πρέπει να εφαρµοστεί 

ανεξάρτητα από τυχόν χρονικούς περιορισµούς που απορρέουν από τους τοπικούς 

νόµους των κρατών-µελών που εµπλέκονται στην υπόθεση.  
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Εάν όµως, οι δύο πλευρές δεν καταλήξουν σε συµφωνία µέσα σε δύο χρόνια 

από την ηµεροµηνία που η υπόθεση παραπέµφθηκε στις αρµόδιες αρχές, τότε 

συνίσταται µια συµβουλευτική επιτροπή, η οποία καλείται να εκφέρει την άποψή της 

σχετικά µε την υπόθεση. Η επιτροπή αυτή, εφόσον εξετάσει τα δικαιολογητικά και τις 

πληροφορίες που παραδίδει η επιχείρηση, οφείλει να εκδώσει την απόφαση της σε έξι 

µήνες από την ηµεροµηνία που η υπόθεση µεταβιβάσθηκε σ’ αυτή. Οι αρµόδιες 

αρχές των κρατών-µελών οφείλουν να ακολουθήσουν άµεσα την απόφαση.  

Κλείνοντας την παρουσίαση της Συνθήκης ∆ιαιτησίας, κρίνεται σκόπιµο να 

αναφερθεί ότι σύµφωνα µε τη συνθήκη η αποφυγή διπλής φορολόγησης 

επιτυγχάνεται σε δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση, τα κέρδη της επιχείρησης 

χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των φορολογητέων κερδών µόνο σε ένα 

κράτος-µέλος, ενώ στη δεύτερη, ο φόρος που αναλογεί σ’ αυτά τα κέρδη σε ένα 

κράτος-µέλος µειώνεται µε ένα ποσό που ισούται µε τον φόρο που αναλογεί στα 

κέρδη στο δεύτερο κράτος-µέλος.  

Προκειµένου να διερευνηθεί η αποτελεσµατική εφαρµογή της παραπάνω 

συνθήκης αλλά και να διαπιστωθούν προβλήµατα που υπονοµεύουν την 

ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης διεξήγαγε τη µελέτη “Towards an Internal Market without tax obstacles” η 

οποία δηµοσιεύθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2001. Σύµφωνα µε αυτή, τονίζεται η ανάγκη 

διεύρυνσης της στρατηγικής της φορολόγησης των επιχειρήσεων και η υιοθέτηση 

ενός κοινού συστήµατος φορολόγησης για όλα τα κράτη-µέλη.  

Όσον αφορά στον τοµέα της διακριτής τιµολόγησης, διαπιστώνεται ότι η διπλή 

φορολόγηση των ενδοεταιρικών συναλλαγών αποτελεί ένα διαρκώς αυξανόµενο 

πρόβληµα, το οποίο χρήζει άµεσης αντιµετώπισης. Η Συνθήκη ∆ιαιτησίας, ενώ σαν 

ιδέα κρίνεται ότι µπορεί να συµβάλλει αποτελεσµατικά στην λύση του προβλήµατος, 

στην πραγµατικότητα εφαρµόζεται ελάχιστα. Ο λόγος για αυτή την εξέλιξη είναι το 

γεγονός ότι οι διατάξεις του είναι αρκετά περίπλοκες και χρήζουν περαιτέρω 

ερµηνείας και επεξήγησης προκειµένου να εφαρµοστούν από τις επιχειρήσεις. Η 

µελέτη συµπεραίνει ότι η σύσταση του “EU Joint Transfer Pricing Forum” (JTPF) θα 

συµβάλλει αποτελεσµατικά στη λύση του προβλήµατος.  
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Το JTPF θα αποτελείται από αντιπροσώπους των αρµόδιων αρχών των κρατών-

µελών αλλά και από τον κόσµο των επιχειρήσεων, µε σκοπό να εξετάσει τις 

απαραίτητες βελτιώσεις στην Συνθήκη ∆ιαιτησίας, ώστε να γίνει πιο εύχρηστη και 

αποτελεσµατική, καθώς και να βελτιώσει τις οδηγίες για τις µεθοδολογίες της 

διακριτής τιµολόγησης, στα πλαίσια των κανονισµών του ΟΟΣΑ. Με τον τρόπο αυτό, 

η µελέτη θεωρεί ότι θα υπάρξει στενή συνεργασία των φορολογικών αρχών του κάθε 

κράτους-µέλους µε τις επιχειρήσεις, ώστε να µειωθεί η αβεβαιότητα που σχετίζεται 

µε την εφαρµογή των κανόνων της διακριτής τιµολόγησης, καθώς και το κόστος που 

αυτοί συνεπάγονται.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολούθησε τις συστάσεις της µελέτης και θέσπισε το 

