Ελδννκηιηθέο Σηκνινγήζεηο: Η
νπζηαζηηθή ππόζηαζε ζην
κηθξνζθόπην
10th Thessaloniki Tax Forum

12 Ννέκβξηνπ 2018

Σρεηηθέο εξσηήζεηο:
1.

Πνπ εζηηάδνπλ νη έιεγρνη ελδννκηιηθώλ ηηκνινγήζεσλ?

2.

Γηαηί κπαίλεη ε νπζηαζηηθή ππόζηαζε ζην κηθξνζθόπην?

3.

Τη ζεκαίλεη νπζηαζηηθή ππόζηαζε?

4.

Πνηα είλαη ε πξνηεηλόκελε πξνζέγγηζε?

5.

Πώο κπνξώ λα απνθηήζσ κεγαιύηεξε αζθάιεηα/βεβαηόηεηα?
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Η πξαθηηθή ησλ ειέγρσλ έσο
ζήκεξα

Έιεγρνο ελδννκηιηθώλ ηηκνινγήζεσλ
Πνπ εζηηάδεη ν έιεγρνο ησλ ελδννκηιηθώλ ζπλαιιαγώλ ζήκεξα?

1

Σηελ πιεξόηεηα ηνπ Φαθέινπ Τεθκεξίσζεο
σο πξνο ηελ αλάιπζε όισλ ησλ
ελδννκηιηθώλ ζπλαιιαγώλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο

2
3

Σηελ αληηπαξαβνιή κε ηνλ Σπλνπηηθό
Πίλαθα

4

Σηελ επαιήζεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο
ιεηηνπξγηθήο αλάιπζεο σο πξνο ηελ
ειιεληθή επηρείξεζε

Σηελ πεξηγξαθή ησλ ζπλαιιαγώλ θαη ηελ
αληηπαξαβνιή απηώλ κε ηηο ζρεηηθέο
ζπκβάζεηο θαη ηα ηηκνιόγηα θαη ηα ζρεηηθά
ζηνηρεία ρξέσζεο/πίζησζεο ακνηβώλ/ηηκώλ
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5

Σηελ επαιήζεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
ειιεληθήο επηρείξεζεο

6
7

Σηελ επαιήζεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ
αιινδαπώλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ (όηαλ
επηιέγνληαη σο ειεγρόκελα κέξε)

Σηελ εμέηαζε ησλ ηπρόλ ζπγθξηηηθώλ
ζηνηρείσλ θαη ηελ πξνζαξκνγή απηώλ

Η ηάζε γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ ελδννκηιηθώλ ηηκώλ
Καζνξηζκόο ελδννκηιηθήο ηηκνιόγεζεο
Παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε
1. Λεηηνπξγηθή αλάιπζε

Μειινληηθή πξνζέγγηζε
Μέιινλ
Παξειζόλ

Λεπηνκεξήο αλάιπζε πνπ εζηηάδεη ζηηο
δηαδηθαζίεο, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηνπο
θηλδύλνπο, θαζώο θαη ζηελ πνζνηηθνπνίεζε
ησλ ζρεηηθώλ ζπλεηζθνξώλ θάζε εηαηξείαο
ηνπ Οκίινπ

2. Χαξαθηεξηζκόο επηρείξεζεο

3. Δπηινγή κεζόδνπ

4. Καζνξηζκόο ηηκώλ κε βάζε ην
εύινγν θέξδνο ησλ ιηγόηεξν
πνιύπινθσλ εηαηξεηώλ
(„TNMM / benchmarking
approach“)
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Καζνξηζκόο ηηκώλ κε βάζε ηελ ζπλεηζθνξά
πξνζηηζέκελεο αμίαο από θάζε εηαηξεία ζηελ
ζπλνιηθή αμία ηνπ Οκίινπ
(„Process Contribution Analysis“)

Έιεγρνο ελδννκηιηθώλ ηηκνινγήζεσλ
Πνπ αλακέλεηαη λα εζηηάζεη ν έιεγρνο ζην (θνληηλό) κέιινλ?

