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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

Στην σύγχρονη εποχή, το ταραχώδες και ασταθές πολιτικοοικονομικό περιβάλλον οδήγησαν 

στην δημιουργία και συντήρηση συστημάτων με μοναδικό στόχο την εύνοια και τον 

πλουτισμό των επιχειρήσεων. Στα πλαίσια των διαφόρων αποκαλύψεων που 

πραγματοποιούνται κατά καιρούς και που σχετίζονται με την πολιτική ζωή της χώρας, 

ακούγονται πολύ συχνά οι φράσεις "offshore εταιρίες" και "ξέπλυμα βρώμικου χρήματος". 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της λειτουργίας των υπεράκτιων 

εταιριών, των τριγωνικών  συναλλαγών και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, θέματα 

πολύ επίκαιρα δεδομένης της πολιτικοοικονομικής αναστάτωσης και αστάθειας που 

επικρατεί παγκοσμίως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1. Εισαγωγή 
 

Τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της πολιτικοοικονομικής αστάθειας που επικρατεί στην 

Ελλάδα, ακούγονται πολύ συχνά οι φράσεις "offshore εταιρίες" και "ξέπλυμα βρώμικου 

χρήματος". Η υπεράκτια εταιρία (offshore) είναι ένα πολύ έξυπνο νομικό εύρημα, το οποίο 

εφαρμόζεται παγκοσμίως από πολλές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αντικείμενο 

δραστηριοτήτων τους. Ο κάτοχος της υπεράκτιας εταιρίας μπορεί να μην είναι ορατός ως 

φυσικό πρόσωπο και κάτοχος της εταιρίας, αφού έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί άλλα 

άτομα, νομικά και μη, για τον εκπροσωπεύουν.  Η διατήρηση μιας υπεράκτιας εταιρίας δεν 

έχει ιδιαίτερα υψηλό κόστος, αφού τα μόνα έξοδα είναι τα χρήματα που πρέπει να καταβάλει 

ετησίως προς την χώρα φιλοξενίας.  

Ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους δημιουργίας των υπεράκτιων εταιριών είναι η 

αποφυγή της φορολογίας ή η εξασφάλιση πολύ ευνοϊκής φορολογίας κερδών ή άλλων 

περιουσιακών στοιχείων. Σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες υπάρχουν θεσμοί οι οποίοι 

προσδιορίζουν το ύψος των φορολογικών συντελεστών για κάθε κατηγορία περιουσιακού 

στοιχείου, είτε αυτό είναι προσωπικό είτε αποτελεί μέρος της περιουσίας μιας εταιρίας. Όταν 

αυξάνεται η κερδοφορία μιας εταιρίας ταυτόχρονα αυξάνονται και οι φόροι που πρέπει να 

πληρώσει. Επιπλέον η αύξηση της φορολογίας οφείλεται πολλές φορές και στα διαφορετικά 

φορολογικά καθεστώτα που επικρατούν στα κράτη φιλοξενίας, επηρεάζοντας σημαντικά την 

ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Το πιο σύνηθες φαινόμενο είναι η διπλή 

φορολόγηση κερδών ή μερισμάτων μιας μητρικής εταιρίας και των θυγατρικών της. Για 

παράδειγμα, τα κέρδη μιας θυγατρικής εταιρίας φορολογούνται στην χώρα όπου βρίσκεται 

εγκατεστημένη η εταιρία αυτή και όταν έρχεται η στιγμή τα κέρδη αυτά να επαναπατριστούν 

και να επιστρέψουν ουσιαστικά στην χώρα όπου βρίσκεται η  μητρική εταιρία φορολογούνται 

ξανά. Η διπλή φορολόγηση θα συνεχίσει να αποτελεί έναν κατασταλτικό παράγοντα στην 

ανάληψη της επιχειρηματικότητας, εάν δεν βρεθεί μια λύση μεταξύ των κρατών όσων αφορά 

την εναρμόνιση των φορολογικών τους καθεστώτων. 

Όπως γίνεται φανερό  η φορολογική επιβάρυνση πλήττει  σημαντικά την κερδοφορία των 

επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να στρέφονται όλο και περισσότερες  στην σύσταση 

υπεράκτιων εταιριών, οι οποίες κατά κανόνα χρησιμοποιούνται ως μέσο φοροδιαφυγής. Η 

φοροδιαφυγή αναφέρεται στην προσπάθεια του φορολογούμενου φυσικού προσώπου ή της 

οικονομικής μονάδας, να αποκρύψει την φορολογητέα ύλη με σκοπό να αποφύγει τον φόρο. 

Ωστόσο, υπάρχουν πολλές μορφές φοροδιαφυγής όπως είναι η φοροκλοπή, η μετακύλιση 

φόρου και η φοροαποφυγή, οι οποίες θα μελετηθούν εκτενέστερα στα επόμενα κεφάλαια. 

Παράλληλα, συμφώνα με τον Μελά (2008), οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές και η 

επίμονη άρνηση των κυβερνήσεων των χωρών να τους μειώσουν είναι η κύρια αιτία του 

προβλήματος. Η ύπαρξη των υπεράκτιων εταιριών δεν  αποτελεί πρόβλημα, αφού οι 
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επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να καταφεύγουν σε μικρούς φορολογικούς παραδείσους για να 

γλυτώνουν την βαριά φορολογία. Ως αποτέλεσμα της τακτικής αυτής θα είναι η συνεχής 

έξοδος κεφαλαίων από τα καταπιεστικά κράτη, τα οποία σίγουρα θα είναι τα μόνα "χαμένα" 

από την συνεχή απώλεια εσόδων.  

Στις μέρες μας η εμφάνιση των υπεράκτιων εταιριών παρουσιάζει ραγδαία αύξηση, με 

αποτέλεσμα να αποτελεί το πιο επίκαιρο θέμα. Η παγκοσμιοποίηση σε συνδυασμό με την 

κρίση που αντιμετωπίζουν πολλά κράτη ανά τον κόσμο, οδηγεί πολλούς επενδυτές και 

επιχειρηματίες στην ίδρυση υπεράκτιων εταιριών, προκειμένου να προστατέψουν τα 

κεφάλαια τους αλλά και να φοροδιαφύγουν. Το γεγονός αυτό οδηγεί πολλά κράτη του 

ΟΟΣΑ(Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) σε συνεργασία με το 

ΔΝΤ(Διεθνές Νομισματικό Ταμείο), στη λήψη μέτρων  που έχουν ως στόχο την πάταξη της 

φοροδιαφυγής.  

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της λειτουργίας των υπεράκτιων 

εταιριών, των τριγωνικών  συναλλαγών και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, θέματα 

πολύ επίκαιρα δεδομένης της πολιτικοοικονομικής αναστάτωσης και αστάθειας που 

επικρατεί παγκοσμίως. Ειδικότερα, τα ερευνητικά ερωτήματα που αναλύονται στην παρούσα 

εργασία είναι τα ακόλουθα: 

1. Ποιός είναι ο εννοιολογικός προσδιορισμός των υπεράκτιων εταιριών, τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, οι μορφές των υπεράκτιων εταιριών 

καθώς και η σύσταση και η διοίκησή τους 

2. Ποια είναι φορολογική αντιμετώπιση των υπεράκτιων εταιριών στην Ελλάδα, οι νόμοι 

που διέπουν τις δραστηριότητές τους, τα κριτήρια αναγνώρισής τους και οι η 

αντιμετώπισή τους από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές 

3. Ποια δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως "τριγωνική", ποια είναι η λειτουργία της και 

πως μια εταιρία υπερτιμολογεί τα εμπορεύματά της δια μέσου τριγωνικών 

συναλλαγών 

4. Πως πραγματοποιείται η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ποιά 

είναι τα στάδια που ακολουθούνται μέχρι το "βρώμικο" χρήμα να μετατραπεί σε 

νόμιμο, ποιές είναι οι εταιρίες που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αυτού του 

σκοπού και ποιές είναι οι μέθοδοι ξεπλύματος βρώμικου χρήματος 

5. Ποιοί είναι οι φορείς που συμβάλουν στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης των 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πως λειτουργεί το διεθνές και εθνικό 

κανονιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και 

ποίες μεταρρυθμίσεις οριστικοποίησαν την μορφή της σημερινής νομοθεσίας. 

 

Η εργασία ξεκινάει με την επισκόπηση της βιβλιογραφίας στο Κεφάλαιο 2. Στο Κεφάλαιο 3 

παρουσιάζεται ο ορισμός, η λειτουργία και τα διάφορα είδη υπεράκτιων εταιριών. Στο 

Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας και καταπολέμησης του 

ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Το κεφάλαιο 5 προχωρά στην ανάλυση των ειδικών 
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διαδικασιών-εφαρμογών που χρησιμοποιούν οι υπεράκτιες εταιρίες για το ξέπλυμα μαύρου 

χρήματος. Τέλος, στο Κεφάλαιο 6 περικλείονται τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2. Βιβλιογραφική επισκόπηση 
 

Είναι ευρύτερα γνωστό ότι η λειτουργία της αγοράς κεφαλαίων πραγματοποιείται υπό 

συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού. Οι ανακατατάξεις που πραγματοποιούνται διαρκώς σε 

διεθνές επίπεδο σε συνδυασμό με την άρση των περιορισμών στις επενδύσεις σε ξένα 

κεφάλαια, έχουν διευκολύνει αρκετά την διακίνηση και νομιμοποίηση χρημάτων τα οποία 

προέρχονται από απροσδιόριστες πηγές (Τραγάκης,1996). Πολλοί ερευνητές έχουν 

ασχοληθεί με τις αιτίες δημιουργίας των υπεράκτιων εταιριών, των φορολογικών παραδείσων 

καθώς και με το φαινόμενο της διακίνησης βρώμικου χρήματος δια μέσου αυτών, 

προσπαθώντας να απαντήσουν στο ερώτημα, για το αν η ύπαρξη και η σύσταση των 

υπεράκτιων εταιριών αποτελεί  νόμιμη πράξη. Στη συνέχεια του κεφαλαίου, παρατίθενται οι 

γνώμες πολλών συγγραφέων, οι οποίοι προσπαθούν να προσεγγίσουν το θέμα από 

διαφορετική σκοπιά ο καθένας.   

Ο Hampton (1996), ανέπτυξε ένα μοντέλο στο οποίο προσπαθούσε να εξηγήσει τους λόγους 

για τους οποίους οι κυβερνήσεις ήταν τόσο ανεκτικές στην ανάπτυξη των υπεράκτιων 

εταιριών, ξεκινώντας αρχικά από το Ηνωμένο Βασίλειο, συνεχίζοντας την έρευνα του σε 

περιοχές όπως τα νησιά Jersey και Isle of Man. Ο Hampton χρησιμοποιώντας το μαρξιστικό 

μοντέλο προσπάθησε να εξηγήσει την αυστηρή στάση που κρατούσαν, από την μία πλευρά 

το Ηνωμένο Βασίλειο όπου γινόταν η κύρια διακίνηση του βιομηχανικού κεφαλαίου και από 

την άλλη πλευρά η Αμερική.  

Επίσης, ο Hampton, το 1996, αναφέρει ότι η ύπαρξη των φορολογικών παραδείσων 

ενθαρρύνει ακόμα περισσότερο την διαφθορά. Το παραπάνω γεγονός οφείλεται στην εξέλιξη 

της τεχνολογίας η οποία σε συνδυασμό με το αυστηρό τραπεζικό απόρρητο των υπεράκτιων 

κέντρων και τις γρήγορες και εύκολες πλέον μετακινήσεις κεφαλαίων, οδηγεί στην βελτίωση 

της συνεργασίας μεταξύ των υπεράκτιων εταιριών, εφόσον δρουν μέσα σε ένα 

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, και κατά επέκταση στην ραγδαία αύξηση της διαφθοράς.  

Ο Hampton,το 1998, υποστήριξε ότι πολλές μικρές χώρες φιλοξενούν υπεράκτιες εταιρίες, 

και αυτό συμβαίνει γιατί έχουν "χαμηλή φορολογία, μινιμαλιστικά καθεστώτα και τραπεζικό 

απόρρητο παράγοντες που αποτελούν πόλο έλξης για τους επιχειρηματίες". Μάλιστα 

ορισμένες χώρες δικαιοδοσίας ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ποια θα είναι αυτή που θα 

προσφέρει τους ευνοϊκότερους όρους και θα προσελκύσει περισσότερους επενδυτές. Η ταχεία 

εξάπλωση του θεσμού των υπεράκτιων εταιριών οδήγησε τις περισσότερες διεθνείς χώρες 

στην αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων τους με σκοπό να αποφύγουν την δυσμενή 

φορολογία στις περισσότερες περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται. Η αδυναμία πολλών 

εθνικών κρατών να αναπτύξουν μηχανισμούς ώστε να αποφύγουν την φοροδιαφυγή ευνόησε 

το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο και όσους το διαθέτουν ώστε να ασκήσουν πίεση στις 

μικρότερες και ευπαθέστερες χώρες για να πετύχουν χαμηλότερη φορολογία των κεφαλαίων 
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τους. Το Jersey ήταν από το πρώτο νησί το οποίο εξελίχθηκε σε υπεράκτιο κέντρο και σε 

αυτό συνέβαλαν οι εξής παράγοντες: "η φορολογική ανεξαρτησία, η εγγύηση του Λονδίνου 

ότι τα κεφάλαια ήταν εξασφαλισμένα, η πολιτική σταθερότητα και το τραπεζικό απόρρητο". 

Η  μετατροπή του Jersey σε υπεράκτιο κέντρο είχε θετική επίδραση στην εξέλιξη της τοπικής 

οικονομίας.  

Τέλος, το 2003, ο Hampton  εξετάζει την σχέση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ της ανάπτυξης 

του τουρισμού και των υπεράκτιων εταιριών στα κέντρα υπεράκτιων δραστηριοτήτων. Πιο 

συγκεκριμένα, θεωρεί ότι η σχέση του τουρισμού με τις υπεράκτιες εταιρίες αποτελεί ένα 

προηγμένο παγκόσμιο φαινόμενο του καπιταλισμού, αλλά η σχέση τους χρειάζεται 

περαιτέρω διερευνήσει καθώς δεν μπορούν ακόμη να εξαχθούν σαφή συμπεράσματα. 

Ο Sharman (2008), προσπαθεί να προσεγγίσει το φαινόμενο των φορολογικών παραδείσων 

από την σκοπιά της πολιτικής επιστήμης. Πιο συγκεκριμένα προσπαθεί να δώσει μια εξήγηση 

στον τρόπο με τον οποίο οι μικρές ηπειρωτικές χώρες και τα νησιά ήταν σε θέση να 

υπερισχύσουν του ΟΟΣΑ, έναν ισχυρό συνασπισμό κρατών, στον οποίο συμπεριλαμβανόταν 

χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιαπωνία και άλλες. Ο Sharman 

αρχικά εξηγεί γιατί οι προαναφερθείσες χώρες δεν έλαβαν οικονομικά μέτρα κατά των 

φορολογικών παραδείσων. Στη συνέχεια εξηγεί πως τα μικρά υπεράκτια κέντρα 

αντιτάχθηκαν απέναντι στον ΟΟΣΑ, υποστηρίζοντας ότι παραβίαζε τα δικαιώματα τους, 

αφού προσπαθούσε να τους επιβάλλει όρους που δεν εφαρμόζονταν ούτε από τα ίδια τα 

κράτη-μέλη. Έτσι καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αποτυχία του ΟΟΣΑ στην πρόληψη των 

φορολογικών παραδείσων οφείλεται στην "ανταγωνιστική πολιτική την οποία ακολούθησε, η 

οποία ήταν μια πολιτική σύγκρουσης και αποκλεισμού και  σίγουρα  όχι συνεργασίας". 

Ο Shaxson (2011), προσπάθησε να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους "οι πλούσιοι 

γίνονται πλουσιότεροι, ενώ όλοι οι υπόλοιποι πληρώνουν φόρους". Αναλυτικότερα, ο 

συγγραφέας αναφέρει ότι σε όλον τον κόσμο υπάρχουν περισσότερα από 60 υπεράκτια 

κέντρα, τα σημαντικότερα εκ των οποίων δεν είναι "τροπικά νησιά με κοκοφοίνικες" , αλλά 

νησιά όπως το Σίτυ του Λονδίνου και το Μανχάταν της Νέας Υόρκης.  

Οι υπεράκτιες εταιρίες σύμφωνα με τον Shaxson βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας 

οικονομίας, αφού "πάνω από το 50% των εμπορικών συναλλαγών και του διεθνούς 

δανεισμού διεκπεραιώνεται δια μέσου αυτών". Κάθε μεγάλο οικονομικό γεγονός ή σκάνδαλο, 

συμπεριλαμβανομένης και της παγκόσμιας ύφεσης που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, έχει 

συνδεθεί με υπεράκτιες δραστηριότητες.  

Στην συνέχεια του βιβλίου του ο Shaxson κάνει μια εκτενή ανάλυση σχετικά με τα 

καταπιστεύματα και με τον τρόπο που λειτουργούν στην προσπάθεια να του να απαντήσει 

στο ερώτημα: "δεν πληρώνεις υπερβολικά μεγάλο τίμημα όταν παραχωρείς το περιουσιακό 

σου στοιχείο προκειμένου να αποφύγεις τη φορολογική επιβάρυνση;" . Πιο συγκεκριμένα, ο 

σκοπός του καταπιστεύματος είναι να "χειραγωγεί την ιδιοκτησία ενός περιουσιακού 

στοιχείου" καθώς αποτελεί έναν πολύ ισχυρό μηχανισμό, για  τον οποίο είναι εξαιρετικά 

δύσκολο να βρεθεί οποιοδήποτε δημοσιευμένο στοιχείο. "Όταν συστήνεται ένα 

καταπίστευμα, ο αρχικός ιδιοκτήτης ενός περιουσιακού στοιχείου το παραχωρεί θεωρητικά 
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σε αυτό". Μετά από αυτήν την διαδικασία ο καταπιστευματοδόχος γίνεται ο νόμιμος κάτοχος 

του περιουσιακού στοιχείου, όμως δεν μπορεί να αποκομίσει κάποιο περεταίρω όφελος από 

το περιουσιακό στοιχείο πέρα από τις προβλεπόμενες αμοιβές. Τα καταπιστεύματα 

επιτυγχάνουν δύο σκοπούς. Ο πρώτος σκοπός είναι ο διαχωρισμός των συστατικών της 

ιδιοκτησίας και ο δεύτερος σκοπός είναι η εχεμύθεια που προσφέρουν. Έτσι, ο ιδιοκτήτης 

μπορεί να φοροδιαφύγει αφού τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αποκρυφτούν. 