JTPF στις 11 Μαρτίου 2002. Το συµβούλιο ασχολήθηκε κυρίως µε τα προβλήµατα 

που προκύπτουν από την εφαρµογή της Συνθήκης ∆ιαιτησίας. Συγκεκριµένα, 

προσδιόρισε µε ακρίβεια το σηµείο έναρξης των τριών χρόνων (χρόνος έναρξης της 

διαδικασίας διαιτησίας) και των δύο χρόνων (χρονικό περιθώριο επίτευξης κοινής 

συµφωνίας), που ορίζει η συνθήκη. Επίσης, εξέτασε τις διαδικασίες της κοινής 

συµφωνίας και της διαιτησίας, την πιθανότητα αλληλεπίδρασης των δύο διαδικασιών 

µε διοικητικές και δικαστικές προσφυγές, ενώ ταυτόχρονα διερεύνησε και την 

πιθανότητα της αναστολής των εισπράξεων των φόρων µέχρι την επίλυση των 

διακρατικών φορολογικών διενέξεων.  

Μετά από δύο έτη εργασιών το συµβούλιο συνέστησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

την υιοθέτηση ενός κώδικα συµπεριφοράς (Code of Conduct), ο οποίος συνόψιζε τις 

απόψεις του συµβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθώντας τις συστάσεις της 

επιτροπής υιοθέτησε τον κώδικα στις 31 Μαρτίου 2005. Σύµφωνα µε αυτόν, 

ορίζονται κάποιοι αναλυτικοί κανόνες που βοηθούν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τις 

αρµόδιες φορολογικές αρχές, να εφαρµόσουν αποτελεσµατικά τη συνθήκη. 

Συγκεκριµένα, καθορίζονται οι διαδικασίες για την επίτευξη κοινής συµφωνίας, 

καθώς και οι ενέργειες που γίνονται κατά τη δεύτερη φάση της Συνθήκης ∆ιαιτησίας, 

όπου συνίσταται η συµβουλευτική επιτροπή. 

Όσον αφορά στην επίτευξη κοινής συµφωνίας, διευκρινίζεται ότι για τον 

επαναπροσδιορισµό των τιµών των υπό εξέταση ενδοεταιρικών συναλλαγών, πρέπει 

να εφαρµόζεται η αρχή της arm’s length τιµής, όπως αυτή προβλέπεται από τον 
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ΟΟΣΑ, χωρίς να λαµβάνονται υπόψιν οι άµεσες φορολογικές επιπτώσεις προς τα 

ενδιαφερόµενα κράτη-µέλη. Αυτό σηµαίνει ότι κατά τη διαδικασία επίτευξης της 

συµφωνίας τα δύο εµπλεκόµενα κράτη-µέλη οφείλουν να έχουν σαν γνώµονα την 

ορθή εφαρµογή των κανόνων σχετικά µε τη διακριτή τιµολόγηση, και όχι την 

µεγιστοποίηση των φορολογικών εισπράξεων τους.  

Ένα άλλο σηµείο που διευκρινίζεται στις οδηγίες, είναι ο χρόνος µέσα στον 

οποίο οφείλουν τα δύο εµπλεκόµενα κράτη-µέλη να έλθουν σε συµφωνία. ∆εδοµένου 

ότι οι δύο πλευρές πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους, όλα τα στοιχεία που θα 

ζητήσουν από την επιχείρηση, καθώς και ότι θα χρησιµοποιήσουν όλα τα κατάλληλα 

µέσα  για να φθάσουν σε συµφωνία  π.χ. προσωπικές συνεδριάσεις µε την επιχείρηση, 

ορίζεται ότι οφείλουν να καταλήξουν σε συµφωνία, µέσα σε δύο χρόνια από την 

ηµεροµηνία που η υπόθεση διαβιβάστηκε σε µια από τις αρµόδιες αρχές. Επίσης, 

διευκρινίζεται ότι τα εµπλεκόµενα κράτη-µέλη δεν πρέπει να επιβάλλουν υπερβολικά 

πρόστιµα προς τις επιχειρήσεις που ζητούν την διαδικασία επίτευξης κοινής 

συµφωνίας. 

Όσον αφορά στη δεύτερη φάση της Συνθήκης ∆ιαιτησίας, τη σύσταση της 

συµβουλευτικής επιτροπής, ορίζεται ότι τα µέλη της επιτροπής αυτής οφείλουν να 

είναι ανεξάρτητα και να µην έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε την επιχείρηση που έχει 

ξεκινήσει τη διαδικασία κοινής συµφωνίας. Στην επιτροπή συµπεριλαµβάνονται 

επίσης και εκπρόσωποι των αρµόδιων αρχών των εµπλεκόµενων κρατών-µελών. 

