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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Με την εργασία αυτή ολοκληρώνεται ο κύκλος των σπουδών µου στο 

Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην «Εφαρµοσµένη λογιστική και ελεγκτική» 

του Πανεπιστηµίου Μακεδονία. 

Οι γνώσεις και οι εµπειρίες που απέκτησα από το πρόγραµµα αυτό ήταν 

αρκετές και πολύ ενδιαφέρουσες. Κάθε µάθηµα του προγράµµατος καθώς και τα 

εργαστήρια που έγιναν κατά την διάρκεια αυτού µας κρατούσαν το ενδιαφέρον 

ζωντανό. 

Ακόµα πιο ενδιαφέρουσα ήταν η διπλωµατική που µου ανατέθηκε στα 

πλαίσια των σπουδών µου. Μέσω αυτής, µου δόθηκε η ευκαιρία να ενηµερωθώ και 

ίσως να ενηµερώσω για ένα φλέγων θέµα των τελευταίων χρόνων που είναι η ίδρυση 

offshore εταιριών. Η ανάθεση του θέµατος έγινε από τον καθηγητή κ. Νεγκάκη 

Χρήστο τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερµά για τη βοήθεια, την κατανόηση και 

την υποµονή που έδειξε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας µας, την καθοδήγηση και 

τις συµβουλές του, καθώς και για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε αλλά και για την 

ευκαιρία που µου έδωσε να ασχοληθώ µε ένα τόσο ενδιαφέρον θέµα. 

Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά και την οικογένεια µου, 

ιδιαιτέρως δε την µητέρα µου, που µε στήριξε στις σπουδές µου µε κάθε τρόπο, 

φροντίζοντας για την καλύτερη δυνατή µόρφωσή µου. Ακόµη οφείλω να 

ευχαριστήσω τον σύντροφό µου Κωνσταντίνο, που ήταν στο πλευρό µου µε υποµονή 

όλο αυτό το διάστηµα και τέλος πολλά πολλά ευχαριστώ αξίζουν και στον 

πολυαγαπηµένο µου παππού Γιώργο, που µε βοηθάει και µε στηρίζει από εκεί ψηλά 

για να πετύχω τους στόχους µου. 

Κλείνοντας, θέλω να ελπίζω ότι οι προσπάθειες που κατέβαλα ώστε να 

καταφέρω να προσεγγίσω το ζήτηµα αυτό µε ιδιαίτερα κατανοητό τρόπο, θα σας 

κρατήσουν έντονο το ενδιαφέρον καθ’ όλη την διάρκεια της ανάγνωσής της και ότι 

θα µπορέσει να σας ενηµερώσει πλήρως. 

 

Σας ευχαριστώ, 

Γκιζάρη Γεωργία 
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ OFFSHORE ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

 

 

Η µεγαλύτερη εξέλιξη στον κόσµο των επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια είναι η 

επιθυµία µικρών και µεγάλων εξ αυτών να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους 

διεθνώς. Αυτό το φαινόµενο εκθέτει τις επιχειρήσεις σε φορολογικό κίνδυνο 

δεδοµένου ότι αναγκάζονται να λειτουργούν σε διάφορα και πολλές φορές όχι 

σταθερά φορολογικά καθεστώτα. 

Ο ουσιαστικότερος λόγος της επέκτασης των επιχειρήσεων είναι η δυνητική 

αύξηση της κερδοφορίας τους. Ένας από τους πιο προσδιοριστικούς παράγοντες της 

κερδοφορίας είναι η επίπτωση των φόρων τόσο για τη νέα επιχείρηση όσο και για τη 

µητρική. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις η έλλειψη εναρµόνισης των φορολογικών 

συστηµάτων διαφορετικών χωρών µπορεί να δηµιουργήσει καταστάσεις που η 

ανάληψη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών σε µια τρίτη χώρα να συνεπάγεται υψηλό 

φορολογικό κόστος. Ένα ακραίο παράδειγµα µη εναρµόνισης είναι η διπλή 

φορολόγηση κερδών, ήτοι τα κέρδη ενός ξένου υποκαταστήµατος να φορολογούνται 

πλήρως στην ξένη χώρα και στη συνέχεια τα µετά από φόρους κέρδη όταν 

επαναπατρίζονται στη µητρική, υπό µορφή µερίσµατος, να υπόκεινται σε φορολογία 

ως εισόδηµα της µητρικής. Η διπλή φορολόγηση θα οδηγήσει σε µαταίωση της 

απόφασης ίδρυσης υποκαταστήµατος, εκτός αν υπάρχει κάποια έκπτωση για τους 

φόρους που έχουν ήδη πληρωθεί από το υποκατάστηµα στην αλλοδαπή. 

Επειδή όµως η φορολογική επιβάρυνση πλήττει άµεσα τη κερδοφορία των 

οικονοµικών µονάδων, είτε µε υψηλούς φορολογικούς συντελεστές είτε µε την 

έλλειψη εναρµόνισης µεταξύ των φορολογικών συστηµάτων διαφορετικών χωρών 

και την επιβολή διπλής φορολογίας για την ίδια οικονοµική δραστηριότητα, για το 

λόγο αυτό το διεθνές κεφάλαιο ανέπτυξε το θεσµό των υπεράκτιων (offshore) 

εταιριών παρακάµπτοντας τις χώρες όπου πραγµατικά δραστηριοποιούταν και 

εµφανίζοντας ως οικονοµική έδρα χώρες «φορολογικούς παραδείσους» (tax havens) 

µε ελάχιστους ή µηδενικούς φορολογικούς συντελεστές για τα εκτός της έδρας 

αποκτηθέντα κέρδη και πλήρη εχεµύθεια ως προς τη προέλευση και την ιδιοκτησία 

του κεφαλαίου. 
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Ενώ πολλές χώρες, ειδικά αυτές που θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι, 

παρέχουν ευρεία κλίµακα φορολογικών προγραµµάτων, ώστε όλοι οι επαγγελµατίες 

και σύµβουλοι πάνω σε θέµατα φορολογίας θα συµφωνούσαν στο να τις θεωρούν 

∆ιεθνή Υπεράκτια Οικονοµικά Κέντρα, υπάρχουν και άλλες περιοχές που έχουν πολύ 

λιγότερα εκµεταλλεύσιµα χαρακτηριστικά πάνω σε θέµατα παγκόσµιας φορολογικής 

οργάνωσης, µε αποτέλεσµα να υπάρχει διαφωνία σχετικά µε το αν θα πρέπει αυτές να 

θεωρούνται ∆ιεθνή Υπεράκτια Οικονοµικά Κέντρα. 

Από τα προαναφερθέντα γίνεται άµεσα κατανοητό ότι απώτερος σκοπός της 

σύστασης των υπεράκτιων εταιρειών είναι κατά κανόνα η µείωση της φορολογικής 

επιβάρυνσης και αν είναι δυνατόν η ολική εξάλειψή της. 

Η διπλωµατική αυτή εργασία αποτελεί µια διερεύνηση των πολυεπίπεδων 

µορφών του φαινοµένου των φορολογικών παραδείσων ή των εξωχώριων κέντρων, 

αναδεικνύοντας περίτρανα µια πραγµατικότητα η οποία εντέχνως κρύβεται πίσω από 

ιδεολογήµατα τύπου «ελεύθερων και αποτελεσµατικών αγορών» και άλλου τύπου 

παρόµοια µυθεύµατα, όπως η διαφάνεια και η αποτελεσµατικότητα.  

Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο οπού είναι και η εισαγωγή, αναλύεται ο 

βασικότερος λόγος για τον οποίο συστήνεται µια υπεράκτια επιχείρηση, ο οποίος δεν 

είναι άλλος πέρα από την υπέρµετρη φορολόγηση των κερδών των επιχειρήσεων και 

των καθαρών εισοδηµάτων των φυσικών προσώπων, ή ακόµη και της διπλής 

φορολόγησής τους όπου γνωρίζουµε όλοι ότι κάθε κράτος φορολογεί σύµφωνα µε 

τον τόπο κτήσης των κερδών αλλά και σύµφωνα µε την ιθαγένεια. Επίσης στο 

συγκεκριµένο κεφάλαιο γίνεται µια µικρή αναφορά, ώστε να ενηµερωθούµε εν 

συντοµία για το τι συµπεριλαµβάνει η κάθε ενότητα της συγκεκριµένης εργασίας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιλαµβάνεται επισκόπηση βιβλιογραφίας σύµφωνα 

µε την οποία παρουσιάζεται το ακριβές θέµα που πραγµατεύεται κάθε συγγραφέας 

και τα συµπεράσµατα της µελέτης που διενέργησε. 

 Στην συνέχεια στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται αναλυτικά ο ορισµός της 

υπεράκτιας εταιρίας, η ιστορική εξέλιξη του φαινοµένου αυτού, τα πλεονεκτήµατα 

και µειονεκτήµατα της ίδρυσης µιας τέτοιας εταιρίας καθώς και τους λόγους 

δηµιουργίας της. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναλύονται τα διάφορα µέσα που χρησιµοποιούν οι 

offshore εταιρίες, όπως υπεράκτια αµοιβαία κεφάλαια και υπεράκτιες πιστωτικές 

κάρτες καθώς και στις υπεράκτιες επιχειρήσεις διαδικτύου.  
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 Στο πέµπτο κεφάλαιο, αναφέρονται οι καλύτεροι φορολογικοί παράδεισοι 

στον κόσµο, ο τρόπος φοροαποφυγής µέσω offshore δραστηριοτήτων καθώς και ο 

τρόπος φορολογίας υπεράκτιων εταιριών από το ελληνικό φορολογικό σύστηµα. 

Γενικότερα, γίνεται µια προσπάθεια ολοκληρωµένης προσέγγισης της αντιµετώπισης 

των υπεράκτιων εταιριών από το ελληνικό φορολογικό σύστηµα. 

Στο έκτο κεφάλαιο, αναφέρεται ο ρόλος των υπεράκτιων εταιριών στο 

ξέπλυµα χρήµατος. Αναπτύσσονται τα τρία στάδια της διαδικασίας: η «τοποθέτηση», 

το «στοίβαγµα» και ο «καθαρισµός» του χρήµατος, καθώς και οι τρόποι µε τους 

οποίους µπορούν να υλοποιηθούν τα προαναφερόµενα στάδια. 

 Τελειώνοντας, η εργασία κλείνει µε το έβδοµο κεφάλαιο που είναι και η 

αναφορά στα συµπεράσµατα του συγγράµµατος εκ των οποίων το βασικότερο είναι 

ότι οι ανεπτυγµένες οικονοµίες δεν καταφέρνουν να αντισταθούν τόσο καλά στη 

δράση των υπεράκτιων οικονοµιών, πολλές δε από αυτές προτιµούν την κατευθείαν 

συνεργασία µε αντάλλαγµα τη µείωση των απωλειών από την αποφυγή φορολογίας 

και την µεταφορά κεφαλαίων. 

Σκοπός λοιπόν της συγκεκριµένης εργασίας είναι, να παρουσιαστούν οι 

διάφορες πτυχές του φαινοµένου των offshore εταιριών καθώς και της νοµιµοποίησης 

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ευρέως γνωστές και ως ξέπλυµα χρήµατος. 

Πιο συγκεκριµένα, η εργασία αυτή πραγµατεύεται µερικά ερευνητικά ερωτήµατα 

όπως τα παρακάτω: 

- Τι είναι υπεράκτια εταιρία και µε ποιον τρόπο συστήνεται, ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά µιας τέτοιας εταιρίας καθώς επίσης και ποια είναι τα πλεονεκτήµατα 

και µειονεκτήµατα ίδρυσής τους όπως και ποια είναι τα είδη των εταιριών αυτών. 

- Τι είναι ο «φορολογικός παράδεισος» και ποιοι είναι οι καλύτεροι στον κόσµο. 

- Τι είναι «ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος» και ποιος ο ρόλος των υπεράκτιων στο 

ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος. Ποια είναι τα αποτελέσµατα των εικονικών τριγωνικών 

συναλλαγών. 
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2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Ο κόσµος των υπεράκτιων κέντρων, στις µέρες µας, βρίσκεται παντού τριγύρω µας. 

Πάνω από το µισό παγκόσµιο εµπόριο περνά, τουλάχιστον στα χαρτιά, από 

φορολογικά καταφύγια. Πάνω από το ήµισυ όλων των τραπεζικών στοιχείων 

ενεργητικού και το ένα τρίτο των άµεσων ξένων επενδύσεων από µεγάλες 

πολυεθνικές εταιρίες δροµολογούνται µέσω υπεράκτιων κέντρων. ∆εν θα µπορούσε 

λοιπόν ένα τέτοιο θέµα, να µην παρακινήσει πολλούς συγγραφείς δηµοσιογράφους 

και οικονοµολόγους να ασχοληθούν µε το συγκεκριµένο θέµα µέσω της συγγραφής 

κάποιου βιβλίου ή κάποιου άρθρου, ώστε να µας ενηµερώσουν όσο το δυνατόν 

περισσότερο. 

 Συγκεκριµένα, ο ∆ουβής (2003) ασχολήθηκε εκτενέστερα στην φορολόγηση 

των υπεράκτιων εταιριών στην Ελλάδα, στο ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος, όλες τις 

νοµοθετικές ρυθµίσεις που θεσπίστηκαν σε διεθνές και κοινοτικό επίπεδο για την 

καταπολέµηση της νοµιµοποίησης των εσόδων που προέρχονται από παράνοµες 

δραστηριότητες. Συγκεκριµένα, δίνει έναν ορισµό για το τι είναι υπεράκτιες εταιρίες, 

πώς δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ποια είναι τα οφέλη που προσφέρουν, ποιες οι 

δυνατότητες που παρέχουν, ποια είναι η επίδραση τους στο εθνικό µας φορολογικό 

σύστηµα αλλά και την παγκόσµια οικονοµία. Αξίζει επίσης να αναφερθούµε στο 

γεγονός ότι ο ∆ούβης έχει ασχοληθεί και µε την καταγραφή µιας λίστας φορολογικών 

παραδείσων, όπως Anquilla, Netherlands Antilles και Western Samoa. 

 Ο Γιαννάτος αναφέρει ότι, Οι offshore εταιρείες είναι µια από τις 

µυστηριώδεις πλευρές της παγκόσµιας οικονοµίας. Είναι η βιτρίνα ενός ιδιόµορφου 

κόσµου, όπου οι φόροι αποτελούν άγνωστη λέξη, η άρση της προστασίας του 

τραπεζικού απορρήτου έγκληµα και η ανωνυµία καταστατικό δικαίωµα όσων 

εµπιστεύονται τα κεφάλαιά τους στα θησαυροφυλάκια των τραπεζών τους. Πρόκειται 

για τις αποκαλούµενες «υπεράκτιες επικράτειες», τους περίφηµους φορολογικούς 

παραδείσους, που είναι διάσπαρτοι σε όλη την υφήλιο. Κράτη και περιοχές όπου 

κυριαρχεί το σκοτεινό βασίλειο της διαφθοράς, το οποίο βασίζεται στις εταιρείες 

φαντάσµατα, στη δηµιουργική λογιστική και στις υπηρεσίες ανώνυµης διαχείρισης 

συναλλαγών 

 Ακόµη, ο Γκόρτσος (2005), τονίζει ότι όλα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα θα 

πρέπει να συµµορφώνονται µε το κανονιστικό πλαίσιο που σχετίζεται µε την 
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πρόληψη και καταστολή του ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος, ενώ ο επικεφαλής του 

κάθε πιστωτικού ιδρύµατος µπορεί για λόγους αποτελεσµατικότητας ή οφέλους να 

αναλαµβάνει τις ειδικές θεσµικές αρµοδιότητες στον τοµέα αυτό κατά τα 

προβλεπόµενα στην ισχύουσα νοµοθεσία. 

 Ο Ζησιάδης (2001), συµβάλει στον προσδιορισµό της έννοιας του 

πραγµατικού οικονοµικού εγκλήµατος, επισηµαίνοντας τις ιδιοµορφίες αυτού του 

νέου είδους εγκλήµατος, τόσο στο πεδίο του ουσιαστικού Ποινικού ∆ικαίου, όσο και 

του δικονοµικού, αλλά και τις δυσχέρειες που προκαλούν οι σύγχρονες µορφές 

οικονοµικής εγκληµατικότητας, όπως η ηλεκτρονική οικονοµική εγκληµατικότητα 

και τα εγκλήµατα κατά των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Σύµφωνα µε τον Κακαρά (2008), η υπεράκτια εταιρία είναι το νοµικό εύρηµα 

παγκόσµιας εφαρµογής, που παρέχει το δικαίωµα στον ιδιοκτήτη της να κρύβει πίσω 

της περιουσία οποιασδήποτε προέλευσης και είδους, να µην είναι ορατός, αφού 

τίποτα δεν τον υποχρεώνει να εµφανίζεται ως φυσικό πρόσωπο, ενώ µπορεί να 

εµφανίζει ως ιδιοκτήτη µια άλλη υπεράκτια ή οποιοδήποτε πρόσωπο την 

εµπιστοσύνης του. 

 Επίσης, ο Στενηµαχίτης (Αθήνα 2009), περιγράφει τις διαδικασίες που 

απαιτούνται τόσο για την πρόληψη, όσο και για την καταστολή του φαινοµένου. 

Μέσα από το συγκεκριµένο βιβλίο του, ο συγγραφέας προσπαθεί να εφοδιάσει τα 

αρµόδια στελέχη µε τις αναγκαίες γνώσεις και τις τεχνικές που απαιτούν η ασφαλής 

διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών και η αντιµετώπιση του προβλήµατος 

σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το ισχύον θεσµικό πλαίσιο (ν 3691.2008). Ακόµη, θέλει να 

ευαισθητοποιήσει τα στελέχη των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων αναφορικά µε την 

έκταση και την πολυπλοκότητα του ζητήµατος, και στηρίζει µε την απαραίτητη 

τεχνογνωσία, την επαγρύπνησή τους για την προστασία της φήµης και της 

φερεγγυότητάς των φορέων που εκπροσωπούν. 

 Ακόµη, ο Τσιρίδης (2009), παρουσιάζει, αναλύει και ερµηνεύει τις ποινικές 

διατάξεις του νέου Νόµου 3691/2008 σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης 

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, µε τον οποίο 

ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία η 3η Κοινοτική Οδηγία 2005/60/ΕΚ. 

Παράλληλα, παρουσιάζει και τις µεταβολές που επήλθαν στις επιµέρους διατάξεις, 

υπό το καθεστώς ισχύος των  νόµων 2331/1995, 3424/2005 και 3691/2008, καθώς και 

τα σοβαρά ζητήµατα διαχρονικού δικαίου που προκύπτουν κατά την ερµηνεία και 
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εφαρµογή των σχετικών διατάξεων. Επίσης, εξετάζει τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες 

των ∆ικηγόρων και των Συµβολαιογράφων, όταν συµµετέχουν, είτε ενεργώντας εξ 

ονόµατος και για λογαριασµό των πελατών τους στο πλαίσιο χρηµατοπιστωτικών 

συναλλαγών ή συναλλαγών επί ακινήτων, είτε βοηθώντας στο σχεδιασµό ή στην 

υλοποίηση συγκεκριµένων συναλλαγών για τους πελάτες τους. 

 Ταυτόχρονα, ο Morris (2010), παραθέτει µια οξύµωρη άποψη για τις offshore 

εταιρίες. Κατά την γνώµη του λοιπόν επικρατεί µια λανθασµένη άποψη για την 

διευκόλυνση της φοροδιαφυγής και το ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος. Ισχυρίζεται 

λοιπόν ότι οι ίδρυση offshore εταιριών δεν θα πρέπει να παρεµποδίζεται, αλλά να 

ανθίζει ολοένα και περισσότερο διότι παίζουν σπουδαίο ρόλο στην παγκόσµια 

οικονοµία. 

 Ο Blankson (2005), µας κάνει µια λεπτοµερή αναφορά των γνωστών και 

άγνωστων φορολογικών παραδείσων καθώς και τα οφέλη αυτόν. Μας εξηγεί επίσης 

ότι ο καταλληλότερος τρόπος, ώστε να µειωθούν οι φόροι µιας επιχείρησης είναι, να 

µετεγκατασταθεί σε έναν φορολογικό παράδεισο, προσέχοντας όµως την επιλογή του 

µέρους λόγω όλων αυτών των καιρικών φαινοµένων (τσουνάµι, σεισµοί) που έχουµε 

συναντήσει σε διάφορες χώρες τα τελευταία χρόνια. 

 Ο Barry (2001), στο βιβλίο αρχίζει µε την εισαγωγή του για το γεγονός ότι 

ζούµε σε µια εποχή δραµατικών αλλαγών, όπου η µάχη κατά του επιβλαβούς 

φορολογικού ανταγωνισµού παίζεται µε φόντο πάντα την ανάπτυξη των φορολογικών 

παραδείσων και τη διαχείριση περιουσίας και τις στρατηγικές προστασίας. 

Συνεχίζοντας, µας ενηµερώνει για την εξέλιξη των ∆ιεθνώς εξωχώριων 

χρηµατοπιστωτικών κέντρων και για τις νέες εξελίξεις στο ηλεκτρονικό εµπόριο και 

άλλες υπεράκτιες δραστηριότητες για τις νέες εξελίξεις που επηρεάζουν υπεράκτιες 

εταιρείες καταπιστευτικής διαχείρισης και την προστασία των περιουσιακών 

στοιχείων  

 Επιπροσθέτως, ο Sharman (2006), επιχειρεί να εξηγήσει πώς µερικές δεκάδες 

σχετικά αδύναµοι φορολογικοί παράδεισοι είναι σε θέση να νικήσουν τον ΟΟΣΑ, 

έναν συνασπισµό των ισχυρότερων χωρών, ο οποίος επέβαλλε πρότυπα τα οποία δεν 

εφάρµοζαν τα ίδια κράτη-µέλη του. Απέδωσε λοιπόν την αποτυχία του έργου του 

ΟΟΣΑ στην τακτική που ακολούθησε, η οποία αντί να αποφέρει συνεργασία, 

οδήγησε σε πολύπλευρες συγκρούσεις. 

 O Saxson (2011), ισχυρίζεται ότι τα εξωτικά µέρη που φιλοξενούν τις 

διαβόητες «offshore εταιρείες» αποτελούν το απόλυτο µέσο φορολογικής απόδρασης 
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για τις ελίτ των πλουσίων και ισχυρών της Γης. Στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, οι 

πλούσιοι -ιδιώτες ή πολυεθνικές επιχειρήσεις- χάρη στις offshore δεν πληρώνουν 

σχεδόν καθόλου φόρους. Υπάρχουν πάνω από 60 φορολογικοί παράδεισοι στον 

κόσµο: Βερµούδες, Νησιά Καϊµάν, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι... Οι πιο σηµαντικοί, 

ωστόσο, δεν βρίσκονται σε τροπικά νησιά µε κοκοφοίνικες ούτε σε άγνωστες 

αφρικανικές χώρες, αλλά στα κέντρα των πιο ισχυρών χωρών του πλανήτη! Για την 

ακρίβεια, οι δυο σπουδαιότεροι βρίσκονται όντως σε νησιά: σε ένα νησί που 

ονοµάζεται Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη, και στο Σίτι του Λονδίνου, στο... νησί της 

Μεγάλης Βρετανίας. Όσο για τους τρόπους «φοροαποφυγής» είναι πολλοί, µε τον πιο 

γνωστό να είναι οι µεταβιβάσεις εντός των οµίλων. 

 Ο Unger (2007), παρέχει µια ευρεία επισκόπηση του προβλήµατος 

νοµιµοποίησης των παράνοµων εσόδων. Ξενικά µε τις δυσκολίες που προκύπτουν 

από διαφορετικούς ορισµούς για το τι συνιστά στην πραγµατικότητα το ξέπλυµα 

χρήµατος και τα αδικήµατά της και πως αυτή επηρεάζει τις προοπτικές για την 

αντιµετώπιση ενός τέτοιου διεθνικού φαινοµένου. Παρέχει επίσης µια επισκόπηση 

των διαφόρων τεχνικών που χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση πόσα χρήµατα 

νοµιµοποιήθηκαν σε όλο τον κόσµο, και τους µηχανισµούς και τα κανάλια που 

χρησιµοποιούνται για το ξέπλυµα χρήµατος. Τελειώνει µε την αξιολόγηση των 

βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων επιπτώσεων του προβλήµατος σε όλο τον 

κόσµο.  

 Επιπλέον, ο Palan (2006), εξέτασε τους φορολογικούς παραδείσους, τις 

τρέχουσες εξαγωγικές ζώνες καθώς και το ηλεκτρονικό εµπόριο. Υποστηρίζει λοιπόν 

ότι, η ραγδαία ανάπτυξη της οικονοµίας των υπεράκτιων εταιριών, αναπτύσσει µια 

νέα αγορά εθνικής κυριαρχίας, η οποία όσο αναπτύσσεται, αυξάνονται οι πιθανότητες 

απόκτησης δικαιώµατος νέων, ευνοϊκότερων νόµων. 

 Επίσης, οι Grundy και Nathan(2008), περιγράφουν τα φορολογικά καθεστώτα 

σε 51 υπεράκτια κέντρα επιχειρήσεων και κύριος σκοπός τους είναι µέσα από µια 

ολοκληρωµένη έρευνα να βοηθήσουν τον κάθε ενδιαφερόµενο επενδυτή να προβεί σε 

µια συνειδητή επιλογή δικαιοδοσίας στην οποία θα τοποθετήσει τα χρήµατά του. 

