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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/31027/0022 (1)
  Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυρια−

κές και Εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2014, καθ’ υπέρβα−
ση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για το 
μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου προσωπικό φύλαξης που υπηρετεί στην 
Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1) Του Ν. 1079/1980 (ΦΕΚ 239/Α), «Περί Οργανισμού και 

Λειτουργίας Της ΕΠΜΑΣ»

2) Της παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 
84/Α) «Ίδρυση Εταιρείας «Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.» 
προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και 
άλλες διατάξεις», δια του οποίου ορίζεται ότι, για την 
εξυπηρέτηση του κοινού τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί 
χώροι, οι Συλλογές, οι πινακοθήκες που ανήκουν ή επο−
πτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, λειτουργούν 
και φυλάσσονται σε ετήσια βάση και με το απαραίτητο 
προσωπικό ανά κλάδο ή ειδικότητα κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες.

3) Της παρ. 7 του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α).

4) Της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 «Ρυθ−
μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α).

5) Την κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/
31−05−1989 «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Πολιτι−
σμού», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 1881/1990 
(ΦΕΚ 42/Α) και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του 
άρθρου 7 παρ. 8 εδ.γ−δδ του Ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα 
και δράσεις της Πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ 271/Α).

6) του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 
(ΦΕΚ 141/Α) − Ίδρυση Υπουργείων Μεταφορών και Δι−
κτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» 
(ΦΕΚ 152/Α).

7) της αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ52α/122886/19−12−2011 
απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού 
(ΦΕΚ 2883/Β/20−12−2011) «Καθορισμός ωραρίου του φυ−
λακτικού προσωπικού Μουσείων και Αρχαιολογικών 
Χώρων του ΥΠΠΟΤ».

8) της αριθμ Υ48/09−07−2012 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός των αρμοδιοτήτων του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 
2105/Β).

9) το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη ύψους:
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α) 31.500 Ευρώ, για το προσωπικό της παρ. 1 της πα−
ρούσας που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΚΑΕ 0512), και 
μετά από ισόποση μείωση του προϋπολογισμού της 
ΕΠΜΑΣ, και β) 10.500 Ευρώ, για το προσωπικό της πα−
ραγράφου 2 της παρούσας , που θα βαρύνει τον προϋ−
πολογισμού της ΕΠΜΑΣ (ΚΑΕ 0289, 0551−1).

10) Την αριθ. 93468/11290/10682/5775/10−04−14, ΑΔΑ: ΒΙ−
Η2Γ−ΚΔ2, απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά 
στη δέσμευση πίστωσης 44.035,20 € σε βάρος του Προ−
ϋπολογισμού Εξόδων του ΥΠΠΟΑ. και μετά από ισόποση 
μείωση του Προϋπολογισμού της ΕΠΜΑΣ, για την απο−
ζημίωση απασχόλησης Κατά Κυριακές και Εξαιρέσιμες 
του προσωπικού της παραγράφου 1.

11) την αριθμ. 310/04−02−2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΤ469ΗΓ9−ΜΒΒ) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, που αφορά στη δέσμευ−
ση πίστωσης σε βάρος του Προϋπολογισμού της Εθνικής 
Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου, για την 
αποζημίωση απασχόλησης Κατά Κυριακές και Εξαιρέσιμες 
του προσωπικού της παραγράφου 2, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, σε μέχρι 48 ώρες κατά μήνα, την απα−
σχόληση κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες του 
έτους 2014, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομα−
διαίας εργασίας δέκα πέντε (15) μονίμων υπαλλήλων, 
οι οποίοι ασκούν καθήκοντα φύλακα, του κλάδου ΔΕ 
φύλαξης Πληροφόρησης και ΥΕ Κλητήρων −Φυλάκων − 
Νυκτοφυλάκων.

2. Καθορίζουμε σε μέχρι 48 ώρες τον μήνα, την απα−
σχόληση κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες του 
έτους 2014, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομα−
διαίας εργασίας τριών (3) υπαλλήλων με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του κλάδου ΥΕ 
φυλάκων, ενός (1) ΔΕ φυλάκων και ενός (1) υπαλλήλου 
του κλάδου ΔΕ νυκτοφυλάκων με σχέση εργασίας αο−
ρίστου χρόνου.

3. Αρμόδιοι για την διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της ανωτέρω απασχόλησης καθίστανται οι κατά την 
υπηρεσία Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.

4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 31/12/2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Μαΐου 2014 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ ΠΟΛ. 1141 (2)
Υποβολή του Εντύπου Έναρξης − Μεταβολής− Παύσης 

λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχα−
νισμών − Φ.Η.Μ ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, που προβλέπε−
ται από τις διατάξεις του ν. 1809/1988, καθώς και από 
τις διατάξεις του άρθρου 15 του 2ου κεφ. και του 4ου 
κεφ. της Α.Υ.O.O. ΠΟΛ 1220/2012, με τη χρήση ηλε−
κτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 

4 του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄/5.10.1988).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του 2ου κεφ. και του 
4ου κεφ. της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1220/13−12−2012 (ΦΕΚ 3517Β΄/
31−12−2012).

3. Την αριθμ. Δ6Α 1196756 ΕΞ2013/23.11.2013 Απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικο−
νομικών «Συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1015213/28−1−2013 
(Β΄ 130 και 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 
και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμο−
διοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμμα−
τείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών». 
(ΦΕΚ 3317Β΄/27.12.2013)

4. Την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών υποβο−
λής των προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών 
και εντύπων, χωρίς μετάβαση των φορολογούμενων 
στις Δ.Ο.Υ., με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, την αποσυμφόρηση των Δ.Ο.Υ., 
καθώς και την μείωση του αντιπαραγωγικού χρόνου 
των επιχειρήσεων.