1

Σηελ πιεξόηεηα ηνπ Φαθέινπ Τεθκεξίσζεο
σο πξνο ηελ αλάιπζε όισλ ησλ
ελδννκηιηθώλ ζπλαιιαγώλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο

2
3

Σηελ αληηπαξαβνιή κε ηνλ Σπλνπηηθό
Πίλαθα

4

Σηελ επαιήζεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο
ιεηηνπξγηθήο αλάιπζεο σο πξνο ηελ
ειιεληθή επηρείξεζε – έιεγρνο ιεηηνπξγηθνύ
πξνθίι

Σηελ πεξηγξαθή ησλ ζπλαιιαγώλ θαη ηελ
αληηπαξαβνιή απηώλ κε ηηο ζρεηηθέο
ζπκβάζεηο θαη ηα ηηκνιόγηα θαη ηα ζρεηηθά
ζηνηρεία ρξέσζεο/πίζησζεο ακνηβώλ/ηηκώλ
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5

Σηελ επαιήζεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
ειιεληθήο επηρείξεζεο θαη ηνλ έιεγρν
ζπκβαηόηεηαο κε ην ιεηηνπξγηθό πξνθίι θαη
ζπλέπεηαο κε ηα πξνεγνύκελα έηε

6
7

Σηελ επαιήζεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ
αιινδαπώλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε

8

Δμέηαζε ηεο ππόζηαζεο ησλ αιινδαπώλ
εηαηξεηώλ θαη ηεο ζπλνιηθήο αιπζίδαο
πξνζηηζέκελεο αμίαο

κε ην ιεηηνπξγηθό πξνθίι ηνπο

Σηελ εμέηαζε ησλ ηπρόλ ζπγθξηηηθώλ
ζηνηρείσλ θαη ηελ πξνζαξκνγή απηώλ

Γηαηί κπαίλεη ε νπζηαζηηθή
ππόζηαζε ζην κηθξνζθόπην?

Η απαίηεζε γηα ειάρηζηε ππόζηαζε
Πξνζδηνξηζκόο
θνξνινγηθήο θαηνηθίαο

►

Η ππόζηαζε είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο εηαηξεηώλ.

►

Έλαο βαζηθόο θίλδπλνο πνπ απαηηεί πξνζεθηηθή δηαρείξηζε είλαη λα δηαζθαιίδεηαη όηη κηα εηαηξεία δελ
ζεσξείηαη όηη είλαη θάηνηθνο ζε άιιε ρώξα ιόγσ ηνπ όηη ε νπζηαζηηθή δηνίθεζε αζθείηαη εληόο ηεο
επηθξάηεηαο ηεο ρώξαο απηήο.

Η απαίηεζε ηεο ππόζηαζεο
από ηε ζθνπηά ησλ
ζπκβάζεσλ απνθπγήο
δηπιήο θνξνινγίαο

►

Η έλλνηα ηεο ππόζηαζεο απνθηά όιν θαη κεγαιύηεξε ζεκαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο βαζηθήο έλλνηαο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο δηκεξείο ζπκβάζεηο θαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ζην εζσηεξηθό θνξνινγηθό δίθαην
κε ζηόρν ηελ απνθπγή ηεο αλαδήηεζεο επθαηξηαθήο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο (treaty shopping).

►

Σπλεπώο, ε θαηάιιειε ππόζηαζε κπνξεί λα είλαη ζρεηηθή όζνλ αθνξά:



Η απαίηεζε ηεο ππόζηαζεο
από ηε ζθνπηά ηεο
ελδννκηιηθήο ηηκνιόγεζεο

Εθαξκνγή Γεληθήο,
Εηδηθήο θαη Εγρώξηαο
αληηθαηαρξεζηηθήο
λνκνζεζίαο
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Τελ έλλνηα ηνπ πξαγκαηηθνύ δηθαηνύρνπ;



Τον Περιοριζμό ηων Οθελών (Limitation-on-Benefits),



Την αποθσγή ακούζιων μόνιμων εγκαηαζηάζεων.

