
 

 

 ΠΟΛ.1284/31.12.213  
∆ιαδικασία για την προέγκριση µεθοδολογίας ενδοοµιλικής τιµολόγησης, την 
αναθεώρηση, ανάκληση και ακύρωσή της. Ειδικότερο περιεχόµενο της αίτησης 
προέγκρισης, σχετικά παράβολα, διαδικασία συνεννόησης µε τις αρµόδιες αρχές 
άλλων εµπλεκοµένων κρατών, τύ πος και περιεχόµενο των αποφάσεων της 
Φορολογικής ∆ιοίκησης, καθώς και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή των 
διατάξεων του άρθρου 22 του ν.4174/2013  
 
ΠΟΛ 1284/2013 
 
(ΦΕΚ Β' 3366/31-12-2013) 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
α) τις διατάξεις του άρθρου 22 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, 
(ν.4174/2013−ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύουν. 
 
β) Τις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, 
(ν.4172/2013−ΦΕΚ 167 Α΄), όπως ισχύουν. 
 
γ) Τις διατάξεις των περιπτώσεων γ’, δ’ και ζ’ του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήµατος, όπως ισχύουν. 
 
δ) Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του ν.4093/2012 περί σύστασης θέσης 
Γενικού Γραµµατέα Εσόδων (ΦΕΚ 222 Α΄−12/11/2012). 
 
ε) Την Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου αριθ. 1 της 16−1−2013, «Επιλογή και 
∆ιορισµός Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων». 
 
στ) Ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: 
 
Άρθρο 1 
Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοοµιλικής Τιµολόγησης 
 
Τα συνδεδεµένα πρόσωπα κατά την έννοια της περίπτωσης ζ' του άρθρου 2 του 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, οι µόνιµες εγκαταστάσεις αλλοδαπού νοµικού 
προσώπου στην Ελλάδα για τις συναλλαγές τους µε το κεντρικό, καθώς και µε τα 
συνδεδεµένα πρόσωπα του κεντρικού τους στην αλλοδαπή, και τα ηµεδαπά νοµικά 
πρόσωπα µε µόνιµες εγκαταστάσεις στην αλλοδαπή, δύνανται να υποβάλουν στον 
Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων αίτηση προέγκρισης της µεθοδολογίας για την 
τιµολόγηση συγκεκριµένων µελλοντικών διασυνοριακών συναλλαγών τους µε 
συνδεδεµένα πρόσωπα. 
 
Άρθρο 2 
Αντικείµενο Προέγκρισης 
Μεθοδολογίας Ενδοοµιλικής Τιµολόγησης 



 

 

  
Αντικείµενο της προέγκρισης αποτελεί το ενδεδειγµένο σύνολο κριτηρίων που 
χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό των τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών κατά τη 
διάρκεια µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. Τα κριτήρια αυτά περιλαµβάνουν 
κυρίως τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο τεκµηρίωσης, τα στοιχεία σύγκρισης ή 
αναφοράς και τις σχετικές προσαρµογές, καθώς και τις κρίσιµες παραδοχές για τις 
µελλοντικές συνθήκες. Αντικείµενο της προέγκρισης µπορεί επίσης να αποτελέσει 
και κάθε άλλο εξειδικευµένο ζήτηµα που αφορά την τιµολόγηση των συναλλαγών µε 
συνδεδεµένα πρόσωπα. 
 
Άρθρο 3 
Αρµόδια Υπηρεσία χειρισµού 
 
Αρµόδια για την παραλαβή και την εξέταση των αιτήσεων προέγκρισης µεθοδολογίας 
ενδοοµιλικής τιµολόγησης είναι η ∆ιεύθυνση Ελέγχων της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. 
 
