
 

Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ 
ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:  ΠΕΓΙΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΡΑ 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΕΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 



Σκοπός: Η μελέτη της λειτουργίας των υπεράκτιων εταιριών, των τριγωνικών συναλλαγών καθώς και των μεθόδων που 
ακολουθούνται μέχρι το παράνομο χρήμα να γίνει τελικά νόμιμο. 

 

Λόγοι δημιουργίας υπεράκτιων εταιριών: 

 Η γενικότερη πολιτικοοικονομική αστάθεια 

 Η προσπάθεια πολλών μεγαλοεπενδυτών να προστατέψουν τα κεφάλαια και τα περιουσιακά τους στοιχεία 

 Η προσπάθεια πολλών επιχειρήσεων να εξασφαλίσουν ευνοϊκή ή μηδενική φορολογία κερδών  

 Η αύξηση των φορολογικών συντελεστών σε πολλά κράτη-μέλη της Ε.Ε. 

 Η προσπάθεια αποφυγής της διπλής φορολόγησης κερδών 

 

Η Διάρθρωση της παρούσης διπλωματικής εργασίας έχει ως εξής: 

 Βιβλιογραφική επισκόπηση 

 Εννοιολογικός προσδιορισμός των υπεράκτιων εταιριών  

 Το νομοθετικό πλαίσιο για τις υπεράκτιες εταιρίες 

 Εφαρμογές «τριγωνικών συναλλαγών» 

 Συμπεράσματα-Προτάσεις-Περιορισμοί 

 

 



Ο Hampton (1996) προσπάθησε να εξηγήσει: 

 Τους λόγους για τους οποίους οι κυβερνήσεις ήταν ανεκτικές απέναντι στις υπεράκτιες εταιρίες 

 Τους λόγους για τους οποίους η ύπαρξη φορολογικών παραδείσων ενθάρρυνε ακόμα περισσότερο την 
διαφθορά 

 Καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι: «ο πόλος έλξης των επιχειρηματιών είναι η χαμηλή φορολογία, 
τα μινιμαλιστικά καθεστώτα και το τραπεζικό απόρρητο» 

Ο Sharman (2008) υποστήριξε ότι η ανάπτυξη των υπεράκτιων κέντρων οφειλόταν στην ανταγωνιστική 
πολιτική που ακολούθησε ο ΟΟΣΑ η οποία ήταν «πολιτική σύγκρουσης και αποκλεισμού και όχι 
συνεργασίας» 

Ο Shaxson (2011) εξηγεί τον ρόλο που έχουν παίζουν τα υπεράκτια κέντρα στην διεκπεραίωση των 
εμπορικών συναλλαγών παγκοσμίως 

Επίσης κάνει μια εκτενή ανάλυση σχετικά με τους σκοπούς οι οποίοι εξυπηρετούνται μέσα από την 
δημιουργία καταπιστευμάτων: 

• Φοροδιαφυγή και  

• Απόκρυψη της ταυτότητας του ιδιοκτήτη 

 



Ο Μελάς (2008) εξηγεί ότι η τοποθέτηση ελληνικών κεφαλαίων σε υπεράκτιες 
δραστηριότητες οφείλετε: 

1. Στην υπερβολική φορολόγηση κερδών των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων 

2. Στην διπλή φορολόγηση, διότι κάποια κράτη φορολογούν τα κέρδη με βάση την χώρα απόκτησής 
τους αλλά και με βάση την ιθαγένεια 

Επίσης, κατηγοριοποιεί τους λόγους για τους οποίους ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο οδηγείται 
στην δημιουργία μιας υπεράκτιας εταιρίας, σε: 

1. Γενικούς φορολογικούς  λόγους 

2. Φορολογία επί των κερδών των επιχειρήσεων 

3. Φορολογία επί μεταβιβάσεως περιουσίας λόγω επαχθούς ή χαριστικής αιτίας 

4. Τεκμήρια επί αγοράς ακινήτων  

5. Αποφυγή δεσμεύσεως ατομικής περιουσίας 

 

