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Ανάλυση θεµατολογίας κατά πολιτική φορολογικού ενδιαφέροντος 
 
(1) Βιώσιµη φορολογική συµµόρφωση 
 
Γενικό Συµπέρασµα 
Το γενικό συµπέρασµα αναφορικά µε το στόχο αντιµετώπισης φοροδιαφυγής, 
φόρο αποφυγής και παραοικονοµίας, ταυτίστηκε µε την ανάγκη να υπάρξουν 
ευφυείς πολιτικές µε τόλµη, ανάλογο σχεδιασµό µε τη χρήση αποτελεσµατικών 
εργαλείων που στηρίζονται στις οικονοµικές συµπεριφορές (behavioral 
economics), αλλά και µε ειδική βαρύτητα στη προσπάθεια αλλαγής 
κουλτούρας των φορολογουµένων.  
 
Το µίγµα της σχετικής πολιτικής, χωρίς πρόσθετα φορολογικά µέτρα, µπορεί να 
αποδώσει  πόρους, επαρκείς για την χρηµατοδότηση των δοµών του νέου 
παραγωγικού µας µοντέλου. 
 
Επισηµάνσεις και προτεινόµενες πολιτικές 

� Ανάγκη παράλληλης θεσµοθέτησης προϋποθέσεων αµείλικτης µάχης, 
ενάντια σε αντικοινωνικές και έκνοµες συµπεριφορές, όπως 
φοροδιαφυγή- φοροαποφυγή και παραοικονοµία 

� Λύσεις που απευθύνονται στην αντιµετώπιση των πολλαπλών αιτίων, 
που προκαλούν τις συµπεριφορές αυτές 

� Μέριµνα για την κλονισµένη εµπιστοσύνη των φορολογουµένων 
γενικώς, έναντι του κράτους, που σε περίοδο βαθειάς οικονοµικής 
κρίσης εκφράζεται µε τη διαµαρτυρία και την άµυνα των 
φορολογουµένων (Tax Moral) 

� ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος, όπου προωθείται η έννοια της κοινωνικής 
υπευθυνότητας και της βιώσιµης φορολογικής συµµόρφωσης 

� Πλήρης αντίθεση σε εισπρακτικές σκοπιµότητες, αλόγιστης υπέρ 
φορολόγησης, µε προσαρµογή των δηµοσιονοµικών µέτρων στις 
ειδικές ανάγκες της κρίσης 
 



� Ανάγκη διεθνούς συνεργασίας για αντιµετώπιση αρνητικών συνεπειών 
� Ανάγκη θέσπισης γενικά αποδεκτού ορισµού έννοιας φοροδιαφυγής 
� Εφαρµογή δοκιµασµένων πρακτικών χωρών που θεωρούνται πρότυπα 
� Ελαχιστοποίηση συναλλαγών σε µετρητά- Χρήση ηλεκτρονικών 

πληρωµών (Πιστωτικές κάρτες, τερµατικά αποδοχής καρτών για 
πληρωµές επιχειρήσεων / POS)  

� Αποφυγή αυστηρών αναλογικών µέτρων κατά των φοροφυγάδων, 
που πλήττουν τους συνεπείς φορολογούµενους, ενώ αντί αυτού, θα 
έπρεπε να επιβραβεύονται 

 
Ποσοτικά Μεγέθη (Μελέτη Καθηγητή Friedrich Schneider για το έτος 2014) 

� Παραοικονοµία στην Ελλάδα 22,5 του ΑΕΠ – 40 δις 
� Μέσος όρος Ε.Ε. 18,3 % 
� Μεγαλύτερη επίδραση το εισόδηµα ελευθεροεπαγγελµατιών (18,7%)   
� Τα 2/3 της παραοικονοµίας είναι νόµιµες συναλλαγές – µε δυνατότητα 

να περάσουν στην πραγµατική οικονοµία 
� Φοροδιαφυγή 4% ΑΕΠ  περίπου 7,2 δις – χωρίς το «κενό ΦΠΑ» 6-7 δις 
� Το 30% των καταθέσεων στην Ελβετία, από παράνοµες δραστηριότητες 
� ∆υνατότητα είσπραξης από αυτές, µέσο συντελεστή 20%, 1,5 δις 

 
(2) Προφίλ φορολογικού συστήµατος 
 
Γενικό Συµπέρασµα 
Κορυφώνεται η τελική διαδικασία αναζήτησης του ιδεώδους προφίλ  
φορολογικού συστήµατος. Πρόκειται για τη σηµαντικότερη ίσως αναπτυξιακή 
διαρθρωτική µεταρρύθµιση, στην κρίσιµη καµπή επανεκκίνησης της Ελληνικής 
οικονοµίας, την έξοδο από την κρίση και τη διασφάλιση κοινωνικής 
δικαιοσύνης. 
 