Άρθρο 4 
Προκαταρκτικό στάδιο 
 
1. Πριν από την επίσηµη υποβολή της αίτησης προέγκρισης, το ενδιαφερόµενο 
πρόσωπο δύναται να ζητήσει προκαταρκτική διαβούλευση, προκειµένου να 
εκτιµηθούν οι πιθανότητες αποδοχής της αίτησης προέγκρισης. Για το σκοπό αυτό 
κατατίθεται ιδιαίτερη αίτηση προς τη ∆ιεύθυνση Ελέγχων, η οποία ορίζει ηµεροµηνία 
προκαταρκτικής συνάντησης. 
 
2. Κατά την προκαταρκτική συνάντηση, το ενδιαφερόµενο πρόσωπο προσκοµίζει όλα 
τα στοιχεία τα οποία κατά την κρίση του παρέχουν τη δυνατότητα στην αρµόδια 
υπηρεσία να προβεί σε τεκµηριωµένη εκτίµηση ως προς το παραδεκτό της αίτησης. 
Στα στοιχεία αυτά πρέπει να περιγράφονται τουλάχιστον οι σχετικές δραστηριότητες 
και συναλλαγές και να αναφέρονται τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα, η προτεινόµενη 
µεθοδολογία, η επιθυµητή διάρκεια της προέγκρισης καθώς και τα εµπλεκόµενα 
κράτη. 
 
3. Στη διάρκεια του προκαταρκτικού σταδίου, το ενδιαφερόµενο πρόσωπο και η 
αρµόδια υπηρεσία διεξάγουν συζητήσεις σχετικά µε τα στοιχεία τεκµηρίωσης τα 
οποία θα πρέπει να περιλαµβάνει η επίσηµη αίτηση. 
 
Η αρµόδια υπηρεσία παρέχει ατύπως, στο µέτρο του δυνατού, σαφή ένδειξη για τις 
πιθανότητες να γίνει αποδεκτή η επακόλουθη επίσηµη αίτηση του ενδιαφερόµενου 
προσώπου, επισηµαίνει τα σηµεία όπου ενδέχεται να προκύψουν αµφισβητήσεις και 
διατυπώνει προτάσεις για το περιεχόµενο της αίτησης αυτής. 
 
4. Οι συζητήσεις που διεξάγονται στη διάρκεια του προκαταρκτικού σταδίου δεν 
έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα για κανένα από τα µέρη. Τα στοιχεία που 
προσκοµίζονται κατά την προκαταρκτική συνάντηση καλύπτονται από το 
φορολογικό απόρρητο. 
 
Άρθρο 5 
Υποβολή της Αίτησης Προέγκρισης 



 

 

  
1. Η αίτηση προέγκρισης µεθοδολογίας ενδοοµιλικής τιµολόγησης κατατίθεται στη 
∆ιεύθυνση Ελέγχων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης 
∆ηµοσίων Εσόδων της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων µε κοινοποίηση στη 
∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονοµικών.  
 
2. Σε περίπτωση που έχει λάβει χώρα η διαδικασία του προηγούµενου άρθρου, η 
αίτηση υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ηµερών από την προκαταρκτική 
διαβούλευση.  
 
Άρθρο 6 
Περιεχόµενο της Αίτησης Προέγκρισης 
 
1. Η επίσηµη αίτηση προέγκρισης µεθοδολογίας ενδοοµιλικής τιµολόγησης οφείλει 
να περιλαµβάνει τουλάχιστον:  
 
α. Τα στοιχεία του αιτούντος προσώπου (επωνυµία, διεύθυνση, ΑΦΜ, στοιχεία 
επικοινωνίας).  
 
β. Τα στοιχεία όλων των συνδεδεµένων προσώπων, συµπεριλαµβανοµένων όλων των 
µόνιµων εγκαταστάσεων, που εµπλέκονται στην αιτούµενη προέγκριση.  
 
γ. Τη διάρθρωση του οµίλου, στην οποία εµφαίνονται όλα τα πρόσωπα που 
συµµετέχουν στις δραστηριότητες τις οποίες αφορά η αιτούµενη προέγκριση. 
 
δ. Περιγραφή των ενδοοµιλικών συναλλαγών για την τιµολόγηση των οποίων 
ζητείται η προέγκριση. 
 