Ο  Palan (2006), αναφέρει ότι το μισά κεφάλαια του παγκοσμίου αποθέματος χρήματος 

περνούν μέσα από offshore εταιρίες. Ο συγγραφέας κάνει έρευνα σχετικά με τα νομικά κενά 

τα οποία υπάρχουν εσκεμμένα για σκοπούς της διεθνούς οικονομίας αλλά ενισχύονται και 

από τους κρατικούς φορείς. Επίσης, ερευνητικά αντικείμενα της μελέτης του αποτελούν οι 

φορολογικοί παράδεισοι, οι ζώνες μεταποίησης προς εξαγωγή, οι σημαίες ευκαιρίας καθώς 

και το e-commerce.  

Ο Palan πιστεύει ότι η ραγδαία ανάπτυξη και εξέλιξη των υπεράκτιων εταιριών διεθνώς 

οδηγεί στην δημιουργία μιας νέας κυρίαρχης αγοράς. Τα κράτη τα οποία έχουν ανακαλύψει 

τον τρόπο για να γράψουν δίκαιο το οποίο θα τους ευνοεί, το χρησιμοποιούν σαν εμπορικό 

τους πλεονέκτημα." Όμως, αυτή η εμπορευματοποίηση της εθνικής κυριαρχίας υπονομεύει τη 

νομιμότητα του κράτους και υποστηρίζει μια μορφή νομαδικού καπιταλισμού".  

Ο Morriss (2010), δίνει μια διαφορετική ερμηνεία για την ύπαρξη των υπεράκτιων εταιριών. 

Ο Morriss παρουσιάζει την θετική πλευρά της ύπαρξης των υπεράκτιων εταιριών, 

υποστηρίζοντας ότι αποτελούν σημαντικό κομμάτι της οικονομίας διεθνώς, παρόλο που το 

όνομα τους έχει συνδεθεί πολλές φορές με παράνομα γεγονότα, με ξέπλυμα βρώμικου 

χρήματος και με την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 

Ο συγγραφέας, επικεντρώνεται στα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τις υπεράκτιες 

δικαιοδοσίες, όπως είναι η απλούστευση των άμεσων ξένων επενδύσεων οι οποίες 

δημιούργησαν ευκαιρίες ανάπτυξης σε χώρες με αδύναμα χρηματοπιστωτικά συστήματα, 

εξασφαλίζοντάς τους πρόσβαση στο παγκόσμιο κεφάλαιο. Περαιτέρω ωφέλειες των 

υπεράκτιων κέντρων δικαιοδοσίας είναι η νομική και οικονομική προστασία και το 

κανονιστικό πλαίσιο ανταγωνισμού και αποφυγής διπλής φορολόγησης. Καταλήγοντας, ο 

Morriss υποστηρίζει ότι θα πρέπει να επιτρέπεται στα υπεράκτια κέντρα να "ανθίσουν", 

καθώς η συμβολή τους στην παγκόσμια οικονομία είναι σημαντική.  

 Ο Woodward (2006), διερεύνησε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ 

για την πάταξη του επιβλαβούς φορολογικού ανταγωνισμού και το πως αυτό θα επηρεάσει τα 

μικρά νησιωτικά υπεράκτια κέντρα. Ορισμένοι υποστήριζαν ότι αν ληφθούν κάποια μέτρα 

υπάρχει φόβος οι περιοχές αυτές ακόμα και να εξαφανιστούν. Ωστόσο η άποψη αυτή με το 

πέρασμα των χρόνων έχει εκλείψει και ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η συνεργασία των δύο 

αντίθετων πλευρών τελικά μπορεί να μην είναι και τόσο κακή ιδέα. 

Ο  Schmitt  (2008), υποστήριξε ότι η Αμερική δεν αποτελεί πλέον μια ασφαλή χώρα για να 

επενδύσει ή να αποταμιεύσει ένας επενδυτής τα χρήματά του. Πάνω από το 60% των 

κεφαλαίων Αμερικανών πολιτών βρίσκονται σε υπεράκτια κέντρα όπως το Ντουμπάι, το 

Χονγκ Κονγκ, η Ελβετία, το Λιχτενστάιν και ο Παναμάς. Έτσι ο συγγραφέας στηρίζει την 
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άποψη ότι πρέπει να υπάρχουν φορολογικοί παράδεισοι και στο βιβλίο του γράφει 

ουσιαστικά έναν συμβουλευτικό οδηγό για όσους ενδιαφέρονται να ιδρύσουν υπεράκτιες 

εταιρίες και θέλουν να προστατέψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, να εξασφαλίσουν 

φορολογικές απαλλαγές και να διατηρήσουν την ανωνυμία τους με νόμιμο τρόπο.   

Ο  Jeffrey (2003), περιγράφει  την διαδρομή που ακολουθούν  το βρώμικο χρήμα, τα 

προϊόντα απάτης και τα ναρκωτικά μέχρι να φτάσουν στα νησιά της Καραϊβικής όπου οι 

ιδιοκτήτες των υπεράκτιων εταιριών, αποταμιεύουν τα χρήματα που εξασφαλίζουν από 

τέτοιου είδους δραστηριότητες. Όπως αναφέρει ο συγγραφέας σε αυτό το "παιχνίδι" 

συμμετέχουν ισχυρές πολιτικές δυνάμεις, κυβερνητικοί πράκτορες, μεγάλες επιχειρήσεις 

ακόμα και τρομοκράτες. Ο Jeffrey ως επί το πλείστον εκθέτη και τον Καναδά και τον 

κεντρικό ρόλο που παίζει στην διακίνηση των χρημάτων της παραοικονομίας. Καταλήγοντας, 

αναφέρει ότι ο κόσμος των φορολογικών παραδείσων είναι ένας κόσμος όπου "οι ιδρυτές των 

μεγαλύτερων εταιρικών κολοσσών και οι εγκληματίες μπορούν να ζουν δίπλα-δίπλα έχοντας 

δημιουργήσει μια βιτρίνα ώστε να νομιμοποιήσουν όλων των ειδών τις δραστηριότητές 

τους". 

Τέλος, ο ΟΟΣΑ (1998) με την σειρά του προσπάθησε να ερμηνεύσει το φαινόμενο των 

φορολογικών παραδείσων αποδίδοντάς τους τρία χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Το πρώτο 

γνώρισμα είναι ότι ο φορολογικός παράδεισος δεν επιβάλει φορολογία ή αν επιβάλει είναι 

πολύ χαμηλή έως και μηδενική. Το δεύτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι ότι δεν 

ανταλλάσει πληροφορίες που έχουν σχέση με την φορολογία των κεφαλαίων που βρίσκονται 

στον εκάστοτε φορολογικό παράδεισο.  Το τελευταίο γνώρισμα είναι το τραπεζικό απόρρητο, 

δηλαδή ο αποκλεισμός στην διέρρευση πληροφοριών που αφορούν την προέλευση των 

κεφαλαίων. Λίγα χρόνια αργότερα το Government Accountability Office(GAO) πρόσθεσε 

στα παραπάνω χαρακτηριστικά και το γεγονός ότι ο ιδρυτής της υπεράκτιας εταιρίας και 

καταθέτης του κεφαλαίου σε κάποιο φορολογικό παράδεισο δεν είναι υποχρεωτικό να 

διαμένει στο συγκεκριμένο υπεράκτιο κέντρο. 

Σε αυτό το σημείο σκόπιμο θεωρείται να αναφερθούν και  Έλληνες αρθρογράφοι και 

συγγραφείς που έχουν ασχοληθεί με το θέμα το οποίο εξετάζεται. 

Ο Μελάς (2008), προσεγγίζει το θέμα της "τοποθέτησης ελληνικών κεφαλαίων σε υπεράκτιες 

δραστηριότητες", εξηγώντας, αρχικά, ότι οι κυριότερες αιτίες πηγάζουν από την υπερβολική 

φορολόγηση των κερδών των επιχειρήσεων και των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων. 

Επιπλέον, ένα ακόμα ζήτημα είναι το θέμα της διπλής φορολόγησης των κερδών, γιατί 

κάποια κράτη φορολογούν τα κέρδη με βάση την χώρα απόκτησής τους αλλά και με βάση 

την ιθαγένεια. Επίσης, ο Μελάς αναλύει τον ρόλο που παίζουν τα υπεράκτια κέντρα στην 

διακίνηση και στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει ότι υπάρχουν 

τρία στάδια με βάση τα οποία ολοκληρώνεται η διαδικασία και αυτά είναι: η τοποθέτηση, το 

στοίβαγμα και η μετατροπή του βρώμικου χρήματος σε καθαρό. Για την καταπολέμηση του 

ξεπλύματος του βρώμικου χρήματος, δια μέσου των φορολογικών παραδείσων, γίνονται 

προσπάθειες από τον ΟΟΣΑ, ώστε μέσα από την οικονομική επίβλεψη το φαινόμενο να 

αρχίσει σταδιακά να μειώνεται, αφού δεν είναι δυνατό να εξαλειφθεί πλήρως. Στη συνέχεια, 

σύμφωνα με τον Μελά αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους μια επιχείρηση ή οποιοδήποτε 



11 
 

άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο οδηγείται στην ίδρυση μιας υπεράκτιας εταιρίας και αυτοί 

αναλύονται σε  "γενικούς φορολογικούς λόγους, σε φορολογία επί των κερδών των 

επιχειρήσεων, σε φορολογία επί μεταβιβάσεως περιουσίας λόγω χαριστικής ή επαχθούς 

αιτίας, σε τεκμήρια επί αγοράς ακινήτων, σε μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης μέσω 

χρηματοδότησης, σε αποφυγή δεσμεύσεων ατομικής περιουσίας, σε αποφυγή της εργατικής 

και ασφαλιστικής νομοθεσίας". Τέλος, ο συγγραφέας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι 

ανεπτυγμένες οικονομίες δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στην επίδραση των υπεράκτιων 

εταιριών. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, οι περισσότερες  υπεράκτιες εταιρίες συστάθηκαν 

για να προστατέψουν και να εξασφαλίσουν την ανωνυμία των ιδιοκτητών ακινήτων πολύ 

μεγάλης αξίας. Ωστόσο, σήμερα οι περισσότερες υπεράκτιες εταιρίες εξυπηρετούν 

ενδοομιλικές συναλλαγές. 

Ο Κακαράς (2008), δίνει τον δικό του ορισμό για υπεράκτια εταιρία, τον οποίο διατυπώνει ως 

εξής: "Η υπεράκτια εταιρία (Offshore) είναι νομικό εύρημα παγκόσμιας εφαρμογής, που 

παρέχει τη νομότυπη ευχέρεια στον ιδιοκτήτη της, να κρύβει  περιουσία οποιασδήποτε 

προέλευσης και είδους. Είναι αποδεκτή από όλα τα κράτη του κόσμου, χρησιμοποιείται και 

από κυβερνήσεις και από ιδιώτες. Ο κάτοχός της μπορεί να μην είναι ορατός, αφού τίποτα 

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

ιδιοκτήτη μία άλλη υπεράκτια, ή ένα δικηγόρο, ή οποιοδήποτε πρόσωπο της απόλυτης 

εμπιστοσύνης του (αχυράνθρωπο) με την προϋπόθεση να ελέγχεται από αυτόν". Στην 

συνέχεια του βιβλίου του περιγράφει τα βήματα για την σύσταση της υπεράκτιας εταιρίας 

καθώς και την νομική διαδικασία που ακολουθείται. Επισημαίνει, ότι στην Ελλάδα οι 

περισσότερες υπεράκτιες εταιρίες που λειτουργούν αφορούν την ιδιοκτησία πολυτελών 

ακινήτων, καθώς και σκαφών ιδιωτικής χρήσης αλλά και ναυτιλιακών εταιριών για την 

κάλυψη των πλοίων τους.  

Ο Δημήτραινας (2002), ασχολήθηκε και αυτός με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αλλά από 

την νομική πλευρά, συμπεραίνοντας ότι η νομιμοποίηση των εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες παρουσιάζεται ως ένα δευτερεύον φαινόμενο, το οποίο οφείλεται στα 

υπέρογκα κέρδη που προκύπτουν από την οργανωμένη εγκληματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, 

το άτομο το οποίο οργάνωσε όλη αυτήν την παράνομη δραστηριότητα, κάποια στιγμή θα 

αναζητήσει ασφαλείς τρόπους να διοχετεύσει τα χρήματα που αποκόμισε, ώστε να 

περιέλθουν στην δικαιοδοσία του και να μπορέσει να τα εκμεταλλευτεί όπως ο ίδιος επιθυμεί. 

Έτσι, δια μέσου των offshore εταιριών και μετά από κάποια διαδοχικά στάδια καταφέρνει να 

νομιμοποιήσει τα χρήματα αυτά.  

Συμπερασματικά, η δραστηριότητα των υπεράκτιων εταιριών καθώς και το ξέπλυμα 

βρώμικου χρήματος που διενεργείται δια μέσου αυτών, έχει προκαλέσει ποικίλες συζητήσεις 

και αντιδράσεις, αφού αποτελεί ένα σημαντικό οικονομικό και πολιτικό ζήτημα. Οι 

υπεράκτιες εταιρίες γνωρίζουν τόσο μεγάλη άνθιση που παραπάνω από το μισό των 

οικονομικών πράξεων συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτές. Αυτό το γεγονός και μόνο αρκεί 

για να καταλάβει κάποιος τις διαστάσεις του  φαινομένου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3. Υπεράκτιες Εταιρίες (offshore) 
 

3.1 Εισαγωγή Στις Υπεράκτιες Εταιρίες 

 

3.1.1 Ο Εννοιολογικός Προσδιορισμός Των Υπεράκτιων Εταιριών  Και Τα Κριτήρια 

Ίδρυσής Τους 

 

Τα τελευταία χρόνια, η μεγάλη εξέλιξη στον επιχειρηματικό χώρο σε συνδυασμό με την 

ραγδαία ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου καθώς και με το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, 

έχουν εντείνει τις προσπάθειες πολλών μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων να 

επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους και να διεθνοποιηθούν. Όμως, στην προσπάθεια τους 

αυτή αντιμετωπίζουν πολλούς κινδύνους, ένας από τους οποίους είναι και ο φορολογικός 

κίνδυνος στον οποίο εκτίθενται εξαιτίας της λειτουργίας τους σε διαφορετικά φορολογικά 

καθεστώτα. Για τον παραπάνω λόγο, το διεθνές σύστημα επινόησε το θεσμό των 

"Υπεράκτιων Εταιριών" ή διαφορετικά "Offshore companies", όρος ο οποίος χρησιμοποιείται 

από  την παγκόσμια κοινότητα.  

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. Κύριος σκοπός δημιουργίας μιας 

υπεράκτιας εταιρίας είναι η επίτευξη της χαμηλότερης δυνατής φορολογίας των διεθνών 

δραστηριοτήτων του ιδιοκτήτη της. Γενικότερα, έχει δημιουργηθεί μια παραφιλολογία γύρω 

από τους σκοπούς σύστασης των υπεράκτιων εταιριών, οι οποίοι μπορεί να αφορούν την 

απόκρυψη ή συγκάλυψη εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όπως είναι το ξέπλυμα 

βρώμικου χρήματος, το λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών και άλλοι λόγοι, οι οποίοι 

μπορεί σε ένα βαθμό να υφίστανται, όμως κανένας δεν μπορεί να αναφερθεί με σιγουριά σε 

αυτούς. Στην Ελληνική κοινότητα ο ορισμός που αποδίδεται για τις υπεράκτιες εταιρίες 

αναφορικά με την φορολογία εισοδήματος είναι ο ακόλουθος: "ως εξωχώρια εταιρία 

εννοείται η εταιρία που έχει την έδρα της σε αλλοδαπή χωρά και με βάση την νομοθεσία της 

δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε άλλες χώρες και απολαμβάνει ιδιαίτερα ευνοϊκής 

φορολογικής μεταχείρισης".
1
 

  

Μία  υπεράκτια εταιρία διαφέρει σε δύο κυρίως σημεία από άλλες αλλοδαπές (on shore 

companies) εταιρίες. Πρόκειται για την εξ ορισμού διάσταση μεταξύ του τόπου όπου ιδρύεται 

αλλά και του τόπου που λειτουργεί καθώς και στην επιλογή δικαίου του κράτους ιδρύσεως 

                                                           
1
 Ν. 2238/1994,Άρθρο 31,παρ.1 
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που μπορεί να χαρακτηρίζεται ως φορολογικός παράδεισος (Λεοντάρης,2004). Ως 

φορολογικοί παράδεισοι χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο χώρες στις οποίες λειτουργεί 

ιδιαίτερα χαμηλή φορολογία για τις ξένες εταιρίες που έχουν την έδρα τους σε άλλες χώρες  

παρέχοντας ταυτόχρονα πλήρη εχεμύθεια (Δουβής,2008). 

 

Τέλος, για να θεωρηθεί μία εταιρία υπεράκτια, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει 

να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια(Company Law Theory, 2004): 

 

1. Η υπεράκτια εταιρία πρέπει να συστήνεται  σύμφωνα με τους νόμους και τους 

κανονισμούς των δικαιοδοσιών των υπεράκτιων εταιρειών. 

2. Η υπεράκτια εταιρία είναι απαραίτητο να έχει την έδρα της σε κάποια από τις χώρες 

οι οποίες θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι. 

3. Οι  δραστηριότητες της υπεράκτιας εταιρίας θα πρέπει να διενεργούνται αποκλειστικά 

εκτός της χώρας εγκατάστασής της, δηλαδή σε κάποιο από τα φορολογικά καταφύγια, 

και συνεπώς όλα τα εισοδήματα της να προέρχονται  αποκλειστικά και μόνο από τις 

εργασίες της στο εξωτερικό. 

4. 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, 

αλλά παρόλα αυτά της δίνεται η δυνατότητα να διοικείται και να έχει μόνιμη 

εγκατάσταση στην παραπάνω χώρα.   

