ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΚΑΗ
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΤΠΔΡΑΚΣΗΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΚΑΗ ΞΔΠΛΤΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟ
(ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ)

ηεο
ΚΑΣΗΑΠΖ ΑΘΑΝΑΗΑ
Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Παπαλαζηαζίνπ Ησάλλεο

Τπνβιήζεθε σο απαηηνύκελν γηα ηελ απόθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο ζηελ
„Διεγθηηθή θαη Δθαξκνζκέλε Λνγηζηηθή‟

Ηνύληνο 2011

ύλνςε (abstract)
ηελ παξνχζα κειέηε γίλεηαη κία πξνζπάζεηα νινθιεξσκέλεο παξνπζίαζεο ηνπ ζχγρξνλνπ
θαηλνκέλνπ ησλ ππεξάθηησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο, επξέσο γλσζηήο θαη σο μέπιπκα ρξήκαηνο. Μέζσ ησλ ζηαδίσλ δηαδηθαζίαο
γηα «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» θαη ζχκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθήο Γξάζεο
πξνεμέρνπζα ζέζε έρνπλ νη ππεξάθηηεο –(offshore) εηαηξίεο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα
απφ ηα ηξία ζηάδηα «μεπιχκαηνο ρξήκαηνο». Δπίζεο εθηελήο αλαθνξά γίλεηαη ζηνπο ηξφπνπο
αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ νδεγία KYC (know your customer).
Αξρηθά επηρεηξείηαη κία ηζηνξηθή αλαδξνκή πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζεί ε εμέιημε ηνπ
θαηλνκέλνπ ησλ offshore εηαηξηψλ δηαρξνληθά ελψ ηαπηφρξνλα δίδεηαη κία ζεηξά ελλνηνινγηθήο
πξνζέγγηζεο απηνχ. ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη βαζηθέο
κνξθέο ησλ εμσρψξησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη νη ηξφπνη ψζηε λα επηιερζεί ε πην θαηάιιειε
δηθαηνδνζία ψζηε λα ηδξπζεί ε ππεξάθηηα εηαηξεία ρξεηάδεηαη δχζθνιε θαη ηδηαηηέξσο
πξνζερηηθή έξεπλα. Ο ηδηφκνξθνο ηξφπνο θνξνιφγεζεο ησλ ππεξάθηησλ επηρεηξήζεσλ
παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά φπσο θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν απηέο ιεηηνπξγνχλ.
Έπεηηα επηρεηξείηαη κία ηζηνξηθή αλαδξνκή πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζεί ε εμέιημε ηνπ
θαηλνκέλνπ δηαρξνληθά ελψ ηαπηφρξνλα δίδεηαη κία ζεηξά ελλνηνινγηθήο πξνζέγγηζεο απηνχ.
Γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο ζθνπνχο πνπ εμππεξεηεί ε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο θάζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ αλαπηχζζεηαη θαη ζηηο δηάθνξεο ηερληθέο πνπ
εθαξκφδνληαη γηα ηελ επίηεπμή ηεο.
ηε ζπλέρεηα κειεηάηαη ε δηεζλήο αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ην επξσπατθφ αιιά θαη ην
παγθφζκην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα θαζψο θαη ηα ζεζκηθά φξγαλα πνπ ζρεκαηίζηεθαλ γηα ηελ
δεκηνπξγία κίαο λνκνζεηηθήο αζπίδαο πξνζηαζίαο ηεο λνκηκφηεηαο. Αλαθέξνληαη νη βαζηθέο
νδεγίεο θαη ξπζκίζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε ηεο Τθειίνπ, ζηα πιαίζηα ηεο
δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο θαη αληαπνδνηηθφηεηαο θαη παξαηίζεηαη ελδεηθηηθά ην λνκνζεηηθφ
πιαίζην κέζα ζην νπνίν θηλνχληαη νξηζκέλεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ.
ηελ ειιεληθή λνκνζεζία γίλεηαη εθηελήο παξνπζίαζε ησλ λνκνζεηεκάησλ πνπ πθίζηαληαη
απφ ην 1990 θαη κεηά, ελψ ιεπηνκεξήο αλαθνξά γίλεηαη ζηνλ Ν. 3681/2008 θαη ζηηο αιιαγέο
πνπ επέθεξε ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα λνκνζεηήκαηα. Όζνλ αθνξά ηα ρξεκαηνπηζησηηθά
ηδξχκαηα, παξνπζηάδνληαη νη ππνρξεψζεηο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο,
ii

ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή αδηθεκάησλ πνπ ζπληζηνχλ
ζηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ
πνιηηηθή Kyc (know your customer).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΤΠΔΡΑΚΣΗΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ-ΔΗΑΓΩΓΖ
1.1 Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο θαη θξηηήξηα ίδξπζεο
O φξνο "ππεξάθηηεο" ζρεηίδεηαη κε ηε ζχγρξνλε πξνέιεπζε ηνπ εηαηξηθνχ θαηλνκέλνπ. Οη
ππεξάθηηεο εηαηξίεο έρνπλ επηλνεζεί απφ Αγγινζάμνλεο θαη Βξεηαλνχο γηα ηνλ ιφγν απηφ
πνιιέο ηέηνηεο δηθαηνδνζίεο βξίζθνληαη ζε παιαηέο βξεηαληθέο απνηθίεο. Ζ αξρηθή επηλφεζε
ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ ζρεηηδφηαλ κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πνιηηηθψλ θηλδχλσλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, αιιά ζηε ζπλέρεηα γλψξηζαλ κεγάιε αλάπηπμε
παξάιιεια κε ηε δεκηνπξγία πνιπεζληθψλ θαη θπξίσο δηεζληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ νξγαληζκψλ.
ήκεξα πεξηζζφηεξα απφ 50% ησλ θεθαιαίσλ πνπ δηαθηλνχληαη παγθνζκίσο πεξλά απφ
ππιψλεο θνξνινγηθψλ θαηαθπγίσλ. Ο θιάδνο ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ έρεη θπξίαξρε ζέζε
ζηνπο ηνκείο ηεο λαπηηιίαο, αεξνπνξίαο, αιιά θαη ησλ αζθαιίζεσλ. Απφ ην 2000 θαη κέζα ζε
κία δεθαεηία κφλν έρεη παξαηεξεζεί ε ζχζηαζε πάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην ππεξάθηησλ
εηαηξηψλ. Ο φξνο ππεξάθηηεο, φπσο ρξεζηκνπνηείηαη δηεζλψο είλαη offshore, αιιά δελ έρεη
επαξθή δεκνηηθφηεηα θαζψο δελ πεξηιακβάλεη επεηξσηηθά θξάηε πνπ ιεηηνπξγνχλ σο
θνξνινγηθνί παξάδεηζνη ζε αληίζεζε κε ην λεζί ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. ηελ Διιεληθή
Γιψζζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη φξνη ηζνδχλακα ελλνηνινγηθά, φπσο εμσρψξηεο ή ππεξπφληηεο
εηαηξίεο.
Ζ ππεξάθηηα εηαηξία (ζηα αγγιηθά: offshore company) δηαθέξεη ζε δχν θπξίσο ζεκεία απφ
άιιεο αιινδαπέο (on shore ) εηαηξίεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ εμ νξηζκνχ δηάζηαζε κεηαμχ ηνπ
ηφπνπ φπνπ ηδξχεηαη αιιά θαη ηνπ ηφπνπ πνπ ιεηηνπξγεί θαζψο θαη ζηελ επηινγή δηθαίνπ ηνπ
θξάηνπο ηδξχζεσο πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη σο θνξνινγηθφο παξάδεηζνο.1
Μηα ζπλήζεο offshore εηαηξεία έρεη ηελ κνξθή κηαο Δηαηξίαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, θαη
κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ραξαθηεξηζκέλε σο ππεξάθηην θέληξν. ηελ
Διιάδα αλαθνξηθά κε ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο έρεη δνζεί ν νξηζκφο ηεο offshore εηαηξίαο
σο έμεο: «σο εμσρψξηα εηαηξία ελλνείηαη ε εηαηξία πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ζε αιινδαπή ρσξά
θαη κε βάζε ηελ λνκνζεζία ηεο δξαζηεξηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζε άιιεο ρψξεο θαη

1

Λενληάξεο Μ. (2004), «„Έλλνηα ηεο εμσρψξηαο εηαηξίαο», «Γεληθφ ινγηζηηθφ ζρέδην», Δθδφζεηο ΠΑΜΗΟ,
Αζήλα.

1

απνιακβάλεη ηδηαίηεξα επλντθήο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο.» (Ν. 2238/1994,Άξζξν 31.1 πεξ.
ζη.)2.
Γηα ηελ εγγξαθή εηαηξεηψλ ζηηο κε εγθαηεζηεκέλεο θαηαζηαηηθά ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη
φια ηα παξαθάησ θξηηήξηα θαηά ην Offshore Company Law:Theory, Regulations& Operation 3.


Οη ππεξάθηηεο εηαηξίεο πξέπεη λα ζπζηήλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο
θαλνληζκνχο ησλ δηθαηνδνζηψλ ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ.



Οη ππεξάθηηεο εηαηξίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα ζε κηα απφ ηηο
ρψξεο «θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο».



Οη εξγαζίεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ ζα πξέπεη λα
δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά εθηφο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο (θνξνινγηθνχ
θαηαθπγίνπ) θαη ζπλεπψο φια ηα εηζνδήκαηα ηνπο λα πεγάδνπλ απνθιεηζηηθά απφ ηηο
εξγαζίεο ηνπο απφ ην εμσηεξηθφ.



Δλψ δελ επηηξέπεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο λα πξνζθέξνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο
εληφο ηεο επηθξάηεηαο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, είηε ζε κφληκνπο θαηνίθνπο, είηε ζε
αιινδαπνχο, κπνξνχλ λα δηνηθνχληαη θαη λα έρνπλ κφληκε εγθαηάζηαζε ζηηο πην πάλσ
ρψξεο.

1.2 Υαξαθηεξηζηηθέο ηδηόηεηεο ππεξάθηηαο εηαηξίαο4
Σν θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ ππεξάθηησλ εηαηξεηψλ είλαη ν ζπλδπαζκφο ηεο
εμνηθνλφκεζε ρξήκαηνο, ηεο ηαρχηεηαο θαη ηηο ερεκχζεηαο. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ
εηαηξεηψλ απηψλ είλαη ε θνξναπνθπγή , ηδηφηεηα πνπ δελ δειψλεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ίδξπζεο.
Οη ππεξάθηηεο εηαηξίεο κπνξνχλ λα ζπζηήλνληαη πνιχ γξήγνξα, κε ηδηαηηέξσο ρακειφ θφζηνο ,
ειάρηζην εηαηξηθφ θεθάιαην θαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο δηαηππψζεηο. Ο ηδηνθηήηεο παξακέλεη
αλψλπκνο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ηδηνθηήηεο κηαο ππεξάθηηαο εηαηξίαο επηζπκνχλ
εκπηζηεπηηθφηεηα, κπνξεί λα νξηζηεί έλαο αληηπξφζσπνο πνπ ιεηηνπξγεί σο δηαρεηξηζηήο , ν
νπνίνο εκθαλίδεηαη θαη δηελεξγεί φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξίαο ζην φλνκα ηνπ άιια γηα ηνλ
ινγαξηαζκφ ησλ πξαγκαηηθψλ ηδηνθηεηψλ. Ζ αξρή πνπ αλαιακβάλεη ηελ ίδξπζε θαη
θαηαρψξηζε ησλ ππεξάθηησλ εηαηξεηψλ ζα πξέπεη λα δηαθπιάμεη ηελ αλσλπκία ησλ ηδηνθηεηψλ
θαη ησλ κεηφρσλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ εηαηξηψλ. Σα ζηνηρεία, εμνηθνλφκεζε ρξήκαηνο –
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ηαρχηεηα – ερεκχζεηα, βέβαηα δελ είλαη νη κφλνη παξάγνληεο πνπ σζνχλ ηνπο επηρεηξεκαηίεο λα
πξνρσξήζνπλ ζηελ ίδξπζε κηαο ππεξάθηηεο εηαηξίαο. ηηο ππεξάθηηεο εηαηξίεο παξέρνληαη
πνιιά λνκηθά, νηθνλνκηθά θαη θνξνινγηθά θίλεηξα κε απψηεξν ζθνπφ ηε ζπζζψξεπζε
θεθαιαίσλ ζηελ ρψξα εγθαηάζηαζεο ηεο εηαηξίαο.
Καζνξηζηηθά θξηηήξηα γηα ηελ ίδξπζε θαη δηαηήξεζε κηαο ππεξάθηηαο εηαηξίαο είλαη έμεο:


χζηαζε ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ρακειφ θφζηνο, ειάρηζην απαηηνχκελν
εηαηξηθφ θεθάιαην θαη πεξηνξηζκέλεο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο.



Απφιπηε αλσλπκία ησλ πξαγκαηηθψλ κεηφρσλ.



χζηαζεο ηεο εηαηξίαο κε έλαλ κφλν κέηνρν, εθφζνλ ην επηζπκεί.



Απνθπγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θνξνινγηθνχ δηθαίνπ, θαζψο δελ ηζρχεη ην «πφζελ εζρεο»
θαη δελ επηβαξχλνληαη κε ηεθκήξηα γηα ηελ απφθηεζε θαη ηελ δηαηήξεζε πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ, εθφζνλ έρεη πξνβιεθζεί ε αληίζηνηρε εηζαγσγή ζπλαιιάγκαηνο ζην φλνκα
ηεο ππεξάθηηαο εηαηξίαο. Με ηελ ρξήζε ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ είλαη δπλαηφλ επίζεο
λα κεησζεί ζεκαληηθά ή λα απνθεπρζεί εληειψο θαηαβνιή θφξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ κεηαβίβαζε θαη θαηνρή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, φπσο ν θφξνο θιεξνλνκηάο , ν
θφξνο δσξεάο ν θφξνο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, ν θφξνο κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο
θαη ν θφξνο γνληθήο παξνρήο.



Απνθπγή θφξνπ ηφθσλ θαηαζέζεσλ αιιά θαη θφξνπ κεξηζκάησλ.



Απνπζία ζπλαιιαγκαηηθψλ πεξηνξηζκψλ.



Άθξσο ηξαπεδηθφ απφξξεην θαη πξνζηαζία απφ ηνπο ειέγρνπο.



Παξέθθιηζε απφ ην

θιεξνλνκηθφ δίθαην. ηηο ππεξάθηηεο εηαηξείεο κπνξεί λα

παξαθάκςεη θαλείο ηηο δηαηάμεηο λφκηκεο κνίξαο αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα
ππεξάθηηα κνξθψκαηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο θαηά ηελ
επηζπκία ηνπ δηαζέηε.


Γπλαηφηεηα κεηαθνξάο πιενλαζκάησλ θαη θεξδψλ

απφ ηηο ρψξεο κε πςεινχο

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο ζε δηθαηνδνζίεο κε ρακειή ή αλχπαξθηε θνξνινγία.


Απνθπγή εθαξκνγήο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ
πξνηίζεληαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη λα απαζρνιήζνπλ πξνζσπηθφ ζην εμσηεξηθφ , ε
δεκηνπξγία κηαο ππεξάθηηαο εηαηξίαο , απαιιάζζεη πνιιέο θνξέο ηνλ επηρεηξεκαηία απφ
θάζε ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή άιισλ εξγνδνηηθψλ
εηζθνξψλ.
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Γπλαηφηεηα απνθπγήο δέζκεπζεο ηηο αηνκηθήο πεξηνπζίαο. Ηδξχεηαη κηα ππεξάθηηα
εηαηξία ζηελ νπνία κεηαβηβάδεηαη έλα κεγάιν κέξνο ηεο πξνζσπηθήο πεξηνπζίαο ηνπ
ηδξπηή δηαζθαιίδνληαο ηνλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν απφ ηε δηεθδίθεζε θάπνηνπ
αληθαλνπνίεηνπ δαλεηζηή.



Απνθπγή δηεθδηθήζεσλ ζπδχγσλ ζηελ πεξίπησζε αγσγήο δηαδπγίνπ.

1.3 Μεηνλεθηήκαηα5
Παξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξάθηησλ εηαηξεηψλ πνπ ηηο θαζηζηνχλ ηφζν δειεαζηηθέο γηα
ηνπο επηρεηξεκαηίεο, εκθαλίδνπλ θαη ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά
γηα ηνπο κεηφρνπο.


ηηο ππεξάθηηεο εηαηξείεο απαγνξεχεηαη σο επί ην πιείζηνλ ε δηεμαγσγή εξγαζηψλ ή ε
δηαηήξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ δηθαηνδνζία εληφο ηεο νπνίαο ζπζηάζεθαλ αλ θαη
απηφ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δηθαηνδνζία, ζηελ νπνία εληάζζνληαη θαη ζην
είδνο ηεο εηαηξείαο.



πρλά ππάξρνπλ νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο, πνπ
κία ππεξάθηηα εηαηξεία κπνξεί λα αζθεί ,ρσξίο λα ππάξρεη ε αλάγθε γηα θάπνηα άδεηα.
Πξαθηηθά θάηη ηέηνην δελ δηαθέξεη απφ ην εγρψξην εκπφξην, θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ
ηξαπεδψλ αζθνχλ θαη

ππεξάθηηεο δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη

ε πιεηνλφηεηα ησλ

αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ θφζκνπ είλαη ππεξάθηηεο εηαηξείεο κε εμαξηεκέλε
αζθάιηζε.


ηα έγθξηηα ππεξάθηηα θέληξα Ζ δένπζα επηκέιεηα ηείλεη λα είλαη απζηεξφηεξε απφ ηηο
πεξηζζφηεξεο εγρψξηεο πεξηνρέο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ γηα λα αλνίμεη θάπνηνο
ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ζην φλνκα κηαο ππεξάθηηαο εηαηξείαο, ζηα πιαίζηα ηεο
ζπκκφξθσζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο, ε ηξάπεδα απαηηεί ηα
έγγξαθα ηαπηνπνίεζεο απφ ηνπο ππνγξάθνληεο ζην ινγαξηαζκφ θαη κπνξεί λα απαηηεί
επηπξφζζεηα κία ή πεξηζζφηεξεο επαγγεικαηηθέο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο απφ θάπνηνλ
πιεξεμνχζην, ινγηζηή ή αθφκα θαη ηξαπεδίηε πνπ γλσξίδεη ηελ εηαηξεία θαη ηελ
δξαζηεξηφηεηά ηεο.



Κάπνηεο ρψξεο έρνπλ λνκνζεζία θαηά ηνπ θνξνινγηθνχ παξαδείζνπ πνπ θάλεη
δπζθνιφηεξε ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ζηηο ρψξεο απηέο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε κηαο
ππεξάθηηαο εηαηξείαο.
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Γηα ηελ πεξίπησζε φπνπ ν κέηνρνο κηαο ππεξάθηηαο εηαηξείαο απνβηψζεη, είλαη
απαξαίηεην ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο λα έρεη ηε δηαζήθε ηνπ εηζεγκέλε πξνο επηθχξσζε
ζηελ ππεξάθηηα δηθαηνδνζία, πξνζζέηνληαο έηζη

θφζηνο, θαζπζηέξεζε αιιά θαη

ηαιαηπσξία θαηά ηε δηαρείξηζε πεξηνπζίαο ηνπ ζαλφληνο

1.4 Κπξηόηεξεο Φξήζεηο
Οη λφκηκεο ρξήζεηο ησλ ππεξάθηησλ εηαηξεηψλ ζρεηίδνληαη πξσηίζησο κε ην δηεζλέο εκπφξην,
ηδίσο φηαλ ν ηδηνθηήηεο δελ έρεη κφληκε θαηνηθία, ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ,
ηελ δεζκεπκέλε αζθάιηζε θαη ηελ θαηαρψξηζε ζαιακεγψλ. Δπίζεο πεξηιακβάλνπλ πξνζηαζία
ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, πξνγξακκαηηζκφο δηαδνρήο, απφξξεην (κε πνηληθέο αζρνιίεο) θαη
θνξναπνθπγή
Ηζηνξηθά, νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ
ήηαλ ή έρνπλ γίλεη θαη παξάλνκεο. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο, ε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ, ε θνξνδηαθπγή, νη απάηεο (πεξηιακβαλνκέλεο θπξίσο
ηεο απάηεο ησλ επελδπηψλ) αιιά θαη ε πξνζηαζία απφ ηηο ηξέρνπζεο ή κειινληηθέο απαηηήζεηο
πηζησηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ θαη ησλ ζπδχγσλ)

1.5 Φαξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξάθηησλ εηαηξεηώλ6
Σα άξζξα ηνπ θαηαζηαηηθνχ είλαη ηα ζεκειηψδε έγγξαθα γηα ηελ χπαξμε ηεο ππεξάθηηαο
εηαηξείαο. Πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξέζηαηα ηα δηθαηψκαηα ησλ κειψλ ηεο εηαηξείαο
,νη ζηφρνη θαη νη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο , ην είδνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο θαζψο θαη ην
θεθάιαηφ ηνπ. Δπίζεο απαξαίηεην είλαη ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο πνπ εθδίδεηαη κφλν απφ ηνλ
Έθνξν Δηαηξεηψλ θαη ιεηηνπξγεί σο απφδεημε φηη ε εηαηξεία. πθίζηαηαη. Ο αληηπξφζσπνο ζα
πξέπεη λα έρεη άδεηα θαη λα αλαιακβάλεη ζε νξηζκέλν βαζκφ επζχλε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ηεο εηαηξείαο.
Γηα λα απινπνηεζεί δηνηθεηηθά ή λα παξακείλεη ε αλσλπκία ηεο ζα πξέπεη ν εηαηξηθφο πάξνρνο
λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ππνβάιιεη ππνςεθηφηεηα ψζηε λα θαηέρεη κεηνρέο γηα ηνλ
ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ, θαη λα κπνξεί λα ελεξγεί θαηά ηελ εληνιή ηνπ .Οη εθπξφζσπνη
είλαη ηα άηνκα πνπ δηαρεηξίδνληαη ηηο θαζεκεξηλέο ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο. ε πνιιέο
δηθαηνδνζίεο γηα ηηο εηαηξείεο γίλεηαη λα είλαη νη δηεπζπληέο ησλ άιισλ εηαηξεηψλ. Οη εηαηξείεο
6
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παξνρήο ππεξεζηψλ ζε ππεξάθηηεο δηθαηνδνζίεο πξνζθέξνπλ ζπρλά δηεπζπληέο, κε ηελ
πξνυπφζεζε λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο ειέγρνπλ θαη λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο.
Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη επηζθηαζκέλνη δηεπζπληέο απνηεινχλ ην θπξίαξρν κέξνο ηεο
ππεξάθηηαο εηαηξίαο θαζψο έρεη απνδεηρζεί φηη ν επίζεκα δηνξηζκέλνο δηεπζπληήο ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ελεξγεί απιψο σο θεξέθσλν ησλ άιισλ πνπ αθνινπζεί ηπθιά ηηο
νδεγίεο ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ηα δηθαζηήξηα θξίλνπλ φηη νη δηεπζπληέο πνπ δίλνπλ
εληνιέο, ειέγρνπλ πξαγκαηηθά ηελ εηαηξεία, θαη φηη νη επψλπκνη δηεπζπληέο απιψο δέρνληαη ηηο
απνθάζεηο. Ζ γξακκαηεία ηεο εηαηξείαο έρεη ηελ ππεπζπλφηεηα λα δηαζθαιίδεη φηη ε εηαηξεία
πιεξνί ηηο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο. Οη λφκηκεο εγγξαθέο ππάξρνπλ αθνχ ε εηαηξεία είλαη
ππνρξεσκέλε λα θαζνξίδεη ζηα κεηξψα ηεο νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία. Οη
ππνρξεσηηθέο εγγξαθέο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ρψξα ζε ρψξα, φπσο θαη ην επίπεδν πξφζβαζεο
ηνπ θνηλνχ ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα αξρεία. Σα αξρεία πνπ απαηηνχληαη
πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ηα κεηξψα ησλ κειψλ ηνπο , ησλ
δηεπζπληψλ, ησλ ζηειερψλ αιιά θαη ηα έμνδα. Ζ δηαηήξεζε βηβιίσλ είλαη επηβάιιεηαη θαη νη
δηεπζπληέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηεξνχλ ηα πεπξαγκέλα ζε ινγηζηηθά βηβιία.7

1.6 Βαζηθέο Μνξθέο8
Δηαηξίεο Υαξηνθπιαθίνπ
Οη ππεξάθηηεο εηαηξείεο ραξηνθπιαθίνπ ή επελδχζεσλ, πνπ εγθαζίζηαληαη ζε θέληξα πέξαλ
ησλ εγρψξησλ , ζρεηίδνληαη κε ηελ κεζνδνινγία ελφο δηεζλνχο θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα λα
ρξεκαηνδνηεζνχλ νη ππεξάθηηεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπληεινχληαη ζε
ηξίηεο ρψξεο κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ ζε κηα ππεξάθηηα εηαηξία, ε νπνία είηε έρεη
ππνθαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ, είηε έρεη ζηελ θαηνρή ηεο κεηνρέο ησλ δηεζλψλ ζπγαηξηθψλ
εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηξίηεο ρψξεο. Ζ ππεξάθηηα εηαηξία κπνξεί επίζεο λα
ιεηηνχξγεη σο εηαηξία- εθθαζαξηζηήο γηα ηα θέξδε πνπ πξνέξρνληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο ζε
ηξίηεο ρψξεο, γηα ηελ ζπζζψξεπζε θεξδψλ, ηελ επαλεπέλδπζε ησλ θεξδψλ αιιά θαη ηνλ
θνξνινγηθφ ζρεδηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ.

7
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Δηαηξίεο Παξνρήο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
Μηα εηαηξία παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ππάγεηαη

ζε ππεξάθηηα ρψξα

ιεηηνχξγεη σο θαλάιη πνπ δηνρεηεχεη δάλεηα ζε μέλε ζπγαηξηθή εηαηξία. Μέζσ ηεο ρξήζεο κηαο
ππεξάθηηαο

εηαηξίαο

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ

ππεξεζηψλ

παξέρεηαη

ε

δπλαηφηεηα

απνηειεζκαηηθήο κεηαθίλεζεο θεξδψλ απφ ηελ ζπγαηξηθή (δαλεηνιήπηξηα), πνπ ππφθεηληαη ζε
πςεινχο ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο ζηε ππεξάθηηα δηθαηνδνζία κε ηδηαηηέξσο ρακειή
θνξνινγία. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν ηφθνο θαη δφζεηο γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ πξνο ηελ
ππεξάθηηα εηαηξία κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηεο εηαηξίαο
πνπ ιακβάλεη ην δάλεην. Έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα απηήο ηεο ηερληθήο είλαη φηη ε ρψξεο πνπ
ζηεγάδεηαη ε δαλεηνιήπηξηα εηαηξεία ζα επηβάιινπλ ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ ζε πνζφ ηνπ
ηφθνπ ηνπ δαλείνπ. Έηζη γηα λα απνθεπρζεί ή θαη λα κεησζεί αθφκα ε παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ
πνπ πξνθχπηεη , φηαλ ε δαλεηνιήπηξηα εηαηξία πιεξψλεη ηφθν ζην εμσηεξηθφ, κπνξεί λα
κεζνδεπηεί ε θαηεχζπλζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ δαλείνπ πξνο θηιηθέο δηθαηνδνζίεο (ρψξεο) , πνπ
δηαζέηνπλ ηηο θνξνινγηθέο ζπκβάζεηο , νη νπνίεο

απαιιάζζνπλ ή κεηψλνπλ αθφκα ηνπο

παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο. Αξθεηέο ππεξάθηηεο δηθαηνδνζίεο δελ επηβάινπλ λα δηαηεξνχληαη
ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζηηο εηαηξίεο παξνρήο
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ λα έρνπλ ειάρηζην χςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ. Έηζη νη εηαηξίεο
παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ είλαη κεγαιχηεξεο ζεκαζίαο , ζηε πεξίπησζε φπνπ
κηα ρψξα έρεη πςεινχο ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο εηζνδήκαηνο αιιά θαη κεξηζκάησλ. Με ηελ
απνπιεξσκή ησλ ηφθσλ δελ κεηψλνληαη κφλν ηα θνξνινγεηέα θέξδε ηεο δαλεηνιήπηξηαο
εηαηξίαο αιιά θαη ηα πξνο απνπιεξσκή κεξίζκαηα ηεο.
Δηαηξείεο αδεηώλ θαη δηθαησκάησλ
Μηα άιιε ρξήζε ππεξάθηηεο εηαηξείαο είλαη θαη απηή ηνπ ρνξεγνχ αδεηψλ δηθαησκάησλ ζε κηα
μέλε ζπγαηξηθή εηαηξία. Σα δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο, ζήκαηα, ζπγγξαθηθά δηθαηψκαηα, ήρνο,
εηθφλεο, επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο θαη άιια πνπ γίλνληαη κέζσ πεξηνδηθψλ πιεξσκψλ γηα ην
δηθαίσκα

ρξήζεο

βηνκεραληθήο

θαη

πλεπκαηηθήο

ηδηνθηεζίαο,

ιεηηνπξγνχλ

θαη

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ πνιιέο δηθαηνδνζίεο ζαλ ελνίθην, δειαδή ζαλ έμνδα απνκείσζεο ηεο
θνξνινγεηέαο χιεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Έηζη κεηαθέξνληαη θέξδε θαη ζπγθεληξψλνληαη
θεθάιαηα ζηελ ππεξάθηηα εηαηξία.
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Δκπνξηθέο εηαηξείεο
Δίλαη νη εηαηξίεο δξαζηεξηνπνίεζεο θαηά θχξην ιφγν ζην εηζαγσγηθφ θαη εμαγσγηθφ εκπφξην. Ζ
ρξήζε ηεο ππεξάθηηαο εηαηξίαο ζρεηίδεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή κε ηελ απνηειεζκαηηθή
κεηαθνξά θεξδψλ απφ κηα ρψξα κε πςειή θνξνιφγεζε ζε κηα ρψξα κε ρακειή θνξνιφγεζε,
ζρεκαηίδνληαο κεραληζκνχο εκπνξηθψλ ηξηγψλσλ. Σα ζρήκαηα απηά ζπλήζσο ιεηηνπξγνχλ κε
ζπγθεθξηκέλε ξνή φπνπ κηα εκπνξηθή εηαηξία πνπ πξαγκαηνπνηεί εμαγσγέο θαη εηζαγσγέο
ηδξχεη ηελ ππεξάθηηα εηαηξία, πνπ ιεηηνπξγεί θαη σο δηακεζνιαβεηήο κεηαμχ ηνπ πσιεηή
θαζψο θαη ηνπ αγνξαζηή. Όηαλ ε ηδξχηξηα επηρείξεζε εηζάγεη ν πξνκεζεπηήο ζηέιλεη ηα
εκπνξεχκαηα άκεζα ζηελ ηδξχηξηα θαη εθδίδεη ην ηηκνιφγην ζην φλνκα ηεο ππεξάθηηαο εηαηξίαο
, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ηηκνινγεί ηελ ηδξχηξηα επηρείξεζε ζε κία ηηκή πξνζαπμεκέλε. Δπίζεο
αλ ε κεηξηθή επηρείξεζε εμάγεη, ην εκπφξεπκα απνζηέιιεηαη ζηνλ αγνξαζηή αιιά ε κεηξηθή
ηηκνινγεί ηελ ππεξάθηηα κε ηηκή ρακειφηεξε απηή ηε θνξά θαη έπεηηα απηή ηηκνινγεί ηνλ
αγνξαζηή. Έηζη ε κεηξηθή επηρείξεζε θαηαθέξλεη λα κεηψζεη ηα θέξδε πνπ ζα έπξεπε λα
εκθαλίζεη θαη επηπξφζζεηα ζπζζσξεχεηαη θεθάιαην ζην ινγαξηαζκφ ηεο ππεξάθηηαο εηαηξίαο.
Δηαηξείεο Παξνρήο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ
ηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηα ππεξάθηηαο

κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη θαη έλαο

νιφθιεξνο φκηινο, απνηεινχκελνο απφ ηελ κεηξηθή θαη ηηο δηάθνξεο ζπγαηξηθέο κε
δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ δξνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Ο βαζηθφο έιεγρνο θαη ε
δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο εθηειείηαη κέζσ κηαο εμσρψξηαο εηαηξίαο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ
δηνίθεζεο αιιά θαη ηεο δηαρείξηζεο. Μέζσ απηνχ ηνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο κπνξνχλ λα
πξνζθέξνληαη πεξηζζφηεξα εκπνξηθά πιενλεθηήκαηα αιιά θαη λα ζπγθεληξψλνληαη ζην
ζχλνιφ ηνπο νη δηνηθεηηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο ιεηηνπξγίεο ζε έλα εληαίν θνξέα. Με ηελ ίδξπζε
θεληξηθψλ γξαθείσλ δηνίθεζεο ζε κηα Offshore ρψξα απφ θνξνινγηθή άπνςε κπνξεί λα
πξνθχςεη κηα ηερληθή γηα ηελ κεηαθνξά θεξδψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηνίθεζεο – δηαρείξηζεο
ελφο νκίινπ εηαηξηψλ αλαιακβάλνληαη απφ ηελ ππεξάθηηα εηαηξία παξνρήο δηνηθεηηθψλ
ππεξεζηψλ θαη ακείβεηαη κε πνζνζηά επί ησλ θεξδψλ ηνπ νκίινπ. Ζ ππεξάθηηα εηαηξία γηα ηα
ζπγθεθξηκέλα θέξδε (ακνηβέο) ηεο δελ θνξνινγείηαη ή θάπνηεο θνξέο θνξνινγείηαη κε πνιχ
ρακειφ ζπληειεζηή.
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Ναπηηιηαθέο Δηαηξείεο
Μέζσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ offshore θέληξσλ έρνπλ ζεζπηζηεί ζεκαληηθά επλντθέο ξπζκίζεηο
γηα ηηο εηαηξείεο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ λαπηηιία(πεξηιακβαλφκελεο ηεο ελνηθίαζεο
ζθαθψλ αιιά θαη ηεο λαχισζεο). Οη ρψξεο απηέο δίλνπλ ζεκαληηθά θίλεηξα ζηηο λαπηηιηαθέο
εηαηξίεο ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηε ρξήζε ησλ ζεκαηψλ επθαηξίαο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζε
κηα εγθαηεζηεκέλε εηαηξία πνπ δελ είλαη κφληκα εγθαηεζηεκέλε λα πξνρσξήζεη ζε λενιφγεζε
κε ζχληνκεο θαη φρη ηδηαηηέξα απζηεξέο δηαδηθαζίεο, αιιά κε ηδηαίηεξα ρακειφ θαη
αληαγσληζηηθφ θφζηνο γηα ηα πινία, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζεκαία ηνπ εμσρψξηνπ θέληξνπ
(ρψξαο).Σα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηέηνηαο κνξθήο εθκεηάιιεπζε ηνπ πινίνπ απφ κηα
ππεξάθηηα εηαηξία ππνβάιινληαη ζε πνιχ ρακειή θνξνινγία.
Δκπηζηεύκαηα
Ζ ηδέα ησλ trust έρεη εμειηρζεί σο λένο ηξφπνο πξνζηαζίαο ηεο πεξηνπζίαο. ε έλα trust
ζπκβαιιφκελνη είλαη αξρηθά ν δηαζέηεο (settlor),ν νπνίνο κεηαθέξεη ηα πεξηνπζηαθά ηνπ
ζηνηρεία ζε trust, ν δηαρεηξηζηήο (trustees), ηνπ νπνίνπ ε δξαζηεξηφηεηα είλαη ε δηνίθεζε ηνπ
trust, ν ζεκαηνθχιαθαο (custodian) θαη ν δηθαηνχρνο (beneficiary) πνπ απνθνκίδεη ηα νθέιε
ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ trust. Σν trust κε έρνληαο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα δελ κπνξεί
λα έρεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φιε ηνπ ε πεξηνπζία είλαη εθρσξεκέλε ζηνλ δηαρεηξηζηή πνπ
κπνξεί λα είλαη είηε θπζηθφ πξφζσπν είηε εηαηξία. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ trust κπνξεί
λα είλαη αθίλεηα, κεηξεηά θαζψο θαη αιιά αμηφγξαθα. Έλα trust κπνξεί λα ζπζηαζεί κε
εγγξαθή ζπκθσλία. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ν δηαζέηεο θαη ν δηθαηνχρνο είλαη ν ίδηνο.
Σν trust αλαγλσξίδεηαη θπξίσο απφ ρψξεο πνπ αθνινπζνχλ ην Αγγινζαμνληθφ δίθαην ελψ ζηηο
ρψξεο πνπ βαζίδνληαη ζε Γαιινγεξκαληθφ κνληέιν, φπσο είλαη θαη ε Διιάδα δελ αλαγλσξίδνπλ
θαζφινπ ην trust. ηηο πεξηζζφηεξεο εμσρψξηεο δηθαηνδνζίεο παξέρεηαη

ε δπλαηφηεηα

ζηέγαζεο ζε trust. Ζ πεξηζζφηεξν ζπλεζηζκέλε αηηία ρξήζεο ησλ ππεξάθηησλ trust είλαη ν
πεξηνξηζκφο πξφζβαζε γηα πιεξνθφξεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ δηαζεηψλ γηα λα απνθεπρζνχλ νη
δηαηάμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην μέπιπκα ρξήκαηνο αιιά θαη ηεο θνξαπνθπγήο.9

9

Lucy Komisar, Bringing Business Back Ashore: Buenos Aires issues world‟s first ban on offshore shell
companies, Corp Watch, Απξίιηνο 2005.
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Δηαηξείεο Δπελδύζεσλ
Σα θεθάιαηα πνπ ζπγθεληξψλνληαη κέζσ ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ επελδχζεσλ ζα κπνξνχζαλ
λα επελδπζνχλ θαη λα ζηαινχλ νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν. Με πξνζεθηηθή επηινγή εμσρψξηαο
δηθαηνδνζίαο επηηξέπεηαη λα επελδπζνχλ θεθάιαηα ζε ρψξεο κε πςεινχο ζπληειεζηέο
θνξνιφγεζεο θαζψο απηέο έρνπλ ζπλάςεη θνξνινγηθέο ζπκβάζεηο κε θάπνην ππεξάθηην
θέληξν.
Σξαπεδηθέο Δηαηξείεο
Σα ηειεπηαία ρξφληα πνιιά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζε ππεξάθηηεο δηθαηνδνζίεο έρνπλ θαηαθέξεη
λα θαζηεξσζνχλ σο θνξνινγηθά θαηαθχγηα. Πνιιά ηδξχκαηα είλαη ζπγαηξηθέο κεγάισλ
δηεζλψλ ηξαπεδψλ. Σν ζεκαληηθφ ηνπο πιενλέθηεκα είλαη λα

θαηαβάιινπλ ηφθνπο

απαιιαγκέλνπο απφ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ. Πέξαλ απηνχ κπνξνχλ λα αζρνινχληαη θαη κε
δηεζλή ρξεκαηνδφηεζε απφ πξνλνκηαθέο βάζεηο (εμσρψξηα θέληξα) , ε νπνία δελ ππφθεηηαη ζε
ζπλαιιαγκαηηθνχο ειέγρνπο.
Δηαηξείεο Αληηπξνζώπεπζεο
ηηο εηαηξίεο αληηπξνζψπεπζεο ε εγρψξηα εηαηξία ελεξγεί σο αληηπξφζσπνο ηεο εμσρψξηαο
εηαηξίαο .Οη εμσρψξηεο εηαηξίεο απνβιέπνπλ ζπλήζσο ζηελ κείσζε ησλ θνξνινγνχκελσλ
πνζψλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη θάπνηεο θνξέο ζην μέπιπκα καχξνπ
ρξήκαηνο. Με απηή ηελ αηηηνινγία νη ρψξεο πνπ ζίγνληαη απφ ηελ αλαθεξφκελε κέζνδν
απνθπγήο ηνπ θφξνπ ζέιεζαλ λα αληηδξάζνπλ ζεζπίδνληαο εηδηθνχο λνκνζεηηθνχο θαλφλεο γηα
λα δηαζθαιηζηεί ε ζχιιεςεο ηεο θνξνινγεηέαο χιεο θαη ε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ εκπνδίσλ
γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ. Ζ Διιάδα πξνζπάζεζε λα αληηκεησπίζεη ην
θαηλφκελν ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ κε ηνλ Ν. 3091/2002, φπνπ φζνη ζπλαιιάζζνληαη κε
ππεξάθηηεο εηαηξίεο δελ θαηαθέξλνπλ λα αλαγλσξίζνπλ ηηο δαπάλεο αιιά θαη ηηο απνζβέζεηο
γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ απηέο φπσο επίζεο θαη κε ηελ επηβνιή εηδηθνχ
εηήζηνπ θφξνπ ζε πνζνζηφ 3 % επί ηηο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ. Σν
δηεζλέο θεθάιαην πξνζπάζεζε λα αληαπνθξηζεί ζηα λέα λνκνζεηηθά δεδνκέλα κέζσ ησλ
επηρεηξήζεσλ ηεο αληηπξνζψπεπζεο κε έδξα ζε θάπνηα ρψξα κε κεγάιν δίθηπν ζπκβάζεσλ γηα
ηελ απνθπγή δηπιήο θνξνινγίαο φπσο π.ρ. ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα
ηέηνηνπ είδνπο εηαηξηψλ είλαη ε αληηπξνζψπεπζε ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ. Γηαδηθαζηηθά, ε
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εθπξφζσπνο εηαηξία ζπλάπηεη κε ηελ ππεξάθηηα εηαηξία έλα ζπκθσλεηηθφ αληηπξνζψπεπζεο ,
ζην νπνίν νξίδεηαη ε ακνηβή ηεο σο πξνκήζεηα ζηηο ζπλαιιαγψλ ζε πνζνζηφ χςνπο 3%-5%.
Δηαηξείεο Αζθαιίζεσλ
Πνιινί δηεζλείο νξγαληζκνί έρνπλ πξνρσξήζεη ζηελ πξαθηηθή ζπλδπαζκνχ ελφο trust πνπ ήδε
πθίζηαηαη, ην νπνίν δελ είλαη λέν offshore πξντφλ, κε κία λέα πνιηηηθή αζθάιηζεο , πνπ παξ‟
φια απηά δελ είλαη λέν onshore πξντφλ. Σα δπν απηά πξντφληα φηαλ ζπλδπάδνληαη δίλνπλ λέεο
επθαηξίεο. Δλψ ζηελ αζθάιηζε δίλεηαη έλα ζεκαληηθφ αζθάιηζηξν, ην πξαγκαηηθφ θφζηνο
αζθάιεηαο είλαη έλα κηθξφ κέξνο ηνπ θαηαβιεζέλησο πνζνχ. Μεηά ηελ αζθάιηζε ε
αζθαιηζηηθή εηαηξία ηνπνζεηεί ην ππφινηπν πνζφ ζε ζπλδπαζκφ κε δηθά ηεο επελδπηηθά
θεθάιαηα ζε επελδχζεηο ρακεινχ θίλδπλνπ θαη πξνβαίλεη ζε παζεηηθή δηαρείξηζε, δειαδή
απιά ειέγρεη ηηο απνδφζεηο. Έηζη κε ηελ πνιηηηθή απηή ζρεκαηίδεηαη έλα ραξηνθπιάθην πνπ
πεξηιακβάλεη ρξήκαηα θαη ινηπέο κνξθέο επελδπηηθψλ πξντφλησλ, φπσο κεηνρέο, νκνινγίεο,
παξάγσγα ρξήκαηα νηθνλνκηθά πξντφληα, νκφινγα θηι.
Αθίλεηα
ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα ε πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε ρξήζε ησλ ππεξάθηησλ εηαηξεηψλ είλαη
ε αγνξά θαζψο θαη ε δηαρείξηζε αθηλήησλ. Γηα λα πξνρσξήζεη κηα ππεξάθηηα εηαηξία ζε αγνξά
αθηλήηνπ, ζα πξέπεη ην θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ κε ηελ
ηδηφηεηα ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξίαο, λα έρεη εθνδηαζηεί κε κηα πιήξε ζεηξά εγγξάθσλ ηα
νπνία απνδεηθλχνπλ ηε λφκηκε ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο βάζεη ηνπ δηθαίνπ ηεο έδξαο ηεο ,σο
εθείλε ηε ζηηγκή ηε ιεηηνπξγία θαη κε ιχζε ηεο θαζψο θαη ηελ πιήξε πιεξεμνπζηφηεηα ηνπ
πξνζψπνπ πνπ εκθαλίδεηαη γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ αγνξάο. ηελ
Διιάδα ε κίζζσζε θαη ηδηφρξεζε αθηλήησλ απφ κφλα ηνπο δελ δεκηνπξγνχλ κφληκε
εγθαηάζηαζε, κηα πνπ ε κεηαγελέζηεξε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο θαη σο εθ
ηνχηνπ φιεο ηεο πεξηνπζίαο ηεο ηφζν ηεο θηλεηήο φζν θαη ηεο αθίλεηεο δελ είλαη εχθνιν λα
γίλεη αληηιεπηή απφ ηηο θνξνινγηθέο Αξρέο.
Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε
Ζ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε είλαη ζθφπηκε φηαλ έρνπλ ζπζζσξεπηή θεθάιαηα ζην φλνκα ηεο
ππεξάθηηαο εηαηξίαο ζην εμσηεξηθφ θαη ππάξρεη ε επηζπκία γηα ηνλ ν επαλαπαηξηζκφο ηνπο ζηνλ
ηφπν πνπ εδξεχεη ε ηδξχηξηα επηρείξεζεο.

Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε ππεξάθηηα εηαηξία αγνξάδεη

ζην φλνκα ηεο φπνηα κεραλήκαηα ρξεηάδεηαη ε ηδξχηξηα ηεο θαη ηα κηζζψλεη κε ηελ ζεηξά ηεο
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ζηελ ηειεπηαία. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε ηδξχηξηα επηρείξεζε απνθηά ηνλ εμνπιηζκφ πνπ
ρξεηάδεηαη κε ηα θνλδχιηα πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηή ζην εμσηεξηθφ ρσξίο λα πξέπεη λα ηα
θνξνινγήζεη θαη επηπξφζζεηα ην θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ εθπίπηεη απφ ην εηζφδεκα ηεο
ηδξχηξηαο επηρείξεζεο κε ηελ κνξθή ησλ θαηαβαιινκέλσλ κηζζσκάησλ.

1.7 Κξηηήξηα επηινγήο ππεξάθηηνπ ζρήκαηνο
Γηα λα επηιερζεί ε πην θαηάιιειε δηθαηνδνζία ψζηε λα ηδξπζεί ε ππεξάθηηα εηαηξεία ρξεηάδεηαη
δχζθνιε θαη ηδηαηηέξσο πξνζερηηθή έξεπλα. Ζ επηινγή ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζπλάξηεζε κε
ηνπο ζθνπνχο ηνπ επηρεηξεκαηία ζε ζρέζε κε ηελ offshore. Tα θξηηήξηα ζηα νπνία ζα βαζηζηεί
ε επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο δηθαηνδνζίαο ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζε μερσξηζηή βάζε ζε
θάζε πεξίπησζε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ:


ηαζεξόηεηα ζε πνιηηηθό θαη νηθνλνκηθό επίπεδν ζηελ ρώξα δηθαηνδνζίαο.

Ζ ζηαζεξφηεηα απηή αθνξά ηελ ηζρχνπζα αιιά θπξίσο ηεο θνξνινγηθή λνκνζεζία πνπ
παξέρεη ζηνλ επηρεηξεκαηία ηελ δπλαηφηεηα λα πξνρσξήζεη ζε καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ ρσξίο
ην θφβν λα αλαηξαπεί απφ αιιαγέο .


Δπέιηθηε θαη ζύγρξνλε λνκνζεζία.

ηελ ρψξα πνπ ζα επηιεγεί ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη λα ηζρχνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν
απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη λα ππάξρνπλ φζν πην ιίγνη
πεξηνξηζκνί γίλεηαη ζρεηηθά κε ηελ θξαηηθή επνπηεία, ηελ δηνίθεζε θαζψο επίζεο θαη ηε
ιεηηνπξγία ηεο offshore.εκαληηθφ γηα ηελ επηινγή κηαο ρψξαο είλαη λα πξνβιέπεηαη ε
ζχζηαζε κηαο ππεξάθηηαο απφ έλαλ κφλν κέηνρν.


Φνξνινγηθέο δηεπθνιύλζεηο.

Σν θπξηφηεξν θξηηήξην ζηελ επηινγή είλαη ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο ηεο αληίζηνηρεο
δηθαηνδνζίαο πνπ δηέπεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο ππεξάθηηαο εηαηξίαο, γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε
θαη αλ πξννξίδεηαη απηή. Σν θνξνινγηθφ θαζεζηψο πνπ γίλεηαη πφινο έιμεο γηα ηηο εηαηξείεο
ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ηνλ θφξν δηαλνκήο ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο , ηνλ θφξν θεξδψλ
απφ δηάζεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ππεξαθηηαο εηαηξίαο , ηνλ θφξν κεηαβίβαζεο κεηνρψλ
ηεο εηαηξίαο , ηνλ θφξν ηεο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ, ηελ απνπζία ηνπ πφζελ έζρεο ζηελ
αγνξά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αιιά θαη ηελ λνκηκνπνίεζε ησλ εζφδσλ, ηελ απαιιαγή
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απφ θφξνπο δσξεάο , θιεξνλνκηάο, κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ θαη γνληθήο παξνρήο. Σα θίλεηξα
ζρεηηθά κε ηελ θνξνινγία πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο
νινθιεξψλνληαη απφ δηάθνξεο δηεπθνιχλζεηο θαη παξνρέο φπσο εθπηψζεηο θαηά ηελ ελνηθίαζε
θαη αγνξά ηνπ γξαθείνπ , απαιιαγέο απφ δαζκνχο-ηέιε, απαιιαγή απφ ππνρξεψζεηο
θαηαβνιήο ησλ εξγνδνηηθψλ θαζψο θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ , θνξνινγηθέο απαιιαγέο γηα
ηελ αγνξά απηνθηλήησλ θ.α.


Ύπαξμε ζπκβάζεσλ απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο

Κάπνηα ππεξάθηηα θέληξα δηαζέηνπλ έλα δίθηπν ζπκβάζεσλ απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο ελψ
θάπνηα δελ δηαζέηνπλ ηέηνηεο ζπκβάζεηο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ρψξεο κε κεδεληθνχο
θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο δελ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ζπκβάζεηο , ελψ νη 31 ρψξεο κε ρακειή
αιιά φρη αλχπαξθηε θνξνινγία κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νθέιε θαη απφ ηηο δηαθξαηηθέο
ζπκβάζεηο. Ζ ρξεζηκφηεηα ησλ δηκεξψλ ζπκβάζεσλ ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη πξνζθέξνπλ
δπλαηφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ επηηξέπεη ηελ εμαγσγή αιιά θαη ηνλ
επαλαπαηξηζκφ θεθαιαίσλ κε κηθξή θαη θακία θνξά κεδεληθή θνξνινγηθή επηβάξπλζε.


Απόξξεην

Όζνη ζθνπεχνπλ λα ηδξχζνπλ ππεξάθηηεο εηαηξείεο επηζπκνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ αλσλπκία
ηνπο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ δηθαηνδνζία πνπ ζα επηιερζεί
έρνπλ ηα ερέγγπα ερεκχζεηαο πνπ παξέρνληαη θξαηηθά πξνο ηνπο κεηφρνπο ησλ ππεξάθηησλ
εηαηξηψλ. Πξέπεη φκσο λα ιεθζεί ππφςε φηη ε άλεπ κέηξσλ ιεηηνπξγηθή ειεπζεξία κηαο
δηθαηνδνζίαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνθαιεί έληνλεο ππφλνηεο φηη παξέρνληαη πεξηζψξηα γηα
δηεμαγσγή παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη λα ραξαθηεξηζηεί ε δηθαηνδνζία σο αλαμηφπηζηε.
Έηζη είλαη πηζαλφ λα ζπλαληήζεη δπζθνιίεο ζηηο ζπλαιιαγέο κε δηάθνξνπο θνξείο ζε
θνξνινγηθά επππφιεπηα θξάηε. Δμίζνπ κεγάιεο ζεκαζίαο είλαη θαη ε χπαξμε πιήξνπο
ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ, πνπ πξνζηαηεχεη απφ δηάθνξνπο ειέγρνπο.
Πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα θξηηήξηα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ θαη άιινη παξάγνληεο
φπσο είλαη ε χπαξμε ηνπ θαινχ θαη νκαινχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο , ην θφζηνο ίδξπζεο θαη
δηαηήξεζεο κηαο ππεξάθηηαο εηαηξίαο ,ε δηάδνζε ησλ ηερλνινγηψλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ ζηελ
ρψξα θ.α.
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1.8 Αληηδξάζεηο ζηε ρξήζε ησλ ππεξάθηησλ εηαηξεηώλ
Σα νθέιε αιιά θαη ηα θελά πνπ επηηξέπεη ην λνκηθφ πιαίζην ζην νπνίν ζηεξίδνληαη νη
ππεξάθηηεο εηαηξείεο δεκηνπξγνχλ πνιιέο αληηδξάζεηο, νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη θπξίσο γχξσ
απφ ηα βαζηθά θαηλφκελα πνπ ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη είλαη ε θνξνδηαθπγή, ε
θνξναπνθπγή θαη δηάβξσζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, ην μέπιπκα
ρξήκαηνο(ηε λνκηκνπνίεζε ησλ εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο) θαζψο θαη ηελ
επηξξνή πνπ αζθνχλ νη ππεξάθηηεο εηαηξίεο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο.
Φνξναπνθπγή - θνξνδηαθπγή θαη δηάβξσζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ αλαπηπγκέλσλ
ρσξώλ
Καζψο ηα αλαπηπγκέλα θξάηε πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηε ρξήζε ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ
σο νρεκάησλ γηα θνξναπνθπγε – θνξνδηαθπγή , ιακβάλνπλ ηζρπξφηεξα κέηξα γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ θα ηελ εμάιεηςε ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ απηέο παξέρνπλ ζε λνκνζεηηθφ αιιά θαη
ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν. Ζ θνξνδηαθπγή ζρεηίδεηαη κε ην ζχλνιν ησλ παξαλφκσλ ελεξγεηψλ ησλ
ηδησηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ πξνζβιέπνπλ ζηελ κείσζε ή εμάιεηςε ησλ θνξνινγηθψλ ηνπο
ππνρξεψζεσλ. Αληίζεηα ε θνξαπνθπγε αθνξά εθείλεο ηηο ελέξγεηεο κέζσ ησλ νπνίσλ
απνβιέπνπλ ζηελ κείσζε ή θαη ζηελ εμάιεηςε ηεο θνξνινγηθήο ηνπο ππνρξέσζεο, επηιέγνληαο
ιχζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζε ιάζε ή αθφκα θαη θελά ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. ηα πιαίζηα
ηεο ΔΔ κέζσ ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηα θξάηε-κέιε
αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζηακαηήζνπλ λα παξέρνπλ θαη κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ λα
πεξηνξίζνπλ ζηαδηαθά θάζε θνξνινγηθφ κέηξν πνπ θαζηεξψλεη ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν ρακειά
επίπεδα θνξνιφγεζεο , ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κεδεληθήο θνξνιφγεζεο, ζε ζρέζε κε
επίπεδα πνπ ηζρχνπλ θαλνληθά ζην εθάζηνηε θξάηνο – κέινο.
Σν Ξέπιπκα Υξήκαηνο – Ννκηκνπνίεζε παξάλνκσλ εζόδσλ
ρεηηθά κε ηελ εκπινθή ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ ζην μέπιπκα ρξήκαηνο θαζψο θαη ζηε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλνπηηθά ζην ζεκείν απηφ ζα γίλεη
αλαθνξά ζηνλ λφκν. 2331/1995 βάζεη ηνπ νπνίνπ ε θίλεζε θεθαιαίσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη
κέζσ ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο θαη ηνπο ειέγρνπο ηνπ λφκνπ
απηνχ. Δθηελήο αλαθνξά ζην ζέκα ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ
απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ζα γίλεη ζε επφκελα θεθάιαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο
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Όζνλ αθνξά ηε ρξεζηκνπνίεζε ππεξάθηησλ εηαηξεηψλ ζην μέπιπκα ρξήκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ
βηβιηνγξαθία10 δηαθξίλεηαη ζε ηξία ζηάδηα: ε φηη αθνξά ηελ πξψηε θάζε, απηή ηεο
«ηνπνζέηεζεο», ν ξφινο ησλ εηαηξεηψλ offshore είλαη πεξηνξηζκέλνο. Έρεη θαηαγξαθεί κηα
ηερληθή, φπνπ θάπνηνο είλαη ηδηνθηήηεο κηαο εηαηξείαο «βηηξίλαο» κε απφιπηα λφκηκν
αληηθείκελν (εζηηαηφξην, θαηάζηεκα πψιεζεο ελδπκάησλ θ.ι.π.) θαη θαηαζέηεη ζην ινγαξηαζκφ
ηα λφκηκα θέξδε καδί κε ην παξάλνκν ρξήκα. ηε δεχηεξε θάζε ηνπ «ζηνηβάγκαηνο», φπνπ
ζεκαζία έρεη ε κεγάιε θηλεηηθφηεηα ηνπ ρξήκαηνο γηα λα ραζεί ν ζχλδεζκνο ηνπ κε ηελ πεγή
θαη ηηο ξίδεο ηνπ, έρεη θαηαγξαθεί ην εμήο : εθεί πνπ ηα θεθάιαηα έρνπλ θαηαηεζεί ζε κηθξά
πνζά ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, πνπ κεκνλσκέλα δελ θηλνχλ αλεζπρία ιφγσ ρακεινχ
κεγέζνπο, αιιά ζπλνιηθά ζα απνηεινχζαλ αληηθείκελν αλαθνξάο απφ ηηο Σξάπεδεο, βξίζθεη ηε
ζέζε ηεο ε ππεξάθηηα εηαηξεία, νη κεηνρέο ηεο νπνίαο αγνξάδνληαη κε ηα ρξήκαηα απηά, θαη ε
νπνία κε ηε ζεηξά ηεο αλαιψλεηαη ζε επελδχζεηο ζην έδαθνο πνπ ζέιεη λα εηζάγεη ην
αλαθπθισκέλν ρξήκα. ηε ζπλέρεηα πσιεί θαη πάιη ζε άιιν αγνξαζηή, αγνξάδεη εθ λένπ θαη
έηζη ε νζκή ηνπ ρξήκαηνο ράλεηαη. ηελ ηειεπηαία θάζε, φπνπ ην βξψκηθν ρξήκα
κεηαιιάζζεηαη ζε «θαζαξφ» θαη επηρξίεηαη κε ηε ζθφλε ηεο λνκηκφηεηαο, νη ππεξάθηηεο
εηαηξείεο ρξεζηκεχνπλ γηα λα πξνζδψζνπλ ζην βξψκηθν ρξήκα ηελ ηαπηφηεηα πξντφληνο ή
θέξδνπο απφ κία θαζ΄ φια λφκηκε ζπλαιιαγή, φπσο ε πψιεζε αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο ηεο
offshore.
Αξρηθά νη εηαηξίεο θαληάζκαηα, επηηεινχλ ηνλ απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηεο απνξξφθεζεο ησλ
θεθαιαίσλ θαη ηνπ «απνζπζρεηηζκνχ» θεθαιαίσλ θαη πξνέιεπζεο ηνπο. Ζ ίδξπζή ηνπο
εμαληιείηαη ζε νξνζέηεζε εηθνληθψλ ξφισλ θαη ζηελ εγθαζίδξπζε ελφο ηνπηθνχ εληεηαικέλνπ,
πνπ ιεηηνπξγεί σο δηεπζπληήο θαη εθπξφζσπνο. Έπεηηα ζηηο εηαηξίεο βηηξίλεο ε ηππνινγία ηνπο
είλαη πεξηζζφηεξν ζχλζεηε αθνχ επηδίδνληαη θαη ζε λφκηκεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα
θαιχςνπλ ηηο παξάλνκεο. Οη δξάζηεο πνπ πξνζπαζνχλ λα μεπιχλνπλ ρξήκα, έρνπλ ζπλήζσο
πεξηζζφηεξεο απφ κία ηέηνηεο εηαηξείεο θαη κεηαθέξνπλ ην βξψκηθν ρξήκα απφ ηε κία ζηελ
άιιε. Δλψ, ζηηο ζπλαιιαγέο ζην Υξεκαηηζηήξην, γηα λα λνκηκνπνηήζνπλ έζνδα απφ
εγθιεκαηηθέο ή παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θπζηθά πξφζσπα,
Off shore εηαηξίεο, λνκηθά πξφζσπα.
Οη δηαδηθαζίεο γηα ηηο ζπλαιιαγέο(αγνξά κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α.Α., αγνξά κεξηδίσλ
ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, ηνπνζεηήζεηο ζε repos, αγνξά νκνιφγσλ θιπ) πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ
10

Γεκήηξηνο Μειάο «Γηεζλήο Φνξνινγηθφο ρεδηαζκφο & Τπεξάθηηεο Δπηρεηξήζεηο» Έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ
«Φνξνηερληθή θαη Θξαθηθή Πξνζέγγηζε» Ξάλζε Ηνχληνο 2010
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ρξεκαηηζηεξηαθψλ εηαηξεηψλ, εηαηξεηψλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ (Δ.Π.Δ.Τ.), θαζψο θαη απφ
εηαηξείεο ιήςεο θαη δηαβίβαζεο εληνιψλ (Δ.Λ.Γ.Δ.). Έρεη παξαηεξεζεί φηη ε έξεπλα γηα
μέπιπκα ρξήκαηνο, δπζρεξαίλεηαη φηαλ ν επελδπηήο θαη πειάηεο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο
εηαηξείαο είλαη ππεξάθηηα εηαηξεία ή θπζηθφ πξφζσπν - θάηνηθνο εμσηεξηθνχ θαη γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ ελεξγεί ζεζκηθφο επελδπηήο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε ρξεκαηηζηεξηαθή
εηαηξεία δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίδεη ην «πξνθίι» ηνπ ηειηθνχ επελδπηή.
Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ζπκπεξηθνξάο χπνπηεο γηα «μέπιπκα ρξήκαηνο» είλαη ην
«βξαρχβην» ηεο ζπλαιιαγήο, δειαδή δελ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαιιαγέο ζεκαληηθψλ πνζψλ
γηα επέλδπζε, αιιά απιψο γηα ηε λνκηκνπνίεζε, ε νπνία ζπληειείηαη κε ηελ πψιεζε ησλ
κεηνρψλ, αθφκε θαη αλ κε ηελ πψιεζε απηή πξνθχπηνπλ δεκηέο, θαζφζνλ απηφ πνπ ελδηαθέξεη
απηνχο πνπ «μεπιέλνπλ βξψκηθα ρξήκαηα» δελ είλαη ηα ρξεκαηηζηεξηαθά νθέιε αιιά ν
«εμαγληζκφο» θαη ε επαλέληαμε ηνπο ζηνπο πγηείο νηθνλνκηθνχο θχθινπο.
Ζ Δπηξξνή ησλ Τπεξάθηησλ Δηαηξηώλ ζηελ Λεηηνπξγία ηνπ Γηεζλνύο Υξήκαηνο
Σν Financial Stability Forum κειεηά ηελ επίδξαζε ησλ ππεξάθηησλ θέληξσλ ζην δηεζλέο
ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Ο νξγαληζκφο απηφο έρεη ζπζηαζεί απφ ην 1999 έρνληαο σο ζθνπφ
ηελ πξνψζεζε ηεο δηεζλνχο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο κέζσ ηεο αληαιιαγήο
πιεξνθνξηψλ αιιά θαη ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ζην επίπεδν επνπηείαο. ηα πιαίζηα ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ έρεη δηακνξθσζεί έλαο θαηάινγνο κε 37 ρψξεο πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα σο ππεξάθηηα θέληξα. Οη ρψξεο απηέο ηνπ θαηαιφγνπ δηαρσξίδνληαη ζε
ζπλεξγάζηκεο θαη κε ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο λνκνζεζίαο
θαη ησλ θαλνληζκψλ ηνπο θαη ηελ απνδνρή πξνηάζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ.