Η απαίηεζε ηεο ππόζηαζεο κπνξεί λα είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή από ηελ άπνςε ηεο ελδννκηιηθεο
ηηκνιόγεζεο κεηά ηηο δξάζεηο BEPS ζρεηηθά κε:
►

Τελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ,

►

Τελ αλαζεώξεζε ηεο παγθόζκηαο θαηαλνκήο εζόδσλ θαη ππόζηαζεο,

►

Τε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο,

►

Τελ ηεθκεξίσζε ησλ ελδννκηιηθώλ ηηκνινγήζεσλ.

►

Η ππόζηαζε είλαη θαζνξηζηηθή γηα λα απνθεπρζεί κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία κηα εηαηξηθή δνκή (ελ όισ
ή ελ κέξεη) παξαβιέπεηαη βάζεη αληηθαηαρξεζηηθώλ δηαηάμεσλ.

Οη δξάζεηο BEPS θαη ν αληίθηππνο ηνπο
Αιιαγέο ζην θνξνινγηθό ηνπίν

Αληηδξάζεηο θνξνινγηθώλ αξρώλ
►

Οη θνξνινγηθέο αξρέο έρνπλ πιένλ πεξηζζόηεξα εθόδηα γηα λα
ακθηζβεηήζνπλ παξαδνζηαθέο θνξνινγηθέο δνκέο θαη ιεηηνπξγηθά
κνληέια.

►

Υπάξρεη κεγαιύηεξε πνιηηηθή ππνζηήξημε ώζηε νη θνξνινγηθνί έιεγρνη
λα είλαη πην επηζεηηθνί θαη λα απμήζνπλ ηηο θνξνινγηθέο εηζπξάμεηο ζηηο
ρώξεο ηνπο.

Απμεκέλε δηαθάλεηα
Έκθαζε ζηελ
αλάπηπμε άπισλ
πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ θαη
ζηελ
επζπγξάκκηζε
ηδηνθηεζίαο –
ιεηηνπξγηώλ
DEMPE

Απμεκέλνο
έιεγρνο ζηηο
ιεγόκελεο
ζπλεηζθνξέο
ξνπηίλαο

Δζηίαζε ζε tax
rulings

Μεγαιύηεξνο
θίλδπλνο
κόληκεο
εγθαηάζηαζεο

Απμεκέλε έκθαζε ζηελ ππόζηαζε θαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία
Αλαθνξά
θεξδνθνξίαο θαηά
κήθνο νιόθιεξεο
ηεο αιπζίδαο αμίαο

Μεγαιύηεξε
πνιππινθόηεηα
ζηελ αλάιπζεπεξηζζόηεξνη
πξνζδηνξηζκνί
επηκεξηζκνύ
θεξδώλ

Απμεκέλν θόζηνο
θνξνινγηθήο
ζπκκόξθσζεο

Μεγαιύηεξε πηζαλόηεηα ακθηζβήηεζεο θαη απμεκέλε αλάγθε
δηαζθάιηζεο/βεβαηόηεηαο
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►

Δίλαη ζεκαληηθό λα απνδεηρηεί όηη ε επηρείξεζε πξαγκαηηθά θάλεη απηά πνπ ιέεη, πρ ε
νπζία ππεξηζρύεη ηνπ ηύπνπ

►

Απμεκέλε δηθαηνδνζία ησλ θνξνινγηθώλ αξρώλ γηα απαίηεζε θαη επηζθόπεζε πνηθίισλ
εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ εγγξάθσλ:

►



Δζσηεξηθά - λνκηθέο ζπκθσλίεο, έγγξαθα δηαδηθαζίαο, ζηνηρεία αλζξώπηλνπ
δπλακηθνύ



Δμσηεξηθά – πεξηερόκελν ηζηνηόπνπ, άξζξα ζηνλ Τύπν, πξνθίι LinkedIn

Μεγαιύηεξεο απαηηήζεηο γηα ηελ παξνρή απνδείμεσλ ππόζηαζεο ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο.

Ση ζεκαίλεη νπζηαζηηθή ππόζηαζε?

