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ΘΕΜΑ: Υποχρέωση τεκµηρίωσης των τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών του άρθρου 21 
του ν.4174/2013 για επιχειρήσεις που συγχωνεύονται µε απορρόφηση µε βάση τις 
διατάξεις του ν. 2166/1993. 
 
Με αφορµή ερωτήµατα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία µας, αναφορικά µε το πιο πάνω 
θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 
 
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4172/2013, οι οποίες εφαρµόζονται για τα 
εισοδήµατα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται στα φορολογικά έτη 
που αρχίζουν από 1.1.2014 και µετά, ορίζεται ότι τα 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 (παρ. 1). 
 
 Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται και ερµηνεύονται σύµφωνα µε τις γενικές αρχές και τις 
κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ για τις ενδοοµιλικές συναλλαγές (παρ. 2). 
 
2. Προκειµένου για την εκπλήρωση τήρησης της «αρχής των ίσων αποστάσεων», τα 
συνδεδεµένα κατά την έννοια της περ. ζ' του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) πρόσωπα, 
υποχρεούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4174/2013 (Κώδικα 
Φορολογικής ∆ιαδικασίας), να τηρούν φάκελο τεκµηρίωσης και να υποβάλουν συνοπτικό 
πίνακα πληροφοριών, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις 
διατάξεις αυτές. 
 
Συγκεκριµένα, τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες των περιπτώσεων γ' και 



 

 

 δ' του άρθρου 2 του Κ. Φ. Ε., για τις συναλλαγές καθώς και τη µεταφορά λειτουργιών που 
πραγµατοποιούν µε άλλα συνδεδεµένα πρόσωπα κατά την έννοια της περ. ζ' του ίδιου άρθρου 
και οι οποίες εµπίπτουν στα άρθρα 50 και 51 του Κ.Φ.Ε., υποχρεούνται να τηρούν τον 
Φάκελο Τεκµηρίωσης τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών του άρθρου 21 του Κ.Φ.∆. Την ίδια 
υποχρέωση τήρησης έχουν και οι µόνιµες εγκαταστάσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα για τις συναλλαγές τους και τις µεταφορές λειτουργιών µε το κεντρικό ή µε τα 
συνδεδεµένα πρόσωπα του κεντρικού τους στην αλλοδαπή, καθώς και τα ηµεδαπά νοµικά 
πρόσωπα και νοµικές οντότητες για τις συναλλαγές τους και µεταφορές λειτουργιών µε 
µόνιµες εγκαταστάσεις που διατηρούν στην αλλοδαπή (παρ. 1). 
 
Ο Φάκελος Τεκµηρίωσης που αποτελείται κατά περίπτωση από τον 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 ∆ιοίκηση µέσα στην ίδια 
προθεσµία. Τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποβάλλουν Συνοπτικό Πίνακα 
Πληροφοριών για κάθε φορολογικό έτος (παρ. 3). 
 
Οι ανωτέρω υπόχρεοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης Φακέλου Τεκµηρίωσης, 
εφόσον: α) οι παραπάνω συναλλαγές ή µεταφορά λειτουργιών ανέρχονται µέχρι εκατό 
χιλιάδες (100.000) ευρώ ετησίως και αθροιστικώς όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου δεν 
υπερβαίνει τα πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ «ανά φορολογικό έτος» ή β) οι παραπάνω 
συναλλαγές ή µεταφορά λειτουργιών ανέρχονται µέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ 
ετησίως και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τα πέντε 
εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ «ανά φορολογικό έτος» (παρ. 2). 
 
Το περιεχόµενο του Φακέλου Τεκµηρίωσης και του Συνοπτικού Πίνακα πληροφοριών, οι 
αποδεκτές µέθοδοι καθορισµού τιµών των συναλλαγών και οι µέθοδοι καθορισµού του 
αποδεκτού εύρους των τιµών ή του περιθωρίου κέρδους έχουν καθορισθεί µε τις 
ΠΟΛ.1097/9.4.2014 και ΠΟΛ.1144/15.5.2014 Αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων 
Εσόδων. 
 
3. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2166/1993 ορίζεται ότι όλες οι 
πράξεις, που διενεργούνται από τις µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις µετά την ηµεροµηνία 
του ισολογισµού µετασχηµατισµού, θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασµό της νέας 
εταιρείας και τα ποσά αυτών µεταφέρονται µε συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της. 
 
4. Όπως έχει διευκρινισθεί µε την ΠΟΛ.1080/5.4.1994 ερµηνευτική εγκύκλιο του ν. 
2166/1993, η µετατρεπόµενη ή συγχωνευόµενη επιχείρηση µετά τη σύνταξη του ισολογισµού 
µετασχηµατισµού συνεχίζει να υφίσταται ως επιχείρηση και να διενεργεί συναλλαγές επ' 
ονόµατι της και να εκδίδει τα προβλεπόµενα στοιχεία από τον ΚΒΣ και να τα καταχωρεί στα 
τηρούµενα από αυτή βιβλία. Όλες όµως οι πράξεις αυτές που γίνονται µετά το χρόνο 
κατάρτισης του ισολογισµού µετασχηµατισµού και µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του 
µετασχηµατισµού (σύσταση της νέας εταιρίας) θεωρούνται για φορολογικούς σκοπούς ότι 
διενεργούνται για λογαριασµό της νέας εταιρείας και κατά συνέπεια όλες οι πράξεις αυτές θα 
µεταφερθούν µε συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της νέας εταιρείας, αµέσως µετά τη 
σύσταση αυτής. 
 
