
Αριθ. ΙΕ/4488/467 
Εξειδίκευση των κριτηρίων για τον καθορισµό του περιθωρίου κέρδους των επιχειρήσεων 

του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄). 
 
1. Ηµεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες που επιθυµούν να υπαχθούν στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, 
όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3427/2005, πρέπει γιά όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες τους, ήτοι 
συµβουλευτικές, κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, ελέγχου ποιότητας παραγωγής προϊόντων, 
διαδικασιών και υπηρεσιών, κατάρτισης µελετών, σχεδίων και συµβάσεων, διαφήµισης και 
µάρκετινγκ, επεξεργασίας στοιχείων λήψης και παροχής πληροφοριών και έρευνας και ανάπτυξης, 
να αναζητούν αντιπροσωπευτικό δείγµα σύγκρισης, που θα αποτελείται από τουλάχιστον 5 
οµοειδείς και µη συνδεδεµένες µε την αιτούσα εταιρείες και οι οποίες θα πρέπει: 

α) Να διαθέτουν δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία για τις τρεις τελευταίες χρήσεις και να είναι 
όλες κερδοφόρες. 

β) Να παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους (εκτός Οµίλου), και να έχουν την έδρα τους σε κράτη − µέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του ΟΟΣΑ. 

γ) Να παρέχουν παρεµφερείς υπηρεσίες µε την αιτούσα 

2. Το δείγµα σύγκρισης θα αναζητείται σε τράπεζες πληροφοριών οικονοµικών στοιχείων, βάσει 
των παρεχόµενων υπηρεσιών, ανάµεσα σε Ελληνικές εταιρείες, εταιρείες άλλων χωρών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του ΟΟΣΑ, που έχουν δηµοσιευµένα οικονοµικό στοιχεία για τις τρεις 
τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις ή τις αµέσως προηγούµενες. Ακόµη, θα πρέπει να παρέχεται 
αιτιολόγηση των κριτηρίων επιλογής του εκάστοτε δείγµατος σύγκρισης. Ενδεικτικά, τέτοια 
κριτήρια µπορεί να είναι ο κλάδος δραστηριότητας του οµίλου, η γεωγραφική περιοχή που παρέχει 
τις υπηρεσίες τις η αιτούσα, το µέγεθος της κλπ. 

3. Σε περίπτωση που δεν µπορεί να εξευρεθεί αντιπροσωπευτικό δείγµα σύγκρισης για τις 
παρεχόµενες από την αιτούσα υπηρεσίες, το δείγµα θα συµπληρώνεται µε οικονοµικά στοιχεία 
εταιρειών που εντάσσονται σε παρεµφερή µε την αιτούσα κλάδο και ασχολούνται κατά κύριο λόγο 
µε παρεµφερή µε την αιτούσα δραστηριότητα. 

4. Για τον προσδιορισµό του εφαρµοστέου ποσοστού κέρδους θα λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος 
τριετίας των ποσοστών κερδών επί των εσόδων των εταιριών του δείγµατος. Εν συνέχεια, βάσει 
του µέσου όρου ποσοστών κέρδους κάθε εταιρείας του δείγµατος και του αριθµού εταιρειών που 
περιλαµβάνονται σε αυτό, θα προσδιορίζεται για το δείγµα αυτό, σύµφωνα µε την Στατιστική 
θεωρία, η τιµή του πρώτου τεταρτηµορίου (25%), της διαµέσου (50%) και του τρίτου 
τεταρτηµορίου (75%) και θα γίνεται η αναγωγή των αντίστοιχων τιµών σε ποσοστά κέρδους επί 
των εξόδων. 

5. Αν η αιτούσα παρέχει περισσότερες της µίας υπηρεσίες θα αναζητείται δείγµα σύγκρισης για τα 
επί µέρους είδη υπηρεσιών και θα εξευρίσκεται ο σταθµισµένος µέσος όρος των τιµών των τριών 
τεταρτηµορίων όλων των δειγµάτων, βάσει του συνολικού κόστους µισθοδοσίας που αντιστοιχεί σε 
κάθε είδος υπηρεσίας. 

6. Το εφαρµοζόµενο ποσοστό κέρδους σε κάθε υπαγόµενη στον παραπάνω νόµο εταιρεία θα 
επανεξετάζεται ανά πενταετία, ή νωρίτερα, εφόσον διαφοροποιούνται σηµαντικά οι συνθήκες 
αγοράς. Το αργότερο µε την λήξη κάθε πενταετίας, που θα συµπληρώνεται µε αφετηρία την 
ηµεροµηνία έκδοσης της υπουργικής απόφασης υπαγωγής, υποχρεούται η αιτούσα να υποβάλλει 
επικαιροποιηµένα συγκριτικά στοιχεία. 

7. Οι υπηρεσίες σε άλλες εταιρείες του οµίλου θα παρέχονται, από τις αιτούµενες την υπαγωγή 
στον α.ν. 89/1967, βάσει µεταξύ τους σύµβασης, στην οποία θα γίνεται ακριβής περιγραφή των 
υπηρεσιών. 