Η ειάρηζηε ππόζηαζε
Τι αποηελεί οσζιαζηική σπόζηαζη και ηι ότι?
ΑΝΕΠΑΡΚΗ

ΤΠΟΣΑΗ
!

ΕΠΑΡΚΗ


X Αλεπαξθήο αξηζκόο πξνζσπηθνύ
Αλζξώπηλνη
πόξνη θαη
δηαδηθαζία
ιήςεο
απνθάζεσλ

X Φσξίο πξαγκαηηθή δπλαηόηεηα ιήςεο απνθάζεσλ
X Delegation of authority
X Γξαζηεξηόηεηεο ηππηθήο έγθξηζεο
X Πεξηνδηθέο ζπλαληήζεηο γηα λα εγθξηζνύλ εηιεκκέλεο απνθάζεηο
X Σεκαληηθή ξόινη εκθαλίδνληαη κόλν ζην νξγαλόγξακκα (ηερλεηή
ππόζηαζε)

√ Δπαξθήο αξηζκόο θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνύ κε αιεζηλή εμνπζία
ιήςεο απνθάζεσλ

√ Σηειέρε ζε ζέζεηο αλώηαηεο δηνίθεζεο κε ηθαλόηεηεο λα αζθήζνπλ
θξίζε θαη εμνπζία
√ Πξόζβαζε ζε απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα λα ιεθζνύλ απνθάζεηο

X Σπκβαηηθώο αλαιακβαλόκελνη θίλδπλνη δηαρσξηζκέλνη από ηηο
ζρεηηθέο ιεηηνπξγίεο
X Αλάζεζε ζε ππεξγνιάβνπο ζεκαληηθώλ ιεηηνπξγηώλ εληόο ηνπ
νκίινπ ρσξίο πξαγκαηηθή δηνίθεζε ή έιεγρν
εκαληηθέο
ιεηηνπξγίεο θαη
θίλδπλνη

X Θέζπηζε γεληθώλ πνιηηηθώλ/νδεγηώλ δηαρείξηζεο θηλδύλνπ ζε
επίπεδν νκίινπ ρσξίο έιεγρν ζηελ πινπνίεζε ηνπο
X Έιεγρνο κόλν αζήκαλησλ θηλδύλσλ

√ Ο ζπκβαηηθώο αλαιακβαλόκελνο θίλδπλνο πξέπεη λα ελαξκνληζηεί
κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνλ πξαγκαηηθό έιεγρν ηνπ
θηλδύλνπ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλόηεηαο λα αλαιεθζεί ν
ζρεηηθόο θίλδπλνο
√ Δλεξγή δηνίθεζε θαη έιεγρνο ζηηο ιεηηνπξγίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο

√ Θέζπηζε θαη παξαθνινύζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθώλ/νδεγηώλ
ηνπ Οκίινπ κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ ιήςε απνθάζεσλ
X Άζθεζε ειέγρνπ κόλν κε ηελ ζέζπηζε πξνϋπνινγηζκνύ θαη εηήζηα
πιάλα ζηόρσλ (π.ρ. ζπλνιηθή δαπάλε) ρσξίο έιεγρν ζπγθεθξηκέλα ζηελ
δεκηνπξγία εζόδσλ θαη ηηο δαπάλεο
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Η ειάρηζηε ππόζηαζε

Τι αποηελεί οσζιαζηική σπόζηαζη και ηι ότι?

ΑΝΕΠΑΡΚΗ

ΤΠΟΣΑΗ
!