1.9 Γηθαηνδνζίεο ππεξάθηησλ εηαηξηώλ
Οη ππεξάθηηεο εηαηξίεο είλαη δπλαηφλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε δηάθνξεο δηθαηνδνζίεο. Παξαθάησ
παξαηίζεληαη νη πεξηζζφηεξν γλσζηέο ππεξάθηηεο εηαηξείεο.
Υάξηεο Τπεξάθηησλ Δηαηξηψλ11

11



Αλγθνπίια



Αλδφξξα



Αξνχκπα

Οffshore» δξαζηεξηφηεηεο, Παλ. Γνπβήο, Pressline, Αζήλα 2003
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Βαλνπάηνπ



Βεξκνχδεο



Βξεηαληθέο Παξζέλνη Νήζνη



Γηβξαιηάξ



Γθέξλζετ



Γξελάδα



Διβεηία



Ζλσκέλν Βαζίιεην



Ηνξδαλία



Κφζηα Ρίθα



Κχπξνο



Λακπνπάλ



Λίβαλνο



Ληβεξία



Μαπξίθηνο



Μνλαθφ



Μπαξκπάληνο



Μπαράκεο



Μπειίδε



Μπξνπλέη



Νέα Εειαλδία



Νεβάδα



Νεζηά Καυκάλ



Νήζνη Κνπθ



Νήζνη Μάξζαι



Νήζνο ηνπ Μαλ



Νηειάγνπεξ



Νηνπκπάη



Οιιαλδηθέο Αληίιιεο



Παλακάο



ευρέιιεο



ηγθαπνχξε



Σεξθ θαη Κάηθνο



Σδέξζετ
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Σξηληδάδ θαη Σνκπάγθν



Υνλγθ Κνλγθ

1.10 Απαγόξεπζε ησλ ππεξάθηησλ εηαηξεηώλ ζην Μπνπέλνο Άηξεο
Ζ πξψηε θξαηηθή αληίδξαζε ζε ππεξάθηηα δξαζηεξηφηεηα έγηλε κεηά απφ ππξθαγηά ην 2004
ζην λπρηεξηλφ θέληξν δηαζθέδαζεο República Cromagnon ζην Μπνπέλνο Άηξεο ζηελ
Αξγεληηλή, φπνπ θαη δηαπηζηψζεθε φηη ν ζχιινγνο αλήθε ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «shell
corporations». Σφηε ν Γεληθφο Δπηζεσξεηήο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο ηνπ Μπνπέλνο
Άηξεο, ν Ricardo Nissen, πάγσζε 20 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ηεο εηαηξείαο , θαη θαηφπηλ
απαγφξεπζε ηελ παξνπζία ζηελ ρψξα ζε φιεο ηηο ππεξάθηηεο εηαηξείεο πνπ δελ κπνξνχλ λα
απνδείμνπλ φηη έρνπλ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο ρψξεο ζηα κεηξψα ησλ
νπνίσλ είλαη εγγεγξακκέλεο,. Απηή ε απαγφξεπζε είλαη ε πξψηε πνπ εθαξκφζηεθε ζε
παγθφζκηα θιίκαθα.

1.11 Σν Παξάδεηγκα ηεο Κύπξνπ
Οη ππεξάθηηεο εηαηξίεο πνπ ηδξχζεθαλ ζηελ Κχπξν θνξνινγνχληαη επί ησλ θαζαξψλ θεξδψλ
θαη γηα ηελ αθξίβεηα νη εηαηξίεο πνπ ππήξραλ θαη ιεηηνπξγνχζαλ πξηλ ην 2002 θνξνινγνχληαη
κε ζπληειεζηή 4.25% κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2005 θαη κε 10% κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
2005. Δπίζεο γηα ηηο εηαηξίεο πνπ ηδξχζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2002 ε θνξνινγία
είλαη 4.25% γηα ηα θέξδε ηνπ 2002 θαη 10% απφ ηελ Ηαλνπαξίνπ 2003. Οη εηαηξίεο πνπ
ηδξχζεθαλ κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2003 θνξνινγνχληαη κε 10%. ήκεξα ν θνξνινγηθφο
ζπληειεζηήο ζηελ Κχπξν αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 10%. Δπηπξνζζέησο ηζρχεη φηη γηα ηα
παξαξηήκαηα ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ πνπ δηεπζχλνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ
αθαηξνχληαη εληειψο απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ εηαηξηθνχ θφξνπ ή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο.
Δπίζεο δελ θαηαβάιιεηαη θφξνο ζηα θεθαιαηνπρηθά θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ πψιεζε ή θαη
απφ κεηαβίβαζε κεηνρψλ κίαο ππεξάθηηαο εηαηξείαο. ηηο θνξνειαθξχλζεηο πξνζηίζεηαη φηη
δελ θαηαβάιιεηαη θφξνο θιεξνλνκηάο επί ηεο θιεξνλνκηθήο δηάζεζεο ησλ κεηφρσλ κίαο
ππεξάθηηαο εηαηξίαο. Μία ππεξάθηηα εηαηξεία ζηελ Κχπξν θαζψο θαη ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ
ηεο ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο δηθαηνχληαη λα απνθηήζνπλ ηα παξαθάησ είδε ρσξίο ηελ
θαηαβνιή εηζαγσγηθψλ δαζκψλ. Πξφθεηηαη γηα :


Σνλ εμνπιηζκφ γξαθείνπ



Σνλ νηθηαθφ εμνπιηζκφ
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Μεραλνθίλεηα νρήκαηα ζπγθεθξηκέλεο δαζκνινγηθήο θαηεγνξίαο

Οη ελρξήκαηεο ζπλαιιαγέο ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ εμαηξνχληαη απφ ην ΦΠΑ θαη δελ
απαηηείηαη θαη‟ επέθηαζε ε εγγξαθή ησλ εηαηξηψλ απηψλ ζε θαηαιφγνπο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ
πνπ πξέπεη λα θαηαβάινπλ ΦΠΑ. Δπίζεο νη ππεξάθηηεο εηαηξείεο δελ απαηηείηαη λα θαηαβάινπλ
θφξν ραξηνζήκαλζεο γηα έγγξαθα ζρεηηθά κε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο Κχπξνπ.
Ζ Κχπξνο θαζψο θαη άιινη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη έρεη ζπλάςεη αξθεηέο δηεζλείο ζπκβάζεηο
ψζηε λα απνθεπρζεί ε δηπιή θνξνινγία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε Γηεζλήο
χκβαζε Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο Διιάδαο –Κχπξνπ . Οη ζπκθσλίεο απηέο ,
ζπλδπαδφκελεο κε ηνπο επλντθνχο φξνπο θνξνινγίαο απφ ηνπο νπνίνπο δηέπνληαη παξέρνπλ
πνιχ ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα δηεζλή θνξνινγηθφ πξνγξακκαηηζκφ.

1.12 Δμσρώξηεο εηαηξίεο ζηελ Διιάδα
Ζ

εγθχθιηνο

δηαηαγή

1021764/10217/Β0012/ΠΟΛ.1041/05-03-2003

ηνπ

Τπνπξγείνπ

Οηθνλνκηθψλ12, θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κηα εηαηξία
σο εμσρψξηα σο εμήο:


Ο εθδφηεο ηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ δελ είλαη παξαγσγφο – θαηαζθεπαζηήο ηνπ
πξντφληνο αιιά κεζνιαβεηήο – θαηαζθεπαζηήο.



ηα εθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία (πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ) δελ αλαγξάθεηαη ν
Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) θαζφζνλ νη πεξηζζφηεξεο offshore εηαηξίεο
δε δηαζέηνπλ Α.Φ.Μ.



Ωο δηεχζπλζε ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο ζπλήζσο αλαγξάθεηαη ην «Β.Ο.» (ΒΟΥ ΟFFICE)
εηαηξία γξακκαηνθηβσηίνπ.

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί εάλ κε βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ε
εηαηξία απνηειεί πεξίπησζε εμσρψξηαο εηαηξίαο ε εγθχθιηνο νξίδεη φηη «νη επηρεηξήζεηο πνπ
πξνκεζεχνληαη πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζνπλ
απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζα ηνπο δεηεζνχλ απφ ηνλ έιεγρν». Δλδεηθηηθά, ηα ζηνηρεία απηά
είλαη ηα αθφινπζα:

12



Ηζνινγηζκφο ηεο εηαηξίαο



ηνηρεία γηα ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο

Υ. Πακπνπθεο, Οη ππεξάθηηεο εηαηξίεο ζην Διιεληθφ Ηδησηηθφ Γηεζλέο Γίθαην, ΓΔΔ 10/2001
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ηνηρεία δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξίαο

Δπηπιένλ ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα δείμνπλ εάλ κηα εηαηξία απνηειεί εμσρψξηα εηαηξία κπνξεί λα
είλαη ε αλαγξαθή θαη ηεο ηζαγέλεηαο ησλ κεηφρσλ/εηαίξσλ ζην θαηαζηαηηθφ ίδξπζεο ηεο
εηαηξίαο θαζψο θαη ε ζπζρέηηζε ησλ εθπξνζψπσλ κε ηνπο ελνηθηαζηέο ησλ νηθηψλ.

1.13 Φνξνινγία offshore εηαηξηώλ ζηελ Διιάδα 13
Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15 έσο θαη 18 ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά θφξνο επί ησλ
αθηλήησλ ησλ εμσρψξησλ εηαηξηψλ. Δηδηθφηεξα άξρηζε λα ηζρχεη ν λφκνο 3091/2002 (Φ.Δ.Κ.
Α 330 /24-12-2002) θαη ην άξζξν 15 παξ.1 ηνπ λ. 3091/2002.Με βάζε ηνλ εηδηθφ θφξν
αθηλήησλ απφ ην έηνο 2003 θαη θάζε επφκελν, εηαηξίεο νη νπνίεο έρνπλ εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα
πιήξνπο ή ςηιήο θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο ζε αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα,
θαηαβάιινπλ εηδηθφ εηήζην θφξν ηξία ηνηο εθαηφ (3%) επί ηεο αμίαο απηψλ, φπσο
πξνζδηνξίδεηαη κε ην άξζξν 17 ηνπ λφκνπ απηνχ, φπσο ίζρπε κέρξη ζήκεξα. (Δπήιζε αιιαγή κε
ηνλ λ.3842/2010 άξζξν 57). Δπίζεο ηζρχεη πιένλ θαη ην άξζξν 57 ηνπ λ.3842/2010 ν „Δηδηθφο
θφξνο επί ησλ αθηλήησλ‟, φπνπ ην άξζξν 15 ηνπ λ. 3091/2002 (ΦΔΚ 330 Α΄), φπσο ηζρχεη,
αληηθαζίζηαηαη. Με βάζε απηφ λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ
51Α ηνπ Κ.Φ.Δ., πνπ έρνπλ εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα πιήξνπο ή ςηιήο θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο
ζε αθίλεηα ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα, θαηαβάιινπλ εηδηθφ εηήζην θφξν δεθαπέληε ηνηο
εθαηφ (15%) επί ηεο αμίαο απηψλ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 17 ηνπ λφκνπ απηνχ.
Τπάξρεη επίζεο ε ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο εηδηθνχ θφξνπ επί ησλ αθηλήησλ ηελ νπνία
έρνπλ:


α) Οη λνκηθέο νληφηεηεο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη ππφρξεα ζην θφξν ζχκθσλα
κε ην άξζξν 15 ηνπ λφκνπ απηνχ.



β) Αλψλπκεο εηαηξίεο θαη εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ,
ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ηελ αγνξά, δηαρείξηζε, επέλδπζε θαη εθκεηάιιεπζε
αθηλήησλ.



γ) Οη λνκηθέο νληφηεηεο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ησλ πεξηπηψζεσλ γ΄ θαη ζη΄ ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λφκνπ απηνχ, θαζψο θαη απηά ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ ίδηνπ λφκνπ.

13

Φνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθψλ & λνκηθψλ πξνζψπσλ Γ. Αλησλφπνπινο – Ζ. Καηνχδεο. Δθδφζεηο άθθνπια.
Αζήλα Μάηνο 2004
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Δπίζεο ζε ηζρχ είλαη θαη ην άξζξν 16 ηνπ λ. 3091/2002 πνπ νξίδεηαη σο „Δπζχλε παξελζεηηθψλ
πξνζψπσλ‟. Με βάζε ηνλ λφκν απηφ παξέλζεηα πξφζσπα επζχλνληαη ζε νιφθιεξν κε ηνλ
ππφρξεν γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 15. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ
λφκνπ απηνχ παξέλζεην πξφζσπν είλαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη κε
νπνηαδήπνηε κνξθή ή πνζνζηφ ζε λνκηθφ πξφζσπν, ηνπ άξζξνπ 15 § 1, πνπ έρεη θπξηφηεηα ή
επηθαξπία ζε αθίλεην ή ζπκκεηέρεη ζε ηξίην λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη θπξηφηεηα ή άιια
εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ζε αθίλεην ή παξεκβάιιεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηε ζεηξά ησλ
ζπκκεηνρψλ ζην θεθάιαην ελφο λνκηθνχ πξνζψπνπ. Δπίζεο αλ ε θπξηφηεηα ή ε επηθαξπία ζε
αθίλεην κεηαβηβαζζνχλ, γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηκεξηζηηθά αλαινγνχληνο νθεηιφκελνπ
θφξνπ, πνπ πξνβιέπεηαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν, θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ επζχλεηαη ζε
νιφθιεξν κε ηνλ ππφρξεν θαη ν λένο θχξηνο ή επηθαξπσηήο.
χκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ λ. 3091/2002 „Γηαδηθαζία επηβνιήο ηνπ εηδηθνχ θφξνπ‟


Xξφλνο γέλεζεο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο είλαη ε 1ε Iαλνπαξίνπ θάζε έηνπο.



Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ ιακβάλεηαη ππφςε ε αμία πνπ έρνπλ ηα αθίλεηα θαη ηα
εκπξάγκαηα ζε απηά δηθαηψκαηα θαηά ηελ 1ε Iαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο θνξνινγίαο, γηα
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο νπνίαο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.
2961/2001.



Γηα ηελ παξαιαβή ησλ δειψζεσλ θαη ηε βεβαίσζε ηνπ θφξνπ αξκφδηνο είλαη ν
πξντζηάκελνο ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηε
θνξνινγία εηζνδήκαηνο.



H δήισζε ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ 20ή Mαΐνπ ηνπ έηνπο θνξνινγίαο. Γηα ηνλ ηξφπν
ππνβνιήο ηεο δήισζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 2961/2001. O
θφξνο πνπ αλαινγεί θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο. H δήισζε
πνπ ππνβάιιεηαη ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ ζεσξείηαη απαξάδεθηε θαη δελ
παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα.

Δλψ ην άξζξν 18 ηνπ λ. 3091/2002

„Μεηαβαηηθή δηάηαμε‟ (δελ ηζρχεη πιένλ )

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 58 ηνπ Ν.3842/2010.πνπ θαιείηαη „Δηδηθφο θφξνο επί ησλ
αθηλήησλ‟. χκθσλα κε απηφ νη κεηαβηβάζεηο αθηλήησλ απφ επαρζή ή ραξηζηηθή αηηία λνκηθψλ
πξνζψπσλ ή λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ ππφθεηληαη ζηνλ εηδηθφ θφξν επί ησλ αθηλήησλ πνπ
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 15 ηνπ λ. 3091/2002, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ απφ ην
πξνεγνχκελν άξζξν, εθφζνλ πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε θπζηθά πξφζσπα κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ
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ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν ππεξαμίαο, πνπ πξνβιέπεηαη
απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Κ.Φ.Δ., ηνλ εηδηθφ
θφξν επί ησλ αθηλήησλ, θαζψο θαη απφ ην ήκηζπ ηνπ θφξνπ δσξεάο ή κεηαβίβαζεο, πνπ
αλαινγεί θαηά πεξίπησζε. Δάλ ην θπζηθφ πξφζσπν πξνο ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε
κεηαβίβαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ απνδεηθλχεη φηη είλαη πξαγκαηηθφο θχξηνο ηνπ
αθηλήηνπ, δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Κ.Φ.Δ., ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηά ην ρξφλν θηήζεο ηνπ αθηλήηνπ απφ ην λνκηθφ πξφζσπν δελ ζα είραλ
εθαξκνγή γηα ηνλ πξαγκαηηθφ θχξην νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Κ.Φ.Δ..
πλέπεηα ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ ηνπ 3091/2002 ήηαλ νη επηρεηξήζεηο λα δεκηνπξγνχλ
ππεξάθηηεο - offshore εηαηξίεο ππνθξππηφκελεο πίζσ απφ εηαηξίεο εθπξνζψπεζεο (Nonimee
companies) θνηλνηηθψλ θξαηψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ δηελεξγνχλ ελδνθνηλνηηθέο εκπνξηθέο
ζπλαιιαγέο θαη πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηελ Διιάδα, επηδξψληαο θαη πάιη αξλεηηθά ζην
εζληθφ καο θνξνινγηθφ ζχζηεκα.
Καηά ην αξζξν 2 § 1 Κ.Β.. (Π.Γ. 186/92) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3052/2002 θαη ην
άξζξν 27 λ.3522/2006 κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ ηνηρείσλ κε ην Ν.3052/2002,
νη ππεξάθηηεο εηαηξίεο πνπ έρνπλ ή αλαγείξνπλ αθίλεην ζηελ Διιάδα ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ
βηβιία ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Β.. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 2 § 1 πεξηιακβάλεηαη πιένλ «….
Δπηηεδεπκαηίαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο ινγίδεηαη θαη θάζε αιινδαπφ
λνκηθφ πξφζσπν νπνηαζδήπνηε κνξθήο πνπ δελ έρεη εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, εθφζνλ
απνθηά θπξηφηεηα ή άιιν εκπξάγκαην δηθαίσκα επί αθηλήηνπ ή αλαγείξεη αθίλεην ζηελ
Διιάδα». Με ην άξζξν 27 ηνπ λ.3522/2006 απφ 01/01/2007 ην αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν
παχεη λα ραξαθηεξίδεηαη σο επηηεδεπκαηίαο δελ εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.. θαη δελ
έρεη πιένλ ηελ ππνρξέσζε ζηελ ηήξεζε βηβιίσλ φηαλ απνθηά θπξηφηεηα ή άιιν εκπξάγκαην
δηθαίσκα επί αθηλήηνπ ζηελ Διιάδα ρσξίο λα πξαγκαηνπνηεί πξνζζήθεο ή επεθηάζεηο ζην
αθίλεην ηνπ ζηελ Διιάδα.
ην άξζξν 31 § 1 πεξ. ζη΄ & § 14 ηνπ λ. 2238/94 θαη ζηελ§ 1 πεξ. ζη΄ εηδηθά νη απνζβέζεηο
ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία αγνξάδνληαη απφ εμσρψξηα εηαηξία δελ
αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ ρξήζεσλ πνπ αξρίδνπλ απφ
01/01/2003 θαη κεηά. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Κψδηθα απηνχ εμσρψξηα εηαηξία ελλνείηαη ε
εηαηξία πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ζε αιινδαπή ρψξα θαη κε βάζε ηε λνκνζεζία, ηεο νπνίαο
δξαζηεξηνπνηείηαη, απνθιεηζηηθά ζε άιιεο ρψξεο θαη απνιακβάλεη ηδηαίηεξα επλντθήο
θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο. ηελ § 14 νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε γηα αγνξά
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αγαζψλ ή ιήςε ππεξεζηψλ απφ εμσρψξηα εηαηξία, θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα ή νη απνδεκηψζεηο
πνπ θαηαβάιιεη απηή ζε εμσρψξηα εηαηξία γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ζηελ Διιάδα ηερληθήο
βνήζεηαο, επξεζηηερληψλ, ζεκάησλ, ζρεδίσλ, κπζηηθψλ βηνκεραληθψλ κεζφδσλ θαη ηχπσλ,
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη άιισλ ζπλαθψλ δηθαησκάησλ δελ εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα
έζνδα ησλ ρξήζεσλ πνπ αξρίδνπλ απφ 01/01/2003 θαη κεηά.
χκθσλα κε ηελ ΠΟΛ.1005/14.1.2005, «νη αγνξέο πνπ πξαγκαηνπνηεί εκεδαπή επηρείξεζε απφ
επηρείξεζε ρψξαο πνπ αλαγξάθεηαη ζην DAFFE/CFA/FHP (2000) /REV1/CONF έγγξαθν ηνπ
ΟΟΑ αλαγλσξίδνληαη σο θαλνληθέο αγνξέο εθφζνλ ε αιινδαπή επηρείξεζε δηαζέηεη Α.Φ.Μ.
ηεο ρψξαο απηήο, ηνλ νπνίν αλαγξάθεη ζηα ηηκνιφγηα πσιήζεψο ηεο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη
ζηελ ίδηα ρψξα, ρσξίο λα ηπγράλεη επλντθνχ θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ κε
ηελ πξνυπφζεζε φηη νη αγνξέο αγαζψλ απφ ηελ αιινδαπή εηαηξία είλαη πξαγκαηηθέο θαη δελ
ακθηζβεηείηαη ε ηηκνιφγεζε ηνπο».
H Διιάδα δελ αλαγλσξίδεη ηηο θάησζη ζπλαιιαγέο κε ηα αλαθεξφκελα ζην έγγξαθν ηνπ ΟΟΑ
θξάηε :


Γελ αλαγλσξίδνληαη νη απνζβέζεηο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνο έθπησζε
απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα (N. 2238/1994, άξζξν 31 παξάγξ. 1 πεξίπη. ζη, πξνηειεπηαίν
εδάθην).



Γελ αλαγλσξίδεηαη ε δαπάλε γηα ηελ αγνξά αγαζψλ ή ιήςε ππεξεζηψλ θ.ιπ. απφ
εμσρψξηα εηαηξία (N. 2238/1994, άξζξν 31 παξάγξ. 14).



Γελ δίδνληαη εληζρχζεηο πξνθεηκέλνπ γηα αγνξά ή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε
κεραλεκάησλ ή ινηπνχ εμνπιηζκνχ απφ εμσρψξηεο εηαηξίεο (N. 2601/1998, άξζξν 6
παξάγξ. 35).

•Δπηπιένλ

ζε θάζε ζπλαιιαγή πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη (Α.Τ.Ο. 1070576/2627/ΓΜ/ΠΟΛ.

1102/14.7.2005) πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ηελ
χπαξμε ηεο εηαηξίαο θαη επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ πιεξεμνπζηφηεηαο γηα ην
δηνξηζκφ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ή αληηπξνζψπνπ ζηελ Διιάδα.
Καηά ην άξζξν 11 λ.3842/2010 γίλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο αθαζάξηζηνπ θαη θαζαξνχ
εηζνδήκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ ελψ ζην άξζξν 30 ηνπ Κ.Φ.Δ. πξνζηίζεηαη ε παξάγξαθνο 5 πνπ
έρεη σο εμήο:«Όηαλ αγαζά πνπ έρεη πσιήζεη ειιεληθή επηρείξεζε ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν
ή λνκηθή νληφηεηα, ή ζε αληηπξφζσπν ή ππεξγνιάβν απηψλ, πνπ είλαη θάηνηθνο ή έρεη ηελ
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θαηαζηαηηθή ή πξαγκαηηθή έδξα ή είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε θξάηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ
θαηάινγν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 51Α ή ζε θξάηνο κε πξνλνκηαθφ
θνξνινγηθφ θαζεζηψο φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ρσξίο ηα πξντφληα
λα έρνπλ κεηαθεξζεί εθηφο Διιάδνο θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαπσινχληαη ζε άιιε ειιεληθή
επηρείξεζε ζε ηηκή κεγαιχηεξε απφ απηή ηεο πξψηεο ζπλαιιαγήο, ε επηπιένλ δηαθνξά ηνπ
ηηκήκαηνο πνπ πξνθχπηεη ζεσξείηαη αθαζάξηζην έζνδν ηεο ειιεληθήο πσιήηξηαο επηρείξεζεο.
Δπίζεο, αλ ειιεληθή επηρείξεζε πσιεί ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, ή ζε
αληηπξφζσπν ή ππεξγνιάβν απηψλ, πνπ είλαη θάηνηθνο ή έρεη ηελ θαηαζηαηηθή ή πξαγκαηηθή
έδξα ή είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε θξάηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν πνπ αλαθέξεηαη
ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 51Α ή ζε θξάηνο κε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο φπσο
νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ αγαζά ζε ηηκή κηθξφηεξε απφ απηή ζηελ νπνία
πσιεί ηα ίδηα εκπνξεχκαηα

ζε εκεδαπή ή αιινδαπή επηρείξεζε, ε ρακειή ηηκή δελ

αλαγλσξίδεηαη θαη ε επηπιένλ δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη πξνζηίζεηαη ζηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο
ειιεληθήο επηρείξεζεο.».
ην άξζξν 78 ηνπ λ.3842/2010 ε θαηαπνιέκεζε

ηεο θνξνδηαθπγήο ζπλδέεηαη κε θξάηε κε

ζπλεξγάζηκα ζην θνξνινγηθφ ηνκέα ή κε πξνλνκηαθά θνξνινγηθά θαζεζηψηα ( Κεθάιαην Θ΄
λ.3842/2010) θαη πξηλ ην Μέξνο Σξίην θαη ην άξζξν 52 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο
Δηζνδήκαηνο (λ.2238/1994) πξνζηίζεηαη Κεθάιαην Ε΄ θαη άξζξα 51Α θαη 51Β, σο εμήο:


Κξάηνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ λνείηαη ην θξάηνο ή ε πεξηνρή
δηθαηνδνζίαο ή ε ππεξπφληηα ρψξα ή ην έδαθνο πνπ ηειεί ππφ νπνηνδήπνηε εηδηθφ
θαζεζηψο ζχλδεζεο ή εμάξηεζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ.



χκβαζε δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Κψδηθα λνείηαη ε
δηεζλήο ζχκβαζε πνπ επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ησλ πκβαιιφκελσλ
Μεξψλ.