5. Οτι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Τρόπος υποβολής

1. Η δήλωση της Έναρξης − Μεταβολής− Παύσης λει−
τουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών 
Φ.Η.Μ ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, για τους οποίους υποβάλλε−
ται το έντυπο Β2 του Κ.Β.Σ.−TAXIS, γίνεται με τη χρήση 
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω διαδικτυακής 
εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr., με το 
Έντυπο δήλωσης έναρξης − μεταβολής−παύσης λειτουρ−
γίας Φ.Η.Μ. ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων (Δ14) της Εφαρμογής 
Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων, για τις εξής κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ (αγορά − πώληση − κλη−

ρονομιά − γονική παροχή)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: ΜΝΗΜΕΣ (πλήρωση − βλάβη)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
2. Ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης, εισαγάγει στα 

προβλεπόμενα πεδία της αντίστοιχης φόρμας, τα δεδο−
μένα όπως προκύπτουν από τα αντίστοιχα παραστατικά 
και δικαιολογητικά (παραστατικό μεταβίβασης, Δελτίο 
«Ζ», ανάγνωση μνήμης, κ.λπ.). Τα ανωτέρω διαφυλάσ−
σονται από τον υπόχρεο για το προβλεπόμενο από 
τις διατάξεις χρονικό διάστημα και επιδεικνύονται σε 
οποιοδήποτε φορολογικό έλεγχο.

3. Η προθεσμία υποβολής που προβλέπεται από τις 
διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 1809/1988 
παραμένει σε ισχύ και για την ηλεκτρονική υποβολή με 
τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου Επικοινωνίας, μέσω 
του Διαδικτύου.

Οι εκπρόθεσμες υποβολές γίνονται υποχρεωτικά στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ.

4. Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προαναφερόμενων δηλώσεων, διαπιστώνεται 
ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου 
TAXISnet, που αναγνωρίζεται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ, θα γί−
νεται αποδεκτή η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων, 
που υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εμπροθέσμως, 
μέχρι την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα, μετά από 
σχετικό έγγραφο που θα αποστέλλεται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ 
σε όλες τις Δ.Ο.Υ.
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5. Στις περιπτώσεις που δεν γίνεται δεκτή η ηλε−
κτρονική υποβολή και ο υποβάλλων αμφισβητεί τους 
λόγους της μη αποδοχής, προσέρχεται στην αρμό−
δια Δ.Ο.Υ., με μια εκτύπωση του μηνύματος που εμ−
φανίζεται αυτόματα στην οθόνη του, για περαιτέρω 
διερεύνηση των λόγων απόρριψης της υποβολής και 
εν συνεχεία, η υποβολή γίνεται εντύπως μέσω της 
αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Αν μετά την οριστική υποβολή, διαπιστωθεί (είτε από 
τον υποβάλλοντα είτε από την υπηρεσία που πραγμα−
τοποιεί τον εκάστοτε έλεγχο), λανθασμένη καταχώριση 
σε κάποιο πεδίο, τότε πρέπει άμεσα να ενημερώσει ο 
υπόχρεος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτούμενος με Υπεύθυνη 
Δήλωση την αρμόδια Δ.Ο.Υ., υποβάλλοντας τα απαραί−
τητα παραστατικά, προκειμένου η Δ.Ο.Υ μετά από σχετι−
κό έλεγχο να διορθώσει ή να διαγράψει την λανθασμένη 
καταχώριση. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 5 του 
άρθρου 5 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179Α΄) «Περί της μη 
επιβολής προστίμου για τυπικές παραβάσεις».

6. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφο−
νται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα 
με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/7.12.2010, 
(ΑΔΑ: 41ΦΜΗ−ΤΛ − ΦΕΚ Β΄/9.12.10) απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για 
τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε 
εφαρμογή.

Σε περίπτωση απενεργοποίησης από τη Δ.ΗΛΕ.Δ των 
κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, εφαρμόζονται τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω απόφασης.

7. Η Υποβολή του Εντύπου Έναρξης − Μεταβολής−
Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών 
Μηχανισμών ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων (Δ14) που προβλέπε−
ται από τις διατάξεις του ν. 1809/1988, καθώς και από 
τις διατάξεις του άρθρου 15 του 2ου κεφ. και του 4ου 
κεφ. της Α.Υ.Ο.Ο ΠΟΛ 1220/13−12−2012 (ΦΕΚ 3517Β΄/31−12−
2012)., με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας 
μέσω διαδικτύου, ισχύει προαιρετικά από τη δημοσίευ−
ση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και υποχρεωτικά 
από 01/01/2015.

Άρθρο 2 
Έλεγχος − Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.

1. Μετά την υποβολή του Εντύπου δήλωσης έναρξης 
− μεταβολής−παύσης λειτουργίας Φ.Η.Μ. ΑΔΗΜΕ Ταξι−
μέτρων (Δ14), η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από τη 
Δ.ΗΛΕ.Δ εντός 24 ωρών, ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη 
καταχώρηση των στοιχείων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα εμφάνισης των 
δηλώσεων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και ελέγχει 
την ακρίβεια των παραστατικών που έχουν υποβληθεί 
μέσω των αντίστοιχων διασταυρωτικών καταστάσεων 
του Taxis.