Επιπρόσθετα, σκόπιμο θα ήταν να αναφερθούμε και στα κριτήρια επιλογής της 

καταλληλότερης χώρας δικαιοδοσίας με βάση της οποίας ιδρύεται η υπεράκτια εταιρία, τα 

οποία είναι τα ακόλουθα: 

 Η χώρα της δικαιοδοσίας θα πρέπει να χαίρει πολιτικής και οικονομικής 

σταθερότητας 

 Η νομοθεσία της χώρας δικαιοδοσίας θα πρέπει να είναι ευέλικτη 

 Θα πρέπει να παρέχονται φορολογικές διευκολύνσεις στους επιχειρηματίες που 

επιλέγουν την συγκεκριμένη χώρα για να εγκαταστήσουν την υπεράκτια εταιρία τους 

 Θα πρέπει η χώρα δικαιοδοσίας να έχει υπογράψει  "συμβάσεις αποφυγής διπλής 

φορολόγησης" με άλλες χώρες που λειτουργούν, επίσης, ως φορολογικοί παράδεισοι   

 Η χώρα δικαιοδοσίας θα πρέπει να παρέχει απόρρητο, όσων αφορά τις 

δραστηριότητες των επιχειρήσεων που την επιλέγουν ως έδρα εγκατάστασής τους. 
2
 

 

3.1.2 Ιστορική Αναδρομή Των Υπεράκτιων Εταιριών 

 

Όπως αναφέραμε παραπάνω, το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης , η ταχύτατη ανάπτυξη του 

διεθνούς εμπορίου, που εκτυλίχτηκε με το τέλος του Β' Παγκοσμίου πολέμου, καθώς και οι 

                                                           
2
 www.offshoregreece.eu 
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εξελίξεις που πραγματοποιήθηκαν παγκοσμίως την τελευταία εικοσαετία συνέβαλλαν  στην 

εκτόξευση της  δημιουργίας υπεράκτιων εταιριών. Προς αυτήν την κατεύθυνση συνέβαλλαν 

με τον τρόπο τους, αφενός  η σταδιακή απελευθέρωση της διακίνησης κεφαλαίων σε 

παγκόσμιο επίπεδο και αφετέρου η μείωση των εμποδίων στην διακίνηση συναλλάγματος.   

Ως ακολούθως, ενώ μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα τα υπεράκτια κέντρα χρησιμοποιούνταν 

κυρίως για την αποφυγή φορολόγησης των  φυσικών προσώπων, φτάνοντας στο τέλος του 

20ου αιώνα διαπιστώνουμε ότι τα συγκεκριμένα κέντρα άρχισαν να χρησιμοποιούνται κατά 

κόρων από εταιρίες οι οποίες ήθελαν μηδενική φορολόγηση ή μεταφορά μεγάλων κεφαλαίων 

από "γκρίζες" πηγές. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με στοιχεία του 

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου(ΔΝΤ), το 2001, η συνολική αξία των συγκεκριμένων 

κεφαλαίων ανερχόταν σε 5 τρισεκατομμύρια  δολάρια, ενώ το  2008 το μέγεθος αυτό 

υπερδιπλασιάστηκε φτάνοντας  τα 11,5 τρισεκατομμύρια  δολάρια. Παρόλα αυτά σύμφωνα 

με το ίδρυμα ερευνών για φορολογικά ζητήματα   Tax Justice Network (TJN), τα ποσά αυτά  

δεν αποδίδουν με ακρίβεια την αληθινή πλευρά  του φαινομένου, διότι είναι δύσκολο να 

προσεγγιστεί με ακρίβεια το ύψος των κεφαλαίων που έχουν μεταφερθεί στους φορολογικούς 

παράδεισους.
3
 

 

Έτσι, ουσιαστικά πραγματοποιήθηκε και η επέκταση των υπεράκτιων κέντρων, από τα μικρά 

νησιά όπως η Καραϊβική, οι Βερμούδες και οι Μπαχάμες , σε ηπειρωτικές χώρες, όπως το 

Λιχνενστάιν, το Λουξεμβούργο, η Ουγγαρία, η νότια Αμερική, η δυτική Ευρώπη  και πολλές 

άλλες περιοχές. Στις μέρες μας, οι υπεράκτιες συναλλαγές έχουν επεκταθεί σε τέτοιο βαθμό 

που έχουν δημιουργηθεί πολυάριθμα υπεράκτια κέντρα σε όλον τον κόσμο ο αριθμός των 

οποίων αυξάνεται συνεχώς, εάν συνυπολογίσει κανείς το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που 

εκδηλώνεται λόγω των ελκυστικών υπηρεσιών που παρέχουν. 

 

Κάνοντας μία βαθύτερη ενδοσκόπηση των λόγων δημιουργίας αυτών των υπεράκτιων 

κέντρων παρατηρούμε ότι ένας από τους σημαντικότερους λόγους ήταν η ανάγκη επιβίωσης 

και γρήγορης ανάπτυξης μικρών κρατών, χωρίς οικονομικούς πόρους, τα οποία 

δυσκολεύονταν να παραμείνουν ανεξάρτητα και να διατηρήσουν την οικονομική τους 

αυτοτέλεια. Για την διασφάλιση της επιβίωσής τους, τα κράτη αυτά προσέγγισαν αλλοδαπούς 

επιχειρηματίες και τους προέτρεψαν να χρησιμοποιήσουν τα εδάφη τους για την συνέχιση 

των οικονομικών δραστηριοτήτων τους, προσφέροντάς τους δελεαστικές διευκολύνσεις όσων 

αφορά φορολογικές και εργατικές απαλλαγές. Το αποτέλεσμα ήταν ευεργετικό για τα κράτη 

αυτά, διότι υπήρξε εισροή συναλλάγματος, δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας και 

γενικότερα αναδιοργανώθηκε η οικονομία τους σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με 

παράλληλη επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.  

Την τακτική των μικρών αυτών κρατιδίων μιμήθηκαν και μεγαλύτερα κράτη τα οποία δεν 

είχαν ιδιαίτερα δημοσιονομικά προβλήματα αλλά αποτέλεσαν  φορολογικούς παραδείσους  

για πολλές επιχειρήσεις, για καθαρά κερδοσκοπικούς λόγους. Έτσι, φτάνοντας στο σήμερα 

αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πολυάριθμα κράτη τα οποία δίνουν την δυνατότητα στους 

                                                           
3
 www.taxheaven.gr 



15 
 

επιχειρηματίες να δημιουργήσουν την δική τους υπεράκτια εταιρία και να εκμεταλλευτούν τα 

οφέλη που μπορεί να τους προσφέρει η χώρα δικαιοδοσίας που θα επιλέξουν (Δουβής, 2008). 

 

3.1.3 Η Σύσταση Των Υπεράκτιων Εταιριών 

 

Σύσταση 

Η διαδικασία σύστασης μιας υπεράκτιας εταιρίας αναλαμβάνεται από εξουσιοδοτημένα 

νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία συνήθως είναι εξειδικευμένοι επιχειρησιακοί σύμβουλοι. 

Για την ίδρυση της εταιρίας απαιτείται από τους εκάστοτε ενδιαφερομένους να συντάξουν 

και να υπογράψουν ένα ιδιωτικό ιδρυτικό έγγραφο το οποίο  επέχει θέση καταστατικού. Στη 

συνέχεια το έγγραφο αυτό κατατίθεται στο μητρώο εταιριών της χώρας δικαιοδοσίας και 

επικυρώνεται από την αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση που η εταιρία είναι ανώνυμη το ιδρυτικό 

έγγραφο θα πρέπει να συνταχθεί και να θεωρηθεί συμβολαιογραφικά. Μετά την έγκριση του 

ιδρυτικού εγγράφου από την αρμόδια αρχή εκδίδεται το πιστοποιητικό ιδρύσεως της εταιρίας. 

Έπειτα, επιλέγεται το όνομα με το οποίο θα γίνει η εγγραφή της εταιρίας, εφόσον γίνει 

έλεγχος ύπαρξης άλλης εταιρίας με την ίδια ονομασία και διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κάποιο 

πρόβλημα ως προς την επιλογή του. Το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο 

για την σύσταση της εταιρίας φροντίζει, επίσης, για την καταβολή του αρχικού τέλους 

σύστασης καθώς και για τα υπόλοιπα ποσά που πρέπει να καταβάλλονται κατά την διάρκεια 

του έτους προκειμένου η εταιρία να διατηρήσει την νομική της υπόσταση. 

 

Τα έγγραφα σύστασης 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη μιας υπεράκτιας εταιρίας 

είναι τα ακόλουθα: 

 Το έγγραφο ιδρύσεως της εταιρίας, το οποίο είναι επίσης γνωστό και ως Articles of 

incorporation ή ως Memorandum of association, ανάλογα με την νομοθεσία την οποία 

ακολουθεί η εκάστοτε εταιρία, η οποία μπορεί να είναι Αμερικανική ή Βρετανική. Το 

έγγραφο αυτό αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο της ύπαρξης της υπεράκτιας εταιρίας, 

αφού περιέχει πληροφορίες όπως το όνομα της εταιρίας, τον αριθμό και τον τύπο των 

μετοχών, τον σκοπό σύστασης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες που σχετίζονται 

με την δραστηριότητα της επιχείρησης. 

 Ο εσωτερικός κανονισμός, ο οποίος περιλαμβάνει τους κανόνες λειτουργίας της 

εταιρίας και είναι επίσης γνωστός ως By-laws ή ως Articles of association. Ο 

εσωτερικός κανονισμός της υπεράκτιας εταιρίας καθορίζει τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις των μετόχων που συμμετέχουν σε αυτήν και μπορεί να τροποποιηθεί με 

απόφαση του Δ.Σ. ή με απόλυτη πλειοψηφία των μετόχων της εταιρίας. 

 Οι μετοχές που αναλογούν στον κάθε μέτοχο ή τα σχετικά πιστοποιητικά των 

μετόχων. 
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 Η σφραγίδα της εταιρίας 

 Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. της εταιρίας. 

 

Μετοχές 

Η έκδοση μετοχών δεν είναι υποχρεωτική και δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 

νομιμότητας ή μη ενός υπεράκτιου σχήματος. Το μετοχικό κεφάλαιο των υπεράκτιων 

εταιριών χωρίζεται σε ανώνυμες μετοχές ή σε ονομαστικές μετοχές, ανάλογα με την 

νομοθεσία που ισχύει στην χώρα δικαιοδοσίας. Στο καταστατικό επίσης μπορεί να 

προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης και διαφορετικών τύπων μετοχών όπως κοινές, 

προνομιούχες, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι μετοχές οι οποίες έχουν εκδοθεί από τον 

πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνήθως ανώνυμες και έχουν την επισήμανση 

"Στον φέροντα". Ο ιδιοκτήτης των μετοχών είναι εκείνος που ελέγχει την περιουσία της 

εταιρίας, φυλάσσει τις μετοχές σε θυρίδα στην τράπεζα ή ακόμα και σε χρηματοκιβώτιο στο 

σπίτι του, αναλόγως πόσο θέλει να τις προστατέψει ώστε να τις μεταβιβάσει, να τις πουλήσει 

ή να τις χρησιμοποιήσει όπως εκείνος επιθυμεί (Κακαράς,2008). 

 

Εταιρικό κεφάλαιο 

Το ύψος του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου για την σύσταση μιας υπεράκτιας 

εταιρίας καθορίζεται συνήθως από την νομοθεσία της χώρας δικαιοδοσίας, αλλά στις 

περισσότερες περιπτώσεις είναι ένα σχετικά μικρό ποσό. Το εταιρικό κεφάλαιο θεωρείται 

καταβεβλημένο κατά την ίδρυση της υπεράκτιας εταιρίας και δεν είναι απαραίτητο να 

εξακριβωθεί η καταβολή του από τις εποπτικές αρχές της χώρας. Σε αρκετές χώρες υπάρχει 

σχετική νομοθεσία η οποία επιτρέπει το μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών να έχει καταβληθεί 

είτε σε είδος, είτε σε νόμισμα διαφορετικό από το εγχώριο νόμισμα της χώρας δικαιοδοσίας.
4
   

 

 3.1.4 Οι Χρήσεις Των Υπεράκτιων Εταιριών 

 

Οι ιδιοκτήτες υπεράκτιων εταιριών μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια υπεράκτια εταιρία για 

ποικίλους λόγους οι οποίοι εξαρτώνται από το είδος των δραστηριοτήτων τους. Έτσι θα 

μπορούσαμε να διαχωρίσουμε τις χρήσεις των offshore εταιριών σε νόμιμες και σε 

παράνομες.  

Μερικές από τις πλέον γνωστές νόμιμες χρήσεις των εταιριών αυτών είναι για εμπορικούς 

σκοπούς, για εισαγωγικές και εξαγωγικές δραστηριότητες. Με αυτόν τον τρόπο μια 

υπεράκτια εταιρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ενδιάμεση εταιρία μεταξύ  μητρικής 

εταιρίας και τρίτων εταιριών. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκρυψη της 

                                                           
4
 http://www.offshorecompany.gr 
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πραγματικής ταυτότητας, ατόμων τα οποία έχουν αγοράσει μετοχές από το χρηματιστήριο ή 

έχουν κάνει επενδύσεις και δεν επιθυμούν να εμφανίζονται ως δικαιούχοι. Επιπλέον, 

συνηθίζεται να χρησιμοποιούνται ευρύτατα για την απόκρυψη κατοχής θαλαμηγών ή άλλων 

αντικειμένων αξίας για λόγους φοροαποφυγής και το ίδιο ισχύει για την αγορά, κατοχή ή 

μεταβίβαση ακινήτων υψηλής αξίας. Τέλος, χρησιμοποιούνται για την σύσταση ναυτιλιακών 

εταιριών και εταιριών πνευματικής ιδιοκτησίας και παροχής υπηρεσιών. 
5
 

Ωστόσο, υπάρχει μια συνεχώς αυξανόμενη τάση χρήσης των υπεράκτιων εταιριών για 

παράνομες δραστηριότητες. Σε αυτές τις δραστηριότητες περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, η φοροδιαφυγή, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και η συγκάλυψη απάτης στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η απάτη των επενδυτών. 
6
 

 

3.1.5 Τα Πλεονεκτήματα Των Υπεράκτιων Εταιριών 

 

Το κυριότερο γνώρισμα των υπεράκτιων εταιριών είναι το τρίπτυχο της εξοικονόμησης 

χρήματος, της ταχύτητας και της εχεμύθειας (Παμπούκης,2001). Τα στοιχεία αυτά δεν 

αποτελούν τα αποκλειστικά κίνητρα  για τα οποία ένας επιχειρηματίας προχωρά στην 

σύσταση μιας υπεράκτιας εταιρίας. Απώτερος σκοπός της σύστασης των εταιριών αυτών 

είναι η συσσώρευση κεφαλαίων σε μία χώρα δικαιοδοσίας η οποία παρέχει μια σειρά από 

νομικά, οικονομικά και φορολογικά κυρίως προνόμια. Τα βασικά πλεονεκτήματα σύστασης 

offshore εταιριών είναι τα ακόλουθα: 

 Ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους που οδηγεί έναν επιχειρηματία στην σύσταση 

μιας υπεράκτιας εταιρίας και ο οποίος αποτελεί και ένα από τα σημαντικότερα 

πλεονεκτήματα ύπαρξης των εταιριών αυτών είναι η φοροαποφυγή. Η απόκτηση και 

διατήρηση περιουσιακών στοιχείων μέσα από υπεράκτιες δραστηριότητες δεν 

επιβαρύνεται με τεκμήρια και ο ιδιοκτήτες δεν χρειάζεται να αποδείξει την πηγή 

προέλευσης των χρημάτων με τα οποία απέκτησε τα περιουσιακά στοιχεία εφόσον δεν 

ισχύει το "πόθεν έσχες" στις χώρες δικαιοδοσίας. Επίσης, ο ιδιοκτήτης μπορεί να 

αποφύγει την καταβολή φόρων που σχετίζονται με την μεταβίβαση ακινήτων, δωρεάς, 

γονικής παροχής ή μεγάλης ακίνητης περιουσίας.  

 Η δημιουργία μιας υπεράκτιας εταιρίας μπορεί σε κάθε περίπτωση να απαλλάξει τον 

επιχειρηματία από την υποχρέωση καταβολής εργοδοτικών εισφορών ή εισφορών 

ασφάλισης προσωπικού, το οποίο προορίζεται να απασχοληθεί στο εξωτερικό και όχι 

στην χώρα όπου έχει την έδρα του ο επιχειρηματίας. 

 Οι offshore εταιρίες μπορούν να συμβάλουν στην προστασία των περιουσιακών 

στοιχείων του επιχειρηματία. Πιο συγκεκριμένα, ιδρύεται μια υπεράκτια εταιρία στην 

οποία μεταφέρεται το μεγαλύτερο μέρος των προσωπικών περιουσιακών στοιχείων 

                                                           
5
 http://www.offshorecompany.eu 

6
 http://el.wikipedia.org/ 
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του επιχειρηματία με σκοπό την αποφυγή διεκδίκησής τους από ανικανοποίητους 

δανειστές. 

 Η σύσταση των υπεράκτιων εταιριών έχει χαμηλό κόστος και ελάχιστο απαιτούμενο 

αρχικό κεφάλαιο. 

 Διασφάλιση ανωνυμίας των πραγματικών μετόχων 

 Δίνεται η δυνατότητα σύστασης της υπεράκτιας εταιρίας από έναν μόνο μέτοχο 

 Αποφεύγεται ο φόρος τόκων καταθέσεων και τόκων μερισμάτων 

 Υπάρχει τραπεζικό απόρρητο το οποίο προστατεύει από ελέγχους 

 Υπάρχει απουσία κάθε συναλλαγματικού περιορισμού 

 Δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς κερδών από επιχειρηματικές και άλλες 

δραστηριότητες, από χώρες με υψηλό φορολογικό συντελεστή σε χώρες με χαμηλό ή 

μηδενικό φορολογικό συντελεστή. 

 Δίνεται η δυνατότητα παράκαμψης υποχρεώσεων και δεσμεύσεων από το 

κληρονομικό δίκαιο. Με αυτήν την τακτική μπορεί κάποιος που θέλει να μεταβιβάσει 

ένα περιουσιακό στοιχείο ή αυτό προκύπτει δια μέσω της κληρονομικής διαδοχής, να 

παράκαμψη τις νόμιμες διατάξεις και να πραγματοποιήσει την μεταφορά μέσα από τις 

υπεράκτιες εταιρίες.  

 Αποτρέπονται οι διεκδικήσεις από πλευράς συζύγων, μετά από λήξη του γάμου. 

 

3.1.6 Τα Μειονεκτήματα Των Υπεράκτιων Εταιριών 

 

Στην προηγούμενη ενότητα παραθέσαμε τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που οδηγούν 

στην  ίδρυση  υπεράκτιων εταιριών. Όμως, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι 

υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα, τα οποία δρουν ως ανασταλτικοί παράγοντες 

αποτρέποντας τους επιχειρηματίες να προχωρήσουν στο βήμα της ίδρυσης μιας υπεράκτιας 

εταιρίας. Τα βασικότερα μειονεκτήματα ίδρυσης offshore εταιριών είναι τα ακόλουθα: 

 Οι υπεράκτιες εταιρίες απαγορεύεται να έχουν οποιαδήποτε επιχειρηματική 

δραστηριότητα και να διεξάγουν εργασίες ή να διατηρούν εργαζομένους στα πλαίσια 

της λειτουργίας τους. Βέβαια το γεγονός αυτό εξαρτάται και από τον βαθμό 

ελαστικότητας της νομοθεσίας της χώρας δικαιοδοσίας καθώς και από το είδος της 

εταιρίας. 