Επισηµάνσεις και προτεινόµενες πολιτικές 

� Σταθερότητα 5-10 χρόνια, κλειδί για προσέλκυση επενδύσεων 
� ∆ίκαιο, ουδέτερο, ανεξάρτητο του πολιτικού κύκλου 
� Ανθεκτικό στις επιβουλές και αποτελεσµατικό, κόντρα στις στρεβλώσεις 
� Σύµµετροι φορολογικοί έλεγχοι, µε έντονη παρέµβαση, χωρίς πρόσθετο 

διοικητική βάρος και όχληση για τους ελεγχόµενους  
� Κίνητρα για έρευνα, ανάπτυξη,  καινοτοµία / ευρεσιτεχνία 
� Εκσυγχρονισµός νοµοθεσίας για «γραφεία Ν 89» 
� Ικανό να διαµορφώνει και να συντηρεί φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον 
� Η φορολογία «σύµµαχος» και όχι εµπόδιο στην επιχειρηµατικότητα 
�  Να αποσαφηνιστεί µέσα από δηµόσια, ουσιαστική και µη 

προσχηµατική διαβούλευση, ο θεσµός του φορολογικού πιστοποιητικού   
� Πλήρης αυτονόµηση ΓΓ∆Ε, αναβάθµιση / ενίσχυση οργανωτικής δοµής 

 
(3) ∆οµή και διαχείριση εµµέσων και ειδικών φόρων κατανάλωσης 

 
Γενικό Συµπέρασµα 
Σηµαντική επίδραση στην οµαλή λειτουργία της εσωτερικής µας αγοράς, 
διαδραµατίζει ο ρόλος των εµµέσων και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, σε 
ότι αφορά τη δηµιουργία φορολογικών εσόδων ή και την χρησιµοποίηση 
αυτών, στο πλαίσιο άλλων πολιτικών.  
 
Είναι άµεση η ανάγκη τακτικής επανεξέτασης των επιδόσεων του σχετικού 
συστήµατος αυτών, µε επίκεντρο την οικονοµική συγκυρία, τη σκοπιµότητα και 
την πραγµατική αξία των συντελεστών, αλλά και τις επιπτώσεις στη πραγµατική 



οικονοµία και την δίκαιη κατανοµή του φορολογικού βάρους στην 
κατανάλωση.  
 
Σε ότι αφορά δε την Ε.Ε., επιβάλλεται συνεκτική κοινοτική πολιτική σε θέµατα 
δοµής ειδικών φόρων κατανάλωσης (µε πρόβλεψη αναλογικού και ειδικού 
στοιχείου), η οποία εφαρµόζεται µε στόχο την οµαλή λειτουργία της  
εσωτερικής αγοράς,  ώστε, να εξασφαλιστούν φορολογικά έσοδα και υγιείς 
οικονοµικές συνθήκες. 
 
Επισηµάνσεις και προτεινόµενες πολιτικές 
      ΦΠΑ 

� Υψηλοί συντελεστές δεν έχουν πάντα θετικό αντίκτυπο στα ταµία 
� Το 23% µεγαλύτερο από τον Ευρωπαϊκό µέσο όρο 
� Παράδειγµα το «κενό» στον ΦΠΑ, της τάξης του 30% ή 6 δις απώλεια 
� Ελλάδα 5η στη λίστα µε τις µεγαλύτερες απώλειες ΦΠΑ 
� Υψηλοί συντελεστές  ευνοούν τη φοροδιαφυγή και παραοικονοµία 
� Ανάγκη σύνδεσης ταµειακών µηχανών µε ΓΓ∆Ε 