ε. Την προτεινόµενη µεθοδολογία για την τιµολόγηση των ως άνω συναλλαγών. 
 
στ. Τις κρίσιµες παραδοχές στις οποίες βασίζεται η αίτηση προέγκρισης. 
 
ζ. Λεπτοµερή ανάλυση των λόγων για τους οποίους το αιτόν πρόσωπο θεωρεί ότι η 
προτεινόµενη µεθοδολογία ενδείκνυται για την εφαρµογή της αρχής των ίσων 
αποστάσεων κατά την τιµολόγηση των ως άνω συναλλαγών. 
 
η. Το χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητείται η προ έγκριση.  
 
θ. Εφόσον το επιθυµεί το αιτόν πρόσωπο, αίτηµα συνεννόησης της αρµόδιας 
υπηρεσίας µε τις αρµόδιες φορολογικές αρχές άλλων εµπλεκοµένων κρατών µε τα 
οποία υφίσταται Σύµβαση περί Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας Εισοδήµατος. Σε 
τέτοια περίπτωση πρέπει να υποβληθούν παράλληλα αιτήσεις στις φορολογικές αρχές 
των λοιπών εµπλεκοµένων κρατών, περιλαµβάνοντας τα ίδια στοιχεία. 
 
2. Στην επίσηµη αίτηση το πρόσωπο οφείλει να συµπεριλάβει όλα τα σχετικά 
στοιχεία που απαιτούνται, προκειµένου η αρµόδια υπηρεσία να αξιολογήσει την 
αίτηση και να διαµορφώσει άποψη σχετικά µε τη µεθοδολογία που θα 
χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό των τιµών µε βάση την αρχή των ίσων 
αποστάσεων (Arm’s Length Principle). 
 



 

 

 3. Τα υποβαλλόµενα στοιχεία, τα οποία είναι αναµενόµενο να ποικίλλουν ανάλογα µε 
τα δεδοµένα της υπόθεσης, διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 
 
α. Στοιχεία που αφορούν το παρελθόν (ιστορικά στοιχεία), τα οποία ενδεχοµένως 
είναι ήδη διαθέσιµα υπό διάφορες µορφές. 
 
β. Στοιχεία των οποίων η δηµιουργία µπορεί να καταστεί αναγκαία, ειδικά για τη 
διαδικασία προέγκρισης.  
 
4. Τα υποβαλλόµενα στοιχεία δύναται να περιλαµβάνουν ενδεικτικά τα εξής: 
 
α. Ανάλυση των τάσεων στη βιοµηχανία και την αγορά, οι οποίες αναµένεται να 
επηρεάσουν τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες, τυχόν µελέτες εµπορικής 
εκµετάλλευσης ή οικονοµικές µελέτες για τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες, οι 
οποίες οδηγούν στα εν λόγω αναµενόµενα αποτελέσµατα. 
 
β. Συνοπτική περιγραφή της επιχειρηµατικής στρατηγικής που προβλέπεται να 
εφαρµοστεί κατά την περίοδο που θα αφορά η προέγκριση, καθώς και της 
στρατηγικής σε προηγούµενες περιόδους, εφόσον είναι διαφορετική. Η περιγραφή 
αυτή δύναται να περιλαµβάνει προβολές που χρησιµοποιήθηκαν στα µελλοντικά 
επιχειρηµατικά σχέδια, τους προϋπολογισµούς διαχείρισης, πληροφορίες σχετικά µε 
τις αναµενόµενες επιχειρηµατικές προοπτικές και τον ανταγωνισµό, καθώς και τη 
µελλοντική στρατηγική όσον αφορά την εµπορική προώθηση, την παραγωγή ή την 
έρευνα και ανάπτυξη. 
 
