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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα μελέτη ασχολείται με την διαδικασία τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών 

συναλλαγών όπως αυτές διαμορφώθηκαν στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας 

(κατευθυντήριες γραμμές ΟΟΣΑ, σχέδιο BEBS) και ενσωματώθηκαν στην εγχώρια 

νομοθεσία των περισσοτέρων χωρών.

Σε ένα πρώτο επίπεδο η μελέτη επιχειρεί να περιγράψει τη διαδικασία τεκμηρίωσης των 

συναλλαγών μεταξύ συγγενών εταιριών όπως αυτές οφείλουν να την υποβάλουν στις 

αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Στη συνέχεια επιχειρείται να αναδειχθεί η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι φορολογικές 

αρχές στην ανίχνευση της συμμόρφωσης των πολυεθνικών με την υφιστάμενη φορολογία και 

τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές.

Η μελέτη περίπτωσης της δομής και δράσης του ομίλου Starbucks στην Ευρώπη αναδεικνύει 

με εμφατικό τρόπο αυτές τις δυσκολίες των φορολογικών αρχών καθώς οι πολυεθνικές 

εταιρίες εκμεταλλευόμενες τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας που επικρατούν μεταξύ των 

συγγενών εταιριών τους ακροβατούν μεταξύ νομιμότητας και επιχειρησιακής ηθικής με 

σκοπό τη διάβρωση της φορολογικής τους βάσης και τη μεταφορά του φορολογητέου 

εισοδήματός τους σε χώρες με μικρότερους φορολογικούς συντελεστές.

Λέξεις κλειδιά: Ενδοομιλικές συναλλαγές, συνδεδεμένες εταιρείες, μέθοδος τεκμηρίωσης, 

Starbucks, ΟΟΣΑ
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ABSTRACT

The present study deals with the documentation procedure of the intra-group transactions, as 

they were formed in terms of the international cooperation (OECD guidelines, BEBS plan) 

and incorporated in the domestic legislation of the most countries.

In a first level, the study attempts to describe the documentation procedure of the transactions 

among affiliated companies, as they are obliged to submit it to the tax authorities in charge.

Subsequently, the study attempts to point out the difficulties which the tax authorities are 

confronted with, during the detection of the multinational corporations’ compliance with the 

existing taxation and the international guidelines.

The study of the conformation and action of Starbucks conglomerate in Europe points out, in 

an emphatic way, these difficulties, since the multinational corporations take advantage of the 

particular operational conditions which obtain among their affiliated companies and they walk 

the line between legality and business ethics, aiming at the corrosion of their tax base and the 

transfer of their assessable income in countries with lower tax rates.

Key words: intra-group transactions, affiliated companies, documentation method, Starbucks, 

OECD
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η συνεχώς αυξανόμενη διεισδυτικότητα και δραστηριοποίησε των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων και ομίλων εταιριών σε ολοένα περισσότερες χώρες των οποίων οι κανόνες 

ανταγωνισμού και η φορολογική νομοθεσία διαφοροποιείται ανέδειξε πρακτικά προβλήματα 

όπως ο προσδιορισμός του φορολογητέας βάσης και η ύπαρξη διπλής φορολόγησης.

Από τη μία πλευρά, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις καλούνταν να ανταποκριθούν σε 

προβλήματα συμμόρφωσής και συντονισμού με νόμους και διοικητικές απαιτήσεις που σε 

πολλές φορές διαφοροποιούνταν μεταξύ των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνταν.

Από την άλλη πλευρά, η εκάστοτε φορολογική αρχή της χώρας εντός της οποίας 

δραστηριοποιούταν μία πολυεθνική επιχείρηση θα έπρεπε να διαπιστώσει ποιο είναι το 

δίκαιο φορολογητέο εισόδημα για το οποίο θα φορολογούσαν την πολυεθνική εταιρεία για τη 

δράση της εντός της επικράτειας χωρίς να προκύπτει ο κίνδυνος φορολόγησης του ίδιου 

εισοδήματος και από άλλη φορολογική αρχή.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω προβλήματα χρειάστηκε ο συντονισμός και 

η λήψη πρωτοβουλιών συνεργασίας από φορείς διεθνώς αναγνωρισμένους με κατάλληλο 

κύρος. Ο συντονισμός και συνεννόηση διεθνών οργανισμών και επιτροπών με θεσμικό 

χαρακτήρα, διεθνώς αναγνωρισμένων (ΟΟΣΑ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή), οδήγησε στη 

δημιουργία κατευθυντηρίων γραμμών σχετικών με τη δράση και τιμολόγηση των 

συναλλαγών μεταξύ συγγενών εταιριών ή ομίλων εταιριών. Ο σκοπός του εγχειρήματος 

αποσκοπούσε αφενός στην αποφυγή διπλής φορολόγησης για τις εταιρίες και αφετέρου στη 

συμμόρφωση των ενδοομιλικών συναλλαγών τους με τις συνθήκες του ελεύθερου εμπορίου 

και ανταγωνισμού.

Παρόλα αυτά η παραπάνω δράση και συντονισμός έχει δημιουργήσει ένα δίπολο. Από τη μία 

πλευρά, οι φορολογικές αρχές των χωρών που έχουν υιοθετήσει στην εγχώρια νομοθεσία τις 

κατευθυντήριες γραμμές ενδοομιλικής τεκμηρίωσης των συναλλαγών συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων, επιδιώκουν να αντιληφθούν την συνολική παγκόσμια δομή και λειτουργία 

αυτών των εταιριών προκειμένου να καταφέρουν να κατανοήσουν τόσο τις εξαρτημένες
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συναλλαγές όσο και την τεκμηρίωση αυτών με σκοπό αφενός της αποφυγής της διπλής 

φορολόγησης τους και αφετέρου την αποτροπή διάβρωσης της φορολογητέας βάσης.

Από την άλλη πλευρά, οι πολυεθνικές εταιρίες κινούμενες εντός ορίων νομιμότητας που τους 

παρέχουν οι κατευθυντήριες γραμμές και οι κανόνες των διεθνών οργανισμών και η εκάστοτε 

φορολογική νομοθεσία των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται επιχειρούν να 

αποκομίσουν το μέγιστο δυνατό επιχειρηματικό όφελος μεγιστοποιώντας τα κέρδη και 

περιορίζοντας την φορολογική τους επιβάρυνση.

Η περίπτωση του ομίλου Starbucks και ο τρόπος δομής και λειτουργίας στην Ευρώπη 

καταδεικνύει με τον πιο εμφατικό τρόπο την πρόκληση στην οποία καλούνται να 

ανταπεξέλθουν οι φορολογικές αρχές των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται 

πολυεθνικές εταιρίες ή όμιλοι εταιριών προκειμένου να διαγνώσουν κατά πόσο οι 

φορολογικές προθέσεις και οι χειρισμοί των τελευταίων ικανοποιούν την τήρηση της αρχής 

των ίσων αποστάσεων.

Η παρούσα εργασία η οποία είναι δομημένη σε οχτώ κεφάλαια θα επιχειρήσει να αναπτύξει 

και αναδείξει τα παραπάνω ζητήματα. Το παρόν πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή 

στην οποία επιχειρείται μία αρχική αναφορά των προβλημάτων και αναγκών που οδήγησαν 

τους διεθνείς οργανισμούς σε συντονισμό προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της 

ενδοομιλικής τιμολόγησης και της αποφυγής διπλής φορολογίας.

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μία εκτενής αναφορά στη διεθνή βιβλιογραφία 

αναπτύσσοντας από τους προβληματισμούς για την ανάγκη ύπαρξης διεθνούς συντονισμού 

και συνεννόησης μέχρι και την περιγραφή των διαδικασιών υιοθέτησης των κατευθυντηρίων 

γραμμών (ΟΟΣΑ, BEPS) και την απαιτούμενη μεθοδολογία που τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει 

να ακολουθήσουν για την ορθή τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων από τον 

ανταγωνισμό.

Στο τρίτο κεφάλαιο θα περιγραφεί η έννοια της αρχής των ίσων αποστάσεων και ο λόγος 

υιοθέτησης και εφαρμογής της. Επίσης, θα οριστεί η έννοια της φοροδιαφυγής και της 

φοροαποφυγής και θα αναλυθούν οι επιπτώσεις από την ύπαρξης τους.

Στο επόμενο κεφάλαιο (τέταρτο) θα περιγραφεί το διεθνές νομικό πλαίσιο όπως αυτό 

καλύπτεται από την πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ και το σχέδιο για τη διάβρωση της 

φορολογικής βάσης και μεταφοράς κερδών (σχέδιο BEB’S). Επίσης, θα γίνει αναφορά στην
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ενσωμάτωση των παραπάνω κατευθυντηρίων γραμμών και προτύπων από την Ελληνική 

νομοθεσία.

Ο τρόπος εφαρμογής της αρχής των ίσων αποστάσεων με την επιλογή της κατάλληλης 

μεθόδου τεκμηρίωσης θα αναπτυχθεί στο πέμπτο κεφάλαιο όπου περιγράφεται η διαδικασία 

που η πολυεθνική εταιρία έχει υποχρέωση να ακολουθήσει προκειμένου να «πείσει» τις 

αρμόδιες φορολογικές αρχές ότι οι πραγματοποιηθέντες συναλλαγές εντός ομίλου τήρησαν 

παρόμοια διαδικασία όπως θα γινόταν μεταξύ δύο ανεξάρτητων εταιριών σε περιβάλλον 

ελεύθερου ανταγωνισμού.

Στο επόμενο κεφάλαιο (έκτο) θα περιγραφεί ο τρόπος αντιμετώπισης των ενδοομιλικών 

συναλλαγών από λογιστικής άποψης (ΔΛΠ, ΔΠΧΑ).

Το έβδομο κεφάλαιο αποτελεί τη μελέτη περίπτωσης της παρούσας εργασίας. Περιγράφοντας 

τη δομή και λειτουργία του ομίλου Starbucks στην Ευρώπη και αναλύοντας την μεθοδολογία 

τεκμηρίωσης της συμφωνίας προκαθορισμένης τιμολόγησης που υπέγραψε με τις 

φορολογικές αρχές της Ολλανδίας θα καταλήξουμε στα δυσδιάκριτα όρια μεταξύ 

νομιμότητας και επιχειρηματικής ηθικής στα οποία κινούνται οι πολυεθνικές με σκοπό τη 

διάβρωση της φορολογικής τους βάσης και τη μεταφορά των κερδών τους σε εξωχώριες 

συγγενείς εταιρίες.

Συμπερασματικά (κεφάλαιο οχτώ), μέσω μιας ανασκόπησης όσων αναφέρθηκαν θα 

επιχειρηθεί μία αποτύπωση της πραγματικότητας όπως οριοθετείται μεταξύ συμμόρφωσης με 

την αρχή των ίσων αποστάσεων, της αποφυγής διπλής φορολογίας και της τάσης των 

πολυεθνικών αποφυγής της φορολόγησής τους. Τέλος, θα γίνει προσπάθεια ανάδειξης των 

κυριοτέρων προβλημάτων και υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση αυτών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η ενδοομιλική τιμολόγηση απασχόλησε και απασχολεί εκτενώς την διεθνή έρευνα και 

βιβλιογραφία καλύπτοντας μεγάλο φάσμα σχέσεων. Συγκεκριμένα υπάρχουν μελέτες που 

επικεντρώνονται στην εξεύρεση της άριστης τιμής ενδοομιλικής τιμολόγησης λαμβάνοντας 

υπόψη την οργανωτική δομή και την εσωτερική διάρθρωση των πολυεθνικών. Άλλες έρευνες 

εξετάζουν την εσωτερική τιμολόγηση σε σχέση με το οικονομικό -  κοινωνικό περιβάλλον 

στον οποίο δραστηριοποιούνται οι εταιρείες, ενώ υπάρχουν και μελέτες που προσπαθούν να 

προσεγγίσουν το ζήτημα της ενδοομιλικής τιμολόγησης σε συνάρτηση με την ισχύουσα 

νομοθεσία και τις διεθνείς δεσμεύσεις που καλούνται να αποδεχτούν οι εταιρίες (ΟΑΣΑ -  

σχέδιο BEBS).

Οι πρώτες αναφορές για τις ενδοομιλικές συναλλαγές και την προσπάθεια αριστοποίησης των 

κερδών τους συναντώνται σε άρθρο του Hirshleifer (1956) ο οποίος ορίζει πως 

λειτουργώντας σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού ένας όμιλος επιχειρήσεων θα 

μεγιστοποιήσει τα κέρδη τιμολογώντας με τιμές αγοράς. Αντίθετα εάν δεν πληρούνται οι 

συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού ως ιδανική τιμή θεωρείται εκείνη του οριακού κόστους. Για 

την εξαγωγή των παραπάνω συμπερασμάτων θεώρησε πως υπάρχουν δύο ανεξάρτητες 

μεταβλητές. Η πρώτη αφορούσε την ανεξαρτησία των τμημάτων παραγωγής εντός ομίλου και 

η δεύτερη την ανεξαρτησία της ζήτησης -  πώλησης στην ελεύθερη αγορά του κάθε 

τμήματος.

Σύμφωνα με την πρώτη παραδοχή το κόστος παραγωγής του κάθε τμήματος είναι ανεξάρτητο 

και ανεπηρέαστο από το άλλο τμήμα. Με τη δεύτερη παραδοχή η ζήτηση και συνεπώς 

πώληση του κάθε τμήματος είναι ανεξάρτητη και δεν επηρεάζεται από την αντίστοιχη ζήτηση 

για το άλλο τμήμα.

Τα συμπεράσματα του Hirshleifer ενίσχυσε και ο Gould (1964) με τα συμπεράσματα της 

έρευνας του η οποία συσχέτισε τις συνθήκες ανταγωνισμού της αγοράς με την τιμολόγηση 

εντός του ομίλου.

Με την προσπάθεια αριστοποίησης της ενδοομιλικής τιμολόγησης ασχολήθηκαν στην έρευνά 

τους και οι Abdel -  Khalik και Lusk (1974) καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως η 

χαμηλότερη τιμολόγηση μεταξύ θυγατρικών εταιρειών δεν συνεπάγεται αυτόματα και την
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μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του ομίλου καθώς πρέπει να ληφθεί υπόψη η διάρθρωση του 

ομίλου.

Ενώ σύμφωνα με τους Rugman και Eden (1985) οι όμιλοι εταιριών και οι πολυεθνικές 

διαμορφώνουν ανάλογα τις τιμές μεταξύ των συνδεδεμένων μερών προκειμένου να 

ελαχιστοποιήσουν το φορολογικό αποτέλεσμα.

Μελετώντας τις επιπτώσεις των διαφορετικών φορολογικών πολιτικών ανά κράτος και πως 

αυτές επηρεάζουν τις αποφάσεις των εγκατεστημένων σε αυτά πολυεθνικών εταιριών, οι 

Grubert και Mutti (1991) διαπίστωσαν πως οι εισαγωγές είναι ιδιαίτερα αυξημένες στις χώρες 

που επιβάλλονται χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές, καθώς οι συναλλαγές μεταξύ των 

συνδεδεμένων εταιριών με έδρα στις χώρες αυτές αυξάνονται με σκοπό τη μεγιστοποίηση 

των κερδών εκμεταλλευόμενοι την χαμηλή φορολόγηση. Μία χαρακτηριστική διαπίστωση 

της έρευνας, η οποία μελέτησε τις περιπτώσεις 33 κερδοφόρων πολυεθνικών, είναι πως στις 

περιπτώσεις χωρών που η φορολογία των κερδών κυμαινόταν κοντά στο 40% δηλώθηκαν 

κέρδη προ φόρων που αντιστοιχούσαν το 5-6% του συνόλου των πωλήσεων. Αντίθετα στις 

περιπτώσεις που η φορολογική βάση ήταν πλησίον του 20% των κερδών, οι εταιρίες 

δήλωσαν κέρδη προ φόρων διπλάσια της προηγούμενης περίπτωσης (12% περίπου).

Όμοια οι Schjelderup και Sorgard (1997) διαπίστωσαν στην έρευνά τους ότι η τιμολόγηση 

μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων επηρεάζεται από τους φορολογικούς συντελεστές και τη 

δασμολογική πολιτική των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται η πολυεθνική εταιρία.

Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και το συμπέρασμα της μελέτης του ο Kimberly (1998) 

που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τιμολογήσεις μεταξύ συνδεδεμένων εταιριών 

(ενδοομιλικές) ορίζονται στο επίπεδο που θα ελαχιστοποιήσουν τα κέρδη τους οδηγώντας σε 

απώλειες φορολογικών εσόδων. Όμοια ο Vidal (2001) κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι 

πολυεθνικές υπέρ τιμολογούν τις συναλλαγές μεταξύ των συνδεδεμένων μερών με σκοπό τη 

μετατόπιση των κερδών του προς τη χώρα με μικρότερη φορολόγηση.

Παράλληλα η Swenson (2001) από την έρευνά της κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι 

πολυεθνικές εταιρίες στην προσπάθεια ελαχιστοποίησης των φορολογικών τους 

επιβαρύνσεων μετατοπίζουν τη δραστηριότητά τους προς κράτη με χαμηλότερους 

φορολογικούς συντελεστές.
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Όμοια είναι η προσέγγιση επί του ζητήματος από τους Becker και Fuest (2010) καθώς η 

έρευνά τους κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι χώρες με υψηλή φορολογία και εξωθεί τις 

πολυεθνικές στην εξεύρεση χωρών με μικρότερους συντελεστές και επιθετικότερη πολιτική 

προσέγγισης εταιριών.

Έρευνα στη Δανία, σε πολυεθνικές που δραστηριοποιούνταν στον τομέα των κατασκευών για 

περίοδο εφτά (7) ετών (1999-2006) απέδειξε πως οι τελευταίες είτε συναλλάσσονται με 

συνδεδεμένα μέρη είτε με μη συνδεδεμένα έχουν τάση να αποκλίνουν από τις αρχές των ίσων 

αποστάσεων διαμορφώνοντας κατάλληλα τις τιμές τους και επιχειρώντας ταυτόχρονα να 

μεταφέρουν τα φορολογητέα κέρδη προς χώρες με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές. 

Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι συγκεκριμένες εταιρίες τιμολογούν κατά 5,7

9,1% χαμηλότερα τα εξαγόμενα προϊόντα προς συνδεδεμένα μέρη άλλων χωρών με 

χαμηλότερους συντελεστές φορολογίας (Cristea και Nguyen, 2013).

Σε συνέχεια των προηγουμένων συμπερασμάτων οι Davies at al (2015) καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι οι πολυεθνικές εταιρίες κατευθύνουν μέσω της απόκλισης από την αρχή των 

ίσων αποστάσεων τα εισοδήματά τους από χώρες με υψηλούς φορολογικούς συντελεστές 

προς εκείνες με πολύ χαμηλότερους. Το κίνητρο που οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση είναι 

οι επικρατούσες τιμές της αγοράς και η προσπάθεια αποφυγής καταβολής φόρων.

Ενάντια της επιθετικής πολιτικής χαμηλής φορολόγησης που εφαρμόζουν κάποιες χώρες εις 

βάρος κάποιων άλλων και υπέρ της διεθνούς συνεργασίας για την εξεύρεση της ιδανικής 

λύσης στο θέμα των ενδοομιλικών συναλλαγών εκφράζεται μέσω των αποτελεσμάτων της 

μελέτης των Bartelsman και Beetsma (2003). Είναι χαρακτηριστικό πως η απώλεια των 

φορολογικών εσόδων που χάνονται από τη μονομερή αύξηση των φορολογικών συντελεστών 

μιας χώρας πλησιάζει το 65% καθώς ωθούν τις πολυεθνικές εταιρίες σε μετατόπιση των 

κερδών προς άλλη χώρα.

Παράλληλα με την προσπάθεια των πολυεθνικών για την εξεύρεση της βέλτιστης για αυτούς 

ενδοομιλικής τιμολόγησης υπάρχει η προσπάθεια των κυβερνήσεων για αύξηση των φορολ

ογικών κερδών ή περιορισμού της φοροδιαφυγής. Στα πλαίσια αυτών των προσπαθειών 

εντάσσονται και τα μέτρα τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών στα πλαίσια μιας 

διεθνούς προσπάθειας με κύριο συντονιστή τον ΟΑΣΑ.

Την ανάγκη συντονισμού και κοινής δράσης μεταξύ των κρατών επισήμαναν οι Elitzur και

Mintz (1996) καθώς η θέσπιση κανόνων περιορισμού της μετατόπισης του εισοδήματος που
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ενδεχομένως θα επιβάλει μία χώρα θα έχει αρνητικές επιδράσεις στα φορολογικά έσοδα μιας 

άλλης χώρας όταν πρόκειται για την περίπτωση πολυεθνικής εταιρίας που δραστηριοποιείται 

και στις δύο χώρες. Έχοντας υπόψη το πρόβλημα αυτό πρότειναν ως βέλτιστη λύση την 

ύπαρξης γενικότερων κανόνων ευρέως αποδεκτών από την πλειοψηφία των χωρών καθώς 

στην περίπτωση αυτή θα αυξανόταν τόσο τα αναμενόμενα φορολογικά έσοδα όσο και η 

κοινωνική ευημερία όλων των εμπλεκομένων μερών. Ενώ οι Raimondos at al (2002) είναι 

αντίθετοι σε φαινόμενα φορολογικών «συγκρούσεων» μεταξύ των χωρών με την προσπάθεια 

μεμονωμένων ενεργειών περιορισμού της φοροδιαφυγής καθώς το αποτέλεσμα είναι αντίθετο 

από το επιδιωκόμενο.

Προχωρώντας ένα βήμα πιο μπροστά οι Nielsen et al (2002) προσπάθησαν να βρουν λύση 

στο ζήτημα της μεταφοράς εισοδημάτων, εκ μέρους των πολυεθνικών, από τη μία χώρα σε 

μία άλλη προτείνοντας την λύση της φορολόγησης των εταιριών σύμφωνα με τα περιουσιακά 

στοιχεία και το μέγεθος των πωλήσεων και του κεφαλαίου που διαθέτουν (οι πολυεθνικές) σε 

κάθε χώρα. Για την πραγματοποίηση της φορολόγησης με τον συγκεκριμένο τρόπο 

προτείνουν την υιοθέτηση συγκεκριμένων συντελεστών κατάλληλα σταθμισμένων.

Τις δυσκολίες εξεύρεσης κοινού τόπου μεταξύ των εταιριών και των χωρών που αυτές 

δραστηριοποιούνται επισήμαναν στην έρευνά τους οι Mckinley και Owsley (2013). 

Συγκεκριμένα ανέφεραν πως είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει τεκμηρίωση ενδοομιλικής 

συναλλαγής που να ικανοποιεί ταυτόχρονα τις εταιρίες και τις φορολογικές επιδιώξεις των 

χωρών δεδομένου ότι οι στόχοι είναι εκ'διαμέτρου αντίθετοι.

Σε μία πιο πρόσφατη μελέτη οι Hummel at al (2016) εισήγαγαν ένα μοντέλο υπολογισμού 

του άριστου ύψους τιμολόγησης χρησιμοποιώντας τον τύπο των ελαχίστων τετραγώνων.

Οι Crevelli, De Mooij και Keen (2015) καταδεικνύουν τη σημασία του διεθνούς συντονισμού 

για την τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων στις χώρες χαμηλού και μεσαίου 

εισοδήματος. Τα συμπεράσματά τους δείχνουν ότι οι απώλειες εσόδων μέσω των 

δραστηριοτήτων αποφυγής που σχετίζονται με τους φορολογικούς παραδείσους είναι 

μεγαλύτερες για χώρες εκτός ΟΟΣΑ από ό, τι για τα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ.

Οι αναλύσεις Lohse και Riedel (2012, 2015) σχετικά με τη μετατόπιση των κερδών των 

συνδεδεμένων εταιριών στην Ευρώπη αναδεικνύουν την ανάγκη για θέσπιση και εφαρμογή 

κανόνων τεκμηρίωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

3.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

O όρος ενδοομιλική τιμολόγηση (transfer pricing) αφορά τον προσδιορισμό της αξίας των 

συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή ομίλων εταιριών (Τσουρούφλης 2010).

Κατά τη δημιουργία μίας εταιρίας δημιουργούνται μία σειρά ερωτημάτων και επιλογών 

σχετικά με το λειτουργικό σχήμα που αυτή θα έχει. Οι επιλογές περιλαμβάνουν την έδρα της 

εταιρίας, την ίδρυση υποκαταστημάτων, τη δημιουργία θυγατρικών εταιριών, τη 

συγχώνευση ή εξαγορά άλλων εταιριών.

Ειδικότερα, όταν το σχήμα λειτουργίας μιας εταιρίας είναι τέτοιο ώστε να συναλλάσσεται με 

υποκαταστήματα ή θυγατρικές της τότε ένα μέρος της συναλλακτικής της δραστηριότητας 

πραγματοποιείται εντός του περιβάλλοντος των οικονομικών συμφερόντων της. Στην 

περίπτωση της κοινής ιδιοκτησίας ή των ιδίων συμφερόντων των συναλλασσομένων 

υφίσταται το ενδεχόμενο να μην τηρούνται όλες οι αρχές της ελεύθερης αγοράς και να 

ελλοχεύει ο κίνδυνος η τιμολόγηση των συναλλαγών να υπολείπεται ή να είναι μεγαλύτερη 

από τις αγοραίες τιμές μεταξύ ανεξάρτητων συναλλασσομένων εξυπηρετώντας την πολιτική 

της εταιρίας.

Ο συγκεκριμένος προβληματισμός αφορά και τις συνδεδεμένες εταιρίες, δηλαδή εταιρίες με 

ανεξάρτητη νομική υπόσταση που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική σχέση συμμετοχής ή 

πρακτικά αποδεικνύεται η ύπαρξη επιρροής μεταξύ των.

Η ουσιαστική διαφορά μεταξύ συνδεδεμένων εταιριών και του ομίλου είναι ότι για την πρώτη 

αρκεί η απόδειξη της ύπαρξης σχέσης εξάρτησης ή επιρροής ενώ για τον όμιλο απαιτείται η 

ύπαρξη διοικητικής και οικονομικής εξάρτησης. Ουσιαστικά ο όρος συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις είναι ευρύτερος του ομίλου επιχειρήσεων.
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3.2. ΛΟΓΟΙ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΕΝΛΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Οι επιχειρήσεις ιδίων συμφερόντων έχουν τη δυνατότητα μέσω της κατάλληλης τιμολόγησης 

να μεταφέρουν εισοδήματα ή μέρος των κερδών τους προς επιχειρήσεις τους σε χώρες με 

χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές ή υπάρχει η δυνατότητα να τα μεταφέρουν μέσω 

ενός δαιδαλώδους συστήματος συναλλαγών σε φορολογικούς παραδείσους (offshore) με 

αποτέλεσμα η φορολογική επιβάρυνση τους να υπολείπεται κατά πολύ των αντίστοιχων 

επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου.

Παρόμοια πρακτική μπορούν να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις και μεταξύ συγγενών 

εταιριών τους εντός της ίδιας χώρας με τη μεταφορά κερδών από κερδοφόρα εταιρία του 

ομίλου σε άλλη ζημιογόνα εταιρία ιδίων συμφερόντων με σκοπό τον επιμερισμό και εν’ τέλη 

τον περιορισμό της φορολογικής επιβάρυνσης.

Η παραπάνω επιχειρησιακή πρακτική ώθησε τις χώρες σε συντονισμένες ενέργειες και τη 

σύναψη συμβάσεων με σκοπό τον περιορισμό πρακτικών φοροαποφυγής μέσω της 

ενδοομιλικής τιμολόγησης και της εξάλειψης φαινομένων διπλής φορολόγησης.

Ο καθορισμός συγκεκριμένων κανόνων, νόμων και οδηγιών για την εναρμόνιση της 

τιμολόγησης συνδεδεμένων μερών είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό της 

φορολογητέας βάσης των επιχειρήσεων, αλλά μπορεί επίσης να είναι σημαντική για μια 

σειρά άλλων επιχειρησιακών και μη σκοπών (World Bank, 2016), όπως:

• Προσδιορισμός και επιβολή δασμών

• Είσπραξη ή καταβολή δικαιωμάτων (royalties)

• Συναλλαγματικοί έλεγχοι

• Λογιστικός έλεγχος και εσωτερική απόδοση
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Η ενδοομιλική τιμολόγηση αποτελεί μία διεθνώς σημαντική και διαρκώς εξελισσόμενη 

διαδικασία η οποία διαμορφώνεται στα πλαίσια συνεργασιών και συνεννοήσεων μεταξύ 

διεθνών οργανισμών και κρατών.

Ειδικότερα την τελευταία δεκαετία αυξήθηκε με ραγδαίους αριθμούς ο αριθμός των χωρών 

που συμμετέχουν σ'αυτή τη διαδικασία (World bank 2015) ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα 

με την κατάλληλη ενσωμάτωσή τους στην εγχώρια νομοθεσία (PwC 2015)

Η θεσμοθέτηση και εφαρμογή νόμων σχετικών με την ενδοομιλική τιμολόγηση έχει διττή 

σημασία τόσο για τα κράτη όσο και για τις εταιρίες που υποχρεώνονται να τους εφαρμόσουν 

καθώς δημιουργούν μία σειρά πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων.

Πίνακας 1 : Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από τη θεσμοθέτηση κανόνω ν σχετικά με την 

ενδοομιλική συναλλαγή

Πλεονεκτήματα
• Παρέχει στη φορολογική διοίκηση την

αναγκαία νομική βάση για την δημιουργία της 

κατάλληλα ανταποκρινόμενης φορολογικής 

νομοθεσίας.

• Μειώνει τις περιπτώσεις διπλής φορολογίας.

• Δημιουργεί ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ 

των συνδεδεμένων και ανεξάρτητων επιχειρήσεων.

• Ευθυγραμμίζει τους νόμους των χωρών με τους 

διεθνής κανόνες

• Μειώνει (συνολικά) το κόστος συμμόρφωσης των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή ομίλων καθώς πρέπει 

να συμμορφώνονται με μία μόνο από τις 

προτινώμενες μεθόδους τιμολόγησης .

Μειονεκτήματα

• Η διαδικασία βασίζεται σε (συγκρίσιμες) 

πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να μην υπάρχουν 

ή να είναι άμεσα διαθέσιμες.

• Επιβαρύνει τις φορολογικές αρχές με επιπλέον 

διοικητικό φόρτο για την εφαρμογή τους.

• Επιβαρύνει τις επιχειρήσεις με επιπλέον κόστος 

για την τήρηση τους .

• Οι τυχόν απαιτούμενες προσαρμογές

για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας ενδέχεται να 

οδηγηθούν σε η συγκρινόμενες τιμές

Πηγή: World Bank
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Από λογιστικής άποψης η ενδοομιλική τιμολόγηση έχει διττή σημασία για την επιχείρηση. 

Από τη μία προβάλλεται η επίτευξη των στόχων και από την άλλη παρέχεται ένα κατάλληλο 

σύστημα μέτρησης της αποδοτικότητας και αξιολόγησης της (Cools 2003, 136)

3.3. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (tax evasion)

3.3.1. Ορισμός

Η φοροδιαφυγή ορίζεται ως η παράνομη πράξη ή ενέργεια του φορολογουμένου με σκοπό 

την αποφυγή καταβολής βεβαιωμένων φόρων ή περιορισμού της φορολογικής επιβάρυνσης 

του. (Oguttu A.W., 2015)

Σύμφωνα με τον Κανελλόπουλο και άλλους (1995) η φοροδιαφυγή σχετίζεται με τις 

προσπάθειες των φορολογούμενων πολιτών για συγκάλυψη -  απόκρυψη των φορολογητέων 

εισοδημάτων ή την αποφυγή καταβολής του φόρου παρακάμπτοντας ή καταστρατηγώντας 

τους ισχύοντες φορολογικούς νόμους .

Στην Ελλάδα η φορολογική διοίκηση προσπάθησε να περιγράψει την έννοια και τις βασικές 

μορφές της φοροδιαφυγής αρχικά στον νόμο 2523/1992 (άρθρα 17 και 18) και στη συνέχεια 

πραγματοποιώντας τροποποιήσεις και βελτιώσεις του νόμου επανήλθε στο άρθρο 55 του 

νόμου 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας)

Παρότι η φοροδιαφυγή παρουσιάζεται σε όλες τις μορφές φορολογίας κατά κύριο λόγο 

αφορά τον φόρο εισοδήματος και τη μη απόδοση Φ.Π.Α..