 
ΕΦΚ 
� Στα αλκοολούχα και καπνικά, έπληξαν ανάπτυξη / απασχόληση  
� Απειλείται η βιωσιµότητα των κλάδων – συρρίκνωση νόµιµης αγοράς 
� Επίπτωση µε στρεβλώσεις και απώλεια σε δηµόσια έσοδα  
� Ενθάρρυνση λαθρεµπορίου και υπονόµευση ανταγωνιστικότητας 
� Απαράδεκτο το 60-70 % της λιανικής τιµής να είναι οι φόροι! 
� 50% πάνω από το µέσο όρο της Ευρώπης 
� Πλήρης επιβεβαίωση ορίων καµπύλης Laffer 
� Ανάγκη πάταξης λαθρεµπορίου σε συνεργασία βιοµηχανίας και Aρχών 
� Εφαρµογή κοινοτικής νοµοθεσίας  
� ∆ιασφάλιση συνθηκών ασφαλούς κατανάλωσης 
� Αναζήτηση optimum φορολόγησης (Ανάπτυξη vs ∆ηµόσια Έσοδα) 
� Ανάγκη ελέγχων (σύνορα  - δίκτυα διανοµής- σηµεία πώλησης) 

 
ΤΕΛΩΝΕΙΑ 
� Ενίσχυση εξωστρέφειας και απάλειψη γραφειοκρατίας 
� Μείωση κόστους εκτελωνισµού και διαδικασιών πιστοποίησης 
� Πρόσβαση στην πληροφορία µέσω ηλεκτρονικών συστηµάτων 
� Επιβράβευση συνεπών επιχειρήσεων 
� Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου /παρεµπορίου τσιγάρων-αλκοολούχων 
� Χρησιµοποίηση συστηµάτων ανίχνευσης (XRAY) 
� Αύξηση ελέγχων και ενθάρρυνση εκούσιας συµµόρφωσης  
� Ενθάρρυνση ελευθέρων τελωνειακών ζωνών σε τοµείς εθνικού 
 ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος (π.χ. ενέργεια) 

 
(4) Έλεγχος ενδοοµιλικών συναλλαγών 

 
Γενικό Συµπέρασµα 
Το υπάρχον σύστηµα βρίσκεται σε υψηλό βαθµό εναρµόνισης µε τις οδηγίες 
του ΟΟΣΑ, µε εξαίρεση την έννοια «συνδεδεµένη» επιχείρηση, όπου σε αντίθεση 
µε το άρθρο 9 του µοντέλου σύµβασης του ΟΟΣΑ, η µετοχική σχέση και µόνο 
προεξοφλεί «επιρροή», οι δε φάκελοι να τηρούνται και για συνδεµένες εντός της 
χώρας (δεν περιορίζεται στις διασυνοριακές).  
 
Ωστόσο, υπάρχουν ακόµη ελλείψεις στο δευτερογενές υποστηρικτικό δίκαιο, 
για την οµαλή εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του ΚΦΕ, οι οποίες σύµφωνα 



µε τις Οδηγίες του ΟΟΣΑ,  θα πρέπει να αποσκοπούν πρωτίστως σε πολιτικές 
αποφυγής διπλής φορολογίας σε διασυνοριακές συναλλαγές.  
 
Επισηµάνσεις και προτεινόµενες πολιτικές 

� Εξορθολογισµός ορίων των προς τεκµηρίωση συναλλαγών 
� Εξορθολογισµός θεσµού συµφωνιών προέγκρισης ενδοοµιλικών 

συναλλαγών 
� Οδηγίες «συµπεριφοράς» για τον έλεγχο ενδοοµιλικών και φακέλων 
� Αποσαφήνιση έννοιας «συνδεδεµένων» επιχειρήσεων 

 
(5) Κίνητρα οικειοθελούς φορολογικής συµµόρφωσης / επαναπατρισµού     
κεφαλαίων εξωτερικού 
 
Γενικό Συµπέρασµα 
Η ύπαρξη µεγάλου ποσού καταθέσεων στο εξωτερικό, σηµαντικό µέρος  των 
οποίων φέρεται να αποτελεί προϊόν παραοικονοµίας ή φοροδιαφυγής, απαιτεί 
λήψη συντονισµένων µέτρων επαναπατρισµού ή και φορολογίας αυτών, κατά 
το πρότυπο των καλύτερων πρακτικών άλλων χωρών της Ε.Ε. (π.χ. Γαλλία, 
Ιταλία). 
 
