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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η φορολογική και τελωνειακή ψηφιοποίηση, οι καθαρές τιμές στις συναλλαγές μεταποίησης και
λιανεμπορίου και οι μέθοδοι τιμολόγησης μεταξύ μητρικής και θυγατρικών επιχειρήσεων (transfer
pricing) απασχόλησαν  τη συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΕ με τον Διοικητή της ΑΑΔ, Γ. Πιτσιλή, στα
γραφεία του Συνδέσμου, χθες Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συνάντηση διεξήχθη σε άριστο κλίμα επιβεβαιώνοντας τη στενή
συνεργασία του Συνδέσμου με την Ανεξάρτητη Αρχή και συζητήθηκαν θέματα της επιχειρηματικής
κοινότητας που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.

Με την έναρξη της τοποθέτησής του ο κ. Διοικητής δήλωσε τη στήριξη της Ανεξάρτητης Αρχής στον
κόσμο του επιχειρείν με τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου της καθώς μέσω της πλατφόρμας
myBusinessSupport χορηγήθηκαν οι οικονομικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της
υγειονομικής κρίσης. Συνεχίζοντας, ο κ. Διοικητής τόνισε τα πλεονεκτήματα που παρέχει στη
συνεργασία με τις επιχειρήσεις η ψηφιοποίηση της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης και η
ψηφιακή αναβάθμιση των εσωτερικών υποδομών της ΑΑΔΕ. 

Κατά την παρέμβασή του ο Πρόεδρος του ΣΒΕ κ. Α. Σαββάκης ευχαρίστησε τον κ. Διοικητή για τη
συνεχή υποστήριξή του στη διευκόλυνση του επιχειρείν και παρουσίασε  διεξοδικά το μείζον ζήτημα του
καθεστώτος των συναλλαγών ανάμεσα στις εταιρίες μεταποίησης και λιανεμπορίου επανερχόμενος
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

στην πρόταση του Συνδέσμου οι τιμές πώλησης των προμηθευτών να πραγματοποιούνται στην καθαρή
τιμή και να διαχωρίζονται από τις λοιπές παροχές. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης τα μέλη του ΣΒΕ αναφέρθηκαν σε επιμέρους θέματα που προβληματίζουν
τις επιχειρήσεις και αφορούν:

στους κανόνες και τις μεθόδους τιμολόγησης των συναλλαγών μεταξύ μητρικής και θυγατρικών
επιχειρήσεων (transfer pricing), και 
στην αναγνώριση των εξόδων μετακίνησης του προσωπικού καθώς, εξαιτίας της υγειονομικής
κρίσης δημιουργήθηκε η ανάγκη χρήσης ιδιωτικών μεταφορικών μέσων, με αποτέλεσμα να αυξηθεί
κατακόρυφα το ύψος της σχετικής δαπάνης. 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη συμφωνία συνεργασίας των ομάδων εργασίας του ΣΒΕ και των
στελεχών της ΑΑΔΕ για την περαιτέρω εξειδίκευση και επίλυση των παραπάνω θεμάτων. 
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