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EY: Αβεβαιότητα στο διεθνές φορολογικό περιβάλλον 

     Το 79% των στελεχών παγκοσμίως περιγράφει το διεθνές φορολογικό 

περιβάλλον ως "αβέβαιο" 

     Το 82% αντιμετώπισε προβλήματα με τις φορολογικές αρχές ως προς τις 

ενδοομιλικές συναλλαγές τα τελευταία τρία χρόνια 

     Η σημαντικότερη επίπτωση της παγκόσμιας φορολογικής μεταρρύθμισης αφορά  

στους βασικούς κανόνες ενδοομιλικών συναλλαγών  

 

Οι επιταχυνόμενες αναταραχές στο διεθνές φορολογικό περιβάλλον που προκάλεσαν οι 

φορολογικές μεταρρυθμίσεις σε όλο τον κόσμο, καθώς και πρωτοβουλίες, όπως η προσπάθεια 

του ΟΟΣΑ για ψηφιοποίηση, έχουν οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου φορολογική 

αβεβαιότητα. Αυτό προκύπτει από την τελευταία έρευνα της ΕΥ, Transfer Pricing and 

International Tax Survey 2019, η οποία καταγράφει τις απόψεις περισσότερων από 700 

ανώτερων στελεχών, υπεύθυνων για θέματα φορολογίας και ενδοομιλικών συναλλαγών, στην 

Αμερικανική ήπειρο, την Ευρώπη και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.  

Η έρευνα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τάσεων και θεμάτων σε τρεις βασικούς τομείς: τις 

ενδοομιλικές συναλλαγές, τις διαφορές με τις φορολογικές αρχές και την παγκόσμια 

φορολογική μεταρρύθμιση. Όπως προκύπτει από την έρευνα, σχεδόν οκτώ στα δέκα στελέχη 

(79%) περιγράφουν το σημερινό διεθνές φορολογικό περιβάλλον ως «αβέβαιο», με το 42% να 

το χαρακτηρίζουν ως «πάρα πολύ» ή «εξαιρετικά» αβέβαιο. 

Ενδοομιλικές συναλλαγές: έμφαση στους κινδύνους 

Το 64% των ερωτηθέντων αναφέρουν την αποφυγή και τον περιορισμό των κινδύνων ως τους 

πρωταρχικούς άξονες για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων τους ως προς τις ενδοομιλικές 

συναλλαγές. Σύμφωνα με τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα, οι τρεις βασικοί λόγοι που 

ενισχύουν την ανησυχία τους ως προς τον φορολογικό κίνδυνο, είναι: 1) η αυξημένη ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών, 2) η δημοσιοποίηση πληροφοριών και ο 
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κίνδυνος για τη φήμη των επιχειρήσεων, και 3) η σχετική έλλειψη κεντρικού και συστηματικού 

ελέγχου ως προς την ανταπόκριση των εταιρειών τους στα αιτήματα των φορολογικών αρχών. 

Ανησυχίες για τις διαφορές με τις φορολογικές αρχές 

Σύμφωνα με την έρευνα, το 82% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν προκλήσεις 

όσον αφορά τις ενδοομιλικές συναλλαγές τα τελευταία τρία χρόνια, με το 40% αυτών να 

αναφέρει ότι οι αναμορφώσεις που προέκυψαν είχαν ως αποτέλεσμα τη διπλή φορολόγηση. Οι 

διαφορές με τις φορολογικές αρχές αφορούσαν κυρίως τρία πεδία: την ενδοομιλική τιμολόγηση 

αγαθών (64%), τις ενδοομιλικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (41%) και τον φόρο 

προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ή τον φόρο αγαθών και υπηρεσιών (GST) (34%). Οι 

συμμετέχοντες εκτιμούν ότι τα πεδία αυτά δεν πρόκειται να μεταβληθούν στο μέλλον, ωστόσο 

αναφέρουν δύο αξιοσημείωτες εξαιρέσεις όπου αναμένουν σημαντική αύξηση του ελέγχου από 

τις φορολογικές αρχές: τις διαφορές για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας (49%) και για θέματα 

που αφορούν ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (Private Equity - PE) (39%). 

Η παγκόσμια φορολογική μεταρρύθμιση έχει άμεσο αντίκτυπο στις πολιτικές 

ενδοομιλικών συναλλαγών 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (59%) δηλώνει ότι οι κύριες επιπτώσεις της παγκόσμιας 

φορολογικής μεταρρύθμισης θα είναι περισσότερο αισθητές στους βασικούς κανόνες 

ενδοομιλικών συναλλαγών. Η δεύτερη και η τρίτη βασική κατηγορία επιπτώσεων συνδέονται με 

τη μόνιμη εγκατάσταση (13%) και τους κανόνες περί υποκεφαλαιοδότησης (thin capitalization 

rules) (11%). Συνολικά, η φορολογική μεταρρύθμιση προκαλεί βαθιές αλλαγές που δεν 

αφορούν μόνο τους φορολογικούς συντελεστές, αλλά επηρεάζουν θεμελιωδώς τους ορισμούς 

του τι μπορεί να φορολογηθεί σε διαφορετικές δικαιοδοσίες. 

Όταν ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να κατατάξουν κατά σειρά σπουδαιότητας τους τομείς 

δραστηριότητας της φορολογικής στρατηγικής που επηρεάζονται περισσότερο από την 

παγκόσμια φορολογική μεταρρύθμιση, οι περισσότεροι (41%) ανέφεραν την εφοδιαστική 

αλυσίδα, στη συνέχεια τη χρηματοπιστωτική διαχείριση (treasury operations) (29%) και τη 

στρατηγική πνευματικής ιδιοκτησίας (επίσης 29%). 

Ο Φίλιππος Ραπτόπουλος, Συνέταιρος και Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών 

της ΕΥ Κύπρου, σχολιάζει: «Οι ρυθμοί της παγκόσμιας φορολογικής μεταρρύθμισης 

αυξάνονται συνεχώς, καθώς το φορολογικό περιβάλλον κινείται προς μια εποχή πολυμερών 
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Σχετικά με την ΕΥ 

ΕΥ | Ελεγκτικές | Φορολογικές | Χρηματοοικονομικές | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
 
Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλουν στην 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά 
στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό 
συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και 
για τις κοινωνίες μας.  
 
Το λογότυπο EY αφορά μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από 
τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited είναι μια βρετανική εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η εταιρεία 
συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα καθώς και την περιγραφή των δικαιωμάτων που έχουν τα άτομα 
βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, είναι διαθέσιμα μέσω του ey.com/privacy. Για 
περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ey.com.  

 
 

-τέλος- 

πολιτικών και παγκόσμιας φορολογικής διοίκησης. Οι ενδοομιλικές συναλλαγές βρίσκονται στο 

επίκεντρο αυτών των αλλαγών, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η συχνότητα φορολογικών 

αμφισβητήσεων και η προοπτική διπλής φορολόγησης. Οι επιχειρήσεις πρέπει να 

προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα, όπου οι φορολογικές αρχές θα έχουν πρόσβαση σε 

περισσότερες πληροφορίες και θα αποκτούν πολύ μεγαλύτερο έλεγχο του διαλόγου, 

εφαρμόζοντας μια προσαρμοστική και αποτελεσματική φορολογική στρατηγική». 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σελίδα: ey.com/en_gl/transfer-pricing-

international-tax-survey. 

 

-τέλος- 
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