 Σε πολλά έγκριτα υπεράκτια κέντρα η επιμέλεια και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων 

των offshore εταιριών, τείνουν να είναι πιο αυστηρά σε σχέση με τις περισσότερες 

εγχώριες περιοχές. Ως παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης μπορούμε να αναφέρουμε 

αυτό του ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού. Για να ανοίξει κάποιος τραπεζικό 

λογαριασμό στο όνομα της υπεράκτιας εταιρίας που διατηρεί, απαιτείται να 

προσκομίσει στην τράπεζα έγγραφα επαλήθευσης της ταυτότητας από τους 

υπογράφοντες στο λογαριασμό ή επαγγελματικές συστατικές από κάποιον 

πληρεξούσιο.  
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 Σε ορισμένες χώρες δικαιοδοσίας τίθενται περιορισμοί σχετικά με το είδος των 

δραστηριοτήτων που μπορεί να ασκήσει μια υπεράκτια εταιρία. Πρακτικά το ίδιο 

συμβαίνει και με το εγχώριο εμπόριο αν σκεφτούμε ότι η πλειονότητα των τραπεζών, 

ανά τον κόσμο, διατηρεί υπεράκτιες δραστηριότητες και η πλειονότητα των 

ασφαλιστικών εταιριών αποτελούν υπεράκτιες εταιρίες εξαρτημένης ασφάλισης. 

 Τέλος, σε περίπτωση που ένας μέτοχος της υπεράκτιας εταιρίας αποβιώσει, θα πρέπει 

να έχει διασφαλίσει ότι η διαθήκη του είναι εισηγμένη προς επικύρωση στην 

υπεράκτια δικαιοδοσία πριν το θάνατό του. Όλη η παραπάνω διαδικασία επιφέρει 

πρόσθετο κόστος, ταλαιπωρία και καθυστέρηση κατά την διαχείριση της περιουσίας 

του αποθανόντος. 
7
  

 

3.2 Δομές Υπεράκτιων Εταιριών 

 

Οι δομές των υπερακτιών εταιρειών για φορολογικούς σκοπούς είναι ποικίλες και ευρύτατα 

διαδεδομένες, καθώς μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με το αντικείμενο των 

δραστηριοτήτων των ιδρυτών τους, καθώς και από την φορολογική νομοθεσία της κάθε 

χώρας δικαιοδοσίας. Παρακάτω θα ακολουθήσει μια αναλυτική περιγραφή των δομών 

υπεράκτιων εταιριών, οι κυριότερες από τις οποίες είναι (Δουβής,2008): 

 Εταιρίες χαρτοφυλακίου (Holding Companies) 

 Εταιρίες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Finance  Companies) 

 Εταιρίες αδειών-δικαιωμάτων (Licensing  Companies) 

 Εμπορικές εταιρίες (Trading Companies) 

 Εταιρίες παροχής διοικητικών υπηρεσιών (Administration Companies) 

 Ναυτιλιακές εταιρίες (Shipping Companies) 

 Εμπιστεύματα (Trusts) 

 Επενδυτικές εταιρίες (Investments Companies) 

 Τραπεζικές εταιρίες (Banking Companies) 

 Εταιρίες παροχής υπηρεσιών  

 Εταιρίες υβρίδια 

 Δομές αντιπροσώπευσης (Nominees) 

 Εταιρίες ασφαλειών (Insurance Companies) 

 Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (LLCS) 

 Εταιρίες Α.Ν. 89/67 

 Χρηματοδοτική μίσθωση(Leasing) 

 

Πιο αναλυτικά: 

                                                           
7
 http://el.wikipedia.org/ 
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3.2.1 Εταιρίες Χαρτοφυλακίου (Holding Companies) 

 

Οι εταιρίες χαρτοφυλακίου ή διαφορετικά εταιρίες συμμετοχών χρησιμοποιούνται κυρίως 

στην διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Μια πολύ συνηθισμένη τακτική των εταιριών, 

είναι να δημιουργούν μια εταιρία χαρτοφυλακίου η οποία διαχειρίζεται τους τίτλους που έχει 

στην κατοχή της η κύρια εταιρία ούτος ώστε, ως διαχειριστής να εμφανίζεται η εταιρία 

χαρτοφυλακίου και όχι οι μέτοχοι της εταιρίας. Η τακτική αυτή συμφέρει περισσότερο σε 

περιπτώσεις μεταβιβάσεως τίτλων. Σε περίπτωση που εταιρία χαρτοφυλακίου είναι 

υπεράκτια, η μεταβίβαση των τίτλων μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να υποστεί κάποια 

φορολόγηση, κρατώντας ταυτόχρονα μυστική την ταυτότητα των μετόχων που επιθυμούν να 

προβούν σε αυτήν την πράξη. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι τίτλοι μεταβιβάζονται έμμεσα, με 

την μεταβίβαση των τίτλων της εταιρίας χαρτοφυλακίου. Στις περισσότερες περιπτώσεις σε 

αυτήν την τακτική προβαίνουν άτομα τα οποία προσπαθούν να προστατέψουν τα 

περιουσιακά τους στοιχεία από άλλα συγγενικά τους πρόσωπα ή έχουν επενδύσει μεγάλο 

μέρος της περιουσίας τους σε εταιρικά μερίδια και μετοχές και προσπαθούν να αποφύγουν 

την διεκδίκησή τους από τρίτα πρόσωπα. Έτσι επιτυγχάνεται η προστασία των περιουσιακών 

τους στοιχείων, αφού σε περίπτωση που κάποιος από τους παραπάνω θελήσει να διεκδικήσει 

την περιουσία και τους τίτλους του φυσικού προσώπου, δεν θα τα καταφέρει αφού αυτά θα 

ανήκουν σε εταιρία χαρτοφυλακίου.  

Η χρήση των υπεράκτιων εταιριών χαρτοφυλακίου ή εταιριών επενδύσεων, που είναι 

εγκατεστημένες σε εξωχώρια κέντρα, είναι μια μέθοδος διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού 

για την χρηματοδότηση των υπεράκτιων δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες σε τρίτες χώρες 

συγκεντρώνονται σε μια υπεράκτια εταιρεία, η οποία είτε έχει λειτουργούντα 

υποκαταστήματα, είτε κατέχει τις μετοχές των διεθνών θυγατρικών εταιριών που 

δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες. Η υπεράκτια εταιρεία λειτούργει ως εταιρεία 

εκκαθαριστής για τα κέρδη από δραστηριότητες στις τρίτες χώρες, για συσσώρευση κερδών, 

επανεπένδυση των κερδών και εν γένει φορολογικό σχεδιασμό δραστηριοτήτων 

(Μπεζαντάκος,2014). 

Επιπλέον, ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα που προσφέρει η σύσταση μιας εταιρίας 

χαρτοφυλακίου είναι η δυνατότητα εξαγωγής συναλλάγματος με την μορφή μερισμάτων. Σε 

αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να γίνει προσεκτική επιλογή της χωράς δικαιοδοσίας, ώστε 

να υφίστανται συμβάσεις και να αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση μεταξύ της χώρας όπου 

δημιουργείται η εταιρία holding και της  χώρας όπου βρίσκεται η έδρα της κύριας εταιρίας. 

Αν δεν συμβεί το παραπάνω, τότε όντως θα έχουμε διπλή φορολόγηση των μερισμάτων και  

οποιοδήποτε όφελος και αν προέκυπτε θα σταματούσε να υφίσταται (Μελάς,2008).  
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3.2.2  Εταιρίες Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Finance  Companies) 

  

Οι εταιρίες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που εδρεύουν σε κάποιο υπεράκτιο 

κέντρο, λειτουργούν ως κανάλια διοχέτευσης δανείων σε μια ανεξάρτητη θυγατρική εταιρία. 

Η ανεξάρτητη θυγατρική εταιρία κατέχει τον ρόλο της δανειολήπτριας εταιρίας. Έτσι, δια 

μέσου της χρήσης μιας υπεράκτιας εταιρίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών δίνεται η 

δυνατότητα να μεταφερθούν κέρδη από την δανειολήπτρια εταιρία, η οποία έχει υψηλούς 

συντελεστές φορολόγησης, σε υπεράκτιο κέντρο με χαμηλότερους συντελεστές 

φορολόγησης. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται σε ένα μεγάλο βαθμό το φορολογητέο 

εισόδημα της δανειολήπτριας εταιρίας. Επιπλέον, οι εταιρίες παροχής χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών έχουν σημαντική αξία στην περίπτωση χωρών με υψηλή φορολογία εισοδήματος 

και μερισμάτων επειδή η αποπληρωμή των τόκων δεν μειώνει μόνο τα φορολογητέα κέρδη 

της δανειολήπτριας εταιρείας αλλά και τα προς αποπληρωμή μερίσματά της. 

Το μειονέκτημα του σχήματος αυτού είναι ότι η χώρες έδρας της δανειολήπτριας εταιρείας 

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

αποφευχθεί ή να μειωθεί η παρακράτηση φόρου που προκύπτει , όταν η δανειολήπτρια 

εταιρεία πληρώνει τόκο στο εξωτερικό, μεθοδεύεται η κατεύθυνση των κεφαλαίων του 

δανείου μέσω φιλικών χωρών, που διαθέτουν τις φορολογικές συμβάσεις που απαλλάσσουν ή 

μειώνουν τους παρακρατούμενους φόρους. Πολλές υπεράκτιες χώρες 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 (Μπεζαντάκος,2014). 

3.2.3 Εταιρίες Αδειών-Δικαιωμάτων (Licensing  Companies) 

 

Οι υπεράκτιες εταιρίες αδειών-δικαιωμάτων χρησιμοποιούνται ως χορηγοί αδειών 

δικαιωμάτων σε ξένες θυγατρικές εταιρίες. Οι συστηματικές πληρωμές για το δικαίωμα 

χρήσης πνευματικής καθώς και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως για παράδειγμα τα 

συγγραφικά δικαιώματα, τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, οι επιστημονικές πληροφορίες και 

άλλα, χρησιμοποιούνται από πολλές δικαιοδοσίες σαν ενοίκιο(royalties) . Με άλλα λόγια 

μπορούμε να πούμε ότι τα παραπάνω χρησιμοποιούνται σαν έξοδα που μειώνουν την 

φορολογητέα ύλη των επιχειρήσεων. Πληρώνοντας ενοίκιο για την χρήση δικαιωμάτων σε 

μια υπεράκτια εταιρία licensing, τα κέρδη μεταφέρονται από την ξένη θυγατρική εταιρία 

στην υπεράκτια η οποία πληρώνει ελάχιστο ή και καθόλου φόρο στα ποσά που λαμβάνει από 

ενοίκια(royalties) για την χρήση των δικαιωμάτων (Δημητρίου,2012). 

Ωστόσο, για να έχει μια υπεράκτια εταιρία licensing το δικαίωμα να παρέχει άδεια χρήσης 

βιομηχανικής περιουσίας ή πνευματικής ιδιοκτησίας, απαιτείται η μεταφορά των 

δικαιωμάτων από την μητρική χώρα στην υπεράκτια χώρα δικαιοδοσίας. Αυτή η μεταφορά 

μπορεί  να επιβάλει καταβολή φόρου, προηγούμενο φορολογικό έλεγχο ή προηγούμενο 

συναλλαγματικό έλεγχο. Για τους προαναφερθέντες λόγους οι σύμβουλοι των επιχειρήσεων 

κάνουν προσπάθεια να αναγνωρίσουν και να μεταφέρουν τα άυλα περιουσιακά δικαιώματα 
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των πελατών τους όταν η αξία τους είναι χαμηλή. Αυτό συμβαίνει γιατί η εκμετάλλευση του 

άυλου περιουσιακού δικαιώματος μπορεί να γίνει με πιο αποδοτικό τρόπο δια μέσου της 

μεταφοράς του σε κάποιο υπεράκτιο κέντρο. Στη συνέχεια, εφόσον τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία μεταφέρονται σε μια υπεράκτια εταιρία licensing, μπορούν να ενοικιαστούν σε μια 

μεσολαβούσα εταιρία η οποία μπορεί να τα διαθέσει και να τα εκμεταλλευτεί στην περιοχή 

που αυτή έχει την δυνατότητα. Η μεσολαβούσα εταιρία πληρώνει μηδενικό ή πολύ χαμηλό 

φόρο για τα έσοδα τα οποία της αποφέρει η εκμετάλλευση των δικαιωμάτων, εφόσον 

υπάρχουν διμερείς φορολογικές συμφωνίες. Ο μοναδικός φόρος που πληρώνει από την 

πλευρά της η μεσολαβούσα εταιρία, αφορά το ποσό το οποίο παρακρατεί σαν προμήθεια για 

την υπηρεσία την οποία παρείχε κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Έτσι, η 

μεσολαβούσα εταιρία στέλνει το υπόλοιπο ποσό των κερδών στην υπεράκτια εταιρία 

απαλλαγμένο από οποιονδήποτε φόρο.  

 

3.2.4 Εμπορικές Εταιρίες (Trading Companies) 

 

Οι  εμπορικές εταιρίες ασχολούνται κυρίως με το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο. Ο 

σκοπός των υπεράκτιων εμπορικών εταιριών είναι η μεταφορά των κερδών από μια χώρα με 

υψηλούς φορολογικούς συντελεστές σε μια χώρα με χαμηλότερους ή μηδενικούς 

φορολογικούς συντελεστές. Οι συναλλαγές των εταιριών αυτών πραγματοποιούνται δια 

μέσου του σχήματος "τριγωνικών συναλλαγών" και επίσης μπορεί να χαρακτηριστεί και ως 

"τριγωνικό εμπόριο". Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: μια εμπορική εταιρία που 

πραγματοποιεί εισαγωγές και εξαγωγές ιδρύει μια υπεράκτια εταιρία η οποία λειτουργεί ως 

ενδιάμεσος μεταξύ του  πωλητή και του αγοραστή. Όταν η μητρική εταιρία κάνει εισαγωγές 

ο προμηθευτής εκδίδει το τιμολόγιο στο όνομα της υπεράκτιας εταιρίας και εκείνη με την 

σειρά της τιμολογεί την μητρική εταιρία σε τιμή προσαυξημένη. Όταν η μητρική εταιρία 

κάνει εξαγωγές τα εμπορεύματα αποστέλλονται κατευθείαν στον αγοραστή και η μητρική 

τιμολογεί την υπεράκτια με τιμή χαμηλότερη, και η υπεράκτια εταιρία στην συνέχεια 

τιμολογεί τον αγοραστή. Με τον τρόπο αυτό η μητρική εταιρία αφενός μειώνει τα 

εμφανιζόμενα κέρδη και αφετέρου συσσωρεύει κεφάλαιο για λογαριασμό της υπεράκτιας 

εταιρίας.  

Το αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας είναι η αποτελεσματική μεταφορά των κερδών 

από την χώρα με τον υψηλό φορολογικό συντελεστή, όπου εδρεύει η μητρική εταιρία, στην 

χώρα δικαιοδοσίας με τον χαμηλό φορολογικό συντελεστή, όπου βρίσκεται η υπεράκτια 

εμπορική εταιρία. Ένα σημείο το οποίο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι η υπεράκτια 

εμπορική εταιρία να μην εισάγει τα αγαθά στην χώρα δικαιοδοσίας αλλά να τα πουλά σε 

άλλες ξένες θυγατρικές εταιρίες χωρίς να περάσουν από τα σύνορά της. Η τακτική αυτή 

ακολουθείται για να αποφευχθεί η πληρωμή  διπλών εισαγωγικών δασμών καθώς και η 

χρονοβόρα διαδικασία του εκτελωνισμού.
8
    

                                                           
8
 http://taxcoach.gr 
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3.2.5 Εταιρίες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (Administration Companies) 

 

Αρκετές υπεράκτιες εταιρίες δεν περιλαμβάνουν μόνο μια ξένη θυγατρική εταιρία, αλλά και 

όμιλο εταιριών ο οποίος μπορεί να αποτελείται από την μητρική εταιρία και τις θυγατρικές 

της εταιρίες, η κάθε μια από τις οποίες μπορεί να εδρεύει  σε διαφορετική χώρα και να έχει 

διαφορετικό αντικείμενο δραστηριοτήτων. Την διαχείριση όλων αυτών των εταιριών την 

αναλαμβάνει συνήθως μια εξωχώρια εταιρία παροχής διοικητικών υπηρεσιών, καθώς τους 

προσφέρει καλύτερο έλεγχο όλων διοικητικών και διαχειριστικών λειτουργιών τους. Η 

ίδρυση των γραφείων τα οποία αναλαμβάνουν την διοίκηση όλων των εταιριών ενός ομίλου 

σε μια υπεράκτια χώρα από φορολογική πλευρά είναι μια έξυπνη τακτική μεταφοράς κερδών. 

Όλες οι δραστηριότητες διοίκησης και διαχείρισης του ομίλου αναλαμβάνονται από την 

υπεράκτια εταιρία παροχής διοικητικών υπηρεσιών η οποία αμείβεται με ποσοστό επί των 

κερδών του ομίλου. Η υπεράκτια εταιρία φορολογείται με πολύ χαμηλό ή και με μηδενικό 

φορολογικό συντελεστή για τα κέρδη της.  

