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Αριθ. Πρωτ. 26535/ΣΜ/σµ     Αθήνα, 09 Αυγούστου 2013 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ      Π Ρ Ο Σ 

1. Υφυπουργό Οικονοµικών,  

κ. Γεώργιο Μαυραγάνη  

 

2. Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογίας   

∆/νση Φορολογίας Εισοδήµατος 

(∆12) / Τµήµα Β 

 

3. Γενική ∆/νση Φορολογικών 

Ελέγχων και Είσπραξης ∆ηµοσίων 

Εσόδων/ ∆/νση Ελέγχων / Τµήµα Γ  

 

4. Γενική Γραµµατεία 

Πληροφοριακών Συστηµάτων  

 

ΚΟΙΝ.: Γενικό Γραµµατέα Εσόδων,  

κ. Χάρη Θεοχάρη  

 

 

ΘΕΜΑ:  Ενδοοµιλικές συναλλαγές – Αίτηµα εξαίρεσης κ/ξιων και παράτασης 

προθεσµίας κατάρτισης φακέλου τεκµηρίωσης και υποβολής του 

πίνακα συνοπτικών πληροφοριών.   

ΣΧΕΤ.: (α) ΠΟΛ1179/2013/18-7-2013 

 (β) Ερµηνευτική εγκύκλιος Α2-2233/7.5.2009 του Υπουργείου Ανάπτυξης 

(αφορά την Υπ. Απόφαση Α2 – 8092/31-12-2008)  

 

Αξιότιµε κε Υπουργέ, 

 

Με την (α) σχετική Υπουργική Απόφασή σας καθορίζετε τα σχετικά µε την τήρηση και 

υποβολή του φακέλου τεκµηρίωσης ενδοοµιλικών συναλλαγών σε συνέχεια της παρ. 17 του 

άρθρου 11  του ν.4110/2013, της παρ. 2, του άρθρου 39, του ΚΦΕ (ν.2238/94) όπως ισχύει 

µετά την περίπτωση α της παρ. 3 του άρθρου 64 του Ν.4170/2013 (ΦΕΚ Α΄ 163/12-07-

2013) και τα οποία αφορούν ηµεδαπές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νοµικής µορφής που 

συνδέονται µε άλλες επιχειρήσεις.  

Στην ίδια Υπουργική σας Απόφαση προβλέπετε απαλλαγή από την ως άνω υποχρέωση 

τεκµηρίωσης τιµών και τήρησης σχετικού φακέλου για τις εµποροβιοµηχανικές εταιρείες που 

έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα µε τις διατάξεις του α.ν.89/1967, ενώ επίσης προβλέπονται 

ορισµένες απαλλαγές επιχειρήσεων κάτω από ένα όριο ύψους των µεταξύ των συναλλαγών.  

Με την παρούσα εκφράζουµε:  

1. Αίτηµα να εξαιρεθούν από την έννοια των συνδεδεµένων επιχειρήσεων  και οι 

κοινοπραξίες τεχνικών έργων , όπως δηλαδή ίσχυε για τις διαχειριστικές χρήσεις 
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µέχρι και το 2011 και προβλεπόταν µε την (β) σχετική Υπουργική Απόφαση, 

δεδοµένου ότι αφενός οι κοινοπρακτικά συνδεδεµένες εταιρείες δεν νοείται ότι 

συνιστούν οµίλους άρα θα πρέπει να εξαιρούνται των σχετικών υποχρεώσεων,  και 

αφετέρου όλες οι κοινοπραξίες τεχνικών έργων που υφίστανται τώρα είναι 

αποκλειστικού σκοπού (της εκτέλεσης συγκεκριµένου έργου) και περιορισµένης 

χρονικής διάρκειας (το πέρας της εκτέλεσης του συγκεκριµένου έργου), καθώς επίσης 

η σύστασή τους πολλές φορές επιβάλλεται από την νοµοθεσία δηµοσίων έργων για 

την κατασκευή µεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων. 

2. Αίτηµα µηνιαίας, τουλάχιστον, παράτασης που τίθενται µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 

17 του άρθρου 11 του Ν. 4110/2013 (Α΄ 17), όπως τροποποιήθηκε µε τη διάταξη της 

περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 64 του Ν. 4170/2013 (Α΄ 163), για τη 

κατάρτισης του φακέλου τεκµηρίωσης διαχειριστικής περιόδου που λήγει στις 

31.12.2012 και υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών αντί για τις 16η 

Αυγούστου 2013 στις 16.9.2013 λόγω της θερινής περιόδου.   

 

Παρακαλούµε για τις σχετικές ενέργειές σας.  

 

Με τιµή, 
 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ                       ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 