Ννκηθή νληφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Κψδηθα, ζεσξείηαη
θάζε λνκηθφ πξφζσπν, νξγαληζκφο, ππεξάθηηα ή εμσρψξηα εηαηξία (offshore θ.ιπ.),
θάζε κνξθήο εηαηξία ηδησηηθψλ επελδχζεσλ (private investment company θ.ιπ.), θάζε
κνξθήο θαηαπίζηεπκα (trust, Anstalt θ.ιπ.) ή νπνηνδήπνηε κφξθσκα παξφκνηαο θχζεο,
θάζε κνξθήο ίδξπκα (foundation, Stiftung θ.ιπ.), θάζε κνξθή πξνζσπηθήο επηρείξεζεο
ή νπνηαδήπνηε νληφηεηα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θάζε κνξθήο θνηλή επηρείξεζε, θάζε
κνξθήο εηαηξία δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ ή πεξηνπζίαο ή δηαζήθεο ή θιεξνλνκίαο ή
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θιεξνδνζίαο ή δσξεάο, θάζε θχζεο θνηλνπξαμία, θάζε κνξθήο εηαηξία αζηηθνχ δηθαίνπ
θαη θάζε άιιν πηζαλφ κφξθσκα εηαηξηθήο νξγάλσζεο, αλεμαξηήησο λνκηθήο
πξνζσπηθφηεηαο θαη θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα.
Με ζπλεξγάζηκα θξάηε είλαη εθείλα πνπ θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 θαη εθεμήο δελ είλαη
θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε θαηάζηαζή ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηαθάλεηα θαη ηελ
αληαιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ ζε θνξνινγηθά ζέκαηα έρεη εμεηαζηεί απφ ηνλ Οξγαληζκφ
Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.) θαη ηα νπνία κέρξη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
2010 δελ έρνπλ ζπλάςεη κε ηελ Διιάδα ζχκβαζε δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο ζην θνξνινγηθφ
ηνκέα θαη δελ έρνπλ ππνγξάςεη ηέηνηα ζχκβαζε δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο κε ηνπιάρηζηνλ
δψδεθα άιια θξάηε. Οη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά.
Σα κε ζπλεξγάζηκα θξάηε θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ χζηεξα απφ
ηε δηαπίζησζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη πεξηιακβάλνληαη ζε
θαηάινγν πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ο θαηάινγνο δεκνζηεχεηαη
ηνλ Ηαλνπάξην θάζε έηνπο σο εμήο αθαηξνχληαη ηα θξάηε πνπ κέρξη ηελ εκεξνκελία
δεκνζίεπζεο έρνπλ ζπλάςεη κε ηελ Διιάδα ζχκβαζε δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο θαη
πξξνζηίζεληαη ηα θξάηε πνπ ελψ έρνπλ ζπλάςεη κε ηελ Διιάδα ζχκβαζε δηνηθεηηθήο
ζπλδξνκήο, νη δηαηάμεηο ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο ή ε εθαξκνγή ηνπο δελ επέηξεςαλ ζηελ
ειιεληθή θνξνινγηθή δηνίθεζε λα ιάβεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη δελ έρνπλ ζπλάςεη κε ηελ
Διιάδα ζχκβαζε δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο, αλ θαη ε Διιάδα είρε πξνηείλεη, πξηλ ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ηε ζχλαςε ηέηνηαο ζχκβαζεο. Δπίζεο αθαηξνχληαη ή
πξνζηίζεληαη ηα θξάηε πνπ δελ έρνπλ ζπλάςεη κε ηελ Διιάδα ζχκβαζε δηνηθεηηθήο
ζπλδξνκήο, ζηα νπνία ε Διιάδα δελ είρε πξνηείλεη ηε ζχλαςε ηέηνηαο ζχκβαζεο πξηλ ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη γηα ηα νπνία ην Παγθφζκην Φφξνπκ γηα ηε Γηαθάλεηα
θαη ηελ Αληαιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ ζε θνξνινγηθά ζέκαηα πνπ ζπζηήζεθε κε απφθαζε ηνπ
Ο.Ο..Α. ηεο 17εο επηεκβξίνπ 2009, ζεσξεί φηη αληίζηνηρα πξνβαίλνπλ ή φρη ζηελ αληαιιαγή
φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θνξνινγηθψλ
λνκνζεζηψλ ησλ πκβαιιφκελσλ Μεξψλ.
Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ζρεηηθά κε ηα κε ζπλεξγάζηκα θξάηε εθαξκφδνληαη γηα
απηά πνπ πξνζηίζεληαη ζηνλ θαηάινγν ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
ηνπ επνκέλνπ ηεο δεκνζίεπζεο έηνπο. Γη‟ απηά πνπ αθαηξνχληαη απφ ηνλ θαηάινγν, ε
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ παχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
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θεθαιαίνπ απηνχ, ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα ζεσξείηαη φηη ππφθεηηαη ζε
πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο ζην θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, αθφκε θαη αλ ε θαηνηθία ή ε
θαηαζηαηηθή ή ε πξαγκαηηθή έδξα ηνπ ή εγθαηάζηαζε επξίζθεηαη ζε

θξάηνο-κέινο ηεο

Δπξσπατθήο Έλσζεο, εάλ ζε απηφ ην θξάηνο δελ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία ή, εάλ ππφθεηηαη, δελ
θνξνινγείηαη ελ ηνηο πξάγκαζη, ή ππφθεηηαη ζε θφξν επί ησλ θεξδψλ ή ησλ εηζνδεκάησλ ή ηνπ
θεθαιαίνπ, ν νπνίνο είλαη θαηψηεξνο ζε πνζνζηφ πάλσ απφ ην ήκηζπ ηνπ θφξνπ πνπ ζα
νθεηιφηαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, εάλ ήηαλ
θάηνηθνο ή είρε ηελ έδξα ηνπ ή δηαηεξνχζε κφληκε εγθαηάζηαζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ
100 ηνπ παξφληνο Κψδηθα ζηελ Διιάδα.
Καηά ην άξζξν 51Β νη πιεξσκέο ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο κε
ζπλεξγάζηκσλ θξαηψλ ή θξαηψλ γίλνληαη κε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο.
Οη δαπάλεο γηα ηελ αγνξά αγαζψλ ή ηε ιήςε ππεξεζηψλ ή νη πάζεο θχζεσο ηφθνη απφ
απαηηήζεηο νπνηαζδήπνηε θχζεο ή νη πξφζνδνη θαη άιια πξντφληα νκνινγηψλ, απαηηήζεσλ,
θαηαζέζεσλ θαη εγγπήζεσλ ή ηα δηθαηψκαηα πνπ εηζπξάηηνληαη σο αληάιιαγκα γηα ηε ρξήζε ή
ην δηθαίσκα ρξήζεο νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο αλαπαξαγσγήο θηινινγηθήο, θαιιηηερληθήο ή
επηζηεκνληθήο εξγαζίαο (πεξηιακβαλνκέλσλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ θαη ηαηληψλ θαη
καγλεηνηαηληψλ γηα ξαδηνθσληθέο ή ηειενπηηθέο εθπνκπέο), νπνηαζδήπνηε επξεζηηερλίαο,
εκπνξηθνχ ζήκαηνο, κπζηηθψλ βηνκεραληθψλ κεζφδσλ ή ηχπσλ θαηαζθεπήο ή δηαδηθαζίαο
παξαγσγήο ή γηα ηε ρξήζε ή ην δηθαίσκα ρξήζεο βηνκεραληθνχ, εκπνξηθνχ ή επηζηεκνληθνχ
εμνπιηζκνχ ή γηα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζε βηνκεραληθή, εκπνξηθή ή επηζηεκνληθή
εκπεηξία θαη θάζε παξφκνηαο θχζεο δηθαηψκαηα, ηα κηζζψκαηα, ηα κηζζψκαηα ρξεκαηνδνηηθήο
κίζζσζεο, νη πάζεο θχζεσο απνδεκηψζεηο, νη ακνηβέο δηεπζπληψλ θαη κειψλ δηνηθεηηθψλ
ζπκβνπιίσλ εηαηξίαο θαη θάζε άιιε παξφκνηαο θχζεο πιεξσκή, θαζψο θαη θάζε άιιε
θαηεγνξία δαπάλεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 17 θαη 31 ηνπ παξφληνο Κψδηθα,
πνπ θαηαβάιινληαη ή νθείινληαη απφ πξφζσπν πνπ είλαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2 θαη 101 ηνπ
παξφληνο Κψδηθα ππνθείκελν θφξνπ θαη ην νπνίν είλαη θάηνηθνο ή έρεη ηελ έδξα ηνπ ή
δηαηεξεί κφληκε εγθαηάζηαζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 100 ζηελ Διιάδα, πξνο θπζηθφ ή
λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, πνπ είλαη θάηνηθνο ή έρεη ηελ θαηαζηαηηθή ή πξαγκαηηθή
έδξα ή είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε θξάηνο κε ζπλεξγάζηκν, δελ αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλεο πνπ
εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπ ή απφ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκά ηνπο. Οη δαπάλεο ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ αλαγλσξίδνληαη θαη φηαλ ε πιεξσκή δηελεξγείηαη άκεζα ή έκκεζα
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ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε έλα απφ
ηα θξάηε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ.
Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη θαη φηαλ θαηαβάιινληαη ή
νθείινληαη πνζά πξνο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, πνπ είλαη θάηνηθνο ή έρεη
ηελ θαηαζηαηηθή ή πξαγκαηηθή έδξα ή είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε θξάηνο πνπ ππφθεηηαη ζε
πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο, εθηφο αλ ν ελδηαθεξφκελνο απνδείμεη φηη νη δαπάλεο απηέο
αθνξνχλ πξαγκαηηθέο θαη ζπλήζεηο ζπλαιιαγέο θαη δελ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κεηαθνξά
θεξδψλ ή εηζνδεκάησλ ή θεθαιαίνπ κε ζθνπφ ηε θνξναπνθπγή ή θνξνδηαθπγή.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΞΔΠΛΤΜΑΣΟ
ΥΡΖΜΑΣΟ
2.1 Δηζαγσγή
Ζ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο ή φπσο ζπλεζίδεηαη λα αλαθέξεηαη , „μέπιπκα ρξήκαηνο - ρξεκαηνδφηεζε
ηξνκνθξαηίαο‟ ηα ηειεπηαία ρξφληα απνηειεί έλα ηδηαίηεξα ζνβαξφ πξφβιεκα γηα ην παγθφζκην
ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Σν παγθφζκηα νξγαλσκέλν έγθιεκα θαη ε ρξεκαηνδφηεζε
ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ δε ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα λνκηκνπνηεζεί ρσξίο ηελ
ζπκκεηνρή ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ.14 Ο φξνο „λνκηκνπνίεζε
εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο‟ αλαθέξεηαη δηεζλψο ζε πνιιέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο,
αλαιχζεηο θαη αλαθνξέο κε ηελ νλνκαζία «money laundering». 15

2.2 Ιζηνξηθά ζηνηρεία 16
Τπνινγίδεηαη φηη ηα ρξήκαηα πνπ δηαθηλνχληαη απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θηάλνπλ ζην
2% κε 5% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ. Σν πνζνζηφ απηφ ζε ρξεκαηηθφ πνζφ αληηζηνηρεί ζηα 600
εθαηνκκχξηα $ κε 1.8 ηξηζεθαηνκκχξηα ην ρξφλν.
Παξφιν πνπ ηζηνξηθά ζεσξείηαη φηη ην „μέπιπκα ρξήκαηνο‟ μεθίλεζε ην 1931 κε ηελ θαηαδίθε
ηνπ Αι Καπφλε γηα θνξνδηαθπγή, ν Meyer Lansky ήηαλ ν πξψηνο πνπ μέπιπλε‟ ρξήκαηα απφ
κηθξά casinos ηεο Φιφξηληα θαη ηα κεηέθεξε ζε ειβεηηθέο ηξάπεδεο (ε Διβεηία πξψηε ην 1934
θαζηέξσζε ην ηξαπεδηθφ απφξξεην) θαη θπζηθά ζηε ζπλέρεηα ηα κεηέθεξε ζε holding εηαηξείεο
θαη ζε ινγαξηαζκνχο off-shore νξγαληζκνχο.
Απφ ην 1993 παξαηεξείηαη κηα κεγάιε αχμεζε ζηε δηαθίλεζε „παξάλνκσλ‟ ρξεκάησλ κε
κεηαθνξά ρξεκαηηθψλ πνζψλ κέζσ εηαηξεηψλ off –shore θαζψο θαη ησλ shell banks (μέπιπκα
ρξήκαηνο κέζσ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ κε εηθνληθά θαη πιαζηά ηηκνιφγηα αιιά θαη
ηζνινγηζκνχο).

14

η. Κάηζηνο. Ξέπιπκα Βξψκηθνπ Υξήκαηνο. Ζ γεσπνιηηηθή ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο : Σν
θαηλφκελν ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.Δθδ. άθθνπια Θεζζαινλίθε 1998 ζει
77
15
http://www.moneylaundering.com
16
Αγγειφπνπινο Π. Σξάπεδεο θαη Υξεκαηνπηζησηηθφ χζηεκα, Δθδφζεηο ηακνχιε 2005
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Σελ ίδηα επνρή επίζεο ε δεκηνπξγία λέσλ, ζχλζεησλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ βνεζά ζηελ
απφθξπςε ηεο πξνέιεπζεο ρξεκάησλ. Παξαηεξείηαη ην ίδην δηάζηεκα αχμεζε „λφκηκσλ‟
επηρεηξήζεσλ φπσο bars, εζηηαηφξηα, πιπληήξηα απηνθηλήησλ , strip clubs, ζρνιέο ρνξνχ θιπ
κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη θπξίσο μέπιπκα ρξήκαηνο απφ εκπνξία λαξθσηηθψλ.
Γηαπηζηψζεθε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο φηη ηα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ηεο 11 εο επηεκβξίνπ,
ρξεκαηνδνηήζεθαλ κέζα απφ κηα ζεηξά θνηλσθειψλ κε θεξδνζθνπηθψλ ηδξπκάησλ ζηα νπνία
κέιε ηεο Αι-Κάηληα πίζησλαλ ηηο ζπλδξνκέο ηνπο. Άιισζηε ηφζν κεηά ηεο ηξνκνθξαηηθή
επίζεζε ζην Λνλδίλν φζν θαη ζηελ Μαδξίηε έγηλε ζαθέο φηη ε ηξνκνθξαηία ρξεηάδεηαη
θεθάιαηα γηα λα νξγαλσζεί , αιιά ηειηθψο κηθξνπνζά γηα λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα εθδεισζεί
θαζψο ηα πιηθά είλαη ζρεδφλ επηειή.

2.3 Οξηζκόο μεπιύκαηνο βξώκηθνπ ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδόηεζεο ηεο
ηξνκνθξαηίαο
Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα κε ηελ ηνπνζέηεζε ζε απηφλ ή ηε δηαθίλεζε
κέζσ απηνχ θεθαιαίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ,κε ζθνπφ λα
πξνζδνζεί λνκηκνθάλεηα ζηα ελ ιφγσ έζνδα νλνκάδεηαη μέπιπκα ρξήκαηνο.17 Δλψ
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο απνηειεί ην αδίθεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 6
ηνπ άξζξνπ 187 Α ηνπ πνηληθνχ θψδηθα θαη ην δηαπξάηηεη „… φπνηνο παξέρεη πιεξνθνξίεο ή
πιηθά κέζα κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν εηζπξάηηεη, ζπιιέγεη, δηαζέηεη ή δηαρεηξίδεηαη θεθάιαηα κε
ζθνπφ λα δηεπθνιχλεη ή λα ππνβνεζήζεη ηελ ηέιεζε ηξνκνθξαηηθψλ πξάμεσλ είηε απφ
εγθιεκαηηθή νξγάλσζε είηε απφ κεκνλσκέλν ηξνκνθξάηε‟.

2.4 Γηαθνξέο μεπιύκαηνο ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο
Παξά ηεο νκνηφηεηεο πνπ εκθαλίδνπλ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζην μέπιπκα
ρξήκαηνο θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά κεηαμχ ηνπο
έγθεηηαη πξσηίζησο ζην γεγνλφο φηη ζην μέπιπκα ρξήκαηνο γίλεηαη πξνζπάζεηα απφθξπςεο ηεο
πεγήο ησλ θεθαιαίσλ θαη ελζσκάησζήο ηνπο ζηελ νηθνλνκία ελψ ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο ε πξνζπάζεηα αθνξά ζηελ απφθξπςε ηνπ πξννξηζκνχ ησλ θεθαιαίσλ
αλεμάξηεηα απφ ηελ λνκηκφηεηα ή φρη ηεο πξνέιεπζήο ηνπο.

17

Roger/Molander/Wilson . Cyberpayments and money laundering : problems and promise.1998.

29

2.5 Βαζηθά ζηνηρεία κεζνδνινγίαο μεπιύκαηνο ρξήκαηνο-Τν παξάδεηγκα ηεο
Crazy Eddie’s Electronics
Σν 1992 ν Eddie Antar , ηδηνθηήηεο ηεο Crazy Eddie‟s Electronics θαηαδηθάζηεθε ζε 8 ρξφληα
γηα μέπιπκα ρξήκαηνο. θνπφο ηνπ ήηαλ λα απνθξχςεη απφ ηηο αξρέο ηα έζνδα ηεο εηαηξείαο
ηνπ. Σν πξψην ζηάδην ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ ήηαλ απηφ ηεο ηνπνζέηεζεο. Ό Antar έθαλε
ζπρλέο θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδα ηνπ Ηζξαήι κε φρη θαη ηδηαίηεξα πςειά πνζά. ε κία εκέξα
έθαλε 12 θαηαζέζεηο πνζψλ κέρξη 10.000 $. Έπεηηα αθνινπζνχζε ην ζηάδην ηεο
δηαζηξσκάησζεο. Πξηλ νη ηξάπεδεο ζηηο ΖΠΑ ή ην Ηζξαήι παξαηεξήζνπλ ηε κεγάιε αχμεζε
ζηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ o Antar κεηέθεξε ηα πνζά ζε ηξάπεδεο ηνπ Παλακά. ηε
ζπλέρεηα ήηαλ πνιχ εχθνιν λα ηα κεηαθέξεη ζε off shore εηαηξείεο πνπ είρε. Αθνινχζσο ζηα
πιαίζηα ηεο ελζσκάησζεο, απφ ηηο off shore εηαηξείεο κεηέθεξε ζηγά-ζηγά πάιη ηα πνζά ζε
ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο Eddie‟s Electronics θαη ελζσκαηψζεθαλ ζηα λφκηκα έζνδα ηεο
εηαηξείαο.
Ωο εηαηξεία ε Crazy Eddie‟s Electronics μέπιπλε πάλσ απφ 8 εθαηνκκχξηα $ θαη σο θέξδε
παξνπζίαζε πεξηζζφηεξα απφ 40 εθαηνκκχξηα $. Πξνζσπηθά ν Antar εθκεηαιιεχηεθε ηα
θέξδε ηεο εηαηξείαο ηνπ θαη πνχιεζε ηηο κεηνρέο πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηνπ κε θέξδνο γηα ηνλ
ίδην 30 εθαηνκκχξηα $.Οη αξρέο ηνπ Ηζξαήι ηνλ παξέδσζαλ ζηηο ΖΠΑ ην 1992.18

2.6 Τν Ακεξηθάληθν κνληέιν ησλ ηξηώλ θάζεσλ19
Ζ ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ θάζεσλ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο ε νπνία γίλεηαη επξέσο απνδεθηή ηφζν
απφ ηελ ακεξηθαληθή αιιά θαη απφ ηελ επξσπατθή ζεσξία πξνθχπηεη απφ ζρεηηθή έθζεζε ησλ
ηεισλεηαθψλ ππεξεζηψλ ησλ Ζ.Π.Α. θαη κε βάζε απηήλ δηαθξίλνληαη ηξεηο θάζεηο ζηε
δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
ηελ πξψηε θάζε, απηή ηεο ηνπνζέηεζεο (placement stage) ην ξεπζηφ ρξήκα δηνρεηεχεηαη θαη
αλακηγλχεηαη κε λφκηκα θεθάιαηα ή αθφκε θαηαηίζεηαη ζε δηάθνξα
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. ην ζηάδην απηφ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ε «θπζηθή», κεηαθνξά
ραξηνλνκηζκάησλ δηα κέζνπ ησλ ζπλφξσλ. Παξαδείγκαηα απηήο ηεο θάζεο είλαη ε αγνξά
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεγάιεο αμίαο, πρ αληηθείκελα ηέρλεο ή
18

Sam E. Antar. Crazy Eddie Early Years. „White Collar Crime and Criminals‟ March 2011
η. Κάηζηνο. Ξέπιπκα Βξψκηθνπ Υξήκαηνο. Ζ γεσπνιηηηθή ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο : Σν
θαηλφκελν ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.Δθδ. άθθνπια Θεζζαινλίθε 1998
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εηαηξηθά κεξίδηα. Αθνξά θάζε κε ηδηαίηεξε πςειή επηθηλδπλφηεηα θαζψο ην εμσινγηζηηθφ
ρξήκα κπνξεί λα εληνπηζηεί επθνιφηεξα. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζεο απηήο ηα έζνδα ησλ
εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ δελ έρνπλ πιένλ κνξθή ξεπζηνχ ρξήκαηνο.
Με ιίγα ιφγηα ην πξφζσπν πνπ επηρεηξεί λα μεπιχλεη ηα παξαλφκσο απνθηεζέληα έζνδα
πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη ηα ρξήκαηα ζην νηθνλνκηθφ θχθισκα. Απηφ κπνξεί λα γίλεη είηε
θαηαζέηνληαο ηα ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ή απνθηψληαο αληηθείκελα κεγάιεο αμίαο
(έξγα ηέρλεο, ρξπζφ, θνζκήκαηα θιπ ) ή επελδχνληαο ζηελ ρξεκαηαγνξά. ηελ πεξίπησζε
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο γηα μέπιπκα ρξήκαηνο, ηα θαηαηηζέκελα κεγάια
πνζά κεηξεηψλ „ζπάδνληαη ‟ ζε κηθξφηεξα ιηγφηεξν χπνπηα πνζά, ηα νπνία θαηαηίζεληαη ζε
έλα ή πεξηζζφηεξνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ηξαπεδψλ είηε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
αγνξά δηαθφξσλ κέζσλ πιεξσκήο (πρ ηξαπεδηθέο επηηαγέο, ηαμηδησηηθέο επηηαγέο, αλψλπκνη
ηίηινη θιπ), ηα νπνία ζηελ ζπλέρεηα θαηαηίζεληαη ζε ινγαξηαζκφ ή ινγαξηαζκνχο αθφκα θαη ζε
άιια κέξε ή ρψξεο. Γηα παξάδεηγκα ν ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο λνκηκνπνίεζεο ησλ εζφδσλ απφ
ηελ ιηαληθή δηάζεζε ησλ λαξθσηηθψλ είλαη ε θαηάζεζε ραξηνλνκηζκάησλ ζπλήζσο κηθξήο
νλνκαζηηθήο αμίαο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζε κηθξά πνζά θαη απφ
δηάθνξνπο θαηαζέηεο. Απηή ε δηαδηθαζία απαηηεί ην μεθίλεκα ελφο πνιχπινθνπ θαηά θαλφλα,
ηζηνχ ζχλζεησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ ην νπνίν είλαη ην πην θξίζηκν αιιά θαη ην πην
εχθνιν ζεκείν γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο πξνζπάζεηαο γηα μέπιπκα. Απηφ ην ζηάδην απνδεδεηγκέλα
απνηειεί ην αζζελέζηεξν ζεκείν ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαηά ηελ δηαδηθαζία
μεπιχκαηνο ρξεκάησλ.
Ζ δεχηεξε θάζε είλαη απηή ηεο δηαζηξσκάησζεο ή ζπζζψξεπζεο (layering stage), ζηελ νπνία
κε βάζε έλα ζχλζεην πιέγκα ελεξγεηψλ γίλεηαη απνζχλδεζε ησλ παξαλφκσλ εζφδσλ απφ ηελ
πξαγκαηηθή, ζπλήζσο εγθιεκαηηθή πξνέιεπζή ηνπο. Μπνξεί ι.ρ. λα γίλεη κεηαθνξά, ινγηζηηθά
πιένλ, ζε έλα δηεζλέο νηθνλνκηθφ θέληξν (θνξνινγηθφ παξάδεηζν) φπνπ πάλσ απφ φια
εμαζθαιίδεη θηλεηηθφηεηα θαζψο θαη δηαθξηηηθφηεηα.
ην ζηάδην απηφ αθνχ έρνπλ πιένλ ηνπνζεηεζεί ηα ρξήκαηα ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα γίλεηαη
πξνζπάζεηα ψζηε ηα έζνδα απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο λα απνζπλδεζνχλ ηειείσο απφ
ηηο πεγέο πνπ πξνήιζαλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ πεξίπινθσλ ζπλαιιαγψλ θαη
ηελ πξνζπάζεηα απφθξπςεο ησλ πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο (εθφζνλ απηφ είλαη
εθηθηφ) ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο ησλ παξάλνκσλ εζφδσλ ζηελ αλαγθαζηηθή
εκπινθή ηνπο κε ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Οη κεζνδεχζεηο πνπ ζπλήζσο αθνινπζνχληαη
είλαη:
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ε επξχηαηε ρξήζε ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ κε ςεπδή ή αλχπαξθηα νλφκαηα



ε ίδξπζε θαη ε ρξεζηκνπνίεζε εηθνληθψλ εηαηξεηψλ



ε ρξήζε ςεπδψλ ή πιαζηψλ εγγξάθσλ πνπ ζηεξνχληαη απαξαίηεηα λνκηθήο θάιπςεο



πξνζπάζεηα νη ζπλαιιαγέο λα είλαη πνιχπινθεο , αιιεπάιιειεο θαη ρσξίο έγγξαθν
ίρλνο κε ρξήζε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ κέζσλ πιεξσκήο



επξχηαηε ρξήζε ηειεγξαθηθψλ εκβαζκάησλ πνπ είλαη ην θχξην εξγαιείν μεπιχκαηνο

ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεηαθνξέο ρξεκάησλ ζαλ πιεξσκέο γηα
ηελ απφθηεζε αγαζψλ ή ππεξεζηψλ θαη έηζη λα ηνπο δνζεί „ λφκηκε εκθάληζε‟ (αζθαιηζηήξηα
ζπκβφιαηα)
ηελ ηξίηε θάζε ηεο νινθιήξσζεο (integration stage), μαλαγίλεηαη έληαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα έρνληαο απνθηήζεη πιήξε λνκηκνθάλεηα. Μηα απιή
απφθξπςε ζα πξνζηάηεπε κφλν ζε βξαρππξφζεζκν επίπεδν απφ ηηο δησθηηθέο αξρέο. Δπηζπκεηφ
φκσο είλαη ηα παξάλνκα έζνδα λα απνθηήζνπλ λνκηκνθαλή ππφζηαζε ψζηε λα κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ, λα επελδπζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εθ λένπ.
ην ζηάδην απηφ αθνχ ηα ρξήκαηα έρνπλ κεηαθηλεζεί κε ηηο δηάθνξεο κεζνδεχζεηο
επηηπγράλεηαη ε θαηλνκεληθή λνκηκνπνίεζε ηνπ πξνεξρφκελνπ πινχηνπ απφ εγθιεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο έηζη ψζηε ηα θαζαξά ρξήκαηα ή άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαη
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνληαο αιιάμεη ηελ αιεζηλή ηνπο ηαπηφηεηα, λα εηζέιζνπλ εθ λένπ ζην
νηθνλνκηθφ θχθισκα, ελδερφκελα κε ηελ κνξθή θαλνληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ. Ζ
αλαθχθισζε απηή ηνπ βξψκηθνπ ρξήκαηνο κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη λα ιάβεη δηάθνξεο κνξθέο
επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.

2.7 Φάζε ηνπνζέηεζεο
Δλ αληηζέζεη κε ηελ ηάζε πνπ επηθξαηεί ζηηο δηάθνξεο λφκηκεο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
φπνπ ε ρξήζε ηνπ ξεπζηνχ ρξήκαηνο ζπλερψο πεξηζσξηνπνηείηαη, ζε έζνδα πνπ πξνέξρνληαη
θαηά θχξην ιφγσ απφ ην ιηαληθφ εκπφξην θαη δηαθίλεζε ησλ λαξθσηηθψλ εμαθνινπζεί λα
δηνρεηεχεηαη κε ηε κνξθή ξεπζηνχ ρξήκαηνο ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο αιιά θαη ζε
δηάθνξα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα κε ζηφρν λα κεηαηξαπνχλ ζε λφκηκεο αμίεο θαη λα
ελζσκαησζνχλ ζε λφκηκεο «θαζαξέο» νηθνλνκίεο. ηηο Ζ.Π.Α. έγηλαλ πνιχ κεγάιεο
πξνζπάζεηεο γηα λα θαηαπνιεκεζεί ην θαηλφκελν ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ εζφδσλ απφ
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη έλα ζεκείν πνπ αθνξά ηα αλσηέξσ είλαη ε ζεζκνζέηεζε λα
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δίδεηαη ππνρξεσηηθή αλαθνξά γηα φιεο ηηο ζπλαιιαγέο πνπ αλέξρνληαη ζε πνζφ κεγαιχηεξν
ησλ $10.000.
Ζ ηνπνζέηεζε ησλ εζφδσλ απηψλ αθνξά κία δηαδηθαζία πνπ αλάγεηαη ζηελ άκεζε θαη θχξηα
ππνρξέσζε εθείλσλ πνπ δηαπξάηηνπλ ηα αληίζηνηρα αδηθήκαηα θαζψο ε πνζφηεηα ηνπ
δηαζέζηκνπ ξεπζηνχ ρξήκαηνο, εθηφο απφ κεγάιε αμία έρεη θαη ηδηαηηέξσο κεγάιε δπζθνιία γηα
λα λνκηκνπνηεζεί ζηα δηάθνξα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα. Ο ηξφπνο κεηαθνξάο ηεξάζηησλ
πνζνηήησλ ραξηνλνκηζκάησλ θαζψο θαη ν θίλδπλνο θινπήο ή ππεμαίξεζήο ηνπο, φζν είλαη
εθηεζεηκέλα, είλαη ζεκαληηθνί θίλδπλνη πνπ νδεγνχλ ηνπο θαηφρνπο ηνπο ζε δηνρέηεπζε ηνπ
ξεπζηνχ απηνχ πνζνχ ζην λφκηκν νηθνλνκηθφ θαζψο θαη ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ηνπ
εζσηεξηθνχ ή αθφκα θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, κέζσ ηεο κεηαηξνπήο, ή νξζφηεξα, κεηακθίεζήο ηνπ
ζηηο ζπλήζεηο κνξθέο ρξεκαηηθψλ αμηψλ. Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηεο
ηνπνζέηεζεο είλαη νη θαηαζέζεηο κεηξεηψλ ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα (κε ή ρσξίο ηε ζπλδξνκή
ππαιιήισλ), ε ηερληθή ηεο θπζηθήο εμαγσγήο κεηξεηψλ θαη ε ρξεζηκνπνίεζε κεηξεηνχ
ρξήκαηνο γηα αγνξά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεγάιεο αμίαο φπσο αθίλεηα, έξγα ηέρλεο,
πνιπηειή απηνθίλεηα θαη ζθάθε αλαςπρήο αιιά θαη εηαηξηθά κεξίδηα.
Σν ζηάδην απηφ ζεσξείηαη νπσζδήπνηε ην θξηζηκφηεξν γηα ηελ απνθάιπςε ηεο παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηαο θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ Andelman D20 είλαη ε «θάζε κε ηελ πςειφηεξε
επηθηλδπλφηεηα», φπνπ είλαη πην εχθνιε ε αλίρλεπζε ηεο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηηο
δηάθνξεο επνπηηθέο αξρέο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ηνπνζέηεζεο ηα έζνδα απφ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο δελ έρνπλ πιένλ ηε κνξθή ρξήκαηνο.