Επίσης η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ελέγχει δειγματοληπτικά, 
προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει απόκλιση από 
τα παραστατικά και δικαιολογητικά (παραστατικό μετα−
βίβασης, Δελτίο «Ζ», ανάγνωση μνήμης, κ.λπ.) που έχουν 
δηλωθεί.

Άρθρο 3 
Ισχύς της Απόφασης

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Μαΐου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

F
    Αριθμ. ΠΟΛ 1144 (3)
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1097/9−4−2014 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 883) από−

φασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κώδικα Φορολο−

γικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄170), όπως ισχύουν. 
β) Τις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167), όπως 
ισχύουν.

γ) Τις διατάξεις των περιπτώσεων γ’, δ’ και ζ’ του 
άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
(ν. 4172/2013, Α΄167), όπως ισχύουν.

δ) Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παρ. Ε’ 
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 περί σύστασης θέ−
σης Γενικού Γραμματέα Εσόδων (ΦΕΚ 222 Α΄−12/11/2012).

ε) Την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 
16−1−2013, (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και Διορισμός Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

στ) Την αριθμ. ΠΟΛ 1097/9−4−2014 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 883) από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

ζ) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. ΠΟΛ 1097/9−4−2014 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 
883) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσό−
δων ως ακολούθως:

1. Στο τέλος του Κεφαλαίου Α΄ της ΠΟΛ 1097/2014 
προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:

«Για την εφαρμογή των προηγούμενων περιπτώσεων 
α’ και β’, ως κύκλος εργασιών, σε περίπτωση ομίλου, 
λαμβάνεται το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ:

ι) των ακαθαρίστων εσόδων του υπόχρεου όπως αυτά 
προκύπτουν σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και

ιι) του ποσού κατά το οποίο συμβάλλει ο υπόχρεος 
στα ακαθάριστα έσοδα του ενοποιημένου ισολογισμού 
του ομίλου σύμφωνα με τις αρχές και κανόνες των 
Δ.Π.Χ.Α. και Δ.Λ.Π., εφόσον υπάρχει υποχρέωση τήρησης 
αυτών.

Σε περίπτωση μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπής 
επιχείρησης στην Ελλάδα αυτή θα πρέπει να δια−
θέτει στον έλεγχο και τα στοιχεία του κεντρικού 
της στην αλλοδαπή που να αποδεικνύουν το ύψος 
των μεταξύ τους συναλλαγών και των ακαθαρίστων 
εσόδων της.».

2. Το κεφάλαιο Β΄ της ΠΟΛ 1097/2014 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟY ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Ο «φάκελος τεκμηρίωσης» αποτελείται από δύο μέρη, 
τον «βασικό φάκελο τεκμηρίωσης» και τον «ελληνικό φά−
κελο τεκμηρίωσης», ο οποίος συμπληρώνει τον «βασικό 
φάκελο» και περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά 
με τις προς τεκμηρίωση συναλλαγές. 
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α. Βασικός Φάκελος Τεκμηρίωσης
Ο «βασικός φάκελος», ο οποίος σε περίπτωση ομίλου 

είναι κοινός για όλες τις επιχειρήσεις του ομίλου, περιέ−
χει κοινές τυποποιημένες πληροφορίες για τον υπόχρεο, 
τις μόνιμες εγκαταστάσεις του και τα συνδεδεμένα με 
αυτόν πρόσωπα.

 Πιο αναλυτικά περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 
αα) μια γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων και της 

στρατηγικής του υπόχρεου, συμπεριλαμβανομένων των 
αλλαγών που έγιναν σε σύγκριση με το προηγούμενο 
φορολογικό έτος,

ββ) μια γενική περιγραφή, σε περίπτωση ομίλου, της 
οργανωτικής, νομικής και λειτουργικής δομής του, που 
περιλαμβάνει το οργανόγραμμα, τον κατάλογο των 
μελών του, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων εγκα−
ταστάσεων, περιγραφή της σχέσης σύνδεσης αυτών, 
καθώς και τις αλλαγές σε σύγκριση με το προηγούμενο 
φορολογικό έτος στην ιδιοκτησία των άυλων περιουσι−
ακών στοιχείων, των χρηματοοικονομικών συναλλαγών 
και των φορολογικών αποτελεσμάτων του ομίλου, 

γγ) μια γενική περιγραφή των συνδεδεμένων προ−
σώπων ή και των μονίμων εγκαταστάσεών τους που 
συμμετέχουν στις προς τεκμηρίωση συναλλαγές,

δδ) μια γενική περιγραφή των προς τεκμηρίωση συ−
ναλλαγών στις οποίες συμμετέχουν τα συνδεδεμένα 
πρόσωπα, ήτοι μια γενική περιγραφή:

(i) της φύσης των συναλλαγών (πώληση αγαθών, πα−
ροχή υπηρεσιών, χρηματοοικονομικές συναλλαγές, άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, κ.λπ.),

(ii) της ροής των τιμολογίων και
(iii) του ύψους των συναλλαγών
εε) μια γενική περιγραφή των επιτελούμενων λειτουρ−

γιών, των κινδύνων που αντιμετωπίζονται, καθώς και των 
αλλαγών που μπορεί να επέρχονται στις λειτουργίες 
και στους κινδύνους σε σχέση με το προηγούμενο φο−
ρολογικό έτος,

στστ) την ιδιοκτησία άυλων περιουσιακών στοιχείων 
(διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, εμπορι−
κές ονομασίες, τεχνογνωσία, κ.λπ.) και την πληρωμή ή 
είσπραξη δικαιωμάτων,

ζζ) μια περιγραφή της τιμολογιακής πολιτικής του που 
να επεξηγεί την τήρηση της αρχής της ανοιχτής αγοράς 
(Arm’s Length Principle) στις ενδοομιλικές συναλλαγές,