Γαπάλεο
αλάπηπμεο
αύισλ

X Κόζηνο πνπ αλαιακβάλεηαη από ηελ εηαηξεία ιόγσ εμσηεξηθήο
αλάζεζεο ζε ζπλδεδεκέλα κέξε ηεο αλάπηπμεο αύισλ

Λεηηνπξγίεο
X Η λνκηθή ηδηνθηεζίαία δηαρσξίδεηαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο
θαη θίλδπλνη ζε δηαρείξηζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ αύισλ
ζρέζε κε άπια

Κεθάιαην
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X Εηαηξείεο «Cash boxes» ρσξίο ηελ απαξαίηεηή ιεηηνπξγηθόηεηα δελ
είλαη εύινγν λα απνθνκίδνπλ ζεκαληηθά θέξδε

ΕΠΑΡΚΗ


√ Οη δαπάλεο θαη ε ρξήζε ηδίσλ πόξσλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε
ηελ αλάπηπμε αύισλ απνδεηθλύνπλ ηελ πξαγκαηηθή πξνζηηζέκελε
αμία από ηνλ θνξνινγνύκελν

√ Γηελέξγεηα όισλ ησλ ιεηηνπξγηώλ θιεηδηά ζε ζρέζε κε άπια
ζηνηρεία, πρ ιεηηνπξγίεο DEMPE
√ Παξνρή όισλ ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ, πεξηιακβαλνκέλεο
ρξεκαηνδόηεζεο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηηο ιεηηνπξγίεο DEMPE
√ Αλάιεςε ησλ θηλδύλσλ πνπ απνξξένπλ από ηηο ιεηηνπξγίεο
DEMPE

√ Φξεκαηνδόηεζε, όπνπ ν ρξεκαηνδόηεο αλαιακβάλεη θαη αζθεί
ηνλ έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ (ην θεθάιαην ρσξίο
ιεηηνπξγηθόηεηα δελ ζα παξάγεη πεξηζζόηεξν από κηα απόδνζή
κεδεληθνύ θηλδύλνπ)

Πσο κπνξεί λα πξνεηνηκαζηεί ν
θνξνινγνύκελνο?

Η ειάρηζηε ππόζηαζε
Βήκα 1 –
Καηαλνώληαο ηελ
ππάξρνπζα
θαηάζηαζζε

Μεθοδολογία ανάλσζης και καηάρηιζης ζτεδίοσ δράζεων
Δπηζθόπεζε νξγαλσηηθήο δνκήο Οκίινπ (επίπεδν δηεπζπληώλ θαη άλσ) θαη ραξηνγξάθεζε ζεκαληηθώλ ξόισλ ζηελ έδξα θαη ηηο
ηνπηθέο αγνξέο παξνπζίαο ηνπ Οκίινπ
Δπηζθόπεζε ησλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ ζπκβαηηθώλ όξσλ γηα ην αλ είλαη ελαξκνληζκέλεο κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα
Σπλεληεύμεηο κε πξνζσπηθό γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο

Βήκα 2 –Αλάιπζε ειάρηζησλ
απαηηήζεσλ ζε ππόζηαζε

Καηαγξαθή ησλ βαζηθώλ θξίθσλ ηεο αιπζίδαο αμίαο θαη ησλ ιεηηπνξγηώλ/θηλδύλσλ πνπ ηνπο απαξηίδνπλ
Καζνξηζκόο ζρεηηθήο ζπλεηζθνξάο θάζε θξίθνπ ηεο αιπζίδαο αμίαο θαη θάζε ιεηηνπξγίαο ζηελ επίηεπμε θεξδνθνξίαο
Αλάιπζε ζπλεηζθνξάο – Καζνξηζκόο πεξηνρώλ πνπ δηλεξγνύληαη νη ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο θαη
άλαιακβάλνληαη/δηαρεηξίδνληαη νη ζεκαληηθνί θίλδπλνη (ζε επίεπδν ρώξαο ή λνκηθνύ πξνζώπνπ)
Καζνξηζκόο ησλ πόξσλ (αλζξώπηλν δπλακηθό, θεθάιαην, λνκηθά δηθαηώκαηα) πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ
επηηέιεζε θάζε ζεκαληηθήο ιεηηνπξγίαο ή ηελ δηαρείξηζε/εέιγρν ζεκαληηθώλ θηλδύλσλ
Καζνξηζκόο ησλ πόξσλ πνπ πξέπεη λα θαηέρεη έλα λνκηθό πξόζσππν θαη απηώλ πνπ κπνξεί λα αλαπιεξώζεη κέζσ αλάζεζεο
ζε ηξίηνπο (ιήςε ππεξεζηώλ αληί ηεο απαζρόιεζεο ίδηνπ πξνζσπηθνύ)

