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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 30 Αυγούστου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
 Αρ. Φύλλου 2967

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 Αριθμ. ΠΟΛ: 1129

 
Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού, σύμφωνα με τη «Σύμβαση μεταξύ των

Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των
κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων (90/436/ΕΟΚ)» (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας), που κυρώθηκε με το Ν.

2216/1994 (Α΄ 83).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 και ιδίως των άρθρων 41 παρ. 4 , 45 παρ. 2 περ. θ΄ και 63Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.
4174/2013, Α΄ 170), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων» του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7 ,
της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού .

3. Τις διατάξεις περί διαδικασίας αµοιβαίου διακανονισµού του Ν. 2216/1994 (Α΄ 83) «Κύρωση Σύµβασης µεταξύ Κρατών -Μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεόµενων επιχειρήσεων και των
προσαρτηµένων σε αυτήν κοινών και µονοµερών δηλώσεων τους και άλλες διατάξεις (90/436/ΕΟΚ)» και του Πρωτοκόλλου για την
τροποποίηση αυτής, το οποίο κυρώθηκε µε το Ν. 3140/2003 (Α΄ 104).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος , (Ν. 4172/2013, Α΄ 167), όπως ισχύουν.

5. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων µε θέµα
«Οργανισµός της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

6. Την αριθ. 1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ./20.01.2016) πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου «Επιλογή και διορισµός Γενικού Γραµµατέα της
Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών», σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 , όπως ισχύουν.

7. Τις διατάξεις των συµβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήµατος που έχει συνάψει η Ελλάδα.

8. Τις διατάξεις των Ν. 4170/2013, 4378/2016 για την ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ (ΕΕ L 64 της 11ης.3.2011), όπως αυτή
τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συµβουλίου της 9ης Δεκεµβρίου 2014 (ΕΕ L 359 της 16.12.2014).

9. Τον «Κώδικα συµπεριφοράς για την αποτελεσµατική εφαρµογή της Σύµβασης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση
διορθώσεως των κερδών συνδεδεµένων επιχειρήσεων» (2006/C 176/02).

10. Τον «Αναθεωρηµένο Κώδικα Δεοντολογίας για την αποτελεσµατική εφαρµογή της Σύµβασης σχετικά µε την εξάλειψη της διπλής
φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεµένων επιχειρήσεων» (2009/C 322/01).

11. Την ανάγκη ρύθµισης διαδικαστικών ζητηµάτων κατά την εφαρµογή της διαδικασίας αµοιβαίου διακανονισµού του ν. 2216/1994.

12. Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουµε:

`Αρθρο 1
 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net

Αίτηση υπαγωγής 
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1. Η παρούσα απόφαση ρυθµίζει ζητήµατα που διέπουν τη Διαδικασία Αµοιβαίου Διακανονισµού (στο εξής «ΔΑΔ»), κατ΄ εφαρµογή του
άρθρου 6 της «Σύµβασης µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση
διόρθωσης των κερδών συνδεόµενων επιχειρήσεων (90/436/ ΕΟΚ)» (στο εξής «Ευρωπαϊκή Σύµβαση Διαιτησίας» ή «Σύµβαση Διαιτησίας» ή
«Σύµβαση»), που κυρώθηκε στην Ελλάδα µε το Ν. 2216/1994 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1995. Η Σύµβαση Διαιτησίας, σύµφωνα
µε το άρθρο 1 αυτής, εφαρµόζεται όταν, για φορολογικούς σκοπούς, τα κέρδη (ή οι ζηµιές) µιας επιχείρησης ενός από τα Συµβαλλόµενα
Κράτη συµπεριλαµβάνονται και στα κέρδη (ή τις ζηµιές) µιας επιχείρησης άλλου Συµβαλλόµενου Κράτους, λόγω µη τήρησης των αρχών που
περιγράφονται στο άρθρο 4 αυτής.

2. Η ρήτρα περί ΔΑΔ της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Διαιτησίας (άρθρο 6) προβλέπει την έναρξη και διεξαγωγή της ΔΑΔ σε κάθε περίπτωση που
µια επιχείρηση κρίνει ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση οι αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 4 δεν έχουν τηρηθεί, κατά τη διόρθωση των
κερδών µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων ή µιας επιχείρησης και της µόνιµης εγκατάστασης αυτής.

3. Όταν, σε µία από τις περιπτώσεις που εφαρµόζεται η Σύµβαση Διαιτησίας, η θιγόµενη επιχείρηση κρίνει ότι οι αρχές που αναφέρονται στο
άρθρο 4 της Σύµβασης δεν έχουν τηρηθεί, µπορεί, ανεξάρτητα από τα µέσα θεραπείας που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο των
Συµβαλλόµενων Κρατών, να θέσει την υπόθεση υπόψη της αρµόδιας αρχής του Συµβαλλόµενου Κράτους, του οποίου είναι κάτοικος ή στο
οποίο βρίσκεται η µόνιµη εγκατάστασή της.