γ. Ανάλυση των λειτουργιών των προσώπων που αφορά η αίτηση προέγκρισης. 
Πρέπει να περιγράφονται όλες οι δραστηριότητες οι σχετικές µε τις συναλλαγές που 
καλύπτονται από την προέγκριση (έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή, διανοµή, 
εµπορία, είδος της παρεχόµενης υπηρεσίας, κλπ.). Πρέπει επίσης να περιγράφονται 
και να αξιολογούνται οι κίνδυνοι τους οποίους θα αντιµετωπίζει κάθε οντότητα στο 
πλαίσιο των συναλλαγών που καλύπτονται από την προέγκριση. Συνήθεις κίνδυνοι θα 
µπορούσαν να είναι οι σχετικοί µε τα προϊόντα, οι τεχνολογικοί κίνδυνοι, οι κίνδυνοι 
τεχνολογικής απαξίωσης, οι κίνδυνοι που αφορούν την αγορά, την πίστωση ή την 
συναλλαγµατική ισοτιµία και οι κίνδυνοι νοµικής φύσεως. Αναφορά πρέπει να 
γίνεται και στο ύψος και το είδος του κεφαλαίου κίνησης και τα υλικά ή άυλα 
στοιχεία ενεργητικού που θα χρησιµοποιηθούν στις συναλλαγές που αφορά η 
προέγκριση.  
 
δ. Τους λόγους για τους οποίους το αιτόν πρόσωπο θεωρεί ότι η προέγκριση 
ενδείκνυται για τις συγκεκριµένες συναλλαγές.  
 
ε. Λεπτοµερή στοιχεία της προτεινόµενης µεθοδολογίας και στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι µε τη µεθοδολογία αυτή θα τηρείται η αρχή των ίσων αποστάσεων 
(Arm’s Length Principle). 
 
στ. Κατάλογο των προεγκρίσεων (Advance Pricing Agreements) που έχουν ήδη 
συναφθεί από οποιαδήποτε συνδεδεµένα πρόσωπα τα οποία αφορά η αίτηση 
προέγκρισης, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, και οι οποίες αφορούν τις ίδιες ή 
συναφείς συναλλαγές.  
 



 

 

 ζ. Λεπτοµερή χρηµατοοικονοµικά στοιχεία των τριών (3) τελευταίων ετών για όλα τα 
πρόσωπα τα οποία αφορά η αίτηση προέγκρισης.  
 
η. Κατάλογο συµβάσεων µε συνοπτική περιγραφή αυτών οι οποίες έχουν συναφθεί 
µεταξύ συνδεδεµένων προσώπων και που έχουν επιπτώσεις στις συναλλαγές τις 
οποίες αφορά η αίτηση προέγκρισης. 
 
Άρθρο 7 
Κρίσιµες παραδοχές 
 
1. Η αίτηση προέγκρισης πρέπει να αναφέρει τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται η 
εφαρµογή της προτεινόµενης µεθοδολογίας για την τήρηση της αρχής των ίσων 
αποστάσεων. Ως κρίσιµες παραδοχές νοούνται τα λειτουργικά, νοµικά η οικονοµικά 
γνωρίσµατα του αιτούντος, ενός συγκεκριµένου κλάδου ή δραστηριότητας ή γενικά 
οι οικονοµικές συνθήκες, η ύπαρξη και διατήρηση 
των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρµογή της προέγκρισης µεθοδολογίας 
ενδοοµιλικής τιµολόγησης.  
 
2. Οι κρίσιµες παραδοχές πρέπει να στηρίζονται, κατά το δυνατόν, σε επαληθεύσιµα, 
αξιόπιστα και ανεξάρτητα δεδοµένα. 
 
3. Οι κρίσιµες παραδοχές καθορίζονται ανάλογα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες του 
αιτούντος προσώπου, το εµπορικό περιβάλλον, το είδος και τις µεθόδους 
προσδιορισµού τιµών των ενδοοµιλικών συναλλαγών του.  
 
4. Οι κρίσιµες παραδοχές δεν πρέπει να είναι υπερβολικά στενά καθορισµένες, αλλά 
να βασίζονται σε ένα επαρκές εύρος δεδοµένων, ώστε να µην καθιστούν δυσχερή τη 
συµµόρφωση του αιτούντος προσώπου στην προέγκριση µεθοδολογίας ενδοοµιλικής 
τιµολόγησης. 
 