Βήκα 3 –
Σρέδην Γξάζεο

ύγθξηζε ησλ πόξσλ πνπ πξνζδηόξηζηεθαλ σο απαηηνύκελνη ζην πξνεγνύκελν ζηάδην κε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε όπσο
πξνύθεςε από ην πξώην βήκα
Λήςε απόθαζεο γηα:
• Δηαηήξεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, ή
• Αιιαγή ησλ ελδννκηιηθ΄ισλ ηηκνινγήζεσλ, ή
• Αλαδηνξγώλζε (λνκηθή ή ιεηηπνξγηθή) ηνπ Οκίινπ
Καηάξηηζε ζρεδίνπ δξάζεσλ θαη ζρεδίνπ επαλάιεςεο ηεο αλσηέξσ αλάιπζεο ζε θαηάιιεια δηαζηήκαηα
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Οη πξνεγθξίζεηο ελδννκηιηθώλ
ηηκνινγήζεσλ (ΑΡΑ) θαη ε
ηεθκεξίσζε ηεο ύπαξμεο
νπζηαζηηθήο ππόζηαζεο

Η ειάρηζηε ππόζηαζε

Προέγκριζη Ενδοομιλικών Τιμολογήζεων
Αξκόδηα Φνξνινγηθή Αξρή

Με ηελ πξνθαηαξθηηθή δηαβνύιεπζε ε θνξνινγηθή
αξρή εμεηάδεη ηηο πηζαλόηεηεο απνδνρήο ηεο
αίηεζεο πξνέγθξηζεο

Πξώηε εθηίκεζε ζρεηηθά κε ηελ πηζαλόηεηα
ζύλαςεο APA από ηελ αξκόδηα νκάδα

Φνξνινγνύκελνο
Βήκα 1:
Πξνθαηαξθηηθή
Δηαβνύιεπζε

Βήκα 2:
Πξνεηνηκαζία/
Υπνβνιή ηεο Αίηεζεο
Πξνέγθξηζεο

Βήκα 3:
Αμηνιόγεζε ηεο Αίηεζεο
Πξνέγθξηζεο
Έιεγρνο πξνζθνκηζζέλησλ ζηνηρείσλ θαη
δηαηύπσζε άπνςεο

ύληαμε Εγγξάθνπ Δηαηύπσζεο Θέζεσλ θαη
έθδνζε ηεο
απόθαζεο
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Βήκα 4:
Απόθαζε ΑΡΑ

Βήκα 5:
Εθαξκνγή APA

• Πξνζθνκίδεη ηα ζηνηρεία ηα νπνία
παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αξκόδηα
ππεξεζία λα πξνβεί ζε ηεθκεξησκέλε
εθηίκεζε σο πξνο ην παξαδεθηό ηεο
αίηεζεο
• πιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη
θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ΑΡΑ ιακβάλνληαο
ππόςε ηηο ζπδεηήζεηο πνπ έιαβαλ ρώξα
ζην πξνθαηαξθηηθό ζηάδην
• Η αίηεζε πξνέγθξηζεο πξέπεη λα πεξηέρεη
ηα απαηηνύκελα θαηά ην ζρεηηθό
ππόδεηγκα ζηνηρεία
• Παξνρή ηπρόλ ζπκπιεξσκαηηθώλ
ζηνηρείσλ θαη αλαγθαίσλ δηεπθξηλίζεσλ/
πιεξνθνξηώλ
• Γηεμαγσγή ζπδεηήζεσλ κε ηε θνξνινγηθή
αξρή
• πκκεηνρή ζηελ ηειηθή ζπλάληεζε κε
ζθνπό ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο ζρεηηθά
κε ην πεξηερόκελν ηεο απόθαζεο
πξνέγθξηζεο
• Αθνινύζσο ηεο απόθαζεο πξνέγθξηζεο
θαηάξηηζε θαη ππνβνιή εηήζηαο έθζεζεο
ζπκκόξθσζεο
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