ηη) κατάλογο συμφωνιών κατανομής κόστους, απο−
φάσεων προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμο−
λόγησης και δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τα 
μέλη του ομίλου, σχετικά με τον καθορισμό των τιμών 
των ενδοομιλικών συναλλαγών τους,

θθ) περιγραφή των συναλλαγών που πραγματοποιή−
θηκαν εντός του φορολογικού έτους, με πρόσωπα που ο 
υπόχρεος κατέστη συνδεδεμένος ή διακόπηκε η σχέση 
σύνδεσης εντός του ιδίου φορολογικού έτους, πριν την 
σύνδεση ή μετά τη διακοπή προκειμένου να παρέχεται η 
δυνατότητα, εάν πληρούν τα κριτήρια συγκρισιμότητας, 
να χρησιμοποιηθούν ως συγκριτικά στοιχεία.

β. Ελληνικός φάκελος τεκμηρίωσης
Ο «Ελληνικός φάκελος τεκμηρίωσης» περιέχει τα ακό−

λουθα στοιχεία: 
αα) λεπτομερή περιγραφή του υπόχρεου και της στρα−

τηγικής του, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών που 
έγιναν σε σύγκριση με το προηγούμενο φορολογικό έτος,

ββ) λεπτομερή περιγραφή των προς τεκμηρίωση συ−
ναλλαγών η οποία περιλαμβάνει:

i) τη φύση των συναλλαγών (πώληση αγαθών, παρο−
χή υπηρεσιών, χρηματοοικονομικές συναλλαγές, άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, κλπ.),

ii) τη ροή των τιμολογίων 
iii) το ύψος των συναλλαγών
iv) περιγραφή των έκτακτων συναλλαγών ή γεγονό−

των, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν 
από τη μεταφορά λειτουργιών όπως αυτή ορίζεται από 
τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) 

v) ειδικότερα σε περίπτωση πώλησης/αγοράς ή με−
ταβίβασης άυλων περιουσιακών στοιχείων σε ή από 
συνδεδεμένο πρόσωπο, πρόσθετες πληροφορίες (σχε−
τικά με τις συναλλαγές αυτές) για την τήρηση της 
αρχής των ίσων αποστάσεων, δηλαδή την τιμή στην 
οποία ένα ανεξάρτητο πρόσωπο θα ήταν διατεθειμένο 
να πουλήσει ή μεταβιβάσει και την αξία στην οποία 
ένα ανεξάρτητο πρόσωπο θα ήταν διατεθειμένο να 
αποκτήσει το εν λόγω άυλο περιουσιακό στοιχείο 
υπό συγκρίσιμες συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τα 
αναμενόμενα οφέλη και τη χρησιμότητα για την επι−
χείρησή του

γγ) συγκριτική ανάλυση, ήτοι:
i) χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων και των 

υπηρεσιών, καθώς και συναφείς πληροφορίες σχετικά 
με εσωτερικά και/ή εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία, εφό−
σον διατίθενται. Ειδικοί παράγοντες πρέπει να ληφθούν 
υπόψη προκειμένου να δικαιολογηθεί η συγκρισιμότητα 
των άυλων περιουσιακών στοιχείων και η σύμφωνη με 
την αρχή των ίσων αποστάσεων τιμή όπως: τα αναμε−
νόμενα οφέλη, γεωγραφικοί περιορισμοί, μεταβίβαση 
δικαιωμάτων αποκλειστικότητας ή όχι, συμμετοχή του 
αποκτώντος στις μελλοντικές εξελίξεις 

ii) λειτουργική ανάλυση (επιτελούμενες λειτουργίες, 
περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται, επιχειρη−
ματικοί κίνδυνοι),

iii) συμβατικοί όροι,
iv) οικονομικές συνθήκες και
v) ειδικές στρατηγικές της επιχείρησης
δδ) επεξήγηση για την επιλογή και τον τρόπο εφαρ−

μογής της/των μεθόδου/ων καθορισμού των τιμών των 
ενδοομιλικών συναλλαγών,

εε) περιγραφή της εφαρμογής της πολιτικής του υπό−
χρεου σχετικά με το καθορισμό των τιμών των ενδοο−
μιλικών συναλλαγών,

στστ) δέσμευση του υπόχρεου να παρέχει κάθε συ−
μπληρωματική πληροφορία σχετική με τις ενδοομιλικές 
συναλλαγές του, κατόπιν αιτήματος της Φορολογικής 
Διοίκησης και εντός εύλογης προθεσμίας, ιδιαιτέρως 
στη περίπτωση φορολογικού ελέγχου,

ζζ) δικαιολόγηση του τρόπου υπολογισμού της ανα−
προσαρμογής, όταν ο υπόχρεος αναπροσαρμόζει τα 
φορολογητέα κέρδη του προκειμένου να συμμορφωθεί 
με την αρχή των ίσων αποστάσεων, 

ηη) περιγραφή και λεπτομερή αιτιολόγηση τυχόν 
προσαρμογών που έχουν γίνει για την επίτευξη συ−
γκρισιμότητας,

θθ) πρόσθετες πληροφορίες για συναλλαγές που δι−
ενεργούνται με συνδεδεμένα πρόσωπα που είναι εγκα−
τεστημένα ή έχουν τη φορολογική τους κατοικία σε 
κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα, που σε 
περίπτωση ομίλου θα περιλαμβάνουν και τα στοιχεία 
του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων 
χρήσεως του/των συνδεδεμένου/ων προσώπου/ων,



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305

 ιι) διάγραμμα ροής των συναλλαγών, συμπεριλαμβα−
νομένων και των έκτακτων,

 κκ) αντίγραφα των συμβάσεων που διέπουν τις υπό 
τεκμηρίωση συναλλαγές.».