 

3.2.6 Ναυτιλιακές Εταιρίες (Shipping Companies) 

 

Πολλά υπεράκτια κέντρα προσφέρουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις και όρους για εταιρίες οι 

οποίες ασχολούνται με την ναυτιλία καθώς και με δραστηριότητες όπως η ναύλωση και η 

ενοικίαση σκαφών. Πιο συγκεκριμένα, τα υπεράκτια κέντρα δίνουν την δυνατότητα στις 

υπεράκτιες ναυτιλιακές εταιρίες να λειτουργούν κάτω από τις λεγόμενες "σημαίες ευκαιρίας", 

μέσω των οποίων παρέχεται η ευκαιρία στις μη μόνιμα εγκατεστημένες εταιρίες να 

καταχωρήσουν τα πλοία τους χρησιμοποιώντας την σημαία ενός διεθνούς εξωχώριου 

κέντρου, του οποίου οι απαιτήσεις είναι πιο ελαστικές σε σχέση με αυτές που θα 

αντιμετώπιζε η εταιρία στην χώρα της. Κατά αυτόν τον τρόπο, τα κέρδη που προκύπτουν από 

την εκμετάλλευση του συγκεκριμένου πλοίου που λειτουργεί με σημαία ευκαιρίας 

φορολογούνται με αρκετά χαμηλό φορολογικό συντελεστή. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις 

όπου οι χαμηλοί αυτοί συντελεστές δεν εφαρμόζονται για το σύνολο του εισοδήματος που 

αποκτάται από  την υπεράκτια εταιρία, αφού ένα μέρος του εισοδήματος φορολογείται με τον 

ισχύοντα φορολογικό συντελεστή κατά την πληρωμή του δικαιώματος χρήσης της σημαίας 

και της καταχώρησης. Τέλος, η πλειοψηφία των υπεράκτιων οικονομικών κέντρων έχει 

φροντίσει ώστε να  υπάρχουν σχετικές ρυθμίσεις για την ασφάλεια των πλοίων και του 

προσωπικού που εργάζεται σε αυτά.  

Η Ελλάδα, που διαθέτει τη σημαντικότερη ίσως ναυτιλία διεθνώς, από μακρού επέλεγε 

νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες διευκολύνουν τη ναυτιλιακή δραστηριότητα, με κύριο 

στοιχείο τις φορολογικές απαλλαγές. Αφετηρία του ειδικού αυτού φορολογικού δικαίου είναι 

η εύνοια προς τη διεθνή ναυτιλία, την ασκούμενη από επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην 

Ελλάδα. Είναι κρίσιμο να μη διαφεύγει επί του προκειμένου το εξής: Η ναυτιλία είναι μια 

διεθνής δραστηριότητα και μέσω του πλέγματος εξωχώριων εταιρειών που λειτουργεί είναι 

πρακτικά αδύνατο να φορολογείται με βάση εθνικούς κανόνες. Έτσι, η πιο επωφελής 
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προσέγγιση είναι η επέκταση των φορολογικών πλεονεκτημάτων και σε επίπεδο εσωτερικού 

δικαίου, με στόχο την προσέλκυση ναυτιλιακών εταιρειών (ως επί το πλείστον εξωχώριων), 

οι οποίες εγκαθιστάμενες σε μια χώρα αυξάνουν το εισαγόμενο συνάλλαγμα, δημιουργούν 

επενδύσεις και θέσεις εργασίας, τόσο άμεσα, όσο και έμμεσα σε κλάδους που συνεργάζονται 

με και εξαρτώνται από τη ναυτιλιακή δραστηριότητα. Επιπλέον, υπάρχει και φορολογικό 

έσοδο (χαμηλότερο από τη συνήθη εθνική φορολογία), το οποίο διαφορετικά δεν θα υφίστατο 

καθόλου. Το ελληνικό δίκαιο, στο πλαίσιο των ανωτέρω, δημιούργησε ένα νομοθετικό 

πλαίσιο (Ν. 89/1967, Ν. 378/1968 και Ν. 27/1975, με αυξημένη μάλιστα τυπική ισχύ βάσει 

του άρθρου 107 του Συντάγματος), το οποίο επιτρέπει με ευνοϊκή φορολογική αντιμετώπιση 

την εγκατάσταση και δραστηριοποίηση στην Ελλάδα αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών 

(Εφημεριδα Deal,2012). 

 

3.2.7 Εμπιστεύματα (Trusts) 

 

Την αρχική ιδέα για την δημιουργία των εμπιστευμάτων την είχαν οι Άγγλοι, οι οποίοι τα 

χρησιμοποίησαν ως μέσο για την προστασία των περιουσιακών τους στοιχείων. Το κόστος 

διατήρησης ενός trust είναι αρκετά υψηλό και φτάνει στις 1000 λίρες Αγγλίας ετησίως.  

Πιο αναλυτικά, οι συμβαλλόμενοι σε ένα trust είναι ο διαθέτης (settlor) ο οποίος μεταφέρει 

τα περιουσιακά του στοιχεία σε trust, ο διαχειριστής (trustees) ο όποιος διοικεί το trust, ο 

θεματοφύλακας (custodian) και ο δικαιούχος (beneficiary) που λαμβάνει τα οφέλη των 

περιουσιακών στοιχείων του trust. Τα περιουσιακά στοιχεία του trust είναι εκχωρημένα στον 

διαχειριστή, ο οποίος μπορεί να είναι είτε φυσικό πρόσωπο είτε εταιρία, όμως το trust από 

μόνο του δεν μπορεί να κατέχει περιουσιακά στοιχεία και δεν έχει νομική προσωπικότητα. 

Στα περιουσιακά στοιχεία ενός trust περιλαμβάνονται ακίνητα, μετρητά και άλλα αξιόγραφα 

και μετοχές.  

Η σύσταση ενός trust πραγματοποιείται με έγγραφη συμφωνία. Στις πιο πολλές περιπτώσεις ο 

διαθέτης και ο δικαιούχος είναι το ίδιο πρόσωπο. Στις Αγγλοσαξονικές χώρες τα trust είναι 

περισσότερο διαδεδομένα και ευρύτατα γνωστά με αποτέλεσμα να αναγνωρίζονται από το 

δίκαιο των χωρών αυτών. Αντίθετα σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Γαλλία και η Γερμανία τα 

trusts δεν αναγνωρίζονται. Τέλος, τα trusts χρησιμοποιούνται κυρίως σε περιπτώσεις που ο 

διαθέτης(settler) θέλει να κρύψει:
9
 

 την ταυτότητα του 

 την χρηματοδότηση μιας εταιρίας δια μέσου του δανεισμού από το trust 

 την συμμετοχή του σε μια εταιρία  

 τις αμοιβές υψηλόβαθμων στελεχών της μητρικής εταιρίας και 

 την κατοχή ακινήτων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας 

                                                           
9
  http://el.wikipedia.org/, taxcoach.gr 

http://el.wikipedia.org/
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3.2.8 Επενδυτικές Εταιρίες (Investments Companies) 

 

Τα κεφάλαια τα οποία προέρχονται από τις υπεράκτιες δραστηριότητες των εταιριών 

μπορούν να επενδυθούν σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Για να αποτραπεί η 

φορολόγηση των εσόδων από τους τόκους των κεφαλαίων αυτών, υπάρχει η δυνατότητα 

μεταφοράς τους σε υπεράκτιες περιοχές στις οποίες τα κεφάλαια αυτά κατατίθενται είτε με 

την μορφή ομολόγων σε αφορολόγητους τίτλους, είτε σε τραπεζικές καταθέσεις όπου ο τόκος 

καταβάλλεται δίχως φορολογικές επιβαρύνσεις. Οι πιο γνωστοί τύποι επενδύσεων είναι οι 

ακόλουθοι: 

 

Ανώνυμα χρεόγραφα 

Τα ανώνυμα χρεόγραφα είναι δύο ειδών, είτε μετοχές είτε ομολογίες. Η αγοραπωλησία των 

χρεογράφων αυτών είναι ελεύθερη, μπορούν να διαπραγματεύονται χωρίς περιορισμούς και 

να μεταφέρονται από χώρα σε χώρα χωρίς την μεσολάβηση του τραπεζικού συστήματος. Ο 

ιδιοκτήτης των ανώνυμων χρεογράφων ονομάζεται "κομιστής" και δεν είναι υποχρεωμένος 

να καταχωρήσει τα χρεόγραφα αυτά. Τα ανώνυμα χρεόγραφα εισάγονται και 

διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο σε χώρες όπου επιτρέπεται από την νομοθεσία. Τα 

χρεόγραφα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσω για την πώληση των περιουσιακών 

στοιχείων μιας εταιρίας δια μέσου της παράδοσης όλων των μετοχών σε ανώνυμη μορφή, με 

αντάλλαγμα την πληρωμή η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ανώνυμη μορφή, όπως και 

η πώληση. Τέλος, τα ανώνυμα ομόλογα πληρώνουν τόκο, η τιμή τους κυμαίνεται όπως 

συμβαίνει και στα ονομαστικά ομόλογα και μπορούν να έχουν κουπόνια τα οποία μπορούν να 

εξαγοραστούν.  

 

 Swiss annuities   

Είναι ένας τύπος ασφάλειας ή επένδυσης ο οποίος αποδίδει σε τακτικά χρονικά διαστήματα 

κάποιο ποσό εισοδήματος. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: κατατίθεται ένα 

μεγάλο χρηματικό ποσό στην αρχή του χρόνου ή κατά την διάρκεια του χρόνου κατατίθενται 

διάφορα ποσά, τα οποία αποδίδουν εγγυημένο εισόδημα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Το εισόδημα που προκύπτει μπορεί να εισπράττεται από οποιαδήποτε χώρα και σε 

οποιοδήποτε νόμισμα. Για παράδειγμα η τακτική αυτή χρησιμοποιείται ευρύτατα στην 

Ελβετία, σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπου ο Ελβετικός νόμος παρέχει προστασία για αυτού 

του τύπου τις καταθέσεις.     

 

Swaps επιτοκίων και νομισμάτων 

Οι συλλογικές επενδύσεις καλής ποιότητας χρησιμοποιούνται σαν αποταμιευτικά εργαλεία 

για τα κέρδη, από δραστηριότητες επενδυτών, τα οποία προέρχονται από άλλη χώρα. Τα είδη 
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που χρησιμοποιούνται είναι τα unit trusts τα οποία έχουν υψηλές προμήθειες και τα 

investments trusts τα οποία είναι πιο αξιόπιστα.  

 

3.2.9 Τραπεζικές Εταιρίες (Banking Companies) 

 

Οι τραπεζικές εταιρίες οι οποίες βρίσκονται σε υπεράκτια κέντρα, έχουν καθιερωθεί σαν 

φορολογικά καταφύγια. Αυτό συμβαίνει διότι οι καταβλητέοι τόκοι κεφαλαίων που δίνουν 

είναι απαλλαγμένοι από κάθε είδους παρακράτηση φόρου. Εκτός όμως από αυτό το μεγάλο 

τους προνόμιο, ασχολούνται και την διεθνή χρηματοδότηση από προνομιακές βάσεις(IOFC),  

η οποία δεν υπόκειται σε συναλλαγματικούς ελέγχους. Αυτά τα τραπεζικά ιδρύματα, τα οποία 

αποτελούν θυγατρικές διεθνών τραπεζών, παρέχουν χρηματοδοτικές υπηρεσίες διεθνώς. Μια 

ακόμη χρήση των τραπεζικών αυτών ιδρυμάτων είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την διαχείριση των κεφαλαίων μικρότερων επιχειρήσεων αλλά και ιδιωτών. Αξίζει επίσης να 

αναφέρουμε ότι χώρες όπως η Αυστρία, η Ελβετία και το Λιχνενστάιν διατηρούν το 

τραπεζικό απόρρητο και την ανωνυμία των πελατών τους και τηρούν αυστηρά την πολιτική 

αυτή παράγοντας που τις έκανε και πιο δημοφιλείς στις προτιμήσεις των καταθετών.  

 

3.2.10 Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών 

 

Οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών δίνουν την δυνατότητα σε άτομα με πολύ υψηλούς μισθούς 

να εκχωρήσουν τα δικαιώματα των αμοιβών τους σε μια υπεράκτια εταιρία. Για παράδειγμα 

εκπονητές μελετών, σύμβουλοι  εταιριών, συγγραφείς, οργανωτές ψυχαγωγικών 

προγραμμάτων και άλλα πρόσωπα τα οποία θέλουν να αποφύγουν την φορολογία των 

κερδών τους, τα μεταφέρουν σε μια υπεράκτια εταιρία η οποία απαλλάσσεται από την οφειλή 

φόρου επί των κερδών. Η πληρωμή των ενδιαφερομένων γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

ελαχιστοποιείται οποιαδήποτε φορολογική υποχρέωση. 

 

3.2.11  Εταιρίες Υβρίδια 

 

Οι εταιρίες υβρίδια δημιουργήθηκαν από τον συνδυασμό των παραδοσιακών δομών των 

εταιριών. Οι εταιρίες υβρίδια μπορούμε να πούμε ότι έχουν την μορφή μιας εταιρίας 

περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) στην οποία οι εταίροι συνεισφέρουν ένα χρηματικό ποσό και 

σαν αντάλλαγμα παίρνουν ένα μερίδιο στην εταιρία. Τα χρηματικά ποσά που εισφέρουν οι 
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εταίροι χρησιμοποιούνται για την δημιουργία κέρδους μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων, 

ώστε το κέρδος αυτό να επιστραφεί τελικά πίσω στους εταίρους.  

Πέρα από τον παραπάνω τύπο εμπορικής εταιρίας, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εταιριών οι 

οποίες συστήνονται για λόγους όχι κατά αποκλειστικότητα εμπορικούς. Ένας άλλος τύπος 

εταιρίας είναι η εταιρία παροχής εγγυήσεων. Σε αυτού του τύπου την εταιρία η εισφορά των 

κεφαλαίων δεν είναι αναγκαίο να γίνεται κατά την ίδρυσή της αλλά υπάρχει εγγύηση από την 

πλευρά των εταίρων ότι θα συνεισφέρουν στην εταιρία κάποιο χρηματικό ποσό αν 

μελλοντικά αντιμετωπίσει οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα ρευστότητας. Οι εταίροι 

στην περίπτωση αυτή έχουν ουσιαστικά τον ρόλο εγγυητών, αφού υπόσχονται ότι 

συνεισφέρουν με μετρητά την επιχείρηση όταν θα υπάρξει ανάγκη. Τέτοιο τύπου εταιρίες 

χρησιμοποιούνται για την δημιουργία αθλητικών σωματίων καθώς και για την προστασία 

περιουσίας η οποία δεν έχει κάποιο εμπορικό ενδιαφέρον.  

 

3.2.12 Δομές Αντιπροσώπευσης (Nominees) 

 

Οι εταιρίες αντιπροσώπευσης είναι δομές στις οποίες μια εγχώρια εταιρία(onshore) 

λειτουργεί ως αντιπρόσωπος μιας εξωχώριας εταιρίας(offshore). Οι δομές αντιπροσώπευσης 

παρέχουν σημαντικά φορολογικά οφέλη και υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας.   

Οι δομές αντιπροσώπευσης περιλαμβάνουν μια onshore εταιρία και μια offshore εταιρία. Η  

offshore εταιρία λειτουργεί σαν εντολέας κατά την διάρκεια διεξαγωγής των συναλλαγών και 

η εκπρόσωπος onshore εταιρία(nominee) ενεργεί για λογαριασμό της, δια μέσου της σύναψης 

συνεργασιών. Η onshore εκπρόσωπος εταιρία είναι υπεύθυνη για μια σειρά λειτουργιών όπως 

είναι η διαφήμιση, η προβολή, η τιμολόγηση, η λογιστική παρακολούθηση και το marketing. 

Για την καλύτερη συνεργασία των δύο εταιριών συνάπτεται ένα καλά δομημένο 

συμφωνητικό συνεργασίας, το οποίο μπορεί να είναι και ένα trust στο οποίο θα ανήκει η 

δομή αντιπροσώπευσης και θα παρέχει μεγαλύτερη αξιοπιστία.  

Τα προϊόντα τα οποία αγοράζονται και οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται, τιμολογούνται 

από την αντιπρόσωπο εταιρία στο όνομά της, ενώ ο κύριος όγκος των εσόδων μεταφέρεται 

κατευθείαν στην offshore εταιρία. Η onshore εταιρία παίρνει μια προμήθεια για τις υπηρεσίες 

που παρέχει στην  offshore εταιρία. Η προμήθεια αυτή μπορεί να έχει την μορφή είτε της 

άμεσης πληρωμής, είτε της έμμεσης πληρωμής ως ποσοστό αφαιρούμενο από κάθε 

πραγματοποιούμενη συναλλαγή. Οι  λογαριασμοί της αντιπροσώπου εταιρίας εμφανίζουν 

μόνο το ποσό της προμήθειας και έξοδά της. Η onshore εταιρία φορολογείται για το μικρό 

ποσό κέρδους που αποκομίζει  μέσα από τις δραστηριότητές της. Το ποσοστό του κέρδους 

που παίρνει ουσιαστικά η εταιρία αντιπρόσωπος από την offshore εταιρία πρέπει να 

επιλέγεται προσεκτικά και να είναι της τάξης του 3% έως 5% και σε ορισμένες ειδικές 

περιπτώσεις μέχρι 10% των μεικτών εσόδων , αφού ληφθούν υπόψη οι μεταφορές κεφαλαίων 

σε άλλες χώρες για φορολογικούς σκοπούς (Μπεζαντάκος,2014). 
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3.2.13 Εταιρίες Ασφαλειών (Insurance Companies) 

 

Η ασφάλιση δεν αποτελεί ένα καινούργιο προϊόν για την αγορά αλλά η χρήση εταιριών 

ασφάλισης δια μέσου offshore δραστηριοτήτων είναι κάτι σχετικά νέο. Ο συνδυασμός ενός 

υφιστάμενου trust προϊόντος με την ασφάλιση έδωσαν νέες ευκαιρίες και δυνατότητες.  

Όταν ασφαλίζεται κάποιος η εταιρία πληρώνει ένα απλό ή ένα σύνθετο ασφάλιστρο. Επίσης 

το ασφάλιστρο μπορεί να είναι απλό ή πολλαπλό. Στην ουσία η ασφάλιση κοστίζει ένα μικρό 

μέρος του ασφαλίστρου που καταβάλλεται. Η ασφαλιστική εταιρία εφόσον πραγματοποιήσει 

την ασφάλιση, τοποθετεί το εναπομείναν ποσό μαζί με τα δικά της κεφάλαια και προβαίνει σε 

παθητική διαχείριση, κάνει δηλαδή επενδύσεις χαμηλού κινδύνου. Η τακτική της αυτή έχει 

ως αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο το οποίο μπορεί να 

περιλαμβάνει πέρα από χρήματα και μετοχές, ομολογίες, παράγωγα και άλλα οικονομικά 

προϊόντα. Μερικές εταιρίες ασφάλισης μπορούν να γίνουν πιο προσαρμοστικές και 

αποδοτικές σχετικά με την διαχείριση και την τοποθέτηση του κεφαλαίου που έμεινε. Εάν η 

εξωχώρια εταιρία μπορεί να συνδυαστεί με εμπιστεύματα (trusts), τα οποία αναλαμβάνουν 

ένα κομμάτι του ασφαλιστικού προϊόντος έχοντας ως στόχο την επίτευξη υψηλότερων 

αποδόσεων μέσω της διεθνούς χρηματαγοράς, τότε το υπόλοιπο μέρος του ασφαλιστικού 

προϊόντος παραμένει στην χώρα αγοράς του για την κάλυψη των αναγκών του ασφαλιστικού 

συμβολαίου.  