3.4. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ -  ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ 

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Παρότι τόσο η φοροδιαφυγή όσο και η φοροαποφυγή καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα της 

μη καταβολής από μέρους των φορολογουμένων των αναλογούντων φόρων στερώντας πηγές 

εσόδων από το Κράτος (Kepler Cheuvreux, 2014), οι έννοιές τους διαφέρουν τόσο 

εννοιολογικά όσο και στην πράξη.
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Ενώ στη φοροδιαφυγή οι φορολογούμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) διαπράττουν 

παράνομη πράξη παραβαίνοντας τη νομοθεσία, στη φοροαποφυγή εκμεταλλευόμενοι 

αδυναμίες, ασάφειες και κενά του νόμου παρακάμπτουν το πνεύμα και όχι την ουσιαστική 

εφαρμογή του. Ουσιαστικά δεν κινδυνεύουν να υποστούν νομικές κυρώσεις (Κανελλόπουλος 

Κ., 2002)

Ουσιαστικά, ως φοροαποφυγή θεωρείται οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία ή τρόπος αποφυγής 

της καταβολής φόρων (Τράπεζα της Ελλάδος, 2011)

Κατά τον Τάτσο (2001) τα κύρια χαρακτηριστικά της φοροαποφυγής είναι:

• Το κίνητρο του φορολογουμένου για αποφυγή καταβολής του φόρου και όχι για την 

επίτευξη ενός οικονομικού σκοπού ή αποτελέσματος

• Εκμετάλλευση από μέρους του φορολογουμένου νομοθετικών αδυναμιών και 

ασαφειών

• Αδιαφάνεια των πράξεων των φορολογουμένων. Λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε 

να μη γίνουν αντιληπτοί ούτε από άλλους φορολογούμενους και κυρίως από τις 

φορολογικές αρχές. Ειδικά ενδιαφέρονται οι αρχές να μην αντιληφθούν τις μεθόδους 

που ακολουθούν και προβλεφθούν σχετικά μέτρα που θα περιορίσουν ή εξαλείψουν 

αυτές τις μεθόδους.

Η Ελληνική φορολογική αρχή προσπάθησε με μια σειρά νόμων να περιορίσει το 

φαινόμενο της φοροαποφυγής. Αρχικά με τον νόμο 2238/1994 (άρθρα 51α και 51β) στη 

συνέχεια με τον νόμο 3842/2010. Τελευταίες ρυθμίσεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα 

πραγματοποιήθηκαν με τα άρθρα 65 και 66 του νόμου 4172/2013 και το άρθρο 38 του νόμου 

4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).

3.5. ΑΙΤΙΕΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
Ως βασικότερες αιτίες φοροδιαφυγής μπορούμε να διακρίνουμε:

• Πολυνομία
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Αποτελεί μία από τις βασικότερες αιτίες φοροδιαφυγής. Έρευνα του ΟΟΣΑ (2013) 

καταδεικνύει ως μία εκ’ των βασικότερων αιτιών φοροδιαφυγής την ύπαρξη 

δαιδαλώδους φορολογικής νομοθεσίας χωρίς την αντίστοιχη κωδικοποίηση.

Σύμφωνα με έρευνα της ERNST & YOUNG (2016), τους τελευταίους 30 μήνες έχουν 

ψηφιστεί 6 αμιγών φορολογικοί νόμοι με 177 άρθρα και 17 νόμοι στους οποίους 

συμπεριλήφθηκαν 71 νέες φορολογικές διατάξεις. Επιπλέον εκδόθηκαν 111 

υπουργικές αποφάσεις και 138 διευκρινιστικές εγκύκλιοι.

• Υπέρ φορολόγηση

Ειδικά τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκε σημαντική αύξηση των φορολογικών 

βαρών. Η συνεχής αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης αποτελεί ουσιαστικό 

παράγοντα που ωθεί τους φορολογουμένους στη φοροδιαφυγή και περιορίζει την 

συνειδητή συμμόρφωση τους (Christian C.W. 1994).

• Έλλειψη πολιτικής βούλησης -  πολιτική αστάθεια

Οι συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις σε συνδυασμό με την έλλειψη πολιτικής 

βούλησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος επιδεινώνουν την κατάσταση

• Έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη Διοίκηση

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει έντονο κλίμα δυσπιστίας στους 

πολίτες και ειδικότερα στους φορολογούμενους κατά πόσο οι καταβαλλόμενοι φόροι 

διατηρούν τον ανταποδοτικό τους χαρακτήρα.

• Αδυναμία του ελεγκτικού -  φορολογικού μηχανισμού στην αντιμετώπιση φαινομένων 

φοροδιαφυγής

3.6. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
Η ύπαρξη φοροδιαφυγής προκαλεί ποικίλες επιπτώσεις σε οικονομικό αλλά και κοινωνικό 

επίπεδο, όπως:

• Ανισόρροπη κατανομή των φορολογικών βαρών
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• Καταστρατήγησε των όρων ανταγωνιστικότητας μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων 

καθώς αυτές που φοροδιαφεύγουν αποκτούν ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα 

έναντι των φορολογικά εντίμων

• Παρέκκλιση δημοσίων εσόδων από τους προβλεπόμενους και αναμενόμενους στόχους 

-  εκτροπή κρατικού προϋπολογισμού

• Κλονισμός φορολογικής συνείδησης ειδικά από τους φορολογικά εντίμων πολιτών -  

επιχειρήσεων (Torgler et Schaffner, 2008)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΟ ΝΟΜΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ

4.1 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (The International Legal 

Framework)

Σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού οι συναλλαγές μεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων 

διαμορφώνονται σύμφωνα με τις δυνάμεις της αγοράς. Αντίθετα όταν συναλλάσσονται 

επιχειρήσεις ιδίων συμφερόντων ή συνδεδεμένες μεταξύ τους ελλοχεύει ο κίνδυνος 

αλλοίωσης της φορολογικής τους βάσης λόγω μη τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων.

Δεδομένου ότι η ενδοομιλική τιμολόγηση αποτελεί ένα ζήτημα διεθνούς φορολογικού 

ενδιαφέροντος απαιτείται ένα σύνολο διεθνών κανόνων που να ρυθμίζουν τις διασυνοριακές 

επιχειρηματικές πράξεις και τις αντίστοιχες τιμολογήσεις (Finnetry et al 2007)

Οι ήδη υπάρχουσες φορολογικές συνθήκες αποτελούν μέρος της προσπάθειας, διεθνώς, για 

την αποφυγή της διπλής φορολόγησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 

περισσότερες της μιας χώρας.

Στην προσπάθεια εφαρμογής της αρχής τήρησης ίσων αποστάσεων και από τις συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις πραγματοποιούνται διαρκώς ενέργειες συντονισμού των κρατών υπό την 

καθοδήγηση και συντονισμό διεθνών οργανισμών όπως ο Οργανισμός Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανασυγκρότησης (ΟΟΣΑ) και τα Ενωμένα Έθνη (ΕΕ) (Ενωμένα Έθνη 

2011)

4.1.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Οι περισσότερες συνθήκες βασίζονται στην Πρότυπη Σύμβαση του ΟΟΣΑ για την Αποφυγή 

Διπλής Φορολογίας (ΟΟΣΑ 2010) και στη νεώτερη έκδοση αυτής (ΟΟΣΑ 2011) όπου γίνεται 

σαφής αναφορά για την υποχρέωση των πολυεθνικών και των συνδεδεμένων εταιριών για την 

τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων (Arms Length Principle).

Η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών, είτε είναι μέλη του ΟΟΣΑ είτε όχι έχουν αποδεχτεί 

τις πρότυπες συμβάσεις του Οργανισμού καθώς συντείνουν σημαντικά προς την κατεύθυνση
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της ισότιμης διαχείρισης της φορολογικής βάσης εξαρτημένων και ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων.

Κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά σε τρία άρθρα της πρότυπης σύμβασης και ειδικά :

• στο άρθρο 9 για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις,

• στο άρθρο 25 για τις διαδικασίες αμοιβαίας συμφωνίας και

• στο άρθρο 26 περί ανταλλαγής πληροφοριών

Άρθρο 9 - Συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Ουσιαστικά το συγκεκριμένο άρθρο δεν αποτελεί τη νομική βάση για την προσαρμογή της 

τιμολόγησης εξαρτημένων μερών, παρά μόνο παρέχει την εξασφάλιση αποφυγής διπλής 

φορολόγησης. H νομική προσαρμογή της τιμολόγησης θα πραγματοποιηθεί από τη 

φορολογική διοίκηση του κάθε κράτους (Lang 2010)

Βασικός στόχος του άρθρου είναι η διασφάλιση της ύπαρξης ενός μηχανισμού μεταξύ των 

χωρών προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποφυγή της διπλής φορολόγησης των συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων.

Επιπλέον, παρέχονται οδηγίες για την αποφυγής της διπλής φορολόγησης στα πλαίσια της 

τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων με την προσαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας 

των χωρών (άρθρο 1§2).

Στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται αναφορά στη βασική έννοια των συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων, αν και δεν παρέχει επιπλέον πληροφόρηση σχετικά με τις ελάχιστες 

απαιτούμενες υποχρεώσεις προκειμένου να θεωρηθούν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις ως 

συνδεδεμένες και γίνεται παραπομπή στην εκάστοτε εγχώρια νομοθεσία (άρθρο 3§2).

Ωστόσο αν και γίνεται αναφορά στην υποχρέωση των χωρών για αμοιβαίες προσαρμογές της 

νομοθεσίας τους, ουσιαστικά αυτές δεν είναι υποχρεωτικές για τα κράτη που εναρμονίζονται 

με το συγκεκριμένο πρότυπο. Επιπλέον, οι προσαρμογές που έχει πραγματοποιήσει μία 

χώρα δεν υποχρεώνουν άλλο κράτος να συμμορφωθεί με αυτές εφόσον δεν συμφωνεί (άρθρο 

9§6).
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Άρθρο 25 - Διαδικασία Αμοιβαίας Συμφωνίας (Mutual Agreement Procedure)

Παρέχει ένα νομικό πλαίσιο ικανοποιητικό στην προσπάθεια εξάλειψης της διπλής 

φορολόγησης ειδικά σε περιπτώσεις που η φορολογία ενός κράτους δεν έχει προσαρμοστεί με 

τις προσαρμογές ενός άλλου με αποτέλεσμα συνδεδεμένες εταιρίες που δραστηριοποιούνται 

και στα δύο κράτη να έχουν υποστεί διπλή φορολόγηση.

Το πνεύμα του συγκεκριμένου άρθρου δεν υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα μέρη να 

συμφωνήσουν στις προσαρμογές παρά μόνο παρέχει τον οδηγό για τον τρόπο που μπορούν 

ακολουθήσουν προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία.

Παρόλα αυτά ακόμη και αν επέλθει συμφωνία , δεν εξασφαλίζεται η εξάλειψη τυχόν διπλής 

φορολογίας. Έτσι επιχειρείται η εξεύρεση λύσεων μέσω καθεστώτων διαιτησίας.

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας (1990) προβλέπει υποχρεωτική διαιτησία σχετικά με 

διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, η οποία εξαλείφει τη διπλή φορολογία σε 

σχέση με τα προσαρμοσμένα κέρδη συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Το πρότυπο του 2015 στις στρατηγικές διάβρωσης της βάσης και της αλλαγής του κέρδους 

(BEPS) του ΟΟΣΑ / G20 σχετικά με την πρόσβαση και την αποτελεσματική εφαρμογή της 

διαδικασίας πολυετούς προγραμματισμού (Δράση 14) έχει ως στόχο να εξασφαλίσει:

• Τις υποχρεώσεις των χωρών που προκύπτουν από τη διαδικασία αμοιβαίας 

συμφωνίας

• Την χρήση συγκεκριμένων διοικητικών διαδικασιών που προάγουν την πρόληψη και 

την έγκαιρη επίλυση των διαφορών που σχετίζονται με τη συνθήκη και

• Την πρόσβαση των φορολογουμένων στην διαδικασία αμοιβαίας συμφωνίας

Το συγκεκριμένο άρθρο δεν έχει τύχει της συνολικής αποδοχής των κρατών που έχουν 

υιοθετήσει την πρότυπη σύμβαση καθώς πολλές χώρες αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα 

το συγκεκριμένο άρθρο και δεν το έχουν εντάξει στη εγχώρια νομοθεσία τους.
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Άρθρο 26: Ανταλλαγή πληροφοριών (Exchange of Information)

Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χωρών και μεταξύ χωρών και επιχειρήσεων αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία στην προσπάθεια τεκμηρίωσης των συναλλαγών και την τήρηση της αρχής 

των ίσων αποστάσεων

Το μεγαλύτερο μέρος των συμβάσεων φορολογίας περιλαμβάνουν άρθρα που μπορούν να 

αποτελέσουν τη νομική βάση για τα εμπλεκόμενα μέρη (χώρες),στα πλαίσια ενός 

υποδείγματος, προκειμένου να προβούν σε αντίστοιχη φορολογική συμμόρφωση που να 

ικανοποιεί τις κατευθυντήριες γραμμές του προτύπου.

4.1.2 Οδηγίες ΟΟΣΑ για τις τιμές μεταβίβασης

Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ αποτελούν τον ουσιαστικότερο οδηγό για τις τιμές 

μεταβίβασης. Η συμβολή τους είναι εξίσου σημαντική για την τήρηση της αρχής των ίσων 

αποστάσεων από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις όσο και η θεσμοθέτηση νόμων και κανόνων 

από τις χώρες.

Οι αρχικές οδηγίες όπως διατυπώθηκαν το 2010 (OECD Transfer Pricing Guidelines) 

τίθενται σε μία διαρκή κατάσταση ενημέρωσης και τροποποίησης τους προκειμένου να 

προσαρμόζονται στις νέες εξελίξεις και να καλύπτουν τυχόν κενά ή παραλείψεις της αρχικής 

έκδοσής τους.

Δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες οδηγίες δεν αποτελούν θεσμοθετημένο νομικό πλαίσιο 

προκύπτουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών στον τρόπο εφαρμογής τους και 

στη νομική κάλυψή τους. Σε πολλές χώρες - μέλη του ΟΟΣΑ γίνεται ρητή αναφορά στις 

κατευθυντήριες γραμμές ακόμη και στην κείμενη νομοθεσία (Engelen (2004), Engelen and 

Douma 2008) ενώ στις χώρες που τηρούν τις οδηγίες ατύπως χωρίς να υπάρχει σχετικό 

νομοθετικό πλαίσιο προκύπτουν αρκετές ασάφειες στην πρακτική εφαρμογή τους.
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4.1.3 Διάβρωση της φορολογικής βάσης και μεταφοράς κερδών (Base Erosion and 

Profit Shifting Project (BEB’S))

To σχέδιο δράσης BEB’S αποτελεί εγχείρημα της όμαδας G-20 για τον περιορισμό και 

καταπολέμηση της μετατόπισης φορολογικών κερδών εκ’ μέρους των πολυεθνικών και 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Παρότι η G-20 λειτουργεί χωρίς συγκεκριμένους λειτουργικούς 

κανόνες υποχρεώσεων και δράσεων παρόλα αυτά έχει καταφέρει να αποτελεί έναν διεθνώς 

αναγνωρισμένο παράγοντα επηρεασμού και διαμόρφωσης της διεθνούς χρηματοοικονομικής 

εξέλιξης Grinberg (2016).

Το 2012, η ομάδα G-20 σε συνεργασία με στον ΟΟΣΑ επιχείρησε να εκπονήσει ένα σχέδιο 

δράσης για την καταπολέμηση της βάσης τη διάβρωση και τη μετατόπιση του κέρδους από 

τις πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Ουσιαστικά επιχειρήθηκε η δημιουργία μιας σειράς κανόνων και οδηγιών που θα αποτελέσει 

τον οδηγό των νομοθετημάτων κάθε χώρας με απώτερο σκοπό τη φορολόγηση των κερδών 

των πολυεθνικών εταιριών στη χώρα όπου δημιουργούνται.

Ο ΟΟΣΑ ανταποκρίθηκε δημοσιεύοντας ένα σχέδιο δράσης 15 σημείων (το "Σχέδιο Δράσης 

BEPS") τον Ιούνιο 2013.

Στα 15 σημεία της δράσης BEPS, ο ΟΟΣΑ εξέτασε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως :

• συνιστώμενες ενέργειες για αλλαγές στην εσωτερική νομοθεσία,

• αναθεωρήσεις των συνθηκών

• τροποποιήσεις των κατευθυντήριων γραμμών για τις τιμές μεταβίβασης του ΟΟΣΑ

• πρωτοβουλίες ανταλλαγής πληροφοριών.

Τα σημεία 8-10 της δράσης BEPS περιλαμβάνουν αναθεωρήσεις των κατευθυντήριων 

γραμμών για τις τιμές μεταβίβασης του ΟΟΣΑ.
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Πολλές χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, καθώς και ορισμένες που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ, έχουν 

ενσωματώσει αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές στην εθνική τους νομοθεσία.

Μια πτυχή του BEPS που έχει εφαρμοστεί ιδιαιτέρως και έτυχε ευρείας ανταπόκρισης από τα 

κράτη είναι η δράση 13 που σχετίζεται με την τεκμηρίωση των τιμών μεταξύ συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων στα πλαίσια της τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων.

4.1.4 Άλλα διεθνή όργανα και πηγές

Εκτός από τις φορολογικές συμβάσεις, πολλά άλλα μέσα του διεθνούς δικαίου ενδέχεται να 

έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του καθεστώτος 

τιμολόγησης μεταβίβασης μιας χώρας, ανάλογα με τη δυνατότητα εφαρμογής τους:

• Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας European Arbitration Convention.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας θεσπίζει 

μια διαδικασία επίλυσης διαφορών μεταξύ των κρατών μελών που προκύπτουν από 

προσαρμογές των τιμών μεταβίβασης. Αναγνωρίζοντας ότι οι περισσότερες ισχύουσες 

φορολογικές συνθήκες δεν επιβάλλουν στις χώρες υποχρεωτική υποχρέωση να 

εξαλείψουν τη διπλή φορολογία, η σύμβαση «βελτιώνει τις προϋποθέσεις διασυνοριακών 

δραστηριοτήτων στην εσωτερική αγορά», επιβάλλοντας δεσμευτική υποχρέωση όσον 

αφορά τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων κρατών μελών την ΕΕ (ΕΟ 2011).

• Tax Exchange of Information Agreements (ΤΕΙΑ) .

Όπως και τα άρθρα ανταλλαγής πληροφοριών που υπάρχουν στις φορολογικές συνθήκες, 

οι ΤΕΙΑ είναι όλο και συχνότερες.

Πολυμερείς συμβάσεις όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και η σύμβαση του ΟΟΣΑ για 

την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε θέματα φορολογίας και η σκανδιναβική σύμβαση 

για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή παρέχουν νομική βάση για τις αρμόδιες αρχές των 

συμβαλλομένων κρατών να λαμβάνουν πληροφορίες από άλλες δικαιοδοσίες, 

φορολογικούς τους νόμους.

Ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής τους, οι συμφωνίες αυτές μπορούν επίσης να παρέχουν 

τη νομική βάση για τις φορολογικές διοικήσεις να διεξάγουν ταυτόχρονες ή κοινές 

φορολογικές εξετάσεις.
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Αν και δεν είναι νομικά δεσμευτικές, πολλές άλλες διεθνείς πράξεις μπορούν να επηρεάσουν 

σημαντικά το σχεδιασμό και την εφαρμογή του καθεστώτος τιμολόγησης μεταβίβασης μιας 

χώρας. Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις τιμές μεταβίβασης (ΟΟΣΑ 2010b) 

είναι οι πιο σημαντικές από αυτές τις πράξεις.

Τον Οκτώβριο του 2012, η Επιτροπή εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τη διεθνή συνεργασία 

σε θέματα φορολογίας ενέκρινε το πρακτικό εγχειρίδιο για τις τιμές μεταβίβασης για τις 

αναπτυσσόμενες χώρες.

Άλλοι περιφερειακοί φορείς - συμπεριλαμβανομένου του Φόρουμ Φορολογικής Διοίκησης 

της Αφρικής (ATAF) African Tax Administration Forum (ATAF), της Ειρηνικού Σύνδεσης 

Φορολογικών Διαχειριστών (PATA) the Pacific Association of Tax Administrators (PATA) 

και του Κοινοτικού Φόρουμ για την Τιμολόγηση Μεταφορών (EUJTPF) the EU Joint 

Transfer Pricing Forum (EUJTPF) - έχουν επίσης εκδώσει ή εκδίδουν οδηγίες για τη 

μεταφορά τιμολόγηση και συναφή θέματα.

4.2 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΛΟΟΜΙΛΙΚΕΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

4.2.1 Γενικό Πλαίσιο

Οι κανόνες τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών που αφορούν στα 

φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά ρυθμίζονται από τα 

άρθρα 50 και 51 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει με τους Ν. 4223/2013 και Ν. 4254/2014 («ΚΦΕ»)), καθώς και από τα άρθρα 21 και 

22 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) (Προσάρτημα 2). Για την 

εξυπηρέτηση των σκοπών της εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων το Υπουργείο 

Οικονομικών εξέδωσε και τις ΠΟΛ 1284/2013, ΠΟΛ 1097/2014 και ΠΟΛ 1142/2015 

ερμηνευτικές εγκύκλιους.
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Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών χρησιμοποιείται 

η αρχή των ίσων αποστάσεων (“arm’s length principle”), όπως περιγράφεται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 50 του ΚΦΕ (Προσάρτημα 1)

Στην περίπτωση που από τον έλεγχο των τιμών που εφαρμόστηκαν σε ενδοομιλικές 

συναλλαγές διαπιστωθεί ότι δεν τηρήθηκαν οι οικονομικοί ή εμπορικοί όροι που θα ίσχυαν 

μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων (ανεξάρτητων επιχειρήσεων) ή μεταξύ συνδεδεμένων 

προσώπων και τρίτων, οποιαδήποτε κέρδη τα οποία χωρίς τους όρους αυτούς θα είχαν 

πραγματοποιηθεί από το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα, αλλά τελικά δεν 

πραγματοποιήθηκαν λόγω των διαφορετικών όρων, περιλαμβάνονται στα κέρδη του νομικού 

προσώπου ή της νομικής οντότητας, στο βαθμό που δεν μειώνουν το ποσό του καταβλητέου 

φόρου.

4.2.2 Συνδεδεμένα πρόσωπα

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΚΦΕ, τα ακόλουθα πρόσωπα θεωρούνται συνδεδεμένα:

i. Κάθε πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο 

τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή 

δικαιώματα ψήφου,

ii. Δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια 

δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), 

βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,

iii. Κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής 

εξάρτησης ή ελέγχου ή ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής 

επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή 

έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής 

επιρροής από τρίτο πρόσωπο.
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4.2.2.1 Νομικό πλαίσιο έννοιας συνδεδεμένων επιχειρήσεων διαχρονικά

Η υπαγωγή στις υποχρεώσεις περί ενδοομιλικών συναλλαγών και τεκμηρίωσης των τιμών 

τους, προϋποθέτει πρωτίστως την ύπαρξη συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Ποιες επιχειρήσεις θεωρούνται συνδεδεμένες με μία ή περισσότερες άλλες αλλοδαπές ή 

ημεδαπές επιχειρήσεις, ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις ανά διαχειριστική περίοδο ή φορολογικό έτος.

• Συμμετοχή στο κεφάλαιο:

Παράδειγμα 1:

Σχήμα 1: Παράδειγμα συνδεδεμένων εταιρειών

Πηγή: Δ/νση Ελέγχων Υπουργείου Οικονομικών

Η εταιρεία Α είναι συνδεδεμένη με την Β και με την Γ

Παράδειγμα 2:

Κάθε μία από τις Ε1, Ε2, Ε3 κατέχουν το 33% του κεφαλαίου της Δ

Σχήμα 2: Παράδειγμα συνδεδεμένων εταιρειών

Πηγή: Δ/νση Ελέγχων Υπουργείου Οικονομικών
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Η Ε1 με την Δ, η Ε2 με την Δ και η Ε3 με την Δ είναι συνδεδεμένες 

Οι εταιρείες Ε1, Ε2 & Ε3 δεν είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους (ανεξάρτητες).

• Συνδέονται με κάθε άλλη επιχείρηση που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια 

δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό 

(33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου σε μία 

από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Παράδειγμα 1

Σχήμα 3: Παράδειγμα συνδεδεμένων εταιρειών

Πηγή: Δ/νση Ελέγχων Υπουργείου Οικονομικών

Ως προς τη συμμετοχή στο κεφάλαιο, οι εταιρείες ΑΩ, Α, Β και Δ είναι όλες 

συνδεδεμένες μεταξύ τους.

Η εταιρεία Γ θεωρείται ανεξάρτητη εταιρεία.

Παράδειγμα 2:

Σχήμα 4: Παράδειγμα συνδεδεμένων εταιρειών

Πηγή: Δ/νση Ελέγχων Υπουργείου Οικονομικών
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Οι εταιρείες Α,Γ,Δ είναι συνδεδεμένες λόγω συμμετοχής στο κεφάλαιο. 

Επιπλέον οι εταιρείες Β & Δ είναι συνδεδεμένες για τον ίδιο λόγο. 

Αλλά όσον αφορά τις Α & Β ή Γ & Β δεν θεωρούνται συνδεδεμένες

• Συνδέονται με κάθε άλλο πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης 

ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή το πρόσωπο αυτό ασκεί καθοριστική 

επιρροή ή έχει τη δυνατότητα καθοριστικής επιρροής στη λήψη των αποφάσεων της 

επιχείρησης ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης 

ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα καθοριστικής επιρροής 

από τρίτο πρόσωπο.

Σχήμα 5: Παράδειγμα συνδεδεμένων εταιρειών

Πηγή: Δ/νση Ελέγχων Υπουργείου Οικονομικών

Ως προς την συμμετοχή στην διοίκηση οι εταιρείες ΓΔ & ΚΛ είναι συνδεδεμένες.

Όσον αφορά την ατομική επιχείρηση (Α) είναι συνδεδεμένη με την ΓΔ λόγω 

συμμετοχής στην διοίκηση και στο κεφάλαιο (πάνω από το 33%). Επιπλέον είναι 

συνδεδεμένη με την ΚΛ λόγω συμμετοχής στην διοίκηση.

4.2.3 Υπόχρεοι σε τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών

Για τον προσδιορισμό των υπόχρεων σε τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών, οντοτήτων 

εξετάζεται κατά πόσο πληρείται η περίπτωση ζ του άρθρου 2 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013) όπως 

αναλύθηκε προηγουμένα.
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Στη συνέχεια ελέγχεται ο κύκλος εργασιών σε συνδυασμό με το συνολικό ποσό που 

αποτελούν τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Ειδικότερα:

• υπόχρεοι που πραγματοποιούν ενδοομιλικές συναλλαγές μέχρι 100.000 ευρώ 

(200.000 ευρώ) αθροιστικά και εμφανίζουν κύκλο εργασιών μέχρι 5.000.000 (άνω 

των 5.000.000 ευρώ), απαλλάσσονται τόσο της υποβολής συνοπτικού πίνακα.

• οι παραπάνω συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών ανέρχονται μέχρι διακόσιες 

χιλιάδες (200.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος 

εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ανά φορολογικό 

έτος.

4.2.4 Πρόστιμα

Το άρθρο 56 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4337/2015, καθορίζει τα 

πρόστιμα λόγω μη συμμόρφωσης με τα προβλεπόμενα περί συνοπτικού πίνακα και φακέλου 

τεκμηρίωσης.

Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής συνοπτικού πίνακα επιβάλλεται 

πρόστιμο υπολογιζόμενο σε 1/1000 των συναλλαγών του υπόχρεου, με ελάχιστο τα 500 ευρώ 

και μέγιστο τις 2.000 ευρώ. Παρόλα αυτά, αν υποβληθεί εκπρόθεσμα τροποποιητικός 

συνοπτικός πίνακας και μεταβάλλονται πληροφοριακά στοιχεία ή οι διαφορές των ποσών 

είναι μέχρι 200.000 ευρώ, δεν επιβάλλεται κάποιο πρόστιμο. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση 

ανακρίβειας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των συνολικών συναλλαγών για τις οποίες 

υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης, επιβάλλονται ξανά τα παραπάνω πρόστιμα.

Ως προς την εκπρόθεσμη προσκόμιση του φακέλου τεκμηρίωσης, σε περίπτωση που τεθεί 

στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης από την 31η ημέρα από την κοινοποίηση σχετικής 

πρόσκλησης έως την 60η ημέρα, επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 ευρώ. Αν προσκομιστεί εντός 

του δεύτερου μήνα από την κοινοποίηση, το πρόστιμο ανέχεται σε 10.000 ευρώ, ενώ αν δεν 

διατεθεί καθόλου ή διατεθεί μετά την 90η ημέρα το επιβληθέν πρόστιμο 20.000 ευρώ.

Τα παραπάνω πρόστιμα δεν επιβάλλονται εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση της Αρχής των 

Ίσων Αποστάσεων. Σε αυτή την περίπτωση, η εκάστοτε εταιρεία οφείλει να προβεί σε
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αναμόρφωση των φορολογητέων κερδών της αναγνωρίζοντας λογιστικές διαφορές, με τον 

εταιρικό φόρο για το 2017 να υπολογίζεται με συντελεστή 29%.

4.2.5 Περιεχόμενο του φακέλου τεκμηρίωσης

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στο φάκελο τεκμηρίωσης αναφέρονται 

αναλυτικά στην ΠΟΛ 1097/2014, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1144/2014. Αναλυτικά 

απαιτούνται :

1. Σύνοψη / Συμπεράσματα.

2. Γενική Περιγραφή του οικονομικού περιβάλλοντος εντός του οποίου 

δραστηριοποιείται τόσο ο Όμιλος όσο και η εταιρεία.

3. Παρουσίαση της δομής, οργάνωσης, και στρατηγικής τόσο του ομίλου όσο και της 

εταιρείας.

4. Ανάλυση των συναλλαγών που υπόκεινται σε τεκμηρίωση (είδος συναλλαγών, 

συγκριτική ανάλυση, μέθοδος βάσει της οποίας συμφωνήθηκαν οι τιμές που 

χρεώθηκαν στις ενδοομιλικές συναλλαγές).

5. Λειτουργική ανάλυση και ανάλυση κινδύνου για τις υπό εξέταση συναλλαγές, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των ενσώματων και των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων που έχει στην κατοχή της ή χρησιμοποιεί η εταιρεία και οι αντίστοιχες 

χρεώσεις αναφορικά με την καταβολή δικαιωμάτων (εάν υφίστανται) εντός του 

Ομίλου,

6. Οικονομική ανάλυση των ενδοομιλικών συναλλαγών που υπόκεινται σε τεκμηρίωση 

(π.χ ακαθάριστα και λειτουργικά αποτελέσματα που αφορούν στη διανομή, περιγραφή 

της βάσης του κόστους και της μεθόδου του επιμερισμού του κόστους που βασίστηκε 

στα ακριβή ποσά που ελήφθησαν από τον πάροχο της υπηρεσίας για τις παρεχόμενες 

αυτές υπηρεσίες κλπ.). Επιπλέον, μία κατάλληλη μελέτη αναφορικά με την έρευνα 

συγκρίσιμων στοιχείων ή τα εσωτερικά συγκρίσιμα στοιχεία που υποστηρίζουν το 

γεγονός ότι η τιμολόγηση για την εν λόγω συναλλαγή συνάδει με την αρχή των ίσων 

αποστάσεων.
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7. Τέλος, πρέπει να εμπεριέχεται στον Φάκελο κάθε αναφορά σε Συμφωνίες 

Προκαθορισμένων Τιμολογήσεων ή σε δικαστικές αποφάσεις που αφορούν στις τιμές 

που εφαρμόζονται στις ενδοομιλικές συναλλαγές (εάν υφίστανται) καθώς και η 

περιγραφή κάθε πολιτικής προσαρμογής της τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών 

συναλλαγών καθώς και η αιτιολόγηση για κάθε απόκλιση από το εύρος που συνάδει 

με την αρχή των ίσων αποστάσεων, όπως αυτό καθορίζεται βάσει των μελετών 

συγκριτικής έρευνας που αναφέρονται ανωτέρω. (Ξυδάς, 2016)

4.3. ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η συνήθης πρακτική στις διεθνείς συναλλαγές είναι η πραγματοποίηση οικονομικών 

δραστηριοτήτων από επιχειρήσεις μιας χώρας σε μία άλλη χώρα. Η έννοια της μόνιμης 

εγκατάστασης στην Ελλάδα των αλλοδαπών νομικών προσώπων, ορίζεται από τις διατάξεις 

του άρθρου 100 του ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) και του άρθρου 6 του ν. 4172/2013 (νέος Κ.Φ.Ε.). 

Στη περίπτωση που υπάρχουν Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με την χώρα 

εγκατάστασης της χώρας της έδρας της αλλοδαπής επιχείρησης υπερισχύει οι Σ.Α.Δ.Φ. 

Γενικότερα οι Συμβάσεις ακολουθούν το πρότυπο μοντέλου του ΟΟΣΑ για τις Συμβάσεις 

Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, καθώς και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Για θέματα ερμηνείας των συμβάσεων αυτών αρμόδια είναι η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων.

40

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:11 EEST - 34.220.209.173



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ -  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (Arm’s-Length 

Principle)

5.1. ΑΡΧΗ ΙΣΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (Arm’s-Length Principle)

Η βασική αρχή της λειτουργίας των επιχειρήσεων σε καθεστώς ελευθέρου ανταγωνισμού 

θεωρεί πως συναλλάσσονται μεταξύ τους σύμφωνα με την συνθήκη της προσφοράς και 

ζήτησης. Συνεπώς οι τιμές θα πρέπει να διαμορφώνονται στα πλαίσια της ικανοποίησης της 

συγκεκριμένης συνθήκης.

Επομένως και οι συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων εταιριών θα πρέπει να συμμορφώνονται 

με την παραπάνω αρχή παρέχοντας οικονομικές συνθήκες και τιμές τιμολόγησης 

συγκρίσιμες με εκείνες της ελεύθερης αγοράς.