3. Στην αρχή του Κεφαλαίου Γ΄ της ΠΟΛ 1097/2014 
προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

«Κάθε υπόχρεο πρόσωπο θα πρέπει να τηρεί την αρχή 
των ίσων αποστάσεων κατά το χρόνο διενέργειας των 
συναλλαγών του με συνδεδεμένα πρόσωπα.».

4. Το κεφάλαιο ΣΤ΄ της ΠΟΛ 1097/2014 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Στο Φάκελο Τεκμηρίωσης περιλαμβάνεται ειδικό 
κεφάλαιο όπου περιγράφονται γεγονότα που έχουν 
αντίκτυπο στις πληροφορίες και τα στοιχεία που πα−
ρέχονται σε αυτόν και που οφείλονται σε οιαδήποτε 
μεταβολή των συνθηκών της αγοράς σε σχέση με το 
προηγούμενο φορολογικό έτος.

Τόσο ο βασικός όσο και ο ελληνικός Φάκελος Τεκ−
μηρίωσης θα πρέπει να επανεξετάζονται και επικαιρο−
ποιούνται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε επόμενο 
φορολογικό έτος. Εάν ο φορολογούμενος αποδεικνύει 
ότι οι συνθήκες λειτουργίας του παρέμειναν αμετάβλη−
τες, τα συγκριτικά στοιχεία που προέκυψαν από έρευνα 
σε βάσεις δεδομένων δύνανται να χρησιμοποιηθούν για 
τρία (3) φορολογικά έτη εφόσον τα χρηματοοικονομι−
κά στοιχεία επικαιροποιούνται κάθε φορολογικό έτος, 
προκειμένου να αποδεικνύεται η τήρηση της αρχής των 
ίσων αποστάσεων.

Ο υπόχρεος οφείλει να επικαιροποιεί πλήρως το φά−
κελο τεκμηρίωσης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για 
το επόμενο φορολογικό έτος, εφόσον υπάρχει αλλαγή 
στις συνθήκες της αγοράς η οποία επηρεάζει τις πλη−
ροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτόν. 

 Η επικαιροποίηση του Φακέλου γίνεται εντός τεσ−
σάρων (4) μηνών από το τέλος του φορολογικού έτους 
κατά τη διάρκεια του οποίου προέκυψε η ανάγκη επι−
καιροποίησης.». 

5. Το κεφάλαιο Ζ΄ της ΠΟΛ 1097/2014 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 
ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ − 

ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ Ή ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ − 
ΜΗ ΠΛΗΡΕΙΣ Ή ΜΗ ΕΠΑΡΚΕΙΣ 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Για τον προσδιορισμό των τιμών των ενδοομιλικών συ−
ναλλαγών χρησιμοποιείται η «αρχή της ανοικτής αγοράς 
ή της ελεύθερης αγοράς ή των ίσων αποστάσεων (Arm’s 
Length Principle)», όπως περιγράφεται στο πρώτο εδάφιο 
της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του ΚΦΕ. Η αρχή 
αυτή αποτυπώνεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 
του Προτύπου Φορολογικών Συμβάσεων Εισοδήματος 
και Κεφαλαίου του ΟΟΣΑ (OECD Model Tax Convention 
on Income and Capital) και έχει ως ακολούθως:

«Εάν επικρατούν ή επιβάλλονται στις εμπορικές ή οικο−
νομικές σχέσεις των δύο (συνδεδεμένων) επιχειρήσεων 
όροι διαφορετικοί από εκείνους που θα επικρατούσαν 
μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τότε τα κέρδη τα 

οποία, αν δεν υπήρχαν οι όροι αυτοί, θα μπορούσαν να 
είχαν πραγματοποιηθεί από μια από τις επιχειρήσεις, 
αλλά λόγω αυτών των όρων δεν πραγματοποιήθηκαν, 
μπορούν να συμπεριληφθούν στα κέρδη της επιχείρη−
σης αυτής και να φορολογηθούν ανάλογα.»

Για την διαπίστωση εφαρμογής της παραπάνω αρχής, 
λαμβάνονται υπόψη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
50 του Κ.Φ.Ε., οι «Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ 
περί Ενδοομιλικών Τιμολογήσεων για τις Πολυεθνικές 
Επιχειρήσεις και τις Φορολογικές Αρχές (OECD Transfer 
Pricing Guidelines for Tax Administrations and Multinational 
Enterprises)», όπως κάθε φορά επικαιροποιούνται (τε−
λευταία επικαιροποιημένη έκδοση 2010).

Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, οι μέθοδοι διακρί−
νονται ανάλογα με τη λειτουργία που επιτελούν ως 
ακολούθως:

α. Στις παραδοσιακές ή κλασσικές μεθόδους:
αα. Μέθοδος της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής
ββ. Μέθοδος της τιμής μεταπώλησης
γγ. Μέθοδος κόστους πλέον περιθώριο κέρδους.
β. Στις συναλλακτικές μεθόδους οι οποίες βασίζονται 

στα κέρδη (μικτά ή καθαρά):
αα. Μέθοδος του καθαρού περιθωρίου κέρδους συ−

ναλλαγής και 
ββ. Μέθοδος επιμερισμού κερδών. 
Μέθοδος της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής 

(Comparable Uncontrolled Price Method − CUP) 
Με βάση τη μέθοδο αυτή, η τιμή μιας ενδοομιλικής 

συναλλαγής συγκρίνεται με την τιμή μιας παρόμοιας 
συναλλαγής μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων.