Η έναρξη της ΔΑΔ προϋποθέτει την υποβολή αιτήµατος από τη θιγόµενη επιχείρηση (νοµικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί
επιχειρηµατική δραστηριότητα).

4. Σύµφωνα µε το άρθρο 15 της Σύµβασης, από τη Σύµβαση δεν θίγονται οι διατάξεις άλλων διεθνών συµβάσεων ή του εθνικού δικαίου που
παρέχουν αποτελεσµατικότερη προστασία όσον αφορά στην εξάλειψη της διπλής φορολογίας.

`Αρθρο 2 
 Αρμόδια Αρχή

1. Αρµόδια αρχή για την υποβολή, την εξέταση των αιτηµάτων και τη διεξαγωγή της ΔΑΔ, κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης Διαιτησίας, είναι το Τµήµα Δ΄, Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων, της Διεύθυνσης Ελέγχων (στο εξής «ΔΕΛ») της Γενικής Διεύθυνσης
Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (στο εξής «Α.Α.Δ.Ε.»).

2. Η αρµόδια αρχή παραλαµβάνει το αίτηµα και εξετάζει αρχικά το εµπρόθεσµο και παραδεκτό του αιτήµατος, καθώς και εάν αυτό
περιλαµβάνει τις ελάχιστες απαιτούµενες πληροφορίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
του αιτήµατος από την αρµόδια αρχή, η αρµόδια αρχή προσπαθεί, εάν θεωρήσει το αίτηµα βάσιµο και η ίδια δεν µπορεί να δώσει
ικανοποιητική λύση, ώστε να αποφευχθεί η επιβολή φορολογίας, η οποία δεν είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις της Σύµβασης Διαιτησίας, να
επιλύσει τη διαφορά µε συµφωνία αµοιβαίου διακανονισµού µε την αρµόδια αρχή του άλλου Συµβαλλόµενου Κράτους, µε σκοπό την
αποφυγή επιβολής φορολογίας. Προς τούτο, ενηµερώνει για την υπόθεση το αντισυµβαλλόµενο κράτος, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Επίσης,
ενηµερώνει τον αιτούντα για την έναρξη της ΔΑΔ.

`Αρθρο 3
 Εμπρόθεσμο και παραδεκτό του αιτήματος -Παραγραφή

1. Για να θεωρείται εµπρόθεσµο, το αίτηµα πρέπει να υποβληθεί στην αρµόδια αρχή εντός της προβλεπόµενης στην παρ. 1 του άρθρου 6 της
Σύµβασης, τριετούς προθεσµίας από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισµού του φόρου, µε την οποία έγινε η διόρθωση των κερδών (ή
ζηµιών). Η ηµεροµηνία κοινοποίησης στον υπόχρεο των ανωτέρω πράξεων αποτελεί το σηµείο έναρξης της τριετούς προθεσµίας.

2. Το αίτηµα υπαγωγής σε ΔΑΔ είναι παραδεκτό, εφόσον (α) το περιεχόµενο του είναι πλήρες, σύµφωνα µε το άρθρου 4 της παρούσας και (β)
αναφέρεται σε επιβολή διπλής φορολογίας, συνεπεία διόρθωσης κερδών (ή ζηµιών), η οποία αντίκειται στην «αρχή των ίσων αποστάσεων»
(Arm΄s Length Principle), που περιγράφεται στο άρθρο 4 της Σύµβασης Διαιτησίας. Η αρχή των ίσων αποστάσεων έχει το ίδιο περιεχόµενο,
εφαρµόζεται και ερµηνεύεται µε τον ίδιο τρόπο, όπως αποτυπώνεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 της Πρότυπης Σύµβασης του ΟΟΣΑ για
την αποφυγή της διπλής Φορολογίας Εισοδήµατος και Κεφαλαίου (OECD Model Tax Convention on Income and Capital). Η αρχή αυτή
ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του ΚΦΕ (Ν. 4172/2013), το οποίο εφαρµόζεται και ερµηνεύεται, σύµφωνα µε
τις γενικές αρχές και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ περί ενδοοµιλικών τιµολογήσεων (άρθρο 50 παρ. 2 ΚΦΕ).

3. Σε περίπτωση που το αίτηµα δεν είναι εµπρόθεσµο ή παραδεκτό ή σε περίπτωση που δεν παρασχεθούν οι ελάχιστες απαιτούµενες
πληροφορίες από τον αιτούντα εντός της προβλεπόµενης από το άρθρο 5 παρ. 3 προθεσµίας ή σε περίπτωση που τα έτη, στα οποία
αναφέρεται το αίτηµα, έχουν παραγραφεί, κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήµατος, σύµφωνα µε την ισχύουσα εσωτερική νοµοθεσία, η
αρµόδια αρχή απορρίπτει το αίτηµα, προβαίνοντας σε γραπτή ενηµέρωση του αιτούντος, οπότε και η ΔΑΔ ολοκληρώνεται. Εάν συντρέχει
λόγος απόρριψης λόγω παραγραφής και το αίτηµα αναφέρεται σε περισσότερα από ένα έτη, αυτό γίνεται δεκτό µόνο για τα έτη, τα οποία δεν
έχουν υποπέσει σε παραγραφή.