  

3.2.14  Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (LLCS) 

 

Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (LLCS) δεν απαρτίζονται από μετόχους ή από 

διευθύνοντες συμβούλους. Όλες οι εξουσίες ανατίθενται στα μέλη ή αν είναι αναγκαίο στα 

διευθυντικά στελέχη. Τα μέλη μιας εταιρίας LLC ονομάζονται μεριδιούχοι και έχουν 

αρμοδιότητα να συνάπτουν συμφωνίες κάτω από άκρος μυστικές διαδικασίες, παράγοντας 

που δίνει μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με παλιότερες  δομές. Επίσης, οι μεριδιούχοι 

μπορούν να συνάπτουν και συμφωνίες όσων αφορά εσωτερικά ζητήματα της  LLC όπως είναι 

η δημιουργία νέων μεριδίων για καινούργια μέλη, η διαδικασία συνεδριάσεων και οι 

διαδικασίες εκλογής. Επίσης, μια εταιρία LLC μπορεί να λειτουργήσει και σαν κοινοπραξία 

για φορολογικούς σκοπούς. Τέλος, δια μέσου μιας εταιρίας  LLC μπορεί να λειτουργήσουν 

από κοινού επιχειρηματικά σχήματα(joint ventures) με την προϋπόθεση ότι κάθε μέλος 

περιορίζεται στην συμμετοχή του.  
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3.2.15 Εταιρίες Α.Ν. 89/67 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 89/67, αλλοδαπές εταιρίες μπορούν να εγκαθιστούν τα 

υποκαταστήματά τους ή τα γραφεία τους στην Ελλάδα. Σκοπός αυτής της εγκατάστασης είναι 

η παροχή υπηρεσιών σε κεντρικά τους καταστήματα ή σε επιχειρήσεις με τις οποίες είναι 

συνδεδεμένες αλλά δεν είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα. Στις υπηρεσίες που παρέχουν 

συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες: υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα, υπηρεσίες 

ελέγχου ποιότητας παραγωγής, υπηρεσίες κατάρτισης μελετών, υπηρεσίες marketing και 

διαφήμισης και υπηρεσίες λήψης και παροχής πληροφοριών. 
10

 

 

3.2.16 Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) 

 

Οι εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των 

συσσωρευμένων κεφαλαίων, από μια υπεράκτια εταιρία, η οποία εδρεύει στο εξωτερικό, 

πίσω στον τόπο όπου βρίσκεται η ιδρύτρια επιχείρηση. Για παράδειγμα, τα μηχανήματα που 

ίσως να χρειάζεται η ιδρύτρια εταιρία, αγοράζονται στο όνομα της υπεράκτιας εταιρίας αλλά 

μισθώνονται στην ιδρύτρια. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η αγορά του εξοπλισμού που 

χρειαζόταν η ιδρύτρια εταιρία με τα χρήματα τα οποία είχαν συσσωρευτεί στην υπεράκτια 

εταιρία. Το πλεονέκτημα της όλης διαδικασίας είναι ότι αποφεύγεται η φορολόγηση του 

εξοπλισμού αφού το κόστος αγοράς εκπίπτει από το εισόδημα της ιδρύτριας εταιρίας με την 

μορφή καταβαλλόμενων μισθωμάτων.
11

 

 

3.3 Το Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα Και Οι Offshore Εταιρίες 

 

Η δραστηριοποίηση των υπεράκτιων εταιριών στην Ελλάδα ξεκίνησε την τελευταία 

εικοσαετία, από Έλληνες ιδιοκτήτες. Οι Ελληνικές υπεράκτιες εταιρίες δραστηριοποιούνται 

κυρίως στους παρακάτω τομείς (Δουβής,2008): 

 Αγορά και ανέγερση ακινήτων 

 Ναυτιλία 

 Χρηματιστηριακές συναλλαγές 

 Χρηματοοικονομικές συναλλαγές 

 Εμπορικές συναλλαγές 

 Αμοιβές υψηλόβαθμων στελεχών 
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 Υπερτιμολογήσεις και υποτιμολογήσεις 

 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

 Σκάφη αναψυχής και αεροπλάνα  

 Ξενοδοχειακές εταιρίες 

 Υπηρεσίες πάσης φύσεως 

 

3.3.1 Οι Νόμοι Που Διέπουν Τα Υπεράκτια Σχήματα Στην Ελλάδα 

 

Η διεθνή τάση που επικράτησε σε χώρες του εξωτερικού δεν άφησε ανεπηρέαστους και τους 

Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι προχώρησαν στην σύσταση υπεράκτιων εταιριών, είτε 

αυτό ήταν αναγκαίο είτε όχι, για να επιδείξουν την επιτυχημένη επιχειρηματική τους 

δραστηριότητα. Παράλληλα, ο σκοπός των υπεράκτιων εταιριών μέχρι πρόσφατα ήταν 

απροσδιόριστος και πολλοί επιχειρηματίες εκμεταλλευόμενοι το γεγονός αυτό, προχώρησαν 

στην σύσταση υπεράκτιων εταιριών, τις οποίες και χρησιμοποίησαν σαν "βιτρίνες" για να 

αποκρύψουν τις παράνομες δραστηριότητές τους. Η Ελληνική νομοθεσία ασχολήθηκε για 

πρώτη φορά με τις υπεράκτιες εταιρίες με την ψήφιση και δημοσίευση των νόμων 3091/2002   

και 3052/2002
12

. 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: 

 

 Την φορολογία των ακινήτων που ανήκουν σε υπεράκτιες εταιρίες 

 Την σωστή τήρηση των βιβλίων και στοιχείων των υπεράκτιων εταιριών που 

κατέχουν ακίνητα 

 Την μη αναγνώριση των δαπανών από και προς τις υπεράκτιες εταιρίες 

 Την μη αναγνώριση των αποσβέσεων των παγίων όταν αγοράζονται από υπεράκτιες 

εταιρίες και 

 Την χορήγηση ενισχύσεων στις αγορές που πραγματοποιούνται από τις υπεράκτιες 

δραστηριότητες σύμφωνα με τον νόμο 2601/1998  

(Δουβής,2008) 

 

Επιπλέον, ενδεικτικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και κάποιους άλλους νόμους σχετικά με 

την λειτουργία των υπεράκτιων εταιριών στην Ελλάδα. Ο νόμος 89/1967 αφορά την 

εγκατάσταση ξένων εμποροβιομηχανικών εταιρειών στην Ελλάδα, καθώς και τις ειδικές 

απαλλαγές φόρων και εισαγωγικών δασμών που έχουν οι εταιρίες αυτές. Στην Ελλάδα 

υπολογίζεται ότι δραστηριοποιούνται περίπου 231 αλλοδαπές επιχειρήσεις οι οποίες 

προσφέρουν σημαντικές θέσεις εργασίες και δαπανούν υψηλά ποσά κεφαλαίων στην χώρα 

μας. Επομένως, η παραμονή τους θεωρείται επωφελής για την εγχώρια οικονομία, αρκεί να 

μην υπάρξει για αυτές κάποια περαιτέρω αύξηση των φόρων ή των δασμών. Ο νόμος αυτός 
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τροποποιήθηκε από έναν νέο νόμο τον 3427/2005 
13

 ο οποίος διεύρυνε την κατηγορία των 

εμποροβιομηχανικών εταιριών που μπορούσαν να εγκατασταθούν στην χώρα μας με την 

προσθήκη εταιριών, οι οποίες θα ήταν συνδεδεμένες με τις εταιρίες που θα είχαν την έδρα 

τους στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται να εδρεύουν στην ίδια χώρα (Μελάς,2010). 

Σύμφωνα με το άρθρο 99, παράγραφος Δ του νόμου 2238/1994 οι επιχειρήσεις που 

λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας στην Ελλάδα, φορολογούνται για το εισόδημα 

και τα κέρδη που προκύπτουν από την επιχείρηση που έχει την μόνιμη έδρα της στην 

Ελλάδα. Σύμφωνα με το άρθρο 101, παράγραφος Δ του ιδίου νόμου, οι αλλοδαπές εταιρίες 

που λειτουργούν στην χώρα μας και αποβλέπουν στην απόκτηση οποιασδήποτε μορφής 

κέρδους, αποτελούν αντικείμενο φορολογίας. Τέλος, για την παράγραφο 9 του άρθρου 105 

του ιδίου νόμου, οποίος τροποποιήθηκε από τον νόμο 3232/2004, ισχύει ότι οι αλλοδαπές 

εταιρίες οι οποίες έχουν την έδρα τους σε άλλη χώρα εκτός της Ελλάδος αλλά συνδέονται με 

αυτήν μέσω διάφορων δραστηριοτήτων, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση φόρου 

εισοδήματος για τα εισοδήματα που λαμβάνουν από ακίνητα πραγματικά ή τεκμαρτά 

(Αντωνόπουλος- Κατούδης, 2004).  

 

3.3.2 Η Φορολόγηση  Των Υπεράκτιων Εταιριών Στην Ελλάδα 

  

Η φορολόγηση των μερισμάτων 

Σύμφωνα με τον νόμο 2065/1992, στην Ελλάδα δεν πραγματοποιείται φορολόγηση των 

μερισμάτων, τα οποία κατέχονται από μετόχους Α.Ε. εταιριών. Η φορολόγηση 

πραγματοποιείται μόνο σε επίπεδο νομικού προσώπου και μόνο για τα πραγματοποιηθέντα 

κέρδη. Για τις υπεράκτιες εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ισχύει επίσης 

το παραπάνω δηλαδή τα διανεμόμενα μερίσματα δεν φορολογούνται, όπως συμβαίνει και 

στις περισσότερες χώρες. Όμως, με τον νόμο 3697/2008 τα κέρδη τα οποία μοιράζουν οι 

υπεράκτιες εταιρίες με την μορφή μερισμάτων έπαψαν να είναι αφορολόγητα και έτσι 

παρακρατείται από αυτά φόρος 10%, ώστε να εξαντληθεί η υποχρέωση του δικαιούχου για τα 

εισοδήματα αυτά.(Μελάς,2010) 

 

Εισοδήματα από ακίνητα   

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, η υπεράκτια εταιρία έχει την υποχρέωση να 

υποβάλει  φορολογική δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ για τα εισοδήματα τα οποία προέρχονται 

από ακίνητά της στην Ελλάδα. Η δήλωση υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο ή τον νόμιμο πληρεξούσιο της εταιρίας στην Ελλάδα, μέχρι την 20η Μαΐου κάθε 

έτους. Σε περίπτωση που η υπεράκτια εταιρία έχει υψηλή κυριότητα ή επικαρπία στα ακίνητα 

της στην Ελλάδα πληρώνει ειδικό φόρο από 3% έως 15% ανάλογα με την αγοραία ή 
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αντικειμενική αξία του ακινήτου(άρθρο 57, νόμος 3842/2010).Επίσης, φόρο 15% επί της 

αξίας του ακινήτου πληρώνουν εταιρίες που βρίσκονται στην Ελλάδα και που ανήκουν σε 

αλλοδαπές εταιρείες οι οποίες δεν έχουν καμία δραστηριότητα στην χώρα της έδρας τους.
14

 

Επιπλέον, σε περίπτωση που το ακίνητο κατοικείται ή χρησιμοποιείται από κάποιο τρίτο 

πρόσωπο για οποιαδήποτε χρήση, το ετήσιο εισόδημα από αυτήν την δραστηριότητα 

προσδιορίζεται τεκμαρτά και δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το 3,5% της αξίας του 

ακινήτου. Τέλος, για την μεταβίβαση των ακινήτων τα οποία οικοδομήθηκαν έως την 

31/12/2005 και αγοράστηκαν με συντελεστή 9%-11% , τα ποσοστά μειώθηκαν σε 8% και 

10% αντίστοιχα (άρθρο 22, νόμος 3842/2010) και ο ΦΠΑ αυξήθηκε από 19% σε 21% (η 

ισχύς άρχισε από 4/3/2010), (άρθρο 12, νόμος 3833/2010), ενώ σήμερα ισχύει το 23%(η 

ισχύς άρχισε από 1/7/2010), (άρθρο 4, νόμος 3845/2010) για ακίνητα με άδεια οικοδόμησης 

από 1/1/2006 και έπειτα. 
15

  

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με το άρθρο 18 του νόμου 3091/2002 η μεταβίβαση 

ακινήτων από επαχθή αίτια ή για χαριστικούς λόγους, εφόσον πραγματοποιηθεί σε φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του φόρου υπεραξίας. 16 

 

Υπερτιμολογήσεις και Υποτιμολογήσεις αγαθών και υπηρεσιών 

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του νόμου 2238/1994, ένας αποτελεσματικός τρόπος 

χρησιμοποίησης των υπεράκτιων εταιριών στην Ελλάδα είναι η αύξηση των τιμών των 

αγαθών και των υπηρεσιών που παράγει μια ελληνική επιχείρηση και εμπορεύεται μέσω 

εξαγωγών και εισαγωγών με μια συνδεδεμένη υπεράκτια εταιρία. "Μεταξύ των δύο 

επιχειρήσεων συνάπτονται συμφωνίες αγοραπωλησίας κατά τις οποίες το ποσό του 

ανταλλάγματος ή του τιμήματος που ορίζεται είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από εκείνο που 

θα πληρωνόταν αν η αγοραπωλησία γινόταν μεταξύ ανεξάρτητων μεταξύ τους εταιριών. Η 

ποσοτική διαφορά που προκύπτει από την συμφωνία αυτή, αποτελεί το κατά τεκμήριο κέρδος 

της επιχείρησης, η οποία εισέπραξε μικρότερο ή πλήρωσε μεγαλύτερο τίμημα ή αντάλλαγμα. 

Κατά αυτόν τον τρόπο πραγματοποιείται η υπερτιμολόγηση ή υποτιμολόγηση των αγαθών 

και υπηρεσιών" (Μελάς,2010). 

 

Φορολογία των τόκων που καταβάλλονται σε offshore εταιρίες 

Σύμφωνα με το άρθρο 114 του νόμου 2238/1994, όταν υπάρχει μια αλλοδαπή εταιρία η οποία 

δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα δικαιούται τόκους από 

εισοδήματα, τότε παρακρατούνταν φόρος από την καταβάλλουσα εταιρία 29% , για την 
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2238/94 

16
 http://lawbank.forologikanea.gr 



33 
 

περίοδο από 01.01.2006 έως 31.12.2006, με ταυτόχρονη υποχρέωση υποβολής δήλωσης 

εισοδήματος. Στη συνέχεια το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σε 40%, από την 01.012013 έως 

σήμερα.
17

 Όμως, το ποσοστό αυτό είναι αρκετά υψηλό και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται 

μια υπεράκτια εταιρία χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει "σύμβαση αποφυγής 

διπλής φορολόγησης", ώστε η παρακράτηση του φόρου να μειώνεται.   

 

Φορολογία εισοδήματος από μεταβίβαση μετοχών 

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 2238/1994, ορίζεται ότι από τις  μετοχές που 

μεταβιβάζονται από μια εγχώρια ΑΕ παρακρατείται φόρος 5%, ο οποίος προσδιορίζεται 

σύμφωνα με την τεκμαρτή αξία τους. Εάν η μεταβίβαση πραγματοποιηθεί από αλλοδαπό 

πρόσωπο και ο αγοραστής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν υπάρχει οφειλή φόρου. 

Σύμφωνα με τη παράγραφο 79 του ιδίου άρθρου, η μεταβίβαση ονομαστικών ή ανώνυμων 

μετοχών οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο πρέπει να γίνεται κατά 

αποκλειστικότητα με συμβολαιογραφική πράξη και οποιουδήποτε άλλου είδους μεταβίβαση 

θεωρείται άκυρη.
18

 

 

Φορολογία μελετών, σχεδίων και ερευνών 

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 2238/1994 οι υπεράκτιες εταιρίες οι οποίες 

αναλαμβάνουν την διεξαγωγή ερευνών, μελετών και σχεδίων, χωρίς να έχουν ως μόνιμη έδρα 

την Ελλάδα υποβάλλονται σε φόρο με συντελεστή 10% ο οποίος υπολογίζεται με βάση την 

συνολική ακαθάριστη αμοιβή τους. Με αυτήν την παρακράτηση φόρου η υπεράκτια εταιρία 

αποδίδει την φορολογική της υποχρέωση για τα κέρδη που αποκτά από τις υπηρεσίες που 

προσφέρει. 
19

 

 

3.3.3 Τα Κριτήρια Αναγνώρισης Των Υπεράκτιων Εταιριών Στην Ελλάδα 

 

Για την διαπίστωση ύπαρξης και αναγνώρισης μιας υπεράκτιας εταιρίας στην Ελλάδα, 

χρησιμοποιούνται κάποια κριτήρια με βάση τα οποία προσδιορίζεται εάν ο εκδότης ενός 

φορολογικού στοιχείου είναι κάτοχος μιας offshore εταιρίας. Τα κριτήρια αναγνώρισης είναι 

τα κάτωθι: 

1. Ο εκδότης του φορολογικού στοιχείου θα πρέπει να είναι μεσολαβητής ενός αγαθού ή 

μιας υπηρεσίας που παράγεται και όχι ο κύριος παραγωγός. Αυτό συμβαίνει διότι, δια 

μέσου των τριγωνικών συναλλαγών των υπεράκτιων επιχειρήσεων, σε διαφορετική 
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χώρα τιμολογούνται τα προϊόντα και σε διαφορετική χώρα αποστέλλονται τα 

εμπορεύματα.  

2. Οι εξωχώριες εταιρίες δεν έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου(Α.Φ.Μ) και 

επομένως δεν αναγράφεται στα φορολογικά τους στοιχεία 

3. Σαν διεύθυνση της έδρας της υπεράκτιας εταιρίας αναγράφονται συνήθως τα αρχικά 

Β.Ο. δηλαδή Box Office (εταιρία γραμματοκιβωτίου). 

Όμως, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ιδιότητα της 

υπεράκτιας εταιρίας μόνο από τα παραπάνω στοιχεία, δηλαδή δεν προκύπτει από τα στοιχεία 

ότι η εξωχώρια εταιρία είναι προμηθεύτρια πάγιων περιουσιακών στοιχείων ή μεσολαβούσα 

εταιρία. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει και περαιτέρω έλεγχος στοιχείων όπως: 

1. Του ετήσιου ισολογισμού της εταιρίας για την διαπίστωση ύπαρξης επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, απασχόλησης προσωπικού  και ύπαρξης πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων 

2. Των στοιχείων σχετικά με την μόνιμη έδρα της εταιρίας και του τόπου εγκατάστασής 

της καθώς και του μόνιμα απασχολούμενου προσωπικού(Μελάς,2010). 