Η επιτυχία παρόµοιας στρατηγικής πολιτικής, οικειοθελούς επαναπατρισµού µε 
επίκεντρο κυρίως τις καταθέσεις Ελλήνων φορολογουµένων στην Ελβετία, που 
παρουσιάζεται και η µεγαλύτερη συγκέντρωση, αναµένεται να εξυπηρετήσει τη 
βεβαίωση σηµαντικού ποσού φόρων, που κατά την εισήγηση του Καθηγητή 
Friedrich Schneider και µε συντελεστή 20%, θα µπορούσε να είναι της τάξης 2-3 
δις€. 
  
Η επιτυχία του εγχειρήµατος εξαρτάται κατά µεγάλο ποσοστό, από την 
εµπιστοσύνη των φορολογούµενων σχετικά µε τη µη αποκάλυψη των 
προσωπικών και περιουσιακών τους στοιχείων  και την εξασφάλιση του 
απορρήτου όλων των παρεχόµενων πληροφοριών. 
 
Η πολιτική αυτή δε θα πρέπει να εκληφθεί ως «χαριστική» ρύθµιση, ή 
«φορολογική αµνηστία», σε όσους φυγάδεψαν παρανόµως αποκτηθέντα 
εισοδήµατα.  
 
Επισηµάνσεις και προτεινόµενες πολιτικές 

� Προσεκτική µελέτη κόστους / ωφελείας 
� Ενίσχυση συνεργασίας Ελλάδος και Ελβετίας στους τοµείς πάταξης 

φοροδιαφυγής και φορολογικής απάτης 
� Σύναψη πολιτικής συµφωνίας µε τις Ελβετικές Αρχές  
� Επιλογή του κατάλληλου συντελεστή φορολογίας (20-25%) 
� Υποβολή εθελοντικής εµπιστευτικής δήλωσης  
�  Εµπιστευτική διαδικασία είσπραξης, µέσω ειδικού κωδικού και µέσω 

εξουσιοδοτηµένου µεσολαβητή (π.χ. τράπεζα) 
� ∆ιασφάλιση απορρήτου, ως δυνατό κίνητρο 
 

(6) Πολιτικές καλής φορολογικής διακυβέρνησης στην υπηρεσία της 
ανάπτυξης και της απασχόλησης 
 
∆ιαπίστωση και Γενικό Συµπέρασµα 
Το τρέχον πολιτικό και οικονοµικό περιβάλλον, απαιτεί µεθοδευµένες 
φορολογικές πολιτικές σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο, για την ανταπόκριση 
στις προκλήσεις τις ψηφιακής οικονοµίας, στο ισχυρό δέλεαρ της τεχνητής 



µεταφοράς των κερδών σε καθεστώτα χαµηλής φορολογίας, την εξασφάλιση 
διαφάνειας, αποτελεσµατικότητας και λογοδοσίας, στην εφαρµογή της 
φορολογικής διακυβέρνησης. 
 
Στη συγκεκριµένη γενικευµένη αλλαγή του προσώπου της φορολογίας, καλείται 
και η Ελλάδα να ανταποκριθεί µε «καλές» πολιτικές φορολογικής 
διακυβέρνησης, µε συµβατότητα προς τις οδηγίες της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ, 
αλλάζοντας ακόµη και τη συµπεριφορά των φορολογικών Αρχών, µε στόχο 
την προστασία της Εθνικής φορολογικής βάσης και την αποφυγή διπλής 
φορολογίας στις διασυνοριακές συναλλαγές. 
 
Επισηµάνσεις και προτεινόµενες πολιτικές 

� Συµµετοχή σε κανόνες παγκόσµιας αυτόµατης ανταλλαγής 
πληροφοριών 

� Ορθολογικές πολιτικές άµυνας στον διεθνή επιζήµιο φορολογικό 
ανταγωνισµό (Μη συνεργάσιµα / Προνοµιακά καθεστώτα) 

� Προσοχή στην εθνική επιλεκτική εφαρµογή φορολογικών κινήτρων 
� ∆ηµιουργία ανεξάρτητη Αρχής ανάπτυξης κατά το πρότυπο της ΓΓ∆Ε 
� Μελέτη των συνεπειών των διασυνοριακών συναλλαγών, υπό το 

πρίσµα της µεθοδολογίας των BEPS 
� Ενίσχυση διαφάνειας και τυποποίησης υλικού τεκµηρίωσης 