Με την ίδια ως άνω εγκύκλιο έγινε δεκτό, ότι οι µετατρεπόµενες ή συγχωνευόµενες ή 
απορροφούµενες επιχειρήσεις φορολογούνται για τα τυχόν κέρδη που προκύπτουν µέχρι του 
χρόνου σύνταξης από µέρους των του ισολογισµού µετασχηµατισµού, ενώ τα κέρδη που θα 



 

 

 προκύψουν από τις συναλλαγές που θα διενεργηθούν µετά το χρόνο σύνταξης του 
ισολογισµού µετασχηµατισµού και µέχρι της ολοκλήρωσης του, φορολογούνται στο όνοµα 
της προερχόµενης από το µετασχηµατισµό εταιρείας. Προς τούτο, οι µετατρεπόµενες ή 
συγχωνευόµενες (απορροφούµενες) επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση 
φορολογίας εισοδήµατος για το αποτέλεσµα που θα προκύψει µε βάση τον ισολογισµό 
µετασχηµατισµού. 
 
5. Επίσης, µε την ΠΟΛ.1231/21.10.2015 εγκύκλιο διευκρινίσθηκε ότι ως τέλος του 
φορολογικού έτους για τα µετατρεπόµενα ή συγχωνευόµενα µε τις ευεργετικές διατάξεις του 
ν. 2166/1993 νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες, προκειµένου για την υποβολή της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος των προσώπων αυτών για το χρονικό διάστηµα µέχρι τον 
χρόνο σύνταξης του ισολογισµού µετασχηµατισµού, λαµβάνεται η ηµεροµηνία σύνταξης του 
ισολογισµού µετασχηµατισµού. ∆εδοµένου ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν λαµβάνει χώρα 
εκκαθάριση των µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων, η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος για 
το πιο πάνω διάστηµα υποβάλλεται χειρόγραφα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. µέχρι και την τελευταία 
ηµέρα του έκτου µήνα από την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού µετασχηµατισµού και 
όχι µέσα σε έναν (1) µήνα όπως ισχύει σε περίπτωση διάλυσης ή λήξης της εκκαθάρισης των 
νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων. 
 
6. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι σε περίπτωση συγχώνευσης 
επιχειρήσεων µε απορρόφηση µε βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993, για τις συναλλαγές 
που πραγµατοποιούνται από την απορροφούµενη εταιρεία µετά την ηµεροµηνία σύνταξης 
του ισολογισµού µετασχηµατισµού και µέχρι τον χρόνο ολοκλήρωσης του µετασχηµατισµού 
(ηµεροµηνία καταχώρησης της απόφασης στο Γ.Ε.Μ.Η.), υποχρέωση κατάρτισης Φακέλου 
τεκµηρίωσης και υποβολής συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, εφόσον πληρούνται οι 
οριζόµενες στο άρθρο 21 του ν. 4174/2013 προϋποθέσεις, έχει η απορροφώσα εταιρεία. 
Ειδικότερα, η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει τις συναλλαγές εκείνες που πραγµατοποίησε 
στο πιο πάνω χρονικό διάστηµα η απορροφούµενη εταιρεία µε άλλες συνδεδεµένες µε αυτή 
εταιρείες και όχι τις συναλλαγές µεταξύ της απορροφώσας και της απορροφούµενης 
εταιρείας, καθόσον οι πράξεις αυτές µπορούν να αντιλογισθούν στα βιβλία της απορροφώσας 
εταιρείας, µε λογιστική τακτοποιητική εγγραφή, µετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης και 
την ενσωµάτωση των δεδοµένων των απορροφούµενων εταιρειών στα βιβλία της (∆12Β 
1125529 ΕΞ2010/27.9.2010 έγγραφό µας) και ως εκ τούτου, δεν υφίσταται υποχρέωση 
τεκµηρίωσης αυτών. 
Τέλος, διευκρινίζεται ότι για τις συναλλαγές που πραγµατοποίησε η απορροφούµενη εταιρεία 
µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού µετασχηµατισµού και εφόσον προκύπτει 
σχετική υποχρέωση για κατάρτιση Φακέλου τεκµηρίωσης και υποβολής συνοπτικού πίνακα 
πληροφοριών, τότε ο Φάκελος θα καταρτίζεται και ο συνοδευτικός συνοπτικός πίνακας θα 
υποβάλλεται από την ίδια, εντός τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία σύνταξης του 
ισολογισµού µετασχηµατισµού, που αποτελεί µε βάση τα αναφερόµενα στην παράγραφο 5 
της παρούσας, και λήξη του φορολογικού της έτους. 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο  
Η Προϊσταµένη του Αυτοτελούς  
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 