Προκειµένου να συσταθεί η επιτροπή, τα κράτη-µέλη υποχρεούνται να 

κοινοποιήσουν στον Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη 

λίστα µε τα ονόµατα των συµµετεχόντων στην επιτροπή καθώς και το βιογραφικό 

τους σηµείωµα, έτσι ώστε να αποδεικνύονται οι νοµικές γνώσεις τους αλλά κυρίως η 

εµπειρία τους σχετικά µε θέµατα διακριτής τιµολόγησης. 

Η επιτροπή καλείται να εξετάσει όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που 

έχουν προκύψει από την διαδικασία κοινής συµφωνίας και µε βάση αυτά να 

καταλήξει σε µια απόφαση, την οποία οφείλει να κοινοποιήσει στα εµπλεκόµενα 

µέρη. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πληροφορίες σχετικά µε τα 

επιχειρήµατα και τις µεθόδους στις οποίες στηρίχθηκε, καθώς και από µια σύντοµη 
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περίληψη των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν.  Τα εµπλεκόµενα κράτη - µέλη 

οφείλουν να ακολουθήσουν άµεσα την απόφαση. 

Κλείνοντας την παρουσίαση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας σχετικά µε την 

διακριτή τιµολόγηση, κρίνεται σκόπιµο να διευκρινισθεί ότι οι θέσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε τις µεθόδους της διακριτής τιµολόγησης, 

ταυτίζονται µε τις αντίστοιχες που εκφράζει ο ΟΟΣΑ. Όπως προκύπτει από µια 

γνώµη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δηµοσιεύτηκε στο επίσηµο περιοδικό της 

(EU, 2002: volume 241, p.75), η τάση είναι να συµφωνηθεί µια ευρωπαϊκή έκδοση 

του µοντέλου του ΟΟΣΑ σχετικά µε την άµεση φορολόγηση και τη διακριτή 

τιµολόγηση, η οποία θα ικανοποιεί τις συγκεκριµένες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής 

κοινότητας και θα ενσωµατώνει όλες τις διµερείς συµβάσεις µεταξύ των κρατών-

µελών. Ως χρόνος επίτευξης του συγκεκριµένου έργου ορίζεται το έτος 2004, όµως 

µέχρι σήµερα δεν έχει καταστεί δυνατή η συµφωνία µεταξύ των κρατών-µελών. 
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  ΗΗ  ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΗΗ  ΝΝΟΟΜΜΟΟΘΘΕΕΣΣΙΙΑΑ  ΥΥΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  

ΠΠΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ  

Η διακριτή τιµολόγηση αποτελεί αναµφίβολα ένα από τα κυριότερα σηµεία 

προβληµατισµού, τόσο στις πολυεθνικές επιχειρήσεις, όσο και στις φορολογικές 

αρχές των χωρών που συµµετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι απαιτήσεις των 

αρχών σχετικά µε τις διαδικασίες εφαρµογής της διακριτής τιµολόγησης είναι πολλές 

και το κόστος για την ορθή εφαρµογή τους από τις επιχειρήσεις µεγάλο. Στη 

συνέχεια, επιχειρείται η ανάδειξη των κυριότερων προβληµάτων τήρησης της 

ευρωπαϊκής νοµοθεσίας σχετικά µε τη διακριτή τιµολόγηση, από την πλευρά των 

πολυεθνικών εταιριών. 

Ένα γενικότερο πρόβληµα που απασχολεί τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, είναι 

αυτό της αβεβαιότητας. Οι επιχειρήσεις συχνά υποστηρίζουν ότι υπάρχει κίνδυνος να 

χρειαστεί να αλλάξουν ξαφνικά τη δοµή λειτουργίας τους, εξαιτίας της απόρριψής 

της από τις φορολογικές αρχές, για λόγους ορθής τήρησης των κανόνων διακριτής 

τιµολόγησης. Επίσης, υποστηρίζουν ότι η εφαρµογή µιας µεθόδου διακριτής 

τιµολόγησης είναι πιθανό να είναι αποδεκτή σε ένα κράτος-µέλος, ενώ σε κάποιο 

άλλο κράτος στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση να µην είναι αποδεκτή.  