`Αρθρο 4 
 Περιεχόμενο του αιτήματος

1. Το αίτηµα υποβάλλεται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα. Οι ελάχιστες πληροφορίες και έγγραφα που πρέπει να συνυποβάλλονται µε το
αίτηµα για έναρξη της ΔΑΔ είναι τα ακόλουθα:
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α. Στοιχεία του αιτούντος προσώπου: ονοµατεπώνυµο/επωνυµία, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.), στοιχεία
επικοινωνίας, καθώς και στοιχεία όλων των συνδεδεµένων προσώπων, συµπεριλαµβανοµένων όλων των µόνιµων εγκαταστάσεων που
συµµετέχουν στις υπό εξέταση συναλλαγές.

β. Βάση του αιτήµατος: αναφορά στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση Διαιτησίας και στις διατάξεις του (-ων) άρθρου (-ων) αυτής, οι οποίες, σύµφωνα µε
τον αιτούντα, δεν εφαρµόζονται ορθά.

γ. Πραγµατικά περιστατικά: λεπτοµερή στοιχεία αναφορικά µε τα γεγονότα και τις περιστάσεις της συγκεκριµένης υπόθεσης,
συµπεριλαµβανοµένων του φορολογικού (-ων) έτους (-ών), το (-α) οποίο (-α) αφορά, το (-α) ποσό (-ά) φόρου (-ων), τόσο σε εγχώριο όσο και
σε ξένο νόµισµα, εάν κρίνεται απαραίτητο, που αφορά η υπόθεση, καθώς και τυχόν υποστηρικτικών εγγράφων.

Λεπτοµερή στοιχεία όσον αφορά στη σύνδεση µεταξύ της επιχείρησης και των λοιπών µερών που συµµετέχουν στις σχετικές συναλλαγές.

δ. Ανάλυση του αιτήµατος προς επίλυση: υπόµνηµα του αιτούντος, στο οποίο εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους ο αιτών θεωρεί ότι
συντρέχει περίπτωση διπλής φορολογίας, επειδή δεν έχουν τηρηθεί οι αρχές που εκτίθενται στο άρθρο 4 της Σύµβασης Διαιτησίας, και
τεκµηρίωση µε την προσκόµιση συνοδευτικών εγγράφων στην ελληνική γλώσσα (ενδεικτικά, αντίγραφα έκθεσης φορολογικού ελέγχου,
πράξης προσδιορισµού φόρου ή ισοδύναµου εγγράφου, που οδήγησε στην εικαζόµενη διπλή φορολογία), αναλυτική περιγραφή και
τεκµηρίωση των συναλλαγών που σχετίζονται µε το αίτηµα για την υπαγωγή σε ΔΑΔ και της µεθοδολογίας, η οποία χρησιµοποιήθηκε για τις
προσαρµογές (ενδεικτικά: βασικός και ελληνικός φάκελος τεκµηρίωσης).

ε. Εάν το αίτηµα έχει υποβληθεί επίσης στην αρµόδια αρχή του αντισυµβαλλόµενου Κράτους.

Εάν ναι, την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος, την αρµόδια αρχή στην οποία κατατέθηκε και αντίγραφο του αιτήµατος και των συνηµµένων
σε αυτό εγγράφων.

στ. Λεπτοµερή στοιχεία όσον αφορά σε τυχόν διαδικασίες ενδικοφανούς προσφυγής, περαίωσης, διοικητικής επίλυσης της διαφοράς,
διοικητικού συµβιβασµού, δικαστικής προσφυγής και εν γένει διαδικασίες ενώπιον Δικαστηρίων, που ενδεχοµένως έχουν κινηθεί από τον
αιτούντα ή λοιπά µέρη, σε οποιοδήποτε από τα εµπλεκόµενα κράτη, σε σχέση µε την υπόθεση του αιτήµατος ΔΑΔ, καθώς και οποιεσδήποτε
δικαστικές αποφάσεις σε σχέση µε την υπόθεση. Αν η υπόθεση εκκρεµεί ενώπιον ελληνικού δικαστηρίου και εφόσον δεν έχει συζητηθεί
ακόµα, απαιτείται βεβαίωση από την Γραµµατεία του οικείου Δικαστηρίου ότι το σχετικό ασκηθέν ένδικο βοήθηµα δεν έχει συζητηθεί.

ζ. Αναφορά, εάν έχει υποβάλει ο αιτών στο παρελθόν στην ελληνική ή την αλλοδαπή φορολογική διοίκηση αίτηµα για την ίδια ή παρόµοια
υπόθεση, καθώς και εάν υπάρχουν µονοµερείς, διµερείς ή πολυµερείς Συµφωνίες Προκαθορισµένης Τιµολόγησης (Advance Pricing
Agreements - APA΄s) ή έγγραφες οδηγίες της Διοίκησης οι οποίες θα µπορούσαν να επηρεάσουν το αίτηµα.

η. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ήδη νοµιµοποιητικό έγγραφο για τον ορισµό νοµίµου εκπροσώπου, απαιτείται ενυπόγραφη δήλωση ότι ο
εκπρόσωπος έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί για λογαριασµό του αιτούντος για όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε το αίτηµα.

θ. Δήλωση του αιτούντος, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 , µε την οποία επιβεβαιώνεται ότι όλες
οι παρασχεθείσες πληροφορίες και τεκµηρίωση είναι πλήρεις, ακριβείς και αληθείς, καθώς επίσης και ότι δεν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για
τα αδικήµατα των άρθρων 17 , 18 και 19 του Ν. 2523/1997 ή του άρθρου 66 του Ν. 4174/2013 και ότι δεν έχει ασκηθεί κατ΄ αυτού ποινική
δίωξη για φοροδιαφυγή για τα αδικήµατα αυτά.

2. Με την υποβολή του αιτήµατος, συνυποβάλλεται στην αρµόδια φορολογική αρχή και ηλεκτρονικός φάκελος σε οπτικό δίσκο - CD ή USB
stick, στον οποίο περιλαµβάνονται σε µαγνητική µορφή τα αναφερόµενα στα πεδία α. - θ. της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

3. Ο τύπος και το περιεχόµενο του αιτήµατος έχει όπως το σχετικό υπόδειγµα «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΔΑΔ)», το οποίο αποτελεί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας.

4. Επιπλέον πληροφορίες για τη ΔΑΔ περιγράφονται στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ» και είναι αναρτηµένο
στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε., http://www.aade.gr

`Αρθρο 5 
 Τυπικός έλεγχος του αιτήματος

1. Η ΔΕΛ αξιολογεί το αίτηµα για υπαγωγή σε ΔΑΔ, ελέγχοντας τα προσκοµισθέντα στοιχεία, καθώς και το εµπρόθεσµο και παραδεκτό του
αιτήµατος, σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 4 της παρούσας.

2. Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΛ αποστέλλει στον αιτούντα επιβεβαίωση ότι παρέλαβε το αίτηµα του, εντός µηνός από την παραλαβή του. Η
επιβεβαίωση αποστέλλεται είτε µε συστηµένη επιστολή, στη δηλωθείσα ταχυδροµική διεύθυνση του, είτε µε ηλεκτρονικό µήνυµα στη
δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση αυτού. Ταυτόχρονα, η ΔΕΛ ενηµερώνει τις αρµόδιες αρχές των άλλων ενδιαφεροµένων κρατών-µελών
σχετικά µε την παραλαβή του αιτήµατος, µε συστηµένη επιστολή ή ηλεκτρονικό µήνυµα, επισυνάπτοντας αντίγραφο της αίτησης.

3. Η ΔΕΛ έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον αιτούντα συµπληρωµατικά στοιχεία, καθώς και κάθε απαραίτητη πληροφορία, τάσσοντας
δίµηνη προθεσµία για την προσκόµιση τους, η οποία δύναται να παραταθεί µετά από αίτηση του. Ο αιτών, καθ΄ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αυτοβούλως συµπληρωµατικά στοιχεία.
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4. Σε περίπτωση που αρµόδια αρχή άλλου Συµβαλλόµενου Κράτους ενηµερώσει την ελληνική αρµόδια αρχή ότι παρέλαβε αίτηµα υπαγωγής
σε ΔΑΔ ή εάν αυτή εκκινήσει τη ΔΑΔ, η ΔΕΛ θα εξετάσει τις τυπικές προϋποθέσεις του αιτήµατος και εάν κρίνει απαραίτητο, θα ζητήσει από
την άλλη αρχή να στείλει τις πληροφορίες και έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας.

5. Η ΔΕΛ θα ολοκληρώσει τον τυπικό έλεγχο του αιτήµατος εντός έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής του αιτήµατος ή από την
ηµεροµηνία που της παρασχέθηκαν όλες οι απαιτούµενες πληροφορίες και έγγραφα, αποφασίζοντας την αποδοχή ή απόρριψη του. Εάν η ΔΕΛ
αποφασίσει την απόρριψη του αιτήµατος για τυπικούς λόγους, επειδή κρίνει αυτό ως απαράδεκτο ή εκπρόθεσµο ή επειδή δεν της
παρασχέθηκαν οι ελάχιστες απαιτούµενες πληροφορίες από τον αιτούντα εντός της προβλεπόµενης στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου
προθεσµίας, προβαίνει σε γραπτή ενηµέρωση του αιτούντος αλλά και της (-ων) αρµόδιας(-ων) αρχής (-ών) του(-ων) ενδιαφεροµένου(-ων)
κράτους(-ών), αναφέροντας τους λόγους απόρριψης του αιτήµατος. Η ίδια διαδικασία ενηµέρωσης του αιτούντος ακολουθείται και στη
περίπτωση που γνωστοποιηθεί στην ελληνική αρµόδια αρχή από αλλοδαπή αρµόδια αρχή η απόρριψη του αιτήµατος για τυπικούς λόγους. Σε
περίπτωση απόρριψης του αιτήµατος για τυπικούς λόγους, έστω και από µια από τις ενδιαφερόµενες αρµόδιες αρχές, η ΔΑΔ ολοκληρώνεται.