2.8 Φάζε δηαζηξσκάησζεο
Ωο δηαζηξσκάησζε νξίδεηαη ν ηξφπνο δηαρσξηζκνχ ησλ παξάλνκσλ εζφδσλ απφ ηελ πεγή
ηνπο, έρνληαο δεκηνπξγήζεη έλα πιέγκα κε νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, ζρεδηαζκέλν λα θαιχςεη
ην επνπηηθφ ίρλνο θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ αλσλπκία.
ηε θάζε απηή ηα ρξήκαηα έρνπλ ήδε ηνπνζεηεζεί θαη κεηαθέξνληαη κε κνξθή πιένλ
ινγηζηηθνχ ρξήκαηνο ή αθφκα θαη κε κνξθή πνιχηηκσλ κεηάιισλ ζε δηεζλή νηθνλνκηθά θέληξα
πνπ εγγπψληαη δηαθξηηηθφηεηα. Πξφθεηηαη γηα έλα αξθεηά πνιχπινθν πιέγκα απφ
δηαζηξσκαηψζεηο θαη ειεθηξνληθέο κεηαθνξέο ρξήκαηνο κεηαμχ ινγαξηαζκψλ, εηαηξηψλ
βηηξίλεο αιιά θαη δηαθφξσλ επελδχζεσλ κε ζηφρν λα θαηαζηήζνπλ ηελ αλίρλεπζε ηεο
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πξνέιεπζήο ησλ ρξεκάησλ αδχλαηε. Ωο πξψηνο ζηαζκφο ζπλήζσο πξνηηκψληαη κηθξά
ππεξάθηηα ηξαπεδηθά θέληξα, ηα νπνία κεηαθέξνπλ θεθάιαηα κε ζπλεζηζκέλνπ ηχπνπ
ζπλαιιαγέο ζε θπξηφηεξα παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθά θέληξα, απφ ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα
δηαρένληαη κέζσ αιιεπάιιεισλ κεηαθηλήζεσλ ζε δηάθνξα δίθηπα ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ. Ζ
πξνζηαζία ησλ δξαζηψλ ζηελ θάζε απηή ζπλήζσο πξνθχπηεη απφ δηάθνξα λνκνζεηηθά
θαηνρπξσκέλα επαγγεικαηηθά απφξξεηα θαη απφ ηελ χπαξμε offshore εηαηξηψλ πνπ
εκθαλίδνληαη σο δηθαηνχρνη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ινγαξηαζκψλ. Απηή ε ρξήζε ησλ
ινγαξηαζκψλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα μέπιπκα ρξήκαηνο θαη είλαη εμαηξεηηθά δηαδεδνκέλε ζε
εθείλεο ηηο ρψξεο ή πεξηνρέο πνπ δελ ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλφκελνπ.

2.9 Φάζε νινθιήξσζεο
Δθφζνλ ην θξίζηκν ζηάδην ηεο ηνπνζέηεζεο πεηχρεη, ζηελ θάζε ηεο νινθιήξσζεο
επαλαηνπνζεηνχληαη ηα έζνδα πνπ έρνπλ ήδε λνκηκνπνηεζεί ζηελ νηθνλνκία θαη εκθαλίδνληαη
σο πξαγκαηηθά επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα. Ζ δηαδηθαζία ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ εζφδσλ απφ
εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νινθιεξψλεηαη , φηαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ
απνθηήζεη λφκηκε λνκηθή κνξθή, άιινηε κεηαβηβάδνληαη εθ λένπ ζηνλ θχθιν ηνπ «ππνθηλεηή»
θαη άιινηε δηνρεηεχνληαη ζε δηαθνξεηηθέο επελδχζεηο κηθξήο ή κεζαίαο δηάξθεηαο ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο Δλψ ζα κπνξνχζε θαη κφλν ε απιή απφθξπςε ησλ εζφδσλ απφ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο λα βνεζήζεη ζηελ πξνθχιαμε ηνπο απφ ηηο δησθηηθέο αξρέο, ν θίλδπλνο παξ΄
φια απηά ηεο θπζηθήο ηνπο απψιεηαο, αιιά θαη ε αλάγθε γηα ηελ επέλδπζεο ησλ εζφδσλ
απηψλ, νδεγεί ηνπο δξάζηεο ζε ελζσκάησζή ηνπο ζην λφκηκν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα
δεδνκέλνπ φκσο φηη γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ απηψλ ζηνηρείσλ , δελ αξθεί ε απιή
θεθαιπκκέλε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε θάπνην ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ , ν ηειηθφο ζηφρνο ηεο
απφθξπςεο ηεο εγθιεκαηηθήο πξνέιεπζεο ησλ ρξεκάησλ ηνπο θαη ηεο λνκηκνπνίεζήο ηνπο
εμππεξεηείηαη κφλν κε ζπλερή δηνρέηεπζή ηνπο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο.

2.10 Δλδεηθηηθνί ηξόπνη ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο
γηα ηελ λνκηκνπνίεζε παξάλνκσλ εζόδσλ 21
ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθνί ηξφπνη ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο

γηα

ηελ

λνκηκνπνίεζε

παξάλνκσλ

εζφδσλ.

Αλαιπηηθφηεξε

ηππνινγία

αζπλήζηζησλ θαη χπνπησλ ζπλαιιαγψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 3 ηεο νδεγίαο K Y C
21
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(know your customer), φπσο απνηππψλνληαη θαη ζηελ ζρεηηθή εγθχθιην ηεο ηξάπεδαο ηεο
Διιάδαο 285/2009.22


Δάλ θάπνηνο θάλεη ζπρλέο κηθξέο θαηαζέζεηο , ρσξίο λα δηθαηνινγείηαη απφ ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, ζα θηλήζεη θπζηθά ππνςίεο. Γη‟ απηφ ην ιφγν πνιχ
ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη „ελδηάκεζνη‟ ,είηε θπζηθά είηε λνκηθά πξφζσπα νη νπνίνη
κπνξεί λα δηθαηνινγήζνπλ θαηαζέζεηο ρξεκάησλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Φπζηθά
παίξλνπλ θαη κηα πξνκήζεηα θαη ζηελ ζπλέρεηα κεηαθέξνπλ ηα ρξήκαηα ζε
ινγαξηαζκνχο πνπ ηνπο ππνδεηθλχνπλ.



Σν πην ζχλεζεο είλαη λα απνζηέιιεη θάπνηνο ρξήκαηα ζε δηάθνξα πηζησηηθά ηδξχκαηα
ψζηε λα είλαη δχζθνιν λα αληρλεπζνχλ. πρλά ζα πξνζπαζήζεη λα αιιάμεη θαη
λνκίζκαηα κε ηε δηθαηνινγία φηη είλαη πην επηθεξδή ή ζα αγνξάζεη ζθάθε, αθίλεηα,
έξγα ηέρλεο θιπ ψζηε λα θέξεη ηα ρξήκαηα ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απφ „πσιήζεηο‟.



Ηδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζε ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη ζηηο ηξάπεδεο σο
ινγαξηαζκνί πιάγηαο πξφζβαζεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απ‟ επζείαο
απφ πειαηεία ηνπ δηθαηνχρνπ, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη εχθνιν λα αληρλεπηεί ηφζν ν
πξαγκαηηθφο δηθαηνχρνο φζν θαη ε πξνέιεπζή ηνπο, αιιά θαη ε ηειηθή ρξήζε ηνπο.



Μηα αθφκα ζπλεζηζκέλε πεξίπησζε είλαη ε θαηάζεζε πνιιψλ κηθξψλ πνζψλ ζε
κεηξεηά, ηα νπνία αζξνίδνληαη ζε ζεκαληηθά πνζά πνπ ηειηθά αλαιακβάλνληαη κε ηελ
έθδνζε (ηξαπεδηθψλ θπξίσο) επηηαγψλ, ή κε εμεξρφκελα εκβάζκαηα. ηελ πεξίπησζε
πνπ ν „εηο δηαηαγή‟ ηεο επηηαγήο ή ν δηθαηνχρνο ηνπ εκβάζκαηνο είλαη ν ίδηνο πειάηεο,
ε ζπλαιιαγή θαίλεηαη λα εμππεξεηεί ηνλ ίδην, ζηελ πεξίπησζε φκσο πνπ είλαη
δηαθνξεηηθφ (θπζηθφ ή λνκηθφ) πξφζσπν ,εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ε ζπλαιιαγή λα
πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηξίησλ.



Δλεξγνπνίεζε αδξαλνχο ( ή απφ θαηξφ αθίλεηνπ) ινγαξηαζκνχ, κε θαηαζέζεηο ζε
κεηξεηά θπξίσο θαη ηδίσο αλ νη ζπλαιιαγέο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ
δηαθνξεηηθψλ θάζε θνξά θαηαζηεκάησλ. εκεηψλεηαη αθφκα φηη ε ρξήζε πνιιψλ
δηαθνξεηηθψλ θαηαζηεκάησλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαηαζέζεσλ ζε κεηξεηά, έρεη
δείμεη φηη ζπλήζσο νη πειάηεο επηζπκνχλ λα θαιχςνπλ ηελ πξνέιεπζε ησλ
θαηαηεζεηκέλσλ θεθαιαίσλ ηνπο.



Παξαηεξείηαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεηο λα απμάλνπλ ,μαθληθά ή ζηαδηαθά,
ηηο θαηαζέζεηο ηνπο, ρσξίο φκσο λα έρεη πξνθχςεη αλάινγε αχμεζε εξγαζηψλ ηνπο.

22
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Με αλακελφκελε, απφηνκε αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ επηρείξεζεο κπνξεί λα
ππνθξχπηεη ρξήζε εηθνληθψλ ηηκνινγίσλ ή άιισλ κεζφδσλ πνπ εληάζζνληαη ζηα
θνξνινγηθά αδηθήκαηα.



Μεγάιε αχμεζε εμφδσλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηα απνηειέζκαηα επηρείξεζεο κπνξεί λα
ππνθξχπηεη κεηαμχ άιισλ θαη ρξήζε πιαζηψλ ηηκνινγίσλ.



Δηζξνή λέσλ θεθαιαίσλ ησλ νπνίσλ ε πξνέιεπζε είηε είλαη αζαθήο, είηε πξνέξρνληαη
απφ ρψξεο κε επαξθψο επνπηεπφκελεο, είηε αθνξνχλ ζε λένπο επελδπηέο νη
πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ δελ ηεθκεξηψλνληαη κε αθξίβεηα.



Πξνζπάζεηα απφθξπςεο ησλ πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ λνκηθνχ πξνζψπνπ κέζσ
πνιχπινθεο δνκήο ηνπο( πρ κηα λφκηκε εηαηξεία έρεη ζαλ κέηνρν κηα offshore εηαηξεία
ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο έρεη κέηνρν κηα εηαηξεία κε αλψλπκεο κεηνρέο). Γηα ηνλ ιφγν
απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε ηνλ ηειηθφ δηθαηνχρν – θπζηθφ πξφζσπν –
ελφο ηέηνηνπ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο.



Δμφθιεζε ηηκήκαηνο αγνξάο αθηλήηνπ κε ηδησηηθέο επηηαγέο ζε δηαηαγή ηνπ εθδφηε θαη
ζηε ζπλέρεηα νπηζζνγξαθεκέλεο απφ κηα ζεηξά νπηζζνγξάθσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ δελ
πξνθχπηνπλ ζρέζεηο.



Ξαθληθή απνπιεξσκή δαλείνπ είηε κε κεηξεηά είηε απφ ηξίην πξφζσπν ην νπνίν δελ
πξνθχπηεη λα ζπλδέεηαη κε επαγγεικαηηθή ή άιιε ζρέζε κε ηνλ δαλεηνιήπηε.



Παξνρή εγγχεζεο – εκπξάγκαηεο ή ελνρηθήο- απφ ηξίην (θπζηθφ ή λνκηθφ) πξφζσπν,
κε ην νπνίν ε ζρέζε κε ηνλ δαλεηνιήπηε δελ είλαη επθξηλήο.



Αηηήκαηα γηα ρξεκαηνδνηήζεηο ηδησηψλ ή επηρεηξήζεσλ κε εγγχεζε άκεζα
ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία (θαηαζέζεηο, επελδπηηθά ή αζθαιηζηηθά πξντφληα, κεηνρέο,
ακνηβαία θιπ )ησλ νπνίσλ ε πξνέιεπζε είλαη αζαθήο.



πρλή θαη αδηθαηνιφγεηε ρξήζε ζπξίδσλ ζεζαπξνθπιαθίνπ( θαη απφ επηρεηξήζεηο) θαη
ηδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη ηφζν φηαλ νη επηζθέςεηο γίλνληαη ζπρλφηεξα απφ ηα
εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα θαη φρη ηνλ ίδην ηνλ κηζζσηή, φζν θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ
ην θαηάζηεκα δελ είλαη ην πιεζηέζηεξα ζηνλ κηζζσηή ή ηνπο πιεξεμνχζηνπο ηνπ.



ρεηηθά δε κε κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο θαη νξγαληζκνχο, φηαλ εκθαλίδεηαη
δπζαξκνλία είηε κεηαμχ ησλ πεγψλ ησλ θεθαιαίσλ ηνπο θαη ηνπ χςνπο ησλ
ζπγθεληξσκέλσλ θεθαιαίσλ ηνπο, φηαλ νη εηζθνξέο(θαηαζέζεηο) γίλνληαη απφ δσξεηέο
πνπ δελ δηακέλνπλ ζηελ ρψξα, αιιά θπξίσο φηαλ δηαπηζηψλεηαη φηη δελ έρνπλ
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πξνζσπηθφ, γξαθεία, ηειέθσλα θιπ. Δλψ δελ πξνθχπηεη απφ ηε ζπλαιιαθηηθή ηνπο
δξαζηεξηφηεηα λα εμππεξεηείηαη ν ζθνπφο ηεο ζχζηαζήο ηνπο.23

23

ΔΣΠΘ 285/6/9.7.2009 θαη 290/12/11.11.2009 αθνξνχλ ζηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε ησλ εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ινηπά ζέκαηα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ
ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΟ
ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
3.1 Γηεζλέο ζεζκηθό πιαίζην F.A.T.F24
H δηεζλήο δηαθπβεξλεηηθή αλεμάξηεηε νκάδα δξάζεο Financial Action Task Force (F.A.T. F)
ζπζηήζεθε απφ ηελ ζχλνδν θνξπθήο ηεο νκάδαο ησλ ρσξψλ G 7 ην 1989.Σν 2000 ε F.A.T .F
αμηνιφγεζε 47 ρψξεο κε ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη ην βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη επάξθεηαο
ησλ ζεζκψλ θαη ηνλ κεραληζκψλ ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο. Ωο
θξηηήξην επηιέρηεθε ε επηθηλδπλφηεηα θάζε ρψξαο λα ρξεζηκνπνηεζεί σο δίαπινο παξαλφκσλ
θαη εγθιεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Έθηνηε ε F .A. T. F δηελεξγεί ηαθηηθά επαλαμηνινγήζεηο
ζε φηη αθνξά ζηελ επάξθεηα θαη ην βαζκφ ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ζπζηάζεηο ηεο ησλ ρσξψλ
κειψλ ηεο. Γηα ηελ Διιάδα, ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην επίπεδν ηεο θαηάηαμεο ηεο ρψξαο
δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ F .A. T. F ην 2010.

3.2 Η επηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ ηξαπεδηθή επνπηεία (BCBS)
Ζ επηηξνπή ηεο Βαζηιείαο εθδίδεη εθζέζεηο ζην πιαίζην εθπιήξσζεο ηνπ επηθνπξηθνχ ηεο
ζηφρνπ κε ζθνπφ ηελ δηαηχπσζε ζέζεσλ ζε ζέκαηα πξφιεςεο ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη
θαηαζηνιήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο νκνηφκνξθεο
εξκελείαο θαη αληηκεηψπηζεο απφ ηηο εζληθέο επνπηηθέο αξρέο – κέιε ηεο, ησλ βαζηθψλ
δεηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ.

3.3 Η επξσπατθή έλσζε
Σν ζπκβνχιην ηεο επξσπατθήο έλσζεο( νη 15 θπβεξλήζεηο ηεο Δ.Δ )απνθάζηζε ηνλ Απξίιην ηνπ
2004 , λα πξνβαίλεη ζηελ ελεκέξσζε ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ κε ιίζηα πξνζψπσλ αιιά θαη
νληνηήησλ ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα απνθεπρζνχλ
ζην κέιινλ ή λα πξνβιεθζνχλ θαηαζηάζεηο φπσο ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001. Σα πηζησηηθά
ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Δ.Δ, νθείινπλ λα έρνπλ κεραληζκνχο παξαθνινχζεζεο ησλ
24

http://www.bankofgreece.gr , μέπιπκα ρξήκαηνο

38

νλνκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εθάζηνηε ελ ηζρχ ιίζηα θαη ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην
πξφζσπν ή νληφηεηα δηελεξγήζεη ή απνπεηξαζεί λα δηελεξγήζεη ζπλαιιαγέο κέζσ απηνχ,
πξέπεη άκεζα λα ελεκεξψλνπλ ηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο.

3.4 Οξγαληζκόο O.F.A.C25
Ο νξγαληζκφο O.F.A.C (Office of Foreign Assets Control ) δηαρεηξίδεηαη θαη εληζρχεη ηηο
νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο θπξψζεηο κε βάζε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή πνιηηηθή ησλ Ζ.Π.Α θαη
ησλ εζληθψλ ζηφρσλ αζθαιείαο θαηά ρσξψλ κε ζπγθεθξηκέλα θαζεζηψηα, ηεο ηξνκνθξαηίαο,
ηεο δηεζλνχο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ θαζψο θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
εμάπισζε ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο θαη άιισλ απεηιψλ θαηά ηεο εζληθήο αζθάιεηαο
ησλ Ζ.Π.Α. Ο O.F.A.C δεκνζηεχεη ιίζηεο νλνκάησλ κε πξφζσπα ή θαη ρψξεο πνπ εκπιέθνληαη
κε ηηο πξναλαθεξζείζεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ιίζηεο απηέο αιιά θαη νη ζρεηηθέο απαγνξεχζεηο
πνπ επηβάιινπλ νη Ζ.Π.Α αθνξνχλ ζην λφκηζκα ηεο (USD) θαη ζηηο ακεξηθάληθεο ηξάπεδεο θαη
νληφηεηεο. Κάπνηεο απφ ηηο θαηαρσξήζεηο απηέο πηνζεηνχληαη θαη απφ ηελ Δ.Δ θαη
ελζσκαηψλνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο ηεο.

3.5 Ηλσκέλα έζλε
Ζ επηηξνπή ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο(resolution 1267 ηνπ 1999),επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή
απφ ηα Κξάηε κέιε, ησλ πεξηνξηζηηθψλ (πάγσκα θαηαζέζεσλ , ηαμηδησηηθή απαγφξεπζε, θαη
εκπάξγθν δηαθίλεζεο φπισλ) ηα νπνία έρνπλ ηεζεί απφ ην πκβνχιην Αζθαιείαο έλαληη
θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη νληνηήησλ ζρεηηδνκέλσλ κε ηνπο Taliban, ηνλ Osama Bin Laden θαη
ηελ Al – Qainta. Οη ιίζηεο ησλ πξνζψπσλ θαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ λα έρνπλ
κεραληζκνχο παξαθνινχζεζεο ησλ νλνκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εθάζηνηε ελ ηζρχ
ιίζηα θαη ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην πξφζσπν ή νληφηεηα δηελεξγήζεη ή απνπεηξαζεί λα
δηελεξγήζεη ζπλαιιαγέο κέζσ απηνχ, πξέπεη άκεζα λα ελεκεξψλνπλ ηηο αξκφδηεο επνπηηθέο
αξρέο.

25

Γθφξηζνο Υξήζηνο, ην δηεζλέο θαη θνηλνηηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ θαηαπνιέκηζε ηεο λνκηκνπνίεζεο
εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε ελζσκαησζή ηνπ ζηελ Διιεληθή έλλνκε πξάμε, δειηίν ΔΔΣ,
Γ‟ηξίκελν 2005, Αζήλα
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3.6 Δπξσπατθέο νδεγίεο
Ζ νδεγία 2005/ 60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ26 θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο
Οθησβξίνπ ηνπ 2005 ζρεηίδεηαη κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Δπίζεο, ε νδεγία 2006/70/ΔΚ ηεο επηηξνπήο ηεο 1 εο
Απγνχζηνπ ηνπ 2006 αθνξά ηελ ζέζπηζε κέηξσλ εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ηνπ „πνιηηηθψο
εθηεζεηκέλνπ πξνζψπνπ‟ θαη ηα ηερληθά θξηηήξηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απινπζηεπκέλεο
δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο εμαίξεζεο ζε πεξηπηψζεηο
άζθεζεο ρξεκαηνπηζησηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε πεξηζηαζηαθή ή πνιχ πεξηνξηζκέλε βάζε.

3.7 Διιεληθό θαλνληζηηθό πιαίζην
Μία απφ ηηο πξψηεο δηαηάμεηο πνπ ζεζπίζηεθαλ ζηελ Διιάδα είλαη ε ΠΓΣΔ 2577/2006 ε νπνία
εηζήγαγε θαη φξηζε ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο. Μεηέπεηηα
ν Ν. 3691/2008 ελζσκάησζε ηελ νδεγία 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ θαη αληηθαηέζηεζε ηνλ Ν.2331/1995 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Μεηέπεηηα
ε απφθαζε ΔΣΠΘ 281/2009 ηεο ΣηΔ εμεηδηθεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3691/2008 ζε φηη αθνξά
ηα επνπηεπφκελα απφ απηή ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη αληηθαηέζηεζε ηελ ΔΣΠΘ
231/2006.Παξάιιεια θαζνξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηηο επζχλεο ζπγθεθξηκέλνπ αξκνδίνπ
δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο νξηζκέλνπ ζε θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο.
ηελ ζπλέρεηα ε ΔΣΠΘ 285/2009 επηθαηξνπνίεζε ηελ ηππνινγία αζπλεζψλ ή χπνπησλ
ζπλαιιαγψλ, ελψ ε ΔΣΠΘ αθνξνχζε ζηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ. Πνιχ ζεκαληηθή
ήηαλ θαη ε απφθαζε ηνπ Γ ηεο επηηξνπήο θεθαιαηαγνξάο 1/506/2009, εμεηδηθεχεη ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν.3691/2008 ζε φηη αθνξά ηηο επνπηεπφκελεο απφ απηή ρξεκαηννηθνλνκηθέο
εηαηξίεο θαη αληηθαηέζηεζε ηελ απφθαζε 23/404/2006.

26

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/9597 (Οδεγία 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005)
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3.8 Νόκνο 3691/2008
Σα 55 άξζξα ηνπ λφκνπ 3691/200827 θαηαλέκνληαη ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο :


θνπφο, αληηθείκελν, βαζηθά αδηθήκαηα, νξηζκνί, ππφρξεα πξφζσπα



Αξκφδηεο αξρέο θαη άιινη θνξείο



Γένπζα επηκέιεηα σο πξνο ηνλ πειάηε



Δθαξκνγή δένπζαο επηκέιεηαο απφ ηξίηα κέξε



Τπνρξεψζεηο αλαθνξάο θαη απαγφξεπζε γλσζηνπνίεζεο



Φχιαμε αξρείσλ θαη ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη ζηνηρεία



Μέηξα εθαξκνγήο



Πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο, θαηάζρεζε θαη δήκεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ



Μεηαβαηηθέο, θαηαξγνχκελεο θαη άιιεο δηαηάμεηο

Σα βαζηθά αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ λφκν 3691/2008 αθνξνχλ:


Δγθιεκαηηθέο νξγαλψζεηο



Σξνκνθξαηηθέο πξάμεηο θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο



Παζεηηθή δσξνδνθία



Δλεξγεηηθή δσξνδνθία



Γσξνδνθία δηθαζηή



Δκπνξία αλζξψπσλ



Απάηεο κε ππνινγηζηέο



σκαηεκπνξία



Σα πξνβιεπφκελα αδηθήκαηα πεξί λαξθσηηθψλ



Σα πξνβιεπφκελα αδηθήκαηα πεξί ΄ φπισλ, ππξνκαρηθψλ θαη εθξεθηηθψλ πιψλ‟



Σα πξνβιεπφκελα αδηθήκαηα πεξί ηεο „εηζφδνπ, δηακνλήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο
ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα‟



Σα πξνβιεπφκελα αδηθήκαηα γηα ηελ „ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ
Δπξσπατθψλ θνηλνηήησλ ‟


27

Γσξνδνθία αιινδαπνχ δεκνζίνπ ιεηηνπξγνχ

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/moneyl/legislation.aspx (λφκνο 3691/05.08.2008)
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Γσξνδνθία ππαιιήισλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο



Σα πξνβιεπφκελα αδηθήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θεθαιαηαγνξάο απφ πξάμεηο
πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο θαη πξάμεηο ρεηξαγψγεζεο αγνξάο



Κάζε άιιν αδίθεκα πνπ ηηκσξείηαη κε πνηλή ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο



Σα αδηθήκαηα ηεο θνξνδηαθπγήο

Αλαθνξηθά κε ηελ θνξνδηαθπγή ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΛ 1127-31/08/2010 αιιά θαη κε ηνλ λέν
θνξνινγηθφ λφκν 3842/2010 ηξνπνπνηήζεθε ν λφκνο 3691/2008 θαη επηπιένλ θνξνδηαθπγή
ζεσξείηαη βαζηθφ αδίθεκα θαη ζπγθεθξηκέλα:


Τπνβνιή θαη παξάιεηςε ππνβνιήο ή

ππνβνιή αλαθξηβνχο θνξνινγηθήο δήισζεο

εθφζνλ ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηα θαζαξά εηζνδήκαηα πνπ έρνπλ ππνθξπθζεί
ππεξβαίλεη ζε θάζε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ηα 15.000 επξψ, θαζψο θαη γηα κε απφδνζε
θφξνπ πινίσλ πξνο ην Γεκφζην γηα πνζφ κεγαιχηεξν ησλ 15.000 επξψ


Με απφδνζε ή αλαθξηβή απφδνζε Φ.Π.Α θαη ελ γέλεη παξαθξαηνχκελσλ θαη
επηξξηπηφκελσλ ηειψλ ,θφξσλ θαη εηζθνξψλ, εθφζνλ ην πνζφ πνπ επηζηξάθεθε ή
ζπκςεθίζηεθε ππεξβαίλεη ηα 3.000 επξψ ζε εηήζηα βάζε



Δηθνληθή θνξνινγηθή δήισζε, έθδνζε ή απνδνρή εηθνληθψλ ζηνηρείσλ, έθδνζε
πιαζηψλ θαη λνζεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ αλεμαξηήησο ηεο αμίαο, εθφζνλ απηά
ηειέζηεθαλ κεηά ηελ εκεξνκελία Γεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ 3842/2010 , δειαδή κεηά
ηελ 23/04/201028

3.9 Νόκνο 3691/2008. Δπνπηηθέο αξρέο & ππόρξεα πξόζσπα
Ζ ηξάπεδα ηεο Διιάδνο επνπηεχεη αθελφο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη θπξίσο ηηο ηξάπεδεο, ηηο
εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ηηο εηαηξείεο πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ
ηξίησλ,

ηα

αληαιιαθηήξηα

ζπλαιιάγκαηνο,

ηηο

επηρεηξήζεηο

παξνρήο

ππεξεζηψλ

δηακεζνιάβεζεο ζηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ, ηηο εηαηξείεο παξνρήο πηζηψζεσλ, ηηο εηαηξείεο

28

ν λ. 3691/05.08.2008, αλαβαζκίδεη ζεκαληηθά ηνπο κεραληζκνχο πξφιεςεο ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο ηεο ρψξαο καο θαη ελζσκαηψλεη ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηεο Οδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
πνπ απνηειεί εθαξκνζηηθφ κέηξν ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ. Ο λ. 3691/2008 είλαη ν ηξίηνο θαηά ζεηξά λφκνο πνπ
ςεθίδεηαη ζηε ρψξα καο γηα ηελ ζσξάθηζή ηεο απφ ην μέπιπκα ρξήκαηνο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
κεηά ηνλ λ. 2331/1995 θαη ηνλ λ. 3424/2005 πνπ ελζσκάησζαλ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηηο δηαηάμεηο ησλ
Οδεγηψλ 91/308/ΔΟΚ θαη 2001/97/ΔΚ αληηζηνίρσο

42

ζπκκεηνρψλ, ηηο ηαρπδξνκηθέο εηαηξείεο, ζηελ έθηαζε πνπ αζθνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο
δηακεζνιάβεζεο ζηελ κεηαθνξά θεθαιαίσλ.
Ζ επηηξνπή θεθαιαηαγνξάο επνπηεχεη ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ, ηηο
αλψλπκεο εηαηξείεο δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο δηαρείξηζεο
ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ζε αθίλεηε πεξηνπζία, ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ
θεθαιαίσλ

επηρεηξεκαηηθψλ

ζπκκεηνρψλ,

αλψλπκεο

εηαηξείεο

παξνρήο

επελδπηηθψλ

ππεξεζηψλ, ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο επελδπηηθήο δηακεζνιάβεζεο. Δπηπξνζζέησο ζεηξά
επηηξνπψλ ππαγφκελσλ ζηα ππνπξγεία νηθνλνκηθψλ, δηθαηνζχλεο θαη αλάπηπμεο επνπηεχνπλ
ηα ππφινηπα ππφρξεα πξφζσπα , φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ Ν. 3691/2008.
Οη πνηληθέο θπξψζεηο έλαληη ηνπ ηξαπεδηθνχ ππαιιήινπ ζρεηίδνληαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα
εηψλ θαη ζε κε ρξεκαηηθή πνηλή, κε ηελ νπνία ηηκσξείηαη ν ππαίηηνο πξάμεσλ λνκηκνπνίεζεο
εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αλ έδξαζε σο ππάιιεινο ππφρξενπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ ή αλ ην βαζηθφ αδίθεκα πεξηιακβάλεηαη ζηα αδηθήκαηα ηνπ Νφκνπ.
Δπίζεο κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ ηηκσξείηαη ν ππάιιεινο ή φπνηνο άιινο ππφρξενο
εκπιέθεηαη ζε χπνπηεο ζπλαιιαγέο θαη παξαιείπεη απφ πξφζεζε λα αλαθέξεη αξκνδίσο
χπνπηεο ή αζπλήζεηο ζπλαιιαγέο ή δξαζηεξηφηεηεο ή παξνπζηάδεη ςεπδή ή παξαπιαλεηηθά
ζηνηρεία, θαηά παξάβαζε ησλ ζρεηηθψλ λνκνζεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ ή θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ
θαη θαλφλσλ.