 Κατά συνέπεια, η διακριτή τιµολόγηση αποτελεί ένα επιπρόσθετο βάρος στις 

επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες σε ένα κράτος-µέλος και επιθυµούν να 

ιδρύσουν µια νέα θυγατρική σε ένα άλλο κράτος-µέλος, ενώ αντίθετα ευνοεί τις 

εγχώριες επενδύσεις και κατ’ επέκταση τις εγχώριες ενδοεταιρικές συναλλαγές. 

Επίσης, λόγω της διακριτής τιµολόγησης, οι επιχειρήσεις είναι πιθανό να 

αντιµετωπίσουν πρόβληµα ανταγωνισµού µε τις ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Ο λόγος 

είναι ότι οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις δεν υπόκεινται σε κανονισµούς σχετικά µε τη 

διακριτή τιµολόγηση, όταν συναλλάσσονται µε άλλα κράτη-µέλη, µε αποτέλεσµα να 

βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση έναντι των πολυεθνικών που πρέπει να 

αντιµετωπίσουν την γραφειοκρατία που απαιτούν οι κανονισµοί.    
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Οι επιχειρήσεις που πλήττονται άµεσα από το παραπάνω πρόβληµα είναι οι 

µικρές και οι µεσαίου µεγέθους. Οι επιχειρήσεις αυτές, όταν κάνουν σιγά-σιγά τα 

βήµατα της επέκτασης προς το εξωτερικό, δεν είναι καν εξοικειωµένες µε  τις έννοιες 

της διακριτής τιµολόγησης. Σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι δεν έχουν την 

κατάλληλη δοµή, αλλά και τους αντίστοιχους πόρους για να αντιµετωπίσουν το 

πρόβληµα, καθίσταται σαφές ότι η διακριτή τιµολόγηση µειώνει την 

αποτελεσµατικότητά τους, καθώς και την παραγωγική κατανοµή των διαθέσιµων 

πόρων τους. 

 Ένα άλλο θέµα που απασχολεί τις σύγχρονες πολυεθνικές επιχειρήσεις, είναι 

αυτό της αρχής της arm’s length τιµής. Στο δύσκολο και απαιτητικό περιβάλλον όπου 

δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, καλούνται να είναι ευέλικτες και να αντιδρούν 

γρήγορα στα ερεθίσµατα που λαµβάνουν από το εξωτερικό περιβάλλον τους. Για το 

λόγο αυτό, και ιδιαίτερα µετά την εδραίωση του ευρώ ανάµεσα στα περισσότερα 

κράτη-µέλη, πολλές επιχειρήσεις έχουν καθιερώσει µια ενιαία τιµή για τα αγαθά τους 

σε ολόκληρη την Ευρώπη, ανεξάρτητα από την παραγωγική µονάδα που αυτά έχουν 

αγοραστεί και από τη χώρα προορισµού τους. Από την πλευρά της διοίκησης, αυτή η 

πρακτική εξαφανίζει τις διαµάχες στο εσωτερικό των επιχειρήσεων σχετικά µε τα 

επίπεδα των τιµών, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την αποδοτικότητα της επιχείρησης. 

Αντίθετα, οι φορολογικές αρχές θεωρούν ότι µε αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις 

προσπαθούν να χειραγωγήσουν τις τιµές και κατ’ επέκταση τον πληρωτέο φόρο. 

Η µεταφορά του εισοδήµατος από µια χώρα σε µια άλλη αποτελεί ένα από τα 

βασικά σηµεία διένεξης µεταξύ των φορολογικών αρχών και των επιχειρήσεων. Η 

εφαρµογή νέων επιχειρησιακών δοµών, κυρίως λόγω της αναδιοργάνωσης των 

επιχειρήσεων, είναι δυνατό να ερµηνευθεί από τις φορολογικές αρχές σαν 

προσπάθεια από τις επιχειρήσεις ελαχιστοποίησης του φόρου. Παράδειγµα τέτοιας 

περίπτωσης αποτελεί η µεταφορά κάποιων λειτουργιών της επιχείρησης σε 

φορολογικούς παραδείσους ή σε χώρες µε ευνοϊκότερο φορολογικό σύστηµα. Πολλές 

έρευνες όµως, όπως αυτή της Ernst&Young που αναλύθηκε στο πέµπτο κεφάλαιο, 

καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι οι επιχειρήσεις δίνουν µεγαλύτερη βαρύτητα στις 

στρατηγικές πλευρές της διακριτής τιµολόγησης, σε σχέση µε τις φορολογικές.  
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Η νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται ότι προσπαθεί να 