Οι όροι των συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων εταιριών δεν θα πρέπει να διαφέρουν από 

τους όρους που θα εφαρμόζονταν μεταξύ ανεξάρτητων εταιριών που θα συναλλασσόταν 

μεταξύ τους υπό παρόμοιες συνθήκες (ΟΟΣΑ 2011)

Είναι εξαιρετικά αμφίβολο μία ανεξάρτητη εταιρία να τιμολογήσει τα προς πώληση προϊόντα 

της σε τιμές κατώτερες από εκείνες που διαμορφώνει ο ανταγωνισμός ή αντίστροφα η ίδια 

εταιρία πολύ δύσκολα θα προμηθευτεί προϊόντα σε τιμές υψηλότερες από τις διαμορφωθείσες 

στην ελεύθερη αγορά.

Ουσιαστικά, η αρχή των ίσων αποστάσεων αποτελεί την «υποχρέωση» των συνδεδεμένων 

εταιριών να τηρήσουν τις συνθήκες ελευθέρου ανταγωνισμού και στις μεταξύ τους 

συναλλαγές παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ενισχύουν την προσαρμογή 

τους στη συνθήκη αυτή.
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5.2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα επιλογής της μεθόδου ενδοομιλικής 

τιμολόγησης, ανάλογα με τη φύση και τον επιδιωκόμενο σκοπό τους, προκειμένου να 

επαληθεύσουν την τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων.

Τόσο οι οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές συναλλαγές (ΟΟΣΑ 2010α) όσο και το 

εγχειρίδιο για τις ενδοομιλικές συναλλαγές που εξέδωσε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 

(ΟΗΕ 2013) επικαλούνται πέντε (5) μεθόδους τιμολόγησης που είναι αποδεκτές για την 

συμμόρφωση των ενδοομιλικών συναλλαγών με την αρχή των ίσων αποστάσεων.

Α. Παραδοσιακές μέθοδοι

• Μέθοδος της Συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής (Comparable Uncontrolled Price - 

CUP)

• Μέθοδος της Τιμής μεταπώλησης μείον (Resale Price Method - RPM)

• Μέθοδος του Κόστος συν κέρδος (Cost Plus Method)

Β. Μέθοδοι βασιζόμενοι στα κέρδη

• Μέθοδος του καθαρού περιθωρίου κέρδους συναλλαγής (Transactional Net Margin 

Method - TNMM)

• Μέθοδος επιμερισμού του κέρδους (Rrofit split Method - RSM)

Γ. Επίσης αναφέρονται και άλλες μέθοδοι οι οποίες είναι σύμφωνες με την αρχή των 

ίσων αποστάσεων.
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Πίνακς 2 : Μέθοδοι ενδοομιλικών συναλλαγών

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Είναι ξεκάθαρο πως δεν καλύπτουν όλες οι μέθοδοι κάθε περίπτωση τεκμηρίωσης 

ενδοομιλικών συναλλαγών αλλά και δεν αποδεικνύεται ότι κάποια υπολείπεται των 

υπολοίπων. Αντίθετα η εφαρμογή της κάθε μιας χωριστά θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη 

φύση της συναλλαγής όπως η τελευταία προκύπτει μέσω της λειτουργικής ανάλυσης, του 

εύρους των συγκρίσιμων τιμών (εξαρτημένων και ανεξάρτητων) και της αξιοπιστίας των 

αναγκαίων προσαρμογών εφόσον απαιτούνται.

Οι παραδοσιακές μέθοδοι τεκμηρίωσης των συναλλαγών θεωρούνται αμεσότερες για την 

διαπίστωση τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων. Ειδικότερα, όταν υπάρχει δυνατότητα 

επιλογής μεταξύ μιας παραδοσιακής μεθόδου και μιας μεθόδου που βασίζεται στα κέρδη, 

προτείνεται η επιλογή της παραδοσιακής μεθόδου (ΟΟΣΑ, 2010α)

Παρότι παρέχεται στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις και τους ομίλους η δυνατότητα εφαρμογής 

άλλων μεθόδων παρόλα αυτά δεν πρέπει να υποκαθίσταται οποιαδήποτε από τις 

προτεινόμενες μεθόδους του ΟΟΣΑ όταν αυτές έχουν εφαρμογή.

Μέθοδος της Συγκρίσιμης μη 
ελεγχόμενης τιμής 
(Comparable Uncontrolled Price 
- CUP)

Μέθοδος της Τιμής 
μεταπώλησης
(Resale Price Method - RPM)

Μέθοδος υπολογισμού του 
επιπλέον κόστους 
(Cost Plus Method)

Πηγή: World bank

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 

ΚΕΡΔΗ

Μέθοδος του καθαρού περιθωρίου 
κέρδους συναλλαγής 
(Transactional Net Margin Method - 
TNMM)

Μέθοδος επιμερισμού του κέρδους 
(Rrofit split Method - RSM)
-  Contribution analysis
-  Residual analyses

ΆΛΛΕΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ

Υπό την

προϋπόθεση

πως

ικανοποιείται 

η αρχή των 

ίσων

αποστάσεων
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5.2.1 Έ ννοια  της συγκρισιμότητας (συγκριτική ανάλυση)

Αποτελεί τον θεμελιώδη παράγοντα για την εφαρμογή της αρχής των ίσων αποστάσεων. Η 

δυνατότητα σύγκρισης μίας εξαρτημένης συναλλαγής με αντίστοιχες ανεξάρτητες αποτελεί 

προϋπόθεση ελέγχου των ενδοομιλικών συναλλαγών στα πλαίσια και τις απαιτήσεις της 

αρχής ίσων αποστάσεων.

Ουσιαστικά, δεν απαιτείται ταύτιση εξαρτημένων και ανεξάρτητων τιμών. Αρκεί από τη 

σύγκριση να προκύπτει ότι δεν επηρεάζεται η συνθήκη που ελέγχεται (περιθώριο κέρδους, 

τιμή) ή ότι μπορεί βάση λογικής να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες προσαρμογές για τον 

περιορισμό των διαφορών (ΟΟΣΑ 2010b).

Σχεδόν το σύνολο των χωρών που ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ έχουν 

τηρήσει και τους πέντε κύριους παράγοντες συγκρισιμότητας όπως αυτοί διατυπώθηκαν από 

τον οργανισμό (ΟΟΣΑ 2011) και αφορούν :

i. Τα χαρακτηριστικά των μεταβιβαζόμενων στοιχείων

ii. Τις λειτουργίες και κινδύνους που αναλαμβάνει η επιχείρηση

iii. Τους όρους των συναλλαγών

iv. Το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι συναλλαγές 

ν. Τη στρατηγική της εταιρίας

Προκειμένου να αξιολογηθεί η αξιοπιστία της επιλεγόμενης μεθόδου τεκμηρίωσης, πρέπει να 

ληφθούν υπόψη δύο σημαντικοί παράγοντες:

α) ο βαθμός συγκρισιμότητας μεταξύ των ελεγχόμενων και μη ελεγχόμενων συναλλαγών 

και

β) η ακρίβεια και η πληρότητα των διαθέσιμων στοιχείων.

Επειδή η επιλογή της πιο κατάλληλης μεθόδου συνεπάγεται μια δοκιμή σχετικής αξίας, η 

μέθοδος η οποία μπορεί να μην θεωρείται η καταλληλότερη δεν απορρίπτεται παρά μόνο αν
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αποδειχθεί πως κάποια άλλη μέθοδος είναι περισσότερο αξιόπιστη ή παρέχει καλύτερη 

εκτίμηση της αρχή των ίσων αποστάσεων.

5.2.2. Χαρακτηριστικά των αγαθών που επηρεάζουν τη σύγκριση των τιμών

Κατά κύριο λόγο η σύγκριση μεταξύ συνδεδεμένων και ανεξαρτήτων τιμών εστιάζεται στην 

αξία αυτών. Πέρα από τη σύγκριση των αξιών υπάρχουν και επιπλέον χαρακτηριστικά που 

πρέπει να ληφθούν υπόψη ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Χαρακτηριστικά στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές συναλλαγές 

(ΟΟΣΑ 2010“) αναφέρεται πως εξετάζονται:

• Σε περίπτωση ενσώματων αγαθών τα φυσικά χαρακτηριστικά, η ποιότητα και η 

αξιοπιστία

• Στην περίπτωση υπηρεσιών η φύση και έκταση αυτών

• Σε περίπτωση άυλου αγαθού η μορφή, ο τύπος, η διάρκεια και το αναμενόμενο 

όφελος

Η σημαντικότητα των παραπάνω παραμέτρων διαφοροποιείται ανάλογα με τη μέθοδο 

ενδοομιλικής τιμολόγησης που χρησιμοποιείται.

5.2.3 Βασικές προσαρμογές που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με την αρχή των ίσων 

αποστάσεων

Σε περίπτωση που δεν τεκμηριώνεται η αρχή των ίσων αποστάσεων και απαιτούνται 

προσαρμογές για την εφαρμογή της, τότε αυτές διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες 

(World bank, 2016):

• Πρωτογενής προσαρμογή (Primary Adjustments) από τη φορολογική διοίκηση για 

την αύξηση του φορολογητέου εισοδήματος ενός φορολογούμενου σύμφωνα με την 

αρχή του πλήρους ανταγωνισμού
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• Αντισταθμιστική προσαρμογή (Compensating Adjustments) στην οποία ένας 

φορολογούμενος αναφέρει μια τιμή μεταβίβασης για φορολογικούς σκοπούς που 

διαφέρει από το ποσό που πράγματι χρεώνεται μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων

• Αντίστοιχη προσαρμογή (Corresponding Adjustments) στη φορολογική υποχρέωση 

συνδεδεμένης επιχείρησης που αντιστοιχεί σε μια πρωτογενή προσαρμογή που 

πραγματοποιείται σε σχέση με άλλη συνδεδεμένη επιχείρηση έτσι ώστε η κατανομή 

των κερδών μεταξύ των επιχειρήσεων να είναι συνεπής

• Δευτερογενής προσαρμογή (Secondary Adjustments) που προκύπτει από η επιβολή 

φόρου σε δευτερεύουσα συναλλαγή (δηλ. μια ενδοομιλική συναλλαγή που επιδιώκει 

να καταστήσει την πραγματική κατανομή των κερδών συμβατή με την αρχική 

προσαρμογή)

5.3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ

5.3.1 Γενικά σχόλια

Οι προτεινόμενες μέθοδοι τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών που προτείνει ο 

ΟΟΣΑ αποτελούν σημαντικά βοηθήματα για την εξασφάλιση της αρχής των ίσων 

αποστάσεων από συνδεδεμένες επιχειρήσεις και ομίλους εταιριών.

Οι κατευθυντήριες γραμμές δεν εξασφαλίζουν την αποκλειστικότητα ή την ορθότητα 

οποιασδήποτε μεθόδου έναντι των υπολοίπων. Αντίθετα, η άριστη επιλογή είναι απόρροια 

του βαθμού αξιοπιστίας που η μέθοδος θα προσδώσει στην προσπάθεια τήρησης της αρχής 

των ίσων αποστάσεων και εξαρτάται από τις συνθήκες που υπαγόρευσαν τη συγκεκριμένη 

επιλογή.

Συνεπώς η αξιολόγηση της κατάλληλης μεθόδου εξαρτάται από δύο ουσιαστικούς 

παράγοντες:

α) το βαθμό συγκρισιμότητας μεταξύ των ελεγχόμενων και μη ελεγχόμενων 

συναλλαγών και
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β) την ακρίβεια και πληρότητα των διαθέσιμων στοιχείων.

5.3.2. Παραδοσιακές ή κλασσικές μέθοδοι

i. Μέθοδος της Συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής (Comparable Uncontrolled Price - 

CUP)

Η μέθοδος CUP ελέγχει τις τιμές στις οποίες πουλήθηκαν τα αγαθά ή υπηρεσίες μιας 

εξαρτημένης συναλλαγής με αντίστοιχες συγκρίσιμες τιμές αγαθών ή υπηρεσιών 

ανεξαρτήτων συναλλαγών με παρόμοια χαρακτηριστικά. (ΟΟΣΑ 2015)

Εφόσον υπάρχουν συγκρίσιμες τιμές μη ελεγχομένων συναλλαγών η συγκεκριμένη μέθοδος 

θεωρείται η αμεσότερη και αξιόπιστη έναντι των υπολοίπων (ΟΟΣΑ 2010“ ).

Οι Οδηγίες συστήνουν ότι «όπου καθίσταται εφικτός ο εντοπισμός συγκρίσιμων μη 

ελεγχόμενων συναλλαγών, η μέθοδος CUP είναι ο πλέον άμεσος και αξιόπιστος τρόπος 

εφαρμογής της αρχής των ίσων αποστάσεων. Συνεπώς, σε ανάλογες περιπτώσεις η μέθοδος 

CUP προτιμάται έναντι των υπόλοιπων μεθόδων» .

Εάν οι συγκρινόμενες τιμές συμπίπτουν τότε προκύπτει το συμπέρασμα πως οι συνδεδεμένες 

εταιρίες τηρούν την αρχή των ίσων αποστάσεων στην μεταξύ τους τιμολόγηση. Όταν όμως 

προκύπτει διαφορά μεταξύ της ενδοομιλικής τιμής και της αντίστοιχης που διαμορφώνεται σε 

συνθήκες ανταγωνισμού συνεπάγεται πως οι συνδεδεμένες εταιρίες παρεκκλίνουν από την 

αρχή των ίσων αποστάσεων και θα πρέπει η ενδοομιλική τιμολόγηση να αναπροσαρμοστεί 

ανάλογα.

Για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε 

στοιχεία που προκύπτουν από τις συναλλαγές της συνδεδεμένης εταιρίας με ανεξάρτητη 

(εσωτερικά) ή στοιχεία που προκύπτουν από συναλλαγές μεταξύ εταιριών άσχετων με τη 

συνδεδεμένη (εξωτερικά).

Το πρόβλημα εφαρμογής της συγκεκριμένης μεθόδου σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί η 

έλλειψη συγκριτικών στοιχείων .
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Στην περίπτωση που υφίστανται διαφορές για τις οποίες δεν είναι δυνατό να γίνουν 

αναμορφώσεις με αξιόπιστο τρόπο, η μέθοδος CUP γενικότερα δεν θα παρέχει ένα αξιόπιστο 

αποτέλεσμα που να συνάδει με την αρχή των ίσων αποστάσεων.

Παράδειγμα 1

Η Εταιρεία Α και η Εταιρεία Β είναι συνδεδεμένα μέρη.

Η εταιρία Α κατασκευάζει τα προϊόντα 1 και 2 τα οποία πουλάει στη συνδεδεμένη εταιρία Β 

η οποία με τη σειρά της τα εμπορεύεται στην αγορά.

Ταυτόχρονα η εταιρία Α πουλά :

• το προϊόν 1 στην εταιρία Γ η οποία είναι είναι μη ελεγχόμενη εταιρία.

• Το προϊόν 2 στην εταιρία Δ η οποία είναι είναι μη ελεγχόμενη εταιρία.

Κατά την ελεγχόμενη χρονιά η Α πούλησε τις εξής ποσότητες των προϊόντων 1 και 2:

Προϊόν 1

• Ποσότητα 90 τεμαχίων στη συνδεδεμένη Β προς 10€/τεμ.

• Ποσότητα 200 τεμαχίων στη μη ελεγχόμενη Γ προς 8€/τεμ.

Η πολιτική της εταιρίας Α παρέχει έκπτωση 20% στους πελάτες της εφόσον η αγορά 

υπερβαίνει τα 50 τεμάχια ανά έτος.

Προϊόν 2

• Ποσότητα 40 τεμαχίων στη συνδεδεμένη Β προς 5€/τεμ.

• Ποσότητα 120 τεμαχίων στη μη ελεγχόμενη Δ προς 5€/τεμ.

Πραγματοποιώντας ανάλυση συγκρισιμότητας των τιμών μεταξύ συνδεδεμένων και μη 

εταιριών προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

• Οι τιμές πώλησης του προϊόντος 2 είναι άμεσα συγκρίσιμες (ίσες) μεταξύ 

συνδεδεμένων προμηθευτών και μη.
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Συνεπώς η αρχή των ίσων αποστάσεων τηρείται.

• Από τις τιμές πώλησης του προϊόντος 1 προκύπτει διαφορά μεταξύ τιμής πώλησης 

στη συνδεδεμένη εταιρία Β και την ανεξάρτητη Γ.

Επομένως δεν τηρείται η αρχή των ίσων αποστάσεων και απαιτούνται επιπλέον 

προσαρμογές.

Από τις επιπλέον προσαρμογές που πραγματοποιούνται προκύπτει ότι ορθώς η τιμή πώλησης 

προς την εταιρία Γ διαμορφώθηκε σε 8€/τεμ καθώς υπολογίστηκε έκπτωση 20% επί της τιμής 

λόγω αγοράς μεγαλύτερης των 50 τεμαχίων.

Συνεπώς, για να τηρηθεί η αρχή των ίσων αποστάσεων θα πρέπει και η τιμολόγηση των 

πωληθέντων ποσοτήτων προς τη συνδεδεμένη Γ να είναι 8€/τεμάχιο λαμβάνοντας την 

έκπτωση 20% καθότι η αγορά ξεπέρασε τα 50 τεμάχια.

Επομένως τα κέρδη της εταιρίας Β θα πρέπει να αυξηθούν κατά τη διαφορά (10€-8€) X 90 

τεμάχια = 180€ ενώ κατά το ίδιο ποσό θα πρέπει να μειώσει τα κέρδη της η Α.

ii. Μέθοδος της Τιμής μεταπώλησης (Resale Price Method - RPM)

Η συγκεκριμένη μέθοδος ασχολείται με την τιμή που ένα αγαθό που αποκτήθηκε από 

συνδεδεμένη επιχείρηση και στη συνέχεια μεταπωλείται σε μία ανεξάρτητη. Από την τελική 

τιμή (τιμή μεταπώλησης) αφαιρείται ένα περιθώριο κέρδους το οποίο αντιπροσωπεύει το 

σύνολο του κόστους πωληθέντων και όλα τα λειτουργικά και μη έξοδα με τα οποία 

επιβαρύνθηκε ο τελικός προμηθευτής προκειμένου να οδηγηθεί στο επιδιωκόμενο περιθώριο 

κέρδους. (ΟΟΣΑ 2015)

Ουσιαστικά, το μικτό περιθώριο κέρδους του ελεγχόμενου συγκρίνεται με το αντίστοιχο 

περιθώριο κέρδους μιας ανεξάρτητης συναλλαγής.

Για τη σύγκριση μπορεί να ληφθεί υπόψη είτε το μεικτό περιθώριο κέρδους της 

συνδεδεμένης (εσωτερικά συγκριτικά) είτε ανεξάρτητων επιχειρήσεων (εξωτερικά 

συγκριτικά)
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Σχήμα 6: Μέθοδος τιμής μεταπώλησης βασιζόμενη σε εσωτερικά συγκριτικά 

στοιχεία

Περιθώριο τιμής 
επαναπώλησης 
του προϊόντος Α

επαναπώλησης 
του προϊόντος 
της
ανεξάρτητης

Σχήμα 7: Μέθοδος τιμής μεταπώλησης βασιζόμενη σε εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία

εξαρτημένη ελεγχόμενη

συναλλαγή εταιρία

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ Α

>
ΣΥΝ ΔΕΔΕΜΕΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ Β μεταπώληση

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

Περιθώριο τιμής 

επαναπώλησης

ανεξάρτητη

συναλλαγή

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ

Περιθώριο τιμής 

μεταπώληση επαναπώλησης

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

Πηγή : World Bank

Η RPM δίνει έμφαση στις λειτουργίες που πραγματοποιεί ο διανομέας ή ο μεταπωλητής και 

δεν στηρίζει τη σύγκριση στη φύση αυτή καθεαυτή των αγαθών όπως η μέθοδος CUP.
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Τα κύρια πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι:

• Η έλλειψη επιπλέον μεταβλητών που να επηρεάζουν την τελική τιμή μεταπώλησης 

καθώς λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο περιθώριο κέρδους

• Υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα συγκριτικών στοιχείων σε σχέση με τη μέθοδο 

CUP καθώς λαμβάνεται υπόψη η τιμή μεταπώλησης (τελική τιμή).

Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει εφαρμογή κυρίως σε περιπτώσεις που ο τελικός μεταπωλητής 

δεν δημιουργεί επιπρόσθετη αξία ή αυτή είναι ελάχιστη στη διαμόρφωση της τελικής τιμής 

(υπηρεσίες μάρκετινγκ).

Χρίζει ιδιαίτερης προσοχής η εφαρμογή της εξαιτίας της μονόπλευρης προέλευσης των 

στοιχείων με αποτέλεσμα ανάλογα με τη λογιστική πολιτική και τη σύνθεση του μικτού 

περιθωρίου κέρδους να υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγήσει σε ακραία συμπεράσματα (ζημιές ή 

υπερβολικά κέρδη).

Παράδειγμα

Οι εταιρίες Α και Β αποτελούν συνδεδεμένα μέρη. Η Α παράγει το τελικό προϊόν 1 το οποίο 

πουλά στη Β. Η δεύτερη με τη σειρά της χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε προσαρμογή 

μεταπουλά το προϊόν 1 στην αγορά.

Επιπλέον, στην αγορά δραστηριοποιούνται και οι ανεξάρτητες εταιρίες Γ και Δ οι οποίες 

πουλούν το προϊόν 2 (η Γ) και 3 (η Δ). Τα προϊόντα 2 και 3 έχουν τα ίδια τεχνικά 

χαρακτηριστικά και προδιαγραφές με το προϊόν 1.

Σύμφωνα με τα παραπάνω τα προϊόντα 1, 2 και 3 είναι συγκρίσιμα. Επιπλέον προκύπτει ότι η 

Β είναι η ελεγχόμενη εταιρία αναφορικά με την τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων.

Από τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων προκύπτουν τα κάτωθι:

ΕΤΑΙΡΙΑ Β ΕΤΑΙΡΙΑ Γ ΕΤΑΙΡΙΑ Δ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 100.000,00 50.000,00 200.000,00

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 90.000,00 40.000,00 170.000,00

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ 10% 20% 15%
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Από τα παραπάνω προκύπτει πως το περιθώριο της τιμής μεταπώλησης της εταιρίας Β 

υπολείπεται του περιθωρίου εντός too οποίου διαμορφώνεται to αντίστοιχο των ανεξαρτήτων 

εταιριών Γ και Δ (15%-20%). Συνεπώς για την τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων είναι 

απαραίτητη η αναπροσαρμογή του σχετικού περιθωρίου της εταιρίας Β.

iii. Μέθοδος του Κόστος συν κέρδος (Cost Plus Method)

Η συγκεκριμένη μέθοδος λαμβάνει υπόψη το συνολικό κόστος (έμμεσο και έμμεσο) με το 

οποίο επιβαρύνθηκε ένα αγαθό ή υπηρεσία που πωλείται σε συνδεδεμένη επιχείρηση. Στο 

κόστος που επιβαρύνει τη εξαρτημένη συναλλαγή προστίθεται και ένα περιθώριο κέρδους 

(mark up) το οποίο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το περιθώριο κέρδους που θα προέκυπτε 

από μία αντίστοιχη συναλλαγή με ανεξάρτητη επιχείρηση.

Είναι κυρίως χρήσιμη «όπου τα ημιτελή προϊόντα πωλούνται μεταξύ συνδεδεμένων μερών, 

όταν τα συνδεδεμένα μέρη έχουν συνάψει από κοινού συμβάσεις παροχής διευκόλυνσης ή 

μακροπρόθεσμες συμβάσεις αγοράς και προμήθειας, ή όπου η ελεγχόμενη συναλλαγή αφορά 

στην παροχή υπηρεσιών» (ΟΟΑΣΑ 2015).

Η εφαρμογή της CPM έχει ως βάση αφετηρίας το κόστος πωλήσεων του παρόχου των 

υπηρεσιών καταλήγοντας στο περιθώριο κέρδους.

Συνεπώς η σύγκριση αφορά το περιθώριο κέρδους μεταξύ της εξαρτημένης και μιας 

αντίστοιχης ανεξάρτητης συναλλαγής

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές μία ελεγχόμενη συναλλαγή είναι συγκρίσιμη με μία 

ανεξάρτητη εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Όποιες διαφορές (εφόσον) προκύπτουν μεταξύ των συγκρινόμενων συναλλαγών δεν 

επηρεάζουν ουσιαστικά το περιθώριο κέρδους σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς

2. Υπάρχει η δυνατότητα παρέμβασης με σκοπό την εξάλειψη των διαφορών 

Τα κρίσιμα στοιχεία της μεθόδου είναι:

• Λογιστική συνέπεια.
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Ειδικά εάν οι λογιστικές μέθοδοι και πρακτικές της εξαρτημένης και της 

ανεξάρτητης αρχής διαφέρουν τότε πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές

• Ο προσδιορισμός του κόστους.

Πολλές φορές ο προσδιορισμός του κόστους μπορεί να μην αποτελεί τον 

καθοριστικό παράγοντα προσδιορισμού της τελικής τιμής πώλησης λόγω (συνθήκες 

ανταγωνισμού ή ανακάλυψη που περιορίζει το κόστος έρευνας)

Συγκριτικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται μπορεί να προέρχονται από τη σύγκριση του 

περιθωρίου κέρδους της ελεγχόμενης συναλλαγής σε σχέση με ανεξάρτητες (εσωτερική) ή 

από τη σύγκριση του περιθωρίου κέρδους ανεξαρτήτων συναλλαγών.

Παράδειγμα

Γενικές πληροφορίες

Οι εταιρίες Κ και Λ είναι συνδεδεμένα μέρη.

Η εταιρεία Κ κατασκευάζει ρούχα που πωλεί στην εταιρεία Λ (τον μοναδικό πελάτη της) με 

βάση τις προδιαγραφές στις παραγγελίες της εταιρείας Λ. Συνεπώς, η εταιρεία Κ θεωρείται 

κατασκευαστής βάση παραγγελίας και συμφωνίας (φασόν).

Η εταιρεία Λ σχεδιάζει τα ρούχα, κατέχει το σχετικό άυλο περιουσιακό στοιχείο και 

καταθέτει παραγγελίες στην εταιρεία Κ, προσδιορίζοντας το σχέδιο, τις ποσότητες και την 

ποιότητα.

Η εταιρεία Λ διανέμει τα ρούχα που αγοράζονται από την εταιρεία Κ σε όλο τον κόσμο.

Δεδομένου ότι η Εταιρεία Κ είναι ο προμηθευτής των προϊόντων, αποτελεί την 

ελεγχόμενη εταιρεία για την εφαρμογή της μεθόδου cost-plus.

Η εταιρεία X, η εταιρεία Y και η εταιρεία Z είναι ανεξάρτητοι κατασκευαστές που 

λειτουργούν στην ίδια τοπική αγορά στην οποία λειτουργεί η εταιρεία Κ.
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Μια ανάλυση συγκρισιμότητας προσδιορίζει ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητές τους 

είναι συγκρίσιμες με εκείνες της Εταιρείας Κ σε σχέση με τα ρούχα που κατασκευάζει και 

πωλεί στην Εταιρεία Λ.

Τα οικονομικά δεδομένα των εταιριών είναι τα ακόλουθα:

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(CPM)

Κ 100.000 125.000 25%

X 50.000 65.000 30% V
Υ 150.000 210.000 40% V
Ζ 80.000 120.000 50% V

Παρατηρήσεις:

Από τα συγκριτικά στοιχεία των τριών ανεξαρτήτων εταιριών προκύπτει ότι το CPM της 

ελεγχόμενης υπολείπεται καθώς το ανεκτό εύρος των ανεξαρτήτων κυμαίνεται από 30%- 

50%.

Συνεπώς, για την τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων απαιτείται αναπροσαρμογή του 

CPM της ελεγχόμενης προκειμένου να βρεθεί εντός του εύρους 30%-50%. Γεγονός που θα 

οδηγήσει σε αύξηση των κερδών της Κ και σε αντίστοιχη μείωση των κερδών της 

εξαρτημένης εταιρίας Λ.

5.3.3 Συναλλακτικές μέθοδοι που βασίζονται στα κέρδη

i. Μέθοδος του Επιμερισμου του Κέρδους (Profit Split Method / “PSM”) (ΟΟΣΑ, 2015)

Στη συγκεκριμένη μέθοδος αρχικά αθροίζονται συνολικά τα κέρδη ενός ομίλου επιχειρήσεων 

που αποτελούν προϊόν ελεγχομένων δραστηριοτήτων και στη συνέχεια κατανέμονται μεταξύ 

των συγγενών εταιρειών με διαδικασίες που θα επιτελούσαν ανεξάρτητες εταιρείες.

Η συγκεκριμένη μέθοδος ακολουθείται όταν τα συνδεδεμένα μέρη συνεισφέρουν εξίσου σε 

άυλα περιουσιακά στοιχεία.
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Συγκριτικά στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι οι δαπάνες έρευνας και 

τεχνολογίας, το προσωπικό που ασχολείται από κοινού στις συγγενείς εταιρείες, οι 

λειτουργικές δαπάνες (εσωτερικά συγκριτικά στοιχεία).

Χρησιμοποιείται όταν υπάρχει έλλειψη συγκριτικών στοιχείων προκειμένου να υιοθετηθεί 

μία παραδοσιακή μέθοδο και με τη χρήση της δεν προκύπτουν ακραία αποτελέσματα.

Το βασικό πρόβλημα στη χρήση της μεθόδου πηγάζει από αδυναμία εκτίμησης της αξίας των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων και από τη δυνατότητα διαχωρισμού των λειτουργικών 

δαπανών μεταξύ συνδεδεμένων μερών.

ii. Μέθοδος του καθαρού περιθωρίου κέρδους συναλλαγής (Transactional Net Margin 

Method - TNMM)

H TNMM έχει ως βάση υπολογισμού το καθαρό περιθώριο κέρδους σε σχέση με έναν 

προσαρμοσμένο δείκτη ανάλογα με τη φύση και το είδος της συναλλαγής. Το αποτέλεσμα 

του υπολογισμού της ελεγχόμενης συναλλαγής θα συγκριθεί με αντίστοιχη ανεξάρτητη 

συναλλαγή. Διαφοροποιείται από τις μεθόδους Cost Plus και RPM διότι οι τελευταίες 

χρησιμοποιούν ως βάση υπολογισμού το μεικτό περιθώριο κέρδους.

H προσαρμογή του δείκτη πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία των συναλλαγών που 

χρησιμοποιήθηκαν και τους αντίστοιχους κινδύνους.

Οι βασικές σταθμίσεις που πραγματοποιούνται είναι οι ακόλουθες:

• Το χρησιμοποιούμενο κεφάλαιο (Return of capital employed -  ROCE) στις 

περιπτώσεις κατασκευών

• Τα χρησιμοποιούμενα πάγια (Return On Assets -  ROA) στις περιπτώσεις εντάσεως 

χρήσεις κεφαλαίων

• Το λειτουργικό κέρδος (Return on sales -  ROS) σε δραστηριότητες διανομής

• Το συνολικό κόστος (Return on Total Costs -  ROTC) σε φορείς παροχής υπηρεσιών 

και παραγωγούς
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• Χρήση του δείκτη berry. Οι δείκτες Berry προκύπτουν ως ποσοστό του μικτού 

κέρδους ως προς τα λειτουργικά έξοδα. Έχει εφαρμογή κυρίως για ενδιάμεσες 

δραστηριότητες, όταν ένας φορολογούμενος αγοράζει αγαθά από μια συνδεδεμένη 

επιχείρηση και τα μεταπωλεί σε άλλες συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Η εφαρμογή της ΤΝΜΜ υπερτερεί έναντι των άλλων μεθόδων (CUP, Cost plus) λόγω της 

δυνατότητας άντλησης περισσοτέρων συγκρίσιμων πληροφοριών εξαιτίας του γεγονότος ότι 

το καθαρό περιθώριο κέρδους δεν επηρεάζεται από διαφορές στην ποιότητα των αγαθών ή 

υπηρεσιών.

Επίσης η μέθοδος TNMM είναι αρκετά ευέλικτη στην εφαρμογή της, δεδομένου ότι το 

καθαρό περιθώριο μπορεί να συγκριθεί με διαφορετικές βάσεις ανάλογα με τον επιλεγμένο 

χρηματοοικονομικό δείκτη (επιτρέποντας, για παράδειγμα, την επιλογή του προμηθευτή ή 

του αγοραστή στην ελεγχόμενη συναλλαγές ως συμβαλλόμενο μέρος. Ως αποτέλεσμα αυτής 

της ευελιξίας και της σχετικής διαθεσιμότητας πληροφοριών, η TNMM είναι μία από τις 

πλέον κοινώς εφαρμοζόμενες μεθόδους στην πράξη (Cooper and Agarwal 2011).

Δεδομένου ότι η TNMM είναι μέθοδος μονής όψης, υπάρχει η πιθανότητα το επιλεγμένο 

καθαρό περιθώριο λόγω της βάσης που θα χρησιμοποιηθεί να οδηγεί σε ακραίο αποτέλεσμα 

για το άλλο συνδεδεμένο μέρος (δηλ. απώλεια ή ακραία κερδοφορία).