Άρθρο 8 
Αξιολόγηση της Αίτησης Προέγκρισης 
 
1. Η ∆ιεύθυνση Ελέγχων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και 
Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων µε τη συνδροµή, όπου απαιτείται, της ∆ιεύθυνσης 
Φορολογίας Εισοδήµατος αξιολογεί την αίτηση προέγκρισης, ελέγχοντας τα 
προσκοµισθέντα στοιχεία, τις κρίσιµες παραδοχές και τα αιτήµατα του αιτούντος και 
διατυπώνει τις απόψεις της, όσον αφορά τους όρους 
προέγκρισης. 
 
2. Η ∆ιεύθυνση Ελέγχων έχει το δικαίωµα να ζητήσει από το αιτόν πρόσωπο 
συµπληρωµατικά στοιχεία καθώς και κάθε αναγκαία διευκρίνιση ή πληροφορία, 
τάσσοντας εύλογη προθεσµία για την προσκόµισή τους. Οµοίως, το αιτόν πρόσωπο 
έχει καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας τη δυνατότητα να υποβάλλει αυτοβούλως 
συµπληρωµατικά στοιχεία. 
 
3. Η ∆ιεύθυνση Ελέγχων δύναται επίσης να ζητήσει µέσω της ορισµένης προς τούτο 
αρµόδιας υπηρεσίας, κάθε αναγκαία πληροφορία από αλλοδαπές αρχές µε  Βάση τη 
διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών που προ βλέπεται από διεθνείς συµβάσεις. 
 



 

 

 4. Σε περίπτωση που η αίτηση προέγκρισης περιλαµβάνει αίτηµα συνεννόησης µε τις 
αρµόδιες φορολογικές αρχές άλλων εµπλεκοµένων κρατών, η ∆ιεύθυνση Ελέγχων 
διενεργεί διαβουλεύσεις µε τις αρχές αυτές στο πλαίσιο της αίτησης προέγκρισης µε 
βάση τη διαδικασία αµοιβαίου διακανονισµού της εκάστοτε εφαρµοστέας Σύµβασης 
για την Αποφυγή της ∆ιπλής Φορολογίας. Η επίσηµη ανταλλαγή από ψεων 
πραγµατοποιείται υπό µορφή ανταλλαγής εγ γράφων διατύπωσης θέσεων µεταξύ 
αρµοδίων αρχών. 
 
5. Στο στάδιο της αξιολόγησης µπορούν να πραγµατοποιούνται ατύπως επαφές της 
∆ιεύθυνσης Ελέγχων µε το αιτόν πρόσωπο, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο από 
αυτή. 
 
Άρθρο 9 
Έγγραφο ∆ιατύπωσης Θέσεων 
 
1. Όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της αίτησης, η ∆ιεύθυνση Ελέγχων συντάσσει 
Έγγραφο ∆ιατύπωσης Θέσεων, το οποίο αναφέρει συνοπτικά το πόρισµα και τις 
προτάσεις της. 
 
2. Το Έγγραφο ∆ιατύπωσης Θέσεων της προηγουµένης παραγράφου κοινοποιείται 
στο αιτόν πρόσωπο και, σε περίπτωση που πραγµατοποιούνται διαβουλεύσεις µε 
αλλοδαπές αρχές σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του προηγουµένου άρθρου, στις 
αρµόδιες φορολογικές αρχές των εµπλεκοµένων κρατών. 
 
3. Το Έγγραφο ∆ιατύπωσης Θέσεων περιλαµβάνει σε συνοπτική µορφή: 
 
α. Το πόρισµα της αρµόδιας υπηρεσίας συνοδευόµενο από συνοπτική αιτιολογία, η 
οποία πρέπει να αναφέρει την προτεινόµενη µεθοδολογία και το σκεπτικό της εν 
λόγω επιλογής. 
 
