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Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προφέρουμε επικαιροπoιημένη 
ενημέρωση σχετικά με όλες τις σημαντικές εξελίξεις για τα τρέχοντα 
φορολογικά θέματα, συνοψίζουμε κατωτέρω τις «Οδηγίες για τις επιπτώσεις 
της πανδημίας του COVID-19 στις ενδοομιλικές συναλλαγές» («Οδηγίες»), 
όπως δημοσιεύτηκαν από τον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία 
και Ανάπτυξη («ΟΟΣΑ»), στις 18 Δεκεμβρίου 2020. 
Η έκθεση παρέχει διευκρινιστικά σχόλια και υποστήριξη προς τους φορολογουμένους και τις φορολογικές 
αρχές για την εφαρμογή των υφιστάμενων Κατευθυντήριων Γραμμών του ΟΟΣΑ του 2017 για την 
τεκμηρίωση των Ενδοομιλικών Συναλλαγών («Κατευθυντήριες Γραμμές ΟΟΣΑ») για την περίοδο που 
επηρεάζεται από το COVID-19. Οι Οδηγίες αντιπροσωπεύουν την συναινετική άποψη των 137 μελών του 
ισχύοντος πλαισίου. Ο ΟΟΣΑ τονίζει πως οι Οδηγίες σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρούνται 
ως επέκταση ή αναθεώρηση των υφιστάμενων Κατευθυντήριων Γραμμών του ΟΟΣΑ. 

 
Σύνοψη των Οδηγιών που αφορούν τον COVID-19  
Οι Οδηγίες επικεντρώνονται σε τέσσερις κατά 
προτεραιότητα τομείς που αφορούν τις πιο σημαντικές 
προκλήσεις που έχει επιφέρει ο COVID-19:  

1. Συγκριτική Ανάλυση 

2. Ζημίες και επιμερισμός κόστους σχετικά με τον 
COVID-19  

3. Κρατικά προγράμματα ενίσχυσης 

4. Αποφάσεις Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής 
Τιμολόγησης (APAs) 

Κατωτέρω παρουσιάζουμε τα βασικά σημεία των Οδηγιών 
για κάθε έναν από τους ανωτέρω τομείς.  

Συγκριτική Ανάλυση 

Οι Οδηγίες αναγνωρίζουν ότι η πανδημία έχει 
δημιουργήσει ιδιαίτερες προκλήσεις κατά τη διενέργεια 
συγκριτικών μελετών. Ιδιαίτερες δυσκολίες εντοπίζονται 
στην επικαιροποίηση συγκριτικών μελετών, προκειμένου 
να αντικατοπτρίζουν το τρέχον οικονομικό περιβάλλον ή 
οποιαδήποτε σχετική αλλαγή στις επιχειρηματικές 
στρατηγικές.  

Ποιες διαθέσιμες πηγές πληροφοριών μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη συγκριτικών 
μελετών για το φορολογικό έτος 2020;  

Οι Οδηγίες συνοψίζουν τις σχετικές πηγές πληροφορίων 
που δύνανται να χρησιμοποιηθούν κατά την 

επικαιροποίηση συγκριτικών μελετών για το 2020, 
προκειμένου να αντικατοπτρίζεται η επιρροή της 
πανδημίας του COVID-19 στην υπό εξέταση ενδοομιλική 
συναλλαγή. Τονίζεται ότι δε θα απαιτείται πάντα η 
επικαιροποίηση της συγκριτικής μελέτης με στοιχεία για το 
2020, στην περίπτωση της τεκμηρίωσης με την μέθοδο 
του καθαρού περιθωρίου κέρδους συναλλαγής(«ΤΝΜΜ»). 
Συνεπώς, θα πρέπει να εξεταστεί εάν το ελεγχόμενο 
μέρος είναι απαλλαγμένο από τους κινδύνους που 
σχετίζονται με την πανδημία τόσο (α) συμβατικά όσο και 
(β) ως προς την πραγματική συμπεριφορά των μερών. 

Οι διαθέσιμες πηγές πληροφοριών που αναφέρονται είναι: 

— Ανάλυση σχετικά με την μεταβολή του όγκου 
πωλήσεων κατά την περίοδο της πανδημίας του 
COVID-19, καθώς και αν η αλλαγή οφείλεται στη 
χρήση άλλων καναλιών πώλησης. 