ελαχιστοποιήσει την αποτελεσµατικότητα της διακριτής τιµολόγησης ως εργαλείο 

διαχείρισης των φόρων, κυρίως µέσω των αυστηρών κανονισµών που θέτει, αλλά και 

µέσω της προσπάθειας εναρµόνισης των συντελεστών φορολόγησης ανάµεσα στα 

κράτη-µέλη. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η τάση οι κυβερνήσεις των κρατών-

µελών να µειώνουν τους φορολογικούς συντελεστές, ώστε να µειωθεί το εύρος των 

συντελεστών φορολόγησης ανάµεσα στα κράτη-µέλη. Με τον τρόπο αυτό εκτιµάται 

ότι θα µειωθεί κατά πολύ το κίνητρο των επιχειρήσεων για την χρήση της διακριτής 

τιµολόγησης για φορολογικούς σκοπούς.    

Τα προβλήµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω αφορούν στο γενικότερο πλαίσιο 

λειτουργίας της διακριτής τιµολόγησης. Στη συνέχεια, αναλύονται κάποια τεχνικά 

προβλήµατα, τα οποία προκύπτουν από την εφαρµογή των κανονισµών της διακριτής 

τιµολόγησης. Πιο συγκεκριµένα, η δυσκολία εντοπισµού συγκρίσιµων  συναλλαγών, 

οι απαιτήσεις για την τεκµηρίωση των χρησιµοποιούµενων τιµών στις ενδοεταιρικές 

συναλλαγές, ο κίνδυνος της διπλής φορολόγησης και της επιβολής προστίµων, το 

κόστος της χρηµατοδότησης του ίδιου φορολογικού χρέους σε δύο χώρες και οι 

αυξηµένοι έλεγχοι από τις φορολογικές αρχές, αποτελούν µερικά από τα προβλήµατα 

που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι επιχειρήσεις.  

Ένα από τα πιο σηµαντικά τεχνικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις, είναι η δυσκολία εντοπισµού συγκρίσιµων συναλλαγών, προκειµένου 

να εφαρµοστεί η αρχή της arm’s length τιµής. Τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί 

σηµαντική αύξηση των εξαγορών και συγχωνεύσεων των επιχειρήσεων, σε µια 

προσπάθεια αναδιοργάνωσης και βελτίωσης της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, το ποσοστό των ενδοεταιρικών συναλλαγών, ως ποσοστό 

του παγκόσµιου εµπορίου να αυξάνεται διαρκώς. Κατά συνέπεια, η διαδικασία 

εύρεσης συγκρίσιµων συναλλαγών µε ανεξάρτητες επιχειρήσεις γίνεται πιο δύσκολη 

και χρονοβόρα.  

Μια άλλη σκοπιά του προβλήµατος αποτελεί η διαρκώς αυξανόµενη χρήση των 

άυλων αγαθών στις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή είναι πολύ 

δύσκολο να βρεθεί µια παρόµοια συναλλαγή µε ανεξάρτητες επιχειρήσεις λόγω της 

µοναδικότητας των συναλλαγών, αλλά και λόγω της διαφορετικότητας που 
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παρουσιάζουν οι δοµές των επιχειρήσεων που βασίζουν την λειτουργία τους σε 

τέτοιου είδους αγαθά. Κλασσικά παραδείγµατα αυτής της περίπτωσης αποτελούν η 

παροχή τεχνογνωσίας, ο µερισµός του κόστους, οι διοικητικές υπηρεσίες, κ.α. Οι 

πληροφορίες αυτές είναι συνήθως εµπιστευτικές και για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις 

δεν επιτρέπουν σε κάποια άλλη να έχει πρόσβαση σ’ αυτές. 

Κατά συνέπεια, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις συχνά είναι αναγκασµένες να 

αναζητούν συγκρίσιµες συναλλαγές µεταξύ δύο ανεξάρτητων επιχειρήσεων µέσα από 

βάσεις δεδοµένων. Όµως και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν προβλήµατα, διότι οι 

βάσεις δεδοµένων παρέχουν στοιχεία σε συγκεντρωτικά επίπεδα, οπότε δεν είναι 

διαθέσιµες πληροφορίες σε επίπεδο προϊόντος. Επίσης, ένα άλλο βασικό πρόβληµα 

είναι ο προσδιορισµός του τρόπου υπολογισµού του κόστους, ο οποίος διαφέρει σε 

πολλά κράτη-µέλη.  

Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει το συµπέρασµα, ότι οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις είναι πολύ πιθανό να µην καταφέρουν να εντοπίσουν µια συγκρίσιµη 

συναλλαγή, προκειµένου να εφαρµόσουν το πρότυπο της arm’s legth τιµής και στην 

συνέχεια να εφαρµόσουν την κατάλληλη µέθοδο διακριτής τιµολόγησης. Όµως, µε 

τον τρόπο αυτό έρχονται σε αντιπαράθεση µε τις φορολογικές αρχές κατά τη 

διενέργεια του ελέγχου, διότι οι αρχές δεν συµφωνούν στον τρόπο χρήσης κάποιων 

µεθόδων διακριτής τιµολόγησης βασισµένων στο κέρδος, επιβάλλοντας τα αντίστοιχα 

πρόστιµα.  

Οι απαιτήσεις για την τεκµηρίωση της χρησιµοποιούµενης διακριτής 

τιµολόγησης είναι επαχθείς για τις περισσότερες επιχειρήσεις, λόγω του µεγάλου 

κόστους που προκαλούν σ’ αυτές. Ο λόγος είναι ότι πολλά κράτη-µέλη δεν 

ακολουθούν τις οδηγίες του ΟΟΣΑ σχετικά µε το θέµα αυτό, εκδίδοντας 

συγκεκριµένους κανόνες, αναγκάζοντας τις επιχειρήσεις να συγκεντρώνουν 

διαφορετικά στοιχεία για κάθε χώρα όπου δραστηριοποιούνται.  

Παράλληλα, παρατηρείται η τάση ανάµεσα στα κράτη-µέλη να αυξάνουν τις 

απαιτήσεις τους σχετικά µε το θέµα αυτό, εκδίδοντας συµπληρωµατικές οδηγίες, σε 

µια προσπάθεια εντατικοποίησης του ελέγχου των τιµών των ενδοεταιρικών 

συναλλαγών. Με τον τρόπο αυτό όµως, αυξάνεται πολύ το κόστος για την εφαρµογή 
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των κανονισµών, κυρίως λόγω των ωρών εργασίας που απαιτούνται για την 

συγκέντρωση των στοιχείων. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 

µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις δαπανούν περίπου 1 µε 2 εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο 

για να τηρούν ορθά τους κανόνες, ενώ οι µεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις δαπανούν 

4 µε 5,5 εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο. Αυτά τα ποσά, δεν περιλαµβάνουν τα κόστη 

και τους κινδύνους της διπλής φορολόγησης. 

Ένα ιδιαίτερα σηµαντικό πρόβληµα είναι ο κίνδυνος επιβολής προστίµων και ο 

κίνδυνος διπλής φορολόγησης. Οι φορολογικές αρχές κατά τη διενέργεια του ελέγχου 

είναι πολύ πιθανό να εντοπίσουν ελλείψεις ή λάθη στις διαδικασίες διακριτής 

τιµολόγησης που χρησιµοποιεί η κάθε επιχείρηση και να επιβάλλουν τα αντίστοιχα 

πρόστιµα. Λόγω των αυξηµένων απαιτήσεων των αρχών, είναι σχεδόν δεδοµένη η 

επιβολή προστίµων κατά τον έλεγχο. Επίσης, είναι πολύ πιθανή η αναπροσαρµογή 

του εισοδήµατος λόγω µη αποδεκτής τιµολόγησης των ενδοεταιρικών συναλλαγών. 

Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση έρχεται αντιµέτωπη µε τον κίνδυνο της διπλής 

φορολόγησης και προκειµένου να δικαιωθεί πρέπει να ενεργοποιήσει την διαδικασία 

που προβλέπεται από τη Συνθήκη ∆ιαιτησίας. 

Πολλές επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της διπλής 

φορολόγησης, αποφεύγουν να διεκδικήσουν το συµβιβασµό µε το δεύτερο κράτος-

µέλος που εµπλέκεται στην περίπτωση, λόγω του µεγάλου χρόνου που απαιτείται 

ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία, αλλά και του υψηλού κόστους που αυτή 

συνεπάγεται. Στη συνέχεια παρατίθενται τα στοιχεία έρευνας που δείχνουν τον 

αριθµό των υποθέσεων που ακολούθησαν την διαδικασία που ορίζει η Συνθήκη 

∆ιαιτησίας, καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά επιτυχίας αυτών. Η έρευνα 

διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2000 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε τη µέθοδο των 

ερωτηµατολογίων, τα οποία αποστάλθηκαν στις φορολογικές υπηρεσίες των κρατών-

µελών. 