συναλλαγών 
� Ισοκατανοµή του βάρους απόδειξης, ώστε να µην θεωρείται ύποπτη για 

φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, κάθε επιχειρηµατική συναλλαγή 
� Φόρος στα κέρδη και όχι στις δαπάνες ή τα ακκαθάριστα έσοδα 
� Αναζήτηση καλών πρακτικών άλλων χωρών (π.χ. ΗΒ ή ΙΤΑΛΙΑ) 

 
(7) Κορυφαίο θέµα για άµεση ενέργεια: Άµυνα στον επιζήµιο φορολογικό 
ανταγωνισµό, από µη συνεργαζόµενα ή προνοµιακά καθεστώτα  
 
Το βασικό µήνυµα 
Αναφορικά µε το άρθρο 21 Ν4321/2015, η υγιής επιχειρηµατική κοινότητα, 
τοποθετήθηκε αλληλέγγυα στην προοπτική να υπάρξει µίγµα αποτελεσµατικής 
πολιτικής µε σκοπό την προστασία της εθνικής φορολογικής βάσης από την 
τεχνητή µεταφορά κερδών σε χώρες χαµηλού φορολογικού συντελεστή, χάριν 
της φοροδιαφυγής και της φόρο αποφυγής. 
 
Ωστόσο, µε τη διατύπωση των σχετικών διατάξεων και εν µέρει του πνεύµατος 
αυτών, αναµένονται σηµαντικά προβλήµατα στην εφαρµογή τους, µε τη 
µορφή επιχειρηµατικών ακόµη και επενδυτικών διληµµάτων, λειτουργικών 
αδιεξόδων,προσθήκης χρηµατοοικονοµικού και εξαιρετικά υψηλού 
διαχειριστικού κόστους σε υγιείς και φορολογικά συνεπείς επιχειρήσεις, αλλά 
και πρόκλησης δικαστικών διενέξεων και καταγγελιών στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 
 
Σχετική και η από 26ης Μαρτίου 2015 επιστολή της Φορολογικής Επιτροπής 
µας, προς την Αναπληρώτρια Υπουργό κα. Νάντια Βαλαβάνη.  
 
Με βάση τις εισηγήσεις που έλαβαν µέρος στο Athens Tax Forum 2015, µε 
παράλληλη αναφορά σε δοκιµασµένες πρακτικές άλλων χωρών της Ε.Ε.,  η 
ακόλουθη πρόταση αποτελεί, ουσιαστική εποικοδοµητική παρέµβαση στη 
δηµόσια διαβούλευση, για τη βελτίωση των διατάξεων του σχεδίου Υπουργικής 
απόφασης, για την οµαλή εφαρµογή του άρθρου 21 του Ν 4321/2015. 
 



ΑΡΘΡΟ 1  Περίπτωση Α 
Κρίνεται σκόπιµη και νοµικοτεχνικά αρτιότερη, η µεταφορά των περιπτώσεων 
συναλλαγών «αυτοδίκαιης προέγκρισης», ως χωριστή κατηγορία στο Άρθρο 
4, για την αντιµετώπιση αυτών, υπό το καθεστώς εξαιρουµένων συναλλαγών. 

       
      ΑΡΘΡΟ 1  Περίπτωση Β 

Να µην απαιτείται αθροιστική εφαρµογή όλων των περιπτώσεων τεκµηρίωσης, 
αλλά  δυνατότητα συνδυαστικής επιλογής συµπληρωµατικού χαρακτήρα, µε 
πρόβλεψη αποδοχής και κάθε άλλου πραγµατικού στοιχείου που συνδυάζεται 
µε την ιδιοµορφία και την τεράστια ποικιλία των συναλλαγών. 
 
Επίσης προτείνεται να απαλειφθούν τα αριθµητικά όρια που προβλέπονται 
από το άρθρο 1  παράγραφος Β(3), στοιχεία που λόγω της ιδιαιτερότητάς 
τους, θα ήταν αποτελεσµατικότερο να αναζητηθούν στη φάση τακτικού 
φορολογικού ελέγχου. 
 
Ο όρος Έγγραφη Σύµβαση να διευρυνθεί, ώστε να περιλάβει και συµβάσεις 
µέσω δηµόσια διαθέσιµων ηλεκτρονικών πλατφορµών, όπως για παράδειγµα 
περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών µέσω διαδικτύου (Internet). 
 