Στην περίπτωση εφαρμογής της μεθόδου τα συγκριτικά στοιχεία που προκύπτουν έχουν ένα 

μεγάλο εύρος τιμών τότε για την εφαρμογή της αρχής των ίσων αποστάσεων απορρίπτονται 

το σύνολο των τιμών που βρίσκονται κάτω και πάνω από το 25% του συνόλου με τη χρήση 

τεταρτημορίων.

Για την τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων αποδεκτές είναι όσες τιμές βρίσκονται 

μεταξύ δευτέρου και τρίτου τεταρτημορίου με επαρκής αιτιολόγηση. Ενώ στην περίπτωση 

που η φορολογική αρχή δεν αποδεχτεί τη συγκεκριμένη τιμή τότε επιλέγεται η τιμή της 

διαμέσου.

Παράδειγμα 1

Η Εταιρεία Α και η Εταιρεία Β είναι συνδεδεμένα μέρη.
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Η εταιρεία Β σχεδιάζει τα προϊόντα , κατέχει το σχετικό άυλο περιουσιακό στοιχείο και 

καταθέτει παραγγελίες στην εταιρεία Α, προσδιορίζοντας τις ποσότητες και την ποιότητα.

Η εταιρία Α κατασκευάζει το προϊόν το οποία πουλάει στη συνδεδεμένη εταιρία Β η οποία 

με τη σειρά της τα εμπορεύεται στην αγορά.

Ταυτόχρονα στην ανεξάρτητη αγορά δραστηριοποιούνται άλλες πέντε εταιρίες (Γ,Δ,Ε,Ζ,Η) οι 

οποίες πουλούν στην αγορά προϊόν πλήρως συγκρίσιμο με αυτό που πουλά η Β.

Για τις ανάγκες της εφαρμογής της μεθόδου ΤΝΜΜ η Α αποτελεί την ελεγχόμενη εταιρία με 

υπολογισμό του δείκτη απόδοσης του συνολικού κόστους, δηλαδή:

Καθαρό κέρδος / συνολικό κόστος (Return on Total Costs -  ROTC)

Για τις ανάγκες του παραδείγματος αναφέρεται ότι η το συνολικό κόστος της ελεγχόμενης 

συναλλαγής ανέρχεται σε 19.600€ τα οποία αναλύονται ως εξής:

- Κόστος πωληθέντων 14.000 —► Συνολικό κόστος παραγωγής =

- Λειτουργικά έξοδα 4.480 ----- - 14.000 + 4.480 = 18.480

- Κέρδος από την πώληση 1.120

Σύνολο 19.600 R.O.C = 6.06%

Η αντίστοιχη απόδοση του συνολικού κόστους παραγωγής των ανεξαρτήτων -  

συγκρινόμενων εταιριών για την ίδια περίοδο είναι η εξής:

• Εταιρία Γ : 8,13%

• Εταιρία Δ : 9,72%

• Εταιρία Ε : 10,98% Εύρος διακύμανσης τιμών που ικανοποιούν την αρχή

• Εταιρία Ζ : 11,10% των ίσων αποστάσεων 8,13% - 11,10%

• Εταιρία Η : 10,50%

Επομένως, η απόδοση του συνολικού κόστους προσαρμογής της ελεγχόμενης εταιρίας Α 

(ROC = 6.06%) βρίσκεται εκτός του εύρους ικανοποίησης της αρχής των ίσων αποστάσεων.

Συνεπώς απαιτείται προσαρμογή.
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Στις περιπτώσεις προσαρμογής συνήθως επιλέγεται η τιμή της διαμέσου των συγκρινόμενων 

εταιριών. Στο παράδειγμά μας αυτή είναι το ποσοστό 10,50%.

Άρα η προσαρμογή στη μέση τιμή για την εταιρία Α θα είναι:

18.480 X (10,50%-6,06%) = 820.512

Αρχικά ποσά Αναπροσαρμογή Ποσά μετά την

αναπροσαρμογή

Κόστος πωληθέντων 14.000 14.000,00

Λειτουργικά έξοδα 4.480 4.480,00

Κέρδος από την πώληση 1.120 813,12 1.933,12

Σύνολο 19.600 813,12 20.413,12

Άρα το κέρδος για την ελεγχόμενη εταιρία Α θα αυξηθεί κατά 813,12 ενώ κατά το ίδιο ποσό 

θα μειωθεί το κέρδος της συνδεδεμένης εταιρίας Β.

5.3.4 Μέθοδοι εκτός οδηγιών Ο.Ο.Σ.Α.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν μεθόδους που δεν περιγράφονται στις οδηγίες του 

Ο.Ο.Σ.Α., όπου μπορούν να αποδείξουν ότι αυτές ικανοποιούν επίσης την αρχή των ίσων 

αποστάσεων και ότι είναι πλέον κατάλληλες για τα περιστατικά και τις συνθήκες της 

υπόθεσης από ότι οποιαδήποτε άλλη μέθοδο περιγράφεται στις οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α.

Άλλες μέθοδοι μπορεί να είναι απαραίτητες στην πράξη λόγω ιδιαίτερων γεγονότων και 

περιστάσεων. Η χρήση τους συχνά προβλέπεται από το εσωτερικό δίκαιο των χωρών και σε 

ορισμένες χώρες καθορίζονται άλλες μέθοδοι.

Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις τιμές μεταβίβασης (2010α, παράγραφος 2.9) 

παρέχουν τα ακόλουθα σχετικά με τη χρήση "άλλων μεθόδων": 

«Οι ομάδες MNE διατηρούν την ελευθερία να εφαρμόζουν μεθόδους που δεν περιγράφονται 

στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές (εφεξής «άλλες μέθοδοι») για τον καθορισμό των τιμών, 

υπό την προϋπόθεση ότι οι τιμές αυτές ικανοποιούν την αρχή του των ίσων αποστάσεων 

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές. Αυτές οι άλλες μέθοδοι δεν θα πρέπει, ωστόσο, να
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χρησιμοποιούνται για να αντικαταστήσουν τις μεθόδους που αναγνωρίζονται από το ΟΟΣΑ, 

όταν αυτές είναι καταλληλότερες για τα πραγματικά περιστατικά και τις περιστάσεις της 

υπόθεσης».

Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι, η επιλογή τους θα πρέπει να 

υποστηρίζεται από μια επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο οι μέθοδοι που έχουν 

αναγνωριστεί από το ΟΟΣΑ θεωρήθηκαν λιγότερο κατάλληλες ή μη βιώσιμες στις 

περιστάσεις της υπόθεσης και του λόγου για τον οποίο η επιλεγείσα άλλη μέθοδος 

θεωρήθηκε ότι παρέχει καλύτερη λύση.

5.4. Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ 9 ΒΗΜΑΤΩΝ

Η συγκριτική ανάλυση διαδραματίζει τον βασικότερο ρόλο προκειμένου να διαπιστωθεί η 

ικανοποίηση της αρχής των ίσων αποστάσεων με την επιλογή της μεθόδου ενδοομιλικής 

τιμολόγησης.

Ουσιαστικά πρόκειται για την διαδικασία εξεύρεσης εξωτερικών συναλλαγών που να 

χαρακτηρίζονται από παρόμοια χαρακτηριστικά με τις συνδεδεμένες συναλλαγές. Τέτοιου 

είδους χαρακτηριστικά θεωρούνται η τιμή τιμολόγησης, οι όροι και οι βάση των οποίων 

πραγματοποιήθηκαν. Σε πολλές περιπτώσεις δεν απαιτείται η ταύτιση των χαρακτηριστικών 

παρά αρκεί οι υπάρχουσες διαφορές να μην επηρεάζουν την τήρηση της αρχής των ίσων 

αποστάσεων ή αν την επηρεάζουν με τις κατάλληλες προσαρμογές να εξαλείφεται η 

επίδραση.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ (2010) ορίστηκε μία διαδικασία εννέα 

βημάτων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι εξαρτημένες συναλλαγές ικανοποιούν την αρχή 

των ίσων αποστάσεων.

Η προσέγγιση των 9 βημάτων παρουσιάζεται κάτωθι:

1. Προσδιορισμός του ελεγχόμενου έτους ή του έτους αναφοράς

2. Κατανόηση των κρισίμων οικονομικών χαρακτηριστικών του ομίλου ή των

εξαρτημένων εταιριών και των προς σύγκριση συναλλαγών
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α. Συγκέντρωση βασικών πληροφοριών για την εταιρία ή τον όμιλο εταιριών

- αναγνώριση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε ελεγχόμενες 

συναλλαγές

- συλλογή πληροφοριών για τις ελεγχόμενες συναλλαγές

- ανάλυση του κλάδου, του ανταγωνισμού, της οικονομίας, των ρυθμιστικών 

παραγόντων και άλλων στοιχείων

- πρόσθετες πληροφορίες για το φορολογούμενο (ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις, internet, φυλλάδια προϊόντων, άρθρα κ.λπ.)

β. Αναγνώριση των πραγματικά διενεργηθεισών συναλλαγών

γ. Αξιολόγηση των συναλλαγών μεμονωμένα ή συνδυαστικά

3. Εξέταση των παραγόντων που σχετίζονται, επηρεάζουν ή διαμορφώνουν την 

συγκρισιμότητα των συναλλαγών

α. Τα χαρακτηριστικά των αγαθών που μεταφέρονται ή των υπηρεσιών που

παρέχονται.

Τέτοιου είδους χαρακτηριστικά αποτελούν :

- τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα (ποιότητα, αξιοπιστία, η διαθεσιμότητα 

(ενσώματα))

- το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών (ασώματα)

- η μορφή της συναλλαγής, το είδος του περιουσιακού στοιχείου (π.χ. δικαίωμα 

ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα ή τεχνογνωσία), η διάρκεια και έκταση της 

νομικής προστασίας, τα προσδοκώμενα οφέλη από τη χρήση του αγαθού (άυλα)

β. Η λειτουργική ανάλυση της υπό έλεγχο επιχείρησης. Αναλύοντας τις λειτουργίες, 

τους επιδιωκόμενους σκοπούς και τους κινδύνους που η ελεγχόμενη αναλαμβάνει 

βοηθάει στον εντοπισμό των οικονομικά κρίσιμων λειτουργιών που αυτή επιτελεί.

4. Επιλογή του κατάλληλου προς έλεγχο τμήματος των συναλλαγών. Πρόκειται για την 

επιλογή του χρηματοοικονομικού μεγέθους (περιθώριο κέρδους, κόστος + περιθώριο
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κέρδους) της εταιρίας που θα ελεγχθεί. Η συγκεκριμένη επιλογή θα πρέπει να 

αποτελεί απόρροια της λειτουργικής ανάλυσης που προηγείται. Πρακτικά η 

ελεγχόμενη εταιρία θα είναι αυτή με το λιγότερο σύνθετο προφίλ και τις περισσότερες 

διαθέσιμες αξιόπιστες πληροφορίες.

5. Εντοπισμός συγκριτικών στοιχείων (εσωτερικά, εξωτερικά)

6. Προσαρμογές συγκρισιμότητας εφόσον κριθεί απαραίτητο (όμοια βάση 

προσδιορισμού οικονομικών αποτελεσμάτων, λογιστικές προσαρμογές)

7. Επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου

8. Προσδιορισμός της σύμφωνης με της αρχές ίσων αποστάσεων τιμής, περιθωρίου 

κέρδους, κέρδους (ανάλογα με την μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε)

9. Τεκμηρίωση της ανάλυσης

5.5. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - TP Catalyst Pro

Για τον εντοπισμό συγκριτικών στοιχείων τα οποία θα χρησιμοποιήσουν οι συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις προκειμένου να τεκμηριώσουν την αρχή των ίσων αποστάσεων στις συναλλαγές 

τους υπάρχουν διεθνώς αναγνωρισμένες βάσεις δεδομένων στις οποίες μπορούν να 

ανατρέξουν.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται η TP Catalyst που αποτελεί ανεξάρτητη βάση δεδομένων 

πανευρωπαϊκών εταιρειών και έχει δημιουργηθεί από το Bureau van Dijk. Συνδυάζει στοιχεία 

περισσοτέρων από 30 εξειδικευμένων φορέων παροχής περιφερειακών πληροφοριών. Η TP 

Catalyst περιέχει πληροφορίες που προκύπτουν από τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα 19 

εκατομμύρια δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων.
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Περιλαμβάνει έναν συνδυασμό δεδομένων από διάφορες πηγές. Οι πληροφορίες που 

περιέχονται στη βάση δεδομένων αρχικά συλλέγονται από τους τοπικούς φορείς παροχής 

πληροφοριών από τον επίσημο τόπο ή τόπους καταχώρησης σε κάθε χώρα. Τα στοιχεία 

(λογαριασμοί και δείκτες) στη συνέχεια μεταφράζονται, τυποποιούνται και ενισχύονται από 

το Bureau van Dijk και στη συνέχεια προβάλλονται τόσο οι περιγραφικές όσο και οι 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

Οι μορφές του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης έχουν 

επαναταξινομηθεί από το Bureau van Dijk σε μία ενιαία μορφή που επιτρέπει ομαδικές 

συγκρίσεις εταιρειών σε όλη την Ευρώπη, κάτι που σημαίνει ότι κάποιοι δείκτες ενδεχομένως 

να πρέπει να ανασκευαστούν από τα στοιχεία που παρουσιάζονται, παρά να εξαχθούν από τα 

στοιχεία των λογαριασμών που εμφανίζονται.

5.6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΛΟΥ 

ΕΝΛΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συμπερασματικά, η μέθοδος τιμολόγησης που θα εφαρμόσει η πολυεθνική εταιρία ή μια 

συνδεδεμένη εταιρία είναι άμεσα εξαρτώμενη από μία σειρά παραγόντων.

Κατά κύριο λόγο η ελεγχόμενη εταιρία θα πρέπει να προσαρμοστεί στο εθνικό δίκαιο της 

χώρας που δραστηριοποιείται και τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις που αυτό υπαγορεύει.

Εκτός των τυχόν περιορισμών που η εγχώρια νομοθεσία μπορεί να δημιουργήσει, 

υπεισέρχονται και μία σειρά από πρακτικά ζητήματα (ΟΟΣΑ 2010α) όπως η πληροφόρηση, 

το είδος των συναλλαγών και η δυνατότητα εξεύρεση συγκριτικών τιμών, η δομή και η φύση 

της εταιρίας.

Θεωρητικά μπορεί να υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογή περισσοτέρων της μιας μεθόδου 

ωστόσο οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ (ΟΟΣΑ 2010“, 2§ 11) δεν απαιτεί τη 

συμμόρφωση με περισσότερες της μιας αποδεκτής μεθόδου αναγνωρίζοντας το ιδιαίτερα 

υψηλό κόστος που απαιτείται για τις επιχειρήσεις.
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Πίνακας 3: Συγκριτική επιλογή μεταξύ των μεθόδων τεκμηρίωσης

Μέθοδος Επιλογή

Όταν μπορεί να

εφαρμοστεί η CUP και

οποιαδήποτε άλλη τότε CUP

μέθοδος με εξίσου

αξιόπιστο τρόπο

Μονόπλευρη μέθοδος 

επιλέγοντας την 

επιχείρηση (πωλητής
τότε

ή αγοραστής) που 

απαιτεί την 

μικρότερη ανάλυση

Όταν η ελεγχόμενη Cost plus ή

επιχείρηση είναι ο
τότε

ΤΝΜΜ (με βάση το

πωλητής (πάροχος κόστος ή το

υπηρεσίας) ενεργητικό)

Όταν η ελεγχόμενη 

επιχείρηση είναι ο
τότε

αγοραστής (π.χ.

Μάρκετινγκ, διανομέας)

Όταν οι εξαρτημένες 

επιχειρήσεις διακινούν 

σημαντικά άυλα 

περιουσιακά στοιχεία

Όταν υπάρχει η 

δυνατότητα χρήσης άλλων τότε Άλλη μέθοδο

μεθόδων

Πηγή : World Bank

τότε
Αμφίπλευρη μέθοδος 

ή PSM

RPM ή

ΤΝΜΜ (με βάση τις 

πωλήσεις)

Όταν ένα μέρος της 

συναλλαγής εκτελεί 

λειτουργίες για τις οποίες 

υπάρχουν συγκρίσιμα 

στοιχεία

Παρατήρηση

Όταν υπάρχει 

δυνατότητα επιλογής 

μεταξύ των δύο τότε: 

Cost Plus

Όταν υπάρχει 

δυνατότητα επιλογής 

μεταξύ των δύο τότε: 

RPM
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5.7. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΑΟΟΜΙΛΙΚΗΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (Advanced Pricing Agreement-APA)

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία αφορά τη συμφωνία ενός ή περισσοτέρων ελεγχομένων μερών 

(επιχειρήσεων και γενικότερα φορολογουμένων) με αντίστοιχα μία ή και περισσότερες 

φορολογικών διοικήσεων. Καθορίζει τη μελλοντική μέθοδο ενδοομιλικής τιμολόγησης που 

θα εφαρμόσουν συνδεδεμένες επιχειρήσεις μεταξύ τους για προκαθορισμένη χρονική 

περίοδο με απώτερο σκοπό την τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων.

Μία APA μπορεί να είναι μονομερής, διμερής, ή πολυμερής.

• Μονομερής APA (uniteral APA): μια APA που αφορά μόνο τον φορολογούμενο και τη 

φορολογική αρχή της χώρας όπου βρίσκεται ο φορολογούμενος.

Σχήμα 8 : Μονομερής APA

Πηγή: Taxheaven

• Διμερής APA (Bilateral APA - BAPA): συμπεριλαμβάνει τον φορολογούμενο τη 

συνδεδεμένη επιχείρηση αυτής η οποία εδρεύει σε άλλη χώρα, καθώς και της 

φορολογικές αρχές τόσο της ελεγχόμενης όσο και της συνδεδεμένης εταιρίας.

Σχήμα 9 : Διμερής APA

Πηγή: Taxheaven
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Πολυμερής APA (Multilateral APA - MAPA): συμπεριλαμβάνει την ελεγχόμενη 

εταιρία και τουλάχιστον δύο συνδεδεμένες εταιρίες σε διαφορετικές χώρες. Επιπλέον 

εμολέκονται οι αντίστοιχες φορολογικές αρχές.

Τα οφέλη που αποκομίζει μία εταιρία από την APA είναι:

• Προκαθορισμός του φόρου με τον οποίο θα επιβαρυνθεί ως αποτέλεσμα της 

προσυμφωνίας για την μέθοδο ενδοομιλικής τιμολόγησης των εξαρτημένων 

συναλλαγών της

• Ελαχιστοποιεί τους φορολογικούς κινδύνους και κυρίως τη διπλή φορολόγηση

• Μειώνει σημαντικά το κόστος συμμόρφωσης με τις αρχές ίσων αποστάσεων

Αντίστοιχα η φορολογική διοίκηση μπορεί με πολύ μικρότερο κόστος να παρακολουθήσει 

την τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας και να εξασφαλίσει το προκαθορισμένο επίπεδο 

φορολογίας αποφεύγοντας χρονοβόρους, δαπανηρούς και πολύπλοκους ελέγχους

Πέρα του οφέλους που αποκομίζουν επιχειρήσεις και φορολογικές διοικήσεις οι APA 

αποσκοπούν στην κάλυψη των διεθνών συναλλαγών με την ύπαρξη προ -συμφωνημένης 

ενδοομιλικής πολιτικής και τιμολόγησης και η επιπλέον διευθέτηση όρων και κανόνων στις 

περιπτώσεις που κάτι τέτοιο δεν έχει προβλεφθεί από τους διεθνείς κανόνες και την εγχώρια 

νομοθεσία.

Αίτηση για συμμετοχή σε APA μπορεί να υποβάλλει οποιαδήποτε εταιρία η οποία προτίθεται 

να πραγματοποιήσει διεθνής συναλλαγή.

Τα βήματα που ακολουθούνται μέχρι και την σύναψη μιας APA είναι:

• Υποβολή αιτήματος προς στη φορολογική διοίκηση για προκαταρκτική διαβούλευση

• Διαβούλευση με τη φορολογική διοίκηση

• Υποβολή αίτησης προέγκρισης
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• Υποβολή αιτήματος συνεννόησης με αλλοδαπές φορολογικές αρχές (διμερής ή 

πολυμερής APA)

Η Ελληνική νομοθεσία ορίζει τους όρους και κανόνες σύμφωνα με τους οποίους δύναται μία 

επιχείρηση και η φορολογική διοίκηση να συνάψουν μία APA στο άρθρο 22 του νόμου 

4174/2013 και στην ΠΟΛ 1284/31-12-2013.

Σχήμα 10 : Διαδικασία επίτευξης APA σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία

Πηγή: Taxheaven
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΠΟΨΗΣ

6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν κεφάλαιο αποτυπώνει την προσπάθεια που επιχειρήθηκε διεθνώς μέσω προτύπων 

για ομαδοποίηση και λογιστικοποίηση των ενδοομιλικών συναλλαγών με σκοπό την 

ομοιόμορφη αντιμετώπιση και αποτύπωση τους.

Θα γίνει αναφορά στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής Δ.Λ.Π.), στα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης (εφεξής Δ.Π.Χ.Α.).

Επίσης, θα επιχειρηθεί να αποτυπωθεί στην πράξη η λογιστικής εφαρμογή τους με αναφορά 

σε συγκεκριμένα παραδείγματα.

6.2. ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

6.2.1. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα -  Δ.Λ.Π. (International Accounting Standards -  IAS)

ΔΛΠ 27 - Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις

Το ΔΛΠ 27 περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συνταχθούν και να παρουσιαστούν 

ενοποιημένες οι οικονομικές καταστάσεις μιας οντότητας (ομίλου εταιριών) στην οποία 

υφίσταται η μητρική εταιρία και μία ή περισσότερες θυγατρικές.

Επίσης περιγράφει τη διαδικασία λογιστικής απεικόνισης επενδύσεων μεταξύ συνδεδεμένων 

εταιριών όταν έτσι υπαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Το πρότυπο περιλαμβάνει μία σειρά από ορισμούς με σκοπό την ύπαρξη διεθνώς 

αναγνωρισμένης και κοινά αποδεκτής περιγραφής (ΔΛΠ 27.4).

Κυριότεροι εξ’ αυτών των ορισμών είναι:

• Μητρική εταιρία: η οντότητα που ελέγχει τουλάχιστον μία θυγατρική εταιρία.
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• Θυγατρική εταιρία: η οντότητα που υπόκειται σε έλεγχο μιας άλλης εταιρίας 

(μητρικής)

• Έλεγχος: το δικαίωμα λήψης αποφάσεων και συντονισμού των οικονομικών 

πολιτικών και λειτουργιών μίας οντότητας με σκοπό την αποκόμιση οφελών. Ο 

έλεγχος προκύπτει εφόσον η μητρική εταιρία ελέγχει πάνω από το μισό των 

δικαιωμάτων ψήφου ή δύναται να καθορίσει την οικονομική και επιχειρηματική 

πολιτική βάση συμφωνιών μεταξύ των εταίρων χωρίς να κατέχει την απόλυτη 

πλειοψηφία των ψήφων. Επίσης ο έλεγχος τεκμαίρεται και εφόσον η μητρική μπορεί 

να διορίσει ή παύσει την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΛΠ 27.13)

Επίσης στο Πρότυπο παρουσιάζεται ο τρόπος ενοποίησης των οικονομικών καταστάσεων 

από μέρους της μητρικής εταιρίας εφόσον έχει επενδύσει στις θυγατρικές της (ΔΛΠ 27.9).

Εξαιρέσεις στην υποχρέωση ενοποίησης υφίστανται εφόσον συντρέχει μία από τις παρακάτω 

περιπτώσεις (ΔΛΠ 27.10):

• η μητρική αποτελεί και η ίδια θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου ή μερικώς σε 

άλλη οντότητα και ταυτόχρονα έχοντας ενημερώσει τους λοιπούς ιδιοκτήτες και 

εκείνους που δεν έχουν το δικαίωμα ψήφου, πως δεν θα παρουσιάσει ενοποιημένη 

οικονομική κατάσταση δηλώσεις οι τελευταίου δεν έχουν αντίρρηση.

• τα χρεόγραφα ή τα συμμετοχικά μέσα της μητρικής δεν διαπραγματεύονται σε 

δημόσια αγορά.

• η μητρική εταιρία δεν υπέβαλε, ούτε βρίσκεται στη διαδικασία υποβολής των 

οικονομικών της καταστάσεων, σε επιτροπή κινητών αξιών ή σε άλλο ρυθμιστικό 

οργανισμό με σκοπό την έκδοση οποιασδήποτε κατηγορίας μέσων σε δημόσια αγορά

Οι ενοποιημένοι λογαριασμοί θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις εγχώριες και αλλοδαπές 

θυγατρικές της μητρικής εταιρίας (ΔΛΠ 27.12)
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Κατά τη διαδικασία ενοποίησης και προκειμένου να αποτυπωθεί η οικονομική κατάσταση 

ενός ομίλου εταιριών ως μία ενιαία οντότητα θα πρέπει να ακολουθηθούν και τηρηθούν οι 

παρακάτω διαδικασίες:

i. απαλοιφή τυρόν λογιστικής αξίας από επένδυση της μητρικής στη θυγατρική όπως 

και η αναλογία συμμετοχής στα ίδια κεφάλαια της δεύτερης

ii. Τα δικαιώματα μειοψηφίας εξατομικεύονται στο κέρδος και τη ζημία των 

ενοποιημένων θυγατρικών για την περίοδο αναφοράς.

iii. Τα δικαιώματα μειοψηφίας στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των ενοποιημένων 

θυγατρικών εξατομικεύονται χωριστά από τα ίδια κεφάλαια των μετόχων ή εταίρων 

της μητρικής εταιρείας.

Τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα όπως μερίσματα, έσοδα και έξοδα πρέπει να εξαλειφθούν πλήρως. 

Ίδια διαδικασία ακολουθείται και για ζημιές ή κέρδη που δημιουργούνται εντός του ομίλου.

Οι οικονομικές καταστάσεις της μητρικής και των θυγατρικών της που χρησιμοποιούνται για 

την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να καταρτίζονται από 

την ίδια ημερομηνία αναφοράς, εκτός εάν δεν είναι πρακτικά εφικτό (ΔΛΠ 27.26). Σε καμία 

περίπτωση η διαφορά δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες (ΔΛΠ 27.27).

Η ενοποίηση θα πρέπει να πραγματοποιείται με την εφαρμογή ομοιόμορφων λογιστικών 

αρχών για γεγονότα και συναλλαγές που έχουν τα ίδια ή κοινά χαρακτηριστικά (ΔΛΠ 27.28).

Επίσης, τα συμφέροντα μειοψηφίας θα πρέπει να παρουσιάζονται στον ενοποιημένο 

ισολογισμό στα ίδια κεφάλαια, αλλά να διαχωρίζονται από τα ίδια κεφάλαια των μετόχων της 

μητρικής εταιρείας. Τα συμφέροντα μειοψηφίας στα κέρδη ή τις ζημίες του ομίλου πρέπει 

επίσης να γνωστοποιούνται ξεχωριστά. (ΔΛΠ 27.33)

Τέλος, στο Πρότυπο γίνεται αναφορά στην ύπαρξη μιας σειράς γνωστοποιήσεων που 

επιβάλλεται να παρατεθούν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις όπως η φύση των 

σχέσεων μεταξύ μητρικής και θυγατρικής όταν η πρώτη δεν διαθέτει τον έλεγχο ή την 

ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων της θυγατρικής όταν η τελευταία 

αδυνατεί να συντονιστεί χρονικά, στη σύνταξη, τους με την μητρική.
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ΔΛΠ 24 - Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών

Το συγκεκριμένο Πρότυπο εξασφαλίζει την υποχρέωση δημοσιοποίησης όλων των 

απαραιτήτων γνωστοποιήσεων που αφορούν συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών και 

έχουν επηρεάσει το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα (ζημιές ή κέρδη) ή υφίστανται 

οικονομικές εκκρεμότητες μεταξύ τους.

Επίσης, επειδή πολλές από τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών δεν θα 

πραγματοποιούνταν σε περίπτωση συναλλαγών μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων υφίσταται 

το ενδεχόμενο επηρεασμού της ενοποιημένης οικονομικής θέσης.

Συνεπώς κρίνεται αναγκαία η γνωστοποίηση όλων των παραπάνω συναλλαγών προκειμένου 

η ανάγνωση των οικονομικών καταστάσεων ευδιάκριτα να μπορεί να απεικονίζει τις 

εξαρτώμενες συναλλαγές που ενδεχομένως να διαφοροποιούν την εκτίμηση κινδύνων και 

ευκαιριών.

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 24 ως συνδεδεμένο μέρος μιας οντότητα θεωρείται το μέρος που:

• Ελέγχει ή ελέγχεται ή τελεί υπό κοινό έλεγχο από τρίτο μέρος

• η συμμετοχή του στην εταιρία μπορεί να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων

• είναι συγγενής

• συμμετέχει από κοινού σε κοινοπραξία

Ως συναλλαγή μεταξύ συνδεδεμένων μερών θεωρείται οποιαδήποτε μεταφορά πόρων, 

αγαθών ή υπηρεσιών ανεξαρτήτως από την καταβολή ή μη τιμήματος.

7.2.2. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Απεικόνισης -  Δ.Π.Χ.Α. 

ΔΠΧΑ 3 - Συνενώσεις επιχειρήσεων
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Σκοπός του Προτύπου είναι η διατήρηση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων 

μίας οντότητας λόγω επιχειρηματικών συνενώσεων. Για να επιτευχθεί ο σκοπός θα πρέπει οι 

οικονομικές καταστάσεις να παρουσιάζουν με αξιόπιστο και συγκρίσιμο τρόπο τη διαδικασία 

απόκτησης του ελέγχου μίας άλλης οντότητας.

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3 η συνένωση απαιτεί την ύπαρξη τουλάχιστον δύο ανεξάρτητων 

οικονομικών οντοτήτων οι οποίες θα συμπράξουν ως ενιαία οικονομική μονάδα. Η 

υπαγόρευση αυτής της διαδικασίας μπορεί να απορρέει από οικονομικά, φορολογικά, νομικά 

ή γενικότερα επιχειρηματικά κίνητρα.

Προκειμένου να ικανοποιηθεί ο βασικός ορισμός του Προτύπου θα πρέπει ο αγοραστής με 

βάση την ημερομηνία απόκτησης του ελέγχου να προσδιορίσει το κόστος συνένωσης ως 

άθροισμα της εύλογης αξίας, των παγίων ή άυλων περιουσιακών στοιχείων καθώς και των 

υποχρεώσεων που είχε η εξαγοραζόμενη οντότητα.

Συνήθως η συνένωση όπως περιγράφηκε παραπάνω υλοποιείται μέσω της σχέσης μητρικής -  

θυγατρικής εταιρίας και έχει άμεση εφαρμογή το ΔΛΠ 27.

ΔΠΧΑ 3 - Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Το συγκεκριμένο Πρότυπο αποτελεί τον οδηγό για τον τρόπο και τη διαδικασία αποτύπωσης 

και παρουσίασης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με την τήρηση των σχετικών 

λογιστικών κανόνων.

Ουσιαστικά οι όροι και προϋποθέσεις των ορισμών του Προτύπου συμπίπτουν με τους 

αντίστοιχους που περιγράφηκαν στο ΔΛΠ 27.

6.3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ -  ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι λόγοι που οδηγούν δύο οι περισσότερες οντότητες σε ενοποίηση ή εξαγορά όπως 

περιγράφτηκε στα πρότυπα (ΔΛΠ, ΔΠΧΑ) είναι κυρίως (Σακέλλης 2008):

• φορολογικοί,
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επίτευξης μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στην οικονομία κλίμακας,

• διοκητικής διαφοροποίησης,

• γενικότερα μακροπρόθεσμης στρατηγικής,

• εξεύρεσης συμπληρωματικών πόρων

• αύξησης του μεγέθους στα πλαίσια αποφυγής κινδύνων εξαγοράς

• διαφοροποίησης έναντι των ανταγωνιστών

• πρόσβασης σε νέες αγορές και τεχνολογίες

Ως ενοποίηση (merger) μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων λογίζεται η μεταξύ τους 

συνένωση με τη σύμφωνη γνώμη και συγκατάθεση όλωςν των εμπλεκόμενων μερών και τη 

δημιουργία ενός νέου νομικού προσώπου.

Μετά την ολοκλήρωση της ενοποίησης οι εταιρίες που συμμετέχουν σ’ αυτή παύουν να 

υφίστανται με τη πρότερη νομική τους μορφή καθώς τα περιουσιακά τους στοιχεία 

μεταβιβάζονται σε μία νέα οντότητα ή σε μια ήδη προυπάρχουσα που θα λειτουργεί πλέον με 

τη νέα νομική μορφή που προκύπτει Snigaroff, R. (2008).