`Αρθρο 6 
 Ζητήματα εκκρεμοδικίας

1. Η τυχόν άσκηση δικαστικής προσφυγής ενώπιον ελληνικών δικαστηρίων δεν εµποδίζει την εξέταση ενός αιτήµατος ΔΑΔ, υπό την
προϋπόθεση ότι η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί κατά τον χρόνο κατάθεσης του αιτήµατος. Σε περίπτωση συζήτησης της υπόθεσης, η διαδικασία
της ΔΑΔ ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσµα και ενηµερώνεται σχετικά η αρµόδια αρχή του αντισυµβαλλόµενου κράτους. Ο φορολογούµενος
οφείλει να ενηµερώσει άµεσα την αρµόδια αρχή για τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του δικαστηρίου.

2. Εφόσον έχει ασκηθεί ένδικο βοήθηµα ενώπιον ελληνικού δικαστηρίου, η αρµόδια αρχή µπορεί να προβεί σε εξέταση του αιτήµατος για
υπαγωγή σε ΔΑΔ, µόνο εφόσον προσκοµισθεί από τον αιτούντα βεβαίωση από τη Γραµµατεία του Δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεµεί το ένδικο
βοήθηµα, ότι η εν λόγω υπόθεση δεν έχει συζητηθεί. Η αρµόδια αρχή δύναται να ζητά από τον αιτούντα να προσκοµίσει βεβαίωση από τη
Γραµµατεία του αρµόδιου Δικαστηρίου, ότι η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ΔΑΔ.

3. Σε περίπτωση που ο αιτών ζητά θεραπεία συνεπεία πράξεων αλλοδαπής φορολογικής αρχής, µε τις οποίες ισχυρίζεται ότι επιβλήθηκε
φορολογία, η οποία δεν είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις της Σύµβασης, το αίτηµα του εξετάζεται µόνο εφόσον οι πράξεις αυτές έχουν καταστεί
οριστικές στην αλλοδαπή και δεν υπάρχουν κατά αυτών δικαστικές αποφάσεις στο αντισυµβαλλόµενο κράτος.

`Αρθρο 7
 Ζητήματα σοβαρών παραβάσεων

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 της Σύµβασης, η αρµόδια αρχή δεν υποχρεούται να εκκινήσει τη ΔΑΔ, όταν έχει κριθεί οριστικά, µέσω µιας
διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας, ότι ένα από τα πρόσωπα τα οποία αφορούν οι πράξεις που προβλέπουν διόρθωση κερδών, βάσει το
άρθρου 4 της Σύµβασης, φέρει την ευθύνη σοβαρών παραβάσεων. Η Ελλάδα έχει καθορίσει την έννοια των σοβαρών παραβάσεων στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Διαιτησίας µε την µονοµερή δήλωση της που έχει σηµειωθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε. (C160/30-
6-2005).

2. Όταν µια δικαστική ή διοικητική διαδικασία, που επιδιώκει να διαπιστώσει, εάν µια από τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, τις οποίες αφορούν
πράξεις που προβλέπουν διόρθωση των κερδών βάσει του άρθρου 4 της Σύµβασης, φέρει την ευθύνη σοβαρών παραβάσεων
φοροδιαφυγής, διεξάγεται παράλληλα µε τη ΔΑΔ, τότε η εξέταση του αιτήµατος αναστέλλεται, µέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής δικαστικής
ή διοικητικής διαδικασίας.

`Αρθρο 8 
 Αξιολόγηση του αιτήματος

1. Μετά την ολοκλήρωση του τυπικού ελέγχου, η ΔΕΛ προχωρά στον ουσιαστικό έλεγχο του αιτήµατος, προκειµένου να εξεταστεί εάν το
αίτηµα είναι βάσιµο, ήτοι εάν υπάρχει επιβολή διπλής φορολογίας, η οποία περιλαµβάνεται στο πεδίο εφαρµογής της Σύµβασης Διαιτησίας.
Στο στάδιο αυτό, η ΔΕΛ δύναται να ζητήσει τις απόψεις της αρµόδιας φορολογικής υπηρεσίας, κατά περίπτωση.

2. Εφόσον υπάρχει διοικητική διαδικασία, όπως φορολογικός έλεγχος, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, η ΔΕΛ ενηµερώνει γραπτώς τον
αιτούντα ότι το αίτηµα για υπα γωγή σε ΔΑΔ δεν εξετάζεται µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έχει γίνει στην Ελλάδα φορολογικός έλεγχος ενδοοµιλικών συναλλαγών της συνδεδεµένης
επιχείρησης, ο Γενικός Διευθυντής Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. δίδει εντολή για έναρξη φορολογικού ελέγχου στην αρµόδια
ελεγκτική φορολογική υπηρεσία, µε την επισήµανση να διενεργηθεί µε προτεραιότητα, λόγω εκκρεµούς αιτήµατος υπαγωγής σε ΔΑΔ.