 Ακόµη, o Dwyer ισχυρίζεται ότι τα υπεράκτια χρηµατοπιστωτικά κέντρα 

αντιµετωπίζουν συνεχώς την αυξανόµενη πίεση του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για τη χαλαρή φορολογική νοµοθεσία που διέπει το σύστηµά τους. Παρά το 

γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι τα εθνικά κράτη να συνεργαστούν προκειµένου 
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να κατασταλεί κάθε εγκληµατική δραστηριότητα, αυτό δεν ευνοεί καθόλου το 

φορολογικό ανταγωνισµό που διαµορφώνεται µεταξύ των υπεράκτιων κέντρων.  

 Σύµφωνα µε τον Schmitt (2008), ένας ολοένα αυξανόµενος αριθµός των 

Αµερικανών που είναι πεπεισµένοι ότι η χώρας µας δεν είναι πλέον η γη της 

ασφάλειας ή της ευκαιρίας, όταν πρόκειται για τα χρήµατα και τις επενδύσεις τους. 

Αυτοί οι άνθρωποι συνιστούν τη µεταφορά των χρηµάτων µας σε υπεράκτιους 

φορολογικούς παραδείσους σε χώρες όπως το Ντουµπάι, το Χονγκ Κονγκ, η Ελβετία, 

το Λιχτενστάιν, και τον Παναµά. Στην πραγµατικότητα, έχει πρόσφατα εκτιµηθεί ότι 

σχεδόν το 60 τοις εκατό των χρηµάτων του κόσµου βρίσκεται σε offshore 

λογαριασµούς. 

 Οι Vashistha At. and Vashistha Av. (2006), παρουσιάζουν µια ολοκληρωµένη, 

ισορροπηµένη άποψη της ραγδαίας αύξησης της εξωτερικής ανάθεσης και της 

επέκτασης του ρόλου του στην εταιρική στρατηγική, παρέχοντας έναν οδικό χάρτη 

για τους ηγέτες των επιχειρήσεων και ανώτερου επιπέδου διευθυντές να σχεδιάσουν 

τις δικές τους στρατηγικές. 

 Επίσης, ο Jeffrey (2003), µας αναλύει την ιστορία του βρώµικου χρήµατος. 

Αναφέρεται στο πως µερικοί άνθρωποι έχουν προσπαθήσει να κάνουν κάτι για αυτό 

και πως µια απίθανη σκευωρία ισχυρών δυνάµεων (πολιτικοί, κυβερνητικοί 

πράκτορες, µεγάλες επιχειρήσεις, εγκληµατίες, τροµοκράτες), είναι αποφασισµένοι 

να διατηρήσουν την ίδια στάση. Εκθέτει επίσης την γνώµη του για τους δικηγόρους, 

τραπεζίτες, λογιστές, διευθύνοντες συµβούλους και δεσπότες, που έχουν 

δηµιουργήσει ένα κόσµο βιτρίνα, όπου οι εγκληµατίες και οι εταιρικοί γίγαντες ζουν 

δίπλα δίπλα και µε τους ίδιους κανόνες, πέρα από την προσιτότητα των κυβερνήσεων 

και το νόµο. 

 Τέλος, ο Jerome Schneider (2000), µας ενηµερώνει για το πώς µπορεί κανείς 

διατηρώντας την ανωνυµία του, να εξασφαλίσει φορολογικές απαλλαγές, να 

προστατέψει τα περιουσιακά του στοιχεία αποφεύγοντας ταυτόχρονα και τις παγίδες 

της φορολογίας. Επίσης αναφέρετε λεπτοµερέστατα στα χρηµατικά καταφύγια στον 

κόσµο και µας δίνει κατευθυντήριες γραµµές για την εξοικονόµηση φόρων στις 

Ηνωµένες Πολιτείες και στον Καναδά. 
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

 

 

3.1 Τι Είναι Υπεράκτια Εταιρία; 

Η "εξωχώρια" ή "υπεράκτια" offshore εταιρεία αποτελεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου. Οι offshore εταιρείες είναι εταιρείες αγγλοσαξονικής προέλευσης που 

γεννήθηκαν στις βρετανικές αποικίες και ανεπτύχθησαν µετά τον Β’ Παγκόσµιο 

Πόλεµο µε γρήγορους ρυθµούς. ‘Έχει την έδρα της σε αλλοδαπή χώρα και µε βάση 

τη νοµοθεσία της οποίας δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε άλλες χώρες και 

απολαµβάνει ιδιαίτερα ευνοϊκής φορολογικής µεταχείρισης. 

 Με άλλα λόγια φορολογικός παράδεισος είναι µια χώρα όπου επιδιώκει να 

προσελκύσει δραστηριότητες προσφέροντας πολιτικά σταθερές διευκολύνσεις 

προκειµένου να βοηθήσει φυσικά ή νοµικά πρόσωπα να παρακάµψουν τους κανόνες, 

τους νόµους και τους κανονισµούς που ισχύουν σε άλλες επικράτειες. 

 Μια υπεράκτια εταιρία έχει συνήθως µορφή Εταιρίας Περιορισµένης 

Ευθύνης, και είναι εγκατεστηµένη σε κάποια γεωγραφική περιοχή, που έχει 

χαρακτηριστεί ως υπεράκτιο κέντρο. 

 

 

3.2 Σύσταση Υπεράκτιας (offshore) Εταιρίας 

Ι∆ΡΥΣΗ 

Για την ίδρυση υπεράκτιας εταιρείας απαιτείται οι ιδρυτές να συντάξουν και να 

υπογράψουν ιδιωτικό ιδρυτικό έγγραφο (καταστατικό), το οποίο κατατίθεται στο 

τηρούµενο σε κάθε χώρα µητρώο εταιρειών και εγκρίνεται και επικυρώνεται από την 

αρµόδια αρχή αυτής (λ.χ. Έφορος Εταιρειών, Αρχειοφύλακας Εταιρειών κ.ο.κ). Σε 

ορισµένες χώρες απαιτείται το ιδρυτικό έγγραφο να φέρει συµβολαιογραφική 

θεώρηση ή και να συνταχθεί συµβολαιογραφικά εφόσον η εταιρεία είναι ανώνυµη. Η 

αρµόδια αρχή εκδίδει µε την ίδρυση της εταιρείας και το σχετικό πιστοποιητικό 

ιδρύσεως αυτής. Τη διαδικασία της ίδρυσης αναλαµβάνουν συνήθως εξειδικευµένοι 

νοµικοί ή επιχειρηµατικοί σύµβουλοι. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Οι περισσότερες υπεράκτιες εταιρείες µπορούν να ιδρυθούν µε ένα µόνο 

µέτοχο. Η νοµοθεσία ορισµένων χωρών ορίζει, ότι ο ελάχιστος επιτρεπτός αριθµός 

µετόχων είναι δύο (π.χ. Παναµάς). Σε ορισµένες περιπτώσεις ο ιδρυτής µέτοχος 

πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο. Η συγκέντρωση του συνόλου των µετοχών στα 

χέρια ενός µετόχου δε συνιστά λόγο λύσης της Εταιρείας. 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Οι περισσότερες νοµοθεσίες κρατών προέλευσης υπεράκτιων εταιρειών 

ορίζουν, ως απαιτούµενο µετοχικό κεφάλαιο για την ίδρυση των εταιρειών τους ένα 

πολύ µικρό ποσό (π.χ. 1000 δολάρια Η.Π.Α., 1000 Κυπριακές Λίρες κ.ο.κ.).Το 

εταιρικό κεφάλαιο δεν είναι απαραίτητο να είναι καταβεβληµένο σε τραπεζικό 

λογαριασµό και δεν απαιτείται να πιστοποιηθεί η καταβολή του από τις εποπτικές 

αρχές των κρατών προέλευσης. θεωρείται καταβεβληµένο κατά την ίδρυση της 

εταιρείας. Οι νοµοθεσίες των κρατών προέλευσης των υπεράκτιων εταιρειών δεν 

συναρτούν το ύψος του εταιρικού κεφαλαίου σε σχέση µε το ύψος των επενδύσεων, 

του τζίρου ή των καθαρών κερδών της εταιρείας. Επίσης πολλές νοµοθεσίες 

επιτρέπουν το µετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών να είναι καταβεβληµένο ακόµη και 

σε είδος ή σε νόµισµα διαφορετικό από το εγχώριο. 

 

ΜΕΤΟΧΕΣ 

Το µετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών αυτών είναι διηρηµένο σε µετοχές 

ανώνυµες (π.χ. Λιβερία, κ.λπ.,) ή ονοµαστικές (Κύπρος, Μάλτα κ.λπ.,). Στις 

περισσότερες περιπτώσεις δεν καθορίζεται κατώτατο όριο της ονοµαστικής αξίας της 

µετοχής. Η έκδοση των µετοχών δεν είναι απαραίτητη, ούτε επιδρά επί του κύρους 

και της νοµιµότητας της εταιρείας. Στο καταστατικό µπορεί να προβλέπεται επίσης η 

δυνατότητα να εκδοθούν διαφορετικά είδη µετοχών (κοινές, προνοµιούχες µε ή χωρίς 

δικαίωµα ψήφου κλπ.). 

 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Οι εργασίες των υπεράκτιων εταιρειών διευθύνονται από το διοικητικό 

Συµβούλιο αυτών. Ορισµένες νοµοθεσίες επιτρέπουν το διοικητικό συµβούλιο να 

απαρτίζεται από έναν µόνο διευθυντή. Στις περισσότερες περιπτώσεις το διοικητικό 

Συµβούλιο αποτελείται από τουλάχιστον τρία ενήλικα µέλη. 
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Στο διοικητικό Συµβούλιο έχουν δικαίωµα να µετέχουν και αλλοδαποί µέτοχοι ή µη 

µέτοχοι της εταιρείας. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου εκλέγονται (διορίζονται) 

και ανακαλούνται οποτεδήποτε ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση, που είναι το 

ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου είναι 

επανεκλέξιµα. 

 

ΣΚΟΠΟΣ 

∆εν υπάρχει κατ' αρχήν περιορισµός στην επιλογή του σκοπού της Εταιρείας, 

ο οποίος µπορεί να είναι η διακίνηση εµπορευµάτων καθορισµένων ή µη, η παροχή 

κάθε είδους υπηρεσιών, η διαχείριση και εκµετάλλευση ακινήτων, µπορεί να 

δραστηριοποιείται στις Χρηµατιστηριακές αγορές, να συνάπτει συµβάσεις 

χρηµατιστηριακών προϊόντων, παραγώγων, προθεσµιακές συµβάσεις κ.ο.κ. Η 

νοµοθεσία ωστόσο ορισµένων χωρών (λ.χ. Κύπρος) επιβάλλει περιορισµούς και θέτει 

προϋποθέσεις για την έγκριση της λειτουργίας, εταιρειών ειδικού σκοπού 

(χρηµατιστηριακές, τραπεζικές κοκ.) 

 

 

3.3 Η ιστορική Εξέλιξη Και Οι ∆ιαστάσεις Του Φαινοµένου  

Η ταχύτατη ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της 

µεταπολεµικής εποχής, το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης καθώς και το µεγάλο 

πλήθος των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν σε όλη την υφήλιο την τελευταία 

εικοσαετία αποτέλεσαν τις αιτίες για τη ραγδαία αύξηση των συναλλαγών των 

υπεράκτιων εταιριών. Επιπλέον, η σηµαντική µείωση των εµποδίων που σηµειώθηκε 

στη διακίνηση του συναλλάγµατος και των κεφαλαίων από όλες σχεδόν τις χώρες 

συνέβαλλε οµοίως προς τούτη την κατεύθυνση.  

Αποτέλεσµα όλων των ανωτέρω ήταν µέσα σε λίγα έτη τα αρχικά υπεράκτια 

κέντρα που βρίσκονταν σε νησιά όπως τις Βερµούδες και τις Μπαχάµες να 

επεκταθούν και σε ηπειρωτικές χώρες από το Λουξεµβούργο, το Λιχτενστάιν και την 

Ουγγαρία στην Ευρώπη έως την Ουρουγουάη στην Νότια Αµερική. Σήµερα δε, έχουν 

κυριαρχήσει σε ολόκληρο τον κόσµο και ο αριθµός τους αυξάνεται ταχύτητα, εάν 

συνυπολογίσει κανείς και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται λόγω των 

ελκυστικών υπηρεσιών που παρέχουν. 
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Η ακριβής όµως έκταση των δραστηριοτήτων που συνδέονται µε τις 

υπεράκτιες εταιρίες δεν είναι εφικτό να υπολογιστεί, εξαιτίας των δυσκολιών µε τις 

οποίες έρχεται κανείς αντιµέτωπος όταν αναζητά σχετικές πληροφορίες στο χώρο 

αυτό. Παρόλα αυτά, έχει εκτιµηθεί ότι περίπου το ήµισυ των χρηµατικών 

συναλλαγών που πραγµατοποιούνται σε διεθνές επίπεδο σχετίζεται είτε άµεσα είτε 

έµµεσα µε υπεράκτιες εταιρίες που βρίσκονται σε φορολογικούς παραδείσους.  

∆ιερευνώντας τα πιθανά αίτια δηµιουργίας των υπεράκτιων κέντρων 

µπορούµε να διαπιστώσουµε πως το κυριότερο ήταν η έντονη ανάγκη επιβίωσης και 

ταχύτατης οικονοµικής ανάπτυξης των συγκεκριµένων χωρών, οι οποίες στην 

πλειονότητα ήταν χώρες µε µικρή έκταση και πληθυσµό, χωρίς ιδιαίτερους 

οικονοµικούς πόρους και αδυναµία διατήρησης της εθνικής τους κυριαρχίας και της 

οικονοµικής τους ανεξαρτησίας. Εάν ανατρέξουµε πίσω στο παρελθόν θα 

διαπιστώσουµε πως οι πρώτες υπεράκτιες εταιρίες εµφανίστηκαν σε νησιά όπως αυτά 

της Καραϊβικής, των οποίων η  

δυναµική οικονοµική ανάπτυξη κατέστη δυσχερής εξαιτίας της γεωπολιτικής θέσης 

τους, αλλά και των ειδικών ιστορικών συγκυριών. 

Τα κράτη αυτά επέλεξαν ήδη από τη δεκαετία του 1960, σοφά όπως 

αποδείχτηκε στη συνέχεια, να υποκαταστήσουν την έλλειψη ακόµη και βασικών 

υποδοµών τους µε νοµοθετικές ρυθµίσεις και να παρέχουν σε αλλοδαπούς 

επιχειρηµατίες ορισµένες διευκολύνσεις για να προσελκύσουν την επένδυση των 

κεφαλαίων τους και για να τους προτρέψουν να χρησιµοποιήσουν το δικό τους 

έδαφος ως βάση των οικονοµικών τους  

δραστηριοτήτων. Οι διευκολύνσεις αυτές αφορούσαν κυρίως φορολογικές απαλλαγές 

και απαλλαγή από υποχρεώσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας.  

Ως πρώτο «υπεράκτιο κέντρο» αναπτύχθηκαν οι Μπαχάµες οι οποίες  

καθιέρωσαν ένα φορολογικό σύστηµα δύο επιπέδων. ∆ηµιούργησαν ένα σύνολο 

νόµων για τους πολίτες της χώρας και ένα άλλο για τους αλλοδαπούς. Τα οφέλη που 

προέκυπταν από αυτή την πολιτική έσπευσαν να δρέψουν πολλές επιχειρήσεις αλλά 

και µεγάλο πλήθος εύπορων ιδιωτών έχοντας ως απώτερο σκοπό την αποκόµιση 

υψηλών κερδών.  

Η κίνηση αυτή των µικρών χωρών αποτέλεσε την αρχή ενός λαµπρού 

µέλλοντος τόσο για τις ίδιες όσο και για τους κατοίκους τους καθώς επέφερε την 

εισροή συναλλάγµατος, τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και την καταβολή 

τελών, εισφορών και αµοιβών από τους αλλοδαπούς επιχειρηµατίες. Συνέπεια αυτής 
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της τακτικής ήταν να προκύψει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα αναδιάρθρωση των 

οικονοµιών τους και να επιτευχθούν υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης και προόδου.  

Επειδή όµως η επιτυχία, η εκτόξευση της κερδοφορίας και η ραγδαία ανέλιξή 

τους αποτέλεσε κίνητρο ζηλοτυπίας δεν άργησαν και µεγαλύτερα και πιο 

ανεπτυγµένα κράτη να θέλουν να αναπτυχθούν σε υπεράκτια κέντρα καθώς το 

εξέλαβαν ως µία νέα πηγή εσόδων. Έτσι σήµερα εµφανίζονται πολυάριθµα κράτη 

πάνω στο χάρτη που προσφέρουν τη δυνατότητα να δηµιουργήσει κανείς τη δική του 

υπεράκτια εταιρία και να απολαµβάνει τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή του την 

κίνηση. 

 

 

3.4 Κριτήρια Επιλογής Υπεράκτιου Σχήµατος 

Η επιλογή της καταλληλότερης δικαιοδοσίας για την ίδρυση της υπεράκτιας εταιρίας 

µπορεί να είναι δύσκολη και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Η επιλογή εξαρτάται από 

τους σκοπούς του επιχειρηµατία σε σχέση µε την υπεράκτια εταιρία. Έτσι τα κριτήρια 

βάσει των οποίων γίνεται επιλογή της καταλληλότερης δικαιοδοσίας πρέπει να 

εξετάζονται ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση ανάλογα µε τις ανάγκες του 

ενδιαφερόµενου επιχειρηµατία, και είναι τα ακόλουθα:  

1. Πολιτική και οικονοµική σταθερότητα της χώρας της δικαιοδοσίας. Η σταθερότητα 

αυτή αφορά και την εν γένει αλλά και την φορολογική νοµοθεσία, η οποία παρέχει 

στον επιχειρηµατία τη δυνατότητα να προβεί σε µακροχρόνιο σχεδιασµό χωρίς το 

φόβο της ανατροπής του.  

 2. Σύγχρονη και ευέλικτη νοµοθεσία. Η νοµοθεσία της έδρας µιας υπεράκτιας 

εταιρείας πρέπει να προβλέπει όσο το δυνατό απλοποιηµένες διαδικασίες 

εγκατάστασης και λειτουργίας της, να χαρακτηρίζεται από όσο το δυνατό λιγότερους 

περιορισµούς και κρατική εποπτεία αναφορικά µε τη διοίκηση και τη λειτουργία της 

υπεράκτιας εταιρείας, καθώς επίσης δίνει τη δυνατότητα σύστασής της εταιρείας µε 

έναν µόνο µέτοχο.  

3. Φορολογικές και άλλες διευκολύνσεις. Για οποιαδήποτε χρήση και αν προορίζεται 

η υπεράκτια εταιρεία, το κυριότερο κριτήριο επιλογής είναι το φορολογικό καθεστώς 

της αντίστοιχης δικαιοδοσίας που διέπει την δραστηριότητα της εταιρείας. Το 

προαναφερόµενο φορολογικό καθεστώς συνήθως περιλαµβάνει τον φόρο που 

επιβάλλεται κατά την διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους,  τον φόρο που 
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επιβάλλεται στα κέρδη από διάθεση περιουσιακών στοιχείων της υπεράκτιας 

εταιρείας,  τον φόρο που επιβάλλεται κατά την µεταβίβαση µετοχών της εταιρείας,  

τον φόρο συγκέντρωσης του κεφαλαίου,  την αποφυγή του πόθεν έσχες τόσο στην 

αγορά των περιουσιακών στοιχείων όσο και την νοµιµοποίηση των εσόδων,  την 

απαλλαγή από τους φόρους δωρεάς, κληρονοµίας, γονικής παροχής, κληρονοµίας και 

µεταβίβασης ακινήτου κλπ. Τα φορολογικά κίνητρα που παρέχονται από τους 

φορολογικούς παραδείσους συµπληρώνονται από διάφορες διευκολύνσεις και 

παροχές όπως είναι οι εκπτώσεις και κατά την ενοικίαση και αγορά του γραφείου, 

απαλλαγές από δασµούς και τέλη, απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των 

εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών, φορολογικές απαλλαγές κατά την αγορά 

αυτοκινήτων, εξοπλισµού γραφείου κ.α.  

4. Ύπαρξη Συµβάσεων Αποφυγής διπλής Φορολογίας. Τα υπεράκτια κέντρα 

διακρίνονται σε αυτά που διαθέτουν ένα δίκτυο Συµβάσεων Αποφυγής διπλής 

Φορολογίας µε άλλα κράτη και σε αυτά που δεν διαθέτουν τέτοιες συµβάσεις. 

Συνήθως οι χώρες µε µηδενικούς φορολογικούς συντελεστές είναι αυτές που δεν 

έχουν συνάψει διµερής συµβάσεις, ενώ οι χώρες µε χαµηλή αλλά όχι ανύπαρκτη 

φορολογία προσφέρουν οφέλη και από διακρατικές συµβάσεις. Η χρησιµότητα των 

διµερών συµβάσεων έγκειται στο γεγονός ότι προσφέρουν τη δυνατότητα του 

φορολογικού προγραµµατισµού, που επιτρέπει την εξαγωγή και τον επαναπατρισµό 

κεφαλαίων µε µικρή και καµία φορά µηδενική φορολογική επιβάρυνση.  

5. Απόρρητο. Συνήθως οι ιδρυτές των υπεράκτιων εταιρειών επιθυµούν τη διατήρηση 

της ανωνυµίας τους, όπως όταν οι υπεράκτιες εταιρείες διατηρούν στην κυριότητα 

τους τα περιουσιακά στοιχεία τους. Στις περιπτώσεις αυτές καθοριστική σηµασία για 

την επιλογή της δικαιοδοσίας παίζουν τα εχέγγυα εχεµύθειας που παρέχονται από το 

κράτος προς τους µετόχους των υπεράκτιων εταιρειών. Από την άλλη πλευρά όµως 

πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη ότι η υπέρµετρη λειτουργική ελευθερία µιας 

δικαιοδοσίας προκαλεί υπόνοιες ότι παρέχονται περιθώρια για διεξαγωγή παράνοµων 

δραστηριοτήτων και ως εκ τούτο αυτή η δικαιοδοσία µπορεί να χαρακτηριστεί ως 

αναξιόπιστη και να συναντήσει δυσκολίες στις συναλλαγές µε διάφορους φορείς σε 

φορολογικά ευυπόληπτα κράτη.  Εξίσου σηµαντικό είναι η ύπαρξη και πλήρους 

τραπεζικού απορρήτου, που προστατεύει από διάφορους έλεγχους. Βέβαια εκτός των 

προαναφερόµενων κριτηρίων σηµαντικό ρόλο παίζουν και άλλοι παράγοντες όπως η 

ύπαρξη του καλού τραπεζικού συστήµατος,  η αξιόλογη τηλεπικοινωνιακή υποδοµή 

το κόστος ίδρυσης και διατήρησης µιας υπεράκτιας εταιρίας κ.α.  
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3.5 Πλεονεκτήµατα  Offshore Εταιριών 

• ∆ιατήρηση της ανωνυµίας των πραγµατικών ιδιοκτητών σχετικά µε την 

λειτουργία και την δράση της εταιρίας. 

-Ως αντίκλητος ορίζεται συνήθως υπάλληλος της εταιρίας ή δικηγόρος. 

 

• Αποφυγή φορολογικών επιβαρύνσεων. 

-µεταφορά των κερδών από χώρες µε υψηλούς συντελεστές φορολογίας σε χώρες µε 

χαµηλούς έως µηδενικούς φορολογικούς συντελεστές 

-µεταφορά των κερδών σε χώρες µε χαµηλούς έως µηδενικούς έµµεσους φόρους 

-ευνοϊκός φορολογικός συντελεστής επί των καθαρών κερδών της εταιρίας και 

πλήρης φορολογική απαλλαγή των µερισµάτων και των κερδών, που καταβάλλονται 

στους δικαιούχους της εταιρίας 

 

• Πλεονεκτήµατα διοικητικής υφής που είναι ιδιαιτέρως σηµαντικά, καθώς 

καθιστούν εφικτό το ξέπλυµα χρήµατος. 

-Η άρση κάθε δέσµευσης στην κυκλοφορία συναλλάγµατος, το αυστηρότατο 

τραπεζικό απόρρητο και η ύπαρξη εταιριών µε ένα και µόνον µέτοχο.  

 

• Μη καταβολή φόρων µεταβίβασης, κληρονοµιάς, γονικής παροχής, δωρεάς σε 

περίπτωση µεταγενέστερης µεταβίβασης των ακινήτων. 

-Ο νέος ιδιοκτήτης θα λάβει τις µετοχές χωρίς την καταβολή µιας σειράς 

προαναφερθέντων φόρων που συνήθως επιβάλλονται επί των ακινήτων, καθόσον 

έχουµε απόκρυψη της ταυτότητας του πραγµατικού ιδιοκτήτη, λόγω του ότι οι 

µετοχές των εξωχώριων εταιριών είναι «στο κοµιστή», δηλαδή µεταβιβάζονται απλά 

µε την παράδοση αυτών στο νέο ιδιοκτήτη χωρίς άλλες διαδικασίες. 

-Τα ίδια ισχύουν και για τις κινητές αξίες (φόροι τόκων και µερισµάτων).  

 

• Απουσία τεκµηρίου «πόθεν έσχες»  για την απόκτηση ή ανέγερση ακινήτου και 

µη φορολόγηση κεφαλαίου για την αγορά του. 

 

• Μη δήλωση µισθωµάτων που εισπράττονται. 

-∆ήλωση πολλών ακινήτων ως «κενά» µε την υποβολή της φορολογικής δήλωσης 

ενώ στην πραγµατικότητα κατοικούνται.  
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• Μίσθωση πολλών ακινήτων από τις εταιρίες στους πραγµατικούς ιδιοκτήτες σε 

πολύ χαµηλές τιµές. 

 

• Ευρύ δίκτυο διµερών συµφωνιών µε πολλές χώρες για αποφυγή διπλής  

φορολογίας. 

 

• Αποφυγή δέσµευσης περιουσίας  σε περίπτωση κατασχέσεων ή προσηµειώσεων 

για χρέη. 