Η εξαγορά (acquisition) πραγματοποιείται με τη μεταφορά μέρους ή του συνόλου της 

περιουσιακής κατάστασης (στοιχείων ενεργητικού και παθητικού) από την εξαγορασθείσα 

στην αγοράστρια οντότητα. Εφόσον εξαγορασθεί το σύνολο της οντότητας αυτή παύει πλέον 

να υφίσταται καθώς απορροφάται από την αγοράστρια. Εάν αποκτηθεί μέρος της τότε 

εξακολουθεί να υφίσταται σαν νομική οντότητα χωρίς ωστόσο να έχει ανεξαρτησία κινήσεων 

και επιχειρηματικών αποφάσεων (Cartwright, S. and Cooper, L. (2006))

Σύμφωνα με τον Παπαδάκη (2012) οι συνενώσεις -  εξαγορές μπορεί να είναι :

• κάθετες, όταν οι δραστηριότητες της μιας συμπληρώνουν αυτές της άλλη με σκοπό 

την καθετοποίηση της παραγωγής και περιορισμού του κόστους παραγωγής
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οριζόντιες, όταν τα συμπραττόμενα μέρη παράγουν το ίδιο προϊόν ή υπηρεσία

• αλληλοσυμπληρούμενες ή ασυσχέτιστες μεταξύ τους

Επιπλέον η εξαγορά μπορεί να χαρακτηριστεί φιλική ή επιθετική εξαρτώμενη από τη 

συγκατάβαση της διοίκησης της αγοραζόμενης οντότητας στην πραγματοποίηση της 

(Cartwright, S. and Cooper, L. (2006))

6.3.1. Μέθοδος της πλήρους ενοποίησης ή εξαγοράς (Full consolidation method)

Πρόκειται για τις περιπτώσεις που ο αποκτάται τουλάχιστον το 50% του ελέγχου της 

εξαγορασθείσας ή συγχωνευόμενης εταιρίας. Ουσιαστικά πρόκειται για την περίπτωση 

μητρικής -  θυγατρικής εταιρίας κατά την οποία η μητρική αποκτά τον ουσιαστικό έλεγχο της 

θυγατρικής.

Παράδειγμα εξαγοράς του 100% του κεφαλαίου της εταιρίας Β

Η εταιρία Α εξαγόρασε σε ποσοστό 100% την εταιρία Β στις 31/03/2015. Κατά την ημέρα 

της εξαγοράς οι ισολογισμοί των δύο εταιριών ήταν οι ακόλουθοι:

Εταιρία Α Εταιρία Β

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Οικόπεδα 100.000 60.000

Κτίρια και βιομηχανικός εξοπλισμός 80.000 44.000

Επένδυση στη Β 250.000 -

Λοιπά στοιχεία του ενεργητικού 40.000 30.000

Σύνολο ενεργητικού 470.000 134.000

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μετοχικό κεφάλαιο 300.000 100.000

Αποθεματικά 170.000 34.000

Σύνολο παθητικού 470.000 134.000
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Ουσιαστικά, εφόσον η εξαγορά αφορά το 100% της εταιρίας Β το σύνολο του ενεργητικού 

και του παθητικού του ενοποιημένου ισολογισμού δεν θα μεταβληθούν. Οι μεταβολές που θα 

υπάρξουν θα αφορούν τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού και τον 

προσδιορισμό της λογιστικής υπεραξίας.

Αναλυτικά:

• Η επένδυση που εμφανίζεται στον ισολογισμό της εταιρίας Α (για την εξαγορά της Β) 

ανέρχεται σε 250.000.

• Η καθαρή θέση της Β κατά την ημέρα της εξαγοράς είναι 134.000

• Συνεπώς η λογιστική υπεραξία θα είναι η διαφορά μεταξύ της επένδυσης Α (250.000) 

και Καθαρής θέσης της Β (134.000) ήτοι:

250.000 -  134.000 = 116.000 | Λογιστική υπεραξία

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο ενοποιημένος ισολογισμός στις 31/03/2015 θα έχει την εξής 

μορφή:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Α & Β ΣΤΙΣ 31/03/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Οικόπεδα 160.000

Κτίρια και βιομηχανικός εξοπλισμός 124.000

Λοιπά στοιχεία του ενεργητικού 70.000

Υπεραξία 116.000

Σύνολο ενεργητικού 470.000

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μετοχικό κεφάλαιο 300.000

Αποθεματικά 170.000

Σύνολο παθητικού 470.000
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6.3.2. Μέθοδος της καθαρής θέσης (Equity method)

Πρόκειται για τις περιπτώσεις που ο αποκτάται ποσοστό μικρότερο του 50% και ουσιαστικά 

αφορά απόκτηση μεταξύ 20-50% του συνόλου των μετοχών. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 

που απαιτείται για την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου ενοποίησης των οικονομικών 

καταστάσεων είναι ο ιδιαιτέρως σημαντικός έλεγχος που ασκείται στη διοίκηση της 

εξαγορασθείσας εταιρίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (APA) ΤΟΥ 

ΟΜΙΛΟΥ STARBUCKS CORPORATION ΜΕ ΤΙΣ 

ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην παρούσα μελέτη θα ληφθεί υπόψη η επιχειρηματολογία, ο τρόπος προσέγγισης και 

τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών εκ’ μέρους της εταιρίας SMBV EMEA, μέλος 

των επιχειρήσεων του ομίλου Starbucks, προκειμένου να υπογραφεί η συνθήκη 

προκαθορισμένης τιμολόγησης (APA) με τις Ολλανδικές φορολογικές αρχές.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω διαδικασίες θα επιχειρηθεί να γίνει εντοπισμός των 

εμπλεκόμενων φορέων και εταιριών που φέρονται να επηρεάζουν τη διαμόρφωση και 

εφαρμογή της APA.

Θα ελεγχθεί κατά πόσο η μέθοδος που επιλέχθηκε για την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών 

συναλλαγών ήταν η καταλληλότερη μεταξύ των διαθεσίμων επιλογών και κατά πόσο η 

εταιρία που επιλέχθηκε ήταν η λιγότερο σύνθετη ή εάν έπρεπε να επιλεχθεί κάποια άλλη.

Ταυτόχρονα, αντλώντας στοιχεία από τις οικονομικές καταστάσεις και τις λειτουργίες των 

εμπλεκομένων μερών θα γίνει προσπάθεια διαπίστωσης της ορθότητας των υιοθετημένων 

από την APA ενδοομιλικών συναλλαγών που χρησιμοποιήθηκαν για την τεκμηρίωση της 

αρχή των ίσων αποστάσεων.

Ουσιαστικά η μελέτη θα ασχοληθεί με τρεις εταιρίες του ομίλου Starbucks.

i. Την SMBV η οποία αποτελεί την εταιρία που επιλέχθηκε ως η λιγότερο σύνθετη για 

την τεκμηρίωση των ενδομιλικών συναλλαγών μέσω της δραστηριότητας του 

καβουρδίσματος των κόκκων καφέ και την πώληση τους ως «προσυσκευασμένο 

καφέ» σε εταιρίες -  καφέ που λειτουργούν με την μορφή καταστημάτων Starbucks ή 

σε εξωτερικούς πελάτες

ii. Την SCTS (μέλος του ομίλου Starbucks) που αποτελεί τον αποκλειστικό προμηθευτή 

της SMBV σε κόκκους πράσινου καφέ
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iii. Την ALKI PL (μέλος του ομίλου Starbucks) η οποία σύμφωνα με την APA παρέχει 

στην SMBV τεχνογνωσία σχετική με το καβούρδισμα του καφέ και εισπράττει 

δικαιώματα για αυτές τις υπηρεσίες της

Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί να προσδιορισθεί εάν και κατά πόσο η διαμορφωθείσα 

φορολογική βάση της εταιρίας SMBV, όπως διαμορφώθηκε μέσω της εφαρμογής της APA 

ήταν σύμφωνη με την αρχή των ίσων αποστάσεων και εάν όχι θα επιχειρηθεί 

επαναπροσδιορισμός αυτής (φορολογικής βάσης) και των αναλογούντων φόρων σύμφωνα με 

την Ολλανδική φορολογική νομοθεσία.

Της παραπάνω ανάλυσης θα προηγηθεί μία σύντομη εισαγωγή στο ζήτημα του ομίλου 

Starbucks με αφετηρία το Ηνωμένο Βασίλειο και κατάληξη την ενασχόληση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής με την επιβολή κυρώσεων.

Επίσης, θα υπάρξει μία αναφορά στην αλυσίδα παραγωγής του καφέ και την πορεία του ως 

προϊόν από τη συλλογή των κόκκων μέχρι και την τελική κατανάλωση και θα αναφερθούν οι 

δράσεις και καινοτομίες που υλοποιούνται από τις εταιρίες καφέ και ειδικότερα από την 

Starbucks στα πλαίσια του προγράμματος Fair Trade καθότι αποτέλεσε μέρος της 

επιχειρηματολογίας εκ’ μέρους του ομίλου Starbucks κατά τη σύναψη της APA.

7.2. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ STARBUCKS U.K. ΩΣ ΑΦΟΡΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΗΣ STARBUCKS MANUFACTURING EMEA B.V. (SMBV EMEA) 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Ε.Ε.)

Η ανάλυση που θα επιχειρηθεί να πραγματοποιηθεί με τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης 

έχει ως αφετηρία της την εταιρία Starbucks U.K που δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο 

Βασίλειο από το 1998 και αποτελεί μέλος του ομίλου Starbucks Corporation. (Starbucks 

Corp).
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Τον Οκτώβριο του 2012 το τηλεοπτικό δίκτυο Reuters ανέφερε πως η Starbucks U.K στα 15 

χρόνια λειτουργίας της στο Ηνωμένο Βασίλειο εμφάνιζε συνεχώς απώλειες με εξαίρεση μία 

χρονιά κερδοφορίας (Reuters, Oct 2012).

Στο ίδιο ρεπορτάζ ο δημοσιογράφος Tom Bergin επισήμανε πως, επισήμως η εταιρία δεν 

παραβίασε κανένα φορολογικό νόμο καθώς ο φορολογικός συντελεστής με τον οποίο 

επιβαρύνονται τα εισοδήματά της (31%) είναι από τους υψηλότερους της χώρας. Το 

παράδοξο ήταν το γεγονός πως παρότι η εταιρία κατείχε το 31% του μεριδίου της αγοράς σε 

πωλήσεις ροφημάτων καφέ και συναφών δραστηριοτήτων με συνολικό τζίρο όλα αυτά τα 

χρόνια 4,8 δις δολάρια είχε πληρώσει σε φόρους μόνο 13 εκ δολάρια (Matthew Sparkes, 

Telegraph, Nov 18, 2012).

Ουσιαστικά και με υπολογισμένη τη χρήση του 2011 η εταιρία Starbucks U.K., εμφάνιζε 

συσσωρευμένη ζημιά ύψους 240 εκ δολαρίων (Starbucks UK, 2011 Financial Statements).

Επιπλέον, συνέχιζε στο θέμα του ο δημοσιογράφος, όλα αυτά τα χρόνια οι ετήσιες αναφορές 

της Starbucks Corp προς τους μετόχους εκθείαζαν τη Βρετανική αγορά και τα συνολικά 

επιτεύγματα της θυγατρικής Starbucks U.K., πράγμα εντελώς αντιφατικό με βάση τη 

φορολογική συμπεριφορά της τελευταίας. Είναι χαρακτηριστικό πως η μητρική εταιρία 

ανακοίνωσε για το 2011 κέρδη ύψους 40 εκ δολαρίων από τις δραστηριότητες στην Ευρώπη 

την ίδια στιγμή που οι θυγατρικές σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία (90% της 

ευρωπαϊκής αγοράς) παρουσίασαν συνολικές ζημιές 60 εκ δολαρίων.

Όπως ήταν αναμενόμενο το θέμα του πρακτορείου Reuters προκάλεσε έντονες αντιδράσεις 

στη Βρετανία με πορείες διαμαρτυρίας πολιτών έξω από τα καταστήματα της αλυσίδας 

Starbucks και απειλές για μποϊκοτάζ αγοράς των προϊόντων.

Το θέμα ευαισθητοποίησε άμεσα και το Βρετανικό Κοινοβούλιο το οποίο συγκρότησε 

επιτροπή για τη διερεύνηση του θέματος. Στην επιτροπή κλήθηκαν να καταθέσουν και 

εκπρόσωποι της εταιρίας οι οποίοι αναγκάστηκαν να υποκύψουν στις πιέσεις της επιτροπής 

και να αποκαλύψουν ότι την Starbucks U.K.. την επιβάρυναν τρεις χρεώσεις εντός του 

ομίλου (E. Kleinbard, 2013) :

• Πληρωμή δικαιωμάτων (Royalties) χρήσης του εμπορικού σήματος καθώς και 

τεχνογνωσίας. Η συγκεκριμένη πληρωμή ανερχόταν στο 6% ετησίως προς «μία δομή
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του Άμστερνταμ» όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε. Ουσιαστικά το συγκεκριμένο 

ποσοστό αντιστοιχούσε σε καταβολή δικαιωμάτων ποσού 30-35 εκ δολάρια ετησίως.

• Αγορά καβουρδισμένου καφέ από θυγατρική του ομίλου με έδρα την Ελβετία με 

προσαύξηση της αξίας κατά 20%

• Η καταβολή τόκων προς την μητρική Starbucks Corp λόγω σύναψης ενδοεταιρικού 

δανείου

Σχήμα 11: Απεικόνιση χρεώσεων προς την εταιρία Starbucks U.K.

Πηγή: https://ftalphaville.ft.com/2012/12/11/1304382/losing-for-tax-purposes-a-diagram/

Η γενικότερη κατακραυγή σε συνδυασμό με τις συνεχείς αναφορές των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης καθώς και την έρευνα που διεξήγε η επιτροπή του Βρετανικού Κοινοβουλίου 

οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission -  EC) στις 30 Ιουλίου του 2013 

να ζητήσει εξηγήσεις από την Ολλανδική φορολογική αρχή σχετικά με τις πρακτικές 

φορολόγησης των δύο (2) εταιριών του ομίλου Starbucks που εδρεύανε και φορολογούνταν 

στη χώρα, την Starbucks Coffee EMEA BV (SCBV) και Starbucks Manufacturing EMEA 

BV (SMBV).
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Αποτέλεσμα της αρχικής επικοινωνίας μεταξύ των Ολλανδικών φορολογικών αρχών και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) ήταν η διεξαγωγή επιστάμενης έρευνας από τη δεύτερη. Το 

αποτέλεσμα της έρευνας οδήγησε στην επιβολή προστίμου της τάξης των 30 εκ ευρώ (ήτοι 

35 εκ δολάρια) εις βάρος του ομίλου Starbucks με το αιτιολογικό της μη ορθής εφαρμογής 

της αρχής των ίσων αποστάσεων από μέρους του ομίλου στα πλαίσια της σύναψης 

συμφωνίας προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης (APA) με την Ολλανδική 

φορολογική αρχή (European Commission, 2015).

Στο πόρισμα της η Ε.Ε. αποφάνθηκε ότι οι προκαθορισμένες τιμές μεταβίβασης αποτελούσαν 

κρατική ενίσχυση προς τον όμιλο Starbucks.

Η περίπτωση της Starbucks U.K. καταδεικνύει με τον πιο εμφατικό τρόπο την πρόκληση που 

καλούνται να ανταπεξέλθουν οι φορολογικές αρχές των χωρών στις οποίες 

δραστηριοποιούνται πολυεθνικές εταιρίες ή όμιλοι εταιριών προκειμένου να διαγνώσουν 

κατά πόσο οι φορολογικές προθέσεις και οι χειρισμοί τους ικανοποιούν την τήρηση της 

αρχής των ίσων αποστάσεων.

Καλούνται να διαπιστώσουν την συνολική παγκόσμια δομή αυτών των εταιριών προκειμένου 

να καταφέρουν να κατανοήσουν τόσο τις εξαρτημένες συναλλαγές όσο και την τεκμηρίωση 

αυτών με σκοπό αφενός της αποφυγής της διπλής φορολόγησης τους και αφετέρου της 

αποτροπής μεταφοράς φορολογητέων εισοδημάτων.

Με αφορμή το ζήτημα που ανέκυψε στα τέλη του 2012 με την Starbucks U.K. και 

περιγράφηκε επιγραμματικά παραπάνω θα επιχειρήσουμε μέσω της διάρθρωση και 

λειτουργίας της Starbucks Corp στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο να εντοπίσουμε την «Δομή του 

Άμστερνταμ» στην οποία καταβαλλόταν το δικαίωμα χρήσης του εμπορικού σήματος.

Η συγκεκριμένη δομή η οποία ουσιαστικά αποτελεί ακόμη μία θυγατρική εταιρία του ομίλου 

Starbucks απασχόλησε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της διαπίστωσης της 

τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων από μέρους της σε σχέση με τις συναλλαγές της με 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις και των φορολογικών υποχρεώσεων που απέρρεαν επί 

Ολλανδικού εδάφους για τις συναλλαγές αυτές.

Προκειμένου να εξηγηθεί καλύτερα η διαδικασία τιμολόγησης της υπό μελέτη περίπτωσης 

και οι εμπορικές σχέσης αυτής με συνδεδεμένες και ανεξάρτητες εταιρίες κρίνεται
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απαραίτητη η περιγραφή των βασικών λειτουργιών του ομίλου Starbucks, καθώς και η 

παρουσίαση κάποιων βασικών εννοιών όπως η αλυσίδα αξίας του καφέ (coffee value chain), 

του «δικαίου» εμπορίου (fair trade), του προγράμματος C.A.F.E. που υλοποιεί ο όμιλος 

Starbucks και των «οδών» που ακολουθούνται μέχρι να καταλήξουν οι κόκκοι του καφέ ως 

τελικό προϊόν στον καταναλωτή.

7.3. Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ -  ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ FAIR TRADE

7.3.1 Παραγωγή καφέ και αλυσίδα εφοδιασμού

Οι φυτείες καφέ συναντώνται κατά κύριο λόγο στις χώρες που βρίσκονται πλησίον της ζώνης 

του ισημερινού. Η καλλιέργεια και συγκομιδή του καρπού πραγματοποιείται τόσο από 

μεμονωμένους παραγωγούς και μικροκαλλιεργητές όσο και από μεγάλες και οργανωμένες 

φυτείες (Finnwatch, April 2016).

Σύμφωνα με τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη 

(UNCTAD), ο καφές είναι το δεύτερο πιο εμπορεύσιμο προϊόν παγκοσμίως μετά το 

πετρέλαιο (Conference on Trade and Development, 2004)

Σχήμα 12: Απεικόνιση των 25 μεγαλύτερων χωρών -  παραγωγών καφέ

H o n d u ra s

th’caragua

Ethiopia'

-Uganda
Kenya

w orld s  top 25 coffee-grow ing countries

Costa Rica

Indones iaraua tat

SO S

Πηγή: Climate.gov
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Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Καφέ των Η.Π.Α. (National Coffee Association U.S.A - 

NCA USA) η παραγωγή, επεξεργασία, και πώληση too καφέ περιλαμβάνει διάφορα στάδια 

που μέρος αυτών πραγματοποιούνται από τους αρχικούς παραγωγούς ενώ ένα μέρος αυτών 

αποτελεί διαδικασία που επιτελούν οι μεγάλες αλυσίδες παραγωγής και εμπορίες καφέ πριν 

την τελική κατανάλωση του προϊόντος.

Τα φυτά του καφέ καρποφορούν μετά την πάροδο 3-4 ετών από την φύτευση τους. Η 

συγκομιδή των καρπών γίνεται με τα χέρια και επιλεκτικά προκειμένου να συλλεχτούν μόνο 

οι καρποί που έχουν ωριμάσει.

Μετά τη συγκομιδή των καρπών ακολουθεί η διαδικασία της επεξεργασίας η οποία 

πραγματοποιείται είτε με την έκθεση των καρπών στον ήλιο για αρκετές ημέρες (dry method) 

είτε με την πλύση των καρπών (wet method).

Αφού στην συνέχεια αφαιρεθεί ο εξωτερικός αποξηραμένος φλοιός (φλούδα) και το 

εσωτερικό περικάρπιο (κουκούτσι) πραγματοποιείται η τελική διαλογή ανά μέγεθος καρπού.

Στη συνέχεια τοποθετούνται σε σακίδια των 60 λιβρών προς πώληση, κυρίως εξαγωγή.

Ένα απαραίτητο στάδιο πριν ο καφές προωθηθεί στις αγορές είναι αυτό της γευσιγνωσίας 

προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα και η γεύση του. Μόλις ολοκληρωθεί η γευσιγνωσία 

ακολουθεί το καβούρδισμα του καφέ το οποίο θα προσδώσει στο προϊόν όλα εκείνα τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που απολαμβάνει ο τελικός καταναλωτής (ιδιαίτερη γεύση, 

συγκεκριμένο άρωμα). (National Coffee Association. 10 Steps to Coffee from Seed to Cup).

Η συνολική ετήσια παραγωγή παρουσιάζει συνεχώς αυξητική τάση τα τελευταία 15 χρόνια, 

με ελάχιστες εξαιρέσεις. Σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό καφέ (International Coffe 

Organization) η συνολική παραγόμενη ποσότητα παγκοσμίως σε σάκους των 60 λιβρών την 

περίοδο 2016/2017 ανήλθε σε 153.869 χιλιάδες.

Οι τιμές του καφέ καθορίζονται από την αγορά συμβάσεων της Νέας Υόρκης . Η 

διαμόρφωση της τιμής επηρεάζεται σημαντικά τόσο από φαινόμενα κερδοσκοπίας όσο και 

από τις κλιματικές αλλαγές (ξηρασία, πλημμύρες) με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται έντονη 

αστάθεια στον προσδιορισμό της (Oxfam, April 2006)

Το παράδοξο στην αλυσίδα διακίνησης του προϊόντος είναι ότι οι αυξομειώσεις στην τελική 

τιμή εμπορίας δεν επιφέρουν κανένα οικονομικό αντίκρισμα στον αρχικό παραγωγό
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δημιουργώντας αντικίνητρο για οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας (Global 

Exchange. Coffee FAQ.) παρότι το κόστος παραγωγής του αρχικού σταδίου (συγκομιδή, 

καθαρισμός) αντιπροσωπεύει το 70% του συνολικού κόστους (Fair Trade USA, January 27, 

2017).

Η συνάρτηση των παραπάνω παραγόντων οδηγεί σε έντονες πιέσεις προς τους παραγωγούς 

για συμπίεση του κόστους εργασίας με αποτέλεσμα την ύπαρξη φαινομένων παιδικής 

εκμετάλλευσης και συνθηκών διαβίωσης των παραγωγών υπό καθεστώς ανέχειας κάτω από 

το όριο της φτώχειας (International Labor Organization, 2004).

7.3.2 Το δίκαιο εμπόριο (fair trade) και οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες του ομίλου 

Starbucks -  Το πρόγραμμα C.A.F.E.

Στον απόηχο των διεθνών αντιδράσεων πως οι ιδιαίτερα υψηλές τιμές των προϊόντων του 

πρωτογενούς τομέα έχουν αντίκρισμα και καρπώνονται μόνο από τις πολυεθνικές εταιρίες 

εμπορίας και δεν φτάνουν ως τους αρχικούς παραγωγούς έχει αναπτυχθεί μία ολόκληρη 

φιλοσοφία γνωστή ως «δίκαιο εμπόριο» (fair trade).

Σκοπός του συγκεκριμένου κινήματος είναι η εξασφάλιση δικαιότερης ανακατανομής της 

υπεραξίας που δημιουργεί η πώληση προϊόντων κυρίως του πρωτογενούς τομέα όπως ο 

καφές, το κακάο, η ζάχαρη, με σκοπό μέρος της ωφέλειας να καρπωθεί και καρπωθούν και οι 

παραγωγοί αυτών των προϊόντων (L. Raynolds, 2002 & 2008)

Στην επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού (www.fairtrade.org) αναφέρεται πως η αγορά καφέ 

στα πλαίσια του κινήματος «δικαίου εμπορίου» δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες -  

παραγωγούς να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους και της κοινωνίας τους ενώ 

ταυτόχρονα αποκτούν κίνητρο βελτίωσης των παραγομένων προϊόντων τους.

Εκτός του συγκεκριμένου κινήματος ιδιωτικές πρωτοβουλίες προς την παραπάνω 

κατεύθυνση έχουν αναλάβει και οι ίδιες οι πολυεθνικές εταιρίες. Ειδικότερα, ο όμιλος 

Starbucks υλοποιεί το πρόγραμμα Coffe and Farmers Equity (C.A.F.E.). Ο σκοπός του 

προγράμματος είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των παραγωγών καφέ ανά τον 

κόσμο δεσμευόμενοι να αποκτούν προϊόν προερχόμενο υπό τις συνθήκες του «δικαίου 

εμπορίου».
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Από το 2000, η Starbucks Coffee Company και η TransFair USA ανακοίνωσαν μια 

πρωτοποριακή συμμαχία για την προώθηση του καφέ που έχει πιστοποιηθεί ως Fair Trade 

μέσω του προγράμματος "Crop to Cup". Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η 

πραγματοποίηση όλης της διαδικασίας, από τη συγκομιδή του καρπού μέχρι την τελική 

κατανάλωση του καφέ, να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια όπως αυτά 

ορίζονται από το ‘’Δίκαιο Εμπόριο” (Coffee Research Institute, 2010).

Επιπλέον το 2002 ο όμιλος Starbucks ανέπτυξε το δικό της πρόγραμμα Coffe and Farmers 

Equity (C.A.F.E.) με πρωταρχικό στόχο τη δημιουργία μιας βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού 

καφέ [17 βασιζόμενη σε 5 κατηγορίες βιωσιμότητας:

• την ποιότητα των προϊόντων,

• την οικονομική λογοδοσία,

• την κοινωνική ευθύνη,

• τον ηγετικό ρόλο στον τομέα του περιβάλλοντος για τον καφέ και

• την περιβαλλοντική ηγεσία στον τομέα της επεξεργασίας του καφέ 

(Starbucks Coffee Company. (2007)

Η επίδραση του προγράμματος CAFE είναι θετική διότι οι αγρότες εξασφαλίζουν μια 

ελάχιστη εγγυημένη τιμή η οποία κρίνεται ικανοποιητική σε σχέση με όσους δεν 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ενώ ταυτόχρονα απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

πιστοποίηση του προϊόντος τους (Giovanucci, D., 2005)

Το 2008, ο όμιλος Starbucks προμηθευόταν το 81% της πρώτης ύλης προερχόμενο από 

καλλιέργειες ενταγμένες στο πρόγραμμα CAFE, ενώ ο στόχος του προγράμματος ήταν έως το 

2015 να προμηθεύεται αποκλειστικά (100%) τους κόκκους καφέ από παραγωγούς που είναι 

ενταγμένοι στις πρακτικές του προγράμματος.
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Σχήμα 13: Πιστοποιημένη αγορά καφέ με το πρόγραμμα C.A.F.E.

Total c o ffe e  purchases 3 6 7
(in millions) 1 6 6

Total C.A.F.E. Practices 2 9 9
purchases 1 3 6(in millions)

8 1 %

2 0 0 9

Πηγή: Starbucks Shared Planet. (2009)

2 6 9 4 2 8 (lb)
1 2 2 1 9 4 (kg)

2 2 6 3 6 7 (lb)
1 0 3 1 6 7 (kg)

8 4 %

K
8 6 % 1 0 0 %

Jlftlk
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 5

Για την προώθηση του συγκεκριμένου προγράμματος ο όμιλος Starbucks έχει επενδύσει 

περισσότερα από 100 εκ δολάρια (Starbucks, 2017).

7.4. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ STARBUCKS -  

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΜΕΑ

Η λειτουργία του ομίλου ξεκίνησε το 1971 ως ένα κατάστημα λιανικής πώλησης αλεσμένου 

καφέ, τσαγιού και μπαχαρικών στο Pike Place Market του Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών 

Αμερικής (Η.Π.Α.).

Μέχρι το 1986 δραστηριοποιούνταν εντός των Η.Π.Α. ενώ την επόμενη χρονιά ιδρύεται το 

πρώτο κατάστημα εκτός της χώρας στο Βανκούβερ του Καναδά. Εννέα χρόνια αργότερα 

ιδρύονται τα πρώτα καταστήματα εκτός της Αμερικανικής Ηπείρου στην Ιαπωνία και τις 

Φιλιππίνες ενώ το 1998 ιδρύεται το πρώτο κατάστημα στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο 

Ηνωμένο Βασίλειο (Starbucks Company Timeline).

Σήμερα η εταιρία δραστηριοποιείται σε 75 χώρες και διαθέτει 25.085 καταστήματα εκ’ των 

οποίων 12.711 (51%) ανήκουν στον όμιλο Starbucks (Starbucks Corporation -  Starbucks 

Corp.) και τα υπόλοιπα 12.374 (49%) λειτουργούν με καθεστώς δικαιοχρησίας (Franchising) 

(Starbucks , Oct. 2 2016).
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Οι βασικές δραστηριότητες του ομίλου αφορούν την πώληση ροφημάτων και κυρίως καφέ, 

τσαγιού, αναψυκτικών, γλυκισμάτων. Επίσης πουλιούνται εμπορεύματα όπως εξοπλισμός 

καφέ και τσαγιού, κούπες και αξεσουάρ, συσκευασμένα προϊόντα, μουσική, βιβλία και είδη 

δώρων. Τέλος, διατίθενται φρέσκα τρόφιμα ζαχαροπλαστικής, σάντουιτς, σαλάτες, και 

κύπελλα φρούτων.

Ο κύριος όγκος του κύκλου εργασιών προέρχεται από τη λιανική πώληση των προϊόντων, 

κυρίως καβουρδισμένου καφέ με ιδιαίτερες προδιαγραφές και εμπορευμάτων μέσω 

καταστημάτων που ιδρύονται κατά κύριο λόγο σε κεντρικά σημεία έντονης κυκλοφορίας (E. 

Kleinbard, 2013).

Ουσιαστικά ο όμιλος δεν διακρίνεται από την ύπαρξη εξαιρετικά πολύτιμων άυλων 

περιουσιακών στοιχείων πέρα από την απαιτούμενη τεχνογνωσία καβουρδίσματος του καφέ 

που είναι απαραίτητη για την απόκτηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που απαιτούνται. 

(Starbucks Corp., 2012)

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου κατά την τελευταία χρήση (01/10-2015 -  30/09/2016) ανήλθε 

σε 21.3 δισεκατομμύρια δολάρια αυξημένος κατά 11% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά 

(19,2 δισεκατομμύρια δολάρια). Αντίστοιχα τα κέρδη του ομίλου προ φόρων διαμορφώθηκαν 

σε 4,2 δις δολάρια έναντι 3,9 δις δολάρια της χρήσης 2015. (Starbucks: Fiscal 2016 Annual 

Report, p. 25)

Η μετοχή του ομίλου διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο αξιών της Νέας Υόρκης και 

συγκεκριμένα η κοινή μετοχή συμμετέχει στον δείκτη NASDAQ Global Select Market 

("NASDAQ") (Starbucks, 2016)

7.4.1 Διάρθρωση του ομίλου Starbucks

Ο όμιλος απαρτίζεται από τέσσερις (4) λειτουργικούς τομείς (United States Security and 

Exchange Commission, 2015) :

i. Τον τομέα της Αμερικής που περιλαμβάνει της Η.Π.Α., τον Καναδά και τη Λατινική 

Αμερική
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ii. Τον τομέα της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (Europe, Middle East, Africa 

-  EMEA)

iii. Τον τομέα της Κίνας, Ασίας και Ειρηνικού (China, Asia, Pacific -  CAP)

iv. Τον τομέα ανάπτυξης που ασχολείται κατά κύριο λόγο με συσκευασμένο καφέ και 

τσάι.

Ο τομέας ΕΜΕΑ είναι αυτός που ενδιαφέρει τη συγκεκριμένη μελέτη και θα αναλυθεί 

εκτενέστερα προκειμένου να γίνει κατανοητή η διάρθρωσή του. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί 

στις θυγατρικές εταιρίες που εδρεύουν στην Ολλανδία προκειμένου να διαπιστωθεί η 

επιχειρησιακή διάρθρωση και οι φορολογικές τους υποχρεώσεις που απορρέουν.

7.4.2 Επιχειρήσεις του ομίλου Starbucks που εδρεύουν στην Ολλανδία ή εκτός αυτής και 

σχετίζονται με οποιαδήποτε σχέση ιδιοκτησίας

7.4.2.1 Η  δομή CV-BV

Ο όμιλος Starbucks ακολουθεί τη λειτουργική δομή CV-BV που υιοθετούν αρκετές 

πολυεθνικές εταιρίες με έδρα της μητρικής εταιρίας στις Η.Π.Α. με σκοπό την αποφυγή της 

φορολογίας των κερδών εκτός Η.Π.Α. (Jan Vleggeert, 2016).

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη δομή ιδρύεται μία εταιρία χαρτοφυλακίου περιορισμένης 

ευθύνης (CV) η οποία φορολογικά ανήκει σε κάποιο εξωχώριο προορισμό (offshore) και 

ανήκει σε ποσοστό 95-98% στη μητρική εταιρία. Η συγκεκριμένη εταιρία αποτελεί μέτοχο 

(95-98%) μιας δεύτερης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης χαρτοφυλακίου η οποία συνήθως 

εδρεύει σε χώρες όπως η Ολλανδία ή η Ιρλανδία. Οι δύο τους συμφωνούν να μοιράζονται τις 

δαπάνες και τα οφέλη της άυλης πνευματικής ιδιοκτησίας (χρήσης τεχνογνωσίας, πατέντας) 

(Cost Sharing Agreement - CSA). Βασικό χαρακτηριστικό και των δύο εταιριών είναι πως 

δεν απασχολούν προσωπικό (Bloomberg, 2016).