4. Η ΔΕΛ, στο πλαίσιο της εξέτασης αιτηµάτων για υπαγωγή σε ΔΑΔ, δύναται να ζητά από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., στις οποίες
τηρείται ο φάκελος της υπόθεσης του ελέγχου, όλα τα απαραίτητα στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένου και του φυσικού φακέλου, εάν χρειαστεί,
οι οποίες µε τη σειρά τους δεσµεύονται να αποστείλουν, τα στοιχεία αυτά σε εύλογο χρονικό διάστηµα.

5. Η ΔΕΛ ερευνά τα πραγµατικά και νοµικά ζητήµατα της υπόθεσης, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της εσωτερικής νοµοθεσίας και της
Σύµβασης Διαιτησίας, το αίτηµα για έναρξη της ΔΑΔ, τις πληροφορίες που έλαβε από τον αιτούντα, τις διαπιστώσεις του τυχόν διενεργηθέντος
φορολογικού ελέγχου από την ελληνική φορολογική αρχή, τις απόψεις της αρµόδιας φορολογικής υπηρεσίας ή των οµάδων εργασίας του
άρθρου 9 παρ. 6 της παρούσας, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται µε την υπόθεση. Εάν η ΔΕΛ διατηρεί αµφιβολίες ως προς
το βάσιµο του αιτήµατος, ενηµερώνει τον αιτούντα για τις αµφιβολίες της και τον καλεί να υποβάλει τις απόψεις του.
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6. Η ΔΑΔ διεξάγεται από τις αρµόδιες αρχές των Συµβαλλόµενων Κρατών. Ο αιτών δεν εµπλέκεται άµεσα στις διαπραγµατεύσεις που
διεξάγονται στο πλαίσιο της ΔΑΔ και η συµµετοχή του περιορίζεται στην έγκαιρη και ακριβή παροχή προς τις αρµόδιες αρχές όλων των
πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη λύσης στην υπόθεση του. Η ΔΕΛ εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί σε αυτήν, φροντίζει
να ενηµερώνει την ενδιαφερόµενη επιχείρηση για όλες τις σηµαντικές εξελίξεις που την αφορούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Στις
περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, η αιτούσα επιχείρηση µπορεί να καλείται από την ΔΕΛ να παρουσιάσει τις απόψεις της.

`Αρθρο 9
 Διαβούλευση αρμοδίων αρχών -Έγγραφο Διατύπωσης Θέσεων

1. Ακολουθεί διαβούλευση µεταξύ των αρµοδίων αρχών µε ανταλλαγή εγγράφων, στα οποία εκτίθενται οι θέσεις τους.

2. Σε περίπτωση που η ελληνική αρµόδια αρχή εκκινεί τη ΔΑΔ, απευθύνει προς την αλλοδαπή αρµόδια αρχή έγγραφο διατύπωσης θέσεων,
το οποίο περιλαµβάνει την υποβληθείσα υπόθεση, τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι έχει προκύψει φορολογία, η οποία δεν είναι
σύµφωνη µε τις διατάξεις της Σύµβασης, την παρουσίαση της πρότασης της ως προς τον τρόπο επίλυσης της διαφοράς, πλήρη αιτιολόγηση
του προσδιορισµού του φόρου ή της διόρθωσης των κερδών, συνοδευόµενη από τα βασικά έγγραφα που στηρίζουν τη θέση της και από
κατάλογο όλων των άλλων εγγράφων που έχουν χρησιµοποιηθεί για τη διόρθωση, µαζί µε επιβεβαίωση ότι το αίτηµα υποβλήθηκε
εµπρόθεσµα, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 της Σύµβασης και αναφορά στην ηµεροµηνία έναρξης της διετούς περιόδου του άρθρου 7 παρ.
1 της Σύµβασης (όπως αυτή ορίζεται σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 10 της παρούσας).

3. Το έγγραφο διατύπωσης θέσεων δεν κοινοποιείται στον αιτούντα.

4. Σε περίπτωση που η ελληνική αρµόδια αρχή λαµβάνει αίτηµα υπαγωγής σε ΔΑΔ από αλλοδαπή αρµόδια αρχή, απαντά στο έγγραφο
διατύπωσης θέσεων της αλλοδαπής αρµόδιας αρχής µε έγγραφο της, στο οποίο διατυπώνεται η συµφωνία ή η διαφωνία της µε τις απόψεις της
αλλοδαπής αρχής.

5. Το έγγραφο διατύπωσης θέσεων εγκρίνεται, πριν την αποστολή του, από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

6. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε δύνανται, κατά περίπτωση, να συστήνονται ειδικότερες οµάδες εργασίας µε τη συµµετοχή και άλλων
υπηρεσιών ή εκπροσώπου του Ειδικού Νοµικού Γραφείου Δηµοσίων Εσόδων, εκτός της ΔΕΛ, για την αντιµετώπιση ειδικότερων ζητηµάτων
που ανακύπτουν στο πλαίσιο της ΔΑΔ.