 Τα ακίνητα που ανήκουν σε offshore εταιρίες, διασφαλίζονται, καθόσον δεν 

µπορούν εύκολα να εντοπισθούν οι πραγµατικοί ιδιοκτήτες λόγω της ανωνυµίας που 

προαναφέρθηκε 

 

3.6 Μειονεκτήµατα Offshore Εταιριών 

• Η καταβολή φόρου 15% επί της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου κάθε χρόνο. 

-Με αυτό τον τρόπο αποµειώνεται σε λίγα χρόνια η αξία του ακινήτου.   

 

• Επιφυλακτικότητα εκ µέρους του αγοραστή.  

-για αγορά µετοχών στις περιπτώσεις αγοράς ακινήτου από εξωχώρια εταιρία και 

-δηµιουργία προβληµατισµών ως προς τον έλεγχο της νοµιµότητας, γιατί είναι 

αδύνατον να γνωρίζει οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις της εξωχώριας εταιρίας.  

 

• Πληρωµή φόρου για εικονικά ενοίκια που εισπράττει από αυτόν που κατοικεί στο 

ακίνητο (συνήθως τον πραγµατικό ιδιοκτήτη). 

 

 

3.7 Λόγοι ∆ηµιουργίας Των Υπεράκτιων (Offshore) Εταιρειών. 

Η ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου, η διεθνοποίηση των χρηµατοοικονοµικών 

συναλλαγών και η ελευθερία που υπάρχει στον τοµέα της διακίνησης των κεφαλαίων 

και του συναλλάγµατος είχαν ως συνέπεια τη σηµαντική αύξηση των συναλλαγών 

που διενεργούνται από υπεράκτιες εταιρίες. Σε παγκόσµια κλίµακα τα κέντρα 

εξωχώριων εταιριών υπερβαίνουν τα 80 και µέσα από τις εταιρίες αυτές διακινείται 

περίπου το µισό του παγκόσµιου τζίρου.  
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Τα καθοριστικά κριτήρια για την ίδρυση και διατήρηση µιας υπεράκτιας 

εταιρίας µπορούν να συνοψιστούν στα εξής:  

-Η γρήγορη σύσταση µε χαµηλό κόστος, ελάχιστο απαιτούµενο εταιρικό 

κεφάλαιο και εξαιρετικά περιορισµένες διατυπώσεις. Πλήρης ανωνυµία των 

πραγµατικών µετόχων. 

-Η δυνατότητα σύστασης της εταιρίας µε έναν µόνο µέτοχο.  

-Η µεταφορά των κερδών από υψηλά σε χαµηλά φορολογούµενες χώρες. 

-Η αποφυγή του πόθεν έσχες τόσο στην αγορά περιουσιακών στοιχείων όσο και 

στη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

-Η αποφυγή της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας για επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται και απασχολούν προσωπικό στο εξωτερικό. 

-Η αποφυγή δεσµεύσεων ατοµικής περιουσίας, µε τη διασφάλιση από 

µελλοντικές διεκδικήσεις δανειστών. 

-Η αποφυγή φορολογικών επιβαρύνσεων. 

-Η πλήρης απαλλαγή του φόρου κληρονοµίας, δωρεάς, µεταβίβασης και γονικής 

παροχής σε περιπτώσεις ακινήτων. 

-Αποφυγή διεκδικήσεων συζύγου σε περίπτωση διαζυγίου. 

-Αποφυγή φόρου τόκων στις καταθέσεις. 

-Τραπεζικό απόρρητο προστατεύει από ελέγχους. 

-Η µη ύπαρξη συναλλαγµατικών περιορισµών 

 

 

3.8 Τοµείς ∆ραστηριοποίησης Υπεράκτιων (Offshore) Εταιριών 

-Αγορά και ανέγερση ακινήτων.  

-Χρηµατιστηριακές συναλλαγές µε κατοχή µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

-Χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές µε χρηµατοδοτήσεις για αυξήσεις µετοχικών 

κεφαλαίων κ.α. 

-Ναυτιλιακές εργασίες-στις offshore ναυτιλιακές εταιρίες, χρησιµοποιώντας τις 

«σηµαίες ευκαιρίας», παρέχεται η δυνατότητα να λειτουργούν µε απαιτήσεις 

λιγότερο αυστηρές από αυτές που θα αντιµετώπιζαν στην Ελλάδα. 

-Εµπορικές συναλλαγές (εισαγωγές – εξαγωγές) µε τη χρήση τριγωνικών ή και 

περισσότερων σχηµάτων µε σκοπό την υπερτιµολόγηση των εισαγωγών 
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(εµπορευµάτων και προϊόντων) και την υποτιµολόγηση των εξαγωγών, ιδίως µετά 

την εφαρµογή των  Ν. 3091 /2002 και 3052/2002. 

-∆ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και αποζηµιώσεις που αφορούν τη 

χρησιµοποίηση τεχνικής βοήθειας ευρεσιτεχνιών, σηµάτων, σχεδίων κ.τ.λ. καθώς 

επίσης και για έξοδα διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, αναδιοργάνωσης και 

γενικά άλλων υπηρεσιών.  

-Αµοιβές υψηλόβαθµων στελεχών. 

-Κατοχή σκαφών αναψυχής (κυρίως µεγάλης αξίας) και αεροπλάνα. 

-Οι αλλοδαπές εµποροβιοµηχανικές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις παντός τύπου και 

µορφής που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στη χώρα µας, µε βάση τις διατάξεις του 

Α.Ν. 89/1967 όπως συµπληρώθηκαν µε τον Α.Ν. 378/1968 λειτουργούν ως 

εξωχώριες εταιρίες. 
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4Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙ∆Η 

OFFSHORE ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

 

4.1 Ο Κόσµος Των Offshore  

ΑΝΟΡΑ 

ΑΡΟΥΜΠΑ 

ΜΠΑΧΑΜΕΣ 

ΜΠΑΡΜΠΕΙΝΤΟΣ 

ΒΕΡΜΟΥΕΣ 

ΠΑΝΑΜΑΣ 

ΝΗΣΟΙ 

ΚΕΥΜΑΝ 

ΒΗΣΟΙ 

ΚΟΥΚ 

ΚΥΠΡΟΣ 

ΙΡΛΑΝΙΑ 

ΤΖΑΜΑΙΚΑ 

ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ 

ΛΟΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

ΜΑΕΙΡΑ 

ΜΑΛΤΑ 

ΕΛΒΕΤΙΑ 

ΣΑΜΟΑ 

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 

ΕΛΛΑ∆Α 

 

Αυτοί είναι µερικοί από τους γνωστότερους φορολογικούς «παραδείσους» 

Τα κράτη αυτά είναι συνήθως µικρού µεγέθους, χωρίς σηµαντικούς 

οικονοµικούς και φυσικούς πόρους, µε ελάχιστες δυνατότητες οικονοµικής 

αυτοτέλειας και συνήθως βρίσκονται κοντά σε ένα σηµαντικό οικονοµικό κέντρο.  

Ιστορικά, οι υπεράκτιες εταιρίες εµφανίστηκαν αρχικά σε µικρά κράτη, όπως 

τα νησιά της Καραϊβικής, των οποίων η δυναµική οικονοµική ανάπτυξη κατέστη 

αδύνατη λόγω της γεωπολιτικής θέσης τους, αλλά και των ειδικών ιστορικών 

συγκυριών. Τα κράτη αυτά επέλεξαν ήδη από τη δεκαετία του 1960, σοφά όπως 

αποδείχτηκε, να υποκαταστήσουν την έλλειψη ακόµη και βασικών υποδοµών τους µε 

νοµοθετικές ρυθµίσεις και κανονιστικά πλαίσια, τα οποία παρείχαν επιχειρηµατικές « 

διευκολύνσεις »  και δηµιουργούσαν ευνοϊκό περιβάλλον για την άσκηση 

οικονοµικών δραστηριοτήτων. Έτσι, τα κράτη αυτά κατόρθωσαν να προσελκύουν 

όλο και περισσότερους αλλοδαπούς επιχειρηµατίες, λειτουργώντας ως «φορολογικοί 

παράδεισοι»  για την τυπική έστω εγκατάσταση των δραστηριοτήτων τους.  
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4.2 ∆ιαδικασία Σύστασης Offshore Εταιρίας 

- Είναι απαραίτητα τα εξής έγγραφα: 

� Το έγγραφο ίδρυσης της εταιρίας (Articles of Incorporation ή Memorandum of 

Association) ανάλογα µε την νοµοθεσία που ακολουθεί η offshore εταιρία 

(Αµερικάνικη ή Βρετανική). Το «έγγραφο ίδρυσης» βεβαιώνει την ίδρυση της 

εταιρίας και περιλαµβάνει βασικές πληροφορίες όπως την επωνυµία της, τον τύπο 

των µετοχών (ονοµαστικές ή στον κοµιστή), τον σκοπό της ίδρυσης, τις 

δραστηριότητες που θα αναπτύξει, το κεφάλαιο της εταιρίας που είναι ονοµαστικό 

και µη καταβλητέο κατά την ίδρυση κ.λ.π. 

� Ο εσωτερικός κανονισµός της εταιρίας (By laws – Articles of Association) που 

περιλαµβάνει τους κανόνες λειτουργίας της και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα 

δικαιώµατα των προσώπων που συµµετέχουν σε αυτή. 

�  Μετοχές ή πιστοποιητικά των µετοχών 

�  Σφραγίδα της εταιρίας 

�  Πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆.Σ. της offshore εταιρίας 

 

 

4.3 Είδη Offshore ∆ραστηριοτήτων 

Εταιρίες συµµετοχών (Holding Companies) 

  Κατέχουν ως κύριο περιουσιακό τους στοιχείο ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 

θυγατρικών εταιριών. Χρησιµοποιούνται για την ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση 

τόσο των µερισµάτων που θα προκύψουν όσο και των ενδεχόµενων µεταβιβάσεων 

µετοχών ή τον επαναπατρισµό κεφαλαίων και τις διάφορες συναλλαγµατικές πράξεις. 

 

Εταιρίες παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών (Finance Companies) 

Μια εταιρία παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών που βρίσκεται σε 

Υπεράκτιο κέντρο λειτούργει ως κανάλι διοχέτευσης δανείων σε µια ξένοι θυγατρική 

εταιρία. Η χρήση µιας υπεράκτιας εταιρίας χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών παρέχει 

τη δυνατότητα να µετακινηθούν αποτελεσµατικά κέρδη από την ξένη θυγατρική 

(δανειολήπτρια), που υπάγεται σε δικαιοδοσία µε υψηλούς συντελεστές φορολόγησης 

στη υπεράκτια δικαιοδοσία µε χαµηλή φορολογία. δηλαδή ο τόκος και δόσεις 

αποπληρωµής του δανείου προς την υπεράκτια εταιρία µειώνουν σηµαντικά το 

φορολογητέο εισόδηµα της δανειολήπτριας εταιρίας. Το µειονέκτηµα του σχήµατος 
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αυτού είναι ότι η χώρες έδρας της δανειολήπτριας εταιρίας επιβάλλουν την 

παρακράτηση φόρου σε ποσό του τόκου του δανείου. Προκειµένου λοιπόν να 

αποφευχθεί ή να µειωθεί η παρακράτηση φόρου που προκύπτει , όπως είπαµε όταν η 

δανειολήπτρια εταιρία πληρώνει τόκο στο εξωτερικό, µεθοδεύεται η κατεύθυνση των 

κεφαλαίων του δανείου µέσω φιλικών δικαιοδοσιών (χωρών), που διαθέτουν τις 

φορολογικές συµβάσεις που απαλλάσσουν ή µειώνουν τους παρακρατούµενους 

φόρους. 

Πολλές υπεράκτιες δικαιοδοσίες δεν απαιτούν τη διατήρηση των 

συγκεκριµένων δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, πράγµα που δίνει τη δυνατότητα 

στις εταιρίες παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών να έχουν ελάχιστο ύψος ιδίων 

κεφαλαίων. 

Οι εταιρίες παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών έχουν σηµαντική αξία , 

στη περίπτωση που µια χώρα έχει υψηλούς συντελεστές φορολόγησης εισοδήµατος 

και µερισµάτων. Η αποπληρωµή των τόκων δεν µειώνει µόνο τα φορολογητέα κέρδη 

της δανειολήπτριας εταιρίας αλλά µειώνει σηµαντικά και τα προς αποπληρωµή 

µερίσµατα της. 

 

Εταιρίες αδειών - δικαιωµάτων (Licensing Companies) 

Μια επιχείρηση µπορεί να χρησιµοποιεί µια υπεράκτια εταιρία αδειών για να 

λειτουργεί ως χορηγός αδειών δικαιωµάτων σε µια ξένη θυγατρική εταιρία. Οι 

περιοδικές πληρωµές για το δικαίωµα χρήσης βιοµηχανικής και πνευµατικής 

ιδιοκτησίας, όπως είναι τα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, συγγραφικά δικαιώµατα, 

σήµατα, εικόνες, ήχος, επιστηµονικές πληροφορίες και αλλά , λειτουργούν και 

χρησιµοποιούνται από πολλές δικαιοδοσίες σαν ενοίκιο, δηλαδή σαν έξοδα που 

µειώνουν την φορολογητέα υλη των επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό επίσης 

µεταφέρονται κέρδη και συγκεντρώνονται κεφάλαια στην υπεράκτια εταιρία. Μια 

υπεράκτια εταιρία για να έχει το δικαίωµα να δίνει άδεια χρίσης της πνευµατικής ή 

βιοµηχανικής περιουσίας, κατ’ αρχήν πρέπει η ιδία να τα αποκτήσει. Για τον λόγο 

αυτό απαιτείται µεταφορά της ευρεσιτεχνίας ή άλλων δικαιωµάτων από την χώρα της 

µητρικής εταιρίας σε υπεράκτια δικαιοδοσία. 

Αυτή η µεταφορά συχνά απαιτεί προηγούµενο φορολογικό ή συναλλαγµατικό 

έλεγχο µε αποτέλεσµα συχνά η µεταφορά αυτή να φορολογείται. Έτσι πολλές φόρες 

οι σύµβουλοι φορολογικών θεµάτων προσπαθούν να αναγνωρίσουν και να 

µεταφέρουν τα άυλα αγαθά σε υπεράκτιες εταιρίες πριν αυτά αποκτήσουν µεγάλη 
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αξία. Από την στιγµή του τα άυλα αγαθά είναι στην υπεράκτια εταιρία , νοικιάζονται 

σε µια µεσολαβούσα εταιρία , η οποία διεξάγει την εκµετάλλευσης τους. Τα έσοδα 

από την εκµετάλλευσης των άυλων αγαθών περνούν στην µεσολαβούσα εταιρία , η 

οποία παρακρατάει µια µικρή προµήθεια ως αµοιβή για τις υπηρεσίες που παρέχει 

κατά τη διαπραγµάτευση των συµφωνιών, που κυµαίνεται από 10% έως 20% και τα 

υπόλοιπα κέρδη αποδίδει στην υπεράκτια εταιρία. 

 Με τον τρόπο αυτό συσσωρεύονται τα κέρδη από την εκµετάλλευσης των 

δικαιωµάτων στην υπεράκτια εταιρία και αποφεύγονται σε µεγάλο βαθµό οι 

φορολογικές επιβαρύνσεις. Εάν η µητρική εταιρία πουλούσε τα δικαιώµατα 

απευθείας στην εταιρία χρήστη, ακόµα και αν υπήρχαν συµφωνίες αποφυγής διπλής 

φορολογίας, θα επιβαρυνόταν µε φόρο υπεραξίας, αφού θα υποχρεωνόταν να 

εµφανίσει την πραγµατική αξία πώλησης του δικαιώµατος. 

 

Εµπορικές εταιρίες (Trading Companies) 

Είναι οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο εισαγωγικό και 

εξαγωγικό εµπόριο. Η υπεράκτια εταιρία χρησιµοποιείται εδώ κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε αποτελεσµατικά να µεταφέρει τα κέρδη από µια χώρα µε υψηλή φορολόγηση σε 

µια χώρα µε χαµηλή φορολόγηση. Τα σχήµατα που διαµορφώνονται σε αυτές τις 

περιπτώσεις επίσης αποκαλούνται ως τριγωνικό εµπόριο. Το σχήµα αυτό συνήθως 

εφαρµόζεται ως ακόλουθο: µια εµπορική εταιρία που πραγµατοποιεί εξαγωγές – 

εισαγωγές ιδρύει µια υπεράκτια εταιρία, που λειτουργεί ως διαµεσολαβητής µεταξύ 

του πωλητή και του αγοραστή. Όταν η ιδρύτρια επιχείρηση πραγµατοποιεί εισαγωγές 

ο προµηθευτής στέλνει τα εµπορεύµατα απευθείας στην ιδρύτρια και εκδίδει το 

τιµολόγιο στο όνοµα της υπεράκτιας εταιρίας , η οποία µε τη σειρά της τιµολογεί την 

ιδρύτρια επιχείρηση σε τιµή προσαυξηµένη. Αντίστοιχα αν η µητρική επιχείρηση 

πραγµατοποιεί εξαγωγές, το εµπόρευµα αποστέλλεται στον αγοραστή και η µητρική 

τιµολογεί την υπεράκτια µε τιµή χαµηλότερη η οποία µε την σειρά της τιµολογεί τον 

αγοραστή. Με αυτόν τον 

τρόπο η µητρική επιχείρηση καταρχήν µειώνει τα εµφανιζόµενα κέρδη και επιπλέον 

συσσωρεύει το κεφάλαιο στο λογαριασµό της υπεράκτιας εταιρίας. δεδοµένου ότι οι 

περισσότερες υπεράκτιες δικαιοδοσίες επιβάλλουν υψηλούς εισαγωγικής δασµούς 

σηµαντικό είναι η υπεράκτια εταιρία να µην παραλαµβάνει τα αγαθά, αλλά να τα 

πουλάει χωρίς αυτά να περάσουν µέσω του εδάφους της offshore έδρας. 
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Εταιρίες παροχής διοικητικών υπηρεσιών (Administration Companies) 

Ορισµένες υπεράκτιες δραστηριότητες δεν περιλαµβάνουν άπλα µια ξένη 

θυγατρική εταιρία , αλλά περιλαµβάνουν έναν όµιλο που αποτελείται από την 

µητρική εταιρία και τις θυγατρικές στις διάφορες χώρες και µε διαφορετικές 

δραστηριότητες. Η διαχείριση και ο έλεγχος του οµίλου µπορεί να διεξάγεται µέσω 

µιας εξωχώριας εταιρίας παροχής υπηρεσιών διοίκησης – _διαχείρισης. Το 

συγκεκριµένο σχήµα προσφέρει εµπορικά πλεονεκτήµατα µε τη συγκέντρωση όλων 

των διοικητικών – διαχειριστικών λειτουργιών σε έναν φορέα. Η ίδρυση κεντρικών 

γραφείων διοίκησης σε µια Offshore χώρα από φορολογική άποψη είναι µια τεχνική 

µεταφοράς κερδών όπου οι δραστηριότητες διοίκησης – διαχείρισης ενός οµίλου 

εταιριών αναλαµβάνονται από την υπεράκτια εταιρία παροχής διοικητικών 

υπηρεσιών, η οποία αµείβεται µε ποσοστό επί των κερδών του οµίλου. Η υπεράκτια 

εταιρία για τα κέρδη (αµοιβές) της δεν φορολογείται ή φορολογείται µε πολύ χαµηλό 

συντελεστή. Είναι βέβαια πιθανό ότι οι εταιρίες του οµίλου, όταν κάνουν τις 

πληρωµές στην υπεράκτια εταιρία παροχής διοικητικών υπηρεσιών θα πρέπει να 

πείσουν τις τοπικές φορολογικές αρχές της έδρας των εταιριών του οµίλου, 

για το ότι το τίµηµα για τις υπηρεσίες προσδιορίζεται κάτω υπό τις πλήρως 

ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς. Για τον λόγο αυτό όταν υπάρχει πρόθεση 

δηµιουργίας µιας υπεράκτιης εταιρίας παροχής διοικητικών υπηρεσιών , είναι 

σηµαντικό να βεβαιωθεί ο ενδιαφερόµενος ότι το διεθνές εξωχώριο κέντρο που θα 

χρησιµοποιηθεί έχει τις απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα δώσουν τη 

δυνατότητα στην υπεράκτια εταιρία διαχείρισης να λειτουργεί αποτελεσµατικά. 

 

Ναυτιλιακές εταιρίες (Shipping Companies) 

 ∆ραστηριοποιούνται στην κατοχή στις αγοραπωλησίες, τη ναύλωση και την 

υποστήριξη πλοίων που εκτελούν διεθνείς µεταφορές. 

 Η χρήση εξωχώριας εταιρίας συνήθως συνεπάγεται ελάχιστη φορολογική 

επιβάρυνση, ανωνυµία του ιδιοκτήτη και αποφυγή µέτρων κατάσχεσης προσωπικών 

περιουσιακών στοιχείων. 

 

Εµπιστεύµατα (Trusts)  

Η ιδέα των trust αναπτύχτηκε ως τρόπος προστασίας της περιουσίας. Οι 

συµβαλλόµενοι σε ένα trust είναι ο διαθέτης (settlor) που µεταφέρει τα περιουσιακά 

του στοιχεία σε trust, ο διαχειριστής (trustees), ο όποιος διοικεί το trust, ο 
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θεµατοφύλακας (custodian) και ο δικαιούχος (beneficiary) που λαµβάνει τα οφέλη 

των περιουσιακών στοιχείων του trust. Το trust δεν έχει την νοµική προσωπικότητα 

και δεν µπορεί να έχει περιουσιακά στοιχεία, όλη η περιουσία του trust είναι 

εκχωρηµένη στον διαχειριστή που µπορεί να είναι είτε το φυσικό πρόσωπο είτε η 

εταιρία. Τα περιουσιακά στοιχεία του trust µπορεί να είναι ακίνητα, µετρητά και αλλά 

αξιόγραφα. Ένα trust συστήνεται µε εγγραφή συµφωνία. 

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι σε περισσότερες περιπτώσεις ο διαθέτης και ο 

δικαιούχος είναι το ίδιο πρόσωπο. Οι χώρες που αναγνωρίζουν το trust είναι κύριος 

του Αγγλοσαξονικού δικαίου , ενώ στις άλλες χώρες που βασίζονται σε 

Γαλλογερµανικό µοντέλο, όπως και η Ελλάδα δεν αναγνωρίζουν το trust. Οι 

περισσότερες εξωχώριες δικαιοδοσίες παρέχουν τη δυνατότητα στέγασης σε trust. Η 

συνηθέστερη αιτία χρήσης των υπεράκτιων trust είναι η απόκρυψη της ταυτότητας 

των διαθετών για την αποφυγή των διατάξεων περί ξεπλύµατος του µαύρου χρήµατος 

και αυξηµένης φορολογίας. 

 

Εταιρίες επενδύσεων (Investment Companies)  

Κεφάλαια συγκεντρωµένα δια µέσου υπεράκτιων εταιριών επενδύσεων 

µπορούν να επενδυθούν ή να κατευθυνθούν οπουδήποτε στον κόσµο. Η προσεκτική 

επιλογή της εξωχώριας δικαιοδοσίας επιτρέπει να επενδυθούν τα προαναφερόµενα 

κεφάλαια σε χώρες µε υψηλούς συντελεστές φορολόγησης εφόσον αυτές έχουν 

συνάψει φορολογικές συµβάσεις µε υπεράκτιο κέντρο. 

 

Τραπεζικές εταιρίες (Banking Companies) 

 Τελευταίο καιρό πολλά τραπεζικά ιδρύµατα σε υπεράκτιες δικαιοδοσίες 

έχουν καθιερωθεί ως φορολογικά καταφύγια. Πολλά από τα ιδρύµατα είναι 

θυγατρικές µεγάλων διεθνών τραπεζών. Το µεγάλο τους πλεονέκτηµα είναι ότι 

καταβάλλουν φόρους απαλλαγµένους από την παρακράτηση του φόρου. Περάν 

αυτού ασχολούνται µε διεθνή χρηµατοδότηση από προνοµιακές βάσεις (εξωχώρια 

κέντρα), η οποία δεν υπόκειται σε συναλλαγµατικούς ελέγχους. 

 

Εταιρίες παροχής υπηρεσιών 

 Χρησιµοποιούνται για την εκχώρηση δικαιωµάτων για αµοιβές από άτοµα µε 

υψηλές αµοιβές, προκειµένου να απαλλάσσονται από τη φορολογία.  
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Εταιρίες υβρίδια  

  Πρόκειται για εταιρίες περιορισµένης εγγύησης οι οποίες έχουν εταιρικό 

κεφάλαιο. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι δεν είναι υποχρεωµένοι να καταβάλλουν 

το κεφάλαιο κατά την σύσταση της εταιρίας αλλά υπόσχονται την καταβολή του, 

όταν η εταιρία το χρειαστεί.  