3.10 Διιεληθό Καλνληζηηθό Πιαίζην- ΔΤΠΘ 281/2009
Ζ απφθαζε 281/200929 ηεο ηξάπεδαο ηεο Διιάδνο εμεηδηθεχεη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ
επνπηεπφκελσλ απφ απηή ηξαπεδψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ Ν. 3961/2008.
Οη βαζηθέο αξρέο ηεο είλαη:


Οξηζκφο ειάρηζησλ θαηεγνξηψλ θηλδχλνπ, δηαβάζκηζε πειαηψλ (θπζηθψλ θαη λνκηθψλ
πξνζψπσλ) ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θαη επηβνιή αληίζηνηρσλ κέηξσλ απμεκέλεο
δένπζαο επηκέιεηαο

29

ΔΣΠΘ 285/6/9.7.2009 θαη 290/12/11.11.2009, αθνξά ζηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε ησλ εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ινηπά ζέκαηα.
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Πηζηνπνίεζε θαη επαιήζεπζε ηαπηφηεηαο πειαηψλ κε βάζε ηελ νδεγία „Γλψξηδε ηνλ
πειάηε ζνπ‟ (kyc)



Γεκηνπξγία νηθνλνκηθνχ ζπλαιιαθηηθνχ πξνθίι γηα ην ζχλνιν ησλ πειαηψλ



Τηνζέηεζε πνιηηηθήο θαηαπνιέκεζεο μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζεο
ηξνκνθξαηίαο απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο



Δπέθηαζε ηεο επζχλεο ηεο δηνίθεζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο(σο ηέηνηα λνείηαη ην
αλψηαην δηνηθεηηθφ φξγαλν κε εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο)

3.11 ΔΤΠΘ 290/2009. Γηνηθεηηθέο θπξώζεηο
Ζ ζπγθεθξηκέλε απφθαζε αθνξά ζηελ ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο ΔΣΠΘ
281/2009 θαη αλαπηχζζεηαη ζηνπο άμνλεο ππνρξεψζεσλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ(Γ
ηξάπεδαο), ηνπ αξκνδίνπ δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο(ζε επίπεδν ΦΠ) θαη ησλ ζηειερψλ
ππεπζχλσλ ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ θαη ινηπψλ ππαιιήισλ. Ζ
ζπκκφξθσζε σο πξνο ηελ ζπνπδαηφηεηά ηεο ραξαθηεξίδεηαη απιή, ζνβαξή θαη ηδηαηηέξσο
ζνβαξή.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΑΤΝΖΘΗΣΔ ΚΑΗ ΤΠΟΠΣΔ
ΤΝΑΛΛΑΓΔ. ΟΓΖΓΗΑ „ΓΝΩΡΗΕΔ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ ΟΤ‟
4.1 Αζπλήζηζηε θαη ύπνπηε ζπλαιιαγή-νξηζκόο
Αζπλήζηζηε ζπλαιιαγή θαιείηαη ε ζπλαιιαγή ή νη ζπλαιιαγέο ή νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ
ζπλάδνπλ κε ηελ ζπλαιιαγκαηηθή, επηρεηξεκαηηθή ή επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ
ζπλαιιαζζφκελνπ ή ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ ή κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο επηθάλεηα ή πνπ
δελ έρνπλ πξνθαλή ζθνπφ ή θίλεηξν νηθνλνκηθήο, επαγγεικαηηθήο ή πξνζσπηθήο θχζεσο.30
Ύπνπηε ζπλαιιαγή θαιείηαη ε ζπλαιιαγή ή νη ζπλαιιαγέο ή νη δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο
νπνίεο εθηηκάηαη φηη πξνθχπηνπλ απνρξψζεηο, ελδείμεηο ή ππφλνηεο γηα πηζαλή απφπεηξα ή
δηάπξαμε αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ 3691/2008 ή γηα εκπινθή ηνπ
ζπλαιιαζζφκελνπ ή ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ ζε εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε βάζε
ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζπλαιιαγήο ( θχζε ηεο ζπλαιιαγήο, θαηεγνξία
ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ, ζπρλφηεηα, πνιππινθφηεηα θαη χςνο ηεο ζπλαιιαγήο, ρξήζε ή κε
κεηξεηψλ) θαη ηνπ πξνζψπνπ (επάγγεικα, νηθνλνκηθή επηθάλεηα, ζπλαιιαθηηθή ή
επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, θήκε, παξειζφλ, επίπεδν δηαθάλεηαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνππειάηε ή άιια ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά).31
Παξάδεηγκα δηαδνρηθψλ αζπλήζηζησλ ζπλαιιαγψλ απνηειεί κηα ηζηνξία μεπιχκαηνο ε νπνία
ζεσξήζεθε ε κεγαιχηεξε ζην δπηηθφ εκηζθαίξην. Οη επηθεθαιήο ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ
ηεο Κνινκβίαο

ζπλαληήζεθαλ κε ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ Treasury Dept. Σσλ Ζλσκέλσλ

Πνιηηεηψλ λα ζπδεηήζνπλ ηε δηαθίλεζε αγαζψλ ζηε καχξε αγνξά. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπδήηεζεο αλαθάιπςαλ φηη είραλ θάηη θνηλφ. Ολνκαδφκελνη εηζαγσγείο αγαζψλ ζηελ
Κνινκβία ρξεηάδνληαλ $ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Οη εηζαγσγείο γηα λα
απνθχγνπλ ηνπο θφξνπο απφ ηελ θνινκβηαλή θπβέξλεζε απφ ηε κεηαηξνπή ησλ πέζζνο ζε $
θαηέθεπγαλ ζε „pesso brokers‟ πνπ ρξέσλαλ ιηγφηεξα έμνδα .ηε ζπλέρεηα νη ρξεκαηηζηέο
αγφξαδαλ πξντφληα ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο γηα ινγαξηαζκφ ησλ εηζαγσγέσλ νη νπνίνη ηα
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Δπηηξνπή θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Υαξαθηεξηζηηθέο ηππνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ην έηνο
2009
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πσινχζαλ ζηε ζπλέρεηα ζηελ Κνινκβία ζε πέζζνο. Δπέζηξεθαλ ηα πέζζνο ζηνπο ρξεκαηηζηέο
κείνλ ηε πξνκήζεηά ηνπο. Οη ρξεκαηηζηέο θπζηθά είραλ ινγαξηαζκνχο ζηηο Ζλσκέλεο πνιηηείεο
γηα επελδχζεηο θαη ήηαλ πην εχθνιν λα δηαθηλνχλ ηα ρξήκαηα.

4.2 Υπνρξεώζεηο ζε πεξίπησζε αληίιεςεο αζπλήζηζηεο ή ύπνπηεο ζπλαιιαγήο
Όηαλ κηα ζπλαιιαγή θαίλεηαη λα είλαη αζπλήζηζηε ή χπνπηε ηφηε ν ππάιιεινο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ππνρξενχηαη λα ηελ αλαθέξεη ζην αξκφδην δηεπζπληηθφ
ζηέιερνο ηεο δηεχζπλζεο Compliance, κε θάζε δπλαηφ κέζν πνπ έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ ην
ζπληνκφηεξν( εθαξκνγή SAR-mail- ηειέθσλν) αθφκε θαη αλ απηφ ζεκαίλεη κε ηήξεζε ηεο
ηεξαξρίαο. Ζ αλαθνξά κπνξεί λα γίλεη θαη αλψλπκα θαη πξνζηαηεχεηαη απφ θαλνληζηηθέο
δηαηάμεηο. Αθφκε θαη ε απφπεηξα δηελέξγεηαο αζπλήζηζηεο ή χπνπηεο ζπλαιιαγήο (έζησ θαη αλ
απηή δελ πξαγκαηνπνηεζεί ηειηθά ) πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζην ΑΓ.
Σν ΑΓ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εμεηάδεη ηηο αζπλήζηζηεο θαη χπνπηεο ζπλαιιαγέο πνπ ηνπ
αλαθέξνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο ηξάπεδαο. Κάπνηεο εμ‟ απηψλ, κεηά απφ εμέηαζε θαη
ζρεηηθή απφθαζή ηνπ απνζηέιινληαη ζηελ επηηξνπή θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο
εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο (επηηξνπή
ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 3691/2008).
Ζ επηηξνπή επνπηεχεηαη απφ ην ππνπξγείν νηθνλνκίαο θαη νηθνλνκηθψλ, έρεη 8 κέιε θαη έξγν
ηεο είλαη λα ζπγθεληξψλεη, λα δηεξεπλά θαη λα αμηνινγεί ηεο πιεξνθνξίεο πνπ δηαβηβάδνληαη ζ‟
απηήλ απφ ην ζχλνιν ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ ζηελ Διιάδα θαη αθνξνχλ ζηε δηελέξγεηα
χπνπησλ ή αζπλήζηζησλ ζπλαιιαγψλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ ελδερνκέλσο ζρεηίδνληαη κε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο.
Έλαληη ηεο επηηξνπήο δελ ηζρχεη νπνηνδήπνηε ηξαπεδηθφ, ρξεκαηηζηεξηαθφ, θνξνινγηθφ ή
επαγγεικαηηθφ απφξξεην.
Υξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή απφ θάζε ππάιιειν πνπ γλσξίδεη φηη δηεμάγεηαη έξεπλα γηα έλαλ
πειάηε λα κελ θνηλνπνηήζεη ζε απηφλ ηελ δηεμαγσγή έξεπλαο. Απαγνξεχεηαη λα ελεκεξψλεηαη
ν πειάηεο ή νπνηνζδήπνηε ηξίηνο γηα ην γεγνλφο φηη δηεμάγεηαη έξεπλα ή ελδέρεηαη λα δηεμαρζεί
γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην μέπιπκα ρξήκαηνο. Δπηβάιιεηαη πνηλή θπιάθηζεο ηξηψλ κελψλ
θαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν ην νπνίν ζα νξίζεη ην δηθαζηήξην. Ζ ηήξεζε ερεκχζεηαο απνηειεί
πξσηίζησο επαγγεικαηηθή ππνρξέσζε.
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4.3 Οδεγία ‘Γλώξηδε ηνλ πειάηε ζνπ’ – Βαζηθνί ζηόρνη
Ζ νδεγία „γλψξηζε ηνλ πειάηε ζνπ‟32 δηαθπιάζζεη ηελ αθεξαηφηεηα, ηελ θεξεγγπφηεηα θαη ηελ
θήκε ηεο ηξάπεδαο κεηψλνληαο ηνλ θίλδπλν ρξεζηκνπνίεζεο ηεο, γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ
απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Γηεπθνιχλεη ηελ
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή θαη ηήξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ λνκηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ επηηαγψλ
πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ηξάπεδαο, θαζψο θαη ηε ζπκκφξθσζή ηεο κε δηεζλψο ηξαπεδηθέο
πξαθηηθέο. Δπίζεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηεο επαγγεικαηηθήο ζρέζεο κε
ηνλ πειάηε, κέζα απφ ηελ πιεξέζηεξε γλψζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη
ζπλεπψο ησλ αλαγθψλ ηνπ θαη θπξίσο εληζρχεη ηελ ζρέζε ηεο ηξάπεδαο κε ηνπο πειάηεο.
Ζ νδεγία „γλψξηζε ηνλ πειάηε ζνπ‟ απαγνξεχεη ηελ ζχλαςε νπνηαζδήπνηε ζρέζεο κε θπζηθά
πξφζσπα, νκάδεο αηφκσλ θαη λνκηθά πξφζσπα γηα ηα νπνία είηε πηζηεχεηαη είηε ππάξρεη
βάζηκε ππνςία αλάκημεο ζε εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γελ επηηξέπεηαη ε ζχλαςε ή
ζπλέρηζε ζρέζεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο νη νπνίνη δελ έρνπλ θπζηθή παξνπζία
ή πξνζσπηθφ ζηε ρψξα ζχζηαζήο ηνπο( shell banks). Γελ επηηξέπεηαη ην άλνηγκα θαη ε ηήξεζε
κπζηηθψλ, αλσλχκσλ ή κφλν αξηζκεκέλσλ ινγαξηαζκψλ ή ινγαξηαζκψλ κε εηθνληθά νλφκαηα
ή ινγαξηαζκψλ πνπ δελ εκθαλίδνληαη κε ην πιήξεο φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ
ζχκθσλα κε ηα έγγξαθα πηζηνπνίεζεο ηεο ηαπηφηεηαο. Γελ επηηξέπεηαη ηέινο ην άλνηγκα ή ε
ηήξεζε επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο κε θπζηθά πξφζσπα, νκάδεο αηφκσλ θαη λνκηθά πξφζσπα
ελεξγά ζηελ νπινβηνκεραλία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φπσο παξαγσγή, εκπνξεία, εηζαγσγή,
εμαγσγή, δηαλνκή, κεζνιάβεζε ή ρξεκαηνδφηεζε.

4.4 Μέηξα δένπζαο επηκέιεηαο
χκθσλα κε ην πιαίζην Know your customer, νη πειάηεο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο
θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην πξνθίι ηνπο.
Ζ

πξψηε

θαηεγνξία

είλαη

απηή

ησλ

επαξθψο

επνπηεπφκελσλ

νξγαληζκψλ(

π.ρ

ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί ή εηαηξείεο εηζεγκέλεο ζε αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηηζηήξηα πνπ
εδξεχνπλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε επαξθψο επνπηεπφκελεο ρψξεο) ζηνπο νπνίνπο
εθαξκφδνληαη κέηξα απινπζηεπκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο. Απαηηείηαη δειαδή, ε ζπιινγή
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Βαζίιεο Παλαγησηίδεο, δηεχζπλζε θαηαπνιέκεζεο νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδψλ,
απνηξνπή μεπιχκαηνο βξψκηθνπ ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, Δ Σ Η, 27 Ννεκβξίνπ 2008
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επαξθψλ πιεξνθνξηψλ ψζηε λα θξηζεί αλ ν πειάηεο κπνξεί λα πεξηιεθζεί ζηελ θαηεγνξία
απηή( π.ρ Γεκφζηα δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε γηα εηαηξείεο εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ). Μεγάιε
έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζην γεγνλφο φηη ηα κέηξα απινπζηεπκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο
αθνξνχλ ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη φρη ζηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ζπλαιιάζζνληαη γηα
ινγαξηαζκφ ηνπο.
Ζ δεχηεξε θαηεγνξία είλαη απηή ησλ πειαηψλ πνπ ελδέρεηαη απφ ηε θχζε ηνπο λα
ελζσκαηψλνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα μέπιπκα ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο, φπσο είλαη απηνί πνπ αζθνχλ θάπνην πςειφηεξνπ θηλδχλνπ επάγγεικα (π. ρ
έκπνξνη πνιχηηκσλ κεηάιισλ ή ιίζσλ, έκπνξνη έξγσλ ηέρλεο) ή νη offshore εηαηξίεο ή νη
εηαηξίεο κε αλψλπκεο κεηνρέο ή νη κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί θαη άιινη φπσο
πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα αιιά θαη ζηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο νδεγίαο „γλψξηζε ηνλ
πειάηε ζνπ‟, ζηνπο νπνίνπο εθαξκφδνληαη κέηξα απμεκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο πνπ
επηκέιεηαο πνπ εμεηδηθεχνληαη θαηά θαηεγνξία πειάηε ( πρ γηα ηελ θαηεγνξία ησλ
ινγαξηαζκψλ ελψζεσλ πξνζψπσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πέξα απφ ηα ζπλήζε
δεηνχκελα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζηε λνκηκνπνίεζε ηνπ λνκηθνχ απηνχ πξνζψπνπ, δεηνχληαη
πξφζζεηα έγγξαθα, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ε λνκηκφηεηα ηεο ζχζηαζεο θαη ησλ ζθνπψλ
ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο θαη αξηζκνχ
κεηξψνπ πνπ ηεξείηαη ζε δεκφζηα αξρή, ελψ εμαθξηβψλεηαη θαη ε ηαπηφηεηα φισλ ησλ αηφκσλ
πνπ έρνπλ δηθαίσκα ππνγξαθήο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ).
Ζ ηξίηε θαηεγνξία αθνξά ζηνπο πειάηεο πνπ δελ θαηαηάζζνληαη ζε κηα απφ ηηο δχν
πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο θαη ζηνπο νπνίνπο εθαξκφδνληαη κέηξα ζπλήζνπο δένπζαο
επηκέιεηαο θαη πεξηιακβάλνπλ νπσζδήπνηε πηζηνπνίεζε θαη επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ
πειάηε θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ αιιά θαη ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ζθνπνχκελε
θχζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο θαη ησλ ζεκαληηθψλ ζπλαιιαγψλ. Δπίζεο εκπεξηέρεηαη ε
δεκηνπξγία ζπλαιιαθηηθνχ πξνθίι ησλ πειαηψλ, ε άζθεζε ζπλερνχο επνπηείαο πειαηψλ θαζ‟
φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρέζεο θαη εμέηαζε θάζε ζπλαιιαγήο θαη δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία κπνξεί
λα ζπλδεζεί κε μέπιπκα ρξήκαηνο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. εκαληηθφηαηε είλαη
θαη ε ιήςε θάζε πξφζθνξνπ κέηξνπ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο κε θαηάξηηζεο ηεο
ζπλαιιαγήο θαη ηεο άξλεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ή άζθεζεο δξαζηεξηνηήησλ, εθφζνλ δελ
έρνπλ ηθαλνπνηεζεί νη φξνη ηεο πηζηνπνίεζεο θαη επαιήζεπζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε ή
δελ έρεη δηαζθαιηζηεί ε ηήξεζε κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο.
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4.5 Φξόλνο εθαξκνγήο κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο θαη εμέηαζε ηνπ
νηθνλνκηθνύ θαη ζπλαιιαθηηθνύ πξνθίι ηνπ πειάηε
Σα κέηξα επαξθνχο δένπζαο επηκέιεηαο33 εθαξκφδνληαη επίζεο αλεμάξηεηα απφ ηεο
πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο πειαηψλ θαη ζε δηάθνξεο άιιεο πεξηπηψζεηο. Δθαξκνγή ησλ
κέηξσλ απηψλ γίλεηαη φηαλ ζπλάπηνληαη επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο θαη δηελεξγείηαη νπνηαδήπνηε
ζπλαιιαγή, ην πνζφ ηεο νπνίαο είλαη ηζφηηκν ησλ 15.000 επξψ ηνπιάρηζηνλ είηε δηελεξγείηαη
κε κηα πξάμε ή κε πεξηζζφηεξεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηα ζρέζε. Σα
κέηξα επίζεο εθαξκφδνληαη φηαλ ππάξρεη ππφλνηα λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο , αλεμάξηεηα απφ νπνηνδήπνηε
θαηψηαην φξην, παξέθθιηζε ή εμαίξεζε αιιά θαη φηαλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο γηα ηελ αθξίβεηα,
ηελ πιεξφηεηα ή ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζθνκίζηεθαλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε
θαη επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε, άιινπ πξνζψπνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ
ελεξγεί ν πειάηεο θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ.
ηελ εμέηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη ζπλαιιαθηηθνχ πξνθίι ζηα πιαίζηα ησλ κέηξσλ ηεο
δένπζαο επηκέιεηαο ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη θαη λα επαιεζεχεηαη πάληα ε ηαπηφηεηα ηνπ
πειάηε θαη ηνπ ηειηθνχ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ θαζψο θαη λα ειέγρεηαη αλαιπηηθά ε δήισζε
πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ θπζηθψλ πξνζψπσλ(ε θαηάιεμε ηνπ ειέγρνπ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ ζα
πξέπεη πάληα λα είλαη ζε θπζηθφ πξφζσπν). Δπίζεο έιεγρνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη πάληα ζηα
ζηνηρεία πηζηνπνίεζεο εμνπζηνδνηεκέλσλ γηα ηελ θίλεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο εηαηξείαο.
ηελ δεκηνπξγία νηθνλνκηθνχ ζπλαιιαθηηθνχ πξνθίι φισλ ησλ πειαηψλ( ησλ πθηζηάκελσλ
αιιά θαη ησλ λέσλ) ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίδνληαη θάπνηα ζέκαηα νπζίαο φπσο αλ έρνπλ
πξνζθνκηζηεί φια ηα απαξαίηεηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, αλ έρεη γίλεη γλσκάηεπζε απφ
αξκφδην δηθεγφξν, αλ έρεη απνζαθεληζηεί πνηα είλαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ
θαη πνηα είλαη ε λνκηθή ηνπ κνξθή θαζψο θαη αλ πξφθεηηαη γηα φκηιν εηαηξεηψλ ή κεκνλσκέλε
εηαηξία(αλ πρ πξφθεηηαη γηα ζπγαηξηθή εηαηξεία ελφο νκίινπ). Έιεγρνο ζα πξέπεη πάληνηε λα
γίλεηαη γηα λα εμαθξηβσζεί αλ ε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξίαο είλαη ζπκβαηή κε ην χςνο ησλ
πνζψλ πνπ ζα δηαθηλνχληαη θαη κέζσ πνηψλ ελδεδεηγκέλσλ κέζσλ( πρ κέζσ εκβαζκάησλ θαη
φρη ηνηο κεηξεηνίο).
33

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο απφθαζή 1/506/8.4.2009 απφθαζε ηνπ Γ.. Θέκα Πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
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εκαληηθή επίζεο είλαη ε νηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ κεγεζψλ ηεο εηαηξείαο κε επίζεκα ζηνηρεία
φπσο ηζνινγηζκφο, εηήζηνο ηδίξνο, θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ηα ινηπά.
Δμαθξίβσζε πξέπεη λα γίλεηαη ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν πειάηεο ζα ήζειε λα αλνίμεη
ινγαξηαζκφ κε ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα θαη πνηα είλαη ε γλψκε ηνπ account
officer πνπ ζα ζπλεξγαζηεί καδί ηνπ θαζψο θαη λα γίλεη κηα εθ ησλ πξνηέξσλ εθηίκεζε γηα
πνηνχ είδνπο ζπλαιιαγέο θαζψο θαη πνηνχ φγθνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη. Έιεγρνο πξέπεη λα
γίλεηαη θαη ζην άκεζν ζπλαιιαθηηθφ θχθισκα ηνπ πειάηεο , δειαδή λα ππάξρεη πιεξνθφξεζε
γηα ηνπο πειάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ, ηελ γλψκε ηεο αγνξάο γηα απηφλ θαη ηελ θήκε πνπ
έρεη δεκηνπξγεζεί γχξσ απφ ην φλνκά ηνπ. Δλδεηθηηθή κηαο ζπλεξγαζίαο είλαη θαη ε πξνζπκία
ηνπ πειάηε λα κνηξαζηεί ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηεί ην ρξεκαηνπηζησηηθφ
ίδξπκα.

4.6 Πξνθίι θηλδύλνπ. Πειάηεο πςεινύ θηλδύλνπ( ΔΤΠΘ 281/2009)
χκθσλα κε ηελ νδεγία ΔΣΠΘ 281/200934 ππάξρνπλ θαηεγνξίεο πξνζψπσλ πνπ ζεσξείηαη φηη
ελδέρεηαη λα ελζσκαηψλνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν φζνλ αθνξά ην μέπιπκα ρξήκαηνο θαη ηελ
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. ηηο θαηεγνξίεο απηέο εθαξκφδνληαη απμεκέλα κέηξα
δένπζαο επηκέιεηαο, ηα νπνία εμεηδηθεχνληαη θαηά πεξίπησζε αιιά γεληθά αθνξνχλ ζηε
ζπιινγή εθείλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε θξίζε γηα ην αλ πξάγκαηη ηειηθψο
ελζσκαηψλνπλ απμεκέλν θίλδπλν μεπιχκαηνο ρξήκαηνο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο
ή φρη. Οη θαηεγνξίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηνπο εμήο:
1. Με θάηνηθνο
2. Πνιηηηθψο εθηεζεηκέλν πξφζσπν
3. Δηαηξεία κε αλψλπκεο κεηνρέο
4. Δηαηξεία εμσρψξησλ δξαζηεξηνηήησλ
5. ηεξνχκελν λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο ζρήκα ή νληφηεηα, πνπ δηαρεηξίδεηαη θεθάιαηα ή
άιιε νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ( trusts)
6. Έλσζε πξνζψπσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα
7. εκαληηθφο πειάηεο κε ινγαξηαζκνχο δηαρείξηζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
8. Πειάηεο κε ηνλ νπνίν ηεξείηαη δηαζπλνξηαθή ζρέζε ηξαπεδηθήο αληαπφθξηζεο
34

ΔΣΠΘ 285/6/9.7.2009 θαη 290/12/11.11.2009, φπνπ αθνξνχλ ζηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε ησλ εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ινηπά ζέκαηα.
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9. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πειάηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη
ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, πξνεξρφκελα απφ ή ζπλεξγαδφκελα κε ζπγθεθξηκέλεο
ρψξεο( Αδεξκπατηδάλ. Ηξάλ, Παθηζηάλ, άν Σφκε, Σνπξθκεληζηάλ, Οπδκπεθηζηαλ)
Αλαθνξηθά κε ηελ θαηεγνξία ησλ πνιηηηθψο εθηεζεηκέλσλ πξνζψπσλ πεξηιακβάλνληαη ηα
εγθαηεζηεκέλα ζην εμσηεξηθφ θπζηθά πξφζσπα ζηα νπνία έρεη ή είρε αλαηεζεί ζεκαληηθφ
δεκφζην ιεηηνχξγεκα, νη άκεζνη ζηελνί ζπγγελείο ηνπο, ηα πξφζσπα πνπ είλαη γλσζηά σο
ζηελνί ζπλεξγάηεο ηνπο θαη ηα ζπλδεφκελα κε απηνχο λνκηθά πξφζσπα. Απηνί κπνξεί λα είλαη
αξρεγνί θξαηψλ, αξρεγνί θπβεξλήζεσλ, ππνπξγνί, αλαπιεξσηέο ππνπξγνί θαη πθππνπξγνί,
κέιε θνηλνβνπιίσλ, κέιε αλψηαησλ δηθαζηεξίσλ, ζπληαγκαηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαη άιισλ
πςεινχ επηπέδνπ δηθαζηηθψλ νξγάλσλ ησλ νπνίσλ νη απνθάζεηο δελ ππφθεηληαη ζε πεξαηηέξσ
έλδηθα κέζα, πιελ εμαηξεηηθψλ πεξηζηάζεσλ, κέιε ειεγθηηθψλ δηθαζηεξίσλ, κέιε δηνηθεηηθψλ
ζπκβνπιίσλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ, πξέζβεηο θαη επηηεηξακκέλνη δηπισκάηεο, πςειφβαζκνη
αμησκαηηθνί ελφπισλ δπλάκεσλ θαζψο θαη κέιε δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ ή επνπηηθψλ
νξγάλσλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ.