Η δεύτερη εταιρία (CV) με έδρα την Ολλανδία κατέχει μία εταιρία περιορισμένης ευθύνης 

(BV) η οποία συνήθως ασκεί πραγματική δραστηριότητα και απασχολεί και εργαζόμενους.
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Η διαδικασία στη συνέχεια γίνεται ιδιαίτερα περίπλοκη καθώς η Ολλανδική CV έχει 

συμφωνήσει να εισπράττει δικαιώματα (royalty) από την BV για τη χρήση της αποκλειστικής 

τεχνογνωσίας ή πατέντας που της παρέχει. Συνήθως τα δικαιώματα αποτελούν το μεγαλύτερο 

μέρος των κερδών της BV βάση προκαθορισμένης συμφωνίας (APA) που η τελευταία 

σύναψε με την φορολογική αρχή της χώρας στην οποία εδρεύει. Ουσιαστικά η φορολογική 

αρχή δέχεται ένα προκαθορισμένο ελάχιστο μέρος των κερδών της BV να τεθεί σε 

φορολογική εκκαθάριση (5-10%) και το υπόλοιπο ποσοστό των κερδών παρέχεται με τη 

μορφή αφορολόγητου δικαιώματος στην Ολλανδική CV.

Τέλος, η Ολλανδική CV έχοντας συμφωνήσει με την εξωχώρια CV καταβάλει με τη σειρά 

της ολόκληρο το εισπραχθέν ποσό (από την BV) ως πνευματικό δικαίωμα (royalty) βάση της 

αρχικής συμφωνίας που περιγράφηκε.

Σχήμα 14: Συνοπτική απεικόνιση της δομής CV - BV

Πηγή: Pearce Trust, Morgan Stanley Research

Με τη σειρά της η εξωχώρια CV δεν υποχρεούται να επαναπατρίσει τα κέρδη στην έδρα της 

μητρικής (Η.Π.Α.) καθώς σύμφωνα με τον κανόνα check the box της φορολογικής αρχής των 

Η.Π.Α. παρέχεται αναβολή φορολογίας επ’ αορίστου με την προϋπόθεση τα κέρδη να 

επανεπενδυθούν σε θυγατρικές εκτός των Η.Π.Α. συνήθως με τη μορφή ενδο -  εταιρικού 

δανείου (Jan Vleggeert, 2016, Forbes 2014).
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Το αποτέλεσμα όλης της παραπάνω διαδικασίας είναι να εξαχθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των 

φορολογητέων κερδών από τη χώρα που δημιουργήθηκαν (Ολλανδία, Ιρλανδία) σε 

φορολογικούς παραδείσους.

7.4.2.2 Η  διάρθρωση του ομίλου

Η διάθρωση του ομίλου Starbucks στην περιφέρεια ΕΜΕΑ καθώς και η ροή των 

δικαιωμάτων μέχρι και τον τελικό δικαιούχο είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και εξαιρετικά 

αδιάφανη. (D. Kleinbard, 2013).

Ουσιαστικά πρόκειται για δύο τουλάχιστον ξεχωριστές δομές (Α και Β) οι οποίες έχουν ως 

κοινό σημείο αναφοράς την καταβολή δικαιωμάτων.

Δομή Α:

Ο όμιλος Starbucks κατέχει τις εταιρίες Starbucks Coffe Shops EMMEA που βρίσκονται σε 

διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (μεταξύ αυτών και η StarbucksUK) μέσω ενός ενδιάμεσου ο 

οποίος είναι αδιάφορος για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης.

Δομή Β:

Μέσω άλλης αλυσίδας εταιριών ο όμιλος κατέχει το 99% της Ολλανδικής εταιρίας άυλων 

περιουσιακών στοιχείων Rain City CV η οποία με τη σειρά της κατέχει το 99% άλλης μία 

εταιρίας με έδρα την Ολλανδία ίδιας νομικής μορφής της Emerald City CV. Η τελευταία 

(Emerald City) σε ένα τρίτο επίπεδο ελέγχει το 98% της οντότητας Alki LP, ανώνυμη 

εταιρία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το φορολογικό καθεστώς και η φορολογική έδρα των εταιριών που αναφέρθηκαν στα 

παραπάνω τρία επίπεδα είναι άγνωστο.

Η Alki LP ελέγχει την Starbucks Coffee BV EMEA (SCBV EMEA) με έδρα την Ολλανδία 

(τέταρτη βαθμίδα) η οποία κατέχει και διαχειρίζεται το εμπορικό σήμα της του ομίλου 

Starbucks στην περιοχή EMEA λαμβάνοντας δικαιώματα (royalties) από τις εταιρίες της 

Δομής Α.

Η ίδια με τη σειρά της καταβάλει δικαιώματα (royalties) στην Alki Lp για την παραχώρηση

της εκμετάλλευσης του εμπορικού σήματος στην περιοχή ΕΜΕΑ.
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Επίσης, η ALKI LP ελέγχει και την Starbucks Manufacturing EMEA BV (SMBV EMEA) η 

οποία αποτελεί τη μοναδική εταιρία, του ομίλου, καβουρδίσματος και διανομής του καφέ σε 

ολόκληρη την περιφέρεια ΕΜΕΑ

Δικαιώματα στην Alki Lp καταβάλει και η SMBV EMEA τα οποία σχετίζονται με την 

παραχώρηση τεχνογνωσίας σχετικής με τον τρόπο καβουρδίσματος των κόκκων του καφέ.

Όλη την ποσότητα πρώτης ύλης (κόκκους καφέ) την προμηθεύεται αποκλειστικά από την 

εταιρία Starbucks Coffe Trading SarL (SCTS) η οποία εδρεύει στην Ελβετία και αποτελεί 

μέρος μιας τρίτης Δομής εταιριών του ομίλου Starbucks η οποία (Δομή) δεν θα αναλυθεί από 

την παρούσα μελέτη.

Οι εταιρίες στις οποίες θα επικεντρωθεί η μελέτη είναι οι SMBV EMEA, η ALKI LP και η 

SCTS.

Σχήμα 15: Η δομή των εταιριών του ομίλου Starbucks που σχετίζονται με τις εταιρίες που 

εδρεύουν στην Ολλανδία

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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7.5. Η ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΑΟΟΜΙΛΙΚΗΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "SMBV EMEA" ΜΕ ΤΗΝ 

ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΗ (Vaststellingsovereenkomst APA)

7.5.1 Διαδικασία τεκμηρίωσης της APA εκ’ μέρους του ομίλου Starbucks

Τον Απρίλιο του 2001, η SMBV ΕΜΕΑ και η ολλανδική φορολογική αρχή συνήψαν 

συμφωνία προπληρωμής (Vaststellingsovereenkomst APA) η οποία προσαρμόστηκε το 2002 

και το 2004 (William Byrnes, 2016).

Η συμφωνία αυτή αποτέλεσε τη βάση της επόμενης ΑΡΑ που η Ολλανδική φορολογική 

διοίκηση σύναψε με την SMBV στις 28 Απριλίου 2008 και οποία ήταν δεσμευτική για 10 

χρόνια, από την 1η Οκτωβρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 (Commission, 2016).

Για την υπογραφή της APA o φορολογικός σύμβουλος του ομίλου Starbucks διαχώρισε την 

διαδικασία τεκμηρίωσης των συναλλαγών σε δύο κύριες κατηγορίες:

i. Την πρωταρχική κατηγορία της τιμής που η SMBV EMEA θα εισέπραττε από την 

κύρια και δευτερεύουσα δραστηριότητά της. Ως κύρια δραστηριότητα εμφάνισε το 

καβούρδισμα των κόκκων καφέ και δευτερεύουσα την υπηρεσία διανομής

ii. Τη δευτερεύουσα κατηγορία του δικαιώματος που η SMBV EMEA κατέβαλε στη 

συνδεδεμένη εταιρία ALKI LP για τη χρήση της τεχνογνωσίας καβουρδίσματος που η 

τελευταία παραχωρούσε

Η ολλανδική φορολογική διοίκηση αναγνώρισε ότι η τιμή που καθορίστηκε από την 

Starbucks στην έκθεση τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών για τις λειτουργίες που 

εκτελεί η SMBV στις Κάτω Χώρες (συμπεριλαμβανομένων των αναλαμβανόμενων κινδύνων 

και των χρησιμοποιηθέντων περιουσιακών στοιχείων) αποτελεί τιμή η οποία διέπεται από 

τους κανόνες και του ελεύθερου ανταγωνισμού (Commission, 2015).

Σύμφωνα με την έκθεση για την τιμολόγηση μεταβίβασης, ο φορολογικός σύμβουλος επέλεξε 

τη μέθοδο του καθαρού περιθωρίου συναλλαγών (TNMM) όπου η SMBV παρουσιάζεται ως 

κατασκευαστής χαμηλού κινδύνου καθώς το καβούρδισμα του καφέ αποτελεί την κύρια 

λειτουργία η οποία δεν ενέχει ιδιαίτερα σημαντικούς κινδύνους.
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Για τον προσδιορισμό της τελικής τιμής αποφασίστηκε η προσαύξηση σε ποσοστό 9-12% 

(mark up) επί της βάσης κόστους που προκύπτει από τον υπολογισμό του συνολικού κόστους 

των αμοιβών προσωπικού και του παγίου εξοπλισμού (με τις αποσβέσεις).

Εξαιρέθηκαν από τη διαμόρφωση της βάσης κόστους, το κόστος των:

• αναλώσιμων υλικών (χαρτοπετσέτες, φλιτζάνια)

• πρώτων υλών (κόκκοι καφέ)

• υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους (διανομή, τεχνική υποστήριξη, αμοιβές 

τρίτων)

• τα δικαιώματα που καταβάλλονται στην Alki LP.

Ειδικότερα για τα δικαιώματα προς την Alki LP, η Ολλανδική φορολογική διοίκηση 

αναγνώρισε πως η συγκεκριμένη καταβολή θα αποτελεί δαπάνη που θα εκπίπτει από 

το φορολογητέο εισόδημα και δεν θα υπόκειται σε οποιαδήποτε παρακράτηση φόρου.

7.5.2 Αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.)

Με έγγραφο που απέστειλε η Ε.Ε. προς τις Ολλανδικές αρχές στις 30 Ιουλίου 2013 ζητούσε 

πληροφορίες για την ακολουθούμενη φορολογική πρακτική ως προς τις εταιρίες SMBV 

ΕΜΕΑ και SCBV EMEA και την προσκόμιση των σχετικών χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων τους. (European Commission, 2014).

Κατόπιν μιας περιόδου ανταλλαγής εγγράφων και απόψεων μεταξύ της Ε.Ε. και της 

Ολλανδικής Φορολογικής αρχής, η Ε.Ε. στις 11 Ιουνίου 2014 εξέδωσε την με αριθμό 

C(2014) 3626 final επιστολή με θέμα " State aid SA.38374 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 

2014/CP) -  Netherlands Alleged aid to Starbucks" με την οποία προσέβαλε την APA που 

είχε συναφθεί μεταξύ της εταιρίας SMBV ΕΜΕΑ και της φορολογικής αρχής.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της Ε.Ε., αμφισβητούνταν οι διαδικασίες τεκμηρίωσης της APA 

σε σχέση με την τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων. Η Ε.Ε. ισχυρίστηκε ότι οι
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μεθοδολογικές επιλογές στην έκθεση τεκμηρίωσης των συναλλαγών που παρέθεσε ο όμιλος 

Starbucks στην ολλανδική φορολογική αρχή προκειμένου να καταλήξουν στην υπογραφή της 

APA δεν αποτελούν αξιόπιστη προσέγγιση και δεν εκπληρώνουν την αρχή του πλήρους 

ανταγωνισμού. Η Επιτροπή ισχυρίστηκε ότι η μέθοδος του καθαρού περιθωρίου συναλλαγών 

(TNMM) δεν είναι η καταλληλότερη μέθοδος για την πρόβλεψη φορολογητέου κέρδους, 

διότι οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις τιμές μεταβίβασης δείχνουν προτίμηση 

για τη συγκριτική μέθοδο ανεξέλεγκτης τιμής (CUP). Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι αν 

εφαρμοζόταν η μέθοδος CUP το φορολογητέο κέρδος θα ήταν σημαντικά υψηλότερο. 

(William Byrnes, 2015)

Υπό αυτό το πρίσμα η APA συνιστούσε κρατική ενίσχυση προς την εταιρία και καλούσε την 

Ολλανδική φορολογική αρχή να προσκομίσει επιπλέον πληροφορίες σε σχέση με:

• τον τύπο της πνευματικής ιδιοκτησίας που η εταιρία Alki LP κατείχε

• τη δομή και λειτουργία της εταιρίας Alki LP

• την προσκόμιση της σύμβασης μεταξύ των εταιριών SMBV ΕΜΕΑ και SCTS

• τη διαδικασία και πρακτική τιμολόγησης των κόκκων καφέ που η SCTS προμηθεύει 

στην SMBV ΕΜΕΑ

προκειμένου να η Ε.Ε. να αποφανθεί επί των παραπάνω εκτιμήσεών της.

Η ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων μεταξύ των εμπλεκομένων μερών συνεχίστηκαν 

έως ότου στις 21 Οκτωβρίου 2015 η Ε.Ε. εξέδωσε την με αριθμό C(2015) 7143 final 

απόφαση με θέμα " COMMISSION DECISION of 21.10.2015 ON STATE AID SA.38374 

(2014/C ex 2014/NN) implemented by the Netherlands to Starbucks".

Σύμφωνα με την απόφαση της Ε.Ε. «η συμφωνία προνομιακής τιμολόγησης που συνήψαν οι 

Κάτω Χώρες στις 28 Απριλίου 2008 με την Starbucks Manufacturing EMEA BV, η οποία 

επιτρέπει στην τελευταία να καθορίσει την ετήσια φορολογική της υποχρέωση για τον φόρο 

εισοδήματος στις Κάτω Χώρες για περίοδο δέκα ετών, αποτελεί ενίσχυση».
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Επιπλέον, η απόφαση ανέφερε πως οι Ολλανδικές αρχές έχουν υποχρέωση ανάκτησης του 

ποσού που χαρακτηρίζεται ως ενίσχυση προσαυξημένο με τους αναλογούντες τόκους.

7.5.3 Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ενίσχυσης ως κρατικής

Σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 της συνθήκης, οι ενισχύσεις που χορηγούνται υπό 

οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να 

νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή 

ορισμένων αγαθών, είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, στο βαθμό που επηρεάζει 

το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών.

Για να χαρακτηριστεί ένα μέτρο ως ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 

της συνθήκης, πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην εν λόγω 

διάταξη.

Επομένως, για να χαρακτηριστεί ένα μέτρο ως κρατική ενίσχυση θα πρέπει:

• να γίνει παρέμβαση του κράτους ή να καταβληθούν κρατικοί πόροι

• η παρέμβαση πρέπει να είναι ικανή να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ των κρατών 

μελών

• πρέπει να παρέχει επιλεκτικό πλεονέκτημα σε μια επιχείρηση και

• πρέπει να νοθεύει ή να απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό
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7.6. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ SMBV EMEA ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΛΛΑΝΔΙΚΩΝ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

7.6.1. Περιγραφή της APA όπως υποβλήθηκε από τον όμιλο Starbucks και έγινε 

αποδεκτή από τις Ολλανδικές Φορολογικές Αρχές

Η SMBV είναι η εταιρία με τη λιγότερο σύνθετη διαδικασία και συνεπώς αυτή που 

επιλέχθηκε από τον όμιλο Starbucks για την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών.

Η διαδικασία καβουρδίσματος πράσινων κόκκων καφέ αποτελεί, σύμφωνα με την APA, την 

κύρια λειτουργία της SMBV.

Η αγορά των πράσινων κόκκων καφέ που η SMBV καβουρδίζει και μεταπουλά ως τελικό 

προϊόν με τη μορφή «προσυσκευασμένου καφέ» πραγματοποιείται αποκλειστικά από την 

SCTS. Βάση συμφωνίας, η SMBV υποχρεούται να αγοράζει τους κόκκους καφέ 

αποκλειστικά από την ελβετική εταιρία σε τιμές που καθορίζονται από την τελευταία 

(Starbucks, April 13, 2015).

Η SMBV καταβάλλει δικαιώματα στην Alki LP σε αντάλλαγμα των οποίων η Alki LP 

παρέχει στην SMBV πρόσβαση στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αναλαμβάνει 

τον επιχειρηματικό κίνδυνο στις δραστηριότητες της SMBV, όπως οι υπερβάσεις κόστους και 

η πώληση των προϊόντων.

Η πρωταρχική ευθύνη της SMBV συνίσταται στο ψήσιμο και τη συσκευασία του καφέ, 

καθώς και στις διοικητικές δραστηριότητες για την ομαλή και αποτελεσματική παράδοση των 

διαφόρων προϊόντων στους πελάτες.

Ως ιδιοκτήτης της εγκατάστασης, η SMBV πρέπει να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται ο 

σωστός εξοπλισμός, διεξάγονται οι σωστές διαδικασίες και τα προϊόντα παράγονται σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές που παρέχονται από την Alki LP. Η SMBV θα είναι ο ιδιοκτήτης των 

αγορασθέντων προϊόντων, τα οποία πρέπει να αγοράσει από προμηθευτές που έχουν οριστεί 

ή / και έχουν εγκριθεί από την Alki LP.

Η SMBV οφείλει να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα κατά τη στιγμή της παράδοσης 

συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές προϊόντων της Alki LP και ότι η SMBV υποχρεούται
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να αντικαταστήσει αμέσως οποιαδήποτε ποσότητα ελαττωματικών ή μη αποδοτικών 

προϊόντων με δικά της έξοδα.

Ωστόσο, η Alki LP φέρει τους κινδύνους που σχετίζονται με ζημίες που μπορεί να 

προκόψουν από την παραγωγή, πώληση, μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία ή άλλη χρήση 

των προϊόντων και πρέπει να αποζημιώσει την SMBV έναντι τυχόν αξιώσεων αποζημίωσης.

Στην περίπτωση της SMBV, τα δικαιώματα που καταβάλλονται στην Alki LP ταξινομούνται 

ως λειτουργικά έξοδα, αλλά αποκλείονται από τα λειτουργικά έξοδα που χρησιμοποιούνται 

για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος σύμφωνα με την APA.

Επιπλέον, παρότι η SMBV απογράφει τα αποθέματα καφέ στο τέλος κάθε χρήσης και τα 

εμφανίζει στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα λογιστικά 

πρότυπα παρόλα αυτά η ευθύνη της SMBV περιορίζεται στη διοικητική διευθέτηση του 

αποθέματος και δεν συνεπάγεται μεταβίβαση κινδύνων ή εμπορικών ευθυνών, καθώς η 

συμφωνία με την Alki LP προβλέπει την ανάληψη εξ’ ολοκλήρου του κινδύνου από την 

τελευταία (Alki LP) συνεπικουρούμενη από την μητρική εταιρία. (Dutch authorities, 2014)

Σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή ο όμιλος Starbucks θεωρεί την SMBV την λιγότερο 

πολύπλοκη μεταξύ των συνδεδεμένων οντοτήτων η οποία επιτελεί μόνο μία παραγωγική 

διαδικασία (καβούρδισμα καφέ) και οι υπόλοιπες λειτουργίες είναι αποκλειστικά διοικητικές 

και χωρίς κινδύνους. Επιπλέον, επειδή δεν υπάρχουν παρόμοιες συμφωνίες στην αγορά 

προκειμένου να υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία ο όμιλος επέλεξε να τεκμηριώσει τις 

συναλλαγές με την εφαρμογή της μεθόδου ΤΝΜΜ θεωρώντας την καταλληλότερη έναντι της 

παραδοσιακής μεθόδου CUP.

Συνεπώς για τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης ο όμιλος πρότεινε και οι φορολογικές 

αρχές της Ολλανδίας δέχτηκαν :

(i) την υιοθέτηση χρήσης της μεθόδου TNMM για την εκτίμηση φορολογητέου κέρδους,

(ii) την επιλογή των λειτουργικών εξόδων ως δείκτη επιπέδου κερδών για χρήση κατά 

την εφαρμογή του TNMM και

Η έκθεση για τις τιμές μεταβίβασης καταλήγει σε μια αμοιβή για τη λειτουργία ψησίματος

που η SMBV εκτελεί με προσαύξηση [9-12]% των λειτουργικών δαπανών της, η οποία
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γίνεται αποδεκτή από την ολλανδική φορολογική αρχή «ως συνιστώσα ισόρροπη αμοιβή της 

SMBVAPA». (Dutch authorities, July 2014)

Το συγκεκριμένο περιθώριο κέρδους θα τεθεί υπό φορολογική εκκαθάριση. Οποιοδήποτε 

κέρδος πέρα του περιγραφόμενου στην APA θα καταβάλλεται στην Alki LP ως δικαίωμα που 

δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε φορολογία στην Ολλανδία.

Σχήμα 16 : Απεικόνιση και λογιστικός χειρισμός των καταβληθέντων δικαιωμάτων της 

SMBV

Starbucks Manufacturing ΕΜΕΑ B.V.
Amsterdam

Profit and loss account for the year ended October 2,2011

2010/2011______________  2009/2010
EUR EUR

Sales
Direct Cost of sales
Gross margin

184.159.097
(153.275834)

30.883.263

142.627.243
(120.020.824)

22.606.419

General and administrative 
expenses
Foreign currency exchange
Operating result

^14.303.052^
(I08$.448)

Operating
Expense (16.835.153)

(2.266.492)
[9 -12%) mark-up ' 14.490.756 3.504.774

Other expenses = Royalty (12.352.838) (1.079.817)

Interest income 
Interest expense 
Result before taxation L ^ J .4 3 0 .6 2 0 > Taxable profit

(771.639)
1.653.318

Corporate income tax 
Net result for the year

(337.599)
1.093.021

(428.611)
1.224.707

Πηγή: Kluwer International Tax Blog

97

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:11 EEST - 34.220.209.173

http://kluwertaxblog.com/


7.6.2. Σύνοψη επί της APA

Είναι προφανές ότι τόσο η τιμολόγηση της α’ ύλης εκ’ μέρους της SCTS, όσο και ο 

λογιστικός χειρισμός των οικονομικών δεδομένων από μέρος της SMBV αλλά και το 

καταβαλλόμενο δικαίωμα προς την ALKI LP αποτελούν ουσιαστικούς παράγοντες 

διαμόρφωσης της φορολογικής βάσης στην οποία υπόκεινται τα κέρδη της SMBV.

Συνεπώς η μελέτη θα επικεντρωθεί στις τρεις αυτές μεταβλητές προκειμένου να διαπιστωθεί 

κατά πόσο η συγκεκριμένη συμφωνία προκαθορισμένης τιμολόγησης είναι σύμφωνη με της 

αρχές των ίσων αποστάσεων και δεν συνιστά ευνοϊκή μεταχείριση από μέρος των 

Ολλανδικών αρχών προς τον όμιλο Starbucks έναντι των ανταγωνιστών.

7.6.3. Διαπιστώσεις και παρατηρήσεις επί της APA και των εμπλεκόμενων εταιριών του 

ομίλου

7.6.3. Ι. Παράλειψη τεκμηρίωσης των συναλλαγών μεταξύ SCTS και SMBV

Κατά την σύναψη της APA, ο όμιλος Starbucks παρέλειψε να τεκμηριώσει την ενδοομιλική 

τιμολόγηση της πώλησης κόκκων καφέ από την SCTC προς την SMBV και αντίστοιχα οι 

Ολλανδικές φορολογικές αρχές δεν το απαίτησαν προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι 

συγκεκριμένη τιμολόγηση είναι σύμφωνη με τον ανταγωνισμό.

Η τεκμηρίωση της συγκεκριμένης συναλλαγής ήταν ουσιαστικής σημασίας για τον 

προσδιορισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων της SMBV δεδομένου ότι το κόστος 

προμήθειας α’ ύλης (κόκκοι καφέ) εξέπιπτε εξολοκλήρου από τα κέρδη της.

Ουσιαστικά η τιμολογιακή πολιτική της SCTS μέχρι και το έτος 2010 ήταν σταθερή και 

τιμολογούσε μεταξύ 1-1,5 €/λίβρα κόκκων καφέ προς την SMBV. Από το έτος 2011 μέχρι 

και το έτος 2014 η τιμή τιμολόγησης μεταβλήθηκε σχεδόν 100% καθώς κυμαινόταν μεταξύ

1,5-2,5 €/λίβρα α’ ύλης.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ιδίου του ομίλου, η τελική τιμολόγηση του προϊόντος 

πέρα του κόστους αποτελεί συνάρτηση τριών παραγόντων:

i. Πνευματική ιδιοκτησία -  πρόγραμμα C.A.F.E.
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Επενδύοντας σημαντικά ποσά σε νέες τεχνολογίες και καλλιέργειες μέσω του 

προγράμματος C.A.F.E. ο όμιλος προσδοκεί να προσδώσει στο προϊόν ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τα οποία θα ενισχύσουν στη συνέχεια το εμπορικό όνομα (brand 

name) του ομίλου.

ii. Προμήθειες. Η εταιρία SCTC παρέχει προμήθειες για την αγορά του προϊόντος

iii. Χρηματοδότηση

Προκειμένου να διαχειριστεί τυχόν αδιάθετο απόθεμα προϊόντος η εταιρία «επιβάλει» 

στην τελική τιμή πώλησης μία προσαύξηση η οποία θα της επιτρέπει να διαθέτει την 

απαιτούμενη ρευστότητα

Σύμφωνα με την SCTC το συνολικό ποσοστό της προσαύξησης (mark up) που περιγράφηκε 

κυμαίνεται μεταξύ 7,5% - 22,5%.

Πίνακας 4 : Ανάλυση του ποσοστού προσαύξησης του κόστους (mark up) της SCTC

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ (mark up)

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΧΑΜΗΛΟ

ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ

ΜΕΣΑΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ

ΥΨΗΛΟ

ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ

Πνευματική ιδιοκτησία -  πρόγραμμα C.A.F.E. 1,40% 4,20% 9,90%

Προμήθειες 4,70% 6,00% 8,00%

Χρηματοδότηση 1,50% - 4,50% 1,50% - 4,50% 1,50% - 4,50%

Συνολική προσαύξηση (%) στο κόστος 7,50% - 10,50% 10,50% - 13,50% 19,50% - 22,50%

Πηγή: Starbucks, 2015

Σύμφωνα με τον όμιλο Starbucks ο σταθμισμένος μέσος όρος της προσαύξησης που 

επιβαλλόταν στην τελική τιμή στην οποία πουλιόταν το προϊόν στην SMBV κατά την 

περίοδο 2002 -  2014 διαμορφώθηκε σε 12% πιστοποιώντας την τήρηση της αρχής των ίσων 

αποστάσεων δεδομένου ότι η προσαύξηση συναντάται στο μεσαίο τεταρτημόριο της 

ανάλυσης.

Μολονότι ο όμιλος Starbucks ισχυρίστηκε ότι η σταθμισμένη προσαύξηση που επιβάρυνε το 

κόστος τιμολόγησης κυμάνθηκε στο 12% για την περίοδο 2004 -  2014, γίνεται εύκολα 

αντιληπτό πως η μέση προσαύξηση του κόστους των πράσινων κόκκων καφέ που παρέσχε η
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SCTS για την περίοδο 2005 έως 2010 ήταν σταθερή σε ένα επίπεδο της τάξης του 3% 

περίπου ενώ στα έτη 2011-2014 εκτινάχθηκε σε ποσοστά άνω του 18%.

Αναλύοντας τα οικονομικά στοιχεία της SCTS καθώς και το κόστος υλοποίησης του 

προγράμματος C.A.F.E. Practices και Υποστήριξης αγροτών τα οποία, σύμφωνα με τον όμιλο 

Starbucks, επηρεάζει και διαμορφώνει την τελική τιμή επιβάρυνσης με την οποία τιμολογεί 

τους πωλούμενους κόκκους καφέ προς την SMBV προκύπτουν οι κάτωθι διαπιστώσεις: 

(Προσάρτημα 3)

Μεταξύ των ετών 2005-2010 ο κύκλος εργασιών της SCTS ήταν σταθερός με μικρές 

διακυμάνσεις. Ανάλογα κινήθηκαν και τα αντίστοιχα κόστη πωληθέντων της εταιρείας μέχρι 

και το έτος 2010 με αποτέλεσμα το ακαθάριστο περιθώριο κέρδους αποτελούσε σταθερά το

4.5- 7,5% του κόστους πωληθέντων και το αντίστοιχο ποσοστό των καθαρών κερδών μετά 

φόρων κυμαινόταν μεταξύ 1,5-4,5% καθ όλη την εξαετία. Οι αντίστοιχες δαπάνες 

εκμετάλλευσης (πρόγραμμα C.A.F.E. & Υποστήριξης αγροτών) δεν διαφοροποιήθηκαν 

ιδιαίτερα (1-10 εκατ. Ελβετικά φράγκα).

Αντιθέτως, ραγδαία αύξηση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της SCTS κατά την περίοδο 

2011-2014 με αυξήσεις που κυμάνθηκαν, σε σχέση με τις μέγιστες τιμές της περιόδου 2005

2010, μεταξύ 42-185%. Ανάλογα κυμάνθηκε και το κόστος πωληθέντων με αυξήσεις όμως 

που υπολείπονταν την σχετική αύξηση του κύκλου εργασιών (28-115%). Αμετάβλητες 

παρέμειναν ωστόσο οι δαπάνες εκμετάλλευσης (πρόγραμμα C.A.F.E. & Υποστήριξης 

αγροτών) οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 0,5-1% του συνολικού κόστους πωληθέντων, 

γεγονός που καθιστούσε αδύνατον τον επηρεασμό και διαμόρφωση των ακαθαρίστου 

περιθωρίου και των καθαρών κερδών σε σχέση με το κόστος πωληθέντων σε ποσοστά της 

τάξης του 20% όπως ισχυρίστηκε ο όμιλος Starbucks προκειμένου να δικαιολογήσει την 

διαμόρφωση του περιθωρίου κέρδους με το οποίο επιβάρυνε την τιμή πώλησης των κόκκων 

καφέ προς της SMBV από το 3% στο 18% (μέσος όρος ανά έτος).

Οι παραπάνω παρατηρήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η διαμόρφωση του ακαθαρίστου 

περιθωρίου και των καθαρών κερδών σε σχέση με το κόστος πωληθέντων σε ποσοστά μεταξύ

16.5- 22,5% δεν επηρεάστηκαν από την μεταβολή της εταιρικής πολιτικής του ομίλου 

Starbucks αναφορικά με το πρόγραμμα C.A.F.E. & Υποστήριξης αγροτών.

Τα παραπάνω συμπεράσματα αποτυπώνονται και στο σχήμα 19 όπου τα μεγέθη των

πωλήσεων, κόστους πωληθέντων, ακαθαρίστου περιθωρίου και κερδών μετά φόρων έχουν
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την ίδια τάση σε κάθε έτος και παραμένουν ανεπηρέαστα από τη σταθερή πορεία των 

δαπανών εκμετάλλευσης.

Σχήμα 17: Απεικόνιση της πορείας βασικών οικονομικών δεδομένων της εταιρίας SCTS 

περιόδου (2005-2014)

Πηγή : Ιδία επεξεργασία

Τα παραπάνω ευρήματα αποτελούν μία πρώτη ένδειξη πως το περιθώριο κέρδους με το οποίο 

επιβάρυνε η SCTS τις τιμές πώλησης πράσινων κόκκων καφέ προς την SMBV από το 2010 

και μετά δεν μπορούν να ερμηνευτούν σύμφωνα με τη λογική και τους χειρισμούς μιας 

ανεξάρτητης επιχείρησης που θα επιτελούσε τις ίδιες πωλήσεις.

Υπό αυτό το πρίσμα οι Ολλανδικές φορολογικές αρχές όφειλαν μετά την πάροδο πενταετίας 

από την εφαρμογή της APA να ζητήσουν, όπως είχαν δικαίωμα, την τεκμηρίωση των 

συγκεκριμένων συναλλαγών και να αναπροσαρμόσουν ανάλογα την APA εφόσον οι νέες 

εξηγήσεις του ομίλου Starbucks δεν κρινόταν ικανοποιητικές ως προς την τήρηση της αρχής 

των ίσων αποστάσεων.
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7.6.3.2. Η  δραστηριότητα καβουρδίσματος δεν αποτελεί την κύρια λειτουργία της SMBV

Αναλύοντας τα έσοδα ανά παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα της SMBV γίνεται 

αντιληπτό ότι η πώληση προσυσκευασμένου καφέ, που αποτελεί το τελικό προϊόν του 

καβουρδίσματος κόκκων καφέ, αντιπροσωπεύει ποσοστά επί του συνόλου των πωλήσεων 

που κυμαίνονται μεταξύ 17% (2013) και 24,5% (2011). Ουσιαστικά η συγκεκριμένη 

δραστηριότητα δεν αποτελεί (σύμφωνα με τις πωλήσεις) την κύρια δραστηριότητα της 

εταιρίας (Προσάρτημα 4)

Αντίθετα, η κύρια δραστηριότητα της SMBV και ειδικά κατά την περίοδο 2007, έτος κατά το 

οποίο υπογράφηκε η APA μεταξύ SMBV και Ολλανδικών φορολογικών αρχών, ήταν τα 

έτοιμα μείγματα ροφημάτων τα οποία αντιπροσώπευαν το 37% των πωλήσεων. Την ίδια 

περίοδο η πώληση προσυσκευασμένου καφέ αντιστοιχούσε στο 20% του συνόλου των 

πωλήσεων.

