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TRANSFER PRICING - ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΏΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ
H PKF ΕΛΛΆΔΑΣ, ΩΣ ΠΆΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ TRANSFER PRICING
ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΊΞΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΉΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΩΝ ΣΑΣ
ΣΕ ΕΘΝΙΚΌ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΠΊΠΕΔΟ
ΜΕ ΣΥΝΕΧΉ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΓΙΑ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΕΛΊΞΕΙΣ.

TRANSFER PRICING
ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΏΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ

Τα σχέδια δράσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τη “Διάβρωση της
φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών” (Base Erosion Profit Shifting - BEPS) προτρέπουν τις φορολογικές
αρχές να δημιουργήσουν πρόσθετες υποχρεώσεις στους φορολογούμενους για την καταπολέμηση των φαινομένων
φοροαποφυγής.
Η PKF, ως πάροχος υπηρεσιών στο αντικείμενο του Transfer Pricing, πλαισιώνεται από καταξιωμένους και
εξειδικευμένους συμβούλους με συνεχή ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις, αναλαμβάνει να σας υποστηρίξει στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων σας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και ειδικότερα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
•  Διαγνωστικοί έλεγχοι BEPS Transfer pricing για τον
εντοπισμό ανεπαρκειών στην πολιτική ενδοομιλικής
τιμολόγησης
•  Σχεδιασμός και ανάπτυξη μηχανισμών και πολιτικών
ενδοομιλικής τιμολόγησης σε συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις της νομοθεσίας
• Υ
 ποστήριξη στην διαδικασία προέγκριση
μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης

•  Προετοιμασία φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών
συναλλαγών με βάση την λειτουργική ανάλυση του
πελάτη
•  Υποστήριξη στην επίλυση θεμάτων και στην
ανταπόκριση αιτημάτων από τις φορολογικές αρχές
•  Υποστήριξη στην αντιμετώπιση αμφισβητήσεων και
στην επίλυση διαφορών που δημιουργούνται από
τον έλεγχο των φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών
συναλλαγών

Στην PKF ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις να λειτουργούν προληπτικά
στην ενδοομιλική τιμολόγηση ακολουθώντας τα 5 βήματα:

1.
2.
3.
4.
5.

Μπείτε στην θέση της φορολογικής αρχής
και προσπαθήστε να εντοπίσετε κενά στην εφαρμοζόμενη πολιτική
Χρησιμοποιείστε απλή γλώσσα
και αποφύγετε δυσνόητες αναλύσεις και εξηγήσεις
Κάντε ενδιάμεσες αξιολογήσεις
Εξετάστε σε ενδιάμεσες περιόδους τα δεδομένα σας
Διατηρήστε συνέπεια των δεδομένων
με την εφαρμοζόμενη πολιτική
Επιλέξτε όσο το δυνατό απλούστερες μεθόδους
για να επιτύχετε καλύτερη διαχείριση, μείωση κινδύνων
και ευκολία στην υποστήριξη της πολιτικής
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