— Ανάλυση τυχόν μεταβολής στην παραγωγική 
δυναμικότητα του Πολυεθνικού Ομίλου και της 
ελεγχόμενης συναλλαγής, καθώς και/ή των 
συναλλαγών μεταξύ ανεξαρτήτων μερών. 

— Πληροφορίες σχετικά με πρόσθετα ή έκτακτα κόστη 
που βαρύνουν τα μέρη της ελεγχόμενης συναλλαγής ή 
τον πολυεθνικό όμιλο. 

— Τυχόν λήψη κρατικής ενίσχυσης, ποσοτικοποίηση του 
αποτελέσματος, προσδιορίζοντας τον τύπο της 
ενίσχυσης και τη λογιστική της μεταχείριση, καθώς και 
αν έχει επηρεάσει την τιμολόγηση των ελεγχόμενων 
συναλλαγών. 
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— Πληροφορίες από ενδιάμεσες οικονομικές 
καταστάσεις. 

— Μακροοικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνουν 
δεδομένα ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της κάθε 
χώρας ή βιομηχανικούς δείκτες από κεντρικές 
τράπεζες στο βαθμό που είναι χρήσιμες για την 
κατανόηση της ελεγχόμενης συναλλαγής. 

— Στατιστικές μέθοδοι, όπως οι αναλύσεις 
παλινδρόμησης ή διακύμανσης που χρησιμοποιούνται 
για την πρόβλεψη του βαθμού στον οποίο μια 
συγκεκριμένη μεταβλητή ποικίλει σε σχέση με άλλες 
μεταβλητές υπό συγκεκριμένες ειδικές συνθήκες. 

— Σύγκριση εσωτερικών προϋπολογισθέντων 
δεδομένων πωλήσεων, κόστους και κερδοφορίας με 
τα πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα. 

— Ανάλυση των επιπτώσεων στην κερδοφορία ή στη 
συμπεριφορά τρίτων μερών που παρατηρήθηκαν σε 
προηγούμενες περιόδους ύφεσης ή οποιωνδήποτε 
διαθέσιμων δεδομένων κατά το τρέχον έτος.  

Μπορούν τα προϋπολογισθέντα χρηματοοικονομικά 
δεδομένα να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της 
θέσης τιμών σύμφωνα με την αρχή των ίσων 
αποστάσεων;  

Η σύγκριση των προϋπολογισθέντων ή των εκτιμώμενων 
χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων σε σχέση με τα 
πραγματοποιηθέντα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για 
να υποστηρίξει τη συμφωνία των υφιστάμενων πολιτικών 
ενδοομιλικής τιμολόγησης με την αρχή των ίσων 
αποστάσεων. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, οι 
φορολογούμενοι θα παρέχουν μια ανάλυση των 
οικονομικών αποτελεσμάτων που θα μπορούσαν να είχαν 
επιτευχθεί, εάν δεν είχε εμφανιστεί η πανδημία του 
COVID-19.  

Χρήση επιπρόσθετης μεθόδου τεκμηρίωσης 
ενδοομιλικών συναλλαγών  

Η έκθεση υποστηρίζει την χρήση περισσότερων από μιας 
μεθόδων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών ώστε να 
εξασφαλιστεί η τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων 
στην ελεγχόμενη συναλλαγή. 

Επικαιροποίηση υφιστάμενων συγκριτικών στοιχείων 

Οι φορολογούμενοι που θέλουν να επικαιροποιήσουν τα 
υφιστάμενα συγκριτικά στοιχεία ίσως χρειαστεί να είναι πιο 
ελαστικοί με κάποια από τα κριτήρια συγκρισιμότητας που 
θα χρησιμοποιήσουν, προκειμένου να λάβουν αξιόπιστα 
δεδομένα. 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγκριτικά στοιχεία 
εταιρειών που παρουσιάζουν ζημίες; 

Συγκριτικά στοιχεία εταιρειών που παρουσιάζουν ζημίες 
αλλά ικανοποιούν το σύνολο των συγκριτικών κριτηρίων, 
δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μόνο και μόνο στην βάση 
του ότι παρουσιάζουν ζημίες κατά τις περιόδους που 
επηρεάζονται από την πανδημία του COVID-19. 