`Αρθρο 10
 Αποτέλεσμα της ΔΑΔ

1. Η συµφωνία µεταξύ των Συµβαλλόµενων Κρατών για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας µπορεί να επιτευχθεί είτε µε τη µορφή
ανταλλαγής επιστολών µεταξύ των αρµοδίων αρχών των Συµβαλλόµενων Κρατών, και µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ή µε τη µορφή
ενός κοινού εγγράφου, υπογεγραµµένου από τις αρµόδιες αρχές τους. Το αποτέλεσµα των διαβουλεύσεων της ΔΑΔ υποβάλλεται στον
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. προς έγκριση.

2. Σε κάθε περίπτωση (επίτευξη συµφωνίας ή µη), η αρµόδια αρχή ενηµερώνει µε συστηµένη επιστολή ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
τον αιτούντα για το αποτέλεσµα της ΔΑΔ, εντός µηνός από την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

3. Σε περίπτωση επίτευξης Συµφωνίας Αµοιβαίου Διακανονισµού (στο εξής ΣΑΔ) µεταξύ των αρµοδίων αρχών των Συµβαλλοµένων Κρατών,
ο αιτών ή ο νόµιµος εκπρόσωπος του, ο οποίος θα πρέπει να είναι ειδικά εξουσιοδοτηµένος, καλείται να παραστεί σε συνάντηση µε την ΔΕΛ,
προκειµένου να συναινέσει ή όχι µε το αποτέλεσµα της ΣΑΔ, εντός εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίηση.

4. Εάν ο αιτών αποδεχθεί τη ΣΑΔ, συντάσσεται και υπογράφεται από τον αιτούντα και την αρµόδια αρχή Πρακτικό Αποδοχής της ΣΑΔ. Εάν ο
αιτών δεν αποδεχθεί τη ΣΑΔ ή εάν δεν παραστεί κατά τη συνάντηση που έχει οριστεί, συντάσσεται Πρακτικό Απόρριψης της ΣΑΔ. Εν µέρει
αποδοχή της ΣΑΔ από τον αιτούντα δεν είναι εφικτή, εκτός εάν τα Συµβαλλόµενα Κράτη έχουν συµφωνήσει, από κοινού, µία τέτοια µερική
αποδοχή.

5. Σε περίπτωση αποδοχής από τον αιτούντα της ΣΑΔ, εάν έχουν ασκηθεί ένδικα βοηθήµατα ενώπιον ελληνικού δικαστηρίου, ο αιτών πρέπει
να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκοµίσει, πριν την έκδοση της Απόφασης αµοιβαίου διακανονισµού του άρθρου 11 της παρούσας,
επίσηµο αντίγραφο της κατατεθείσας στη Γραµµατεία του Δικαστηρίου έγγραφης δήλωσης παραίτησης από το δικόγραφο και το δικαίωµα της
προσφυγής για τα ζητήµατα τα οποία επιλύονται µε τη ΣΑΔ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 143 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας,
ακόµα και στις περιπτώσεις που το αίτηµα έχει υποβληθεί σε αλλοδαπή φορολογική αρχή.

6. Κατόπιν της αποδοχής ή απόρριψης από τον αιτούντα της ΣΑΔ, η ΔΕΛ ενηµερώνει την αλλοδαπή αρµόδια αρχή. Σε περίπτωση αποδοχής,
ανταλλάσσονται τα τελικά επιβεβαιωτικά έγγραφα.

7. α. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο τα Συµβαλλόµενα Κράτη δεν καταλήξουν σε συµφωνία εντός της προβλεπόµενης, από το
άρθρο 7 παρ. 1 της Σύµβασης Διαιτησίας, διετούς προθεσµίας, ακολουθεί το στάδιο της διαιτησίας. Οι αρµόδιες αρχές των εµπλεκόµενων
κρατών υποχρεούνται να συστήσουν µια Συµβουλευτική Επιτροπή, η οποία θα είναι αρµόδια να γνωµοδοτήσει σχετικά µε τον τρόπο εξάλειψης
της διπλής φορολογίας, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της Σύµβασης Διαιτησίας. Η σύσταση της Συµβουλευτικής Επιτροπής δεν είναι δυνατή εάν
δεν προσκοµισθεί από τον φορολογούµενο επίσηµο αντίγραφο της κατατεθείσας στη Γραµµατεία του Δικαστηρίου έγγραφης δήλωσης
παραίτησης από το δικόγραφο και το δικαίωµα της προσφυγής, για τα ζητήµατα τα οποία παραπέµπονται στη Συµβουλευτική Επιτροπή,
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σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 143 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, ακόµα και στις περιπτώσεις που το αίτηµα έχει υποβληθεί σε
αλλοδαπή φορολογική αρχή (άρθρο 7 παρ. 3 Σύµβασης).

β. Η διετής περίοδος αρχίζει την µεταγενέστερη των ακόλουθων ηµεροµηνιών:

i) της ηµεροµηνίας κοινοποίησης της πράξης προσδιορισµού του φόρου, η οποία οδήγησε στη διόρθωση,

ii) της ηµεροµηνίας παραλαβής από την αρµόδια αρχή της αίτησης και των ελάχιστων απαιτούµενων στοιχείων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της
παρούσας.