 

 

3.3.4 Η Αναγνώριση Των Αποσβέσεων Των Πάγιων Περιουσιακών Των Υπεράκτιων 

Εταιριών 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 7,  του νόμου 3091/2002
20

 προβλέπεται ότι οι 

αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων τα οποία αγοράζονται από  μια υπεράκτια 

εταιρία δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά τους. Άρα, οι 

επιχειρήσεις που αγοράζουν πάγια περιουσιακά στοιχεία από εξωχώρια εταιρία θα 

υπολογίζουν τις αποσβέσεις τους λογιστικά και όταν θα υποβάλουν φορολογική δήλωση θα 

πρέπει να αναμορφώνουν τα αποτελέσματά τους με το ποσό που προκύπτει από τις 

αποσβέσεις, προσθέτοντάς το ως λογιστική διαφορά.
21

 

 

3.3.5 Η Αναγνώριση των Δαπανών Των Υπεράκτιων Εταιριών 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφοι 9,14 και 17 , του νόμου 3091/2002 προβλέπεται ότι οι 

δαπάνες τις οποίες πραγματοποιεί μια επιχείρηση για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών από μια 

υπεράκτια εταιρία, καθώς και τα δικαιώματα και οι αποζημιώσεις που καταβάλλει αυτή η 

επιχείρηση σε μια εξωχώρια εταιρία σχετικά με την χρησιμοποίηση στην Ελλάδα τεχνικής 
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βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων, σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, 

πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων, δεν εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδά της. Επιπρόσθετα, τροποποιείται η παράγραφος 35 του άρθρου 6 του 

νόμου 2601/1998(ΦΕΚ 81 Α')
22

 και δεν δίνονται ενισχύσεις για την αγορά ή την 

χρηματοδοτική μίσθωση των μηχανημάτων και του λοιπού εξοπλισμού, εάν η αγορά δεν 

πραγματοποιείται απευθείας από τον κατασκευαστικό οίκο ή δεν υπάρχει επικυρωμένο 

τιμολόγιο του κατασκευαστή. 

 

3.3.6 Υποχρέωση Τήρησης Βιβλίων Και Στοιχείων 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 1, του νόμου 3052/2002 υποχρέωση τήρησης βιβλίων 

και στοιχείων έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία θεωρούνται 

επιτηδευματίες. Ως επιτηδευματίας για την εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου θεωρείται  

κάθε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής που δεν έχει εγκατάσταση στην 

Ελλάδα, εφόσον αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου ή αναγείρει 

ακίνητο στην Ελλάδα.
23

 Σύμφωνα με το ΠΟΛ 1024/15.02.2007, από τις 01.01.2007 παύουν 

να θεωρούνται επιτηδευματίες τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αποκτούν κυριότητα ή 

άλλο δικαίωμα επί ακινήτου. Επομένως, δεν υποχρεούνται να τηρούν βιβλία υπεράκτιες 

εταιρίες οι οποίες δεν έχουν κάποια άλλη δραστηριότητα στην χώρα μας εκτός από την 

κατοχή κάποιου ακινήτου (Μελάς,2010). 

 

3.3.7 Υποχρέωση Υποβολής Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 107 του νόμου 2238/1994 κάθε νομικό πρόσωπο οφείλει να υποβάλλει 

δήλωση φόρου εισοδήματος. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, τα πρόσωπα τα οποία 

έχουν την κυριότητα ενός ακινήτου είναι επίσης υποχρεωμένα να υποβάλουν φορολογική 

δήλωση, ανεξάρτητα από το αν προκύπτει εισόδημα από το ακίνητο αυτό. Αν η υπεράκτια 

εταιρία έχει εισόδημα από το ακίνητο, για παράδειγμα από την ενοικίαση του, τότε θα πέρα 

από την υποβολή της δήλωσης, το προκύπτον εισόδημα θα φορολογηθεί με συμπληρωματικό 

φόρο 3% επί του ακαθάριστου εισοδήματος που προέρχεται από τα ακίνητα, σύμφωνα με το 

την παράγραφο 3 του άρθρου 109. 

Επίσης, υποβολή φορολογικής δήλωσης θα πρέπει να κάνουν τα νομικά πρόσωπα τα οποία 

απέκτησαν εισόδημα στο προηγούμενο οικονομικό έτος από αυτό που πραγματοποιείται η 

δήλωση, ανεξάρτητα από το αν τα εισοδήματα αυτά υπόκεινται ή όχι σε φορολογία, σύμφωνα 
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με την παράγραφο 2 του άρθρου 101. Εάν τα εισοδήματα που προκύπτουν φορολογούνται, ο 

φορολογικός συντελεστής είναι 26% για τα υπό εκκαθάριση νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με 

την παράγραφο 1 του άρθρου 109. 
24

   

 

3.3.8 Ο Νόμος 3310/2005 

 

Σύμφωνα με τον νόμο 3310/2005
25

, όσων αφορά τον "βασικό μέτοχο", εάν μια υπεράκτια 

εταιρία(άρθρο 31, παράγραφος 1 του νόμου 2238/1994) συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο 

του 1% σε επιχείρηση η οποία πρόκειται να συμμετάσχει σε δημόσιο διαγωνισμό  ανάθεσης ή 

επιχείρηση μέσων ενημέρωσης, τότε η υπεράκτια εταιρία θα πρέπει να εκποιήσει όλα τα 

περιουσιακά της στοιχεία και εταιρικά μερίδια προκειμένου το ποσοστό συμμετοχής της στην 

άλλη επιχείρηση να μειωθεί κάτω από 1%. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 

διάστημα 10 ημερών από την στιγμή που η υπεράκτια εταιρία λάβει την σχετική ειδοποίηση.  

Αυτό συμβαίνει διότι οι υπεράκτιες εταιρίες δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν με ποσοστό 

μεγαλύτερο του 1% του μετοχικού κεφαλαίου ή να έχουν εταιρικά μερίδια σε επιχειρήσεις οι 

οποίες έχουν συνάψει συμβάσεις και συμφωνίες με το δημόσιο. Ο αποκλεισμός αυτός των 

υπεράκτιων εταιριών ισχύει και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες συμμετέχουν σε άλλες 

εταιρίες οι οποίες έχουν συνάψει εκείνες συμφωνίες με κάποιον δημόσιο φορέα ή κατέχουν 

κάποιο ποσοστό ως μέτοχοι δημόσιας επιχείρησης. Επίσης, απαγορεύεται σε μια υπεράκτια 

εταιρία να κατέχει εταιρικά μερίδια ή να συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο από το 1% του 

μετοχικού κεφαλαίου επιχείρησης μέσων μαζικής ενημέρωσης.  

Ο νόμος προβλέπει ότι μετά το πέρας των 10 ημερών από την στιγμή που η υπεράκτια 

εταιρία λάβει την ειδοποίηση, εάν δεν προχωρήσει στην διαδικασία που αναφέρθηκε 

παραπάνω, οι εταιρίες αυτές κρίνονται αυτοδικαίως άκυρες ή εάν πρόκειται για εισηγμένες 

μετοχές στο χρηματιστήριο, το κεντρικό αποθετήριο αξιών, οφείλει να διαγράψει την 

εξωχώρια εταιρία από τα βιβλία των μετόχων.  

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι αν μια εταιρία η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο 

θελήσει να συμμετάσχει σε έναν διαγωνισμό και ανακαλύψει ότι κάποιες εταιρίες έχουν 

επενδύσει σε αυτή με ποσοστό μεγαλύτερο από 1%, της ζητάει να γίνει μετοχοποίηση μέχρι 

πρώτου φυσικού προσώπου. Αν η υπεράκτια εταιρία δεν ανταποκριθεί τότε το κεντρικό 

αποθετήριο αξιών αναλαμβάνει να εκποιήσει την περιουσία των υπεράκτιων εταιριών και να 

αποδώσει το προϊόν της εκποίησης. Προχωρώντας όμως σε μια τέτοια πράξη το αποθετήριο 

αξιών παραβαίνει την χρηματιστηριακή νομοθεσία, ενώ ταυτόχρονα δεν έχει καμία πρακτική 

δυνατότητα να προχωρήσει σε διαγραφές τίτλων. Ένα ακόμα εμπόδιο είναι ότι παραβιάζεται 

και το απόρρητο συναλλαγών, αφού μετά την διαγραφή των τίτλων ή την εκποίηση το 

αποθετήριο αξιών θα πρέπει να δημοσιοποιήσει το προϊόν της εκποίησης και άρα παραβαίνει 
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το απόρρητο. Επιπλέον, δεν υπάρχει περίπτωση να ζητηθεί από μια  διεθνή εταιρία η οποία 

συμμετέχει στον διαγωνισμό να κάνει ονομαστικοποίηση μέχρι πρώτου βαθμού γιατί έτσι θα 

παραβιαζόταν η νομοθεσία και άλλων κρατών
26

 (Μελάς,2010). 

 

3.3.9 Η Νομολογία Του Αρείου Πάγου 

 

Με βάση την νομολογία του Αρείου Πάγου (2/2003) οι υπεράκτιες εταιρίες οι οποίες έχουν 

έδρα σε αλλοδαπή χώρα, εκτός Ελλάδος, αλλά δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και δεν 

έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία σύστασής τους σε αυτή κρίνονται άκυρες. Πιο 

συγκεκριμένα το Ελληνικό δίκαιο αναφέρει το εξής: "Αν συνεπώς διαπιστωθεί ότι η 

πραγματική έδρα της  εταιρίας που φαίνεται ως αλλοδαπή βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν 

έχουν τηρηθεί οι ιδρύσεως(συστάσεως και δημοσιότητας) που επιτάσσει το Ελληνικό δίκαιο 

για το συγκεκριμένο εταιρικό τύπο, η εν λόγω εταιρία είναι άκυρη και θεωρείται ως της 

πράγμασι μόνο εταιρία" (Μελάς,2010). 

 

3.3.10 Η Αντιμετώπιση Των Υπεράκτιων Εταιριών Από Τις Αρμόδιες Ελληνικές Αρχές 

 

Οι ελεγκτικές αρχές, πολλές φορές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αντιμετωπίζουν 

ποικίλα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την αξιοπιστία των ευρημάτων τους. Όλες οι 

χώρες στις οποίες εδρεύουν υπεράκτιες εταιρίες, έχουν εφαρμόσει τον "Κώδικα Ευρωπαϊκής 

Δεοντολογίας περί ενδοομιλικών συναλλαγών", με αποτέλεσμα τα ευρήματα και οι εκθέσεις 

των ελεγκτών να προσκρούουν πάνω σε αντεπιχειρήματα έμπειρων συμβούλων, που 

αντιπροσωπεύουν την ελεγχόμενη υπεράκτια εταιρία και που γνωρίζουν πολύ καλά όλες τις 

πιθανές "διεξόδους" και τα "κενά" που μπορεί να υπάρχουν στον κανονισμό. Αποτέλεσμα 

όλων των παραπάνω είναι η εύκολη προσβολή των εκθέσεων ελέγχου στο δικαστήριο λόγω 

ανυπόστατων κατηγοριών.  
27

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 http://www.epdm.gr 
27

www.taxheaven.gr 



38 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 

4. Το Νομοθετικό Πλαίσιο Για Τις Υπεράκτιες Εταιρίες 
 

4.1 Οι Φορείς Που Συμβάλλουν Στην Καταπολέμηση Της Νομιμοποίησης 

Εσόδων Από Παράνομες Δραστηριότητες 

 

Οι φορείς που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος είναι οι ακόλουθοι
28

: 

ΟΟΣΑ: Ο ΟΟΣΑ ή διαφορετικά ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, 

στον οποίο συμμετέχουν πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδιαφέρεται για την 

ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων δυσχερών φορολογικών πολιτικών που οδηγούν πολλούς 

επιχειρηματίες σε παράνομες δραστηριότητες προκειμένου να φοροδιαφύγουν.  

F.A.T.F.: Η επιτροπή δράσης F.A.T.F.(Financial Action Task Force on Money Laundering), 

δημιουργήθηκε στο Παρίσι το 1989 και μέλη της είναι οι ισχυρότερες οικονομικά χώρες του 

κόσμου(G7). Στόχος της επιτροπής δράσης είναι η καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου 

χρήματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Για τον λόγο αυτό, η επιτροπή έχει δημιουργήσει 

έναν κατάλογο αποτελούμενο από 40 συστάσεις για την καταπολέμηση του φαινομένου 

αυτού, οι οποίες θα αναφερθούν σε επόμενη παράγραφο. Το 2000 η επιτροπή έκανε μια 

προσπάθεια αξιολόγησης 47 χωρών προκειμένου να εξεταστεί η το επίπεδο 

αποτελεσματικότητας των κανόνων που εφαρμόζουν για την καταπολέμηση του ξεπλύματος 

βρώμικου χρήματος. Το έργο αυτό είναι πολύ σπουδαίο γιατί μέσα από συνεχείς 

αξιολογήσεις των χωρών, βελτιώνονται οι κανόνες και οι αρχές που εφαρμόζουν και έτσι το 

φαινόμενο μπορεί να μην εξαλείφεται αλλά περιορίζεται σε σημαντικό βαθμό. Από το 2001 η 

επιτροπή ξεκίνησε αγώνα για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 

(Δημήτραινας,2002). 

E.F.S.F: Το E.F.S.F (European Financial Stability Facility), ή διαφορετικά το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, είναι ένα όργανο ειδικού σκοπού που 

δημιουργήθηκε από 27 χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την διατήρηση 

της οικονομικής σταθερότητας στην Ευρωζώνη. Αποστολή του, ανάμεσα στις πολλές 

αρμοδιότητες που έχει, είναι και η μελέτη της επίδρασης που έχουν υπεράκτιες εταιρίες στην 

σταθερότητα του οικονομικού συστήματος. Το έργο και οι συνεχείς έρευνες του 

συγκεκριμένου οργάνου, έδειξαν ότι η ύπαρξη των υπεράκτιων κέντρων δεν αποτελεί 
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ζημιογόνο παράγοντα για τις οικονομίες, αρκεί να υπάρχει σχετικώς έλεγχος από τις 

εποπτικές αρχές. 
29

 

O.F.A.C: Ο O.F.A.C (Office Of Foreign Assets Control), είναι ένας οργανισμός εξωτερικής 

πολιτικής των ΗΠΑ, ο οποίος έχει ως στόχο να προστατέψει τις χώρες από φαινόμενα όπως 

αυτό της τρομοκρατίας, της διακίνησης ναρκωτικών και άλλα. Για τον λόγο αυτό μάχεται 

ενάντια των χωρών που προστατεύουν τα χρήματα και την ανωνυμία ατόμων που σχετίζονται 

με τέτοιου είδους δραστηριότητες.  

Επιτροπή Της Βασιλείας:  Η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία ιδρύθηκε 

το 1974 με τη συμμετοχή 13 χωρών. Η Επιτροπή μέσα από την λειτουργία της προτείνει 

βέλτιστες πρακτικές, με την προσδοκία ότι οι επιμέρους εποπτικές αρχές θα λάβουν μέτρα για 

την εφαρμογή τους μέσω των θεσμικών  κανόνων. Επίσης, μέσα από τις εκθέσεις της 

προτείνει τρόπους για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων, τα οποία περνούν  μέσα 

από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μάλιστα, η επιτροπή της βασιλείας προτείνει έναν 

κώδικα συμπεριφοράς όσων αφορά το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ο οποίος θα απαλλάξει 

τις τράπεζες από το στίγμα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Ο κώδικας αυτός αφορά τα 

ακόλουθα θέματα: 

 Οι τράπεζες είναι απαραίτητο να ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες, ώστε να 

επαληθεύουν την ταυτότητα των πελατών τους. 

 Οι πελάτες που επιθυμούν να προχωρήσουν σε συναλλαγές οι οποίες είναι αντίθετες 

με την ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει να αποτρέπονται από αυτήν τους την πράξη. 

 Όταν μια τράπεζα αντιληφθεί ότι οι πράξεις στις οποίες σκοπεύει να προχωρήσει 

πρόκειται να παραβιάσουν την νομοθεσία κάποιας άλλης χώρας, τότε θα πρέπει να 

σταματά οποιαδήποτε ενέργεια και αν κάνει. 

 Όταν οι υπάλληλοι της τράπεζας αντιληφθούν ότι τα χρήματα τα οποία καταθέτει 

ένας πελάτης προέρχονται από παράνομες ή εγκληματικές δραστηριότητες, οφείλουν 

να κλείσουν τους λογαριασμούς του συγκεκριμένου πελάτη και να τον αποκλείσουν, 

ώστε να μην μπορεί να κάνει οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή δια μέσου της τράπεζας 

αυτής. 

 Πρέπει να επιβληθούν στις τράπεζες πρόσθετοι κανόνες εσωτερικού ελέγχου και 

εποπτείας (Τραγάκης,1996). 

Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι το συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004, έδωσε στην δημοσιότητα τα ονόματα των ατόμων τα οποία 

συνδέονται με τρομοκρατικές ενέργειες, έτσι ώστε τα κράτη και οι τράπεζες να διαθέτουν 

μηχανισμούς παρακολούθησης και σε περίπτωση που διαπιστώσουν κάποια περίεργη κίνηση 

να είναι σε θέση και να την αντιληφθούν αλλά και να λάβουν άμεσα τα κατάλληλα μέτρα.    
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4.2 Το Διεθνές Και Κοινοτικό Κανονιστικό Πλαίσιο Για Την 

Καταπολέμηση Του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος 

 

Από την δεκαετία του 1980 η παγκόσμια κοινότητα άρχισε να ευαισθητοποιείται και να 

συνειδητοποιεί την ανάγκη για την λήψη μέτρων, ώστε να καταπολεμηθούν τα ναρκωτικά. 

Από εκείνη την στιγμή ουσιαστικά ξεκίνησε και η προσπάθεια αντιμετώπισης του 

οργανωμένου εγκλήματος. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα συνειδητοποίησε ότι θα έπρεπε να 

αναθεωρήσει κάποιους κανόνες οι οποίοι έρχονταν σε αντίθεση με το συμφέρον της 

κοινωνίας και για τον λόγο αυτό θα έπρεπε να αναθεωρηθούν. Στην αναθεώρηση αυτή έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο και το γεγονός ότι οι τράπεζες, τότε, κινδύνεψαν να χαρακτηριστούν ως 

άσυλα εγκληματιών αφού εξυπηρετούν συμφέροντα τέτοιου είδους. Έτσι, μέσα από μέτρα, τα 

οποία πάρθηκαν σταδιακά, και από συστάσεις επιχειρήθηκε η συνεργασία του τραπεζικού 

συστήματος με τις αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές προκειμένου να υπάρξει 

επιτυχής έκβαση στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος (Τραγάκης,1996). 