Ζημίες και επιμερισμός κόστους σχετικά με τον 
COVID-19 
Οι Οδηγίες παρουσιάζουν τρία κύρια σημεία σχετικά με 
την κατανομή των ζημιών μεταξύ των συνδεδεμένων 
εταιρειών:  

— Η κατανομή των κινδύνων μεταξύ των μερών μιας 
συναλλαγής επηρεάζει τον τρόπο κατανομής του 
κέρδους/των ζημιών που προκύπτουν από τη 
συναλλαγή, σύμφωνα με την αρχή των ίσων 
αποστάσεων. 

— Η κατανομή των έκτακτων, μη επαναλαμβανόμενων 
λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από τον 
COVID-19 θα πρέπει να συμβαδίζει με την αντίστοιχη 
συμπεριφορά τρίτων μερών.  

— Τα συνδεδεμένα μέρη μπορούν να εξετάσουν την 
επιλογή να εφαρμόσουν ρήτρες ανωτέρας βίας, να 
ανακαλέσουν ή να αναθεωρήσουν με άλλο τρόπο τις 
ενδοομιλικές συμφωνίες τους. 

Μπορούν εταιρείες “περιορισμένου κινδύνου” να 
παρουσιάσουν ζημίες; 

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα 
συγκεκριμένα γεγονότα και περιστάσεις, για να 
καθορίσουν αν ένα μέρος “περιορισμένου κινδύνου” 
μπορεί να παρουσιάζει ζημίες σύμφωνα με την αρχή των 
ίσων αποστάσεων. Η έκθεση αφήνει ανοιχτή την 
πιθανότητα ένα μέρος “περιορισμένου κινδύνου” να 
παρουσιάζει ζημίες βραχυπρόθεσμα, παρόλο που 
αναφέρει πως μακροπρόθεσμα, συνεχείς ζημίες δεν 
αναμένονται για αυτό τον τύπο των οντοτήτων.  

Οι Οδηγίες παρουσιάζουν ενδεικτικά παραδείγματα δύο 
διανομέων «περιορισμένου κινδύνου» αυτόν που 
αναλαμβάνει περιορισμένο κίνδυνο αποθέματος και 
κάποιο κίνδυνο αγοράς, και έναν άλλο που δεν 
αναλαμβάνει κανένα κίνδυνο αποθέματος ή αγοράς. Στην 
πρώτη περίπτωση, ο διανομέας ενδέχεται να υποστεί 
ζημίες, εάν ο όγκος των πωλήσεων δεν είναι αρκετός για 
να καλύψει το σταθερό του κόστος. Αυτό, ωστόσο, δεν θα 
πρέπει να ισχύει στη δεύτερη περίπτωση. 

Οι Οδηγίες αντιμετωπίζουν την κατάσταση κατά την οποία 
οι αλλαγές στην κατανομή των κινδύνων και των τυχόν 
ζημιών που προκύπτουν, λαμβάνουν χώρα κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας του COVID-19. Οι 
φορολογούμενοι πρέπει να αποφεύγουν να λαμβάνουν 
αντιφατικές θέσεις πριν και μετά την πανδημία. Oι 
φορολογούμενοι ενδέχεται να χρειαστεί να εξετάσουν το 
Κεφάλαιο IX των Κατευθυντήριων Γραμμών του ΟΟΣΑ 
σχετικά με τις αναδιαρθρώσεις των επιχειρήσεων κατά την 
προετοιμασία μιας υποστηρικτικής ανάλυσης καθώς και 
των συνοδευτικών της εγγράφων. 

Υπό ποιες συνθήκες μπορούν να τροποποιηθούν οι 
συμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών του 
COVID-19;  

Η Οδηγίες αναγνωρίζουν ότι ανεξάρτητα μέρη θα 
προσπαθούσαν να επαναδιαπραγματευτούν υπάρχουσες 
συμβάσεις, εάν είναι προς το συμφέρον και των δύο 
μερών, όπως σε περιπτώσεις όπου ένα μέρος θα 
επιδίωκε να εξασφαλίσει την οικονομική επιβίωση ενός 
καλού πελάτη με τον οποίο θα μπορούσε να αναπτύξει 
σημαντική συνεργασία στο μέλλον. Παρομοίως, τα 
συνδεδεμένα μέρη θα μπορούσαν να εξετάσουν το 
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ενδεχόμενο επαναδιαπραγμάτευσης των ενδοομιλικών 
συμφωνιών τους ωστόσο, πρέπει να είναι σε θέση να 
αποδείξουν ότι: 

— H συμπεριφορά και τα κίνητρα τους είναι ανάλογα με 
αυτά που θα είχαν ανεξάρτητα μέρη; και 

— Έκριναν ρεαλιστικά τις διαθέσιμες επιλογές τους, τις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη δυναμική του 
κέρδους των μερών, καθώς και εάν μπορεί να 
απαιτηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση ως αποτέλεσμα 
της επαναδιαπραγμάτευσης. 