Συμπερασματικά προκύπτει ότι κατά την υπογραφή της APA (2007) οι υπηρεσίες διοικητικής 

και υλικοτεχνικής υποστήριξης αποτελούσαν πλησίον του 80% των συνολικών εσόδων του 

κύκλου εργασιών.

7.6.3.3. Η  δραστηριότητα καβουρδίσματος είναι ζημιογόνα

Παρότι κατά τη σύναψη της APA επιλέχθηκε μία λειτουργία η οποία δεν αποτελούσε τη 

βασική λειτουργία της εταιρίας στην πορεία των ετών προέκυψε και ένα χρηματοοικονομικό 

αποτέλεσμα που όφειλε να προβληματίσει τα εμπλεκόμενα μέρη ιδιαίτερα μετά την πάροδο 

πενταετίας από την εφαρμογή της APA, καθώς υπήρχε η δυνατότητα επαναπροσδιορισμού 

της συμφωνίας.

Το κρίσιμο στοιχείο αφορά το γεγονός ότι η δραστηριότητα του καβουρδίσματος κατέστη 

ζημιογόνα από το έτος 2011 και μετέπειτα.

Η παραπάνω διαπίστωση εύκολα προκύπτει παρουσιάζοντας συνοπτικά τα συνολικά ετήσια 

έσοδα της SMBV από την πώληση προσυσκευασμένου καφέ και τις αντίστοιχες δαπάνες που 

κατέβαλε στην SCTS για την απόκτηση της α’ ύλης (κόκκους πράσινου καφέ) πριν ην 

επεξεργασία.
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Πίνακας 5 : Οικονομικό αποτέλεσμα από την αγορά, επεξεργασία και πώληση των κόκκων 

καφέ της εταιρίας SMBV

έτος 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ετήσια έσοδα από την πώληση 

προσυσκευασμένου καφέ

(σε χιλ. €) 25000 25000 25000 25000 45000 55000 55000 65000

Ετήσια έξοδα απόκτησης α’ 

ύλης (κόκκους πράσινου καφέ)

(σε χιλ. €) 25000 25000 25000 35000 45000 65000 65000 65000

Αποτέλεσμα χρήσης 0 0 0 -10000 0 -10000 -10000 0

Πηγή : Starbucks

Ουσιαστικά η εταιρία SMBV πρότεινε και η Ολλανδική φορολογική Αρχή δέχτηκε ως 

προτεινόμενη συναλλαγή για την ενδοομιλική τεκμηρίωση της APA μία λειτουργία που ήδη 

κατά το έτος σύναψης της συμφωνίας (2008) δεν ήταν κερδοφόρα για την εταιρία.

Σχήμα 18: Σύγκριση εσόδων - εξόδων της εταιρείας SMBV από την αγορά και πώληση 

κόκκων καφέ

Πηγή: European Commission

Τα παραπάνω δεδομένα υποδεικνύον ότι η κερδοφορία της εταιρίας, ειδικά από το 2010 και 

μετέπειτα προέρχεται αποκλειστικά από λειτουργίες πλην της πώλησης καβουρδισμένου 

καφέ, με αποτέλεσμα να τίθεται υπό αίρεση ο ισχυρισμός του ομίλου Starbucks αναφορικά με
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τη βασική λειτουργία της SMBV και η αποδοχή αυτού του ισχυρισμού από μέρους των 

Ολλανδικών αρχών.

7.6.3.4. Οι λειτουργίες της SMB V δεν αποτελούν τις λιγότερο σύνθετες

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ (παράγραφος 3.18-2010 και παράγραφοι 

1.21-1.23 -  1995) ως «ελεγχόμενο μέρος επιλέγεται εκείνο για το ποίο υπάρχουν διαθέσιμα 

συγκριτικά στοιχεία που χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία ενώ ταυτόχρονα η λειτουργική του 

ανάλυση είναι η λιγότερο σύνθετη».

Σύμφωνα με τους πίνακες 5 και 6 του προσαρτήματος είναι εμφανές πως οι λειτουργίες που 

επιτελεί η SMBV είναι πολύ περισσότερες από αυτή του καβουρδίσματος των κόκκων ενώ 

ταυτόχρονα τόσο το ποσό όσο και το ποσοστό του πωλούμενου προϊόντος καβουρδισμένου 

καφέ υπολείπεται κατά πολύ των λοιπών δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της SMBV ένα από τα σημαντικότερα 

λειτουργικά έξοδα της είναι η απόσβεση άυλων περιουσιακών στοιχείων. Η SMBV διεξάγει 

έρευνες αγοράς, κατέχει σημαντική τεχνογνωσία και αποκτά πρόσθετη το 2012 έναντι ποσού 

4 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπροσθέτως από την επόμενη χρονιά διενεργεί και αποσβέσεις για 

αποκτηθέν άυλο περιουσιακό στοιχείο. Το επόμενο έτος (2014) στους λογαριασμούς 

εκμετάλλευσης της εταιρίας εμφανίζεται ποσό 200 χιλ € για έρευνα και ανάπτυξη. (Starbucks 

2015)

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι ένας κατασκευαστής ρουτίνας και περιορισμένου 

κινδύνου δεν εμπλέκεται σε τέτοιες δραστηριότητες.

7.6.3.5. Η  έκθεση για τις τιμές μεταβίβασης δεν εντοπίζει ή δεν αναλύει τις ελεγχόμενες και 

ανεξέλεγκτες συναλλαγές της SMBV

Στην APA προβλέπεται η επιβολή ενός συγκεκριμένου ποσοστού κέρδους (mark up) (9-12%) 

για τη λειτουργία του καβουρδίσματος που θα επιτελέσει η SMBV. Το συγκεκριμένο 

περιθώριο κέρδους θα τεθεί υπό φορολογική εκκαθάριση. Οποιοδήποτε κέρδος πέρα του 

περιγραφόμενου στην APA θα καταβάλλεται στην Alki LP ως δικαίωμα που δεν υπόκειται σε 

οποιαδήποτε φορολογία στην Ολλανδία.
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Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση η καταβολή των δικαιωμάτων δεν αποτελεί σταθερά 

διότι μεταβάλλεται ανάλογα με το περιθώριο κέρδους που δημιουργείται πέρα του 

φορολογηθέντος το οποίο, ως ποσοστό, είναι προκαθορισμένο και σταθερό.

Συνεπώς στην APA που προτείνεται και γίνεται δεκτή από τα εμπλεκόμενα μέρη 

προσδιορίζει ότι η αμοιβή της SMBV θα είναι προϊόν μόνο της λειτουργίας καβουρδίσματος 

τεκμηριωμένη με τη μέθοδο ΤΝΜΜ και εσφαλμένα δεν εξετάζεται ως μεταβλητή 

προσαρμογής και η πληρωμή των δικαιωμάτων.

Η εστίαση αυτή στις συναλλαγές για τους σκοπούς των τιμών μεταβίβασης εκφράζεται 

σαφώς στην παράγραφο 1.6 των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ του TP του 2010, η 

οποία αποσαφηνίζει εξ αρχής ότι "επειδή η προσέγγιση της ανεξάρτητης οντότητας 

αντιμετωπίζει τα μέλη μιας ομάδας MNE σαν ανεξάρτητη , η προσοχή επικεντρώνεται στη φύση 

των συναλλαγών μεταξύ των μελών αυτών και στο κατά πόσον οι συνθήκες τους διαφέρουν από 

τις συνθήκες που θα μπορούσαν να επιτευχθούν σε συγκρίσιμες ανεξέλεγκτες συναλλαγές. Μια 

τέτοια ανάλυση των ελεγχόμενων και ανεξέλεγκτων συναλλαγών, η οποία αναφέρεται ως 

"ανάλυση συγκρισιμότητας", βρίσκεται στο επίκεντρο της εφαρμογής της αρχής του πλήρους 

ανταγωνισμού "

Με επιστολή που η Ολλανδική φορολογική αρχή απέστειλε στην Ε.Ε. τον Ιανουάριο του 

2014 (Dutch authorities, January 2014) ενημέρωνε μεταξύ των άλλων για τις επιπλέον 

συμβάσεις καβουρδίσματος που ο όμιλος Starbucks είχε συνάψει με ανεξάρτητες εταιρίες 

και περιλάμβανε τους όρους που οι συγκεκριμένες συμβάσεις περιλάμβαναν.

Οι διαπιστώσεις επί του θέματος είναι ότι:

• Η παρεχόμενη τεχνογνωσία ήταν ίδια τόσο στις εξαρτημένες (SMBV) όσο και στις 

ανεξάρτητες οντότητες

• Η διαδικασία αφορούσε το καβούρδισμα του ιδίου προϊόντος (πράσινοι κόκκοι καφέ)

• Ο όμιλος Starbucks είχε τουλάχιστον την ίδια συμμετοχή προς τους τρίτους όση και η 

Alki LP προς την SMBV. Σε μερικές περιπτώσεις η σχέση του ομίλου Starbucks με 

τους τρίτους ήταν σημαντικότερη καθώς οι τελευταίοι μεταπωλούσαν το τελικό 

καβουρδισμένο προϊόν ξανά στον όμιλο Starbucks. Σε όλες πάντως τις περιπτώσεις
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συμβάσεων (με τα τρίτα μέρη) υπήρχε συγκεκριμένο προκαθορισμένο ποσοστό του 

καταβαλλόμενου δικαιώματος προς τον όμιλο.

• Δεν προέκυψαν ενδείξεις που να καταδεικνύουν ότι ο καθορισμός του 

καταβαλλόμενου δικαιώματος από τρίτους είχε οποιαδήποτε εξάρτηση από τα έσοδα 

ή ζημιές αυτών

Οι παραπάνω διαπιστώσεις οδηγούν στο συμπέρασμα πως η τεκμηρίωση των συναλλαγών 

της SMBV με την Alki LP μπορούσε να τεκμηριωθεί με τις κλασσικές μεθόδους και 

συγκεκριμένα με την μέθοδο CUP εφόσον στα πλαίσια των συναλλαγών του ομίλου 

Starbucks με τρίτους υπήρχαν διαθέσιμες ανεξάρτητες και συγκρίσιμες συναλλαγές.

Με άλλα λόγια, η φορολογική αρχή της Ολλανδίας όφειλε να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις 

από την προτεινόμενη μέθοδο τεκμηρίωσης των συναλλαγών και τα συγκρίσιμα μεγέθη που 

αυτή προτείνει καθώς, εφόσον υπάρχουν συγκρίσιμα μεγέθη προκρίνεται ανεπιφύλακτα η 

μέθοδος CUP (παράγραφος 1.41 των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ,2010) .

Εφόσον δεν πραγματοποιήθηκε η παραπάνω διαδικασία διαπραγμάτευσης η μέθοδος 

τεκμηρίωσης ΤΝΜΜ ενδεχομένως δεν διασφαλίζεται η τήρηση των ίσων αποστάσεων από 

τον ανταγωνισμό.

7.6.3.6. Κριτική επί των δαπανών εκμετάλλευσης ως δείκτη κέρδους κατά την εφαρμογή της 

μεθόδου τεκμηρίωσης των συναλλαγών

Παρότι τίθεται υπό αμφισβήτηση η ορθή επιλογή της μεθόδου τεκμηρίωσης ακόμη και αν 

αποδειχθεί ότι η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου ήταν η σωστή προκύπτουν ερωτήματα 

σχετικά με την βέλτιστη επιλογή του δείκτη σε σχέση με τα κέρδη.

Συγκριμένα, από την αναλυτική παράθεση των λογαριασμών της SMBV για την περίοδο 

2004-2014 προκύπτει ότι το ακαθάριστο περιθώριο της εταιρίας είναι θετικό καθ’ όλη τη 

διάρκεια των ετών και ιδιαίτερα από την εφαρμογή της APA (2008) και μετέπειτα η αύξηση 

ξεπερνάει το 100% (2014).
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Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι από το 2010 και μετέπειτα τα κέρδη είναι αποκλειστικό 

αποτέλεσμα των λοιπών δραστηριοτήτων της εταιρίας δεδομένου ότι η κύρια λειτουργία 

(σύμφωνα με τον όμιλο Starbucks) του καβουρδίσματος είναι ζημιογόνα.

Ουσιαστικά οι λοιπές δραστηριότητες, πλην του καφέ, είναι αυτές που «χρηματοδοτούν» την 

καταβολή των δικαιωμάτων προς την εταιρία ALKI LP για την τεχνογνωσία που προσφέρει 

σχετικά με το καβούρδισμα του καφέ. (Προσάρτημα 6)

Ένα επιπλέον στοιχείο που προκύπτει από την παράθεση των λογαριασμών είναι η σχετική 

σταθερότητα των δαπανών εκμετάλλευσης κατά τη διάρκεια των ετών και κυρίως από την 

εφαρμογή της APA και έκτοτε. Αντίθετα οι πωλήσεις της εταιρίας σχεδόν τριπλασιάζονται 

από το 2008 μέχρι το 2014.

Σχήμα 19: Διαγραμματική απεικόνιση της πορείας των πωλήσεων και δαπανών 

εκμετάλλευσης της SMBV (2004-2014)

Πηγή : Ιδία επεξεργασία

Συνεπώς τα διαμορφωθέντα κέρδη που ουσιαστικά προκύπτουν από λοιπές, πλην του καφέ, 

δραστηριότητες θα έπρεπε να παραμείνουν και να επηρεάσουν τη διαμόρφωση της 

φορολογικής βάσης της SMBV.
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Υπό αυτή την έννοια ως περισσότερο αξιόπιστος δείκτης κέρδους θα έπρεπε να είναι οι 

πωλήσεις της εταιρίας και όχι οι δαπάνες εκμετάλλευσης.

Ουσιαστικά, ο όμιλος Starbucks διαμόρφωσε μία σχεδόν σταθερή ετήσια καταβολή φόρου 

προς τις Ολλανδικές φορολογικές αρχές η οποία δεν έχει οποιαδήποτε εξάρτηση ή συσχέτιση 

με την ετήσια πορεία του κύκλου εργασιών της SMBV ή την πορεία των κερδών αυτής.

Η παραπάνω παρατήρηση εύλογα απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 20: Διαγραμματική απεικόνιση της πορείας των πωλήσεων, δαπανών εκμετάλλευσης, 

ακαθαρίστου περιθωρίου και φόρων της SMBV (2004-2014)

400.000

350.000

300.000

πωλήσεις250.000

200.000 δαπανεςεκμεταλευσης

150.000 Ακαθάριστο περιθώριο
100.000 ώορος εισοδήματος
50.000

50.000

Πηγή : Ιδία επεξεργασία

Συμπερασματικά, προκύπτει πως ο όμιλος Starbucks διαμορφώνοντας μία διαδικασία 

καταβολής ενός σταθερού ετησίου φορολογικού τιμήματος του επιτρέπεται μέσω της APA 

στα πλαίσια των ενδοομιλικών συναλλαγών να μεταφέρει τον κύριο όγκο των κερδών στην 

εταιρία ALKI LP η οποία δεν υπόκειται σε φορολογικούς περιορισμούς και ελέγχους από την 

Ολλανδική φορολογική αρχή.
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7.6.3.7. Η  καταβολή δικαιώματος προς την Alki LP ανατίθεται στην αρχή των ίσων 

αποστάσεων

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ (παράγραφος 6.16, 2010) "τα 

δικαιώματα αποτελούν συνήθως επαναλαμβανόμενη πληρωμή με βάση την παραγωγή, τις 

πωλήσεις του χρήστη ή, σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις, τα κέρδη ’.

Ουσιαστικά, στην περίπτωση των δικαιωμάτων που η SMBV καταβάλει στην ALKI LP η 

εφαρμογή της παραπάνω κατευθυντήριας γραμμής εφαρμόζεται με στρεβλώσεις και 

ουσιαστικά παραβιάζεται η αρχή των ίσων αποστάσεων.

Πραγματοποιώντας αναγωγή του ύψους των καταβληθέντων δικαιωμάτων σε ποσοστό σε 

σχέση με τα έσοδα από την πώληση καβουρδισμένου καφέ προκύπτουν τα δεδομένα που 

αποτυπώνονται στον πίνακα 18.

Πίνακας 6: Ετήσιες καταβολές δικαιωμάτων προς την ALKI LP και ποσοστό που αυτές 

αντιπροσωπεύουν ως προς τα έσοδα από πώληση καβουρδισμένου καφέ της εταιρίας SMBV

ΠΕΡΙΟΔΟΙ 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Καταβληθέντα

δικαιώματα

(σε €) 4.699.336 1.698.150 2.470.449 1.079.817 12.352.838 5.786.211 22.812.962 24.285.088

Έσοδα από 

πώληση

καβουρδισμένου

καφέ

(σε εκ €) 30-40 20-30 20-30 20-30 40-50 50-60 50-60 60-70

Ποσοστό 20-30% 1-10% 1-10% 1-10% 30-40% 10-20% 30-40% 30-40%

Πηγή : European Commission, 2014

Η εξαιρετικά μεγάλη διακύμανση του ποσοστού ισχυροποιεί την επιχειρηματολογία περί του 

μεταβλητού χαρακτήρα του καταβληθέντος δικαιώματος.

7.6.3.8. Δεν οφείλεται και δεν πρέπει να καταβάλλεται οποιοδήποτε δικαίωμα από την SMBV 

προς την Alki LP αναφορικά με την παροχή τεχνογνωσίας σχετικής με το καβούρδισμα των 

κόκκων καφέ

Λαμβάνοντας υπόψη την έρευνα που διεξήγε για το συγκεκριμένο θέμα η Ευρωπαϊκη Ένωση

απευθυνόμενη σε ανεξάρτητες οντότητες που καταβάλλανε δικαιώματα στον όμιλο
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Starbucks, προκύπτει ότι αυτό συνέβη όταν χρησιμοποιούσανε εμπορικά το σήμα του ομίλου 

ή χρησιμοποιούσανε τεχνολογικές άδειες. Οι συγκεκριμένες συμφωνίες αφορούν περιπτώσεις 

που οι ανεξάρτητες οντότητες πωλούν τελικό προϊόν (καφέ) στον καταναλωτή και είναι 

ακριβώς ίδιες με τις δραστηριότητες που επιτελεί και η εξαρτημένη εταιρία Starbucks Coffee 

BV (SCBV) και καταβάλει για αυτό το λόγο δικαιώματα στην Alki LP. Σε καμία όμως 

συμφωνία δεν παρατηρείται η καταβολή δικαιώματος σε οποιαδήποτε φάση της παρασκευής 

του προϊόντος.

Τέλος, για να εκτιμηθεί κατά πόσο όφειλε η SMBV καταβάλλει στην Alki LP δικαιώματα 

για την παροχή τεχνογνωσίας καβουρδίσματος των κόκκων λήφθηκε υπόψη η άποψη 

ανταγωνιστριών εταιριών και συγκεκριμένα της Melita και της Dallmayr (European 

Commission, 7 April 2015)

Η εταιρία Melitta απαντώντας στο έγγραφο της Ε.Ε. διευκρίνισε πως στις περιπτώσεις 

συμβάσεων με ανεξάρτητες οντότητες για την ανάθεση του καβουρδίσματος του καφέ δεν 

επιβάλλει δικαιώματα τεχνογνωσίας, παρότι θέτει συγκεκριμένα διαδικασίες επεξεργασίας 

(Melitta, 26 May 2015)

Παρομοίως και η εταιρία Dallmayr ανέφερε ότι θεωρεί την καταβολή δικαιώματος από μια 

εταιρεία που πραγματοποιεί το καβούρδισμα του καφέ ως ασυνήθιστη (Dallmayr, 27 May 

2015).

Επιπλέον, οι πληροφορίες που δόθηκαν από τις παραπάνω εταιρίες αποδεικνύουν πως κατά 

την υπογραφή της APA μεταξύ της εταιρίας SMBV και των Ολλανδικών αρχών ήταν 

διαθέσιμες για σύγκριση και σε ισχύ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι δεν έπρεπε να καταβληθεί 

οποιοδήποτε είδος δικαιώματος από την εταιρία SMBV προς την Alki LP για την παροχή 

τεχνογνωσίας καβουρδίσματος καφέ.

7.6.3.9. Η  Alki LP δεν μπορεί να αντισταθμίσει όλους τους κινδύνους της SMBV

Ο όμιλος Starbucks (Ιούλιος 2015) παρέχοντας πρόσθετες πληροφορίες στην Ε.Ε. για την 

εταιρία Alki Lp γνωστοποίησε ότι η εν’ λόγω εταιρία:
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• προστέθηκε στη δομή της για φορολογικούς λόγους και

• δεν απασχολεί εργαζόμενους.

Το πρώτο σχόλιο οδηγεί στο συμπέρασμα πως η Alki Lp είναι περιττή στη λειτουργική δομή 

του ομίλου, έχοντας υπόψη τις παραγράφους 1.64 έως 1.66 των κατευθυντήριων γραμμών 

του ΟΟΣΑ (2010) σχετικά με τη δημιουργία δομών που «δεν καθορίζονται από συνήθεις 

εμπορικές συνθήκες και μπορεί να έχουν δομηθεί από τον φορολογούμενο για να αποφευχθεί ή 

να ελαχιστοποιηθεί ο φόρος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φορολογικές αρχές θα πρέπει να 

αναλύουν τη φορολογητέα βάση με βάση μια διορθωμένη δομή που θα είχε καθοριστεί με 

συνήθεις εμπορικούς όρους.»

Το δεύτερο σχόλιο οδηγεί στο συμπέρασμα πως η Alki Lp δεν διέθετε τη λειτουργική 

ικανότητα να αναλάβει όλους τους επιχειρηματικούς κινδύνους που υπαγόρευε η σύμβαση με 

την SMBV

Ως εκ τούτου, η Alki LP δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη διαχείριση των επιχειρηματικών 

κινδύνων της SMBV τόσο αποτελεσματικά όσο οι άμεσοι υπάλληλοι ή οι διευθυντές της 

SMBV και, ως εκ τούτου, ο κίνδυνος αυτός θα μπορούσε εν μέρει να μετριαστεί μέσω της 

συμβατικής μεταφοράς της στην Alki LP.

7.7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες παροχής καφέ και ροφημάτων παγκοσμίως έχει καταφέρει 

να προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στις ρυθμιστικές και ιδιαίτερα στις φορολογικές αρχές 

της Ευρώπης.

Οι φορολογικές πρακτικές του ομίλου Starbucks κινούμενες στα πλαίσια της νομιμότητας 

αλλά στα όρια της επιχειρηματικής ηθικής αποτέλεσαν αντικείμενο ελέγχου από της Ε.Ε. 

κατόπιν της κατακραυγής που προκλήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το πόρισμα της Ε.Ε. σχετικά με την συμφωνία προκαθορισμένης τιμολόγησης (APA) που 

υπογράφηκε μεταξύ της εταιρίας SMBV EMMEA (θυγατρική του ομίλου Starbucks) και της 

Ολλανδικής φορολογικής αρχής ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτό που ξεκίνησε ως φωνή
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διαμαρτυρίας, ότι η συγκεκριμένη πολυεθνική φρόντιζε, μέσω του δαιδαλώδες δικτύου 

θυγατρικών και εταιριών -  κέλυφος (χωρίς πραγματική υπόσταση) που διέθετε, να μεταφέρει 

τα φορολογητέα κέρδη από τις χώρες με υψηλούς συντελεστές φορολογίας σε χώρες -  

σταθμούς όπου η φορολόγηση είναι ελάχιστη.

Το παραπάνω συμπέρασμα αποτυπώνεται χαρακτηριστικά και από τη σύνοψη των στοιχείων 

και οικονομικών δεδομένων που περιγράφηκαν στην προηγούμενη ενότητα (8.5). Στο σχήμα 

21 αποτυπώνονται ταυτόχρονα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας SBMV καθώς και των 

συνδεδεμένων και άμεσα εξαρτώμενων εταιριών Alki LP και SCTS.

Η εταιρία Alki LP ουσιαστικά αποτέλεσε το «όχημα» για τη μεταφορά των κερδών της 

εταιρίας SMBV εκτός Ολλανδίας με τη μορφή καταβαλλόμενων δικαιωμάτων.

Παρόμοια διαδικασία επιτέλεσε και η SCTS μέσω των υπέρογκων χρεώσεων στις τιμές των 

κόκκων καφέ που την προμήθευε. Τα διογκωμένο κόστος για την SMBV ουδέποτε 

χρησιμοποιήθηκε ως οικονομικό μέγεθος που προσδιόριζε τη φορολογητέα βάση της εταιρίας 

καθώς έτσι συμφωνήθηκε κατά την υπογραφή της APA με την Ολλανδική φορολογική αρχή.

Η τελευταία ηθελημένα ή μη δεν κατάφερε να διαγνώσει τις πραγματικά σύνθετες 

λειτουργίες της εταιρίας καθώς και την ορθή τεκμηρίωσης των συναλλαγών έτσι ώστε να 

ικανοποιούν την τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων.

Αποτέλεσμα όλης της παραπάνω διαδικασίας ήταν η απώλεια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ 

με την φυγή των φορολογητέων κερδών από τη χώρα δημιουργίας αυτών.
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gross pro fit by SMBV on roasting activity (left hand axis)

gross loss by SMBV on roasting activity ( le ft hand axis)

royalty paid by SMBVto Alki under 2008 ruling (le ft hand axis)

margin recorded by SCTC in Switzerland on green beans (right hand axis)

Σχήμα 21: To οικονομικό αποτέλεσμα για την SMBV από τη δραστηριότητα του καβουρδίσματος και συσχετισμός με την πορεία των κερδών 

της SCTC και των καταβαλλομένων δικαιωμάτων προς την ALKI LP

5] Λ

305

10,000,000

15.000.000 -

20 .000.000

Πηγή: European Commission
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Από την παραπάνω αποτύπωση είναι εμφανές ότι μέχρι και το έτος 2010 υπάρχει μία 

σταθερή και αναλογική σχέση στα οικονομικά δεδομένα των τριών εταιριών η οποία 

περιγράφεται από σχετικά σταθερά καταβαλλόμενα δικαιώματα από την SMBV προς την 

Alki LP και σταθερό περιθώριο κέρδους που επιβάλει η SCTS στα πωλούμενα προϊόντα 

προς την SMBV.

Από το έτος 2011 και μετέπειτα εκτοξεύονται τα έσοδα και κατά συνέπεια τα κέρδη των δύο 

εταιριών που εδρεύουν σε χώρες με μικρούς έως ανύπαρκτους φορολογικούς συντελεστές 

(Alki LP και SCTS) τη στιγμή που η κερδοφορία της SMBV «διαμορφώνεται» σε ένα 

σχετικά σταθερό μέγεθος προσδιοριζόμενο εξωγενώς από τις δαπάνες εκμετάλλευσης.

Ο όμιλος Starbucks κατορθώνοντας να κινηθεί εντός του πλαισίου νομιμότητας που του 

παρέχουν:

• οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ

• η νομοθεσία της χώρας που η παραγωγική διαδικασία επιτελείται

• το δαιδαλώδες σύστημα οργανωτικής δομής και λειτουργίας από το οποίο διέπεται

• η σύναψη μίας συμφωνίας προκαθορισμένης τιμολόγησης με την Ολλανδική 

Φορολογικής Αρχή

κατάφερε να μεταφέρει τον κύριο όγκο των κερδών στην εταιρία ALKI LP η οποία δεν 

υπόκειται σε φορολογικούς περιορισμούς και ελέγχους από την Ολλανδική φορολογική αρχή.

7.7.1. Επαναπροσδιορισμός της φορολογητέας βάσης της SMBV

Εφαρμόζοντας τις διαπιστώσεις όπως αναλύθηκαν προηγουμένως και συγκεκριμένα:

i. ότι η τιμολόγηση των πράσινων κόκκων καφέ εκ’ μέρους της SCTC μετά την 

υπογραφή της APA και συγκεκριμένα τα έτη 2011 -  2014 κινήθηκε εκτός πλαίσιων 

του ανταγωνισμού

ii. αποδεχόμενοι τη διαπίστωση ότι η SMBV δεν έπρεπε να καταβάλει δικαιώματα στην 

ALKI LP για τη φρύξη των κόκκων καφέ και

iii. λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές φορολογίας που ισχύουν στις Κάτω Χώρες 

αναφορικά με τη φορολογία εταιριών (25%)
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θα επιχειρήσουμε να προσδιορίσουμε την πορεία των φορολογικών εσόδων που ουσιαστικά 

όφειλε να καταβάλει η SMBV στις Ολλανδικές φορολογικές αρχές.

Για την υλοποίηση των υπολογισμών, λαμβάνοντας υπόψη την παραδοχή (i), θα 

πραγματοποιηθεί τιμολόγηση των πωληθέντων ποσοτήτων α’ υλών που πουλήθηκαν από την 

SCTC στην SMBV τα έτη εφαρμογής της APA (2008-2014). Η συγκεκριμένη τιμολόγηση θα 

υπολογίσει τις πωλούμενες ποσότητες τόσο με την πραγματική τιμή (υψηλότερη) που 

πουλήθηκαν στην SMBV αλλά και με την τιμή (χαμηλότερη) που (θεωρητικά) είναι πλησίον 

του ανταγωνισμού.

Πίνακας 7: Προσδιορισμός της διαφοράς μεταξύ πραγματικής τιμολόγησης και της 

αντίστοιχης πλησίον των συνθηκών ανταγωνισμού για την πώληση κόκκων καφέ από την

SCTC προς την SMBV

έτος

2008

2009

2010 

2011 

2012

2013

2014

πωληθέν 

όγκος καφέ 

(σε λίβρες)

15.000. 000

15.000. 000

25.000. 000

25.000. 000

25.000. 000

35.000. 000

45.000. 000

τιμή λίβρας 

ανταγωνισμού 

(σε €)

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

αξια

πωλήσεων

(α)

18.750.000

18.750.000

31.250.000

31.250.000

31.250.000

43.750.000

56.250.000

πραγματική 

τιμή τιμολόγ. 

λίβρας 

(σε €)

1.25

1.25

1.25

2.75

2.75

1.75

1.75

πραγματική

τιμολόγηση

(β)

18.750.000

18.750.000

31.250.000

68.750.000

68.750.000

61.250.000

78.750.000

διαφορά

(β) - (α)

0

0

0

37.500.000

37.500.000

17.500.000

22.500.000

Πηγή: European Union
Παρατήρηση : Οι παραπάνω τιμές και όγκοι πωλήσεων αποτελούν τον μέσο όρο μεταξύ κατώτατου και ανώτατου εύρους 

που υπήρχαν διαθέσιμα

Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ πραγματικής και υποθετικής τιμολόγησης αποτελεί άμεσο 

κόστος για την SMBV το οποίο επιβάρυνε επιπλέον τα αποτελέσματα της κάθε χρονιάς. 

Αποτυπώνοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας, το συγκεκριμένο κόστος με την 

ονομασία «άμεσο κόστος προς αφαίρεση» θα αφαιρεθεί από το πραγματικό άμεσο κόστος 

της κάθε χρήσης όπως αποτυπώθηκε στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και θα 

προκύψει ένα υπολογιστικό κόστος με ονομασία «νέο άμεσο κόστος».

Ο υπολογισμός του ακαθαρίστου περιθωρίου θα υπολογιστεί ως η διαφορά μεταξύ πωλήσεων 

και του «νέου άμεσου κόστους».

115

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:11 EEST - 34.220.209.173



Προχωρώντας την ανάλυση του λογαριασμού κερδών/ζημιών της SMBV και λαμβάνοντας 

υπόψη και την παραδοχή (ii) ότι η SMBV δεν έπρεπε να καταβάλει δικαιώματα στην ALKI 

LP για τη φρύξη των κόκκων καφέ θα μηδενίσουμε σε όλες τις χρήσεις το ποσό που 

περιέχεται στον λογαριασμό «λοιπά έξοδα (royalties).

Πίνακας 8: Επαναπροσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος της SMBV χωρίς την

εφαρμογή των προϋποθέσεων της APA (σε χιλ. €)
έτη 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

πωλήσεις (α) 128.785 135.677 142.627 184.159 286.217 327.632 350.539

άμεσο κόστος 108.107 115.352 120.021 153.276 252.501 286.969 305.831

Άμεσο κόστος 
προς αφαίρεση

37.500 37.500 17.500 22.500

νέο άμεσο 
κόστος (β) 
Ακαθάριστο

108.107 115.352 120.021 115.776 215.001 269.469 283.331

περιθώριο
(α) - (β)

20.678 20.325 22.606 68.383 71.216 58.163 67.208

δαπάνες
εκμετάλλευσης

15.221 16.742 16.835 14.303 17.470 16.627 16.124

συνάλλαγμα 467 1.849 2.266 2.089 8.163 710 2.273
λοιπά έξοδα 
(royalties)

0 0 0 0 0 0 0

ΕΒΙΤ 4.990 5.432 3.505 51.991 45.583 42.246 48.811
εισόδημα από 
τόκους

305 87 45 30 19 14 76

πληρωθέντες
τόκοι

2.097 1.346 817 737 735 411 434

αποτελέσματα 
προ φόρων

3.198 4.173 1.653 1.430 44.867 41.849 48.453

φόρος
εισοδήματος

800 1.043 413 358 11.217 10.462 12.113

καθαρό
αποτέλεσμα

2.399 3.130 1.240 1.073 33.650 31.387 36.340

Πηγή : Ιδία επεξεργασία

Σύμφωνα με τις παραπάνω παραδοχές το φορολογικό αποτέλεσμα που προκύπτει διαφέρει 

σημαντικά από το αντίστοιχο που προέκυψε από την εφαρμογή της APA.