 

∆οµές αντιπροσώπευσης (Nominee)  

Οι εταιρίες αντιπροσώπευσης είναι δοµές όπου µια εγχώρια εταιρία ενεργεί 

ως αντιπρόσωπος µιας εξωχώριας εταιρίας. Όπως προαναφερθήκαµε οι εξωχώριες 

εταιρίες πάντα αποβλέπουν στην µείωση φορολογητέας ύλης των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων καθώς επίσης πολύ συχνά στο ξέπλυµα του µαύρου χρήµατος. Για 

τον λόγο αυτό οι θιγόµενες χώρες από την διεθνή αυτή την µέθοδο φοροαποφυγής 

προσπάθησαν να αντιδράσουν θέτοντας ειδικούς νοµοθετικούς κανόνες για την 

διασφάλιση σύλληψης της φορολογητέας ύλης και στην δηµιουργία εµποδίων για την 

λειτουργία των υπεράκτιων εταιριών. Η Ελλάδα απάντησε στο φαινόµενο των 

υπεράκτιων εταιριών µε τον Ν. 3091/2002, όπου χοντρικά οι συναλλασσόµενοι µε 

υπεράκτιες εταιρίες δεν µπορούν να αναγνωρίσουν τις δαπάνες και τις αποσβέσεις για 

αγαθά και υπηρεσίες που προέρχονται από αυτές όπως επίσης και επιβάλλοντας 

ειδικό ετήσιο φόρο σε ποσοστό 3 % επί τις ακίνητης περιουσίας των υπεράκτιων 

εταιριών. Το διεθνές κεφάλαιο ανταποκρίθηκε στα νέα νοµοθετικά δεδοµένα µέσω 

των επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης µε έδρα σε µια χώρα µε µεγάλο δίκτυο 

συµβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας όπως για παράδειγµα το Ηνωµένο 

Βασίλειο. Η κύρια δραστηριότητα των εταιριών αυτών είναι η αντιπροσώπευση των 

υπεράκτιων εταιριών. Η εκπρόσωπος εταιρία συνάπτει µε την υπεράκτια εταιρία ένα 

συµφωνητικό αντιπροσώπευσης , όπου ορίζεται η αµοιβή της ως προµήθεια επί των 

συναλλαγών σε ποσοστό ύψους 3%-5%. Έτσι λοιπόν ενώ στην πραγµατικότητα η 

συναλλαγή γίνεται µεταξύ µιας Ελληνικής και µιας υπεράκτιας εταιρίας, 

εµφανίζονται να συναλλάσσονται η Βρετανική και η Ελληνική επιχείρηση. Επειδή δε 

τα αγαθά και υπηρεσίες της συναλλαγής αυτής προέρχονται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν έχει φυσικά εφαρµογή ο Ν. 3091/200214. 

 

Εταιρίες ασφαλειών (Insurance Companies) 

Πολλοί διεθνείς οργανισµοί έχουν αναπτύξει την πρακτική συνδυασµού ενός 

υφιστάµενου trust , το οποίο δεν είναι νέο offshore προϊόν, µε πολιτική ασφάλισης, 
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επίσης όχι νέο onshore προϊόν. Τα δυο αυτά προϊόντα σε συνδυασµό δίνουν νέες 

ευκαιρίες. Όταν ασφαλίζεται κάποιος πληρώνει ένα ασφάλιστρο. Η ασφάλιση 

στοιχίζει µόνο ένα µικρό µέρος του ασφαλίστρου που καταβάλλεται. Η ασφαλιστική 

εταιρία αφού προβεί στην ασφάλιση , τοποθετεί το υπόλοιπο ποσό µαζί µε τα δικά 

της επενδυτικά κεφάλαια και προβαίνει στην παθητική διαχείριση , δηλαδή σε 

επενδύσεις χαµηλού κίνδυνου. Έτσι η ασφαλιστική πολιτική οδηγεί στο σχηµατισµό 

ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου, το οποίο σηµειωτέων µπορεί να περιλαµβάνει όχι 

µόνο τα χρήµατα , αλλά και άλλες µορφές , όπως µετοχές, οµολογίες, παράγωγα 

χρήµατα οικονοµικά προϊόντα, οµόλογα κτλ. Νέο σχήµα (συνδυασµός της 

ασφαλιστικής δοµής µε το trust) παρέχει την ευελιξία ως προς τις δυνατότητες 

διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του άνω χαρτοφυλακίου και γίνεται ιδιαίτερα 

χρήσιµη στις χώρες του Γαλλογερµανικού δικαίου, όπου ο θεσµός του trust είναι 

δυσκολονόητος, καθώς δεν αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και ως εκ 

τούτου δεν έχει µεγάλη εφαρµογή. 

 

Εταιρίες Α.Ν. 89/1967  

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Α.Ν. 89/1967 όπως ισχύει µε τον ν. 3427/2005, 

αλλοδαπές εταιρίες από 01/01/2006 µπορούν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα µε 

αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν στα κεντρικά τους καταστήµατα ή σε συνδεδεµένες 

µε αυτές και µη εγκατεστηµένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις διάφορες υπηρεσίες. 

 

Ναυτιλιακές εταιρίες Α.Ν. 378 /1968 

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Α.Ν. 378 /1968 Ελληνικές και αλλοδαπές 

ναυτιλιακές επιχειρήσεις ή γραφεία και πρακτορευόµενα ή διαχειριζόµενα πλοία µε 

ξένη σηµαία, που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα, ασχέτως µορφής µε την οποία 

λειτουργούν, απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος καθώς και κάθε τέλους, φόρου, 

δασµού, εισφοράς ή κρατήσεως, υφισταµένου  στο µέλλον για το εισόδηµα αυτών, το 

οποίο αποκτούν από εργασίες µέσω ή µε τις παραπάνω εταιρίες. Την ίδια φορολογική 

απαλλαγή απολαµβάνουν και οι πλοιοκτήτες, εφοπλιστές ή οι µε οποιοσδήποτε τρόπο 

εκµεταλλευόµενοι τα πλοία αυτά µέσω ή µε τις παραπάνω εταιρίες.  
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4.4 Μέτρα  Περιορισµού Της ∆ράσης Παράνοµων Offshore 

∆ραστηριοτήτων 

Η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής ειδικά στην περίπτωση των offshore εταιριών, 

προϋποθέτει τη συνεργασία µεταξύ χωρών στο πεδίο της µεταβίβασης και 

ανταλλαγής πληροφοριών.  

 

 Το 2000 ο ΟΟΣΑ δηµοσίευσε, κατάλογο µε τις χώρες/ δικαιοδοσίες µη 

συνεργάσιµων φορολογικών παραδείσων, που περιλάµβανε 35 φορολογικούς 

παραδείσους. 

 

 Το έτος 2002 η Φορολογική Επιτροπή του ΟΟΣΑ ολοκλήρωσε την Πρότυπη 

Σύµβαση Ανταλλαγής Πληροφοριών, η οποία αποτελεί την βάση των 

διαπραγµατεύσεων µε τέτοιες χώρες/δικαιοδοσίες για σύναψη αντίστοιχων 

Συµβάσεων σε διµερές ή πολυµερές επίπεδο.  

 

 Σε  έκθεση του  ο ΟΟΣΑ   αναφέρει τα ακόλουθα πεδία φορολογικής 

πολιτικής: 

-Κανόνες για τις ελεγχόµενες (από εταιρίες κατοίκους) εταιρίες µε έδρα σε χώρα ή 

δικαιοδοσία της αλλοδαπής (CFC Ryles). 

-Κανόνες σχετικά µε τις συµµετοχές των εταιριών έως και 100% στο  κεφάλαιο 

άλλων εταιριών. 

-Κανόνες για τις εκπτώσεις στις δαπάνες ή πιστώσεις στις συναλλαγές –µεταφορές 

κεφαλαίων στις χώρες ή δικαιοδοσίες που περιλαµβάνονται στη λίστα (µε τις χώρες 

που είναι φορολογικοί παράδεισοι). 

-Κανόνες για την παρακράτηση του φόρου στην πηγή. 

-Εφαρµογή της αρχής της ανοικτής αγοράς στις ενδοθηλιακές τιµολογήσεις 

(συνδεόµενες επιχειρήσεις). 

-Χώρες που εφαρµόζουν  ειδικούς κανόνες ισχνής  κεφαλαιοποίησης - µεταφορά 

κεφαλαίων µέσω συνδεδεµένων εταιριών µε την µορφή δανεισµού. 

-Ειδικά διαδικαστικά µέτρα, µε απαιτήσεις πληροφοριών για την απόδειξη  της 

πραγµατικής κατάστασης µιας εταιρίας, µε εφαρµογή της αρχής της µη διακριτικής 

µεταχείρισης (µεταφορά του βάρους της απόδειξης στην υπόχρεη εταιρία – base 

companies). 
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 Το Μάρτιο του 2009, η Γερµανία συνεργάστηκε µε τις αρχές του Λιχτενστάιν, 

µε σκοπό την αποκάλυψη δικτύου ύποπτων οικονοµικών σχέσεων ανάµεσα σε 

Γερµανούς πολίτες και στο γειτονικό τους κρατίδιο - φορολογικό παράδεισο. 

 

 Στις Η.Π.Α., η µη δήλωση όλων των τραπεζικών λογαριασµών που διατηρούν 

οι φορολογούµενοι, στις φορολογικές τους δηλώσεις µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές 

κυρώσεις. 

 

 Το Βρετανικό Υπουργείο Οικονοµικών, τόνισε την επιτακτική ανάγκη 

τροποποιήσεων των φορολογικών τους συστηµάτων προς τα τρία νησιά που 

υπόκεινται στο Ηνωµένο Βασίλειο, δηλαδή στο Guernsey, στο Jersey και στο Isle of 

Man.  

 

 Στην Ελλάδα, µε το Ν. 3691/2008, διαφαίνεται η πρόθεση της πολιτείας να 

ενισχυθεί ο ρόλος της ανεξάρτητης «Αρχής καταπολέµησης της νοµιµοποίησης 

εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της οικονοµίας», 

η οποία εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονοµικών. Ποσό άνω των 15.000€ κρούει 

τον κώδωνα του κινδύνου στις διωκτικές Αρχές, όσον αφορά συναλλαγές ύποπτες για 

ξέπλυµα «µαύρου χρήµατος». 

 

 Η προαναφερθείσα αρχή  είναι αρµόδια για τη διερεύνηση ύποπτων ή 

ασυνηθών συναλλαγών, που ενδεχοµένως να σχετίζονται µε παράνοµη 

δραστηριότητα. Μπορεί να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους σε οποιαδήποτε δηµόσια ή 

ιδιωτική επιχείρηση ή οργανισµό καθώς επίσης και να προβαίνει σε άµεση δέσµευση 

περιουσιακών στοιχείων. Έναντι της Αρχής δεν ισχύει κανενός είδους απόρρητο 

(τραπεζικό, χρηµατιστηριακό, φορολογικό, επαγγελµατικό κλπ).  

 

 Επίσης, σύµφωνα µε το Ν. 3691/2008 : 

-Απαγορεύεται οι τράπεζες να τηρούν µυστικούς λογαριασµούς ή λογαριασµούς µε 

εικονικά ονόµατα, αν δεν υπάρχει το πλήρες όνοµα του δικαιούχου. 

-Τα καζίνο οφείλουν να λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για την εξακρίβωση της 

ταυτότητας των πελατών τους και για οποιεσδήποτε ύποπτες περιπτώσεις. 
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-∆ιαχειριστές µετοχών, οµολόγων, παραγώγων, οφείλουν να ελέγχουν και να 

αναφέρουν περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων 

πράξεων. 

-Οι ίδιες οδηγίες, αφορούν και στην Ηλεκτρονική ∆ευτερογενή Αγορά Τίτλων, καθώς 

και στα Συστήµατα ∆ιαπραγµάτευσης χρηµατοπιστωτικών µέσων. 

 

 

4.5 Υπεράκτια Αµοιβαία Κεφάλαια 

Τα υπεράκτια αµοιβαία κεφάλαια είναι ένα φαινόµενο των τελευταίων δύο 

δεκαετιών. Τα υπεράκτια αµοιβαία κεφάλαια, ανοικτού ή κλειστού τύπου, 

προσφέρουν χαµηλό κόστος διαχείρισης, υψηλές αποδόσεις, πρόσβαση σε διεθνείς 

χρηµατοπιστωτικές αγορές, δυνατότητα άµεσου επαναπατρισµού των κεφαλαίων του 

επενδυτή µέσω µηχανισµών χαµηλής φορολόγησης και υπό περιπτώσεις προστασία 

της αυτότητας του επενδυτή και των συναλλαγών του. Προσφέρονται σε 

απεριόριστες επενδυτικές µορφές µε αποδόσεις ανάλογες του ρίσκου που 

περικλείουν. Το ελκυστικό των υπεράκτιων αµοιβαίων κεφαλαίων είναι ο ελάχιστος 

έλεγχος και η µη τήρηση επισήµων στοιχείων, γεγονότα θετικά για επενδυτές που στη 

χώρα τους θα έπρεπε να δικαιολογήσουν τον τρόπο απόκτησης των κεφαλαίων και να 

εµφανίσουν τις τελικές αποδόσεις τους. 

 Κύριο χαρακτηριστικό των αµοιβαίων αυτών κεφαλαίων είναι η έλλειψη 

αυστηρών θεσµικών κανόνων επένδυσης σε αντίθεση µε το θεσµικό πλαίσιο που 

διέπει τη λειτουργία των αµοιβαίων κεφαλαίων σε λοιπές οικονοµίες. Βέβαια αυτό 

συνεπάγεται υψηλότερο κίνδυνο επένδυσης και άµεσα υψηλότερη απόδοση. 

 Από ορισµένες offshore αγορές (όπως το Λουξεµβούργο, το Τζέρσεϊ και το 

Γκέρνσεϊ) επιχειρείται η προσαρµογή των διαθέσιµων αµοιβαίων κεφαλαίων στις 

ελάχιστες απαιτήσεις που θέτει η ΕΕ υπό το καθεστώς της νοµοθεσίας των UCITS 

(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) προκειµένου να 

συνδυάσουν τα πλεονεκτήµατα των αποδεκτών διαπραγµατεύσιµων αµοιβαίων 

κεφαλαίων εντός της Ευρωζώνης και των offshore χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. 

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι εντός της ΕΕ το Λουξεµβούργο αποτελεί το 

µεγαλύτερο offshore χρηµατοοικονοµικό κέντρο, προσελκύοντας σηµαντικό όγκο 

διαχειριστών αµοιβαίων κεφαλαίων από τις ΗΠΑ. Αντίθετα, Ευρωπαίοι διαχειριστές 
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δείχνουν να προτιµούν κυρίως το ∆ουβλίνο που έχει πιο ελάχιστες πολιτικές 

αποδοχής αµοιβαίων κεφαλαίων. 

 

 

4.6 Υπεράκτιες Πιστωτικές Κάρτες 

Ένα σηµαντικό θέµα που αντιµετωπίζουν οι κυβερνήσεις είναι η διατήρηση των 

τραπεζικών λογαριασµών σε ξένα φορολογικά λιµάνια και η χρησιµοποίηση των 

πιστωτικών λογαριασµών σε ξένα φορολογικά λιµάνια και η χρησιµοποίηση των 

πιστωτικών ή των χρεωστικών καρτών που εκδίδονται από τις υπεράκτιες τράπεζες. 

Συνήθως οι τράπεζες αυτές απαιτούν µια κατάθεση ασφαλείας που να καλύπτει 

τουλάχιστον το 200% του πιστωτικού ορίου της κάρτας. 

 Κατ’ αρχήν δεν είναι παράνοµη η έκδοση µιας υπεράκτιας πιστωτικής κάρτας. 

Στην ουσία όµως χρησιµοποιώντας κάποιος µια τέτοια κάρτα αποφεύγει να δίνει 

πληροφορίες στις φορολογικές αρχές για τις καθηµερινές του δαπάνες αλλά και για 

τα είδη πολυτελείας τα οποία αγοράζει. Είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι χώρες 

όπως η Ελλάδα, χρησιµοποιούν το κόστος των δαπανών αγοράς κάποιων αγαθών 

καθώς και µερικές δαπάνες διαβίωσης, ως τεκµήριο φορολογίας. Χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα είναι η αγορά ενός επιβατικού αυτοκινήτου µέσω υπεράκτιας 

πιστωτικής κάρτας έτσι ώστε να µην εµφανισθεί η δαπάνη, η οποία φορολογικά σε 

κάποιες περιπτώσεις αποτελεί τεκµήριο που αναλογεί σε ισόποσο εισόδηµα και 

γενικά η αγορά αγαθών µεγαλύτερης αξίας των 3000€ που η αξία τους θα πρέπει να 

καλύπτεται µε ισόποσο εισόδηµα, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν 2238/94. 

 Πλέον των ανωτέρω οι υπεράκτιες πιστωτικές κάρτες είναι µια συνιστώµενη 

µέθοδος που χρησιµοποιείται για να επαναπατρισθούν κεφάλαια τα οποία δεν έχουν 

φορολογηθεί (πχ καταθέσεις σε µια υπεράκτια τράπεζα µπορούν να εισρεύσουν 

έµµεσα σε άλλη χώρα, µέσω δαπάνης σε αυτή µε τη χρήση πιστωτικής κάρτας 

έκδοσης της υπεράκτιας τράπεζας). 

 

 

4.7 Υπεράκτιες Επιχειρήσεις ∆ιαδικτύου 

Πρόκειται για επιχειρήσεις που διευθύνονται πρώτιστα από ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Οι συναλλαγές µπορούν να καθοδηγούνται µέσω των υπεράκτιων κεντρικών 

υπολογιστών και οι επιχειρησιακές εισπράξεις µπορούν να συλλεχθούν µέσω των 
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υπεράκτιων τραπεζικών λογαριασµών ή των υπεράκτιων πιστωτικών καρτών. Οι 

επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιούνται κυρίως σε ψηφιακά προϊόντα όπως η 

παράδοση λογισµικού υπολογιστών, η µουσική, οι εικόνες ή το βίντεο. 

 Ένα άλλο διαδικτυακό προϊόν που εµφανίστηκε κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων ετών είναι οι ιστοχώροι παιχνιδιού στο διαδίκτυο. Πολλές από αυτές τις 

εικονικές χαρτοπαικτικές λέσχες οργανώνονται και χρησιµοποιούνται από υπεράκτιες 

επιχειρήσεις, έτσι ώστε οι «παίκτες» να αισθάνονται απαλλαγµένοι από την κρατική 

παρέµβαση. Η σοβαρότερη παροχή των «παικτών» είναι ότι τα τυχών κέρδη τους δεν 

θα υπαχθούν σε φόρο και ακόµη θα µπορούν να κατατεθούν σε έναν υπεράκτιο 

λογαριασµό µε ανάληψη του ποσού µέσω συνδεδεµένης πιστωτικής κάρτας. 

 

 

4.8 ∆ιεθνείς  Ρυθµιστικοί  Οργανισµοί  Των Υπεράκτιων  Εταιριών 

Ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 

Ενδιαφέρεται για την ελαχιστοποίηση των δυσµενών φορολογικών πρακτικών 

«harmful tax practices». 

 

Η FATE (Financial Action Task Force) 

∆ηµιουργήθηκε από τους αρχηγούς των κυβερνήσεων των 7 κυριότερων 

βιοµηχανικών κρατών του G7 και από την προεδρία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων στο Παρίσι στις 14 Ιουλίου 1989.  

Ασχολείται  µε  την επάρκεια των νοµοθετικών κανονισµών, τους ελέγχους 

ξεπλύµατος  χρήµατος και την ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών κέντρων σε 

συνεργάσιµα (co-operative) και µη συνεργάσιµα (non-co-operative). 

 

Το Forum για την Οικονοµική Σταθερότητα (Financial Stability Forum–FSF. 

Συστάθηκε  στις 14 Απριλίου 1999 στην Ουάσινγκτον  από τους Υπουργούς 

Οικονοµικών και τους ∆ιοικητές των Κεντρικών Τραπεζών των κρατών G8. 

Ανέθεσε σε οµάδα εργασίας να διερευνήσει την επίδραση των offshore οικονοµικών 

κέντρων στην σταθερότητα του οικονοµικού συστήµατος και να προτείνει λύσεις 

στην αντιµετώπιση των προβληµάτων. 
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4.9 Συνέπειες Από Την Εκτεταµένη Χρήση Υπεράκτιων Εταιριών 

Οι  offshore εταιρίες αποτελούν σηµείο των καιρών µας, στήριγµα, ασπίδα ή ακόµη 

και απόδειξη της διεφθαρµένης πλευράς της παγκοσµιοποίησης. Πολλοί 

οικονοµολόγοι υποστηρίζουν πως αποτελούν ένα σηµαντικό αίτιο της κρίσης που 

βιώνουµε σήµερα, λόγω του ανεξέλεγκτου που ισχύει στην εφαρµογή των 

δραστηριοτήτων τους. ∆ιερευνώντας εις βάθος τις αντιδράσεις των κρατών απέναντι 

στην υπέρµετρη χρήση τους το ενδιαφέρον εστιάζεται σε τρία αποτελέσµατα της 

λειτουργίας τους και πιο συγκεκριµένα: 

1.Στη διάβρωση της φορολογικής βάσης των ανεπτυγµένων χωρών µέσω της  

φοροαποφυγής- φοροδιαφυγής. Οι ανεπτυγµένες χώρες είναι αυτές που πλήττονται 

περισσότερο από τη λειτουργία των εξωχώριων εταιριών που χρησιµοποιούνται ως 

οχήµατα για φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Έτσι  

αναγκάζονται να λάβουν αυστηρά µέτρα, τόσο νοµοθετικά όσο και διοικητικά,  

για να εµποδίσουν ή ακόµα καλύτερα για να εξαλείψουν τα πλεονεκτήµατα που 

προσφέρουν αυτές οι εταιρίες. Τα κράτη-µέλη της ΕΕ, στα πλαίσια του Κώδικα 

∆εοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων, έχουν πλέον την υποχρέωση να 

πάψουν να προσφέρουν κάθε φορολογικό µέτρο που καθιερώνει σηµαντικά 

χαµηλότερο συντελεστή φορολόγησης σε σχέση µε τα επίπεδα που ισχύουν κανονικά 

στο έδαφος τους. 

2. Στη νοµιµοποίηση εσόδων που προέρχονται από παράνοµες δραστηριότητες- 

ξέπλυµα µαύρου χρήµατος. Το φαινόµενο αυτό έχει λάβει τόσο µεγάλες διαστάσεις 

που απειλεί την παγκόσµια οικονοµία. Επιτακτική είναι η ανάγκη για τη λήψη 

προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων µε την προοπτική να περιοριστεί στο 

µέλλον η παράνοµη δράση τους.  

Στην δηµιουργία προβληµάτων στο διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Το 

Financial Stability Forum, ένας οργανισµός που έχει ιδρυθεί µε σκοπό να προωθήσει 

τη διεθνή χρηµατοοικονοµική σταθερότητα µέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και 

της διεθνούς συνεργασίας έχει δηµιουργήσει έναν κατάλογο 37 χωρών που 

λειτουργούν σαν φορολογικοί παράδεισοι. Αυτές οι χώρες διακρίνονται σε 

συνεργάσιµες και µη όσον αφορά τη συµµετοχή τους στη διαδικασία ελέγχου της 

νοµοθεσίας και των κανονισµών  

τους και την αποδοχή των προτάσεων του οργανισµού. 
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4.10 Οι Χώρες - Υπεράκτια Κέντρα Και Οι Λόγοι ∆ηµιουργίας Τους 

Οι χώρες – υπεράκτια κέντρα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

Μία κατηγορία είναι αυτή των ελάχιστα ανεπτυγµένων κρατών όπου οι 

παρασχεθείσες διευκολύνσεις στόχευαν αποκλειστικά και µόνο στις κάποιες θέσεις 

εργασίας που θα δηµιουργούταν και στα ελάχιστα φορολογικά έσοδα που θα 

εισπραττόταν, επειδή στην πραγµατικότητα οι χώρες αυτές δεν είχαν υποδοµές, 

εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό και σταθερό πολιτικό περιβάλλον. 

Η άλλη κατηγορία είναι αυτή κάποιων µικρών χωρών, µε σηµαντική όµως 

οικονοµική ανάπτυξη και εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό κυρίως στον τοµέα των 

υπηρεσιών (σύµβουλοι επιχειρήσεων, δικηγόροι κ.λ.π.). Κλασικό είναι το παράδειγµα 

της Κύπρου όπου µετά την Τουρκική εισβολή του 1974, υπήρξε µία µεγάλη 

καταστροφή και στους τρεις τοµείς της οικονοµίας. Η ιστορική συγκυρία της εποχής 

«ευνόησε» τη µεγαλόνησο µε την ανάγκη µεταφοράς των τραπεζικών κέντρων από 

τη Μέση Ανατολή και κυρίως από τον Λίβανο, λόγω των µακροχρόνιων πολεµικών 

επιχειρήσεων που διεξήγοντο στην περιοχή. Σταδιακά αναπτύχθηκε ο θεσµός των 

υπεράκτιων εταιρειών (Κυπριακός Νόµος 37/75) µε ιδιαίτερα µειωµένους 

φορολογικούς συντελεστές, για επιχειρήσεις µε διοικητική έδρα την Κύπρο και 

δραστηριότητες αποκλειστικά εκτός του νησιού. Επί πλέον άρχισε να επιστρέφει ένα 

σηµαντικό µέρος του ανθρώπινου κεφαλαίου που λόγω του πολέµου αναγκάστηκε να 

εκπατριστεί, πλην όµως ένα σηµαντικό κοµµάτι αυτού είχε κατορθώσει να αποκτήσει 

εξειδικευµένες γνώσεις πάνω στις επιχειρήσεις στις χώρες υποδοχής και κυρίως στη 

Μεγάλη Βρετανία και την Ελλάδα. 

 

 

4.11 Ποιοι Πηγαίνουν Τελικά Υπεράκτια; 

Κάθε σηµαντική επιχείρηση στην Ευρώπη διατηρεί υπεράκτιες διαδικασίες, καθώς 

και µερικά από τα µεγαλύτερα ονόµατα της Αµερικανικής βιοµηχανίας 

δραστηριοποιούνται υπεράκτια. Η Boeing, η Firestone, η Exxon, η Monsanto, είναι 

µερικές από αυτές. Από τις µεγάλες τράπεζες η goldman Sachs, η Rothschild, η 

Deutsche Morgan, οι Lioyds, η Barclays, η Gredid Suisse διατηρούν υπεράκτιες 

εγκαταστάσεις. 