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να τεκμηριώνουν σωστά 
κάθε ενδεχόμενη τροποποίηση του ενδοομιλικού 
διακανονισμού τους, προκειμένου να υποστηρίξουν την 
τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων στη 
προβλεπόμενη τροποποίηση τους.  

Έκτακτα, μη επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κόστη σε 
σχέση με τον COVID-19 

Οι Οδηγίες εντοπίζουν δύο σημαντικές επιπτώσεις ως 
αποτέλεσμα της ύπαρξης έκτακτων, μη 
επαναλαμβανόμενων δαπανών όπως το κόστος 
αναδιαμόρφωσης των χώρων εργασίας, υλοποίησης της 
τηλεργασίας, τα έξοδα υποδομών πληροφορικής που 
σχετίζονται με τον έλεγχο της εργασίας: 

1. Για την τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων στον 
επιμερισμό αυτών των δαπανών θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη: 

− Η επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για τις 
δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτά τα κόστη 
και εκείνη που αναλαμβάνει τους κινδύνους που 
σχετίζονται με αυτές τις δραστηριότητες. 

− Ότι μπορεί να είναι σκόπιμο να χρεωθεί μέρος 
αυτού του κόστους στα μέρη που επωφελούνται 
από το προϊόν ή την υπηρεσία με την οποία 
σχετίζεται το εν λόγω κόστος.  

− Πως θα χειρίζονταν τρίτα μέρη παρόμοια κόστη.  

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει επίσης να εκτιμήσουν 
εάν ορισμένα έκτακτα ή μη επαναλαμβανόμενα 
λειτουργικά κόστη σχετίζονται με μακροπρόθεσμες ή 
μόνιμες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των 
επιχειρήσεων, οπότε ενδέχεται τα κόστη αυτά να μην 
αντιμετωπιστούν ως έκτακτα ή μη 
επαναλαμβανόμενα. 

2. Για την επικαιροποίηση μιας συγκριτικής μελέτης για 
το 2020, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες 
τρείς αρχές:  

− Τα έκτακτα κόστη πρέπει, γενικά, να εξαιρούνται 
από τον δείκτη καθαρού κέρδους του ελεγχόμενου 
μέρους και των συγκρίσιμων εταιρειών, εκτός εάν 
αποδεικνύεται ότι σχετίζονται με την ελεγχόμενη 
συναλλαγή. 

−  Όπου το ελεγχόμενο μέρος αποζημιώνεται με 
βάση τα κόστη του, είναι σημαντικό να καθοριστεί 
εάν τα έκτακτα κόστη θα πρέπει να αποτελέσουν 
μέρος αυτής της βάσης κόστους. Εάν ναι, είναι 
σημαντικό να καθοριστεί εάν αυτά τα κόστη 
θεωρούνται απλή μετακύλιση εξόδων ή όχι.  

− Διαφορές στο χαρακτηρισμό του κόστους π.χ. 
λειτουργικά έξοδα, μη λειτουργικά έξοδα, μεταξύ 

του ελεγχόμενου μέρους και του δείγματος των 
συγκρίσιμων στοιχείων, καθώς και της ανάγκης 
για πραγματοποίηση αναπροσαρμογών 
συγκρισιμότητας. 

Ρήτρα ανωτέρας βίας 

Οι Οδηγίες εξετάζουν τη χρήση ρητρών ανωτέρας βίας και 
αναγνωρίζουν ότι, όπως συμβαίνει και με τα τρίτα μέρη, τα 
συνδεδεμένα μέρη μπορούν επίσης να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο εφαρμογής ρητρών ανωτέρας βίας. 