 



 

 

Μια υπεράκτια εταιρία: 

• Έχει συνήθως την μορφή μιας Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)  

•Δημιουργείται συνήθως για ένα βραχυπρόθεσμο σκοπό και δεν υπάρχει η πρόθεση συνέχισης της 

επιχειρηματικής δραστηριότητάς της  

•Έχει ως στόχο την επίτευξη της χαμηλότερης δυνατής φορολογίας των διεθνών δραστηριοτήτων του 

ιδιοκτήτη της 

 

Για να θεωρηθεί μία εταιρία υπεράκτια θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Πρέπει να συστήνεται  σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς των δικαιοδοσιών των υπεράκτιων 

εταιρειών 

2. Πρέπει να έχει την έδρα της σε κάποια από τις χώρες οι οποίες θεωρούνται «φορολογικοί παράδεισοι» 

3. Οι δραστηριότητες της εταιρίας θα πρέπει να διενεργούνται αποκλειστικά εκτός της χώρας εγκατάστασής της  

4. Όλα τα εισοδήματα της να προέρχονται  αποκλειστικά και μόνο από τις εργασίες της στο εξωτερικό 

5. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προέρχονται από την επιχειρηματική δραστηριότητα της υπεράκτιας 

εταιρίας, δεν θα πρέπει να προσφέρονται σε μόνιμους ή αλλοδαπούς κατοίκους εντός της επικράτειας της 

χώρας εγκατάστασης της εταιρίας   

 



Οι δομές των υπερακτιών εταιρειών είναι ποικίλες, παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικότερες κατηγορίες: 

1. Εταιρίες χαρτοφυλακίου (Holding Companies)                                                 16. Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) 

2. Εταιρίες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Finance  Companies)      

3. Εταιρίες αδειών-δικαιωμάτων (Licensing  Companies) 

4. Εμπορικές εταιρίες (Trading Companies) 

5. Εταιρίες παροχής διοικητικών υπηρεσιών (Administration Companies) 

6. Ναυτιλιακές εταιρίες (Shipping Companies) 

7. Εμπιστεύματα (Trusts) 

8. Επενδυτικές εταιρίες (Investments Companies) 

9. Τραπεζικές εταιρίες (Banking Companies) 

10. Εταιρίες παροχής υπηρεσιών  

11. Εταιρίες υβρίδια 

12. Δομές αντιπροσώπευσης (Nominees) 

13. Εταιρίες ασφαλειών (Insurance Companies) 

14. Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (LLCS) 

15. Εταιρίες Α.Ν. 89/67 

 



Οι βασικότεροι νόμοι που διέπουν τα υπεράκτια σχήματα στην Ελλάδα είναι:  

ο νόμος 3091/2002 και  

ο νόμος 3052/2002  

Με τους νόμους αυτούς έγινε προσπάθεια ρύθμισης του φαινομένου της εξάπλωσης των υπεράκτιων εταιριών, 
ώστε οι γενικές κατευθύνσεις να προσαρμόζονται σε αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

Οι διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων αφορούν κυρίως τα εξής ζητήματα: 

1. Την φορολογία των ακινήτων που ανήκουν σε υπεράκτιες εταιρίες 

2. Την σωστή τήρηση των βιβλίων και στοιχείων των υπεράκτιων εταιριών που κατέχουν ακίνητα 

3. Την μη αναγνώριση των δαπανών από και προς τις υπεράκτιες εταιρίες. Οι δαπάνες που πραγματοποιεί μια 
επιχείρηση για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών από μια υπεράκτια εταιρία σχετικά με την χρησιμοποίηση τους 
στην Ελλάδα δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της 