Μέθοδος Τιμής Μεταπώλησης (Resale Price Method 
− RPM) 

Με βάση τη μέθοδο αυτή, η τιμή της ενδοομιλικής 
συναλλαγής είναι ίση με την τιμή μεταπώλησης προϊ−
όντος ή υπηρεσίας που έχει αγοραστεί από συνδεδε−
μένη επιχείρηση σε ανεξάρτητη επιχείρηση μείον το 
μικτό περιθώριο κέρδους που θα πραγματοποιείτο σε 
παρόμοια συγκρίσιμη συναλλαγή μεταξύ ανεξαρτήτων 
επιχειρήσεων. 

Μέθοδος κόστους πλέον περιθώριο κέρδους (Cost 
plus Method − CPM)

Με βάση τη μέθοδο αυτή, η τιμή μιας ενδοομιλικής 
συναλλαγής καθορίζεται εφαρμόζοντας επί του κό−
στους ένα κατάλληλο περιθώριο κέρδους, όπως αυτό 
θα ίσχυε σε μια συγκρίσιμη συναλλαγή μεταξύ ανεξάρ−
τητων επιχειρήσεων. Για την εφαρμογή της μεθόδου 
αυτής λαμβάνονται υπόψη τα άμεσα και έμμεσα κόστη 
που βαρύνουν τη συναλλαγή.

Μέθοδος του καθαρού περιθωρίου κέρδους συναλλα−
γής (Transactional Net Margin Method − TNMM)

Με βάση τη μέθοδο αυτή, το καθαρό περιθώριο κέρ−
δους μιας συναλλαγής μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρή−
σεων σε σχέση με ένα κατάλληλο μέγεθος (π.χ. κύκλος 
εργασιών, κόστος, πάγια) συγκρίνεται με το καθαρό 
περιθώριο κέρδους το οποίο επιτυγχάνουν ανεξάρτη−
τες επιχειρήσεις σε σχέση με το ίδιο μέγεθος και υπό 
παρόμοιες συνθήκες. 

Μέθοδος επιμερισμού κερδών (Profit Split Method − 
PSM)

Με βάση τη μέθοδο αυτή, το καθαρό κέρδος ή η ζημία 
που προκύπτει από μία ενδοομιλική συναλλαγή κατανέ−
μεται μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων ανάλογα 
με τη συνεισφορά τους στη συναλλαγή, όπως αυτό θα 
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προέκυπτε σε μια συγκρίσιμη συναλλαγή μεταξύ ανε−
ξαρτήτων επιχειρήσεων.

Οι παραδοσιακές μέθοδοι είναι ο αμεσότερος τρόπος 
για να εξακριβωθεί κατά πόσον οι συναλλαγές μεταξύ 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων ακολουθούν την αρχή της 
ελεύθερης αγοράς (Arm’s Length Principle). Κατά συνέ−
πεια, οι παραδοσιακές μέθοδοι προτιμώνται των άλλων 
μεθόδων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα ή 
επαρκή στοιχεία για την εφαρμογή των παραδοσιακών 
μεθόδων και συγκεκριμένα, εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
πλήρως συγκρίσιμα στοιχεία, οι επιχειρήσεις μπορούν 
αιτιολογημένα να εφαρμόσουν τις συναλλακτικές με−
θόδους.

Για την εφαρμογή των ως άνω μεθόδων, χρησιμοποι−
ούνται συγκριτικά στοιχεία, τα οποία διακρίνονται σε: 

α) εσωτερικά, τα οποία προκύπτουν από συγκρίσιμες 
συναλλαγές της κρινόμενης επιχείρησης με μια ανε−
ξάρτητη επιχείρηση ή συγκρίσιμες συναλλαγές μιας 
συνδεδεμένης με την κρινόμενη επιχείρηση με μια ανε−
ξάρτητη επιχείρηση και 

β) εξωτερικά, τα οποία προκύπτουν από συγκρίσιμες 
συναλλαγές μεταξύ ανεξάρτητων προς την κρινόμενη 
επιχείρηση.

Ως συγκρίσιμες συναλλαγές νοούνται αυτές οι οποί−
ες ταυτίζονται ή παρουσιάζουν ομοιότητα ως προς το 
αντικείμενο και τα άλλα χαρακτηριστικά τους και των 
οποίων οι τυχόν διαφορές στους ειδικότερους όρους 
δεν μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το συμφωνού−
μενο τίμημα ή η επίδραση των διαφορών αυτών μπορεί 
να εξαλειφθεί μέσω κατάλληλων προσαρμογών.

Παράγοντες που καθορίζουν και επηρεάζουν τη συ−
γκρισιμότητα των συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων είναι:

α. τα χαρακτηριστικά των αγαθών ή υπηρεσιών που 
αποτελούν το αντικείμενο των συναλλαγών, όπως:

− για τα ενσώματα αγαθά, τα φυσικά χαρακτηριστικά 
προϊόντος, η ποιότητα, η αξιοπιστία, η διαθεσιμότητα, 
ο όγκος πωλήσεων,

− για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, η μορφή της συ−
ναλλαγής (πώληση ή παραχώρηση χρήσης), το είδος του 
άυλου περιουσιακού στοιχείου, η διάρκεια και η έκταση 
της νομικής προστασίας, τα προσδοκώμενα οφέλη από 
τη χρήση αυτών,

− για τις υπηρεσίες, η φύση και η έκταση παρεχόμενων 
υπηρεσιών.