β. Τους λόγους για τυχόν απόρριψη ή τροποποίηση της µεθόδου που επέλεξε αρχικά 
ο αιτών.  
 
γ. Τα σηµαντικότερα πραγµατικά περιστατικά στα οποία βασίζεται το πόρισµα της 
υπηρεσίας. Εφόσον παρίσταται ανάγκη, ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει σε τυχόν 
πραγµατικά περιστατικά που δεν αναφέρονταν στην αρχική αίτηση αλλά περιήλθαν 
σε γνώση της υπηρεσίας κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.  
 
δ. Στοιχεία σχετικά µε τις κρίσιµες παραδοχές στις οποίες θα βασίζεται η ενδεχόµενη 
προέγκριση. 
 
ε. Εκτίµηση σχετικά µε τη διάρκεια της ενδεχόµενης προέγκρισης. 
 
στ. Προτάσεις σχετικά µε τον τρόπο παρακολούθησης της εφαρµογής της 
ενδεχόµενης προέγκρισης. 
 
ζ. Σύντοµη αναφορά στις εφαρµοστέες διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας και των 
διµερών συµβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας. 
 
Άρθρο 10 



 

 

 Ορισµός ηµεροµηνίας τελικής συνάντησης 
 
1. Εντός δέκα (10) ηµερών από την σύνταξη του εγγράφου διατύπωσης θέσεων του 
προηγουµένου άρθρου ορίζεται ηµεροµηνία συνάντησης µε το αιτόν πρόσωπο. 
 
2. Σε περίπτωση που απαιτείται συνεννόηση µε αλλοδαπές φορολογικές αρχές, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 8 της παρούσης, η προθεσµία της 
προηγούµενης παραγράφου αρχίζει από την ολοκλήρωση της διαδικασίας µε όλα τα 
εµπλεκόµενα κράτη. 
 
3. Το αιτόν πρόσωπο καλείται να παραστεί µε ιδιαίτερη πρόσκληση, η οποία 
κοινοποιείται σε αυτό τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέρες πριν από την ηµέρα της 
συνάντησης. Η πρόσκληση κοινοποιείται µαζί µε το έγγραφο διατύπωσης θέσεων. 
 
Άρθρο 11 
Tελική συνάντηση 
 
1. Κατά την παραπάνω συνάντηση συζητούνται οι απόψεις και οι προτάσεις του 
αιτούντος προσώπου και της αρµόδιας υπηρεσίας µε σκοπό την επίτευξη συναίνεσης 
σχετικά µε το περιεχόµενο της προέγκρισης. 
 
2. Ο αιτών παρίσταται στη συνάντηση εκπροσωπούµενος από το νόµιµο εκπρόσωπό 
του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Για την απόδειξη της ειδικής 
εξουσιοδότησης απαιτείται πληρεξούσιο έγγραφο δηµόσιο ή ιδιωτικό µε θεώρηση 
του γνήσιου της υπογραφής από την κατά νόµο αρµόδια αρχή, το οποίο κατατίθεται 
στην ∆/νση Ελέγχων έως και την ηµέρα της συνάντησης. 
 
3. Εάν συµπέσουν οι απόψεις της αρµόδιας υπηρεσίας και του αιτούντος προσώπου 
συντάσσεται και υπογράφεται από τα µέρη που µετέχουν στη διαδικασία Πρακτικό 
Αποδοχής Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοοµιλικής Τιµολόγησης.  
 
4. Εάν δεν συµπέσουν οι απόψεις της αρµόδιας υπηρεσίας και του αιτούντος ή εάν 
δεν παραστεί το αιτόν πρόσωπο κατά τη συνάντηση που έχει ορισθεί για την εξέταση 
της αίτησής του, συντάσσεται Πρακτικό Απόρριψης της Προέγκρισης Μεθοδολογίας 
Ενδοοµιλικής Τιµολόγησης. 
 