ΑΡΘΡΟ 2 
Αναφορικά µε την υπαγωγή των ενδοοµιλικών συναλλαγών στο καθεστώς του 
άρθρο 21, προτείνεται όπως θέµα  «µη έκπτωσης», να τίθεται µόνο στις 
περιπτώσεις όπου, δεν υπάρχει φάκελος τεκµηρίωσης ή συµφωνία 
προέγκρισης, ή ο φάκελος κρίνεται αιτιολογηµένα από την φορολογική Αρχή 
ανεπαρκής, να τεκµηριώσει ότι οι συναλλαγές είναι πραγµατικές και συνήθεις.   

  
Σε κάθε περίπτωση και στο βαθµό που η συναλλαγή κριθεί ότι δεν πληροί το 
κριτήριο arm’s length, η ποινή της µη έκπτωσης θα πρέπει να εφαρµοστεί στη 
διαφορά τιµής και όχι στο σύνολο της δαπάνης, όπως προβλέπεται σχετικά, 
για τα πρόστιµα των ενδοοµιλικών συναλλαγών. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

Να διευκρινιστεί επαρκώς, ότι από τη στιγµή που η Υπουργική απόφαση κάνει 
λόγο για προκαταβλητέο φόρο, δεν τίθεται ζήτηµα εφαρµογής των 
προβλεποµένων κυρώσεων επί µη καταβολής παρακρατούµενων φόρων. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

Να προστεθούν ρητά στις εξαιρέσεις, οι συναλλαγές µε χώρες όπου υπάρχει 
διασφαλισµένη επαρκής πληροφόρησης και δεδοµένη συµβατική δυνατότητα 
ανταλλαγής πληροφοριών,  όπως χώρες µέλη της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή ακόµη υπάρχει σε ισχύ σύµβαση αποφυγής 
διπλής φορολογίας. 
 
Να απαλειφθεί από το άρθρο1.Α(4η τελεία), το όριο του 5% (µε την ακόλουθη 
αιτιολογία): 

 
(α) οι διακυµάνσεις των αγοραίων τιµών είναι πολλές φορές πολύ 
µεγαλύτερες σε διάφορα χρονικά διαστήµατα, ενώ µπορεί να εξαρτώνται  
και από το µέγεθος της παραγγελίας. 
 
(β) η διάταξη πρωτίστως αποσκοπεί στην πάταξη της φοροδιαφυγής µέσω 
επίπλαστης µεταφοράς κερδών και όχι αποκλειστικά στον έλεγχο 



σκοπιµότητας  των τιµών των συναλλαγών µεταξύ ανεξαρτήτων 
επιχειρήσεων. 
  

Σε συναλλαγές όπου η τιµή προσδιορίζεται σε χρηµατιστηριακή ή άλλη 
οργανωµένη αγορά ή / και  πολυµερή οργανισµό διαπραγµάτευσης, για την 
αναγνώριση της αυτόµατης εξαίρεσης, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ή 
αγοραία χρηµατιστηριακή  τιµή, και όχι η αδόκιµη τιµή  κλεισίµατος, όπως 
απαιτεί η διάταξη.  

 
Υπάρχουν δυσκολίες για πολλές επιχειρήσεις ειδικών κλάδων που δεν έχουν 
δυνατότητα απευθείας πρόσβασης στις αγορές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις 
το αντισυµβαλλόµενο τίµηµα µπορεί να περιλαµβάνει δικαιώµατα µελλοντικής 
εκπλήρωσης πέραν της τιµής κλεισίµατος, εξαρτώµενα και από τις συνθήκες 
προσφοράς, αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντος στο χώρο φόρτωσης. 

  
Γενική Παρατήρηση 
Ορισµένα εξειδικευµένα τεκµήρια (αξία παγίων, ενοίκια, πελατολόγια, λίστα 
προµηθευτών, πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας κλπ) στο περιορισµένο 
µάλιστα χρονικό περιθώριο που απαιτεί ο θεσµός της προέγκρισης, µπορεί να 
µην είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν έγκαιρα. Με αποτέλεσµα η προέγκριση 
τελικώς να µην είναι εφικτή, για περιπτώσεις όπου οι αντισυµβαλλόµενοι δεν 
είναι µέλη οµίλου συνδεδεµένων επιχειρήσεων.  