Ωστόσο, μόνο η εφαρμογή της ρήτρας ανωτέρας βίας δεν 
θα είναι αρκετή εάν τα μέρη δεν λάβουν υπόψη τη 
γενικότερη συμπεριφορά των μερών και πώς 
αλληλοεπιδρά η ρήτρα ανωτέρας βίας με τις άλλες ρήτρες 
της σύμβασης. Παρομοίως, δεν μπορεί να θεωρηθεί, ότι, 
ελλείψει τέτοιας ρήτρας στην ενδοομιλική σύμβαση, η 
επαναδιαπραγμάτευση με ένα πιθανώς παρόμοιο 
αποτέλεσμα που τηρεί την αρχή των ίσων αποστάσεων, 
δεν θα ήταν αποδεκτή. 

Κρατικά προγράμματα ενίσχυσης 

Σύμφωνα με τις Οδηγίες, τα προγράμματα κρατικών 
ενισχύσεων σχετικά με τον COVID-19, όπως οι 
επιχορηγήσεις, οι επιδοτήσεις, η αναστολή εξόφλησης 
δανείων, οι φορολογικές εκπτώσεις ή οι επενδυτικές 
αποζημιώσεις, μπορούν να αποτελούν ένα οικονομικό 
μέτρο, το οποίο μπορεί να έχει αντίκτυπο στις ελεγχόμενες 
συναλλαγές. Τα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης 
ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο τόσο στην (α) τιμολόγηση 
μιας ελεγχόμενης συναλλαγής όσο και (β) στη 
συγκρισιμότητα, όταν παρέχεται κρατική υποστήριξη σε 
οντότητες που αποτελούν μέρος του δείγματος 
συγκρίσιμων οντοτήτων.  

Επιπτώσεις στην τιμολόγηση μιας ελεγχόμενης 
συναλλαγής  

Η ενδεχόμενη επίπτωση στην τιμολόγηση εξαρτάται από:  

— Τα σχετικά οικονομικά χαρακτηριστικά μιας 
συναλλαγής, όπως τα ειδικά χαρακτηριστικά της 
κρατικής ενίσχυσης, η κατανομή των οικονομικά 
σημαντικών κινδύνων και το επίπεδο του 
ανταγωνισμού και της ζήτησης στις σχετικές αγορές.  

— την ακριβή ανάλυση της ελεγχόμενης συναλλαγής, 

— και την διενέργεια μιας συγκριτικής μελέτης.  

Ελλείψει αξιόπιστων πληροφοριών από τρίτα μέρη 
σχετικά με την κατανομή της κρατικής ενίσχυσης, οι 
φορολογούμενοι οφείλουν να εκτιμήσουν προσεκτικά την 
τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων κατά την 
κατανομή της κρατικής ενίσχυσης. 

Επιπτώσεις στη συγκρισιμότητα  

Οι διαφορές στα κυβερνητικά προγράμματα ενισχύσεων 
και η επίδραση της πανδημίας σε διαφορετικές αγορές 
μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα συγκρίσιμων 
στοιχείων με διαφορετικούς τρόπους.  

Επιπλέον, ενδέχεται να χρειαστεί να ληφθούν υπόψη οι 
διαφορές στη λογιστική αντιμετώπιση της κρατικής 
ενίσχυσης που έλαβε τόσο το ελεγχόμενο μέρος όσο και 
οποιοδήποτε συγκρίσιμο μέρος κατά την εφαρμογή 
μεθοδολογιών τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, 
όπως η Μέθοδος του Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 
Συναλλαγής (TNMM). 
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Αποφάσεις Προέγκρισης Μεθοδολογίας 
Ενδοομιλικής τιμολόγησης (APA) 
Οι Οδηγίες αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις του COVID-19 
τόσο στις υφιστάμενες APA όσο και στις υπό 
διαπραγμάτευση. 

Επιπτώσεις του COVID-19 στις υφιστάμενες Αποφάσεις 
Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης  

Οι Οδηγίες σημειώνουν ότι οι υφιστάμενες Αποφάσεις 
Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης 
και οι όροι τους πρέπει να γίνονται σεβαστοί και να 
τηρούνται εκτός εάν προκύψουν συνθήκες που οδηγούν 
στην ακύρωση ή την αναθεώρησή της (π.χ. παραβίαση 
κρίσιμων όρων). Οι Οδηγίες παρέχουν καθοδήγηση για 
την αναθεώρηση, την ακύρωση, καθώς και την ανάκληση 
της Απόφασης Προέγκρισης στην περίπτωση παραβίασης 
κρίσιμων όρων της. 