Άρθρο 12 
Απόφαση Προέγκρισης 
 
1. Εντός είκοσι (20) ηµερών από τη συνεδρίαση του προηγουµένου άρθρου και µε 
βάση το Πρακτικό που συντάχθηκε κατά τη συνεδρίαση αυτή, η αρµόδια υπηρεσία 
εκδίδει την απόφαση επί της αίτησης προέγκρισης µεθοδολογίας ενδοοµιλικής 
τιµολόγησης, η οποία κοινοποιείται στο αιτόν πρόσωπο µαζί µε αντίγραφο του εν 
λόγω Πρακτικού. 
 
2. Η απόφαση της προηγουµένης παραγράφου περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: α. 
Τα στοιχεία του αιτούντος προσώπου 
 
β. Περιγραφή των ενδοοµιλικών συναλλαγών τις οποί ες αφορά η απόφαση. 
 



 

 

 γ. Τα στοιχεία των συνδεδεµένων προσώπων µε τα οποία πρόκειται να διενεργηθούν 
οι συναλλαγές τις οποίες αφορά η απόφαση. 
 
ε. Την κρίση της αρµόδιας υπηρεσίας για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης 
προέγκρισης µεθοδολογίας ενδοοµιλικής τιµολόγησης 
 
3. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, η απόφαση προέγκρισης, πέραν των οριζοµένων στην 
προηγούµενη παράγραφο, περιλαµβάνει τουλάχιστον και τα εξής: 
 
α. Τη διάρκεια και την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της. 
 
β. Λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε την αποδεκτή µεθοδολογία για την τιµολόγηση 
των ενδοοµιλικών συναλλαγών που αφορά. 
 
γ. Τις κρίσιµες παραδοχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειµένου να 
εφαρµοστεί καθώς και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ένα αποδεκτό περιθώριο 
απόκλισης σε σχέση µε τις κρίσιµες παραδοχές. 
 
δ. Τα στοιχεία τεκµηρίωσης που πρέπει να τηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της 
προκειµένου να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση της εφαρµογής της.  
 
ε. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ενδεχόµενα γεγονότα ή περιστάσεις που θα 
καταστήσουν αναγκαία την αναθεώρησή της.  
 
στ. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ενδεχόµενα γεγονότα ή περιστάσεις που θα 
οδηγήσουν σε πρόωρη ή ακόµα και αναδροµική λήξη της ισχύος της. 
 
4. Η διάρκεια του σταδίου της αξιολόγησης και της έκδοσης της σχετικής απόφασης 
προέγκρισης δεν δύναται να υπερβεί τις εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την υποβολή 
της αίτησης προέγκρισης µεθοδολογίας ενδοοµιλικής τιµολόγησης. Σε περίπτωση 
συνεννόησης µε αλλοδαπές αρχές δεν λαµβάνεται υπόψη ο ανωτέρω χρονικός 
περιορισµός. 
 
5. Η διάρκεια ισχύος της απόφασης προέγκρισης δεν δύναται να υπερβαίνει τα 
τέσσερα (4) έτη. 
 
6. Η χρονική ισχύς της απόφασης προέγκρισης δεν δύναται να ανατρέχει σε 
φορολογικό έτος που έχει παρέλθει κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης 
προέγκρισης. 
 
Άρθρο 13 
Υποχρεώσεις του αιτούντος προσώπου ακολούθως της απόφασης προέγκρισης  
 
Το αιτόν πρόσωπο υποχρεούται να καταρτίζει και να υποβάλλει ετήσια έκθεση 
συµµόρφωσης µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης προέγκρισης για το 
οικείο φορολογικό έτος. Στην έκθεση αυτή, πρέπει να περιλαµβάνονται οι 
απαιτούµενες πληροφορίες ώστε να αποδεικνύεται ότι οι κρίσιµες παραδοχές έχουν 
ικανοποιηθεί και να αναφέρεται ρητά πιθανή απόκλιση.  
 
Αν, σύµφωνα µε την έκθεση οι κρίσιµες παραδοχές δεν έχουν ικανοποιηθεί, τότε ο 



 

 

 φορολογούµενος θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις για την πραγµατοποίηση σχετικών 
προσαρµογών.  
 