4. Την μη αναγνώριση των αποσβέσεων των παγίων όταν αγοράζονται από υπεράκτιες εταιρίες. Οι επιχειρήσεις 
που αγοράζουν πάγια περιουσιακά στοιχεία από εξωχώρια εταιρία  θα υπολογίζουν τις αποσβέσεις τους 
λογιστικά, δηλαδή θα πρέπει να αναμορφώνουν τα αποτελέσματά τους με το ποσό που προκύπτει από τις 
αποσβέσεις προσθέτοντάς το ως λογιστική διαφορά 

5. Την εγκατάσταση ξένων εμποροβιομηχανικών εταιριών στην Ελλάδα καθώς και τις ειδικές απαλλαγές φόρων 
και εισαγωγικών δασμών που έχουν οι εταιρίες αυτές 

 



Η φορολόγηση των υπεράκτιων εταιριών στην Ελλάδα 

 Η φορολόγηση των μερισμάτων: τα κέρδη τα οποία διανέμονται υπό μορφή μερισμάτων, 
φορολογούνται με συντελεστή 10%, ώστε να εξαντληθεί η υποχρέωση του δικαιούχου για τα εισοδήματα 
αυτά 

 Εισοδήματα από ακίνητα:  
 3% έως 15% φόρο επί της αντικειμενικής αξίας για υπεράκτιες εταιρίες οι οποίες έχουν υψηλή κυριότητα ή 

επικαρπία στα ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα 

 15% επί της αξίας του ακινήτου πληρώνουν εταιρίες που βρίσκονται στην Ελλάδα αλλά ανήκουν σε αλλοδαπές 
εταιρίες που δεν έχουν δραστηριότητα στην έδρα τους 

 3,5% φόρο επί της αξίας του ακινήτου, για εισοδήματα που προκύπτουν σε περίπτωση που το ακίνητο κατοικείται, 
ενοικιάζεται ή χρησιμοποιείται για κάποια άλλη δραστηριότητα 

 Φορολογία τόκων που καταβάλλονται σε υπεράκτιες εταιρίες: 40% φόρο, για αλλοδαπές εταιρίες οι 
οποίες δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένες στην Ελλάδα αλλά δικαιούνται τόκους από εισοδήματα 

 Φορολογία εισοδήματος από μεταβίβαση μετοχών: 5% παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την 
τεκμαρτή αξία τους, για μετοχές οι οποίες μεταβιβάζονται από μια εγχώρια Α.Ε. Εάν η μεταβίβαση 
πραγματοποιηθεί από αλλοδαπό πρόσωπο, δεν υπάρχει οφειλή φόρου 

 Φορολογία μελετών, σχεδίων και ερευνών: 10% παρακράτηση φόρου με βάση την συνολική 
ακαθάριστη αμοιβή, για υπεράκτιες εταιρίες οι οποίες αναλαμβάνουν την διεξαγωγή ερευνών χωρίς να 
έχουν μόνιμη έδρα στην Ελλάδα 

 



 Οι φορείς που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και του 
ξεπλύματος μαύρου χρήματος είναι οι ακόλουθοι: 

1. ΟΟΣΑ 

2. F.A.T.F 

3. E.F.S.F 

4. O.F.A.C 

5. Επιτροπή Της Βασιλείας 

6. Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Παράλληλα, στο διεθνές και κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος 
περιλαμβάνονται: 

1. Οι 40 Συστάσεις Του F.A.T.F. 