Η διετής προθεσµία µπορεί να παραταθεί ύστερα από συµφωνία των αρµόδιων αρχών και των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων. Η υποχρέωση
των αρµοδίων αρχών για σύγκληση της συµβουλευτικής επιτροπής δεν ισχύει, σε περίπτωση που το εθνικό τους δίκαιο δεν επιτρέπει την
παρέκκλιση των διοικητικών αρχών από τις δικαστικές αποφάσεις.

8. Οποιαδήποτε συµφωνία επιτευχθεί, εφαρµόζεται ανεξάρτητα από τις προθεσµίες που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο των
συµβαλλοµένων Κρατών (άρθρο 6 παρ. 2 της Σύµβασης).

`Αρθρο 11
 Απόφαση Αμοιβαίου Διακανονισμού

1. Η αρµόδια αρχή, στηριζόµενη στο Πρακτικό Αποδοχής της αµοιβαίας συµφωνίας, εκδίδει µε βάση αυτό εντός τριάντα (30) ηµερών από την
υπογραφή του, και αφού προσκοµιστεί η δήλωση παραίτησης του άρθρου 10 παρ. 5 της παρούσας, απόφαση επί της ΣΑΔ, η οποία
υπογράφεται από τον Διοικητή της Α.ΑΔ.Ε. Η απόφαση κοινοποιείται νόµιµα, µαζί µε το αντίγραφο του πρακτικού σε όλα τα εµπλεκόµενα
µέρη, καθώς και στη φορολογική υπηρεσία η οποία είναι αρµόδια για την εκτέλεσή της. Η Απόφαση Αµοιβαίου Διακανονισµού δεν υπόκειται
σε ενδικοφανή προσφυγή ή οποιοδήποτε ένδικο βοήθηµα.

2. Η απόφαση της προηγούµενης παραγράφου περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής:

α. Τα στοιχεία του αιτούντος προσώπου (ονοµατεπώνυµο/επωνυµία, Α.Φ.Μ., αρµόδια Δ.Ο.Υ. διεύθυνση, στοιχεία νοµίµου εκπροσώπου)
καθώς και τα στοιχεία των συνδεδεµένων προσώπων/µερών που συµµετέχουν στις υπό εξέταση συναλλαγές.

β. Αναφορά στο περιεχόµενο και την ηµεροµηνία του αιτήµατος.

γ. Αναφορά στο Συµβαλλόµενο Κράτος και στην αλλοδαπή φορολογική αρχή, µε την οποία διεξήχθη η ΔΑΔ.

δ. Περιληπτική αναφορά στο περιεχόµενο του τελικού εγγράφου, στο οποίο διατυπώθηκε η συµφωνία µεταξύ των αρµοδίων αρχών των
Συµβαλλόµενων Κρατών.

ε. Αναφορά στο Πρακτικό Αποδοχής της αµοιβαίας συµφωνίας.

στ. Τον τρόπο εφαρµογής της συµφωνίας.

ζ. Το ότι δεν υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή ή οποιοδήποτε ένδικο βοήθηµα.

3. Για κάθε φορολογικό έτος εκδίδεται ξεχωριστή απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Είναι δυνατή η σώρευση αποφάσεων για περισσότερα
έτη στο ίδιο έγγραφο.

4. Οι αποφάσεις επί της ΣΑΔ δεν δηµιουργούν προηγούµενο για την επίλυση µεταγενέστερων παρόµοιων υποθέσεων.

`Αρθρο 12
 Διασφάλιση απορρήτου - Δημοσιότητα

1. Ως προς τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια της ΔΑΔ, εφαρµόζονται οι διατάξεις περί ανταλλαγής πληροφοριών τόσο
των εκάστοτε οικείων ΣΑΔΦ όσο και των Ν. 4170/2013 και 4378/2016 καθώς και οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί επαγγελµατικού και
φορολογικού απορρήτου.

2. Οι αποφάσεις Αµοιβαίου Διακανονισµού δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε., µε ανωνυµοποίηση των στοιχείων του
φορολογούµενου. Εάν ο φορολογούµενος διαφωνεί µε τη δηµοσίευση του συνόλου της Απόφασης, δηµοσιεύεται περίληψη αυτής, µε
περιεχόµενο την περιγραφή του ζητήµατος, το αντισυµβαλλόµενο Κράτος, τα φορολογικά έτη, στα οποία αφορά η Απόφαση και η νοµική
βάση αυτής.

`Αρθρο 13
 Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει για αιτήµατα αµοιβαίου διακανονισµού, που υποβάλλονται από τη δηµοσίευση της και µετά. Εκκρεµή αιτήµατα επιλύονται,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.



5/9/2017 ΠΟΛ. 1129/2017 (23/8/2017)-Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού, σύμφωνα με τη «Σύμβαση μεταξύ των…

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=F5AC69A4933FA600.1D031AEA53&version=2017/08/23 7/7

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2017 
 Ο Διοικητής 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