Τυχόν συµπληρωµατικές ερωτήσεις που υποβάλλονται από τη ∆ιεύθυνση Ελέγχων, 
στο πλαίσιο αυτό πρέπει να απαντηθούν από τον φορολογούµενο άµεσα. Η έκθεση 
πρέπει να υποβάλλεται στην ∆ιεύθυνση Ελέγχων µέχρι το τέλος της νόµιµης 
προθεσµίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων για το εν λόγω φορολογικό έτος. 
 
Σε περίπτωση µη υποβολής της έκθεσης συµµόρφωσης η απόφαση προέγκρισης 
ακυρώνεται από το φορολογικό έτος το οποίο αφορά η εν λόγω έκθεση 
συµµόρφωσης. 
 
Άρθρο 14 
Αναθεώρηση της απόφασης Προέγκρισης κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου 
προσώπου ή αυτεπάγγελτα από τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων 
 
Για την υποβολή, την αξιολόγηση και την έκδοση απόφασης επί της αίτησης 
αναθεώρησης του ενδιαφεροµένου προσώπου ή αυτεπάγγελτα από τον Γενικό 
Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παρ. 5 του 
άρθρου 22 του ν.4174/2013, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 
12 της παρούσης. 
 
Άρθρο 15 
Ανάκληση ή ακύρωση της απόφασης Προέγκρισης 
 
1. Για την ανάκληση ή ακύρωση της απόφασης προέγκρισης συντάσσεται Ειδική 
Έκθεση Απόψεων από την αρµόδια υπηρεσία η οποία κοινοποιείται στο 
ενδιαφερόµενο πρόσωπο. 
 
2. Για τη συζήτηση της ανάκλησης ή ακύρωσης της απόφασης προέγκρισης ορίζεται 
συνάντηση της αρµόδιας υπηρεσίας µε το ενδιαφερόµενο πρόσωπο. 
 
3. Το ενδιαφερόµενο πρόσωπο καλείται να παραστεί στη συνεδρίαση µε ιδιαίτερη 
πρόσκληση, η οποία κοινοποιείται σε αυτό τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από 
την ηµέρα της συνάντησης. 
 
4. Εντός τριάντα (30) ηµερών από τη συνάντηση ο Γενικός Γραµµατέας εκδίδει την 
απόφαση επί της ανάκλησης ή ακύρωσης, η οποία κοινοποιείται στο ενδιαφερόµενο 
πρόσωπο. 
 
5. Η απόφαση της προηγουµένης παραγράφου περιλαµβάνει σύντοµη αιτιολογία και, 
προκειµένου για την ακύρωση, ορίζει το χρονικό σηµείο από το οποίο επέρχονται τα 
αποτελέσµατά της. 
 
6. Σε περίπτωση ανάκλησης η απόφαση προέγκρισης θεωρείται ως µηδέποτε 
εκδοθείσα. 
 
Άρθρο 16 
Παράβολα 
Για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας των αρµοδίων υπηρεσιών καταβάλλονται 



 

 

 από το αιτόν πρόσωπο τα ακόλουθα παράβολα: 
 
α. Κατά την υποβολή της Αίτησης Προκαταρτικής ∆ιαβούλευσης παράβολο ύψους 
χιλίων (1.000) ευρώ. 
 
β. Κατά την υποβολή της Αίτησης Προέγκρισης, Αναθεώρησης παράβολο ύψους 
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 
 
γ. Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηµα συνεννόησης µε αλλοδαπές φορολογικές 
αρχές, παράβολο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για τη διαδικασία επαφών µε 
κάθε ένα από τα εµπλεκόµενα κράτη. 
 
Άρθρο 17 
Έναρξη Ισχύος 
 
Η παρούσα ισχύει για διασυνοριακές ενδοοµιλικές συναλλαγές που 
πραγµατοποιούνται σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 
και µετά.  
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 31 ∆εκεµβρίου 2013 
 
Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 