2. Η Σύμβαση Της Βιέννης 

3. Η Σύμβαση Του Στρασβούργου 

4. Η Διεθνής Σύμβαση Των Ηνωμένων Εθνών 

5. Η Οδηγία 91/308/ΕΟΚ 

6. Η Οδηγία 98/699/ΔΕΥ: Κοινή Δράση Της 3ης Δεκεμβρίου 1998 

7. Η Οδηγία 2001/500/ΔΕΥ: Απόφαση -Πλαίσιο της 26ης Ιουνίου 2001 

8. Η Οδηγία 2001/97/ΕΚ 

 

 



Το Ελληνικό νομοθετικό σύστημα θέσπισε τον νόμο  2331/1995, ο οποίος περιελάμβανε:  

όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που είχαν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στην αναγνώριση της ταυτότητας των πελατών(know your customer) και στην διατήρηση των στοιχείων αυτών 
για τουλάχιστον μία πενταετία  

Με τον νόμο αυτό για πρώτη φορά έγινε η εισαγωγή της έννοιας του οργανωμένου εγκλήματος στην ελληνική 
νομοθεσία, καθώς αποτελούσε σημαντικό κίνδυνο αποσταθεροποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

 

Εκτός από τον προαναφερθέν νόμο, θεσπίστηκαν και άλλοι παρόμοιοι νόμοι με αυτόν όπως ο νόμος 1990/1991 
και ο νόμος 2655/1998  

Με το νόμο 1990/1991 η Ελλάδα αποδέχτηκε του όρους της Σύμβασης της Βιέννης του 1988, οι οποία 
αφορούσε την διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών  

Με το νόμο 2655/1998 επικυρώθηκε η Σύμβαση του Στρασβούργου που αφορούσε την καταπολέμηση της 
παράνομης χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 



Όταν η τιμή διακίνησης των εισαγόμενων αγαθών στην εγχώρια αγορά είναι σχετικά υψηλή, σε αντίθεση με 
την αξία εισαγωγής τους η οποία είναι ελάχιστη τότε οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η τιμολόγηση των 
προϊόντων γίνεται σε κάποια υπεράκτια χώρα δικαιοδοσίας, με ευνοϊκό φορολογικό σύστημα έτσι ώστε η 
εταιρία να εμφανίσει μειωμένα κέρδη και χαμηλή φορολογική δαπάνη. Αφού ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία, 
στη συνέχεια το προϊόν παίρνει τον δρόμο του τελικού προορισμού του. Οι συναλλαγές αυτές 
χαρακτηρίζονται και ως "τριγωνικές συναλλαγές". 

Παράδειγμα τριγωνικών συναλλαγών: 

 Έστω "Α" η εταιρία που βρίσκεται σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αποτελεί τον αρχικό 
προμηθευτή μηχανολογικού εξοπλισμού της Ελληνικής εταιρίας.  

 Έστω "Β" η Ελληνική εταιρία, η οποία προμηθεύεται το εμπόρευμα της από την εταιρία "Α" και το διοχετεύει 
στην εγχώρια αγορά. 

 Έστω "Γ" η εταιρία αντιπροσώπευσης, η οποία δημιουργήθηκε από την Ελληνική εταιρία "Β" σε φορολογικό 
παράδεισο, ο οποίος βρίσκεται σε  κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης .  

 Έστω "Δ" η  offshore εταιρία, η οποία έχει κοινή έδρα με την εταιρεία "Γ" και έχει συσταθεί επίσης από την 
εταιρία "Β". 

 

 





Τα είδη των εταιριών που χρησιμοποιούνται για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι: 

1. Εταιρίες «Βιτρίνας» 

2. Εταιρίες «Φαντάσματα» 

3. Εικονικές Εταιρίες 

4. Εταιρίες «Ραφιού» 

5. Εταιρίες «Σφραγίδα» 

6. Συναλλαγές Στο Χρηματιστήριο 

Οι πιο διαδομένες μέθοδοι ξεπλύματος βρώμικου χρήματος είναι: 

1. Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίων(Εμβάσματα) 

2. Τυχερά Παιχνίδια 

3. Φιλανθρωπικά Ιδρύματα 

4. Επενδυτικές εταιρίες 

5. Σύστημα Hawala 

 



Οι υπεράκτιες εταιρίες και οι φορολογικοί παράδεισοι βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας 
οικονομίας και αυτό συμβαίνει διότι το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών συναλλαγών καθώς και του 
διεθνούς δανεισμού πραγματοποιούνται διαμέσου αυτών.  