β. οι σημαντικές οικονομικές λειτουργίες, οι κίνδυνοι 
που αναλαμβάνονται και τα μέσα (κτίρια, εξοπλισμός, 
άυλα, κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται, τα οποία αποτελούν 
στοιχεία της λειτουργικής ανάλυσης (functional analysis) 
που περιλαμβάνεται στον φάκελο τεκμηρίωσης. 

γ. οι συμβατικοί όροι, δηλαδή ο καταμερισμός ευθυ−
νών, κινδύνων και οφελών μεταξύ των συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων (προθεσμίες, εγγυητικοί όροι σε συμβό−
λαια, κ.λπ.).

δ. οι οικονομικές συνθήκες των συγκρινόμενων μερών 
και των συναλλαγών τους, (γεωγραφική θέση, αγοραστι−
κή δύναμη, ανταγωνιστικότητα, μέγεθος αγοράς, κόστος 
παραγωγής, κόστος εργασίας, κ.λπ.).

ε. ειδικές στρατηγικές που ασκούνται από την επιχεί−
ρηση (π.χ. προσπάθεια διείσδυσης σε αγορές, ανάπτυ−
ξη νέων και καινοτόμων προϊόντων, αύξηση μεριδίου 
αγοράς, κ.λπ.).

Σε περίπτωση που διενεργούνται συναλλαγές που δεν 

μπορούν να διαχωριστούν από οικονομικής απόψεως, 
αυτές εξετάζονται ενιαία, τόσο ως προς τη συγκριτική 
ανάλυση όσο και ως προς την εφαρμογή της μεθόδου 
καθορισμού των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών.

Για την άντληση συγκριτικών στοιχείων οι επιχειρή−
σεις μπορούν να χρησιμοποιούν και οποιαδήποτε τράπε−
ζα πληροφοριών, με υποχρεωτική αναφορά στο φάκελο 
τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτής (ονομασία, πάροχος, 
έκδοση, πλήθος στοιχείων κ.λπ.).

Σε περίπτωση που από την εφαρμογή της ακολου−
θούμενης μεθόδου ενδοομιλικής τιμολόγησης και τη 
χρήση συγκριτικών στοιχείων προκύπτει ένα εύρος 
τιμών ή κέρδους, απορρίπτεται το 25% των χαμηλότε−
ρων τιμών και το 25% των υψηλότερων, με τη χρήση 
τεταρτημόριων.

Ο προσδιορισμός των τεταρτημορίων γίνεται ως εξής:
Q1= πρώτο τεταρτημόριο= 25ο εκατοστιαίο σημείο
Q2= διάμεσος= 50ο εκατοστιαίο σημείο
Q3= τρίτο τεταρτημόριο= 75ο εκατοστιαίο σημείο
Ως συμβατή με την αρχή της ελεύθερης αγοράς (Arm’s 

Length Principle), θεωρείται οποιαδήποτε τιμή μεταξύ 
του πρώτου και του τρίτου τεταρτημόριου (25ου εκατο−
στιαίου σημείου έως και του 75ου εκατοστιαίου σημείου), 
με επαρκή αιτιολόγηση της επιλογής.».

6. Το κεφάλαιο Η΄ της ΠΟΛ1097/2014 αναριθμείται σε 
Θ΄ και προστίθεται νέο κεφάλαιο Η΄ που έχει ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΜΗ ΠΛΗΡΗΣ Ή ΜΗ ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ Η΄ΑΤΕΛΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 56 του ν. 4174/2013, ο Φάκελος Τεκμηρίωσης 
θεωρείται μη πλήρης ή μη επαρκής εφόσον δεν έχει 
καταρτιστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
απόφαση, έχει ελλείψεις ως προς το περιεχόμενο ή 
περιλαμβάνει ανακριβείς πληροφορίες που καθιστούν 
ανέφικτες τις ελεγκτικές επαληθεύσεις ορθότητας υπο−
λογισμού ή τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών 
συναλλαγών και οι οποίες δεν θεραπεύονται από τις 
πρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται στον έλεγχο. 

Ο συνοπτικός πίνακας πληροφοριών θεωρείται ανα−
κριβής/ατελής όταν δεν συμφωνεί με το περιεχόμενο 
του φακέλου τεκμηρίωσης και όταν δε δηλώνονται σε 
αυτόν ορθά και πλήρως τα οριζόμενα στοιχεία του πα−
ραρτήματος της ΠΟΛ 1097/9−4−2014.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η ΠΟΛ 1097/9−4−2014 (Φ.Ε.Κ. Β΄883) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Μαΐου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

F
    Αριθμ. ΔΠΕΙΣΑ 1076621 ΕΞ 2014 (4)
Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικο−

νομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις παραγρ. 4 του άρθρου 106 Ν. 2362/1995 
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(ΦΕΚ 247 Α΄/1995) «Περί Δημοσίου Λογισμικού, ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

2) Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων».

3) Την ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 τ.Β΄/24.09.2012) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο−
μικών

4) Την αρ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28−1−2013 (Β΄ 130 & 372) 
Υπουργική Απόφαση όπως τροποποήθηκε με την αρ. Δ6Α 
1125239 ΕΞ 2013/8.8.2013 (Β΄ 2003) «Μεταβίβαση αρμοδιο−
τήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

5) Τα αρ. 347/30.01.2014,873/03.04.2014 έγγραφα του 
Επιμελητηρίου Άρτας.

6) Τα αρ. 801/29.11.2013, 237/05.03.2014 έγγραφα του 
Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

7) Το αρ. Δ.Κ.Π. 0001009/26.03.2014 έγγραφο της Δ/
νσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικο−
νομικών.

8) Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη 
στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

1) Αναθέτουμε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες 
την είσπραξη των εσόδων:

α) του Επιμελητηρίου Άρτας
β) του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσ−

σαλονίκης
γ) της σχολάζουσας κληρονομιάς Μάνου Γεωργίου 

του Μάρκου
2) Από το ποσό που εισπράττεται υπέρ των ανωτέρω 

παρακρατείται ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης 
ποσοστό 10%.

Κατ’ εξαίρεση κρατήσεις υπέρ Ασφαλιστικών Ορ−
γανισμών από την εξόφληση μισθών και κάθε άλλης 
αποζημίωσης, όπως και αποδιδόμενες τοκοχρεωλυτικές 
δόσεις για απόσβεση δανείων μισθωτών δεν λαμβάνο−
νται υπόψη στο ποσοστό συμμετοχής.

3) Τα ποσά που παρακρατούνται θα αποδίδονται στον 
Κ.Α.Ε. 3413 του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Μαΐου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

F
    Αριθμ. Φ.11321/οικ.9202/639 (5)
Καθορισμός των διαδικασιών παρακράτησης και κα−

ταβολής των εισφορών εργοδότη και εργαζομένου 
των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλί−
ου της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙ−
ΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του ν. 3986/2011 

«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 − 2015» (ΦΕΚ 152 Α΄) 
και ειδικότερα τη διάταξη της περίπτωσης β΄ της πα−
ραγράφου 12 του άρθρου 3, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 3 
του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄) και της περί−

πτωσης 9β της υποπαραγράφου Β3 της παραγράφου Β 
του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4254/2014 
(ΦΕΚ 85 Α΄), και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98 Α΄).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (Φ.Ε.Κ. 201 Α΄) «Με−
ταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλί−
σεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινω−
νικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» και του 
π.δ. 213/1992 (Φ.Ε.Κ. 102 Α΄) «Οργανισμός της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. 
141 Α΄) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά 
και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το 
π.δ. 88/2012 (Φ.Ε.Κ. 143 Α') «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α΄)».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 (Φ.Ε.Κ. 141 Α΄) «Διο−
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».

6. Το π.δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144 Α΄) «Διορισμός του Ιωάννη 
Στουρνάρα του Αθανασίου στη θέση του Υπουργού 
Οικονομικών».

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, πέραν εκείνης που έχει 
προβλεφθεί από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 2 του ν. 3986/2011, αποφασίζουμε:

1. Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε» (ΤΑΙΠΕΔ) 
εξακολουθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να 
διέπονται από το ασφαλιστικό − συνταξιοδοτικό καθε−
στώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και 
υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν αμέσως 
πριν το διορισμό τους, θεωρούμενοι για την ασφάλιση 
τους ως έμμισθοι, ελλείποντος δε τέτοιου καθεστώτος 
υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

2. Για τους ανωτέρω ασφαλισμένους, θεωρούμενους 
για την ασφάλιση τους ως έμμισθους, η εισφορά ασφα−
λισμένου βαρύνει τους ίδιους, η δε εργοδοτική εισφορά 
βαρύνει το ΤΑΙΠΕΔ.

Το ΤΑΙΠΕΔ παρακρατεί, από τις πάσης φύσεως αμοι−
βές και αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε αυτούς 
από οποιαδήποτε αιτία, την εισφορά του ασφαλισμέ−
νου και την αποδίδει μαζί με την εργοδοτική εισφορά 
στους οικείους φορείς εντός των προβλεπόμενων από 
τη νομοθεσία προθεσμιών. Για τα πρόσωπα που πριν 
το διορισμό τους στις θέσεις της παρ. 1 υπάγονταν 
στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εφόσον πλη−
ρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του 
ΟΑΕΕ, εξακολουθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους 
να υπάγονται στην ασφάλιση αυτού, οι δε ασφαλιστικές 
εισφορές εξακολουθούν να βαρύνουν τους ίδιους.

3. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα πριν 
την έναρξη της θητείας τους στο ΤΑΙΠΕΔ υπάγονταν 
υποχρεωτικά στην ασφάλιση περισσότερων του ενός 
ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης, κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους στο ΤΑΙΠΕΔ με τις ανωτέρω 
ιδιότητες, εξακολουθούν να διέπονται από το ασφα−
λιστικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, 
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πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης, στο οποίο υπά−
γονταν αμέσως πριν τον διορισμό τους. Η δαπάνη για 
την εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει τους ίδιους, ενώ το 
ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. βαρύνεται με την εργοδοτική εισφορά για 
τον φορέα κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας 
και υγειονομικής περίθαλψης στον οποίο αυτή είναι 
χαμηλότερη. Η εργοδοτική εισφορά για τους υπόλοι−
πους ασφαλιστικούς φορείς βαρύνει τους ίδιους τους 
ασφαλισμένους.

4. Οι εισφορές που θα προκύψουν από την ασφάλιση 
των ανωτέρω προσώπων στους οικείους ασφαλιστικούς 
φορείς από το διορισμό τους στις ανωτέρω θέσεις μέχρι 
την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δεν επι−

βαρύνονται με πρόσθετα τέλη, πρόστιμα, προσαυξήσεις 
και λοιπές επιβαρύνσεις, εφόσον καταβληθούν εφάπαξ 
εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της παρούσας.

5. Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία διορισμού 
των ως άνω προσώπων στις θέσεις της παραγράφου 1.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Μαΐου 2014
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