 Γιατί λοιπόν όλες αυτές οι οικονοµικές µονάδες διατηρούν υπεράκτιες 

δραστηριότητες; Ο λόγος είναι απλός. Επειδή τα µερίσµατα που αφορούν κέρδη που 
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προέρχονται εκτός της χώρας- υπεράκτιας δικαιοδοσίας- είναι αφορολόγητα και 

επειδή οι τόκοι των καταθέσεων είναι και αυτοί αφορολόγητοι. 

 Από την άλλη µεριά τα κέρδη των χωρών «φορολογικών παραδείσων» είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικά, αφού τα µισά από τα Κυβερνητικά εισοδήµατα στα νησιά 

Virgin, στα νησιά Cayman και στο Jersey προέρχονται από υπεράκτιες οικονοµικές 

υπηρεσίες. 

 Τελικά είναι παράνοµη η εκµετάλλευση των υπεράκτιων προτερηµάτων και 

αποτελεί φοροδιαφυγή; Η ερώτηση είναι αν ο Rockefeller ή ο Rothschild αποφάσιζαν 

να εφαρµόσουν υπεράκτια στρατηγική θα το θεωρούσαµε παράνοµο. Εν είναι κάτι 

νόµιµο για κάποιον είναι νόµιµο για όλους. 

 Σύµφωνα µε τον βραβευµένο µε Νόµπελ οικονοµίας το 1999 Robert Mundell, 

οι υψηλοί φόροι συµβάλλουν στην οικονοµική δυσφορία. 

 Κυβερνήσεις που θα ανταποκριθούν θετικά στην πρόκληση της µείωσης των 

φορολογικών συντελεστών, θα είναι νικητές στη νέα οικονοµία, ενώ εκείνοι που 

επιµένουν σε τακτική εκφοβισµού και απειλών θα µείνουν τελικά πίσω. 

 Τα έθνη µε καταπιεστικά ρυθµιστικά και φορολογικά καθεστώτα θα 

συνεχίσουν να γνωρίζουν έξοδο κεφαλαίων προς πιο φιλικές κατοικίες. 

 Η ενοποίηση της διεθνούς φορολογίας ανέδειξε το πρόβληµα. Ακόµα και τα 

κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατάφεραν να συµφωνήσουν στον τοµέα 

της άµεσης φορολογίας. 

 

 

4.12 Εξωχώριες Εταιρίες Στην Ελλάδα 

-Η εγκύκλιος διαταγή 1021764/10217/Β0012/ΠΟΛ.1041/05-03-2003 του Υπουργείου 

Οικονοµικών, καθορίζει τα κριτήρια µε βάση τα οποία µπορεί να χαρακτηριστεί µια 

εταιρία ως εξωχώρια ως εξής: 

 Ο εκδότης του φορολογικού στοιχείου δεν είναι παραγωγός – κατασκευαστής 

του προϊόντος αλλά µεσολαβητής – κατασκευαστής. 

 

 Στα εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) δεν 

αναγράφεται ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) καθόσον οι περισσότερες 

offshore εταιρίες δε διαθέτουν Α.Φ.Μ. 
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 Ως διεύθυνση της έδρας της εταιρίας συνήθως αναγράφεται το «Β.Ο.» (ΒΟΧ 

ΟFFICE) εταιρία γραµµατοκιβωτίου. 

 

-Στην περίπτωση που δεν µπορεί να προσδιοριστεί εάν µε βάση τα προαναφερθέντα 

στοιχεία η εταιρία αποτελεί περίπτωση εξωχώριας εταιρίας η εγκύκλιος ορίζει ότι: 

«οι επιχειρήσεις που προµηθεύονται πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν την 

υποχρέωση να προσκοµίσουν αποδεικτικά στοιχεία που θα τους ζητηθούν από τον 

έλεγχο».  

    

Ενδεικτικά, τα στοιχεία αυτά είναι τα ακόλουθα: 

 Ισολογισµός της εταιρίας 

Στοιχεία για το απασχολούµενο προσωπικό και τις εγκαταστάσεις της εταιρίας 

 Στοιχεία δραστηριότητας της εταιρίας 

 

-Επιπλέον στοιχεία που µπορεί να δείξουν εάν µια εταιρία αποτελεί εξωχώρια εταιρία 

µπορεί να είναι: 

Η αναγραφή και της ιθαγένειας των µετόχων/εταίρων στο καταστατικό ίδρυσης 

της εταιρίας.  

H συσχέτιση των εκπροσώπων µε τους ενοικιαστές των οικιών. 

 

 

4.13 Απαγόρευση Των Υπεράκτιων Εταιριών Στο Μπουένος Άιρες 

Η πρώτη κρατική αντίδραση σε υπεράκτια δραστηριότητα έγινε µετά από πυρκαγιά 

το 2004 στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης Republica Cromagnon στο Μπουένος 

Άιρες στην Αργεντινή, όπου και διαπιστώθηκε ότι ο σύλλογος ανήκε στην εταιρία µε 

την επωνυµία «Shell corporations». Τότε ο Γενικός Επιθεωρητής του Υπουργείου 

∆ικαιοσύνης του Μπουένος Άιρες, ο Ricardo Nissen, πάγωσε 20 εκατοµµύρια 

δολάρια της εταιρίας, και κατόπιν απαγόρευσε την παρουσία στην χώρα σε όλες τις 

υπεράκτιες εταιρίες που δεν µπορούν να αποδείξουν ότι έχουν πραγµατική 

οικονοµική δραστηριότητα στις χώρες στα µητρώα των οποίων είναι εγγεγραµµένες. 

Αυτή η απαγόρευση είναι η πρώτη που εφαρµόστηκε σε παγκόσµια κλίµακα 
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4.14 Το Παράδειγµα Της Κύπρου 

Οι υπεράκτιες εταιρίες που ιδρύθηκαν στην Κύπρο φορολογούνται επί των καθαρών 

κερδών και για την ακρίβεια οι εταιρίες που υπήρχαν και λειτουργούσαν πριν το 2002 

φορολογούνται µε συντελεστή 4,25% µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2005 και µε το 10% 

µετά την 1η Ιανουαρίου 2005. Επίσης για τις εταιρίες που ιδρύθηκαν κατά την 

διάρκεια του έτους 2002 η φορολογία είναι 4,25% για τα κέρδη του 2002 και 10% 

από τον Ιανουάριο του 2003. Οι εταιρίες που ιδρύθηκαν µετα την 1η Ιανουαρίου 2003 

φορολογούνται µε 10%. Σήµερα ο φορολογικός συντελεστής στην Κύπρο ανέρχεται 

σε ποσοστό 10%. Επιπροσθέτως ισχύει ότι για τα παραρτήµατα των υπεράκτιων 

εταιριών που διευθύνονται και ελέγχονται από το εξωτερικό αφαιρούνται εντελώς 

από την καταβολή του εταιρικού φόρου ή του φόρου εισοδήµατος. Επίσης δεν 

καταβάλλεται φόρος στα κεφαλαιουχικά κέρδη που προκύπτουν από πώληση ή και 

από µεταβίβαση µετοχών µιας υπεράκτιας εταιρίας. Στις φοροελαφρύνσεις  

προστίθεται ότι δεν καταβάλλεται φόρος κληρονοµιάς επί την κληρονοµικής 

διάθεσης των µετόχων µιας υπεράκτιας εταιρίας. Μια υπεράκτια εταιρία στην Κύπρο 

καθώς και το αλλοδαπό προσωπικό της υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις δικαιούνται 

να αποκτήσουν τα παρακάτω είδη χωρίς την καταβολή εισαγωγικών δασµών. 

Πρόκειται για:  

• Τον εξοπλισµό γραφείου 

• Τον οικιακό εξοπλισµό 

• Μηχανοκίνητα οχήµατα συγκεκριµένης δασµολογικής κατηγορίας 

 Οι ενχρήµατες συναλλαγές των υπεράκτιων εταιριών εξαιρούνται από το 

ΦΠΑ και δεν απαιτείται κατ’ επέκταση η εγγραφή των εταιριών αυτών σε 

καταλόγους Νοµικών Προσώπων που πρέπει να καταβάλουν ΦΠΑ. Επίσης οι 

υπεράκτιες εταιρίες δεν απαιτείται να καταβάλουν φόρο χαρτοσήµανσης για έγγραφα 

σχετικά µε επιχειρηµατικές δραστηριότητες εκτός Κύπρου. Η Κύπρος καθώς και 

άλλοι φορολογικοί παράδεισοι έχει συνάψει αρκετές διεθνείς συµβάσεις ώστε να 

αποφευχθεί η διπλή φορολογία, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και η ∆ιεθνής 

Σύµβαση Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας Ελλάδας- Κύπρου. Οι συµφωνίες αυτές, 

συνδυαζόµενες µε τους ευνοϊκούς όρους φορολογίας από τους οποίους διέπονται 

παρέχουν πολύ σηµαντικές ευκαιρίες για διεθνή φορολογικό προγραµµατισµό. 
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4.15 Η Επιρροή Των Υπεράκτιων Εταιρειών Στην Λειτουργία Του -

∆ιεθνούς Χρηµατιστηριακού Συστήµατος 

Την επίδραση των υπεράκτιων κέντρων στο διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 

µελετά το Financial Stability Forum ένας Οργανισµός που έχει συσταθεί από το 1999  

µε σκοπό την προώθηση της διεθνούς χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας µέσω της 

ανταλλαγής πληροφοριών και της διεθνούς συνεργασίας στο επίπεδο εποπτείας. Ο 

πιο πάνω Οργανισµός έχει διαµορφώσει ένα κατάλογο 37 χωρών και περιοχών που 

λειτουργούν υπεράκτια κέντρα. Αυτές οι χώρες χωρίζονται σε συνεργάσιµες και µη 

ως προς τη συµµετοχή τους στη διαδικασία ελέγχου της νοµοθεσίας και των 

κανονισµών τους και την αποδοχή προτάσεων του Οργανισµού.  
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5Ο 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΙ 

 

 

5.1 Ο Κόσµος Των «Φορολογικών Παραδείσων» 

 

 

5.1.1 Εννοιολογικός Προσδιορισµός Των Φορολογικών Παραδείσων 

Παρόλο που είναι αδύνατο να δοθεί ένας ακριβής και σαφής ορισµός σχετικά µε το τι 

είναι οι φορολογικοί παράδεισοι, εντούτοις µία προσπάθεια απόδοσης της έννοιας 

αυτής δίνεται ως εξής: «Φορολογικοί παράδεισοι είθισται να λέγονται οι περιοχές 

στις οποίες δεν υφίσταται καµία φορολογική επιβάρυνση ούτε για τους εγχώριους 

κατοίκους ούτε για τους αλλοδαπούς ή εκεί όπου τα αλλοδαπά φυσικά και νοµικά 

πρόσωπα απολαµβάνουν πλήρη φορολογική απαλλαγή ή έχουν ελάχιστη φορολογική 

επιβάρυνση για τα κέρδη που πραγµατοποιούν στο εξωτερικό ή εκεί όπου ισχύουν 

ειδικά φορολογικά προνόµια για ορισµένους επιχειρηµατίες και συγκεκριµένες 

συναλλαγές.  

Ισοδύναµος όρος του φορολογικού παραδείσου είναι και το «εξωχώριο ή υπεράκτιο 

χρηµατοοικονοµικό κέντρο». 

Ωστόσο αν προσέξει κανείς τις δικαιοδοσίες που αποτελούν υπεράκτια κέντρα 

θα παρατηρήσει ότι δεν προσφέρουν κατ’ ανάγκη φορολογική ασυλία για όλες τις 

οικονοµικές δραστηριότητες ούτε εφαρµόζουν την ίδια φορολογική τακτική. Κάθε 

υπεράκτια χώρα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά φορολογικού παραδείσου. Πιο 

συγκεκριµένα, υπάρχουν χώρες που δεν επιβάλλουν καµία φορολογία στις 

υπεράκτιες εταιρίες. Αυτές είναι οι εξής:  

 

-Anquilla 

-Alderney 

-Antigua 

-Aruba 

-Bahamas 

-Belize 

-Bermuda 

-British Virgin Islands 

-Canary Islands 

-Cayman Islands 

-Cook Islands 

-Grenada 

-Guernsay 

-Iordan 
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-Liberia 

-Liechtenstein 

-Marshall Islands 

-Monaco 

-Montenegro 

-Montserrat 

-Nauru 

-Netherlands Antilles 

-Nevis 

-Niue 

-Russian Federation 

-St Kitts 

-St Vincent 

-Turks και Caicos Islands 

-Seychelles 

-Virgin Islands 

-Vanuatu 

-WesternSamoa

 

Επίσης, υπάρχουν χώρες οι οποίες προσφέρουν χαµηλή φορολόγηση: 

-Barbados 

-Belgium 

-Cyprus 

-Dublin 

-Gibraltar 

-Hungary 

-Isle of Man 

-Israel 

-Jersey 

-Labuan 

-Madeira 

-Malta 

-Mauritius 

-Switzerland 

 

Ακόµη, υπάρχουν εκείνες οι χώρες που προσφέρουν ειδικό καθεστώς στις  

Holding εταιρίες. Τέτοιες είναι: 

-Austria 

-Denmark 

-France 

-Germany 

-Hungary 

-Luxembourg 

-Holland 

-Spain  

-Sweden 

-UK 

 

Και τέλος υπάρχουν εκείνες οι δικαιοδοσίες που φορολογούν σε τοπική βάση: 

-Costa Rica 

-Hong Kong 

-Lebanon 

-Malaysia 

-Panama 

-Singapore 

-South Africa 
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Στην κατηγορία των υπεράκτιων εταιριών συµπεριλαµβάνονται επίσης και οι 

παρακάτω χώρες: Μπαχρέιν, ∆οµινικανή Κοινοπολιτεία, ∆ηµοκρατία των Μαλδιβών 

και Αγία Λουκία. 

 

 

5.1.2 Η Λίστα Των Καλύτερων «Φορολογικών Παραδείσων» Στον 

Κόσµο 

Η ενότητα αυτή αναφέρεται στην «λίστα των επτά καλύτερων φορολογικών 

παραδείσων στον κόσµο» µε βάση τα στοιχεία και την έρευνα του συγγραφέα Hoyt 

Barber. 

Οι ισχυρές χώρες του κόσµου, γνωστές και ως G-7- δηλαδή ο Καναδάς, η 

Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, το Ηνωµένο Βασίλειο και οι Ηνωµένες 

Πολιτείες Αµερικής- συνιστούν µερικά από τα έθνη µε την υψηλότερη επιβολή 

φόρων στον κόσµο. Ωστόσο και η Αυστραλία αλλά και άλλα κράτη και οργανισµοί, 

όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

OECD, O FATF, και τα Ενωµένα Έθνη (UN) προσπαθούν να εργαστούν για να 

µειώσουν ή και να εξαλείψουν τις ευκαιρίες που υπάρχουν για τη δηµιουργία 

φορολογικών παραδείσων. Τα Ενωµένα Έθνη επιθυµούν µάλιστα να γίνουν η νέα 

παγκόσµια εσωτερική υπηρεσία εσόδων και, εάν είναι εφικτό, να αποκτήσουν τη 

δύναµη να άρουν το δικαίωµα του απορρήτου των λογαριασµών των πελατών για να 

πάρουν το «όπλο» στα χέρια τους.  

Παρά τις προσπάθειες αυτές για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων, και κυρίως 

των παράνοµων, των υπεράκτιων εταιριών αυτές ανθούν και συνεχίζουν να παρέχουν 

πολλά προνόµια στους χρήστες τους. 

Μάλιστα η εν λόγω λίστα µε τις 7 καλύτερες χώρες-φορολογικούς 

παραδείσους- του κόσµου περιλαµβάνει: 

1.Την Ελβετία (Switzerland) 

2.Το Λιχτενστάιν (Liechtenstein) 

3.Την Αυστρία (Austria) 

4.Τον Παναµά (Panama) 

5.Την Οµοσπονδία Saint Kitts και Nevis 

6.Την Μπελίζε (Belize) 

7.Το Χόνγκ Κόνγκ (Hong Kong) 
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Παρακάτω παρουσιάζονται τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά κάθε χώρας. 

Ελβετία (Switzerland) 

Η Ελβετία είναι µια από τις πιο ισορροπηµένες πολιτικά και οικονοµικά 

χώρες στον κόσµο. Αποτελεί ένα εξαιρετικό χρηµατοοικονοµικό κέντρο µε υψηλό 

επίπεδο επαγγελµατικών υπηρεσιών στο τραπεζικό, επιχειρηµατικό και φορολογικό 

τοµέα. Πάνω από 593 τράπεζες και επενδυτικές εταιρίες διαµορφώνουν το 

επιχειρηµατικό τοπίο, ενώ πολλές από αυτές είναι ξένες που χρησιµοποιούν την 

Ελβετία για τα υποκαταστήµατα και τις θυγατρικές τους. Το τραπεζικό απόρρητο που 

ισχύει εδώ προστατεύεται και συνίσταται στο ότι δεν µπορεί να αρθεί από τις 

φορολογικές αρχές εάν προκύψει κάποιο θέµα φορολογίας ή φοροδιαφυγής, ενώ 

παράλληλα συναλλαγµατικοί έλεγχοι και έλεγχοι για επενδύσεις από και προς τη 

χώρα δεν υφίστανται. Συµπεραίνουµε λοιπόν πως η οικονοµική ασφάλεια που 

προσφέρεται  

στους πελάτες της αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την µεγάλη επιτυχία της.  

Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι πάνω από το ένα τρίτο των ακινήτων όλου του κόσµου 

τα διαχειρίζεται η Ελβετία. Οι Ελβετοί τραπεζίτες είναι οι πιο εχέµυθοι διαχειριστές 

χρηµάτων σε όλη την υφήλιο.  

 

Λιχτενστάιν (Liechtenstein) 

Το Λιχτενστάιν αποτελεί τον παλαιότερο φορολογικό παράδεισο που έχει 

δηµιουργηθεί, καθώς ήταν το πρώτο κράτος που καθιέρωσε το νόµο περί προστασίας 

των ακινήτων από τις αρχές του 1920. Είναι ένα κρατίδιο που, παρά το σχετικά µικρό 

µέγεθός του και τις περιορισµένες φυσικές πλουτοπαραγωγικές πηγές, έχει αναπτύξει 

µία κερδοφόρα και άκρως εξελισσόµενη οικονοµία η οποία στηρίζεται στην πολύ 

χαµηλή φορολογία και στην σύσταση ονοµαστικών γραφείων που παρέχουν το 30% 

των δηµόσιων εσόδων. Αξιοσηµείωτο είναι πως έχει συνάψει µε την Ελβετία ένα 

είδος οικονοµικής συµµαχίας που προσφέρει πολλά προνόµια, όπως το ότι δεν  

απαιτείται VISA παρά µόνο διαβατήριο για να µεταβείς από τη µία χώρα στην άλλη.  

 Το βασικό χαρακτηριστικό του Λιχτενστάιν είναι ότι διαθέτει ευέλικτη 

νοµοθεσία, δίνοντας την άδεια για δηµιουργία κάθε είδους νοµικού προσώπου 

αναγνωρίσιµου από τη δικαιοδοσία του κράτους. Ο πιο βασικός τύπος είναι οι 

offshore εταιρίες στις οποίες δίνεται ελευθερία για ανάληψη οποιασδήποτε 

δραστηριότητας, αφού εκδοθεί πρώτα η σχετική άδεια. Όσον αφορά την 
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εµπιστευτικότητα και το απόρρητο προβλέπεται αυστηρό πλαίσιο για κάθε 

επαγγελµατικό µυστικό.  

 

Αυστρία (Austria) 

Η Αυστρία είναι άλλος ένας ελκυστικός ευρωπαϊκός φορολογικός παράδεισος 

µε µακροχρόνια παράδοση στην τήρηση του τραπεζικού απορρήτου. Η πολιτική 

κατάσταση στη χώρα είναι σταθερή και η οικονοµία της ανοδική. Αποτελεί 

κατάλληλο τόπο για ίδρυση offshore εταιριών καθώς  

παρέχει ευνοϊκό φορολογικό σύστηµα στους µη εγχώριους επενδυτές και δεν 

πραγµατοποιεί συναλλαγµατικούς ελέγχους. 

 

Παναµάς (Panama) 

Ο Παναµάς είναι ένα από τα πλέον σοβαρά οικονοµικά κέντρα του ∆υτικού 

Ηµισφαιρίου και αποτελεί τη λατινική εκδοχή της Ελβετίας ή του Χονγκ Κονγκ. 

Αποτελεί το στενό πέρασµα που ενώνει την Κεντρική µε τη Νότια Αµερική και 

συγκαταλέγεται στους πιο παλαιούς φορολογικούς παραδείσους του κόσµου. Σήµερα 

είναι ένα µοντέρνο και εκσυγχρονισµένο οικονοµικό κέντρο το οποίο χαρακτηρίζεται 

από την αυστηρή νοµοθεσία του τραπεζικού απορρήτου. Εξαίρεση αποτελεί η 

διερεύνηση προϊόντων εγκληµατικών πράξεων, όπου το Οικονοµικό Ινστιτούτο και οι 

επαγγελµατίες είναι υποχρεωµένοι να δώσουν τις απαιτούµενες πληροφορίες για τις  

υποθέσεις των πελατών τους. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο του Παναµά έχει αποφανθεί 

για την υποχρέωση παροχής στοιχείων σε περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών και 

ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος. 

 Όσον αφορά την ίδρυση υπεράκτιων εταιριών στον Παναµά, αυτή είναι  

ιδιαίτερα διαδεδοµένη στους κλάδους της ναυτιλίας και του εµπορίου, ενώ ξεχωριστή 

θέση έχουν οι εταιρίες holding. Η αντίληψη του Παναµά για την επιβολή φόρου 

εισοδήµατος εξαιρεί τις υπεράκτιες εταιρίες και αξίζει να σηµειωθεί ότι και στην 

περίπτωση αυτή δεν υφίστανται συναλλαγµατικοί έλεγχοι.  

 

Οµοσπονδία Saint Kitts και Nevis 

Πρόκειται για δύο νησιά της Καραϊβικής περίπου 1200 µίλια νοτιοανατολικά 

του Μαϊάµι. Είναι Βρετανικές αποικίες και από το 1983 απολαµβάνουν την 

ανεξαρτησία τους ως µία οµοσπονδία. Υποστηρίζουν εξαιρετικά την ίδρυση 

υπεράκτιων εταιριών µε τη νοµοθεσία που θέσπισαν, σύµφωνα µε την οποία δεν 
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υφίστανται φόροι εισοδήµατος, κεφαλαίου και λοιποί άµεσοι φόροι, αλλά και µε το 

σύνολο των αξιόλογων υποστηρικτικών υπηρεσιών που προσφέρουν (νοµικές, 

οικονοµικές, επιχειρηµατικές). Ωστόσο η οµοσπονδία διαθέτει περιορισµένες 

τραπεζικές υπηρεσίες (7 τράπεζες, εκ των οποίων οι 2 διεθνείς) και το Οικονοµικό 

Επιµελητήριο εργάζεται σκληρά για να δηµιουργήσει καλές σχέσεις µε τους 

Ελβετούς τραπεζίτες προς όφελος των δικών τους εταιριών.  

 

Μπελίζε (Belize) 

Η Μπελίζε είναι µία µικρή χώρα που βρίσκεται στην Κεντρική Αµερική και αποτελεί 

µέλος της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Αυτή ή τροπική αµερικάνικη χώρα έχει 

προωθήσει τον εαυτό της πολύ ως διεθνές οικονοµικό κέντρο και το µέλλον της 

δείχνει γεµάτο υποσχέσεις. ∆ιατηρεί αυστηρό τραπεζικό απόρρητο και δεν 

πραγµατοποιεί συναλλαγµατικούς ελέγχους. Αποτελεί µία τέλεια βάση για σύσταση 

υπεράκτιων εταιριών, καθώς προσφέρει νοµοθεσία και µία τεράστια ποικιλία 

οικονοµικών υπηρεσιών που θα της επιτρέψουν να εξελιχθεί σε ένα πλήρως 

ανεξάρτητο οικονοµικό κέντρο.  

 

Χόνγκ Κόνγκ (Hong Kong) 

Η οικονοµία του Χονγκ Κονγκ στηρίζεται στο φυσικό λιµάνι που διαθέτει το οποίο 

φηµίζεται για την εξαιρετική του δοµή και αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα 

οικονοµικά κέντρα του πλανήτη. Εδώ εδρεύουν περίπου 160 τράπεζες ανάµεσα στις 

οποίες συγκαταλέγονται και οι µεγαλύτερες του κόσµου. Στον φορολογικό αυτό 

παράδεισο υπάρχει τραπεζικό και φορολογικό απόρρητο, δεν υπάρχουν φόροι 

µερισµάτων, φόρος κεφαλαίου και φορολογούνται µόνο τα κέρδη που προέρχονται 

από δραστηριότητες εντός της χώρας. Όσον αφορά τις εµπορικές υπεράκτιες 

επιχειρήσεις, δεν υπάρχουν γι αυτές ειδικές νοµοθετικές ρυθµίσεις. Μία τέτοια 

εταιρία µπορεί να χρησιµοποιηθεί προκειµένου τα ελαττωθούν τα φορολογητέα 

κέρδη από µία υψηλά φορολογούµενη δικαιοδοσία, αγοράζοντας και πουλώντας τα 

αγαθά µέσω µιας εταιρίας του Χόνγκ Κόνγκ. Εταιρίες στο Χόνγκ Κόνγκ είναι πολύ  

χρήσιµες για συσσώρευση κερδών από διεθνείς δραστηριότητες, αν λάβουµε υπόψη 

ότι εκεί δεν φορολογείται το εισόδηµα από ξένες πηγές 
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5.2 Χαρακτηριστικές Ιδιότητες Που Μας Βοηθούν Να Εντοπίσουµε 

Τους Φορολογικούς Παραδείσους  

-Απουσία φορολόγησης ή ασήµαντη φορολόγηση εισοδηµάτων.  