Υπάρχουν πάνω από 60 φορολογικοί παράδεισοι στον κόσμο, οι πιο σημαντικοί από τους οποίους 
βρίσκονται στα κέντρα των πιο ισχυρών χωρών του πλανήτη.  

Το πρόβλημα που δημιουργείται από την ύπαρξη των φορολογικών παραδείσων είναι ότι στερούν 
πόρους και φορολογικά έσοδα άλλων κρατών. 

Τα κράτη τα οποία πλήττονται άμεσα από τον ρόλο των κέντρων δικαιοδοσίας, προσπαθούν να κάμψουν την 
ανάπτυξή τους χρησιμοποιώντας τακτικές δυσφημείς, υποστηρίζοντας ότι τα υπεράκτια κέντρα είναι τράπεζες 
παράνομων κεφαλαίων 

Τα κέντρα δικαιοδοσίας δεν προσφέρουν κατά αποκλειστικότητα φορολογικά κίνητρα και εχεμύθεια ως προς 
την ταυτότητα των συναλλασσόμενων, αλλά επεκτείνονται και σε πιο εξειδικευμένες επιχειρηματικές εργασίες.   

Οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα υπεράκτια κέντρα δεν απευθύνονται  αποκλειστικά σε μεγάλες εταιρίες ή 
μεγαλοεπενδυτές, αλλά και σε άτομα με περιορισμένα εισοδήματα τα οποία θέλουν είτε να αποφύγουν την πολύ 
υψηλή φορολόγηση, είτε να προστατέψουν τα κεφάλαια τους από την αστάθεια των αγορών, είτε να 
αντισταθμίσουν απώλειες σε απαξιωμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα χωρών υψηλής φορολόγησης 

 



Στις μέρες μας, το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργούν οι υπεράκτιες εταιρίες στην Ελλάδα είναι 
αυτό της υπερτιμολόγησης των προϊόντων (transfer pricing). Η πραγματική αξία των εισαγόμενων 
προϊόντων που έρχονται στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλή σε σύγκριση με την τελική τιμή πώλησης τους 
και αυτό συμβαίνει διότι συνήθως τιμολογούνται σε κάποιο υπεράκτιο κέντρο, έτσι ώστε η επιχείρηση να 
εμφανίσει μειωμένα κέρδη και χαμηλή φορολογική δαπάνη 

Οι αρμόδιες φορολογικές αρχές αδυνατούν να εντοπίσουν αυτές τις δραστηριότητες γιατί πρέπει να 
έχουν στα χέρια τους απτά στοιχεία ότι η Ελληνική επιχείρηση συνδέεται με την υπεράκτια. Αυτό 
συμβαίνει γιατί τις περισσότερες φορές η σχέση εγχώριας και υπεράκτιας εταιρίας και η συμμετοχή της 
μεν στο κεφάλαιο της δε, προστατεύεται δια μέσου της σύστασης εμπιστευμάτων  

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το κύκλωμα αυτό είναι τόσες πολλές και καλύπτουν ακόμα και τους 
απαιτητικούς επιχειρηματίες που θέλουν είτε να φοροδιαφύγουν, είτε να ξεπλύνουν βρώμικο χρήμα  

Οι νόμοι που ψηφίζουν διαρκώς οι κυβερνήσεις δεν φτάνουν, αλλά αποτελούν σίγουρα ένα βήμα προς 
τον περιορισμό του φαινομένου, στο βαθμό βέβαια που αυτό είναι εφικτό  

Θα πρέπει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να δρουν αποτελεσματικά και με αμεροληψία, έτσι ώστε σε 
συνδυασμό με την συνεργασία των κρατών ανά τον κόσμο να περιοριστεί το φαινόμενο αυτό που 
προκαλεί προβλήματα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην παγκόσμια οικονομία 

 