4.7 Μέηξα απμεκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο
ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη πεξηζζφηεξν απζηεξά κέηξα ιφγσ ηεο
επηθηλδπλφηεηαο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κεξψλ. Λακβάλνληαο σο παξάδεηγκα ηνπο
ινγαξηαζκνχο ππεξάθηησλ εηαηξεηψλ θαη εηαηξεηψλ εηδηθνχ ζθνπνχ, έρεη γίλεη εθηελήο αλαθνξά
φηη νη εηαηξείαο απηέο δελ έρνπλ εκπνξηθή ή παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηφπν
εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη δηαηεξνχλ ηελ έδξα ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο φπσο απηέο
θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ΟΟΑ θαη ηελ αληίζηνηρε ππνπξγηθή απφθαζε( Ληβεξία, Marshall
Islands, British Virgin Islands, Seychelles, Παλακάο θαη άιιεο). Γηα ηηο εηαηξίεο απηέο πξέπεη
λα ηεξνχληαη θαη΄ ειάρηζην ηα αθφινπζα έγγξαθα:
1. Καηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο απφ ην νπνίν ζα πξέπεη ζαθψο λα πξνθχπηεη ην ηδηνθηεζηαθφ
θαζεζηψο ηεο θαη ην είδνο ησλ κεηνρψλ ζπκκεηνρψλ ηεο
2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ζρεηηθά κε ηελ λφκηκε ίδξπζε, ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε
ηεο εηαηξίαο( certificate of good standing)
3. Δπίζεκν έγγξαθν κε ηηο εμνπζηνδνηεκέλεο ππνγξαθέο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηεο κε ηελ
ηξάπεδα
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4. Γήισζε ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ κέρξη ηνπ ηειηθνχ θπζηθνχ πξνζψπνπ(ζηηο
πεξηπηψζεηο φπνπ κέηνρνο ηεο εηαηξίαο είλαη κηα άιιε εηαηξία), ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ
λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ΝΑ θαζψο θαη αληίγξαθν ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ηνπ ηδίνπ
Αλαθνξηθά κε ινγαξηαζκνχο εηαηξηψλ κε αλψλπκεο κεηνρέο , είλαη γλσζηφ φηη πξφθεηηαη γηα
εηαηξίεο πνπ εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα ή ζε άιιε ρψξα , ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο
θαηέρνληαη απφ κεηφρνπο πνπ δελ είλαη γλσζηνί. Γηα ηνλ ιφγν απηφ απαηηείηαη λα ππνγξάθεηαη
θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ην έληππν ηεο δήισζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ , κέρξη ηνπ
ηειηθνχ θπζηθνχ πξνζψπνπ. Πξέπεη λα πηζηνπνηνχληαη θαη λα επαιεζεχνληαη ηα ζηνηρεία
ηαπηφηεηαο ησλ πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ, ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ θαη ησλ αηφκσλ πνπ είλαη
εμνπζηνδνηεκέλα λα ρεηξίδνληαη ηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ηεο εηαηξίαο, πξηλ απφ ην
άλνηγκα ηνπ ινγαξηαζκνχ φπσο πξνβιέπεηαη , αθφκα θαη κε επίζθεςε ζηα γξαθεία ηεο
εηαηξίαο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. πγθξίλεηαη επίζεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ε πξαγκαηηθή
θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ κε ηελ αλακελφκελε , ζχκθσλα κε ην νηθνλνκηθφ θαη ζπλαιιαθηηθφ
ηεο πξνθίι αιιά θαη ιακβάλεηαη γξαπηή δήισζε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν φηη ζε πεξίπησζε
κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρψλ ή πξαγκαηνπνίεζεο νπζηψδνπο κεηαβνιήο ζην θαζεζηψο ηεο
εηαηξίαο ,ζα αλαιάβεη λα ελεκεξψζεη ηελ ηξάπεδα ακέζσο. Δπίζεο εμεηάδεηαη αλ ε εηαηξία
απηήο ηεο κνξθήο έρεη εγθαηεζηεκέλε δηνίθεζε, ππνθαηαζηήκαηα, ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν
δξαζηεξηνπνηείηαη ζε άιιεο ρψξεο ( θαη θπξίσο αλ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ρψξεο πνπ δελ
εθαξκφδνπλ ή δελ εθαξκφδνπλ επαξθψο ηηο ζπζηάζεηο ηεο FATF).
Κάπνηα απφ ηα επαγγέικαηα πνπ ζεσξνχληαη πςεινχ θηλδχλνπ γηα μέπιπκα ρξήκαηνο είλαη ηα
πηζησηηθά ηδξχκαηα ηα νπνία δελ είλαη επαξθψο επνπηεπφκελα απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπο, νη
κε επαξθψο επνπηεπφκελνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί, έκπνξνη θαη κεηαπξάηεο αγαζψλ
κεγάιεο αμίαο (ρ αληηθψλ, έξγσλ ηέρλεο, πνιχηηκσλ ιίζσλ θαη κεηάιισλ), θηιαλζξσπηθνί
νξγαληζκνί νη νπνίνη δελ είλαη δηεζλψο ή ηνπηθψο αλαγλσξηζκέλνη, αλεμάξηεηνη
ρξεκαηννηθνλνκηθνί ζχκβνπινη, ρξεκαηνκεζίηεο, έκπνξνη κεηαρεηξηζκέλσλ εηδψλ, θαδίλν,
λπρηεξηλά θέληξα δηαζθέδαζεο θαη παξφκνηεο ςπραγσγηθέο επηρεηξήζεηο, θαηαζθεπαζηηθέο
εηαηξίεο πνπ παξαδίδνπλ αγαζά ή ππεξεζίεο ζηνλ δεκφζην ηνκέα ή ζε δεκφζηεο επηρεηξήζεηο,
θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο πνπ παξαδίδνπλ αγαζά ή ππεξεζίεο ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο, θπζηθά
πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ εμέρνπζα δεκφζηα ζέζε ηνπηθήο ζπνπδαηφηεηαο ζε κηα πφιε ή
πεξηθέξεηα φπσο Γήκαξρνο, Ννκάξρεο, κέινο ηνπηθήο θπβεξλήζεσο θιπ , ππεξάθηηεο
δξαζηεξηφηεηεο θαη θηεκαηνκεζίηεο (real estate) αιιά θαη νξγαλσηέο αθίλεηεο αθίλεηεο
πεξηνπζίαο (promoters).
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4.8 Τν παξάδεηγκα ηεο RIGGS BANK
Ζ Riggs Bank δελ ήηαλ κηα κηθξή ζπλεζηζκέλε ηξάπεδα. Ηδξχζεθε ην 1836 θαη ζπρλά
αλαθεξφηαλ σο ε ηξάπεδα ησλ πξνέδξσλ θαζψο ήηαλ εγθαηεζηεκέλε ζηελ Washington θαη ζ‟
απηήλ είραλ ηεξήζεη ινγαξηαζκνχο πάλσ απφ 20 πξφεδξνη ησλ ΖΠΑ .Ζ ηξάπεδα Riggs
ρνξήγεζε ην 1868 ρξπζφ ζηελ θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ γηα λα αγνξαζηεί ε πνιηηεία ηεο Αιάζθα
απφ ηελ Ρσζία. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην 95% ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ πξεζβεηψλ ζηηο ΖΠΑ
ηεξνχζε ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα ε ιηγφηεξν φκσο απφ 3 ρξφληα
ε θαηάζηαζε άιιαμε δξακαηηθά γηα ηελ Riggs Bank, ηελ δηνίθεζή ηεο θαη ηνπο κεηφρνπο ηεο.
Ζ ηξάπεδα ησλ πξνέδξσλ θαηέιεμε κε πάξα πνιινχο ινγαξηαζκνχο δχν αξρεγψλ, ηνπ
Υηιηαλνχ πξψελ δηθηάηνξα Πηλνζέη θαη ηνπ πξνέδξνπ ηεο Γνπηλέαο. Έρεη θαηαγξαθεί φηη ν
Πηλνζέη (θαη κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ή εθπξφζσπνί ηνπο) ηεξνχζαλ ζπλνιηθά 28
ινγαξηαζκνχο κε ππφινηπα πεξίπνπ 8 εθαηνκκχξηα $ . Ζ κεγάιε φκσο εηθφλα απνηηκήζεθε ην
2002 ζε έλα ζρεηηθφ κλεκφλην ζην νπνίν αλαθεξφηαλ φηη ε αμία ησλ Υηιηαλψλ
δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ηξάπεδα θαηά πξνζέγγηζε μεπεξλνχζε ηα 100 εθαηνκκχξηα $. Γηα λα
γίλνπλ ιίγν ρεηξφηεξα ηα πξάγκαηα, θάλεθε φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηεξνχληαλ ζε shell
companies ζηελ ίδξπζε ησλ νπνίσλ είρε βνεζήζεη ε ίδηα ε ηξάπεδα, κέζσ κηαο offshore
ζπγαηξηθήο ηεο. Σν ζέκα ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ ήηαλ αλ ζηε ηξάπεδα ηεξνχζαλ
απιψο ινγαξηαζκφ δηεθζαξκέλνη πνιηηηθνί θαη δηθηάηνξεο αιιά αλ ηεξνχληαλ επαξθψο φζα
πξνβιέπνληαλ απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο. Σν 2004 ζε έιεγρν απνθαιχθζεθε φηη ε Riggs ηεξνχζε
απηνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο κε ιακβάλνληαο ππφςε ηεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο. Δίλαη
βέβαηα θαλεξφ φηη ε ηξάπεδα γλψξηδε φηη επξφθεηην γηα πξντφληα δσξνδνθίαο θαη δηαθζνξάο
κεγάιεο θιίκαθαο. Σελ ίδηα ρξνληά ε Riggs θαηεγνξήζεθε φηη ηεξνχζε θαη ινγαξηαζκνχο
θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζπλδεφηαλ κε ηελ 11ε επηεκβξίνπ θαη ηνλ Μάξηην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ
αλαθνίλσζε ην θιείζηκν φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ ηεξνχζαλ πξφζσπα αξαβηθήο θαηαγσγήο.
Σν πξψην κεγάιν πξφζηηκν πνπ ηεο επηβιήζεθε ηνλ Μάην ηνπ 2004 ήηαλ 25 εθαηνκκχξηα $ γηα
ηελ ηήξεζε ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ θαη ηελ έιιεηςε ππνβνιήο αλαθνξψλ ππφπησλ θαη
αζπλήζηζησλ ζπλαιιαγψλ. Σνλ Μάε ηνπ 2005 ε ηξάπεδα ζπγρσλεχηεθε κε ηελ ηξάπεδα PNC,
αθνχ είρε θαηαβάιιεη πξφζηηκα αμίαο πάλσ απφ 60 εθαηνκκχξηα $, είρε πιεξψζεη γηα
ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 40 εθαηνκκχξηα $ ρσξίο θαη πάιη λα
ηθαλνπνηεζνχλ νη επνπηηθέο αξρέο θαη είρε δεη ηελ κεηνρή ηεο λα θαηξαθπιάεη ζηα 20 $
ράλνληαο πάλσ απφ 20% ζηνπο πξψηνπο ηξεηο κήλεο ηεο ίδηαο ρξνληάο. Μηα απφ ηηο πην
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θεκηζκέλεο θαη εθηηκψκελεο ηξάπεδεο ζηνλ θφζκν έθιεηζε ηηο πφξηεο ηεο θαη ην φλνκά ηεο
έπαςε λα ππάξρεη κεηά απφ 160 ρξφληα δηαξθνχο ιεηηνπξγίαο ηεο35.

4.9 Κίλδπλνο θήκεο γηα κία ηξάπεδα
Έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα έρεη λα αληηκεησπίζεη θαζεκεξηλά έλα πνιχ κεγάιν αξηζκφ
θηλδχλσλ ζηελ ξνή ηεο θαζεκεξηλφηεηαο φπσο είλαη ν ιεηηνπξγηθφο, ν θαλνληζηηθφο, ν λνκηθφο
θαη άιινη θίλδπλνη ζπλπθαζκέλνη κε ην αληηθείκελν παξ΄ φια απηά ν ζεκαληηθφηεξνο φισλ θαη
απηφο πνπ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε πξσηαξρηθή βάζε είλαη ν θίλδπλνο θήκεο. Μία ηξάπεδα
είλαη ηφζν θαιή φζν ην φλνκά ηεο θαη ε θήκε ηεο. ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα
ππνηηκψληαη φζνη ζέινπλ λα εμαπαηήζνπλ ην ζχζηεκα. Δίλαη ηδηαηηέξσο επαγγεικαηίεο θαη
έρνπλ πνιινχο κεραληζκνχο ψζηε λα θαηαθέξνπλ απηφ πνπ ζέινπλ. Σα ΜΜΔ αξέζθνληαη
ηδηαίηεξα γηα πξνβνιή πξσηνζέιηδσλ κε άξζξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηξαπεδίηεο πνπ
ζπλαιιάζζνληαη κε άηνκα πνπ ζέινπλ λα εμαπαηήζνπλ ηνπο ηξαπεδηθνχο ειεγθηηθνχο
κεραληζκνχο. Βειηίσζε ηεο θήκεο κηαο ηξάπεδαο

έξρεηαη θαηαιαβαίλνληαο θαη

αληηκεησπίδνληαο ηνπο θηλδχλνπο.
Δλδεηθηηθέο ησλ αλσηέξσ είλαη νη πεξηπηψζεηο ηεο LLOYD‟S BANK36 ζηελ νπνία επηβιήζεθε
πξφζηηκν 380.000 $ θαζψο θαηεγνξήζεθε φηη δηεπθφιπλε κέζσ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ
αλέξρνληαλ ζε πνζφ πεξίπνπ 350.000 $ ην ππξεληθφ πξφγξακκα ηνπ Ηξάλ θαζψο θαη ε
πεξίπησζε ηεο WAHOVIA BANK ε νπνία γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχζαλ ηε κε ζπκκφξθσζή ηεο
κε ην πιαίζην ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο
ηξνκνθξαηίαο, εμαγνξάζηεθε πξφζθαηα απφ ηελ Wells Fargo Group.
Άιιν παξάδεηγκα πηζησηηθνχ θηλδχλνπ – θηλδχλνπ θήκεο απνηειεί ε πεξίπησζε εηαηξίαο
εηζαγσγψλ εμαγσγψλ, πειάηε ηξάπεδαο κε έληνλε ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ελψ
δηθαηνινγνχληαλ απφ ηνλ ηδηαηηέξα πςειφ θχθιν εξγαζηψλ θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο
εηαηξίαο δελ αληηπαξέξρνληαλ ζηνλ on sight έιεγρν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο θαη

35

Joseph Kay, wsws ogr, Bank with close ties to Bush administration engulfed in scandal, 24 August 2004

36

James Quinn, Lloyds TSB agrees to pay fine of $350m for sanctions help, The telegraph, New York, 10 Jan
2009
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ρξεκαηνδνηήζεθε κε επαγγεικαηηθά δάλεηα ππνβάιινληαο εθζέζεηο νξθσηψλ ειεγθηψλ νη
νπνίεο έθεξαλ ππνγξαθή αηφκνπ πνπ δελ αλήθεη ζην ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ.
Δπηπξνζζέησο, ε κεηνρηθή ηεο ζχλζεζε παξνπζίαδε πνιππινθφηεηα θαζψο σο κέηνρνη
εκθαλίδνληαλ εηαηξίεο κε αλψλπκεο κεηνρέο γηα ηηο νπνίεο δελ ήηαλ γλσζηφο ν ηειηθφο ηνπο
δηθαηνχρνο, ελψ νη επηθνηλσλίεο πξαγκαηνπνηνχληαλ κφλν απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο. Ζ εηαηξία
θαίλεηαη λα εκπιέθεηαη ζε θχθισκα πνπ ζρεηίδεηαη κε μέπιπκα ρξήκαηνο. Σα πιαζηά
νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ζηελ ηξάπεδα ηεο επέηξεςαλ λα εθηειεί ζπλαιιαγέο
κεγάινπ χςνπο κέζσ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηεο ινγαξηαζκνχ, δηθαηνινγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ
εηζξνή θαη εθξνή ζεκαληηθψλ θεθαιαίσλ.
πκπεξαζκαηηθά ε δηαδηθαζία μεπιχκαηνο

βξψκηθνπ ρξήκαηνο πξνεξρφκελνπ απφ

εγθιεκαηηθή ελέξγεηα, απνηειεί πνηληθφ αδίθεκα. Ζ δηαπίζησζε ή αθφκα θαη ε ππνςία
παξαβάζεσλ ηνπ ξπζκηζηηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ είλαη ππφζεζε φισλ. Αθνξά
νπνηνλδήπνηε ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηνπ θαη θπξίσο φζνπο εξγάδνληαη ζε έλα πηζησηηθφ
ίδξπκα θαζψο πιήηηεηαη ην θχξνο θαη ε θήκεο ηεο εκπιεθφκελεο ηξάπεδαο, κε ζρεηηθέο
ζπλέπεηεο θαη γηα ηελ γεληθφηεξε νηθνλνκηθή πνξεία ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ζπληειινχληαη ηα
πεξηζηαηηθά. Δπηβάιινληαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη ρξεκαηηθά πξφζηηκα ηδηαηηέξσο πςειά
θαη επηθέξεη πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο γηα θπζηθά εκπιεθφκελα πξφζσπα. Ο θίλδπλνο
μεπιχκαηνο ρξήκαηνο δελ κπνξεί λα είλαη κεδεληθφο. Οη πειάηεο ηεο ηξάπεδαο πνπ απφ ηελ
θχζε ηνπο θαη απφ ηελ γλψζε πνπ ππάξρεη γηα απηνχο ζεσξνχληαη ζπλήζεηο αλήθνπλ ζηελ
θαηεγνξία ρακεινχ θηλδχλνπ. Μπνξεί λα γίλεη πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ μεπιχκαηνο
ρξήκαηνο ψζηε λα πξνζηαηεπηεί ν εκπιεθφκελνο ηξαπεδηθφο νξγαληζκφο, ν πειάηεο θαη ν
εξγαδφκελνο εθαξκφδνληαο εθηελψο ηελ νδεγία KYC (γλσξίδσ ηνλ πειάηε), αθνινπζψληαο ηηο
ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο αλαθνξάο αζπλήζηζησλ θαη χπνπησλ ζπλαιιαγψλ, απνθεχγνληαο λα
ελεκεξσζεί ν πειάηεο φηη δηεμάγεηαη έξεπλα ζε βάξνο ηνπ ή φηη ππάξρνπλ ππνςίεο ή αθφκα φηη
ζεσξείηαη πςεινχ θηλδχλνπ.
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4.10 Σπκπεξάζκαηα
Μία εμσρψξηα επηρείξεζε φπσο γίλεηαη ζαθέο απφ ηελ αλαθνξά πνπ γίλεηαη παξαπάλσ, κέζσ
ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξεη, κπνξεί λα απνηειέζεη ,κε ειάρηζην θφζηνο αιιά θαη
ρξφλν ίδξπζεο (κέζα ζε 24 ψξεο) θαη εμαζθαιίδνληαο πιήξε αλσλπκία εάλ ην επηζπκνχλ γηα
ηνπο κεηφρνπο ,ην ηδαληθφ φρεκα κέζσ ηνπ νπνίνπ επηηπγράλεηαη απαιιαγή απφ νπνηαδήπνηε
ππνρξέσζε δεκνζηνπνίεζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ αιιά θαη λα
πξνζθέξεη ιεηηνπξγία κε ηεξάζηηα θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα. Όπσο πξνθχπηεη ηζηνξηθά
αξρηθά νη εμσρψξηεο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηδηψηεο θαη θάπνηεο θνξέο απφ
θξαηηθνχο θνξείο γηα ηελ άζθεζε ηεο ηξαπεδηθήο πνιηηηθήο ηνπο, πνιχ ζχληνκα φκσο ν ξφινο
απηφο επεθηάζεθε ζε πεξαηηέξσ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγψληαο έληνλεο
αληηδξάζεηο γηα ηελ αλεμέιεγθηε δξάζε ηνπο θαη ππεξθαιχπηνληαο πάληνηε ηα πιενλεθηήκαηα
ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. ηελ Διιάδα αιιά θαη παγθνζκίσο έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ησλ
εμσρψξησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ηα πεξηζψξηα πνπ επηηξέπεη ε ιεηηνπξγία ηεο γηα λνκηκνπνίεζε
εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο(μέπιπκα ρξήκαηνο).
ην ζχγρξνλν θαηλφκελν παγθνζκηνπ εκβέιεηαο ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο είλαη δπλαηφλ λα
εθηειινχληαη παξάηππεο δξαζηεξηφηεηεο απφ θπζηθά αιιά θαη λνκηθά πξφζσπα ππεξάλσ
ππνςίαο, εθκεηαιιεπφκελα ηνπο ειιεηπείο ειέγρνπο θαζψο θαη ηα δηάθνξα λνκηθά θελά.ηελ
Διιάδα νη λέεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, πρ ν λφκνο 3681/2008, επηδηψθνπλ λα ελζσκαηψζνπλ
δηεζλείο απνθάζεηο κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αδηθεκάησλ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ πεξηθξνχξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο αιιά θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο.Δπίζεο ε ελζσκάησζε ζηελ
Διιεληθή λνκνζεζία ησλ ζπζηάζεσλ ηεο νκαδαο ρξεκαηνπηζησηηθήο δξάζεο(FATF)
πξνζβιέπεη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Δλψ έρεη ζεκεησζεί θαηά ηα ζηνηρεία ηεο Σξαπέδαο
ηεο Διιάδνο κείσζε ηεο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην μέπιπκα ρξήκαηνο
εληνχηνηο ζα πξέπεη λα δνζεί πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηνπο επνπηηθνχο ειέγρνπο αιιά θαη ηελ
ζπρλφηεηα δηελέξγεηάο ηνπο θαζψο θαη δηαζθαιηζηεί ε πηζηή ηήξεζε ησλ θπξψζεσλ πνπ
επηβάιινληαη θαη αθνινπζνχλ ηνπο ειέγρνπο. ε κηα ρψξα φπσο ε Διιάδα κε ηφζν πςειά
πνζνζηά δηαθζνξάο αιιά κε ηεξάζηηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα θνξνδηαθπγήο θαιφ ζα ήηαλ
εθφζνλ επηζπκνχκε λα αλήθνπκε ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο λα εθαξκφδνληαη νη λένη λφκνη θαη
δηαδηθαζίεο ζην άξηην, ρσξίο αζθνπεο θαζπζηεξήζεηο ζηηο εθδηθάζεηο ησλ αληίζηνηρσλ
δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ θαη κε απζηεξή,παξαδεηγκαηηθή επηβνιή θπξψζεσλ θαη πνηλψλ ζηνπο
ελφρνπο.
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Παξάξηεκα
Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο είλαη ε θχξηα επνπηηθή αξρή γηα ηελ
εθαξκνγή απφ ηα ηδξχκαηα πνπ επνπηεχνληαη απφ απηή γηα ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πξφιεςεο
θαη θαηαζηνιήο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (μέπιπκα
ρξήκαηνο) αιιά θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. χκθσλα κε ηελ εθηελή αλαθνξά
πνπ έγηλε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην έρεη δηακνξθσζεί θαηά θχξην ιφγν απφ ελζσκάησζε
ζρεηηθήο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ ελαξκνλίδεηαη κε ηηο «αξάληα (40) πζηάζεηο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο» αιιά θαη ηηο «Δλλέα (9) Δηδηθέο πζηάζεηο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο», πνπ έρεη εθδψζεη ε Οκάδα
Υξεκαηνπηζησηηθήο Γξάζεο (Financial Action Task Force-FATF) κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηεζλνχο
θνξέα ζέζπηζεο ζρεηηθψλ πξνηχπσλ θαη νδεγηψλ. Δπηπξφζζεηα, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, έρεη
απνζηείιεη ζηα Δπνπηεπφκελα Ηδξχκαηα εθηελή ηππνινγία χπνπησλ ζπλαιιαγψλ κε βάζε ηελ
ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Παξαθάησ επηζπλάπηνληαη νη «αξάληα
(40) πζηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο» ηεο FATF θαζψο θαη ην πην
πξφζθαην λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην, φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηνλ Νφκν,
ηηο νδεγίεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ΔΔ, ηηο Πξάμεηο Γηνηθεηή, ηηο Απνθάζεηο ΔΣΠΘ,
Δγθπθιίνπο θαη δηεπθξηληζηηθά έγγξαθα.
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THE FORTY RECOMMENDATIONS
A.

LEGAL SYSTEMS

Scope of the criminal offence of money laundering
1.

Countries should criminalise money laundering on the basis of the United Nations Convention
against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (the Vienna
Convention) and the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000
(the Palermo Convention).
Countries should apply the crime of money laundering to all serious offences, with a view to
including the widest range of predicate offences. Predicate offences may be described by
reference to all offences, or to a threshold linked either to a category of serious offences or to
the penalty of imprisonment applicable to the predicate offence (threshold approach), or to a
list of predicate offences, or a combination of these approaches.
Where countries apply a threshold approach, predicate offences should at a minimum comprise
all offences that fall within the category of serious offences under their national law or should
include offences which are punishable by a maximum penalty of more than one year‟s
imprisonment or for those countries that have a minimum threshold for offences in their legal
system, predicate offences should comprise all offences, which are punished by a minimum
penalty of more than six months imprisonment.
Whichever approach is adopted, each country should at a minimum include a range of offences
within each of the designated categories of offences3.
Predicate offences for money laundering should extend to conduct that occurred in another
country, which constitutes an offence in that country, and which would have constituted a
predicate offence had it occurred domestically. Countries may provide that the only
prerequisite is that the conduct would have constituted a predicate offence had it occurred
domestically.
Countries may provide that the offence of money laundering does not apply to persons who
committed the predicate offence, where this is required by fundamental principles of their
domestic law.

2.

3

Countries should ensure that:
a)

The intent and knowledge required to prove the offence of money laundering is
consistent with the standards set forth in the Vienna and Palermo Conventions, including
the concept that such mental state may be inferred from objective factual circumstances.

b)

Criminal liability, and, where that is not possible, civil or administrative liability, should
apply to legal persons. This should not preclude parallel criminal, civil or administrative
proceedings with respect to legal persons in countries in which such forms of liability

See the definition of “designated categories of offences” in the Glossary.
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Provisonal measures and confiscation
3.

Countries should adopt measures similar to those set forth in the Vienna and Palermo
Conventions, including legislative measures, to enable their competent authorities to confiscate
property laundered, proceeds from money laundering or predicate offences, instrumentalities
used in or intended for use in the commission of these offences, or property of corresponding
value, without prejudicing the rights of bona fide third parties.
Such measures should include the authority to: (a) identify, trace and evaluate property which
is subject to confiscation; (b) carry out provisional measures, such as freezing and seizing, to
prevent any dealing, transfer or disposal of such property; (c) take steps that will prevent or
void actions that prejudice the State‟s ability to recover property that is subject to confiscation;
and (d) take any appropriate investigative measures.
Countries may consider adopting measures that allow such proceeds or instrumentalities to be
confiscated without requiring a criminal conviction, or which require an offender to
demonstrate the lawful origin of the property alleged to be liable to confiscation, to the extent
that such a requirement is consistent with the principles of their domestic law.

B.

MEASURES TO BE TAKEN BY FINANCIAL INSTITUTIONS AND NONFINANCIAL BUSINESSES AND PROFESSIONSTO
PREVENT MONEY
LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING

4.

Countries should ensure that financial institution secrecy laws do not inhibit implementation of
the FATF Recommendations.

Customer due diligence and record-keeping
5.*

Financial institutions should not keep anonymous accounts or accounts in obviously fictitious
names.
Financial institutions should undertake customer due diligence measures, including identifying
and verifying the identity of their customers, when:
establishing business relations;
carrying out occasional transactions: (i) above the applicable designated threshold; or (ii)
that are wire transfers in the circumstances covered by the Interpretative Note to Special
Recommendation VII;
there is a suspicion of money laundering or terrorist financing; or
the financial institution has doubts about the veracity or adequacy of previously obtained
customer identification data.
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The customer due diligence (CDD) measures to be taken are as follows:
a) Identifying the customer and verifying that customer‟s identity using reliable, independent
source documents, data or information4.
b) Identifying the beneficial owner, and taking reasonable measures to verify the identity of
the beneficial owner such that the financial institution is satisfied that it knows who the
beneficial owner is. For legal persons and arrangements this should include financial
institutions taking reasonable measures to understand the ownership and control structure of
the customer.
c) Obtaining information on the purpose and intended nature of the business relationship.
d) Conducting ongoing due diligence on the business relationship and scrutiny of transactions
undertaken throughout the course of that relationship to ensure that the transactions being
conducted are consistent with the institution‟s knowledge of the customer, their business
and risk profile, including, where necessary, the source of funds.
Financial institutions should apply each of the CDD measures under (a) to (d) above, but may
determine the extent of such measures on a risk sensitive basis depending on the type of
customer, business relationship or transaction. The measures that are taken should be
consistent with any guidelines issued by competent authorities. For higher risk categories,
financial institutions should perform enhanced due diligence. In certain circumstances, where
there are low risks, countries may decide that financial institutions can apply reduced or
simplified measures.
Financial institutions should verify the identity of the customer and beneficial owner before or
during the course of establishing a business relationship or conducting transactions for
occasional customers. Countries may permit financial institutions to complete the verification
as soon as reasonably practicable following the establishment of the relationship, where the
money laundering risks are effectively managed and where this is essential not to interrupt the
normal conduct of business.
Where the financial institution is unable to comply with paragraphs (a) to (c) above, it
should not open the account, commence business relations or perform the transaction; or
should terminate the business relationship; and should consider making a suspicious
transactions report in relation to the customer.
These requirements should apply to all new customers, though financial institutions should
also apply this Recommendation to existing customers on the basis of materiality and risk, and
should conduct due diligence on such existing relationships at appropriate times.
6.*

Financial institutions should, in relation to politically exposed persons, in addition to
performing normal due diligence measures:
a)
b)

Have appropriate risk management systems to determine whether the customer is a
politically exposed person.
Obtain senior management approval for establishing business relationships with such
customers.

4

Reliable, independent source documents, data or information will hereafter be referred to as
“identification data”.
* Recommendations marked with an asterisk should be read in conjunction with their Interpretative Note.
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c)
d)
7.

Take reasonable measures to establish the source of wealth and source of funds.
Conduct enhanced ongoing monitoring of the business relationship.

Financial institutions should, in relation to cross-border correspondent banking and other
similar relationships, in addition to performing normal due diligence measures:
a)

b)
c)
d)
e)

Gather sufficient information about a respondent institution to understand fully the
nature of the respondent‟s business and to determine from publicly available information
the reputation of the institution and the quality of supervision, including whether it has
been subject to a money laundering or terrorist financing investigation or regulatory
action.
Assess the respondent institution‟s anti-money laundering and terrorist financing
controls.
Obtain approval from senior management before establishing new correspondent
relationships.
Document the respective responsibilities of each institution.
With respect to “payable-through accounts”, be satisfied that the respondent bank has
verified the identity of and performed on-going due diligence on the customers having
direct access to accounts of the correspondent and that it is able to provide relevant
customer identification data upon request to the correspondent bank.

8.

Financial institutions should pay special attention to any money laundering threats that may
arise from new or developing technologies that might favour anonymity, and take measures, if
needed, to prevent their use in money laundering schemes. In particular, financial institutions
should have policies and procedures in place to address any specific risks associated with nonface to face business relationships or transactions.

9.*

Countries may permit financial institutions to rely on intermediaries or other third parties to
perform elements (a) – (c) of the CDD process or to introduce business, provided that the
criteria set out below are met. Where such reliance is permitted, the ultimate responsibility for
customer identification and verification remains with the financial institution relying on the
third party.
The criteria that should be met are as follows:
a)

A financial institution relying upon a third party should immediately obtain the
necessary information concerning elements (a) – (c) of the CDD process. Financial
institutions should take adequate steps to satisfy themselves that copies of identification
data and other relevant documentation relating to the CDD requirements will be made
available from the third party upon request without delay.

b)

The financial institution should satisfy itself that the third party is regulated and
supervised for, and has measures in place to comply with CDD requirements in line with
Recommendations 5 and 10.

It is left to each country to determine in which countries the third party that meets the
conditions can be based, having regard to information available on countries that do not or do
not adequately apply the FATF Recommendations.
10.* Financial institutions should maintain, for at least five years, all necessary records on
transactions, both domestic or international, to enable them to comply swiftly with information
requests from the competent authorities. Such records must be sufficient to permit
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reconstruction of individual transactions (including the amounts and types of currency involved
if any) so as to provide, if necessary, evidence for prosecution of criminal activity.
Financial institutions should keep records on the identification data obtained through the
customer due diligence process (e.g. copies or records of official identification documents like
passports, identity cards, driving licenses or similar documents), account files and business
correspondence for at least five years after the business relationship is ended.
The identification data and transaction records should be available to domestic competent
authorities upon appropriate authority.
11.* Financial institutions should pay special attention to all complex, unusual large transactions,
and all unusual patterns of transactions, which have no apparent economic or visible lawful
purpose. The background and purpose of such transactions should, as far as possible, be
examined, the findings established in writing, and be available to help competent authorities
and auditors.
12.* The customer due diligence and record-keeping requirements set out in Recommendations 5, 6,
and 8 to 11 apply to designated non-financial businesses and professions in the following
situations:
a)

Casinos – when customers engage in financial transactions equal to or above the
applicable designated threshold.

b)

Real estate agents - when they are involved in transactions for their client concerning the
buying and selling of real estate.

c)

Dealers in precious metals and dealers in precious stones - when they engage in any cash
transaction with a customer equal to or above the applicable designated threshold.

d)

Lawyers, notaries, other independent legal professionals and accountants when they
prepare for or carry out transactions for their client concerning the following activities:
buying and selling of real estate;
managing of client money, securities or other assets;
management of bank, savings or securities accounts;
organisation of contributions for the creation, operation or management of
companies;
creation, operation or management of legal persons or arrangements, and buying
and selling of business entities.

e)

Trust and company service providers when they prepare for or carry out transactions for
a client concerning the activities listed in the definition in the Glossary.

Reporting of suspicious transactions and compliance
13.* If a financial institution suspects or has reasonable grounds to suspect that funds are the
proceeds of a criminal activity, or are related to terrorist financing, it should be required,
directly by law or regulation, to report promptly its suspicions to the financial intelligence unit
(FIU).
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14.* Financial institutions, their directors, officers and employees should be:

a)

Protected by legal provisions from criminal and civil liability for breach of any
restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative,
regulatory or administrative provision, if they report their suspicions in good faith to the
FIU, even if they did not know precisely what the underlying criminal activity was, and
regardless of whether illegal activity actually occurred.

b)

Prohibited by law from disclosing the fact that a suspicious transaction report (STR) or
related information is being reported to the FIU.

15.* Financial institutions should develop programmes against money laundering and terrorist
financing. These programmes should include:
a)

b)
c)

The development of internal policies, procedures and controls, including appropriate
compliance management arrangements, and adequate screening procedures to ensure
high standards when hiring employees.
An ongoing employee training programme.
An audit function to test the system.