-Απουσία υποχρέωσης άσκησης πραγµατικής οικονοµικής δραστηριότητας µε 

πραγµατική παρουσία στον τόπο αυτό. 

-Η πλήρης ανωνυµία των πραγµατικών µετόχων 

-∆υσκολία πραγµατικής ανταλλαγής πληροφοριών για τους ωφελούµενους της 

χαµηλής φορολόγησης. 

-Η δυνατότητα σύστασης της εταιρίας µε έναν µόνο µέτοχο 

 

 

5.3 Η Αντιµετώπιση Των Υπεράκτιων Εταιρειών Από Το Ελληνικό 

Φορολογικό Σύστηµα 

Οι Έλληνες επιχειρηµατίες, επηρεασµένοι από τη διεθνή τάση για σύσταση 

εξωχώριων εταιριών, θεώρησαν ότι η κατοχή offshore εταιρείας αποτελεί 

επιβεβαίωση επιτυχηµένης δραστηριότητας και συνακόλουθα σύµβολο προσωπικής 

και επιχειρηµατικής προόδου. Σε αυτό συνέβαλε βέβαια και το «πέπλο µυστηρίου» 

που κάλυπτε τις εταιρίες αυτές µέχρι πρόσφατα, καθώς ο τρόπος σύστασής τους, ο 

πραγµατικός τους σκοπός και οι κανόνες λειτουργίας τους ήταν αν όχι άγνωστοι, 

τουλάχιστον ασαφείς και απροσδιόριστοι. Παράλληλα, στην αντίληψη του µέσου 

συναλλασσόµενου οι δραστηριότητες των offshore εταιρειών κινούνταν στο 

µεταίχµιο µεταξύ νοµιµότητας και παρανοµίας. 

 Ο νόµος 3091/2002 (ΦΕΚ 330Α/24.12.2002) αποτελεί και την πρώτη 

ουσιαστική νοµοθετική παρέµβαση, η οποία κρίθηκε πλέον απαραίτητη, καθώς το 

φαινόµενο της ραγδαίας εξάπλωσης των εξωχώριων εταιριών (ελληνικών 

επιχειρηµατικών συµφερόντων) είχε λάβει στη χώρα µας εξωπραγµατικές διαστάσεις. 

 

 

5.3.1 Η αναγνώριση των αποσβέσεων σε πάγια που αγοράζονται από 

υπεράκτιες εταιρίες. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του ν3091/2002 (ΦΕΚ 

330Α/24.12.2002) προστέθηκε νέο εδάφιο στην περίπτωση στ’ της παραγράφου 1 του 
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άρθρου 31 του κώδικα φορολογίας εισοδήµατος ν 2238/94. µε τις νέες αυτές 

διατάξεις προβλέπεται, σύµφωνα µε τη περίπτωση στ’, η µη έκπτωση από τα 

ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των αποσβέσεων επί των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων τους τα οποία αγοράζονται από εξωχώρια εταιρία. Ως «εξωχώρια εταιρία» 

νοείται, κατά ρητή διατύπωση των πιο πάνω διατάξεων, η εταιρία εκείνη που έχει την 

έδρα της σε αλλοδαπή χώρα και µε βάση τη νοµοθεσία της οποίας δραστηριοποιείται 

αποκλειστικά σε άλλες χώρες και απολαµβάνει ιδιαίτερα ευνοϊκής φορολογικής 

µεταχείρισης. 

 Εποµένως, οι επιχειρήσεις που αγοράζουν πάγια περιουσιακά στοιχεία από 

εξωχώρια εταιρία θα υπολογίζουν λογιστικά αποσβέσεις επί των στοιχείων αυτών, 

αλλά όµως µε την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατός τους, θα 

πρέπει να αναµορφώνουν τα αποτελέσµατά τους µε το ποσό των πιο πάνω 

αποσβέσεων, προσθέτοντας αυτό ως λογιστική διαφορά. 

 Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ερευνούν αν η αλλοδαπή 

επιχείρηση από την οποία πρόκειται να προµηθευτούν πάγια περιουσιακά στοιχεία 

έχει έδρα σε κάποιο από τα αναφερόµενα στη σχετική εγκύκλιο Κράτη ή εδάφη, 

ούτως ώστε να εξετάζεται στη συνέχεια αν πρόκειται περί εξωχώριας εταιρίας. Άλλα 

κριτήρια που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για να διαπιστωθεί αν ο εκδότης 

του φορολογικού στοιχείου είναι εξωχώρια εταιρία είναι τα ακόλουθα: 

- Ο εκδότης του φορολογικού στοιχείου δεν είναι παραγωγός-κατασκευαστής του 

προϊόντος, αλλά µεσολαβητής-κατασκευαστής. Και τούτο διότι οι εξωχώριες εταιρίες 

κατά κανόνα διαµεσολαβούν σε τριγωνικές συναλλαγές, όπου από άλλη χώρα 

αποστέλλονται τα εµπορεύµατα και από άλλη τιµολογούνται. 

- Στα φορολογικά στοιχεία (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) δεν αναγράφεται ο 

Αριθµός Φορολογικού Μητρώου, καθόσον οι περισσότερες εξωχώριες εταιρίες δε 

διαθέτουν Α.Φ.Μ. 

- Ως διεύθυνση της έδρας της εταιρίας συνήθως αναγράφεται το «Β.Ο.» (BOX 

OFFICE) εταιρία γραµµατοκιβωτίου. 

 Σε περίπτωση που από τα παραπάνω ενδεικτικά στοιχεία δεν προκύπτει η 

ιδιότητα της προµηθεύτριας εταιρίας ως εξωχώριας ή µη εταιρίας, οι επιχειρήσεις που 

προµηθεύονται πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν την υποχρέωση να προσκοµίσουν 

αποδεικτικά στοιχεία που θα τους ζητηθούν από τον έλεγχο. Ενδεικτικά, τα στοιχεία 

αυτά είναι τα ακόλουθα: 
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- Ισολογισµός της εταιρίας για τη διαπίστωση ύπαρξης δραστηριότητας, παγίων και 

προσωπικού 

- Στοιχεία για το απασχολούµενο προσωπικό και τις εγκαταστάσεις της εταιρίας 

- Στοιχεία δραστηριότητας της εταιρίας κλπ 

 Τα ανωτέρω ισχύουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β’ του 

άρθρου 30 του ν3091/2002, για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η 

Ιανουαρίου 2003 και µετά. ∆ηλαδή, τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή για πάγια στοιχεία 

που προµηθεύονται οι επιχειρήσεις από εξωχώριες εταιρίες από 1.1.2003 και µετά. 

 

 

5.3.2 Η αναγνώριση των δαπανών που προέρχονται από υπεράκτιες 

εταιρίες 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του Ν 3091/2002, όπως αυτός 

τροποποίησε και συµπλήρωσε τη παρ 14 του άρθρου 31 του ν2238/94, προβλέπεται η 

µη έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και των λοιπών δαπανών 

που πραγµατοποιούν για την αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από εξωχώρια 

εταιρία, καθώς και των δικαιωµάτων ή αποζηµιώσεων που καταβάλλουν αυτές σε 

εξωχώρια εταιρία για τη χρησιµοποίηση στην Ελλάδα τεχνικής βοήθειας, 

ευρεσιτεχνιών, σηµάτων, σχεδίων, µυστικών βιοµηχανικών µεθόδων και τύπων, 

πνευµατικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωµάτων. Εξαίρεση αποτελούν οι 

δαπάνες που αφορούν αγορά ή µεταφορά στην Ελλάδα αργού πετρελαίου, 

πετρελαιοειδών ή άλλων προϊόντων για τα οποία δηµοσιεύονται δείκτες τιµών 

χονδρικής πώλησης και τα οποία αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε 

οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά προϊόντων. 

 Επί πλέον, τροποποιείται η παράγραφος 35 του άρθρου 6 του ν 2601/1998 

(ΦΕΚ 81Α’) και δεν δίνονται ενισχύσεις από 1/1/2003, για αγορά ή χρηµατοδοτική 

µίσθωση µηχανηµάτων ή λοιπού εξοπλισµού, αν η αγορά δεν πραγµατοποιείται 

απευθείας από τον κατασκευαστικό οίκο ή δεν υπάρχει επικυρωµένο τιµολόγιο του 

κατασκευαστή. 

 Ενώ όµως ο νόµος αναφέρεται στις δαπάνες και στις αποσβέσεις παγίων των 

επιχειρήσεων, δεν αναφέρεται καθόλου στις έµµεσες αγορές (τριγωνικές αγορές) που 

πραγµατοποιούνται µέσω των υπεράκτιων χωρών, µε σκοπό την υπερτιµολόγηση των 

αγαθών. Αν για παράδειγµα κάποια Ελληνική επιχείρηση πραγµατοποιεί αγορές από 
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την Κίνα, το πιθανότερο είναι ότι θα εµφανίζει ιδιαίτερα µεγάλο περιθώριο κέρδους 

µε συνέπεια την υπέρµετρη φορολογία της. Σε περίπτωση όµως που έχει ιδρύσει µια 

υπεράκτια εταιρία σε κάποια εξωχώρια δικαιοδοσία, θα µπορούσε να πραγµατοποιεί 

τριγωνικές αγορές, µε τα εµπορεύµατα να ταξιδεύουν κατευθείαν από την Κίνα στην 

Ελλάδα, ενώ τα τιµολόγια, θα περνούν πρώτα από την υπεράκτια δικαιοδοσία και 

αφού επανατιµολογηθούν µε µεγάλη αυξητική απόκλιση, θα φθάνουν στην Ελλάδα 

υπερτιµολογηµένα έτσι ώστε θα περιορίζουν σηµαντικά το εγχώριο περιθώριο 

κέρδους. Βέβαια γίνεται κατανοητό ότι η µείωση των κερδών στην Ελλάδα θα 

µεταφερθεί ως ισόποση κερδοφορία στην υπεράκτια δικαιοδοσία, η οποία πιθανώς να 

έχει µηδενικό ή ελάχιστο φορολογικό συντελεστή. 

 Στην προκειµένη περίπτωση, η µόνη ασφαλιστική δικλείδα του φορολογικού 

µας συστήµατος είναι το άρθρο 39 του ν2238/1994 που αναφέρεται στις 

υπερτιµολογήσεις και στις υποτιµολογήσεις. Στην συγκεκριµένη περίπτωση ο 

νοµοθέτης προσθέτει τη διαφορά µεταξύ πραγµατικής και τιµολογηθείσας αξίας ως 

κέρδος σε βάρος της επιχείρησης που ωφελήθηκε από την υπερτιµολόγηση, 

επιβάλλοντας επί πλέον και πρόστιµο ίσο µε το 10% της αποκρυβείσας ύλης. Βέβαια, 

για να επιβληθούν τα παραπάνω θα πρέπει: 

- Η ηµεδαπή εταιρία τελεί υπό τον έλεγχο της αλλοδαπής, λόγω συµµετοχής της 

δεύτερης στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση της πρώτης 

- Να αποδειχθεί ότι η υπερτιµολόγηση δεν έγινε µε σκοπό την αποφυγή των 

άµεσων ή έµµεσων φόρων. 

 

 

5.3.3 Ο ειδικός φόρος επί των ακινήτων των υπεράκτιων εταιριών  

Με τις διατάξεις των άρθρων 15 έως και 18 του Ν 3091/2002, επιβάλλεται για πρώτη 

φορά ειδικός φόρος 3% επί της αξίας των ακινήτων που βρίσκονται στην Ελλάδα και 

ανήκουν σε εταιρίες κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επί των οποίων έχουν αυτές 

εµπράγµατα δικαιώµατα επικαρπίας, που αποσκοπεί στη δηµιουργία αντικινήτρων 

και στην πάταξη της φοροαποφυγής που παρατηρείται συνήθως σε ακίνητα που 

ανήκουν σε αλλοδαπές εταιρίες, οι οποίες δεν έχουν καµία δραστηριότητα στη χώρα 

της έδρας τους, αλλά ούτε- κατά κανόνα- και στη χώρα όπου βρίσκονται τα ακίνητα 

τα οποία κατέχουν. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αγοραία αξία των ακινήτων των 
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υπεράκτιων εταιριών στην Ελλάδα κυµαίνεται, σύµφωνα µε εκτιµήσεις, στα 2,93 δις 

ευρώ. 

 Ο συγκεκριµένος νόµος, στα άρθρα 15 και 16, αναφέρει ότι υπεράκτιες εταιρίες 

που έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα σε ακίνητα στην Ελλάδα, δίχως να έχουν έσοδα 

από άλλες πηγές, µεγαλύτερα από τα έσοδα εκ των ακινήτων, καταβάλλουν ειδικό 

ετήσιο φόρο 3% επί της αξίας ακινήτου. Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή και 

για το οικονοµικό έτος αυτό, δεν θα υπολογίζονται τα έσοδα, από ακίνητα, τα οποία 

ιδιοχρησιµοποιούν οι εταιρίες αυτές αποκλειστικά για την άσκηση της 

επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας. Ειδικά µε το άρθρο 16 προβλέπεται η σε 

ολόκληρο ευθύνη των παρένθετων προσώπων για την καταβολή του ειδικού φόρου, 

εφ’ όσον συµµετέχουν µε οποιαδήποτε µορφή ή παρεµβάλλονται καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο στη σειρά συµµετοχών, στο κεφάλαιο του υπόχρεου νοµικού προσώπου. 

∆ιευκρινίζεται ότι την εν λόγω ευθύνη µαζί µε τους υπόχρεους φέρουν και οι 

τελευταίοι κάτοχοι των ακινήτων από σύµβαση υπό συγκεκριµένους όρους. 

 Για να θεµελιώνεται η ευθύνη απαιτείται: 

- Να υπάρχει τίτλος, µε βάση τον οποίο βεβαιώθηκε σε βάρος του υπόχρεου ο 

φόρος, ο οποίος θα αποτελέσει και τον τίτλο για την είσπραξη του φόρου από τον 

τρίτο διακάτοχο και 

- Το ακίνητο να µεταβιβάστηκε από τον κυρίως υπόχρεο σε φόρο µε σύµβαση, η 

οποία καταρτίστηκε µεταξύ αυτού και του τρίτου διακατόχου. 

 Ως εκ τούτου, ο κάτοχος ακινήτου που το απέκτησε µε αναγκαστικό 

πλειστηριασµό και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του, δεν ευθύνονται για το φόρο 

που βεβαιώθηκε σε βάρος του υπόχρεου, γιατί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

54 του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, αυτός που επισπεύδει τον 

πλειστηριασµό είναι υποχρεωµένος, µε ποινή να ακυρωθεί ο πλειστηριασµός, να 

κοινοποιήσει µε δικαστικό επιµελητή, στους προϊσταµένους των ∆.Ο.Υ. της 

περιφέρειας της κατοικίας και της άσκησης του επαγγέλµατος του υπόχρεου σε φόρο, 

αντίγραφο του προγράµµατος πλειστηριασµού, ώστε να µπορεί το ∆ηµόσιο να 

αναγγελθεί, για την κατάταξη του στο εκπλειστηρίασµα. 

 Τονίζεται ότι ο τελευταίος κάτοχος δεν ευθύνεται για ολόκληρο το φόρο που 

οφείλεται από τον υπόχρεο, αλλά µόνο για το φόρο που επιµεριστικά αναλογεί στο 

ακίνητο που κατέχει. 

 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το µέτρο επιβολής του ειδικού φόρου 3% επί των 

ακινήτων δέχτηκε ισχυρή κριτική επειδή ως ποσοστό είναι ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση 
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µάλιστα µε το Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας που αφού αφαιρεθεί ένα 

σηµαντικά µεγάλο αφορολόγητο ποσό της τάξεως των 250.000€ το επί πλέον 

φορολογείται µε έναν συντελεστή 7 τους χιλίοις. Θεωρητικά µε το ποσοστό αυτό η 

υπεράκτια εταιρία υποχρεούται να καταβάλει ως φόρο όλη την αξία του ακινήτου σε 

ένα διάστηµα τριάντα τριών ετών. 

 Επί πλέον προβάλλεται ως επιχείρηµα το παράδειγµα της Γαλλικής 

κυβέρνησης του κ. Ζοσπέν, η οποία πριν µερικά χρόνια αποφάσισε να επιβάλει σε 

όλες τις αλλοδαπές µη κοινοτικές εταιρίες που είχαν ακίνητα στη Γαλλία έναν ειδικό 

ετήσιο φόρο 2% επί της αξίας κάθε ακινήτου. Την εφαρµογή του µέτρου ακολούθησε 

µια µαζική εξαγωγή κεφαλαίων από τη Γαλλία στο εξωτερικό που είχε ως 

αποτέλεσµα η Γαλλία να αποτελέσει σε λιγότερο από δεκαπέντε ηµέρες το 

µεγαλύτερο µέρος των συναλλαγµατικών της αποθεµάτων. Η κυβέρνηση Ζοσπέν 

πρόλαβε να υπαναχωρήσει πριν δηµιουργηθεί σοβαρό πρόβληµα στην Γαλλική 

οικονοµία. 

 Πάντως, µέχρι και τον Μάιο του 2003, περισσότερα από τριακόσια ακίνητα 

που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκαν σε υπεράκτιες εταιρίες, άλλαξαν ιδιοκτήτη 

και µεταβιβάστηκαν στους πραγµατικούς ιδιοκτήτες τους, φυσικά πρόσωπα. 

 

 

5.3.4 Υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων των υπεράκτιων 

εταιριών 

Με το άρθρο 1 παρ 1 Ν3052/2002 υποχρεώθηκαν σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων 

όλα τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα, οποιασδήποτε µορφής, που δεν έχουν 

εγκατάσταση στην Ελλάδα, εφόσον αποκτούν κυριότητα ή άλλο εµπράγµατο 

δικαίωµα επί ακινήτου η ανεγείρουν ακίνητο στην Ελλάδα. Σύµφωνα δε µε την 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών ΠΟΛ 1271/2002 (άρθρο 1 παρ 1.3.1), η 

προθεσµία θεώρησης βιβλίων και στοιχείων των αλλοδαπών εταιριών έληγε την 

30/06/2003. Οι εταιρίες, όµως, που θα είχαν µεταβιβάσει τα ακίνητα τους µέχρι την 

30/06/2003 και θα είχαν υποβάλει δήλωση διακοπής µέχρι την 30/06/2003, 

απαλλάσσονταν της υποχρέωσης θεώρησης βιβλίων και στοιχείων. Η προθεσµία 

αυτή που έληγε την 30/06/2003, παρατήθηκε µέχρι την 30/09/2003 µε το έγγραφο του 

Υπουργείου Οικονοµικών υπ’ αρ. 1061124/637/30.06.2003. 
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5.3.5 Επιχειρήσεις αντιπροσώπευσης υπεράκτιων εταιριών 

Επειδή οι ενδιαφερόµενοι θίγονται άµεσα από τα προαναφερόµενα µέτρα 

αποτάθηκαν σε εταιρικά σχήµατα που θα εξυπηρετούσαν τα συµφέροντα τους. Έτσι 

λοιπόν, σύµφωνα µε στοιχεία του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος 

(Σ.∆.Ο.Ε.) από έρευνες που διεξήχθησαν, διαπιστώθηκε µεγάλη αύξηση του αριθµού 

εταιρειών ελληνικών συµφερόντων, µε έδρα την Ευρώπη και κυρίως το Ηνωµένο 

Βασίλειο, που κύρια δραστηριότητά τους είναι η αντιπροσώπευση υπεράκτιων 

εταιριών, µε έδρα γνωστούς φορολογικούς παραδείσους. 

 Με τη µεθόδευση αυτή εξουδετερώνεται η διάταξη του άρθρου 31 του νόµου 

2238/94 όπως τροποποιήθηκε µε το ν 3091/2002, µε την οποία δεν αναγνωρίζονται 

αγορές, αποσβέσεις ή δαπάνες, όταν ο εκδότης των παραστατικών είναι υπεράκτια 

εταιρία, αφού το τιµολόγιο που θα καταχωρηθεί στα φορολογικά βιβλία της 

ελληνικής επιχείρησης, δεν εκδίδεται απ’ ευθείας από την υπεράκτια εταιρία αλλά 

από την βρετανική εταιρία χωρίς να είναι στον φορολογικό έλεγχο εµφανής η µεταξύ 

τους σχέση. Έτσι διευκολύνονται η έκδοση εικονικών στοιχείων, οι υπερτιµολογήσεις 

και οι µεταφορές κεφαλαίων. 

 Στις περισσότερες των περιπτώσεων η υπεράκτια εταιρία, η κοινοτική και η 

ελληνική εταιρία είναι των ιδίων συµφερόντων. 

 Αξιοσηµείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι όλο και περισσότερες ελληνικές 

επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται µε αντικείµενο τη σύσταση και διαχείριση τέτοιων 

εταιριών. 

 Προκειµένου να αναγνωρίζονται οι δαπάνες όπου ο εκδότης των 

παραστατικών είναι υπεράκτια εταιρία, ειδικά γραφεία που ασχολούνται στην 

Ελλάδα µε τη σύσταση και διαχείριση κοινοτικών και υπεράκτιων εταιριών διεθνώς 

προτείνουν στους Έλληνες πελάτες τους να συστήσουν δύο εταιρίες πχ µια υπεράκτια 

εταιρία στα British Virgin Islands ή σε άλλο φορολογικό παράδεισο και µια άλλη 

εταιρία στο Ηνωµένο Βασίλειο (µε Αριθµό Φορολογικού Μητρώου Φόρου 

Προστιθέµενης Αξίας ενταγµένου στο κοινοτικό σύστηµα V.I.E.S.- Value added tax 

information Exchange System), η οποία θα διενεργεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και 

παραδόσεις αγαθών. 

 Η εταιρία του Ηνωµένου Βασιλείου λειτουργεί ως «εκπρόσωπος» της 

υπεράκτιας εταιρίας. Η «εκπρόσωπος» εταιρία συνάπτει µε την υπεράκτια εταιρία 
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ένα επίσηµο συµβόλαιο, όπου η αµοιβή της είναι προµήθεια που κυµαίνεται από 3% 

έως 5% επί των πωλήσεων. 

 Το συµβόλαιο (Nominee accounted) κατατίθεται στις φορολογικές αρχές του 

Ηνωµένου Βασιλείου. Οι εµπορικές συναλλαγές που γίνονται εντός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (τριγωνικές συναλλαγές) έχουν τελικό παραλήπτη των αγαθών την ελληνική 

επιχείρηση και το τιµολόγιο εκδίδεται από την «εκπρόσωπο» εταιρία του Ηνωµένου 

Βασιλείου, χωρίς να αναγράφεται στο τιµολόγιο ή να φαίνεται η σχέση (Nominee- 

αντιπροσώπευσης) της εταιρίας του Ηνωµένου Βασιλείου και της υπεράκτιας. 

 Η «εκπρόσωπος» εταιρία του Ηνωµένου Βασιλείου δεν φορολογείται µε 

λογιστικό τρόπο (έσοδα µείον έξοδα ή µε βιβλία που προκύπτει λογιστικό 

αποτέλεσµα) αλλά φορολογείται µε βάση τη συµφωνηθείσα προµήθεια, η οποία 

υπολογίζεται επί της τιµής πώλησης και µε ποσοστό φόρου βάσει κλίµακας 0-20% 

επί αυτής, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα λειτουργίας της. 

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι «agent companies» ελέγχονται σπάνια έως ποτέ 

από την αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία του Ηνωµένου Βασιλείου. Το 

Ελεγκτικό σύστηµα βασίζεται στο θεσµό των «chartered accountants» (ορκισµένοι 

στη Βασίλισσα ηµιδηµόσιοι υπάλληλοι). Οι παραπάνω είναι υποχρεωµένοι να 

αποδεχθούν σχεδόν το σύνολο των δαπανών που είναι καταχωρηµένες στα βιβλία 

των «εκπρόσωπων εταιριών» µε συνέπεια να υπάρχει µεγάλη ευχέρεια µείωσης των 

φορολογητέων κερδών. 

 

 

5.4 Φορολογία Επί Των Κερδών Των Επιχειρήσεων 

Η φορολογία επί των κερδών των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, προσδιορίζεται µε 

συντελεστές οι οποίοι καθορίζονται από τα άρθρα 9.10 του Ν2238/1994 και 

συγκεκριµένα: 

• Τα κέρδη των επιχειρήσεων που ασκούνται από φυσικά πρόσωπα φορολογούνται 

στο όνοµα του φυσικού προσώπου, αφού σε αυτά τα κέρδη (∆’ πηγή) αθροιστούν και 

τα τυχόν λοιπά εισοδήµατά του από άλλες πηγές, µε µια κλίµακα συντελεστών από 

0% έως και 40% για σύνολο εισοδηµάτων άνω των 23.400€. 

• Τα κέρδη των επιχειρήσεων που ασκούνται µε τη µορφή της οµόρρυθµης ή της 

ετερόρρυθµης εταιρίας, της κοινωνίας αστικού δικαίου που ασκεί επάγγελµα ή 

επιχείρηση και τις αστικής κερδοσκοπικής ή µη εταιρίας, φορολογούνται µε 
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συντελεστή 25%, αφού από αυτά αφαιρεθεί ποσοστό 50% του ποσού των κερδών που 

αντιστοιχούν στα οµόρρυθµα µέλη ως επιχειρηµατική αµοιβή, τα οποία και 

φορολογούνται στο όνοµα του φυσικού προσώπου. 