Στον Πίνακα 7-1 φαίνεται ο αριθµός των υποθέσεων οι οποίες διαβιβάστηκαν 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε σκοπό την ενεργοποίηση της Συνθήκης ∆ιαιτησίας. Το 

Σύνολο ΙΙ προκύπτει από την διαίρεση του Συνόλου Ι µε τον αριθµό 2, διότι κάθε 

υπόθεση έχει δηλωθεί σε δύο κράτη-µέλη. Από την µελέτη που διεξήχθη, δεν 

προκύπτει ο µέσος όρος της χρονικής διάρκειας που είναι απαραίτητη για την 
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ολοκλήρωση της διαδικασίας.  Όµως, όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 7-2, από τις 

υποθέσεις που ξεκίνησαν το 1995 µόνο το 67% αυτών είχαν λυθεί µέχρι τον Ιούνιο 

του 2000, όπου διεξήχθη η έρευνα. Το ποσοστό αυτό, σε συνδυασµό µε τα αντίστοιχα 

ποσοστά των ετών 1996 και 1997, είναι µάλλον απογοητευτικό, καταδεικνύοντας την 

αποτυχία της Συνθήκης ∆ιαιτησίας να συµβάλλει αποτελεσµατικά στη λύση του 

προβλήµατος της διπλής φορολόγησης των πολυεθνικών επιχειρήσεων.    

 

Πίνακας 0-1: Αριθµός υποθέσεων που ενεργοποίησαν τη Συνθήκη ∆ιαιτησίας 

Έναρξη 
∆ιαδικασίας 

Τέλος Πρώτης Φάσης Περίοδος Συνολικός 
Αριθµός 
Νέων 

Υποθέσεων ΝΑΙ ΌΧΙ 

Αριθµός 
Υποθέσεων Στην 
Πρώτη Φάση Λύθηκε Απέτυχε 

1995 18 18 0 6 12 0

1996 25 22 3 10 12 0

1997 40 39 1 18 19 2

1998 36 36 0 24 11 1

1999 47 47 0 38 9 0

ΣΥΝΟΛΟ Ι 166 162 4 96 64 3

ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ 83 81 4 48 32 -

Το Σύνολο ΙΙ = Σύνολο Ι / 2, διότι µια υπόθεση καταχωρηµένη σε δύο κράτη-µέλη είναι στην 
ουσία η ίδια υπόθεση. 

Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο, που προκύπτει από την παραπάνω έρευνα, είναι 

ότι σε καµία περίπτωση δεν έχει ξεκινήσει η δεύτερη φάση, µε την έννοια της 

σύστασης της συµβουλευτικής επιτροπής. Μόνο ένα κράτος-µέλος δήλωσε τρεις 

υποθέσεις όπου η δεύτερη φάση είχε ξεκινήσει. Βέβαια, από τα στοιχεία της µελέτης 

δεν προκύπτει αν οι καθυστερήσεις που προκύπτουν στην διαδικασία, οφείλονται σε 

τυχόν ενστάσεις που έχουν καταθέσει οι επιχειρήσεις στα εθνικά δικαστήρια, οι 

οποίες είναι δυνατό να µην έχουν ολοκληρωθεί ακόµα, αλλά σε κάθε περίπτωση 

φαίνεται ότι τα κράτη-µέλη είναι απρόθυµα να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν την 

διαδικασία της δεύτερης φάσης µετά το πέρασµα των δύο ετών των 

διαπραγµατεύσεων, όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη ∆ιαιτησίας. 
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Πίνακας 0-2: Ποσοστά επιτυχίας της Συνθήκης ∆ιαιτησίας 

∆εύτερη Φάση Ποσοστά Επιτυχίας % Περίοδος 

Ξεκίνησε Σε Εξέλιξη Λύθηκε Των Υποθέσεων 
Που Υποβλήθηκαν 

Των 
Υποθέσεων 

Που Ξεκίνησαν 

1995 0 0 0 67% 67%

1996 0 0 0 48% 48%

1997 2 0 0 48% 48%

1998 1 0 0 31% 31%

1999 0 0 0 19% 19%

ΣΥΝΟΛΟ Ι 3 0 0 30% 30%

ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ 3 0 0 39% 39%

Το Σύνολο Ι = Σύνολο ΙΙ, διότι το ίδιο κράτος-µέλος δήλωσε τις 3 υποθέσεις. 

Παρά το χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία που ορίζει η 

Συνθήκη ∆ιαιτησίας, οι φορολογικές αρχές των χωρών απαιτούν από τις επιχειρήσεις 

που βρίσκονται εγκατεστηµένες σ’ αυτές, την άµεση πληρωµή του φόρου που 

προκύπτει από την αναπροσαρµογή του εισοδήµατός τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, 

οι πολυεθνικές επιχειρήσεις να είναι αναγκασµένες να χρηµατοδοτήσουν διπλά το 

ίδιο φορολογικό χρέος, διότι οφείλουν να πληρώσουν τον ίδιο φόρο στο κράτος που 

αρχικά είχε υπολογιστεί και στο κράτος που επιβάλλει την αναπροσαρµογή. 