Επιπτώσεις του COVID-19 στις υπό διαπραγμάτευση 
Αποφάσεις Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής 
Τιμολόγησης 

Οι Οδηγίες ενθαρρύνουν τους φορολογούμενους και τις 
φορολογικές αρχές να υιοθετήσουν μια ευέλικτη και 
συνεργατική προσέγγιση για να καθορίσουν πώς 
αντιμετωπίζουν τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες. 
Πιθανές προσεγγίσεις περιλαμβάνουν τη σύναψη: 

— Μιας βραχυπρόθεσμης Απόφασης Προέγκρισης 
Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης για την 
περίοδο που επηρεάζεται από το COVID-19 και μιας 
ξεχωριστής Απόφασης Προέγκρισης Μεθοδολογίας 
Ενδοομιλικής Τιμολόγησης για την μετά- COVID-19 
περίοδο.  

— Μιας Απόφασης Προέγκρισης Μεθοδολογίας 
Ενδοομιλικής τιμολόγησης για όλη την περίοδο 
περιλαμβάνοντας όρο για αναδρομικές τροποποιήσεις 
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19, 
επέκταση ισχύος της Απόφασης Προέγκρισης για την 
εξομάλυνση του αντίκτυπου της πανδημίας ή τον 
αθροιστικό ή περιοδικό έλεγχο για όλη την περίοδο 
της Απόφασης Προέγκρισης. 

Οι Οδηγίες σημειώνουν ότι παρά τις πιθανές προκλήσεις, 
η αξία της επίτευξης πρώιμης βεβαιότητας και 
αποτελεσματικής πρόληψης των διαφορών μέσω των 
Αποφάσεων Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής 
Τιμολόγησης παραμένει επιτακτική.

Σχόλια KPMG  

— Οι Οδηγίες αναγνωρίζουν ότι τα συγκεκριμένα 
γεγονότα και οι περιστάσεις θα καθορίσουν τελικά τον 
κατάλληλο χειρισμό οποιασδήποτε ελεγχόμενης 
συναλλαγής για την τήρηση της αρχής των ίσων 
αποστάσεων, υπό την επίδραση του COVID-19. 

— Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στα γεγονότα και 
τις περιστάσεις που αντιμετωπίζουν οι διάφοροι 
φορολογούμενοι καθώς και την ανάγκη συναίνεσης 
από 137 χώρες, οι Οδηγίες παρέχουν γενικές αρχές 
για την αξιολόγηση της τήρησης της αρχής των ίσων 
αποστάσεων αλλά δεν παρέχουν συγκεκριμένες 
λύσεις.  

— Απομένει να δούμε πώς οι ελληνικές φορολογικές 
αρχές θα ενσωματώσουν τις προτεινόμενες Οδηγίες 
στις διαπραγματεύσεις τους με τους 
φορολογούμενους. Σε μελλοντικούς ελέγχους και 
εκτιμήσεις κινδύνων, οι φορολογικές αρχές 
ενθαρρύνονται να εξετάσουν την πολυπλοκότητα που 
προκύπτει από τον αντίκτυπο της πανδημίας του 
COVID-19 στις ελεγχόμενες συναλλαγές, προκειμένου 
να ελαχιστοποιηθούν οι μελλοντικές διαφορές.  

— Ταυτόχρονα, οι φορολογούμενοι πρέπει να είναι σε 
θέση να αποδείξουν στις φορολογικές αρχές τις 
εύλογες προσπάθειές τους για να συμμορφωθούν με 
την αρχή των ίσων αποστάσεων. Οι φορολογούμενοι 
αναμένεται να ελέγξουν και να αξιολογήσουν τον 
αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στις πολιτικές 
τιμολόγησης των ενδοομιλικών τους συναλλαγών και 
τυχόν προσαρμογές ή αλλαγές θα πρέπει να 
υποστηρίζονται και να τεκμηριώνονται επαρκώς. 
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This Newsletter aims to provide the reader with general information 
on the above-mentioned matters. No action should be taken without 
first obtaining professional advice specifically relating to the factual 
circumstances of each case. 
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