• Τα κέρδη των επιχειρήσεων που ασκούνται µε τη µορφή της εταιρίας 

περιορισµένη ευθύνης (Ε.Π.Ε.), της συµµετοχικής ή αφανούς εταιρίας και της 

κοινοπραξίας της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του κώδικα βιβλίων και στοιχείων 

φορολογούνται µε συντελεστή 35% 

• Οι ανώνυµες εταιρίες µε µετοχές εισηγµένες ή µη στο Χρηµατιστήριο Αξιών 

Αθηνών, οι δηµόσιες επιχειρήσεις και οι αλλοδαπές επιχειρήσεις φορολογούνται µε 

συντελεστή 35%. 

 Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο συντελεστής φορολογίας µιας 

επιχείρησης µε τη µορφή της ανωνύµου εταιρίας ή της εταιρίας περιορισµένης 

ευθύνης στην Ελλάδα ανέρχεται σε 35% και θεωρείται ως ιδιαίτερα υψηλός. 

 Από την άλλη µεριά, οι συντελεστές φορολογίας µιας υπεράκτιας εταιρίας, η 

οποία συνήθως δραστηριοποιείται µε τη µορφή της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης, 

απέχει σηµαντικά από τα Ελληνικά δεδοµένα. 

 Αν εξετάσουµε την περίπτωση της Κύπρου µέχρι και την 31/12/2004, θα 

δούµε ότι το καθαρό κέρδος των υπεράκτιων εταιριών προσδιορίζεται λογιστικά και 

ο φόρος εισοδήµατος ανέρχεται σε 4,25% επ’ αυτού. Μετά την πληρωµή του φόρου 

εισοδήµατος, τα κέρδη µπορούν να διανεµηθούν ως µέρισµα και να µεταφερθούν σε 

οποιαδήποτε χώρα του κόσµου χωρίς περιορισµούς, επειδή δεν υπάρχει κατακράτηση 

φόρου στα µερίσµατα. 

 

 

5.5 Φορολογία Επί Μεταβιβάσεως Περιουσίας Λόγο Χαριστικής ή 

Επαχθούς Αιτίας 

Μια ιδιαίτερα σοβαρή φορολογική επιβάρυνση είναι αυτή που προέρχεται από τη 

µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων λόγω πώλησης ( κυρίως ακινήτων, µετοχών µη 

εισηγµένων στο χρηµατιστήριο αξιών, εταιρικών µεριδίων, επιχειρήσεων ως συνόλου 

κλπ) και λόγω χαριστικής αιτίας, είτε λόγω θανάτου (κληρονοµιά), είτε εν ζωή 

(γονική παροχή και δωρεά). 

 Για να γίνει κατανοητό το ύψος της επιβάρυνσης θα αναφερθούµε συνοπτικά 

στο ύψος αυτών των επιβαρύνσεων στην Ελλάδα και συγκεκριµένα: 
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 Στην φορολογία µεταβιβάσεως ακινήτων ο συντελεστής του φόρου 

µεταβίβασης ορίζεται σε ποσοστό 7% για το µέχρι 15.000 ευρώ τµήµα της αγοραίας 

αξίας και σε 9% για το πέρα του ποσού αυτού τµήµα αυτής. Οι συντελεστές αυτοί 

προσαυξάνονται σε 9% και 11% αντίστοιχα, όταν το ακίνητο που µεταβιβάζεται 

βρίσκεται σε εντός σχεδίου περιοχή που λειτουργεί ή έχει συσταθεί Πυροσβεστική 

Υπηρεσία. 

 Στη φορολογία κληρονοµιών, δωρεών και γονικών παροχών οι συντελεστές 

κυµαίνονται από 5% έως και 40%, ανάλογα µε τη συγγένεια µεταξύ των δύο µερών 

και ανάλογα µε το ύψος της µεταβιβαζόµενης περιουσίας. 

 Όσον αφορά τη µεταβίβαση µετοχών µη εισηγµένων στο χρηµατιστήριο 

αξιών και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ 4 του Ν2753/1999 

φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή 5% η πραγµατική αξία πώλησης µετοχών µη 

εισηγµένων στο χρηµατιστήριο Αθηνών, που µεταβιβάζονται από ιδιώτες ή από 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. Σηµειώνεται ότι η διάταξη αυτή 

αφορά όλες τις µη εισηγµένες µετοχές ανεξάρτητα αν αυτές είναι ονοµαστικές ή 

ανώνυµες. 

 Όσον αφορά τη µεταβίβαση εταιρικών µεριδίων και σύµφωνα µε τις διατάξεις 

των άρθρων 3 ( παρ 3-11,13,16,18 και 19), 4 (παρ 1-12 και 16-19) και 5 (παρ 8 και 9) 

του Ν2753/1999, θεωρείται ως εισόδηµα και φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή 

20% το κέρδος ή η ωφέλεια που προκύπτει από τη µεταβίβαση ποσοστών 

συµµετοχής σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, αφανή ή συµµετοχική εταιρία, αστική εταιρία 

(κερδοσκοπική ή µη κερδοσκοπική), κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση 

ή επάγγελµα, καθώς και κοινοπραξία του ΚΒΣ, η οποία ασχολείται µε οποιαδήποτε 

άλλη δραστηριότητα εκτός από αυτή της εκτέλεσης δηµοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών 

έργων. Επίσης ορίζεται ότι αν µεταβιβασθεί από επαχθή αίτια ατοµική επιχείρηση ή 

µερίδιο ΟΕ ή ΕΕ από γονέα προς τα τέκνα του ή από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω 

συνταξιοδότησης του µεταβιβάζοντος, η µεταβίβαση δεν υπόκειται σε φόρο 

υπεραξίας. 

 Σε αντίθεση µε τις πιο πάνω ιδιαίτερα σηµαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις, 

οι υπεράκτιες εταιρίες συνήθως απαλλάσσουν από το φόρο το σύνολο των παραπάνω 

πράξεων. Έτσι πχ η Κυπριακή νοµοθεσία απαλλάσσει από κεφαλαιουχικό φόρο τα 

κέρδη που προκύπτουν από πώληση ακίνητης περιουσίας εκτός Κύπρου. Κραυγαλέα 

επίσης είναι η περίπτωση του Παναµά όπου οι τίτλοι της εταιρίας µπορεί να είναι είτε 

ονοµαστικοί είτε ανώνυµοι και ακόµα να µην αναφέρουν καν αξία. Γίνεται 
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κατανοητό ότι η µεταβίβαση των τίτλων αυτών και κατά συνέπεια και των 

δικαιωµάτων που αυτοί αντιπροσωπεύουν µπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγµή, χωρίς 

τύπο και φυσικά χωρίς φορολογία της µεταβίβασης, αφού ιδιοκτήτης του τίτλου είναι 

ο κοµιστής. Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι η συνολική φορολογική επιβάρυνση µιας 

υπεράκτιας εταιρίας στον Παναµά είναι µόνο 250 USD επειδή σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία της χώρας τα εισοδήµατα που προέρχονται από το εξωτερικό παραµένουν 

αφορολόγητα. 

 

 

5.6 Φορολογικές ∆ιευκολύνσεις Στη Ναυτιλία 

Πρώτες χώρες οι οποίες προσέφεραν σηµαντικά φορολογικά οφέλη για τη 

δηµιουργίας υπεράκτιων εταιριών µε αντικείµενο την απόκτηση και εκµετάλλευση 

εµπορικών πλοίων, ήταν η Λιβερία και ο Παναµάς. Οι χώρες αυτές παρείχαν 

σηµαντικά κίνητρα από τις αρχές του εικοστού αιώνα, όχι µόνο στην απόκτηση 

εµπορικών πλοίων για επιχειρηµατικούς λόγους, αλλά και σκαφών αναψυχής από 

πρόσωπα τα οποία δεν ήθελαν να εµφανίσουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών στη 

χώρα τους. Φυσικά ακολούθησαν και άλλες χώρες που σήµερα µε σειρά ευνοϊκών 

νοµοθετικών ρυθµίσεων παρέχουν ταχύτατη εγγραφή στο εθνικό τους νηολόγιο µε 

ιδιαίτερα χαµηλό κόστος νηολόγησης, φοροαπαλλαγές στις αµοιβές των 

πληρωµάτων, στα κέρδη από την άσκηση της ναυτιλιακής δραστηριότητας, στους 

φόρους µεταβίβασης των πλοίων ή των µετοχών των ναυτιλιακών εταιριών, καθώς 

και στα τέλη και χαρτόσηµα των σχετικών συµβάσεων. 

 Οι ναυτιλιακές υπεράκτιες εταιρίες µπορούν να διακριθούν σε αυτές που 

έχουν στην ιδιοκτησία τους και εκµεταλλεύονται πλοία και σε αυτές που ασχολούνται 

µε τη διαχείριση πλοίων. 

 Οι χώρες όπου δραστηριοποιούνται ναυτιλιακές υπεράκτιες εταιρίες δίνουν 

την δυνατότητα εύκολα και γρήγορα σε κατοίκους άλλων χωρών να ιδρύσουν ένα 

τέτοιο νοµικό σχήµα. Μεταγενέστερα οι εταιρίες αυτές εγγράφουν στο όνοµά τους 

πλοία µε σηµαία της χώρας της υπεράκτιας δικαιοδοσίας και αποφεύγουν να 

εµφανίσουν σε οποιοδήποτε επίσηµο έγγραφο τους πραγµατικούς ιδιοκτήτες  λόγω 

και των αυξηµένων κινδύνων της ναυτιλίας. Σηµειώνεται ότι λόγω των ιδιαίτερων 

αυτών κινδύνων συνηθίζεται να ιδρύεται µια ναυτιλιακή εταιρία ανά πλοίο. 
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 Οι εταιρίες διαχείρισης πλοίων δραστηριοποιούνται στη προσφορά υπηρεσιών 

στελεχώσεως, µεσιτειών, ναυλώσεων, ασφαλίσεων, ενοικιάσεων και αγοραπωλησιών 

πλοίων. 

 Η Ελλάδα απάντησε στη πρόκληση αυτή και στο γεγονός ότι ιδιαίτερα 

µεγάλος αριθµός πλοίων ελληνικών συµφερόντων ανήκουν σε υπεράκτιες εταιρίες, 

αρχικά µε το Ν2687/1953 σχετικά µε τη προστασία των επενδύσεων κεφαλαίων 

εξωτερικού και έπειτα µε τον αναγκαστικό Ν89/1967. µεταγενέστερα και βάσει του 

Ν27/1975 θεωρούνται πλοία ελληνικά τα πλοία οποιασδήποτε υπεράκτιας εταιρίας 

που νηολογούνται στην Ελλάδα. Η υπεράκτια εταιρία έχει ακόµα τη δυνατότητα να 

ιδρύσει στην Ελλάδα υποκατάστηµα ή γραφείο µε συνέπεια τα κέρδη από την 

εκµετάλλευση των υπό ελληνική σηµαία πλοίων να εξευρίσκονται τεκµαρτά µε βάση 

την ηλικία του πλοίου και τους κόρους ολικής χωρητικότητάς τους. 

 Βέβαια τα κίνητρα αυτά είναι σηµαντικά αλλά όχι τόσο ελκυστικά όσο άλλων 

χωρών. Έτσι η Κύπρος που βρίσκεται στην έκτη θέση διεθνώς στην εµπορική 

ναυτιλία διαθέτοντας ένα στόλο 2.673 πλοίων µε δυναµικότητα 27 εκατοµµυρίων 

µεικτού φορτίου, προσφέρει τις εξής φορολογικές διευκολύνσεις στους πλοιοκτήτες: 

-Μηδενικός φόρος επί των κερδών τους από την εκµετάλλευση κυπριακού πλοίου ή 

από µερίσµατα κυπριακής πλοιοκτήτριας εταιρίας 

-Μηδενικός κεφαλαιουχικός φόρος από την πώληση των µετοχών τους σε κυπριακή 

πλοιοκτήτρια εταιρία 

-Μηδενικός κτηµατικός φόρος από την κληρονοµική µεταβίβαση µετοχών σε 

κυπριακή πλοιοκτήτρια εταιρία 

-Μηδενικός φόρος εισοδήµατος επί των αποδοχών των αξιωµατικών του πληρώµατος 

-Μηδενικός φόρος χαρτοσήµανσης επί υποθήκευσης πλοίων ή άλλων εγγυητικών 

εγγράφων 

 Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την κυπριακή ναυτιλιακή νοµοθεσία ένα πλοίο 

µπορεί να εγγραφεί στο κυπριακό νηολόγιο µόνο όταν ποσοστό άνω των 50% των 

µετοχών του πλοίου ανήκει σε Κύπριο ή νοµικό πρόσωπο που έχει συσταθεί και 

λειτουργεί σύµφωνα µε την κυπριακή νοµοθεσία. Από τα πιο πάνω γίνεται φανερό ότι 

δεν θα µπορούσε υπεράκτια εταιρία να εγγράψει πλοίο στο κυπριακό νηολόγιο, 

µειονέκτηµα το οποίο όµως αίρεται µε τη µηδενική φορολογία οποιασδήποτε σχεδόν 

ναυτιλιακής δραστηριότητας της εταιρίας. 

 Από την άλλη µεριά, νοµικά πρόσωπα των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν είναι 

κάτοικοι Κύπρου και τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στη διεθνή ναυτιλία όπως 
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διαχείριση, ναύλωση, µεσιτεία, ασφάλιση πλοίων κλπ, λειτουργούν ως εταιρίες 

διεθνών επιχειρήσεων µε συντελεστή φορολογίας 4,25% επί των κερδών τους. Μετά 

την αλλαγή της Κυπριακής νοµοθεσίας και από 1/1/2003, οι εταιρίες αυτές 

λειτουργούν ως Κυπριακές µε συντελεστή φορολογίας επί των κερδών τους 10%, 

συντελεστής ο οποίος είναι µακράν του 35% της αντίστοιχης ελληνικής νοµοθεσίας. 

 

 

5.7 Χαρακτηριστικά Φορολογικών Λιµανιών 

Σύµφωνα µε µια έρευνα για τις διεθνείς επιχειρήσεις που αναπτύσσουν 

δραστηριότητες σε παράκτια οικονοµικά κέντρα, υπάρχουν 30 βασικά 

χαρακτηριστικά των φορολογικών λιµανιών, σπουδαιότερα των οποίων είναι: 

• εγγυήσεις ενάντια στην απαλλοτρίωση, 

• προνοµιακή αντιµετώπιση από την κυβέρνηση, 

• παραχωρήσεις επένδυσης, 

• χαµηλοί φόροι, 

• πολιτική σταθερότητα και 

• οικονοµική σταθερότητα, 

• φορολογικές συνθήκες, 

• ελάχιστοι νοµισµατικοί περιορισµοί, 

• ελευθερία στην εισαγωγή των πρώτων υλών, 

• ελάχιστοι κυβερνητικοί έλεγχοι, 

• µυστικότητα, 

• ελεύθερη εξαγωγή των κερδών, 

• καλές επικοινωνίες και µεταφορές 

• ασφάλεια των δικαιωµάτων ιδιοκτησιών, και 

• προώθηση από την κυβέρνηση.  

 

 

5.8  Μεθοδολογία Φοροαποφυγής Μέσω Offshore ∆ραστηριοτήτων 

Ο τρόπος µε τον οποίο οι επιχειρήσεις ενήργησαν ώστε να παρακάµψουν τα 

«προβλήµατα» που τους δηµιούργησαν οι νοµοθετικές ρυθµίσεις είναι ο εξής : 

 Για τις αγορές πάγιων περιουσιακών στοιχείων (µηχανολογικό εξοπλισµό), 

εµπορεύσιµων αγαθών κ.λ.π. συστήνονται δύο εταιρίες εκ των οποίων η µία είναι 
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υπεράκτια (offshore) εταιρία και βρίσκεται σε κάποιον φορολογικό παράδεισο ενώ η 

άλλη βρίσκεται σε κοινοτικό κράτος (µε Α.Φ.Μ.) και διενεργεί ενδοκοινοτικές 

αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών.  

 

 Μεταξύ της κοινοτικής εταιρίας και της υπεράκτιας (offshore) εταιρίας 

καταρτίζεται συµβόλαιο (Nominee agreement) και κατατίθεται στις φορολογικές 

αρχές του κοινοτικού κράτους.  Στο συµβόλαιο αυτό, το οποίο ρυθµίζει τις σχέσεις 

των δύο εταιριών, αναφέρεται ρητά ότι οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

διεξάγονται από την υπεράκτια (offshore) εταιρία αλλά στο όνοµα της κοινοτικής.  

 

 Η κοινοτική εταιρία δεν έχει κανένα δικαίωµα στις πωλήσεις και το κέρδος που 

αποκτά είναι για λογαριασµό της υπεράκτιας (offshore) εταιρίας.  

 

 Στη παραπάνω διάρθρωση ο κύριος συµβαλλόµενος είναι η υπεράκτια (offshore) 

εταιρία, η οποία αναθέτει µέσω µιας σύµβασης εκπροσώπησης (Nominee agreement) 

στη κοινοτική εταιρία την εκπροσώπηση της παγκοσµίως (εκτός του κοινοτικού 

κράτους που έχει συσταθεί) για πάσης φύσεως συναλλαγές. 

 

 Με τον τρόπο αυτό η κοινοτική εταιρία συναλλάσσεται στο όνοµα της, αλλά 

για λογαριασµό της offshore εταιρίας εκδίδοντας κοινοτικό τιµολόγιο χωρίς να 

φαίνεται η σχέση της µε την υπεράκτια  (offshore) εταιρία.  

 

 Για τις παρεχόµενες υπηρεσίες εκπροσώπησης που προσφέρει η κοινοτική εταιρία 

στην offshore εταιρία  χρεώνει προµήθεια από 3% έως 5% επί των πωλήσεων. Μόνο 

αυτή η προµήθεια φορολογείται στο κοινοτικό κράτος.  

 

 Τα υπόλοιπα κέρδη της υπεράκτιας (offshore) εταιρίας απαλλάσσονται της 

φορολογίας ή φορολογούνται µε πολύ χαµηλό συντελεστή. Αυτό συµβαίνει, διότι 

υπάρχει σύµβαση αποφυγής διπλής φορολογίας µεταξύ του κοινοτικού κράτους και 

του φορολογικού παραδείσου, η οποία προβλέπει πολύ χαµηλό ή µηδενικό 

φορολογικό συντελεστή. 
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5.9  Παράδειγµα  Φοροαποφυγής Μέσω Offshore ∆ραστηριοτήτων 

Η «ΒΗΤΑ» Α.Ε µε έδρα την Ελλάδα, συστήνει την «DELTA» (κοινοτική εταιρία 

στην Μ. Βρετανία) και την offshore εταιρία «KAPA» µε έδρα τα Alderney Channel 

Islands και προβαίνει στις εξής ενέργειες : 

 

-Αγοράζει µηχανολογικό εξοπλισµό από τη Γαλλία στην αξία των 60.000€. 

 

-Το τιµολόγιο πώλησης του µηχανήµατος εκδίδεται στην «DELTA» µε παράδοση 

του µηχανήµατος στη «ΒΗΤΑ».  

 

-Στη συνέχεια η «DELTA» εκδίδει υπερτιµολογηµένο τιµολόγιο για το ίδιο 

µηχάνηµα προς την «ΒΗΤΑ» αξίας 450.000€ (η συναλλαγή είναι ενδοκοινοτική και 

δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.) 

 

-Η «ΒΗΤΑ», συνεργάζεται µε ειδικό δικηγορικό γραφείο που αναλαµβάνει τη 

σύσταση και την παρακολούθηση της «DELTA» και τον διορισµό ∆.Σ. (διευθυντή 

και γραµµατέα) έναντι αµοιβής, µε σκοπό τη διατήρηση της ανωνυµίας της. 

 

-Η «ΒΗΤΑ» ανοίγει δυο τραπεζικούς λογαριασµούς εκ των οποίων ο πρώτος είναι 

στο όνοµα της «∆ΕΛΤΑ» (σε τράπεζα του Ηνωµένου Βασιλείου) και ο δεύτερος, 

είναι στο όνοµα της «KAPA» (σε Τράπεζα του Ηνωµένου Βασιλείου) µε σκοπό την 

εξόφληση της αγοράς του µηχανήµατος. 

 

∆ιαδικασία Φορολόγησης  

H «DELTA» οφείλει να καταβάλλει φόρο εισοδήµατος που υπολογίζεται ως εξής 

(υποθέτοντας προµήθεια εκπροσώπησης 3% και συντελεστή φορολογίας 26% στο 

Ηνωµένο Βασίλειο): 

450.000 x 0,03 = 13.500€ που είναι η προµήθεια εκπροσώπησης 

13.500€ x 0,26 = 3. 510€ που είναι ο φόρος 

 

Παρότι το µηχάνηµα υπερτιµολογήθηκε κατά 390.000€ (450.000– 60.000) η 

φορολογική επιβάρυνση, για τη «DELTA», είναι 3.510€. 

Η «KAPA» εκδίδει τιµολόγιο προς τη «DELTA», αξίας 376.500€ 
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(450.000 – 60.000 – 13.500). (Σηµειώνεται πως εκτός από τα έξοδα συντήρησης για 

την «KAPA» δεν υφίσταται καµία άλλη υποχρέωση.) 

 

Η ωφέλεια της «ΒΗΤΑ», από την αγορά του µηχανήµατος, προέρχεται από το 

γεγονός ότι για ένα µηχάνηµα πραγµατικής αξίας 60.000€ η εταιρία θα λογίσει 

αποσβέσεις 450.000€, που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της (µε βάση την 

ακολουθούµενη από την εταιρία µέθοδο απόσβεσης).   

Έτσι η «ΒΗΤΑ» αποφεύγει την καταβολή φόρου συνολικού ύψους 112.500€ 

(450.000x0.25). Επιπροσθέτως, η εταιρία έχει τη δυνατότητα επιδότησης ή κάλυψης 

αφορολόγητων αποθεµατικών µε βάση τους αναπτυξιακούς νόµους. 

 

∆ιαδικασία Εξόφλησης και Μεταφοράς Χρηµατικού Ποσού  

Στον τραπεζικό λογαριασµό της «DELTA», µεταφέρεται µέσω εµβάσµατος από την 

Ελλάδα ποσό ύψους 450.000€ για την πληρωµή του µηχανήµατος αξίας 60.000€ στη 

Γαλλία. 

 

Στη συνέχεια µεταφέρονται στον τραπεζικό λογαριασµό της «KAPA» 376.500€ 

(450.000 – 60.000 – 13.500). 

 

Συνεπώς, στον τραπεζικό λογαριασµό, της «DELTA» θα παραµείνουν 9.990€ 

(13.500– 3.510) ενώ στον λογαριασµό της «KAPA» υπάρχει υπόλοιπο 376.500€ το 

οποίο µπορεί να παραµείνει στο εξωτερικό ή να επιστραφεί στα φυσικά πρόσωπα. 

 

 

5.10 Οι Αντιδράσεις Των Κρατών Στη Χρήση Των Υπεράκτιων 

Εταιριών 

 

 

5.10.1 Εισαγωγή 

Τα κράτη αντιδρούν στο φαινόµενο της λειτουργίας των υπεράκτιων εταιριών και οι 

αντιδράσεις τους εστιάζονται σε τρία αποτελέσµατα της λειτουργίας αυτής και 

συγκεκριµένα: 
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- Στη διάβρωση που παρατηρείται στη φορολογική βάση των φορολογικά 

ανεπτυγµένων κρατών µέσω της αναπτυσσόµενης φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής 

από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα των κρατών αυτών 

- Στη νοµιµοποίηση κεφαλαίων που προέρχονται από παράνοµες δραστηριότητες 

µέσα από το ξέπλυµα χρήµατος 

- Στη δηµιουργία προβληµάτων στο διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 

 

 

5.10.2 Η διάβρωση της φορολογικής βάσης σε εθνικό επίπεδο 

Τα ανεπτυγµένα κράτη που πλήττονται περισσότερο από τη χρήση των υπεράκτιων 

εταιριών ως οχηµάτων µέσω φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής, παίρνουν σε εθνικό 

επίπεδο µέτρα για τον περιορισµό και την εξάλειψη των πλεονεκτηµάτων που 

παρέχουν οι εταιρίες αυτές, τόσο σε νοµοθετικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο. Τα 

µέτρα που έχει πάρει η Ελλάδα έχουν αναπτυχθεί αναλυτικά στο προγενέστερο 

κεφάλαιο του παρόντος συγγράµµατος. 

 Όσον αφορά όµως άλλες χώρες, πιο ανεπτυγµένες από άποψη φορολογικής 

πολιτικής, έχουν θεσµοθετήσει κανόνες για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της 

διάβρωσης της φορολογικής τους βάσης από τη λειτουργία υπεράκτιων σχηµάτων. 

 Όπως προαναφέρθηκε, η βασικότερη ίσως λειτουργία των υπεράκτιων 

εταιριών είναι η συσσώρευση κερδών από επενδύσεις στο εξωτερικό, ώστε να 

αναβάλλεται ή και να αποφεύγεται τελείως η φορολόγηση τους µέχρι να 

επαναπατριστούν στη χώρα του επενδυτή. Για την αποφυγή της πρακτικής αυτής 

πολλά κράτη έχουν συµπεριλάβει στις νοµοθεσίες τους κανόνες βάσει των οποίων 

µόνιµοι κάτοικοι τους που έχουν σηµαντικό ποσοστό συµµετοχής ή ελέγχου σε 

offshore εταιρίες (Controlled Foreign Corporations) ή που έχουν τοποθετήσεις σε 

υπεράκτια αµοιβαία κεφάλαια (Offshore Investment Funds) φορολογούνται κάθε 

χρόνο κατά το ποσοστό συµµετοχής τους στο εισόδηµα της υπεράκτιας εταιρίας ή 

κεφαλαίου, ανεξάρτητα από το αν τους διανέµονται κέρδη ή όχι. Για παράδειγµα οι 

ΗΠΑ έχουν τέσσερα αυτοτελώς εφαρµοζόµενα σύνολα κανόνων, ώστε να καλύπτουν 

όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσµα υπεράκτιων δραστηριοτήτων 

 Σε ότι αφορά τη χρησιµοποίηση υπεράκτιων εταιριών σε πρακτικές 

Υπερτιµολογήσεων- Υποτιµολογήσεων, όλο και περισσότερες χώρες ενσωµατώνουν 

στη νοµοθεσία τους ειδικούς κανόνες που παρέχουν στις φορολογικές Αρχές τη 
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δυνατότητα να προβούν σε διορθώσεις των τιµών που συµφωνούνται µεταξύ 

συνδεδεµένων επιχειρήσεων, και θεσπίζουν ειδικούς µηχανισµούς για την εξεύρεση 

της τιµής που θα συµφωνείτο µεταξύ ανεξάρτητων συµβαλλόµενων. Σηµαντική στον 

τοµέα αυτό είναι και η συνεισφορά του ΟΟΣΑ, µέσω των κατευθυντηρίων γραµµών 

που έχει θεσπίσει. 

 Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι κράτη όπως οι ΗΠΑ έχουν καταστήσει παράνοµη 

πράξη και επιβάλλουν κυρώσεις σε πρόσωπα που υποστηρίζουν ή παρακινούν 

τρίτους σε σκόπιµη απόκρυψη φορολογητέας ύλης, καθώς και σε πρόσωπα που 

προτείνουν, προωθούν ή οργανώνουν για λογαριασµό τρίτων καταχρηστικά εταιρικά 

σχήµατα µε σκοπό τη µείωση του φορολογητέου εισοδήµατος. 

 Τέλος σε ότι αφορά την απόκτηση ακινήτων µέσω offshore εταιριών, 

σηµειώνεται ότι η Γαλλία και η Ισπανία (αλλά και η Ελλάδα µέσω του ν 3091/2002) 

έχουν σχεδόν επιλύσει το πρόβληµα αυτό µε την επιβολή σε ετήσια βάση φόρου 

κεφαλαίου µε συντελεστή 3%και 5% αντίστοιχα, επί της τεκµαρτά προσδιοριζόµενης 

αξίας των ακινήτων που ανήκουν σε εταιρίες χωρών µε τις οποίες δεν έχουν συνάψει 

Σύµβαση Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας ή άλλη ειδική συµφωνία για τη µη επιβολή 

του φόρου αυτού. 

 

 

5.10.3 Η διάβρωση της φορολογικής βάσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

Σε επίπεδο ΕΕ το θέµα των υπεράκτιων εταιριών έχει απασχολήσει αρκετές φορές τα 

κοινοτικά όργανα. Στο πλαίσιο του κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία των 

επιχειρήσεων του ∆εκεµβρίου του 1997, τα κράτη- µέλη ανέλαβαν την υποχρέωση να 

σταµατήσουν να παρέχουν και σταδιακά να περιορίσουν, κάθε φορολογικό µέτρο το 

οποίο ήταν εν δυνάµει επιζήµιο. Τέτοιας µορφής µέτρα αναγνωρίζονται αυτά που 

καθιερώνουν σηµαντικά χαµηλότερο πραγµατικό επίπεδο φορολόγησης, 

συµπεριλαµβανοµένης της µηδενικής φορολόγησης, σε σχέση µε τα επίπεδα που 

ισχύουν κανονικά στο συγκεκριµένο κράτος-µέλος. 

 Τέτοιο επίπεδο φορολόγησης µπορεί να προκύψει απ τον ονοµαστικό 

φορολογικό συντελεστή, από τη φορολογική βάση ή από οποιονδήποτε άλλο σχετικό 

παράγοντα. 
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 Κατά την εκτίµηση του επιζήµιου χαρακτήρα αυτών των µέτρων λαµβάνεται 

υπόψη µεταξύ άλλων: 

α) κατά πόσον τα πλεονεκτήµατα παρέχονται αποκλειστικά σε µη κατοίκους της 

χώρας ή για συναλλαγές που διενεργούνται µε µη κατοίκους, 

β) κατά πόσον τα πλεονεκτήµατα είναι πλήρως αποκοµµένα από την εγχώρια 

οικονοµία, κατά τρόπο που να µην έχουν καµία επίπτωση στην εθνική φορολογική 

βάση, 

γ) κατά πόσον τα πλεονεκτήµατα προσφέρονται ακόµα και χωρίς να υπάρχει 

πραγµατική οικονοµική δραστηριότητα και ουσιαστική οικονοµική παρουσία στο 

κράτος- µέλος που τα παρέχει, 

δ) κατά πόσον οι κανόνες υπολογισµού των κερδών από τις εσωτερικές 

δραστηριότητες πολυεθνικού οµίλου αποκλίνουν από τις διεθνώς παραδεκτές αρχές, 

κυρίως εκείνες που έχουν συµφωνηθεί στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, και 

ε) κατά πόσον τα φορολογικά µέτρα στερούνται διαφάνειας, συµπεριλαµβανοµένων 

των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι εκ του νόµου προβλεπόµενες ρυθµίσεις 

εφαρµόζονται µε τρόπο ελαστικότερο και αδιαφανή σε διοικητικό επίπεδο. 

 

 

5.10.4 Η διάβρωση της φορολογικής βάσης σε επίπεδο ΟΟΣΑ 

Στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ η Επιτροπή Φορολογικών Θεµάτων έχει από το 1998 

ξεκινήσει µια προσπάθεια προσδιορισµού και εξάλειψης των δυσµενών φορολογικών 

πρακτικών (harmful tax practices), τόσο των κρατών- µελών όσο και τρίτων χωρών, 

θεωρώντας ότι η διάβρωση της φορολογικής βάσης από τις πρακτικές αυτές συνιστά 

σοβαρή απειλή για τις οικονοµίες των ανεπτυγµένων χωρών. 

 Μια σαφής  ένδειξη της ταχύτητας µε την οποία αυξάνονται οι υπεράκτιες 

δικαιοδοσίες είναι και τα ποσά των κεφαλαίων που «κατοικούν» υπεράκτια. Το 1989 

υπολογίστηκε ότι λιγότερο από 500 δισεκατοµµύρια δολάρια κατατέθηκαν σε 

υπεράκτια κεφάλαια, ενώ δέκα χρόνια αργότερα, το 1998, το ποσό αυτό ανήλθε σε 

5,2 τρισεκατοµµύρια δολάρια. 

 Όπως σηµειώνεται σε έκθεση του ΟΟΣΑ του 1998, µεταξύ 1985 και 1994 

υπάρχει µια πενταπλάσια αύξηση των υπεράκτιων κεφαλαίων, ενώ το 1994 

περισσότερα από 200 δισεκατοµµύρια δολάρια έρεαν σε φορολογικά λιµάνια της 

καραϊβικής Θάλασσας και του Νότιου Ειρηνικού. 
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 Η επιτροπή έχει ήδη καθορίσει τα κριτήρια χαρακτηρισµού µιας χώρας ως 

«φορολογικού παράδεισου» και έχει καταρτίσει κατάλογο 35χωρών και περιοχών που 

πληρούν τα κριτήρια αυτά. Στον κατάλογο αυτό δεν περιλαµβάνονται 5 χώρες 

(συµπεριλαµβανοµένης της Κύπρου) που, ενώ πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια, 

ανέλαβαν µε επίσηµη δήλωσή τους πολιτική δέσµευση ότι µέχρι τα τέλη του 2005 θα 

προσαρµόσουν τη νοµοθεσία τους σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΟΣΑ, 

κυρίως θεσµοθετώντας µηχανισµούς ανταλλαγής πληροφοριών σε φορολογικά 

θέµατα. 

 Πέραν των 5 χωρών αυτών ο ΟΟΣΑ έχει καλέσει και τις υπόλοιπες χώρες σε 

διαβουλεύσεις µε σκοπό την κατάργηση των επιζήµιων φορολογικών παραδείσων 

εναντίον των οποίων θα ληφθούν συντονισµένα µέτρα, περιλαµβανοµένης της µη 

φορολογικής αναγνώρισης δαπανών και πληρωµών που πραγµατοποιούν επιχειρήσεις 

κρατών- µελών του Οργανισµού προς υπεράκτιες εταιρίες των χωρών αυτών, καθώς 

και του παγώµατος όλων των συµβάσεων Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας που έχουν 

συνάψει µε µέλη του Οργανισµού. 

 Ο µεγαλύτερος φορολογικός παράδεισος στον κόσµο σε όρους κεφαλαίων, 

όπου το επιτόκιο σε λογαριασµούς ξένων τραπεζών πληρώνεται ακαθάριστο και δεν 

υπάρχει µηχανισµός για ανταλλαγή πληροφοριών για τις επενδύσεις είναι η Αµερική 

(Manhattan). Επί πλέον σήµερα µπορείς να φτιάξεις µια εταιρία στο Delaware µέσω 

διαδικτύου, χωρίς ιδιαίτερες διατυπώσεις. Ο δεύτερος µεγαλύτερος φορολογικός 

παράδεισος είναι το Λονδίνο. 
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6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 

 

 

6.1 Εισαγωγή 

Όσον αφορά τη χρησιµοποίηση υπεράκτιων εταιρειών στο ξέπλυµα χρήµατος, 

σύµφωνα µε την βιβλιογραφία διακρίνεται σε τρία στάδια:  

Σε ότι αφορά την πρώτη φάση, αυτή της «τοποθέτησης», ο ρόλος των 

εταιρειών offshore είναι περιορισµένος. Έχει καταγραφεί µια τεχνική, όπου κάποιος 

είναι ιδιοκτήτης µιας εταιρείας «βιτρίνας» µε απόλυτα νόµιµο αντικείµενο 

(εστιατόριο, κατάστηµα πώλησης ενδυµάτων κλπ.) και καταθέτει στο λογαριασµό τα 

νόµιµα κέρδη µαζί µε το παράνοµο χρήµα.  

Στη δεύτερη φάση του «στοιβάγµατος», όπου σηµασία έχει η µεγάλη 

κινητικότητα του χρήµατος για να χαθεί ο σύνδεσµος του µε την πηγή και τις ρίζες 

του, έχει καταγραφεί το εξής: εκεί που τα κεφάλαια έχουν κατατεθεί σε µικρά ποσά 

σε τραπεζικούς λογαριασµούς, που µεµονωµένα δεν κινούν ανησυχία λόγω χαµηλού 

µεγέθους, αλλά συνολικά θα αποτελούσαν αντικείµενο αναφοράς από τις Τράπεζες, 

βρίσκει τη θέση της η υπεράκτια εταιρεία , οι µετοχές της οποίας αγοράζονται µε τα 

χρήµατα αυτά, και η οποία µε τη σειρά της αναλώνεται σε επενδύσεις στο έδαφος που 

θέλει να εισάγει το ανακυκλωµένο χρήµα. Στη συνέχεια πωλεί και πάλι σε άλλο 

αγοραστή, αγοράζει εκ νέου και έτσι η οσµή του χρήµατος χάνεται.  

Στην τελευταία φάση, όπου το βρώµικο χρήµα µεταλλάσσεται σε «καθαρό» 

και επιχρίεται µε τη σκόνη της νοµιµότητας, οι υπεράκτιες εταιρείες χρησιµεύουν για 

να προσδώσουν στο βρώµικο χρήµα την ταυτότητα προϊόντος ή κέρδους από µία 

καθ’ όλα νόµιµη συναλλαγή, όπως η πώληση ακινήτου ιδιοκτησίας της offshore.  

Σχηµατικά, οι πιο πάνω περιγραφόµενες δραστηριότητες υλοποιούνται µε τις 

παρακάτω δραστηριότητες:  

 

 

6.2Εταιρείες «φαντάσµατα»  

Οι εταιρείες αυτές επιτελούν τον αποκλειστικό σκοπό της απορρόφησης των 

κεφαλαίων και του «αποσυσχετισµού» κεφαλαίων και προέλευσης τους. Η ίδρυσή 
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τους εξαντλείται σε οροθέτηση εικονικών ρόλων και στην εγκαθίδρυση ενός τοπικού 

εντεταλµένου, που λειτουργεί ως διευθυντής και εκπρόσωπος.  

 

 

6.3Εταιρείες « βιτρίνες»  

Ο τύπος των εταιρειών αυτών είναι πιο σύνθετος αφού επιδίδονται και σε νόµιµες 

ενέργειες προκειµένου να καλύψουν τις παράνοµες. Οι δράστες που προσπαθούν να 

ξεπλύνουν χρήµα, έχουν συνήθως περισσότερες από µία τέτοιες εταιρείες και 

µεταφέρουν το βρώµικο χρήµα από τη µία στην άλλη.  

 

 

6.4Συναλλαγές Στο Χρηµατιστήριο 

Στις συναλλαγές στο Χρηµατιστήριο,  για να νοµιµοποιήσουν έσοδα από 

εγκληµατικές ή παράνοµες δραστηριότητες, µπορούν να χρησιµοποιηθούν φυσικά 

πρόσωπα, offshore εταιρίες, νοµικά πρόσωπα. 

Τα χρηµατιστηριακά προϊόντα που προσελκύουν αυτούς που επιθυµούν να 

διοχετεύσουν παράνοµους προσόδους, είναι τα εξής:  

1. Αγορά µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.Α.  

2. Αγορά µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων 

3. Τοποθετήσεις σε repos  

4. Αγορά οµολόγων 

5. Συµµετοχή σε δηµόσιες εγγραφές εταιρειών που πρόκειται να εισαγάγουν τις 

µετοχές τους στο Χ.Α.Α.  

6. Αγορά χρηµατιστηριακών παράγωγων προϊόντων.  

Οι διαδικασίες για τις παραπάνω συναλλαγές πραγµατοποιούνται µέσω 

χρηµατιστηριακών εταιρειών, εταιρειών επενδυτικών υπηρεσιών(Ε.Π.Ε.Υ.), καθώς 

και από εταιρείες λήψης και διαβίβασης εντολών (Ε.Λ.∆.Ε.). Έχει παρατηρηθεί ότι η 

έρευνα για ξέπλυµα χρήµατος, δυσχεραίνεται όταν ο επενδυτής και πελάτης της 

χρηµατιστηριακής εταιρείας είναι υπεράκτια εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο – κάτοικος 

εξωτερικού και για λογαριασµό του ενεργεί θεσµικός επενδυτής . Στις περιπτώσεις 

αυτές η χρηµατιστηριακή εταιρεία δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει το « προφίλ» 

του τελικού επενδυτή.  
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Χαρακτηριστικό γνώρισµα συµπεριφοράς ύποπτης για «ξέπλυµα χρήµατος» 

είναι το «βραχύβιο» της συναλλαγής, δηλαδή δεν πραγµατοποιούνται συναλλαγές 

σηµαντικών ποσών για επένδυση, αλλά απλώς για τη νοµιµοποίηση, η οποία 

συντελείται µε την πώληση των µετοχών, ακόµη και αν µε την πώληση αυτή 

προκύπτουν ζηµιές, καθόσον αυτό που ενδιαφέρει αυτούς που «ξεπλένουν βρώµικα 

χρήµατα» δεν είναι τα χρηµατιστηριακά οφέλη αλλά ο «εξαγνισµός» και η 

επανένταξη τους στους υγιείς οικονοµικούς κύκλους.  

 

 

6.5 Ιστορικά Στοιχεία  

Υπολογίζεται ότι τα χρήµατα που διακινούνται από παράνοµες δραστηριότητες 

φτάνουν στο 2% µε 5% του παγκόσµιου ΑΕΠ. Το ποσοστό αυτό σε χρηµατικό ποσό 

αντιστοιχεί στα 600 εκατοµµύρια $ µε 1.8 τρισεκατοµµύρια το χρόνο. 

 Παρόλο που ιστορικά θεωρείται ότι το «ξέπλυµα χρήµατος» ξεκίνησε το 1931 

µε την καταδίκη του Al Capone για φοροδιαφυγή, ο Meyer Lansky ήταν ο πρώτος 

που ξέπλυνε χρήµατα από µικρά casinos της Φλόριντα και τα µετέφερε σε ελβετικές 

τράπεζες (η Ελβετία πρώτη το 1934 καθιέρωσε το τραπεζικό απόρρητο) και φυσικά 

στη συνέχεια τα µετέφερε σε holding εταιρίες και σε λογαριασµούς offshore 

οργανισµούς. 

 Από το 1993 παρατηρείται µια µεγάλη αύξηση στη διακίνηση παράνοµων 

χρηµάτων µε µεταφορά χρηµατικών ποσών µέσω εταιριών offshore καθώς και των 

shell banks (ξέπλυµα χρήµατος µέσω παροχής υπηρεσιών και αγαθών µε εικονικά και 

πλαστά τιµολόγια αλλά και ισολογισµούς). 

 Την ίδια εποχή επίσης η δηµιουργία νέων, σύνθετων τραπεζικών προϊόντων 

βοηθά στην απόκρυψη της προέλευσης χρηµάτων. Παρατηρείται το ίδιο διάστηµα 

αύξηση νόµιµων επιχειρήσεων όπως bars, εστιατόρια, πλυντήρια αυτοκινήτων, 

σχολές χορού κλπ µέσω των οποίων γίνεται κυρίως ξέπλυµα χρήµατος από εµπορία 

ναρκωτικών. 

 ∆ιαπιστώθηκε από τις αρµόδιες αρχές ότι τα τροµοκρατικά χτυπήµατα της 

11ης Σεπτεµβρίου, χρηµατοδοτήθηκαν µέσα από µια σειρά κοινωφελών µη 

κερδοσκοπικών ιδρυµάτων στα οποία µέλη της Αλ-Καίντα πίστωναν τις συνδροµές 

τους. Άλλωστε τόσο µετά της τροµοκρατικής επίθεσης στο Λονδίνο όσο και στην 

Μαδρίτη έγινε σαφές ότι η τροµοκρατία χρειάζεται κεφάλαια για να οργανωθεί, αλλά 
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τελικώς µικροποσά για να λειτουργήσει και να εκδηλωθεί καθώς τα υλικά είναι 

σχεδόν ευτελή.  

 

 

6.6 Βασικά Στοιχεία Μεθοδολογίας Ξεπλύµατος Χρήµατος –Το 

Παράδειγµα Της Crazy Eddie’s Electronics 

Το 1992 ο Eddie Antar, ιδιοκτήτης της Crazy Eddie’s Electronics καταδικάστηκε σε 8 

χρόνια για ξέπλυµα χρήµατος. Σκοπός του ήταν να αποκρύψει από τις αρχές τα έσοδα 

της εταιρίας του. Το πρώτο στάδιο της µεθοδολογίας του ήταν αυτό της τοποθέτησης. 

Ο Antar έκανε συχνές καταθέσεις σε τράπεζα του Ισραήλ µε όχι και ιδιαίτερα υψηλά 

ποσά. Σε µια ηµέρα έκανε 12 καταθέσεις ποσών µέχρι 10.000$. Έπειτα ακολουθούσε 

το στάδιο της διαστρωµάτωσης. Πριν οι τράπεζες στις ΗΠΑ ή το Ισραήλ 

παρατηρήσουν τη µεγάλη αύξηση στα υπόλοιπα των λογαριασµών του ο Antar 

µετέφερε τα ποσά σε τράπεζες του Παναµά. Στη συνέχεια ήταν πολύ εύκολο να τα 

µεταφέρει σε offshore εταιρίες που είχε. Ακολούθως στα πλαίσια της ενσωµάτωσης 

από τις offshore εταιρίες µετέφερε σιγά σιγά πάλι τα ποσά σε λογαριασµό της 

εταιρίας Eddie’s Electronics και ενσωµατώθηκαν στα νόµιµα έσοδα της εταιρίας. 

 Ως εταιρία Crazy Eddie’s Electronics ξέπλυνε πάνω από 8 εκατοµµύρια $ και 

ως κέρδη παρουσίασε περισσότερα από 40 εκατοµµύρια $. Προσωπικά ο Antar 

εκµεταλλεύτηκε τα κέρδη της εταιρίας του και πούλησε τις µετοχές που είχε στην 

κατοχή του µε κέρδος για τον ίδιο 30 εκατοµµύρια $. Οι αρχές του Ισραήλ τον 

παρέδωσαν στις ΗΠΑ το 1992. 

 

 

6.7 Παραδείγµατα «Τριγωνικών Πωλήσεων» 

1) Αγοράζουµε εµπορεύµατα από τη χώρα «Α» µε 200€.Τα      εµπορεύµατα  

τιµολογούνται στη χώρα «Β» µε 800€. Εποµένως, εάν πουληθούν για 1.100€ 

φορολογούνται για 300€, αντί των 800€. 

 

2) Έστω ότι ιδρύεται µια εταιρία είτε σε χώρα offshore είτε στην Κύπρο. Για την 

τιµολόγηση των υπηρεσιών χρησιµοποιείται η εξωχώρια εταιρία αντί να 

τιµολογούνται οι υπηρεσίες που παρέχονται στην Ελλάδα. Με αυτό τον τρόπο δεν 
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αποδίδεται ΦΠΑ, εξαιτίας του ότι η Κύπρος είναι χώρα µέλος της Ε.Ε. και δεν 

φορολογούνται οι υπηρεσίες στην Ελλάδα. 

 

 

6.8 Εικονικές Τριγωνικές Συναλλαγές Και Τα Αποτελέσµατα Τους 

Ένας µεγάλος αριθµός από εξωχώριες εταιρίες δηµιουργείται για τη µείωση των 

κερδών ή την αύξηση του κόστους των µητρικών επιχειρήσεων µέσω εικονικών 

τριγωνικών συναλλαγών. 

 

Φοροαποφυγή 

• µέσω της µη δήλωσης χρηµατικών ποσών της τάξεως άνω του 10% της αξίας του 

εµπορεύµατος που παραµένουν στο εξωτερικό στο όνοµα του ιδιοκτήτη της offshore. 

• µέσω περιορισµού των κερδών των ελληνικών επιχειρήσεων, αφού την 

υπερτιµολόγηση των εµπορευµάτων την επωφελείται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης 

ως φυσικό πρόσωπο ή ο Έλληνας αντιπρόσωπος 

∆ιόγκωση της αξίας των εισαγόµενων εµπορευµάτων στην ελληνική αγορά 

• λόγω της υπερτιµολόγησης µέσω των εξωχώριων εταιριών 
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7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Όπως συµπεραίνουµε από τα παραπάνω, µια εξωχώρια επιχείρηση µέσω των 

πλεονεκτηµάτων που προσφέρει, µπορεί να αποτελέσει, µε ελάχιστο κόστος αλλά και 

χρόνο ίδρυσης και εξασφαλίζοντας πλήρη ανωνυµία εάν το επιθυµούν για τους 

µετόχους, το ιδανικό όχηµα µέσω του οποίου επιτυγχάνεται απαλλαγή από 

οποιαδήποτε υποχρέωση δηµοσιοποίησης οικονοµικών καταστάσεων, βιβλίων και 

στοιχείων αλλά και να προσφέρει λειτουργία µε τεράστια φορολογικά 

πλεονεκτήµατα. 

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τις offshore αγορές δεν περιορίζονται 

στα φορολογικά κίνητρα και στη µυστικότητα των επενδυτών (που εν µέρει 

εξασφαλίζει την αποφυγή πληρωµής φόρων). Εκτείνονται σε µια σειρά υπηρεσιών 

που έχει ως στόχο τη χαµηλού κόστους και εύκολη διεξαγωγή εξειδικευµένων 

επιχειρηµατικών εργασιών διαφόρων επιχειρήσεων. 

Είναι αξιοσηµείωτη η σταθερά ανοδική ζήτηση για υπηρεσίες offshore που 

επιτυγχάνεται χάρη στη χρήση των ψηφιακών δικτύων: η διαφήµιση και η έκταση 

των προσφερόµενων υπηρεσιών µέσω του παγκόσµιου ιστού έχουν κάνει εύκολη και 

προσιτή τη χρήση των υπηρεσιών τους. 

Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι οι υπηρεσίες δεν απευθύνονται 

αποκλειστικά σε µεγάλους επενδυτές, αλλά και σε άτοµα µε περιορισµένα σχετικά 

κεφάλαια που επιθυµούν να αντισταθµίσουν απώλειες σε απαξιωµένα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα χωρών υψηλής φορολόγησης ή να µεταφέρουν τα 

χρήµατά τους σε αγορές χαµηλότερου κόστους, αποφεύγοντας υπέρογκες 

φορολογικές επιβαρύνσεις απόδοσης και εισοδήµατος. 

Ωστόσο, ενώ η παγκόσµια κοινότητα επιστρατεύει πολιτικές marketing για να 

µετατρέψει τη λέξη «off-shore» σε συνώνυµο του οργανωµένου οικονοµικού 

εγκλήµατος, ο ΟΟΣΑ ανακοινώνει επίσηµα ότι οι «φορολογικοί παράδεισοι» είναι 

λιγότερο παράνοµοι από όσο σήµερα πιστεύεται. Μάλιστα επισηµαίνει ότι δεν πρέπει 

να συγχέεται το οικονοµικό έγκληµα µε τις off-shore αγορές, καθώς αυτό ενυπάρχει 

σε όλες τις παγκόσµιες οικονοµικές αγορές. 

Γενικά οι υπεράκτιες αγορές προσαρµόζονται, διεκδικώντας ουσιαστικότερο 

ρόλο και επιδιώκοντας µεγαλύτερη αποδοχή στην παγκόσµια οικονοµική και 

πολιτική κοινότητα. Αρκετές από αυτές, αφενός έχοντας καθιερωθεί στον τοµέα των 
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χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, αφετέρου επεκτείνοντας τις υπηρεσίες τους στον 

τοµέα των ψηφιακών επενδύσεων, πετυχαίνουν την ουσιαστική ενσωµάτωσή τους 

στη διεθνή οικονοµία. 
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