16.* The requirements set out in Recommendations 13 to 15, and 21 apply to all designated nonfinancial businesses and professions, subject to the following qualifications:
a)

Lawyers, notaries, other independent legal professionals and accountants should be
required to report suspicious transactions when, on behalf of or for a client, they engage
in a financial transaction in relation to the activities described in Recommendation
12(d). Countries are strongly encouraged to extend the reporting requirement to the rest
of the professional activities of accountants, including auditing.

b)

Dealers in precious metals and dealers in precious stones should be required to report
suspicious transactions when they engage in any cash transaction with a customer equal
to or above the applicable designated threshold.

c)

Trust and company service providers should be required to report suspicious transactions
for a client when, on behalf of or for a client, they engage in a transaction in relation to
the activities referred to Recommendation 12(e).

Lawyers, notaries, other independent legal professionals, and accountants acting as
independent legal professionals, are not required to report their suspicions if the relevant
information was obtained in circumstances where they are subject to professional secrecy or
legal professional privilege.
Other measures to deter money laundering and terrorist financing
17.

18.

Countries should ensure that effective, proportionate and dissuasive sanctions, whether
criminal, civil or administrative, are available to deal with natural or legal persons covered by
these Recommendations that fail to comply with anti-money laundering or terrorist financing
requirements.
Countries should not approve the establishment or accept the continued operation of shell
banks. Financial institutions should refuse to enter into, or continue, a correspondent banking
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relationship with shell banks. Financial institutions should also guard against establishing
relations with respondent foreign financial institutions that permit their accounts to be used by
shell banks.

19.

Countries should consider the feasibility and utility of a system where banks and other
financial institutions and intermediaries would report all domestic and international currency
transactions above a fixed amount, to a national central agency with a computerised data base,
available to competent authorities for use in money laundering or terrorist financing cases,
subject to strict safeguards to ensure proper use of the information.

20.

Countries should consider applying the FATF Recommendations to businesses and
professions, other than designated non-financial businesses and professions, that pose a money
laundering or terrorist financing risk.
Countries should further encourage the development of modern and secure techniques of
money management that are less vulnerable to money laundering.

Measures to be taken with respect to countries that do not or insufficiently comply with the FATF
Recommendations
21.

Financial institutions should give special attention to business relationships and transactions
with persons, including companies and financial institutions, from countries which do not or
insufficiently apply the FATF Recommendations. Whenever these transactions have no
apparent economic or visible lawful purpose, their background and purpose should, as far as
possible, be examined, the findings established in writing, and be available to help competent
authorities. Where such a country continues not to apply or insufficiently applies the FATF
Recommendations, countries should be able to apply appropriate countermeasures.

22.

Financial institutions should ensure that the principles applicable to financial institutions,
which are mentioned above are also applied to branches and majority owned subsidiaries
located abroad, especially in countries which do not or insufficiently apply the FATF
Recommendations, to the extent that local applicable laws and regulations permit. When local
applicable laws and regulations prohibit this implementation, competent authorities in the
country of the parent institution should be informed by the financial institutions that they
cannot apply the FATF Recommendations.

Regulation and supervision
23.* Countries should ensure that financial institutions are subject to adequate regulation and
supervision and are effectively implementing the FATF Recommendations. Competent
authorities should take the necessary legal or regulatory measures to prevent criminals or their
associates from holding or being the beneficial owner of a significant or controlling interest or
holding a management function in a financial institution.
For financial institutions subject to the Core Principles, the regulatory and supervisory
measures that apply for prudential purposes and which are also relevant to money laundering,
should apply in a similar manner for anti-money laundering and terrorist financing purposes.
Other financial institutions should be licensed or registered and appropriately regulated, and
subject to supervision or oversight for anti-money laundering purposes, having regard to the
risk of money laundering or terrorist financing in that sector. At a minimum, businesses
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providing a service of money or value transfer, or of money or currency changing should be
licensed or registered, and subject to effective systems for monitoring and ensuring
compliance with national requirements to combat money laundering and terrorist financing.
24.

Designated non-financial businesses and professions should be subject to regulatory and
supervisory measures as set out below.

a)

Casinos should be subject to a comprehensive regulatory and supervisory regime that
ensures that they have effectively implemented the necessary anti-money laundering and
terrorist-financing measures. At a minimum:
casinos should be licensed;
competent authorities should take the necessary legal or regulatory measures to
prevent criminals or their associates from holding or being the beneficial owner of a
significant or controlling interest, holding a management function in, or being an
operator of a casino
competent authorities should ensure that casinos are effectively supervised for
compliance with requirements to combat money laundering and terrorist financing.

b)

Countries should ensure that the other categories of designated non-financial businesses
and professions are subject to effective systems for monitoring and ensuring their
compliance with requirements to combat money laundering and terrorist financing. This
should be performed on a risk-sensitive basis. This may be performed by a government
authority or by an appropriate self-regulatory organisation, provided that such an
organisation can ensure that its members comply with their obligations to combat money
laundering and terrorist financing.

25.* The competent authorities should establish guidelines, and provide feedback which will assist
financial institutions and designated non-financial businesses and professions in applying
national measures to combat money laundering and terrorist financing, and in particular, in
detecting and reporting suspicious transactions.

C.

INSTITUTIONAL AND OTHER MEASURES NECESSARY IN SYSTEMS FOR
COMBATING MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING

Competent authorities, their powers and resources
26.* Countries should establish a FIU that serves as a national centre for the receiving (and, as
permitted, requesting), analysis and dissemination of STR and other information regarding
potential money laundering or terrorist financing. The FIU should have access, directly or
indirectly, on a timely basis to the financial, administrative and law enforcement information
that it requires to properly undertake its functions, including the analysis of STR.
27.* Countries should ensure that designated law enforcement authorities have responsibility for
money laundering and terrorist financing investigations. Countries are encouraged to support
and develop, as far as possible, special investigative techniques suitable for the investigation of
money laundering, such as controlled delivery, undercover operations and other relevant
techniques. Countries are also encouraged to use other effective mechanisms such as the use of
permanent or temporary groups specialised in asset investigation, and co-operative
investigations with appropriate competent authorities in other countries.
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28.

When conducting investigations of money laundering and underlying predicate offences,
competent authorities should be able to obtain documents and information for use in those
investigations, and in prosecutions and related actions. This should include powers to use
compulsory measures for the production of records held by financial institutions and other
persons, for the search of persons and premises, and for the seizure and obtaining of evidence.

29.

Supervisors should have adequate powers to monitor and ensure compliance by financial
institutions with requirements to combat money laundering and terrorist financing, including
the authority to conduct inspections. They should be authorised to compel production of any
information from financial institutions that is relevant to monitoring such compliance, and to
impose adequate administrative sanctions for failure to comply with such requirements.

30.

Countries should provide their competent authorities involved in combating money laundering
and terrorist financing with adequate financial, human and technical resources. Countries
should have in place processes to ensure that the staff of those authorities are of high integrity.

31.

Countries should ensure that policy makers, the FIU, law enforcement and supervisors have
effective mechanisms in place which enable them to co-operate, and where appropriate coordinate domestically with each other concerning the development and implementation of
policies and activities to combat money laundering and terrorist financing.

32.

Countries should ensure that their competent authorities can review the effectiveness of their
systems to combat money laundering and terrorist financing systems by maintaining
comprehensive statistics on matters relevant to the effectiveness and efficiency of such
systems. This should include statistics on the STR received and disseminated; on money
laundering and terrorist financing investigations, prosecutions and convictions; on property
frozen, seized and confiscated; and on mutual legal assistance or other international requests
for co-operation.

Transparency of legal persons and arrangements
33.

Countries should take measures to prevent the unlawful use of legal persons by money
launderers. Countries should ensure that there is adequate, accurate and timely information on
the beneficial ownership and control of legal persons that can be obtained or accessed in a
timely fashion by competent authorities. In particular, countries that have legal persons that
are able to issue bearer shares should take appropriate measures to ensure that they are not
misused for money laundering and be able to demonstrate the adequacy of those measures.
Countries could consider measures to facilitate access to beneficial ownership and control
information to financial institutions undertaking the requirements set out in Recommendation
5.

34.

Countries should take measures to prevent the unlawful use of legal arrangements by money
launderers. In particular, countries should ensure that there is adequate, accurate and timely
information on express trusts, including information on the settlor, trustee and beneficiaries,
that can be obtained or accessed in a timely fashion by competent authorities. Countries could
consider measures to facilitate access to beneficial ownership and control information to
financial institutions undertaking the requirements set out in Recommendation 5.
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D.

INTERNATIONAL CO-OPERATION

35.

Countries should take immediate steps to become party to and implement fully the Vienna
Convention, the Palermo Convention, and the 1999 United Nations International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism. Countries are also encouraged to ratify and
implement other relevant international conventions, such as the 1990 Council of Europe
Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and
the 2002 Inter-American Convention against Terrorism.

Mutual legal assistance and extradition
36.

Countries should rapidly, constructively and effectively provide the widest possible range of
mutual legal assistance in relation to money laundering and terrorist financing investigations,
prosecutions, and related proceedings. In particular, countries should:
a)
b)
c)
d)

Not prohibit or place unreasonable or unduly restrictive conditions on the provision of
mutual legal assistance.
Ensure that they have clear and efficient processes for the execution of mutual legal
assistance requests.
Not refuse to execute a request for mutual legal assistance on the sole ground that the
offence is also considered to involve fiscal matters.
Not refuse to execute a request for mutual legal assistance on the grounds that laws
require financial institutions to maintain secrecy or confidentiality.

Countries should ensure that the powers of their competent authorities required under
Recommendation 28 are also available for use in response to requests for mutual legal
assistance, and if consistent with their domestic framework, in response to direct requests from
foreign judicial or law enforcement authorities to domestic counterparts.
To avoid conflicts of jurisdiction, consideration should be given to devising and applying
mechanisms for determining the best venue for prosecution of defendants in the interests of
justice in cases that are subject to prosecution in more than one country.
37.

Countries should, to the greatest extent possible, render mutual legal assistance
notwithstanding the absence of dual criminality.
Where dual criminality is required for mutual legal assistance or extradition, that requirement
should be deemed to be satisfied regardless of whether both countries place the offence within
the same category of offence or denominate the offence by the same terminology, provided that
both countries criminalise the conduct underlying the offence.

38.* There should be authority to take expeditious action in response to requests by foreign
countries to identify, freeze, seize and confiscate property laundered, proceeds from money
laundering or predicate offences, instrumentalities used in or intended for use in the
commission of these offences, or property of corresponding value. There should also be
arrangements for co-ordinating seizure and confiscation proceedings, which may include the
sharing of confiscated assets.
39.

Countries should recognise money laundering as an extraditable offence. Each country should
either extradite its own nationals, or where a country does not do so solely on the grounds of
nationality, that country should, at the request of the country seeking extradition, submit the
case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution of the
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offences set forth in the request. Those authorities should take their decision and conduct their
proceedings in the same manner as in the case of any other offence of a serious nature under
the domestic law of that country. The countries concerned should cooperate with each other, in
particular on procedural and evidentiary aspects, to ensure the efficiency of such prosecutions.
Subject to their legal frameworks, countries may consider simplifying extradition by allowing
direct transmission of extradition requests between appropriate ministries, extraditing persons
based only on warrants of arrests or judgements, and/or introducing a simplified extradition of
consenting persons who waive formal extradition proceedings.

Other forms of co-operation
40.* Countries should ensure that their competent authorities provide the widest possible range of
international co-operation to their foreign counterparts. There should be clear and effective
gateways to facilitate the prompt and constructive exchange directly between counterparts,
either spontaneously or upon request, of information relating to both money laundering and the
underlying predicate offences. Exchanges should be permitted without unduly restrictive
conditions. In particular:
a)
b)
c)

Competent authorities should not refuse a request for assistance on the sole ground that
the request is also considered to involve fiscal matters.
Countries should not invoke laws that require financial institutions to maintain secrecy
or confidentiality as a ground for refusing to provide co-operation.
Competent authorities should be able to conduct inquiries; and where possible,
investigations; on behalf of foreign counterparts.

Where the ability to obtain information sought by a foreign competent authority is not within
the mandate of its counterpart, countries are also encouraged to permit a prompt and
constructive exchange of information with non-counterparts. Co-operation with foreign
authorities other than counterparts could occur directly or indirectly. When uncertain about the
appropriate avenue to follow, competent authorities should first contact their foreign
counterparts for assistance.
Countries should establish controls and safeguards to ensure that information exchanged by
competent authorities is used only in an authorised manner, consistent with their obligations
concerning privacy and data protection.

GLOSSARY
In these Recommendations the following abbreviations and references are used:
“Beneficial owner” refers to the natural person(s) who ultimately owns or controls a customer and/or
the person on whose behalf a transaction is being conducted. It also incorporates those persons who
exercise ultimate effective control over a legal person or arrangement.
“Core Principles” refers to the Core Principles for Effective Banking Supervision issued by the
Basel Committee on Banking Supervision, the Objectives and Principles for Securities Regulation
issued by the International Organization of Securities Commissions, and the Insurance Supervisory
Principles issued by the International Association of Insurance Supervisors.

68

“Designated categories of offences” means:
participation in an organised criminal group and racketeering;
terrorism, including terrorist financing;
trafficking in human beings and migrant smuggling;
sexual exploitation, including sexual exploitation of children;
illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances;
illicit arms trafficking;
illicit trafficking in stolen and other goods;
corruption and bribery;
fraud;
counterfeiting currency;
counterfeiting and piracy of products;
environmental crime;
murder, grievous bodily injury;
kidnapping, illegal restraint and hostage-taking;
robbery or theft;
smuggling;
extortion;
forgery;
piracy; and
insider trading and market manipulation.
When deciding on the range of offences to be covered as predicate offences under each of the
categories listed above, each country may decide, in accordance with its domestic law, how it will
define those offences and the nature of any particular elements of those offences that make them
serious offences.
“Designated non-financial businesses and professions” means:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Casinos (which also includes internet casinos).
Real estate agents.
Dealers in precious metals.
Dealers in precious stones.
Lawyers, notaries, other independent legal professionals and accountants – this refers to sole
practitioners, partners or employed professionals within professional firms. It is not meant to
refer to „internal‟ professionals that are employees of other types of businesses, nor to
professionals working for government agencies, who may already be subject to measures that
would combat money laundering.
Trust and Company Service Providers refers to all persons or businesses that are not covered
elsewhere under these Recommendations, and which as a business, provide any of the
following services to third parties:
acting as a formation agent of legal persons;
acting as (or arranging for another person to act as) a director or secretary of a company,
a partner of a partnership, or a similar position in relation to other legal persons;
providing a registered office; business address or accommodation, correspondence or
administrative address for a company, a partnership or any other legal person or
arrangement;
acting as (or arranging for another person to act as) a trustee of an express trust;
acting as (or arranging for another person to act as) a nominee shareholder for another
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person.
“Designated threshold” refers to the amount set out in the Interpretative Notes.
“Financial institutions” means any person or entity who conducts as a business one or more of the
following activities or operations for or on behalf of a customer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Acceptance of deposits and other repayable funds from the public.5
Lending.6
Financial leasing.7
The transfer of money or value.8
Issuing and managing means of payment (e.g. credit and debit cards, cheques, traveller‟s
cheques, money orders and bankers‟ drafts, electronic money).
Financial guarantees and commitments.
Trading in:
(a) money market instruments (cheques, bills, CDs, derivatives etc.);
(b) foreign exchange;
(c) exchange, interest rate and index instruments;
(d) transferable securities;
(e) commodity futures trading.
Participation in securities issues and the provision of financial services related to such
issues.
Individual and collective portfolio management.
Safekeeping and administration of cash or liquid securities on behalf of other persons.
Otherwise investing, administering or managing funds or money on behalf of other persons.
Underwriting and placement of life insurance and other investment related insurance9.
Money and currency changing.

5

This also captures private
banking.
6
This includes inter alia: consumer credit; mortgage credit; factoring, with or without recourse; and finance
of commercial transactions (including forfaiting).
7
This does not extend to financial leasing arrangements in relation to consumer
products.
8
This applies to financial activity in both the formal or informal sector e.g. alternative remittance activity.
See the Interpretative Note to Special Recommendation VI. It does not apply to any natural or legal person
that provides financial institutions solely with message or other support systems for transmitting funds. See
the Interpretative Note to Special Recommendation VII.
9
This applies both to insurance undertakings and to insurance intermediaries (agents and
brokers).

When a financial activity is carried out by a person or entity on an occasional or very limited basis
(having regard to quantitative and absolute criteria) such that there is little risk of money
laundering activity occurring, a country may decide that the application of anti-money laundering
measures is not necessary, either fully or partially.
In strictly limited and justified circumstances, and based on a proven low risk of money
laundering, a country may decide not to apply some or all of the Forty Recommendations to some
of the financial activities stated above.
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“FIU” means financial intelligence unit.
“Legal arrangements” refers to express trusts or other similar legal arrangements.
“Legal persons” refers to bodies corporate, foundations, anstalt, partnerships, or associations, or any
similar bodies that can establish a permanent customer relationship with a financial institution or
otherwise own property.
“Payable-through accounts” refers to correspondent accounts that are used directly by third parties
to transact business on their own behalf.
“Politically Exposed Persons” (PEPs) are individuals who are or have been entrusted with
prominent public functions in a foreign country, for example Heads of State or of government, senior
politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned
corporations, important political party officials. Business relationships with family members or close
associates of PEPs involve reputational risks similar to those with PEPs themselves. The definition is
not intended to cover middle ranking or more junior individuals in the foregoing categories.
“Shell bank” means a bank incorporated in a jurisdiction in which it has no physical presence and
which is unaffiliated with a regulated financial group.
“STR” refers to suspicious transaction reports.
“Supervisors” refers to the designated competent authorities responsible for ensuring compliance by
financial institutions with requirements to combat money laundering and terrorist financing.
“the FATF Recommendations” refers to these Recommendations and to the FATF Special
Recommendations on Terrorist Financing.

INTERPRETATIVE NOTES TO THE
FORTY RECOMMENDATIONS
INTERPRETATIVE NOTES
General
1.

Reference in this document to “countries” should be taken to apply equally to “territories” or
“jurisdictions”.

2.

Recommendations 5-16 and 21-22 state that financial institutions or designated non-financial
businesses and professions should take certain actions. These references require countries to
take measures that will oblige financial institutions or designated non-financial businesses and
professions to comply with each Recommendation. The basic obligations under
Recommendations 5, 10 and 13 should be set out in law or regulation, while more detailed
elements in those Recommendations, as well as obligations under other Recommendations,
could be required either by law or regulation or by other enforceable means issued by a
competent authority.

3.

Where reference is made to a financial institution being satisfied as to a matter, that institution
must be able to justify its assessment to competent authorities.

4.

To comply with Recommendations 12 and 16, countries do not need to issue laws or
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regulations that relate exclusively to lawyers, notaries, accountants and the other designated
non-financial businesses and professions so long as these businesses or professions are
included in laws or regulations covering the underlying activities.
5.

The Interpretative Notes that apply to financial institutions are also relevant to designated nonfinancial businesses and professions, where applicable.

Recommendations 5, 12 and 16
The designated thresholds for transactions (under Recommendations 5 and 12) are as follows:
Financial institutions (for occasional customers under Recommendation 5) - USD/EUR 15,000.
Casinos, including internet casinos (under Recommendation 12) - USD/EUR 3000
For dealers in precious metals and dealers in precious stones when engaged in any cash
transaction (under Recommendations 12 and 16) - USD/EUR 15,000.
Financial transactions above a designated threshold include situations where the transaction is carried
out in a single operation or in several operations that appear to be linked.
Recommendation 5
Customer due diligence and tipping off
1.

If, during the establishment or course of the customer relationship, or when conducting
occasional transactions, a financial institution suspects that transactions relate to money
laundering or terrorist financing, then the institution should:
a)

b)

Normally seek to identify and verify the identity of the customer and the beneficial
owner, whether permanent or occasional, and irrespective of any exemption or any
designated threshold that might otherwise apply.
Make a STR to the FIU in accordance with Recommendation 13.

2.

Recommendation 14 prohibits financial institutions, their directors, officers and employees
from disclosing the fact that an STR or related information is being reported to the FIU. A risk
exists that customers could be unintentionally tipped off when the financial institution is
seeking to perform its customer due diligence (CDD) obligations in these circumstances. The
customer‟s awareness of a possible STR or investigation could compromise future efforts to
investigate the suspected money laundering or terrorist financing operation.

3.

Therefore, if financial institutions form a suspicion that transactions relate to money
laundering or terrorist financing, they should take into account the risk of tipping off when
performing the customer due diligence process. If the institution reasonably believes that
performing the CDD process will tip-off the customer or potential customer, it may choose not
to pursue that process, and should file an STR. Institutions should ensure that their employees
are aware of and sensitive to these issues when conducting CDD.
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CDD for legal persons and arrangements
4.

When performing elements (a) and (b) of the CDD process in relation to legal
persons or arrangements, financial institutions should:
a)

Verify that any person purporting to act on behalf of the customer is so
authorised, and identify that person.

b)

Identify the customer and verify its identity - the types of measures that
would be normally needed to satisfactorily perform this function would
require obtaining proof of incorporation or similar evidence of the legal status
of the legal person or arrangement, as well as information concerning the
customer‟s name, the names of trustees, legal form, address, directors, and
provisions regulating the power to bind the legal person or arrangement.

c)

Identify the beneficial owners, including forming an understanding of the
ownership and control structure, and take reasonable measures to verify the
identity of such persons. The types of measures that would be normally
needed to satisfactorily perform this function would require identifying the
natural persons with a controlling interest and identifying the natural
persons who comprise the mind and management of the legal person or
arrangement. Where the customer or the owner of the controlling interest is a
public company that is subject to regulatory disclosure requirements, it is not
necessary to seek to identify and verify the identity of any shareholder of that
company.

The relevant information or data may be obtained from a public register, from the
customer or from other reliable sources.
Reliance on identification and verification already performed
5.

The CDD measures set out in Recommendation 5 do not imply that financial
institutions have to repeatedly identify and verify the identity of each customer
every time that a customer conducts a transaction. An institution is entitled to rely
on the identification and verification steps that it has already undertaken unless it
has doubts about the veracity of that information. Examples of situations that might
lead an institution to have such doubts could be where there is a suspicion of
money laundering in relation to that customer, or where there is a material change
in the way that the customer‟s account is operated which is not consistent with
the customer‟s business profile.
Timing of verification
6.

Examples of the types of circumstances where it would be permissible for
verification to be completed after the establishment of the business relationship,
because it would be essential not to interrupt the normal conduct of business
include:
Non face-to-face
business.
Securities transactions. In the securities industry, companies and
intermediaries may be required to perform transactions very rapidly,
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according to the market conditions at the time the customer is contacting
them, and the performance of the transaction may be required before
verification of identity is completed.
Life insurance business. In relation to life insurance business, countries may
permit the identification and verification of the beneficiary under the policy
to take place after having established the business relationship with the
policyholder. However, in all such cases, identification and verification
should occur at or before the time of payout or the time where the beneficiary
intends to exercise vested rights under the policy.
7.

Financial institutions will also need to adopt risk management procedures with
respect to the conditions under which a customer may utilise the business
relationship prior to verification. These procedures should include a set of
measures such as a limitation of the number, types and/or amount of transactions
that can be performed and the monitoring of large or complex transactions being
carried out outside of expected norms for that type of relationship. Financial
institutions should refer to the Basel CDD paper (section 2.2.6.) for specific
guidance on examples of risk management measures for non-face to face business.

Requirement to identify existing customers
8.

The principles set out in the Basel CDD paper concerning the identification
of existing customers should serve as guidance when applying customer due
diligence processes to institutions engaged in banking activity, and could apply to
other financial institutions where relevant.

Simplified or reduced CDD measures
9.

The general rule is that customers must be subject to the full range of CDD
measures, including the requirement to identify the beneficial owner.
Nevertheless there are circumstances where the risk of money laundering or
terrorist financing is lower, where information on the identity of the customer and
the beneficial owner of a customer is publicly available, or where adequate checks
and controls exist elsewhere in national systems. In such circumstances it could be
reasonable for a country to allow its financial institutions to apply simplified or
reduced CDD measures when identifying and verifying the identity of the
customer and the beneficial owner.

10.

Examples of customers where simplified or reduced CDD measures could apply are:
Financial institutions – where they are subject to requirements to
combat money laundering and terrorist financing consistent with the FATF
Recommendations and are supervised for compliance with those controls.

10

“Basel CDD paper” refers to the guidance paper on Customer Due Diligence for Banks issued
by the Basel
Committee on Banking Supervision in October 2001.

12.

Simplified CDD or reduced measures could also be acceptable for various types of
products or transactions such as (examples only):
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Life insurance policies where the annual premium is no more than USD/EUR
1000 or a single premium of no more than USD/EUR 2500.
Insurance policies for pension schemes if there is no surrender clause and
the policy cannot be used as collateral.
A pension, superannuation or similar scheme that provides retirement
benefits to employees, where contributions are made by way of deduction
from wages and the scheme rules do not permit the assignment of a member‟s
interest under the scheme.
13.

Countries could also decide whether financial institutions could apply these
simplified measures only to customers in its own jurisdiction or allow them to do for
customers from any other jurisdiction that the original country is satisfied is in
compliance with and has effectively implemented the FATF Recommendations.
Simplified CDD measures are not acceptable whenever there is suspicion of money
laundering or terrorist financing or specific higher risk scenarios apply.

Recomm
endation
6
Countries are encouraged to extend the requirements of Recommendation 6 to individuals
who hold prominent public functions in their own country.
Recomm
endation
9
This Recommendation does not apply to outsourcing or agency
relationships.
This Recommendation also does not apply to relationships, accounts or transactions
between financial institutions for their clients. Those relationships are addressed by
Recommendations 5 and 7.
Recommendations
10 and 11
In relation to insurance business, the word “transactions” should be understood to
refer to the insurance product itself, the premium payment and the benefits.
Recomme
ndation 13

1.
The reference to criminal activity in Recommendation
13 refers to:
a)

all criminal acts that would constitute a predicate offence for money
laundering in the jurisdiction; or
b)
at a minimum to those offences that would constitute a predicate offence as
required by
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Recommendation 1.
Countries are strongly encouraged to adopt alternative (a). All suspicious
transactions, including attempted transactions, should be reported regardless
of the amount of the transaction.
2.

In implementing Recommendation 13, suspicious transactions should be reported by
financial institutions regardless of whether they are also thought to involve tax
matters.Countries should take into account that, in order to deter financial
institutions from reporting a suspicious transaction, money launderers may seek to
state inter alia that their transactions relate to tax matters.

Recommendation
(tipping off)

14

Where lawyers, notaries, other independent legal professionals and accountants acting as
independent legal professionals seek to dissuade a client from engaging in illegal activity,
this does not amount to tipping off.
Recomme
ndation 15
The type and extent of measures to be taken for each of the requirements set out
in the Recommendation should be appropriate having regard to the risk of money
laundering and terrorist financing and the size of the business.
For financial institutions, compliance management arrangements should include the
appointment of a compliance officer at the management level.
Recomme
ndation 16
1.

It is for each jurisdiction to determine the matters that would fall under legal
professional privilege or professional secrecy. This would normally cover
information lawyers, notaries or other independent legal professionals receive from
or obtain through one of their clients: (a) in the course of ascertaining the legal
position of their client, or (b) in performing their task of defending or representing
that client in, or concerning judicial, administrative, arbitration or mediation
proceedings. Where accountants are subject to the same obligations of secrecy or
privilege, then they are also not required to report suspicious transactions.

2.

Countries may allow lawyers, notaries, other independent legal professionals and
accountants to send their STR to their appropriate self-regulatory organisations,
provided that there are appropriate forms of co-operation between these
organisations and the FIU.

Recomme
ndation 23
Recommendation 23 should not be read as to require the introduction of a system of regular
review of licensing of controlling interests in financial institutions merely for anti-money
laundering purposes, but as to stress the desirability of suitability review for
controlling shareholders in financial institutions (banks and non-banks in particular)
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from a FATF point of view.Hence, where shareholder suitability (or “fit and proper”)
tests exist, the attention of supervisors should be drawn to their relevance for anti-money
laundering purposes.
Recomme
ndation 25
When considering the feedback that should be provided, countries should have regard to
the FATF Best Practice Guidelines on Providing Feedback to Reporting Financial
Institutions and Other Persons.
Recomme
ndation 26
Where a country has created an FIU, it should consider applying for membership in the
Egmont Group. Countries should have regard to the Egmont Group Statement of Purpose,
and its Principles for Information Exchange Between Financial Intelligence Units for
Money Laundering Cases. These documents set out important guidance concerning the role
and functions of FIUs, and the mechanisms for exchanging information between FIU.
Recomme
ndation 27
Countries should consider taking measures, including legislative ones, at the national
level, to allow their competent authorities investigating money laundering cases to
postpone or waive the arrest of suspected persons and/or the seizure of the money for the
purpose of identifying persons involved in such activities or for evidence gathering.
Without such measures the use of procedures such as controlled deliveries and
undercover operations are precluded.
Recomme
ndation 38
Countries
should consider:
a)

Establishing an asset forfeiture fund in its respective country into which all or a
portion of confiscated property will be deposited for law enforcement, health,
education, or other appropriate purposes.

b)

Taking such measures as may be necessary to enable it to share among or
between other countries confiscated property, in particular, when confiscation is
directly or indirectly a result of co-ordinated law enforcement actions.

Recomme
ndation 40
1.
For the purposes
Recommendation:

of

this

“Counterparts” refers to authorities that exercise similar responsibilities and
functions.
“Competent authority” refers to all administrative and law enforcement
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2.

authorities concerned with combating money laundering and terrorist
financing, including the FIU and supervisors.
Depending on the type of competent authority involved and the nature and purpose
of the co- operation, different channels can be appropriate for the exchange of
information. Examples of mechanisms or channels that are used to exchange
information include: bilateral or multilateral agreements
or
arrangements,
memoranda of understanding, exchanges on the basis of reciprocity, or
through appropriate international or regional organisations. However, this
Recommendation is not intended to cover co-operation in relation to mutual legal
assistance or extradition.

3.

The reference to indirect exchange of information with foreign authorities
other than counterparts covers the situation where the requested information
passes from the foreign authority through one or more domestic or foreign
authorities before being received by the requesting authority. The competent
authority that requests the information should always make it clear for what
purpose and on whose behalf the request is made.

4.

FIUs should be able to make inquiries on behalf of foreign counterparts where
this could be relevant to an analysis of financial transactions. At a minimum,
inquiries should include:
Searching its own databases, which would include information related to
suspicious transaction reports.
Searching other databases to which it may have direct or indirect access,
including law enforcement databases, public databases, administrative
databases and commercially available databases.
Where permitted to do so, FIUs should also contact other competent authorities
and financial institutions in order to obtain relevant information.
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