116

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:11 EEST - 34.220.209.173



Πίνακας 9 : Αποτύπωση της διαφοράς μεταξύ καταβληθέντων φόρων εισοδήματος βάση 

APA και των επαναπροσδιορισμένων χωρίς την εφαρμογή της APA για την SMBV (σε χιλ €)
έτη 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

φόρος

εισοδήματος με 

εφαρμογή της
384 427 429 338 395 391 576

APA (α) 

νέος φόρος 

εισοδήματος (β)
800 1.043 413 358 11.217 10.462 12.113

προκύπτουσα

διαφορά 416 616 -16 20 10.822 10.071 11.537

(β) - (α)

Πηγή : Ιδία επεξεργασία

Ουσιαστικά προκύπτει απώλεια φορολογικών εσόδων άνω των 33 εκ ευρώ τα οποία ο όμιλος 

Starbucks μέσω των ενδοομιλικών συναλλαγών και της συμφωνίας προκαθορισμένης 

τιμολόγησης που υπέγραψε με τις Ολλανδικές φορολογικές αρχές κατάφερε να τα 

διοχετεύσει σε συγγενείς εταιρείες των οποίων η φορολογική τους έδρα βρίσκεται εκτός Ε.Ε.

Το παραπάνω ποσό ουσιαστικά είναι πολύ κοντά στο ποσό των 30 εκ ευρώ που η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή επέβαλε ως ανάκτηση από τις φορολογικές αρχές των Κάτω Χωρών εις βάρος της 

εταιρείας Starbucks Manufacturing EMEA B.V. θεωρώντας την εφαρμογή της συγκεκριμένης 

APA ως κρατική ενίσχυση η οποία αντίκειται στις αρχές των ίσων αποστάσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Αυτό που ακούγεται ως φωνή διαμαρτυρίας από μέσα μαζικής ενημέρωσης παγκοσμίως ή 

αποτυπώνεται σε επιστημονικές μελέτες και άρθρα ότι οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες 

φοροαποφεύγουν συστηματικά δεν αποτελεί κοινό μυστικό παρά συνήθης πρακτική. Ακόμη 

και τα στελέχη τέτοιων εταιριών έχουν επισήμως παραδεχθεί την προσπάθεια μετατόπισης 

των κερδών από μέρους των εταιρειών τους. Χαρακτηριστική είναι η απάντηση που έδωσε 

στους Βρετανούς βουλευτές ο οικονομικός διευθυντής της Starbucks U.K. καλούμενος να 

δώσει εξηγήσεις για τη μονίμως ζημιογόνα κατάσταση της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο 

ως προϊόν μετατόπισης κερδών, απάντησε ότι «είμαστε καθόλα νόμιμοι διότι κινούμαστε 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κατευθυντήριες γραμμές των διεθνών 

οργανισμών» .

Ουσιαστικά, η παραπάνω δήλωση έρχεται να επιβεβαιώσει το προφανές, ότι οι πολυεθνικές 

δεν παρανομούν με τις πρακτικές μετατόπισης των κερδών που εφαρμόζουν παρά μόνο 

εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες και τα κενά της νομοθεσίας και των διεθνών προτύπων 

τιμολόγησης.

Το πρόβλημα που δημιουργείται από πρακτικές αυτού του τύπου λαμβάνει δύο σημαντικές 

διαστάσεις. Από τη μία πλευρά είναι η απώλεια φορολογικών εσόδων και από την άλλη το 

ζήτημα ηθικής που ανακύπτει.

Όσων αφορά τις φορολογικές απώλειες η δημόσια συζήτηση που προκαλείται είναι 

εντονότατη, δεδομένου πολλές πολυεθνικές εταιρείες εδρεύουν και δραστηριοποιούνται σε 

χώρες με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα χρέους όπου η ανάγκη εξεύρεσης φορολογικών εσόδων 

είναι ιδιαίτερα επιτακτική και οι φορολογικοί συντελεστές ιδιαίτερα υψηλοί. Παρόλα αυτά η 

διάβρωση της φορολογικής βάσης που οι εταιρείες προκαλούν προς όφελός τους αποτελεί 

σημείο αναφοράς και εντονότατων αντιδράσεων τόσο από εγχώριες εταιρίες τα κέρδη των 

οποίων επιβαρύνονται εξολοκλήρου με τους εγχώριους συντελεστές φορολόγησης όσο και 

από την κοινή γνώμη η οποία έκπληκτη διαπιστώνει ότι η φορολογική επιβάρυνση 

επιχειρηματικών κολοσσών με ετήσια κέρδη δισεκατομμυρίων ευρώ ή δολαρίων περιορίζεται 

σε μονοψήφιο ποσοστό.

Το ηθικό ζήτημα που τίθεται και στο οποίο καλούνται να απαντήσουν οι πολυεθνικές έχει να 

κάνει με τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Κατά πόσο
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δηλαδή τα ίδια τα στελέχη και οι μέτοχοι αυτών των εταιρειών κρίνουν ότι είναι ορθή 

πρακτική τα τεράστια κέρδη των δικών τους εταιρειών να υπολείπονται κατά πολύ της 

ποσοστιαίας βάσης που συναφείς εταιρείες του ανταγωνισμού επιβαρύνονται. Επιπλέον, σε 

ένα δεύτερο επίπεδο, πόσο επιχειρηματικά ηθική είναι η έλλειψη φορολογικής συνεισφοράς 

εντός των χωρών που οι εταιρείες αυτές εδρεύουν.

Έχοντας υπόψη των αποτελεσμάτων της μελέτης περίπτωσης της παρούσας εργασίας 

διαπιστώνουμε ότι μεγάλο μέρος της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και μετατόπισης των 

κερδών πραγματοποιείται μέσω της χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας και καταβολής 

δικαιωμάτων για τη χρήση αυτή.

Πληρώνοντας υπέρογκα ποσά ως δικαιώματα χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας ουσιαστικά 

περιορίζεται δραματικά η φορολογητέα βάσης καθώς το μεγαλύτερο μέρος των κερδών 

μεταφέρεται ως δαπάνη στην εταιρεία κατοχής και διαχείρισης του εμπορικού σήματος και 

της τεχνογνωσίας η οποία φορολογικά ανήκει, συνήθως σε κάποιο φορολογικό παράδεισο.

Το πρόβλημα είναι υπαρκτό και ιδιαίτερα έντονο και το γνωρίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι 

διεθνείς φορείς αλλά και οι χώρες στην επικράτεια των οποίων δραστηριοποιούνται 

πολυεθνικές εταιρείες.

Ειδικότερα το για το ζήτημα καταβολής δικαιωμάτων ενδεχομένως μπορεί να περιοριστεί η 

χρήση τους ως μέσω διάβρωσης της φορολογικής βάσης μέσω:

i. της διαδικασίας αποτίμησης των άυλων περιουσιακών στοιχείων.

Με τον τρόπο αυτό στα πλαίσια αποδοχής ενός διεθνούς προτύπου, η εταιρεία 

παραγωγής να «υποχρεώνεται» να καταβάλει ετησίως ένα σταθερό ποσοστό ως 

δικαίωμα το οποίο θα αποτελεί προϊόν της ήδη υπάρχουσας αποτίμησης.

ii. καταβολή ειδικού τέλους επί των δικαιωμάτων . 

Η υιοθέτηση ενός προτύπου που υπαγορεύει την καταβολή τέλους υπέρ της χώρας 

στην οποία εδρεύει η παραγωγική εταιρεία του ομίλου ενδεχομένως να περιορίσει τη 

καταβολή δικαιωμάτων σε ποσό που θα ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία του 

άυλου αγαθού.

iii. Ορισμός σταθερής μεθόδου τεκμηρίωσης των καταβαλλομένων δικαιωμάτων.

Όπως περιγράφηκε και στη μελέτη περίπτωσης η διακριτική δυνατότητα επιλογής της
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μεθόδου τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών σε σχέση με τα 

καταβαλλόμενα δικαιώματα, οδήγησε σε πολύ διαφορετική φορολογική βάση σε 

σχέση με αυτή που θα προέκυπτε εφόσον επιλεγόταν διαφορετική μέθοδος.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα και να περιοριστεί όσο το δυνατό 

περισσότερο η διάβρωση της φορολογητέας βάσης απαιτείται εντονότερος συντονισμός και 

κυρίως η ύπαρξη πολιτικής βούλησης εκ’ μέρους των χωρών να ανταποκριθούν νομοθετικά 

στα διεθνή πρότυπα. Είναι εξάλλου προφανές ότι διάφορα κράτη (Κάτω Χώρες,

Λουξεμβούργο, Ιρλανδία, Κύπρος) παρεκκλίνουν από τα διεθνή πρότυπα παρέχοντας 

ελκυστική φορολογική ασυλία στις πολυεθνικές εταιρείες την οποία αντισταθμίζουν με 

άλλου είδους οφέλη όπως οι επενδύσεις εντός της επικράτειας, νέες θέσεις εργασίας. Η 

παραπάνω πρακτική δημιουργεί ανισορροπία και συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτές (χώρες) 

έναντι άλλων ανεπτυγμένων χωρών (Γαλλία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία) των οποίων οι 

φορολογικοί συντελεστές δεν διαφοροποιούνται ανάλογα με την επιχειρηματική δομή των 

εταιρειών.

Ακολούθως του διεθνούς συντονισμού χρειάζεται η ρύθμιση -  διευκρίνιση ζητημάτων 

φορολογικής φύσεως όπως:

i. η φορολογική κατοικία των πολυεθνικών εταιρειών

ii. η διαπίστωση δυνατότητας φορολόγησης των εισοδημάτων στην πηγή προέλευσης 

αυτών

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη δέσμευση εκ μέρους των εταιρειών 

προς δημοσίευση στο ευρύ κοινό και των τύπο της κάθε χώρας που δραστηριοποιούνται τόσο 

των επίσημων οικονομικών καταστάσεων όσο και των αντίστοιχων δελτίων και 

ανακοινώσεων προς τους μετόχους τους. Ενδεχομένως, η ύπαρξη και αντιπαραβολή εκ’ 

διαμέτρου διαφορετικών δημοσιευμένων αποτελεσμάτων να λειτουργήσει αποτρεπτικά, στα 

πλαίσια της ηθικής, από μέρους των πολυεθνικών περιορίζοντας τα φαινόμενα διάβρωση της 

φορολογικής βάσης.
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Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του λ. 4046/2012, του λ. 4093/2012 και

του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.

(ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Αρθρο 50. Ενδοομιλικές συναλλαγές

1. Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες όταν πραγματοποιούν συναλλαγές, μία ή 

περισσότερες, διεθνείς ή και εγχώριες, με συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια του 

άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. με οικονομικούς ή εμπορικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους 

που θα ίσχυαν μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων (ανεξάρτητων επιχειρήσεων) ή 

μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων και τρίτων, οποιαδήποτε κέρδη τα οποία χωρίς τους 

όρους αυτούς θα είχαν πραγματοποιηθεί από το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, 

αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των διαφορετικών όρων (αρχή των ίσων 

αποστάσεων) περιλαμβάνονται στα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής 

οντότητας μόνον στο βαθμό που δεν μειώνουν το ποσό του καταβλητέου φόρου.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και ερμηνεύονται σύμφωνα 

με τις γενικές αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές 

συναλλαγές.

Αρθρο 51. Μεταφορά λειτουργιών

128

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:11 EEST - 34.220.209.173

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528


Κάθε επιχειρηματική αναδιάρθρωση, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως εγχώρια ή 

διασυνοριακή αναδιοργάνωση λειτουργιών, περιουσιακών στοιχείων, κινδύνων ή και 

επιχειρηματικών ευκαιριών, την οποία πραγματοποιούν ή στην οποία εμπλέκονται 

συνδεδεμένα πρόσωπα με συνδεδεμένα κέρδη εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

άρθρου:

α) «Οι λειτουργίες, τα περιουσιακά στοιχεία, οι κίνδυνοι ή και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες 

που αναδιοργανώνονται, μεταφέρονται ή μεταβιβάζονται» θεωρούνται συνολικά ως «πακέτο 

μεταβίβασης» για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου. Για την εφαρμογή του προηγούμενου 

εδαφίου λαμβάνονται υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία, οι χορηγήσεις αδειών χρήσης, καθώς 

και οι μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων.

β) Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης διενεργείται μία 

συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών, οι οποίες συνιστούν μεταβίβαση ή χορήγηση άδειας χρήσης 

υπεραξίας ή άυλων περιουσιακών στοιχείων, η μεταβίβαση αυτή ή η χορήγηση άδειας 

χρήσης πρέπει να γίνεται έναντι αντίτιμου σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων, 

λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική αξία των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και 

τις σχετικές λειτουργίες και τους κινδύνους («πακέτο μεταβίβασης»).

Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται ιδίως μεταβιβάσεις ή χορηγήσεις αδειών χρήσης 

μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων σε συνδυασμό με λειτουργίες και κινδύνους που 

πρέπει να θεωρηθούν στενά συνδεδεμένες.

γ) Οι επιχειρηματικές αναδιαρθρώσεις που προβλέπονται στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν 

συνεπιφέρουν καμία αναπροσαρμογή όταν ο φορολογούμενος μπορεί να παράσχει 

αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι δεν μεταβιβάστηκαν ούτε χορηγήθηκε άδεια 

χρήσης για ουσιώδη άυλα στοιχεία ή περιουσιακά στοιχεία και ότι καταβλήθηκε αντίτιμο 

σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων, κατά τρόπο ώστε η ανάθεση κινδύνων και 

λειτουργιών είναι σύμφωνη με την αρχή των ίσων αποστάσεων, με συνεκτίμηση άλλων 

συγκρίσιμων περιπτώσεων.
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δ) Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν μπορεί να παράσχει τα αποδεικτικά στοιχεία 

που ορίζονται στην περίπτωση γ' , και δεν υπάρχει άλλη συγκρίσιμη συναλλαγή ή σειρά 

συναλλαγών, καθορίζεται ένα αντίτιμο σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων με βάση 

τη συνολική αξία των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων, λειτουργιών και κινδύνων 

(«πακέτου μεταβίβασης») με συνεκτίμηση της αναγόμενης παρούσας αξίας μελλοντικών 

κερδών που προσδοκώνται από τη μεταβίβαση ως σύνολο και συνδέονται με τη λειτουργία 

και όλα τα συνδεδεμένα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία. Ο φορολογούμενος μπορεί να 

χρησιμοποιεί οποιαδήποτε άλλη μέθοδο, εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι η συναλλαγή είναι 

σύμφωνη με την αρχή των ίσων αποστάσεων.

Για τα έτη κατά τα οποία πραγματοποιείται η επιχειρηματική αναδιάρθρωση γίνεται η 

αντίστοιχη αναπροσαρμογή.

Αρθρο 56. Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς 

Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς/ατελούς 

Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών 

επιβάλλονται, αντί των προστίμων του άρθρου 54, τα ακόλουθα πρόστιμα:

1. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς/ατελούς υποβολής του 

Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Κώδικα 

επιβάλλεται πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό ένα χιλιοστό (1/1000) των συναλλαγών του 

υπόχρεου φορολογουμένου για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης. Το παραπάνω 

πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων (500) ευρώ και μεγαλύτερο των 

δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικού 

συνοπτικού πίνακα, το παραπάνω πρόστιμο επιβάλλεται μόνο αν μεταβάλλονται τα ποσά των 

συναλλαγών και οι συνολικές διαφορές είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών το παραπάνω 

πρόστιμο υπολογίζεται επί των ποσών που αφορά η ανακρίβεια και επιβάλλεται μόνο αν η 

ανακρίβεια αφορά ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των συνολικών συναλλαγών για τις οποίες 

υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης.
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2. Σε περίπτωση μη υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών επιβάλλεται πρόστιμο 

υπολογιζόμενο σε ποσοστό ένα χιλιοστό (1/1000) των συναλλαγών για τις οποίες υπήρχε 

υποχρέωση τεκμηρίωσης, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δύο χιλιάδων 

πεντακοσίων (2.500) ευρώ και μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

3. Σε περίπτωση που ο φάκελος τεκμηρίωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα 

τεθεί στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης από την τριακοστή πρώτη (31 η) ημέρα από 

την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης έως την εξηκοστή (60ή) ημέρα επιβάλλεται πρόστιμο 

πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αν διατεθεί από την εξηκοστή πρώτη (61) ημέρα έως την 

ενενηκοστή (90ή) ημέρα επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ενώ αν δεν 

διατεθεί καθόλου ή διατεθεί μετά την ενενηκοστή (90ή) ημέρα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με 

είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 54 εφαρμόζονται και για τις παραβάσεις του 

άρθρου αυτού.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2

Υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και 

υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών του άρθρου 21 του ν. 4174/2013 στην 

Γ.ΠΠ.Σ.

Άρθρο 21 του ν. 4174/2013

1. Για τις μεταξύ τους συναλλαγές που εμπίπτουν στο άρθρο 50 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος, καθώς και τη μεταξύ τους μεταφορά λειτουργιών του άρθρου 51 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος, τα συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια της περίπτωσης ζ' του 

άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, υποχρεούνται να τηρούν Φάκελο 

Τεκμηρίωσης. Φάκελο Τεκμηρίωσης υποχρεούνται να τηρούν και οι μόνιμες εγκαταστάσεις 

αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, για τις παραπάνω συναλλαγές τους με το κεντρικό ή 

με τα συνδεδεμένα πρόσωπα του κεντρικού τους στην αλλοδαπή, καθώς και τα ημεδαπά 

νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για τις παραπάνω συναλλαγές τους με μόνιμες 

εγκαταστάσεις που διατηρούν στην αλλοδαπή.

2. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης Φακέλου 

Τεκμηρίωσης, εφόσον:

α) οι παραπάνω συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών ανέρχονται μέχρι εκατό χιλιάδες

(100.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του 

υπόχρεου δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ανά φορολογικό έτος, ή

β) οι παραπάνω συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών ανέρχονται μέχρι διακόσιες χιλιάδες

(200.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του 

υπόχρεου υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ανά φορολογικό έτος.

3. Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης που αποτελείται κατά περίπτωση από το Βασικό Φάκελο 

Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται εντός τεσσάρων (4) 

μηνών από το τέλος του φορολογικού έτους και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα 

Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέσα στην ίδια 

προθεσμία. Τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποβάλλουν Συνοπτικό Πίνακα 

Πληροφοριών για κάθε φορολογικό έτος, εφόσον δεν εμπίπτουν στις εξαιρετικές περιπτώσεις
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α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος.

4. Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης τηρείται στην έδρα του υπόχρεου καθ' όλο το χρονικό διάστημα, 

για το οποίο υφίσταται υποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων του αντίστοιχου 

φορολογικού έτους. Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης τίθεται στη διάθεση της Φορολογικής 

Διοίκησης οποτεδήποτε ζητηθεί από αυτή εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του 

σχετικού αιτήματος από τον υπόχρεο.

5. Ο φάκελος τεκμηρίωσης της παραγράφου 3 περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο όπου 

περιγράφονται γεγονότα που έχουν αντίκτυπο στις πληροφορίες και τα στοιχεία που 

παρέχονται στους Φακέλους και που οφείλονται σε οποιαδήποτε μεταβολή των συνθηκών της 

αγοράς. Ο υποκείμενος στο φόρο οφείλει να ενημερώνει το Φάκελο έως το τέλος του 

φορολογικού έτους εντός του οποίου η παραπάνω μεταβολή λαμβάνει χώρα. Με την 

επιφύλαξη των ανωτέρω οι Φάκελοι Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών της 

παραγράφου 3 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το επόμενο φορολογικό έτος, εφόσον 

επικαιροποιηθούν ενσωματώνοντας όλες τις αναγκαίες αλλαγές. Η επικαιροποίηση του 

Φακέλου γίνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από το τέλος του φορολογικού έτους κατά τη 

διάρκεια του οποίου προέκυψε η ανάγκη επικαιροποίησης. Με απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων είναι δυνατός ο καθορισμός των επικαιροποιήσεων που 

κρίνονται απαραίτητες όσον αφορά το περιεχόμενο των Φακέλων Τεκμηρίωσης είτε σε 

ετήσια είτε μόνιμη βάση.

6. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται και εξειδικεύονται το ακριβές 

περιεχόμενο και τα στοιχεία που περιέχονται στο Φάκελο Τεκμηρίωσης, το Βασικό Φάκελο 

Τεκμηρίωσης, τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και το Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, 

οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι παραπάνω φάκελοι θεωρούνται μη πλήρεις ή μη επαρκείς, 

οι αποδεκτές μέθοδοι καθορισμού των τιμών των συναλλαγών και, οι μέθοδοι καθορισμού 

του αποδεκτού εύρους των τιμών ή του περιθωρίου κέρδους. Με όμοια απόφαση μπορεί να 

προβλέπεται η μέθοδος υπολογισμού του κύκλου εργασιών και των αντίστοιχων λογιστικών 

προτύπων, όπως επίσης απλουστευμένη διαδικασία για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

όπως ορίζονται από το ευρωπαϊκό δίκαιο.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3

Βασικά οικονομικά δεδομένα της εταιρίας SCTC (περίοδος 2005-2014)

έτη

Πωλήσεις 

(εκατ. CHF)

κόστος 

πωληθέντων 

(εκατ. CHF)

ακαθάριστο 

περιθώριο 

(εκατ. CHF)

ποσοστό του 

ακαθαρίστου 

περιθωρίου/κπ 

(%)

δαπάνες 

εκμετάλλευσης 

(πρόγραμμα 

C.A.F.E. & 

Υποστήριξης 

αγροτών) 

(εκατ. CHF)

κέρδη

μετά

φόρων

(εκατ.

CHF)

ποσοστό

των

καθαρών

κερδών/κπ

(%)
2005 500-600 500-600 20-30 4,5-7,5% 1-10 10-20 1,5-4,5%

2006 600-700 500-600 30-40 4,5-7,5% 1-10 20-30 1,5-4,5%

2007 600-700 600-700 40-50 4,5-7,5% 1-10 20-30 1,5-4,5%

2008 600-700 600-700 30-40 4,5-7,5% 1-10 20-30 1,5-4,5%

2009 600-700 600-700 40-50 4,5-7,5% 1-10 20-30 4,5-7,5%

2010 500-600 400-500 30-40 4,5-7,5% 1-10 10-20 1,5-4,5%

2011 900-1000 800-900 100-200 16,5-19,5% 1-10 100-200 16,5-19,5%

2012 1500-2000 1000-1500 200-300 16,5-19,5% 1-10 100-200 13,5-16,5%

2013 1000-1500 800-900 100-200 19,5-22,5% 1-10 100-200 19,5-22,5%

2014 900-1000 700-800 100-200 16,5-19,5% 1-10 100-200 16,5-19,5%

Πηγή: European Union

134

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:11 EEST - 34.220.209.173



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4

Ποσοστό συμμετοχής ανά δραστηριότητα στις ετήσιες πωλήσεις της SMBV

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ:
Α Π

Ό

ΕΩ

Σ

Α Π

Ό

ΕΩ

Σ

Α Π

Ό

Ε Ω

Σ

Α Π

Ό

Ε Ω

Σ

Α Π

Ό

ΕΩ

Σ

Α Π

Ό

ΕΩ

Σ

Α Π

Ό

ΕΩ

Σ

Α Π

Ό

Ε Ω

Σ

Ε Σ Ο Δ Α  Α Π Ό  Γ Λ Υ Κ Α  

/ Ε ΙΔ Η  Α Ρ Τ Ο Π Ο ΙΙΑ Σ 1 0 1 5 1 4 9 8 8 7 7 7

Τ ΡΟ Φ ΙΜ Α

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Α Ζ Ο Μ Ε Ν  

Α  ΣΤΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α 0 0 0 0 1 4 5 5 4 5 7 7

Ε Τ Ο ΙΜ Α  ΠΡΟΣ 

Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Σ Η  

Ρ Ο Φ Η Μ Α Τ Α 1 6 1 5 1 5 1 5 1 4 0 3 4 5 3 4

Π Ρ Ο Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Μ Ε Ν  

Α  Τ ΡΟ Φ ΙΜ Α 11 11 11 10 1 5 1 5 1 4 9 8 8 7 7 7

Π Ρ Ο Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Μ Ε Ν

ΟΣ Κ Α Φ Ε Σ 23 17 23 16 22 16 22 15 30 19 23 16 20 14 20 15

S IN G L E  S E R V E  PO DS 

Κ Α Φ Ε Σ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

S IN G L E  S E R V E  PO DS 

V E R IS M O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 3 4

Δ ΙΑ Λ Υ Τ Ο Σ  Κ Α Φ Ε Σ 0 0 0 0 0 0 1 5 1 4 0 3 4 5 3 4

Π Ρ Ο Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Μ Ε Ν  

Ο Τ ΣΑ Ι 1 6 1 5 1 5 1 5 1 4 0 3 0 2 0 2

Ε ΙΔ Η

ΣΕΡ Β ΙΡ ΙΣ Μ Α Τ Ο Σ 1 6 1 5 1 5 1 5 1 4 0 3 4 5 3 4

Ε Ξ Ο Π Λ ΙΣ Μ Ο Σ  

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Φ Ε 1 1 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ε Ξ Ο Π Λ ΙΣ Μ Ο Σ

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ

V E R IS M O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Υ Λ ΙΚ Α  Μ Ε Σ Α 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ ΙΕ Σ

ΔΩ ΡΟ Υ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Π Α ΙΧ Ν ΙΔ ΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Δ ΙΑΦ Ο ΡΑ  Ε ΙΔ Η 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Α ' Υ Λ Ε Σ 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Χ Α Ρ Τ ΙΝ Ε Σ

Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ ΙΕ Σ 11 11 11 10 11 11 11 10 15 11 9 8 8 7 7 7

Ε Τ Ο ΙΜ Α  Μ Ε ΙΓ Μ Α Τ Α  

ΡΟ Φ Η Μ Α Τ Ω 46 28 46 26 56 33 55 30 30 19 23 16 20 14 20 15

Β Α Σ Η  Κ Α Φ Ε  

FR A P U C C IN O 0 0 0 0 0 0 0 0 15 11 14 11 8 7 7 7

Ε Κ Χ Υ Λ ΙΣ Μ Α 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 5 4 5 3 4

Ε Ξ Ο Π Λ ΙΣ Μ Ο 1 6 1 5 1 5 1 5 1 4 0 3 4 5 7 7

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ε Σ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Δ ΙΚ Α ΙΩ Μ Α Τ Α 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Α Μ Ο ΙΒ Η  Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ Σ  

Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ Η Σ 1 6 1 5 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Α Λ Λ Α  Ε Σ Ο Δ Α 1 6 1 5 1 5 1 5 1 4 0 3 0 2 0 2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Πηγή : European Union
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 5
Κατανομή των πωλήσεων της SMBV ανά προϊόν και ανά έτος

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ:

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΓΛΥΚΑ / 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ - -

[700-800
thousand]

[1-10
million]

[1-10
million]

[20-30
million]

[20-30
million]

[20-30
million]

ΤΡΟΦΙΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ 
ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

- - - -
[1-10

million]
[10-20

million]
[10-20

million]
[20-30

million]

ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΡΟΦΗΜΑΤΑ

[1-10
million]

[1-10
million]

[1-10
million]

[1-10
million]

[1-10
million]

[1-10
million]

[10-20
million]

[10-20
million]

ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ

[10-20
million]

[10-20
million]

[1-10
million]

[1-10
million]

[1-10
million]

[20-30
million]

[20-30
million]

[20-30
million]

ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ
ΚΑΦΕΣ

[20-30
million]

[20-30
million]

[20-30
million]

[20-30
million]

[40-50
million]

[50-60
million]

[50-60
million]

[60-70
million]

SINGLE SERVE PODS 
ΚΑΦΕΣ - - - - -

[1-10
million] -

([1-10
thousand])

SINGLE SERVE PODS 
VERISMO - - - - -

[1-10
million]

[10-20
million]

[10-20
million]

ΔΙΑΛΥΤΟΣ ΚΑΦΕΣ - -
[200-300

thousand]
[1-10

million]
[1-10

million]
[1-10

million]
[10-20

million]
[10-20

million]

ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ
ΤΣΑΙ

[1-10
million]

[1-10
million]

[1-10
million]

[1-10
million]

[1-10
million]

[1-10
million]

[1-10
million]

[1-10
million]

ΕΙΔΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ [1-10
million]

[1-10
million]

[1-10
million]

[1-10
million]

[1-10
million]

[1-10
million]

[10-20
million]

[10-20
million]

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΦΕ

[900
thousand- 

1 mln]

[1-10
million]

[700-800
thousand]

[500-600
thousand]

[600-700
thousand]

[700-800
thousand]

[800-900
thousand]

[600-700
thousand]

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
VERISMO

- - - - -
[20-30

thousand]
[1-10

million]
[800-900

thousand]

ΥΛΙΚΑ ΜΕΣΑ ([1-10
thousand])

[300-400
thousand]

[200-300
thousand]

[80-90
thousand]

[100-200
thousand]

[100-200
thousand]

[1-10
thousand] -

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΔΩΡΟΤ [100-200
thousand]

[100-200
thousand]

[50-60
thousand]

[1-10
thousand] - - - -

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ - -
[200-300

thousand]
[300-400

thousand]
[100-200

thousand]
[100-200

thousand]
[100-200

thousand]
[30-40

thousand]

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ - -
([100
200])

[400
500]

[1-10
thousand]

[30-40
thousand]

[500-600
thousand]

[500-600
thousand]

Α' ΥΛΕΣ - -
[100-200

thousand]
[1-10

million]
[100-200

thousand]
[200-300

thousand]
[1-10

thousand]
[30-40

thousand]

ΧΑΡΤΙΝΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

[10-20
million]

[10-20
million]

[10-20
million]

[10-20
million]

[20-30
million]

[20-30
million]

[20-30
million]

[20-30
million]

ΕΤΟΙΜΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ 
ΡΟΦΗΜΑΤΩ

[40-50
million]

[40-50
million]

[50-60
million]

[50-60
million]

[40-50
million]

[50-60
million]

[50-60
million]

[60-70
million]

ΒΑΣΗ ΚΑΦΕ 
FRAPUCCINO - - - -

[20-30
million]

[30-40
million]

[20-30
million]

[20-30
million]

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ - - - -
[1-10

million]
[10-20

million]
[10-20

million]
[10-20

million]

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
[1-10

million]
[1-10

million]
[1-10

million]
[1-10

million]
[1-10

million]
[1-10

million]
[10-20

million]
[20-30

million]

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ [40-50
thousand]

[30-40
thousand]

[70-80
thousand]

[300-400
thousand]

[300-400
thousand]

[200-300
thousand]

[1-10
million]

[1-10
million]

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - - - - - - - -

ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

[1-10
million]

[1-10
million]

[1-10
million]

[800-900
thousand]

[900
thousand- 

1 mln]

[600-700
thousand] - -

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ
[1-10

million]
[1-10

million]
[1-10

million]
[1-10

million]
[1-10

million]
[1-10

million]
[1-10

million]
[1-10

million]

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
87.041
181.260

87.430
190.640

89.220
182.840

90.981
203.211

132.101
262.710

219.950
372.570

255.402
421.720

294.961
452.290

Πηγή: European Commission
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Λογαριασμοί της SMBV για τα έτη 2004-2014

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

πωλήσεις 63.950 83.240 108.855 118.663 128.785 135.677 142.627 184.159 286.217 327.632 350.539

άμεσο κόστος* 50.149 68.349 85.467 98.616 108.107 115.352 120.021 153.276 252.501 286.969 305.831

Ακαθάριστο

περιθώριο 13.802 14.891 23.388 20.047 20.678 20.325 22.606 30.883 33.716 40.663 44.708

δαπάνες

εκμετάλλευσης 8.998 5.086 7.304 10.159 15.221 16.742 16.835 14.303 17.470 16.627 16.124

συνάλλαγμα 5 25 (389) (167) (467) 1.849 (2.266) (2.089) (8.163) 710 (2.273)

λοιπά έξοδα 

(royalties) 2.165 6.336 11.594 4.699 1.698 2.470 1.079 12.353 5.786 22.813 24.285

Ε Β ΙΤ 2.644 3.494 4.101 5.022 3.292 2.962 2.426 2.138 2.297 1.933 2.026

εισόδημα από 

τόκους 28 52 167 249 305 87 45 30 19 14 76

πληρωθέντες

τόκοι 1.264 1.272 817 2.357 2.097 1.346 817 737 735 411 434

αποτελέσματα 

προ φόρων 1.408 2.273 3.451 2.914 1.500 1.703 1.653 1.430 1.581 1.536 1.668

φόρος

εισοδήματος 484 733 783 844 384 427 429 338 395 391 576

καθαρό

αποτέλεσμα 924 1.540 1.980 2.070 1.116 1.276 1.224 1.092 1.186 1.145 1.092

* Στο άμεσο κόστος συμπεριλαμβάνεται και η αγορά α’ ύλης (κόκκοι καφέ) από την εταιρεία SCTC

Πηγή: Starbucks
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