Βέβαια, δίνεται η δυνατότητα στις πολυεθνικές επιχειρήσεις να προσφύγουν 

στα εθνικά δικαστήρια και να ζητήσουν αναστολή της πληρωµής του φόρου, αλλά η 

διαδικασία αυτή επιφέρει προβλήµατα στην εφαρµογή της Συνθήκης ∆ιαιτησίας. 

Συγκεκριµένα, σε περίπτωση ένστασης, η διετής περίοδος διαπραγµατεύσεων που 

ορίζει η Συνθήκη ξεκινά να ισχύει από την ηµέρα ολοκλήρωσης της διαδικασίας της 

ένστασης. Έτσι, οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε δίληµµα διότι είτε πρέπει να 

εγκαταλείψουν το δικαίωµα αναστολής πληρωµής του φόρου, είτε να µειώσουν την 

πιθανότητα να αποφύγουν τη διπλή φορολόγηση. 

Ένα άλλο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις, το οποίο έχει άµεσο 

αντίκτυπο και στις ίδιες τις φορολογικές αρχές, είναι οι αυξηµένοι φορολογικοί 

έλεγχοι σχετικά µε την ορθή χρήση της διακριτής τιµολόγησης. Οι έλεγχοι αυτοί 
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Κεφάλαιο 7   
 
απαιτούν εξειδικευµένο προσωπικό µε µεγάλη εµπειρία σε θέµατα διακριτής 

τιµολόγησης, γεγονός το οποίο επιφέρει µεγάλο κόστος στις φορολογικές αρχές των 

κρατών-µελών. Όµως, λόγω της αυξηµένης ανάγκης για ελέγχους έτσι ώστε το κάθε 

κράτος να εισπράττει το µέρος του φόρου που του αναλογεί, το κόστος του ελέγχου 

συχνά µεταφέρεται στις επιχειρήσεις, µε τη µορφή αυστηρότερων κανόνων, µε σκοπό 

την επιβολή περισσότερων προστίµων. 
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Κεφάλαιο 8   
 

ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι, η διακριτή 

τιµολόγηση αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό φορολογικό θέµα τόσο σε παγκόσµιο 

όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εφαρµογή των κανόνων της διακριτής τιµολόγησης 

και κυρίως η εφαρµογή του προτύπου της arm’s length τιµής, γίνεται ολοένα και πιο 

δύσκολη, ενώ η συµµόρφωση µε τους διαφορετικούς κανονισµούς ανάµεσα στα 

κράτη-µέλη, επιφέρει επιπρόσθετο κόστος στις επιχειρήσεις. Ο κίνδυνος της διπλής 

φορολόγησης και της επιβολής προστίµων λειτουργεί ανασταλτικά στην ανάπτυξη 

των πολυεθνικών επιχειρήσεων, ενώ η ύπαρξη της Συνθήκης ∆ιαιτησίας, παρά τον 

πρωτοποριακό της χαρακτήρα, δεν φαίνεται, στην παρούσα φάση τουλάχιστον, να 

βοηθά σηµαντικά στην εξάλειψη της διπλής φορολόγησης. 

Προκειµένου η Ευρωπαϊκή Ένωση, να δώσει την ώθηση που χρειάζονται οι 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, για να αντεπεξέλθουν στην διεθνή αρένα του 

ανταγωνισµού, οφείλει να βελτιώσει νοµοθετικά τη Συνθήκη ∆ιαιτησίας, ώστε να 

είναι πιο αποτελεσµατική και σύντοµη στη χρήση της, ενώ από την πλευρά των 

κανονισµών της διακριτής τιµολόγησης, κρίνεται απαραίτητη η εξοµοίωση των 

φορολογικών απαιτήσεων από όλα τα κράτη-µέλη.  

Οι κυβερνήσεις των χωρών, οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη τις στρατηγικές 

πλευρές της διακριτής τιµολόγησης και τα θετικά αποτελέσµατά της στην επίτευξη 

των στόχων των επιχειρήσεων, όταν θεσπίζουν τους νόµους και να µην νοµοθετούν 

µε κριτήριο την είσπραξη όσο το δυνατόν περισσότερων φόρων. Με τον τρόπο αυτό, 

η διακριτή τιµολόγηση θα βοηθήσει στη αποτελεσµατικότητα, στην 

ανταγωνιστικότητα και στη διαφάνεια των διαδικασιών των Ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων.      
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