 
∆εν έχουµε παρά να σκεφθούµε τι θα σήµαιναν αντίστοιχες απαιτήσεις για 
Έλληνες εξαγωγείς, από αλλοδαπούς αγοραστές Ελληνικών προϊόντων. 

 
Όπως αναδείχθηκε από ειδικούς στο Athens Tax Forum 2015,  η ανάλογη 
νοµοθεσία σε χώρες της Ε.Ε., µπορεί να εφαρµόζεται µε ευρύτερη πρακτική 
προσέγγιση χωρίς να υπονοµεύεται η σκοπιµότητα των σχετικών διατάξεων για 
την προστασία της εθνικής φορολογικής βάσης. 

 
Υπόψη των αρµοδίων υπηρεσιών του ΥΠΟΙΟ,  παραθέτουµε τις αρχές που 
διέπουν το ανάλογο σύστηµα στην Ιταλία. 

 
1. ∆εν υπάρχει παρακράτηση ή προκαταβολή στο χρόνο διενέργειας των 

συναλλαγών 
2. Προέγκριση χωρεί µόνο και µε τους όρους, του θεσµού των APAs 
3. Kαλύπτει µόνο διασυνοριακές συναλλαγές 
4. Η συναλλαγή είναι κατ’ αρχήν φορολογικά εκπιπτόµενη, αλλά τελικώς 

µη εκπεστέα στο βαθµό πού δεν πληρούνται συγκεκριµένες και εκ των 
προτέρων καθορισµένες συνθήκες φορολογικής αναγνώρισης 

5. Η αξία συναλλαγών µε χώρες της «µαύρης λίστας», εξωτερικεύεται σε 
ειδικό πεδίο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος 

6. Οι φορολογικές Αρχές αποφασίζουν αν θα χρειαστεί να εµβαθύνουν 
στον έλεγχο των κονδυλίων αυτών, σε έκτακτο ή τακτικό φορολογικό 
έλεγχο 

7. Στον έλεγχο, η φορολογική Αρχή µπορεί να απευθύνει και ειδικό κατά 
περίπτωση Γραπτό Ερωτηµατολόγιο 

8. Για το λόγο αυτό θα έχουν οριστεί µε σχετική απόφαση της διοίκησης, 
τα απαιτούµενα στοιχεία αναγνώρισης των δαπανών 

9. Η φορολογούµενη επιχείρηση µπορεί να καλείται σε τακτό χρονικό 
διάστηµα να προσκοµίσει στοιχεία τεκµηρίωσης (π.χ. 90 ηµέρες) 

10. Τα ζητούµενα στοιχεία τεκµηρίωσης πρέπει να είναι εύλογα, ρεαλιστικά 
στην εξασφάλιση 



11. Οι συνδεµένες επιχειρήσεις θα ελέγχονται µε βάση τους φακέλους TP, για 
τις εννδοοµιλικές συναλλαγές 

12. Το βάρος απόδειξης ισοκατανεµηµένο µεταξύ διοίκησης και ελεγχόµενης 
επιχείρησης, µε πλήρως µαχητό κριτήριο απέναντι στην υποψία για 
ενσυνείδητη φοροδιαφυγή / φόρο αποφυγή 

13. Κοινή «µαύρη λίστα» (µη συνεργαζόµενων και προνοµιακών)  µε 
ενηµέρωση όταν υπάρχουν αλλαγές 

14. Κριτήριο εξαίρεσης από τη λίστα, ο παράγων παροχής επαρκούς 
πληροφόρησης από το καθεστώς 

15. Στη βάση αυτή για παράδειγµα η Ιρλανδία είναι εκτός «λίστας» 
 
Το βασικό κριτήριο  

� ∆εν πρέπει να προέχει η φοροεισπρακτική σκοπιµότητα 
� Η απόρριψη στον έλεγχο θα λαµβάνει χώρα, µε πλήρη αιτιολόγηση της 

διοίκησης, στο βαθµό που δε θα υπάρχει και δε θα παρουσιάζεται 
προκαθορισµένο υποστηρικτικό υλικό, ότι η συναλλαγή: 

1. είναι από τις επικρατούσες στην αγορά (prevailing)  
2. είναι και υπαρκτή 
3. υπάρχει έγκυρη επιχειρηµατική αιτιολόγηση 
4. έχει εκτελεστεί στην πραγµατικότητα  

 
 
 
 
 
 