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή έπαιξαν η Σύμβαση της  Βιέννης καθώς και οι 

40 συστάσεις της F.A.T.F.Μέσα από τις παραπάνω συστάσεις, υποδεικνυόταν η ποινική 

αντιμετώπιση των παρακάτω αδικημάτων: 

 της μεταβίβασης της περιουσίας, η οποία είναι προϊόν σοβαρών αδικημάτων. Κάθε 

χώρα θα πρέπει να προσδιορίσει τα αδικήματα αυτά και να μην συμμετέχει στην 

συγκάλυψή τους  και ούτε να προστατεύει ή να βοηθάει τον δράστη να διαφύγει ή να 

κρατήσει την ταυτότητά του μυστική 

 της απόκρυψης της πραγματικής προέλευσης των εσόδων και γενικότερα της 

περιουσίας η οποία προέρχεται από την διάπραξη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών 

  της ποινικής τυποποίησης των εσόδων τα οποία χρησιμοποιούνται εν γνώση της 

προέλευσης τους από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της εκάστοτε χώρας 

(Δημήτραινας,2002). 

Η ρυθμιστική παρέμβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν αποσκοπεί αποκλειστικά και 

μόνο στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή στην καταπολέμηση της 

νομιμοποίησης των εσόδων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, αλλά έχει ως 

στόχο να προστατέψει την χρηματοπιστωτική σταθερότητα των τραπεζών και να 

αντιμετωπίσει φαινόμενα όπως αυτό της κατάχρησης της κεφαλαιαγοράς. 

 

4.2.1 Οι 40 Συστάσεις Του F.A.T.F. 

 

Η Ομάδα Κρούσεως Στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα(F.A.T.F.), πρότεινε κάποιες συστάσεις 

για τον περιορισμό του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, οι οποίες χρησιμοποιούνται από 
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όλους τους νομοθέτες των χωρών, οι οποίες προσπαθούν να περιορίσουν το φαινόμενο αυτό. 

Οι συστάσεις αυτές είναι οι ακόλουθες
30

: 

1. Κάθε χώρα υποχρεούται να εφαρμόσει την Σύμβαση της Βιέννης 

2. Το τραπεζικό απόρρητο θα πρέπει να ανακαλείται σε περιπτώσεις όπου οι αρμόδιες 

αρχές διερευνούν υποθέσεις που σχετίζονται με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος 

3. Για να είναι πιο αποτελεσματική η διαλεύκανση των υποθέσεων που σχετίζονται με 

το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία αστυνομικών και 

δικαστικών αρχών 

4. Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος το οποίο πραγματοποιείται για την συγκαλύψει 

χρημάτων τα οποία προέρχονται από την διακίνηση ναρκωτικών θα πρέπει να 

ποινικοποιείται 

5.   Όσων αφορά τα έσοδα τα οποία προέρχονται από την διακίνηση ναρκωτικών, κάθε 

χώρα θα πρέπει είτε να ποινικοποιήσει όλα τα αδικήματα τα οποία προέρχονται από 

την διακίνηση ναρκωτικών, είτε εναλλακτικά να ορίσει η ίδια η χώρα ποια είναι τα 

αδικήματα τα οποία θεωρεί η ίδια ποινικά 

6. Σύμφωνα με την Σύμβαση της Βιέννης, ποινικά θεωρούνται τα αδικήματα 

νομιμοποίησης των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες τα οποία τελούνται 

από πρόθεση, δηλαδή ο δράστης γνωρίζει ότι τα έσοδα αυτά προέρχονται από 

εγκληματική δραστηριότητα 

7. Αν για κάποιο αδίκημα είναι υπεύθυνο ένα νομικό πρόσωπο τότε θα πρέπει να 

εφαρμόζεται η ποινική ευθύνη για το πρόσωπο αυτό 

8. Οι χώρες θα πρέπει να δημιουργήσουν νόμους ή άλλα νομοθετικά στοιχεία, 

προκειμένου να έχουν την εξουσία να κατάσχουν περιουσιακά στοιχεία τα οποία 

σχετίζονται με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος 

9. Οι αρμόδιες αρχές σε κάθε χώρα θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να 

εξασφαλίσουν την υιοθέτηση και εφαρμογή των 40 συστάσεων 

10. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας κατάλογος με τα μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα και τα άλλα επαγγέλματα τα οποία έχουν σχέση με τις συστάσεις 

11. Οι τράπεζες όταν συνάπτουν επιχειρηματικές σχέσεις ή όταν συναλλάσσονται με 

πελάτες, οι οποίοι είναι είτε μόνιμοι είτε περιστασιακοί, θα πρέπει να εξακριβώνουν 

την ταυτότητα τους, ιδιαίτερα κατά το άνοιγμα λογαριασμών, την εκμίσθωση θυρίδων 

θησαυροφυλακίου και την άσκηση εργασιών καταπιστευματοδόχων. Με αυτόν τον 

τρόπο θα αποφεύγεται η τήρηση ανώνυμων λογαριασμών με φανταστικά ή 

ανύπαρκτα ονόματα 

12.  Όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την ταυτότητα των συναλλασσόμενων, οι 

τράπεζες θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποκτούν άμεσα 

πληροφορίες για πραγματική ταυτότητα των πελατών τους 

13. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να διατηρούν αρχείο δραστηριοτήτων και 

συναλλαγών έως και πέντε χρόνια μετά, προκειμένου να είναι σε θέση να δώσουν 

άμεσα οποιαδήποτε πληροφορία τους ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές 
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14. Κατά την διάρκεια διεξαγωγής μιας ασυνήθιστα μεγάλης συναλλαγής, πρέπει να 

καταγράφεται ο σκοπός και οι λεπτομέρειες που αφορούν την συγκεκριμένη 

συναλλαγή, ώστε να είναι στην άμεση διάθεση των εποπτικών αρχών, των ελεγκτών 

και των δικαστικών αρχών όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο 

15. Εάν οι υπάλληλοι ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος υποψιάζονται ότι ορισμένα 

κεφάλαια προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, θα πρέπει να το αναφέρουν 

αμέσως στις αρμόδιες αρχές 

16. Το προσωπικό του χρηματοπιστωτικού συστήματος(διευθυντές, τραπεζικοί 

υπάλληλοι) δεν θα πρέπει να ενημερώνουν τους πελάτες τους, όταν αντιλαμβάνονται 

κάποια ύποπτη κίνηση και την αναφέρουν στους αρμόδιους φορείς για περαιτέρω 

έρευνα 

17. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μετά την αναφορά οποιασδήποτε ύποπτης κίνησης 

στους αρμόδιους φορείς θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις συστάσεις αυτών 

18. Όταν ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έχει υποψίες για έναν πελάτη, σχετικά με τις 

δραστηριότητες του και την προέλευση των κεφαλαίων του, ακόμα και αν δεν 

αναφέρει στις αρμόδιες αρχές τις ύποπτες κινήσεις του πελάτη, οφείλει να διακόπτει 

την συνεργασία μαζί του και να κλείνει τους λογαριασμούς του 

19. Οι συστάσεις από το νούμερο 11 έως και 18 θα πρέπει να εφαρμόζονται όχι μόνο από 

τις τράπεζες αλλά και από τα μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

20. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να οργανώνουν σχέδια για την αντιμετώπιση 

του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν
31

:

  

1) την καθιέρωση εσωτερικής πολιτικής κάθε ιδρύματος, εκτενείς ελέγχους, 

υιοθέτηση συγκεκριμένων κανόνων και διαδικασιών κατά την πρόσληψη 

προσωπικού 

2) εξασφάλιση της συνεχούς εκπαιδεύσεως και επιμορφώσεως του προσωπικού 

3) την δημιουργία και εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου για την 

εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του προγράμματος 

21. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στις 

συναλλαγές τους με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις οι οποίες 

εδρεύουν σε χώρες όπου δεν εφαρμόζονται αποδοτικά και αποτελεσματικά οι 40 

συστάσεις 

22. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να φροντίζουν, ώστε να εξασφαλίζεται η 

εφαρμογή των 40 συστάσεων και στα υποκαταστήματα, που τυχόν διατηρούν σε 

άλλες χώρες και στις θυγατρικές τους επιχειρήσεις, ιδιαίτερα αν είναι εγκατεστημένες 

σε χώρες όπου δεν εφαρμόζονται οι 40 συστάσεις 

23. Θα πρέπει να γίνονται συνεχείς έλεγχοι όσων αφορά την προέλευση των  κεφαλαίων 

και την μεταφορά τους από χώρα σε χώρα, μέσω των διατραπεζικών συναλλαγών, 

χωρίς όμως να παρεμβάλλονται εμπόδια στην ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων 
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24. Οι χώρες σταδιακά θα πρέπει να υιοθετήσουν ένα σύστημα όπου θα 

πραγματοποιούνται οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα πάνω από κάποιο ποσό. Ο 

μηχανισμός αυτός θα βασίζεται πάνω σε μια βάση δεδομένων 

25. Οι χώρες θα πρέπει ενθαρρύνουν την χρησιμοποίηση επιταγών, άυλων τίτλων και 

άλλων μεθόδων σύγχρονης χρηματικής διαχειρίσεως, ώστε να περιορίσουν την χρήση 

μετρητών σε καθημερινές συναλλαγές 

26. Οι αρμόδιες εποπτικές αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται με τις αστυνομικές και 

δικαστικές αρχές κατά την εποπτεία των τραπεζών, ώστε να εξασφαλίσουν την σωστή 

λειτουργία του προγράμματος 

27. Όλοι όσοι παίρνουν μέρος στην διακίνηση και ανταλλαγή μετρητών, είτε αυτές είναι 

επιχειρήσεις είτε είναι τράπεζες, θα πρέπει να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις 40 

συστάσεις 

28. Οι αρμόδιες εποπτικές αρχές θα πρέπει να βρουν τρόπους και μέσα, ώστε να 

υποβοηθούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στον ακόμα πιο έγκαιρο εντοπισμό των 

παράνομων δραστηριοτήτων 

29. Οι νομισματικές αρχές θα πρέπει να εξετάζουν το σύνολο των εισροών και των 

εκροών ρευστών από και προς τις διάφορες πηγές του εξωτερικού, ώστε να ασκούν 

καλύτερη παρακολούθηση των διεθνών μεταφορών των μετρητών 

30. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, ώστε να 

ελέγχουν την απόκτηση επιχειρήσεων που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα 

31. Το παγκόσμιο συμβούλιο τελωνείων και η interpol θα πρέπει να είναι σε θέση να 

παρέχουν πληροφορίες στις αρμόδιες διωκτικές και δικαστικές αρχές, όσων αφορά 

περίεργες δραστηριότητες που ερευνώνται  από τις προαναφερθείσες αρχές 

32. Όλες οι χώρες θα πρέπει να καθιερώσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα ανταλλαγής 

πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών, σχετικά με ύποπτες συναλλαγές 

33. Θα πρέπει να εξαλειφθούν οι διαφορές που υπάρχουν στην ορολογία  και στην 

διατύπωση διατάξεων, ώστε οι δικαστικές αρχές σε όλες τις χώρες να συνεργάζονται 

πιο αποτελεσματικά
32

 

34. Η διεθνής συνεργασία των χωρών θα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω διμερών ή 

πολυμερών συμφωνιών, με σκοπό την παροχή όσο το δυνατό μεγαλύτερης βοήθειας 

και αλληλοϋποστήριξης στην καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος 

35. Όλες οι χώρες οφείλουν να ενθαρρύνουν την ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο, 

κανόνων για την ανίχνευση, την κατάσχεση και δήμευση εσόδων από την διάπραξη 

σοβαρών ποινικών αδικημάτων 

36. Πρέπει να ενθαρρύνονται οι συνεχόμενες έρευνες για την ανίχνευση παράνομων 

δραστηριοτήτων 

37. Πρέπει όχι μόνο να καθιερωθούν αλλά να τεθούν και σε άμεση ισχύ διαδικασίες 

παροχής άμεσης βοήθειας και παροχής πληροφοριών όσων αφορά ζητήματα άρσης 

τραπεζικού απορρήτου 

38.  Πρέπει να υπάρχει πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των χωρών, ώστε να δίνεται η 

δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές άλλων χωρών να εξακριβώσουν άμεσα την 
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ταυτότητα και τα στοιχεία ενός πελάτη, να μπλοκάρουν τους λογαριασμού του ή να 

κατάσχουν την περιουσία του, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο 

39. Θα πρέπει να καθιερωθεί ένας συγκεκριμένος τόπος εκδίκασης των υποδίκων προς 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων της δικαιοσύνης, για περιπτώσεις εγκληματικών 

πράξεων οι οποίες μπορούν να εκδικαστούν σε περισσότερες από μία χώρες 

40. Όλες οι χώρες οι οποίες εφαρμόζουν τις 40 συστάσεις θα πρέπει να προβλέπουν την 

έκδοση ατόμων που κατηγορούνται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ή άλλα 

παρεμφερή αδικήματα 

 

 

 

4.2.2 Η Σύμβαση Της Βιέννης 

 

Η Σύμβαση της Βιέννης αποτελεί μια σύμβαση με πολύ ιδιαίτερη σημασία, καθώς για πρώτη 

φορά έγινε μια παγκόσμια προσπάθεια καταστολής και  αντιμετώπισης της εξάπλωσης των 

ναρκωτικών και των ψυχοτρόπων ουσιών. Η Σύμβαση της Βιέννης τέθηκε σε ισχύ από τις 11 

Νοεμβρίου του 1990 και υπογράφηκε από 170 κράτη. Πέρα από τα μέτρα κοινωνικής μορφής 

που θεσμοθετήθηκαν, η νέα νομοθεσία όριζε την συμμόρφωση και συνεργασία του 

χρηματοπιστωτικού τομέα, ο οποίος με την σειρά του θα διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στον 

καταστολή της εξάπλωσης των ναρκωτικών, εφόσον θα έμπαινε ένα μέτρο στην 

νομιμοποίηση εσόδων που προέρχονταν από την διακίνηση τέτοιων ουσιών. Πιο 

συγκεκριμένα τα κράτη που υπέγραψαν την σύμβαση όφειλαν : 

 να ποινικοποιήσουν την αναγνώριση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που 

είχαν σχέση με την διακίνηση ναρκωτικών, και να καταδικάζουν όχι μόνο τους άμεσα 

εμπλεκομένους αλλά και εκείνους που εν γνώση τους βοηθούν στην περάτωση του 

σκοπού αυτού, ακόμα και αν δεν έχουν άμεση σχέση και επαφή με τα χρήματα που 

επιχειρείται να νομιμοποιηθούν 

 να θεσπίσουν νόμους και κανόνες, ώστε οι κατηγορούμενοι να μπορούν να εκδοθούν 

και να δικαστούν στην χώρα όπου είναι υπήκοοι 

 να θεσπίσουν κανόνες, οι οποίοι να επιτρέπουν την δήμευση περιουσιακών στοιχείων 

και μετρητών τα οποία προέρχονται από ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που σχετίζεται 

με ναρκωτικά 

 να επιτραπεί στις δικαστικές αρχές να προβαίνουν σε κατάσχεση βιβλίων και 

στοιχείων τραπεζών, οι οποίες δεν συμμορφώνονται στους κανονισμούς που θέτει το 

κάθε κράτος 

 να θεσπίσουν νόμους και κανόνες, οι οποίοι να επιτρέπουν την εκδίκαση σημαντικών 

υποθέσεων, με διεθνείς διαστάσεις, σε μια χώρα ακόμα και αν αυτή δεν εμπλέκεται 

άμεσα στην υπόθεση 

 να επιτρέπουν την "ελεγχόμενη διακίνηση ναρκωτικών", ώστε να είναι πιο εύκολη η 

εξάρθρωση οργανωμένων ομάδων 
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 να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των κρατών σε διμερή και πολυμερή βάση  

(Τραγάκης, 1996). 

 

4.2.3 Η Σύμβαση Του Στρασβούργου 

 

Η Σύμβαση του Στρασβούργου ή διαφορετικά η Σύμβαση του συμβουλίου της Ευρώπης είναι 

ανοιχτή προς υπογραφή από τις 8 Νοεμβρίου του 1990 και αφορά την νομιμοποίηση, την 

ανίχνευση και την κατάσχεση  εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Την Σύμβαση του 

Στρασβούργου την υπέγραψαν λίγα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι έχει λιγότερη σημασία από την Σύμβαση της Βιέννης. Η σημαντικότητα των δύο 

αυτών συμβάσεων αποδεικνύεται από το γεγονός ότι αποτελούν βασικές πηγές αναφοράς της 

Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ "για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες". 

 Η Σύμβαση του Στρασβούργου έχει δύο βασικούς σκοπούς: 

1. να θεσπίσει νόμους και κανόνες, όσων αφορά την δήμευση και την κατάσχεση 

περιουσιακών στοιχείων και χρηματικών ποσών που αποτελούν έσοδα ή 

χρησιμοποιούνται για την διάπραξη εγκληματικών ενεργειών 

2. να ενισχύσει και να ενδυναμώσει τις σχέσεις των κρατών, ώστε να υπάρχει καλύτερη 

συνεργασία μεταξύ των δικαστικών, διοικητικών και αστυνομικών αρχών στην 

προσπάθεια καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, το οποίο προέρχεται 

από την διακίνηση ναρκωτικών 

Επιπρόσθετα, πέραν των παραπάνω σκοπών δίνεται η δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές, 

κατάσχεσης λογιστικών βιβλίων, εγγράφων και παραστατικών χρηματοπιστωτικών 

συναλλαγών χωρίς να υπάρχει κάποιο εμπόδιο από πλευράς τραπεζικού απορρήτου. 

Ιδιαίτερη έμφαση στη Σύμβαση του Στρασβούργου δίνεται στη λήψη μέτρων, τα οποία 

καθιστούν πιο αποτελεσματική την διαδικασία της κατασχέσεως περιουσίας που προέρχεται 

από εγκληματικές ενέργειες . Οι αρμόδιες αρχές σε κάθε χώρα θα πρέπει να συμμορφώνονται 

με την δικαστική απόφαση και να προχωρούν σε κατασχέσεις περιουσιών στην αιτούσα 

χώρα, όπου βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει 

δικαστική απόφαση και όχι απλά απόφαση των αρμόδιων αρχών σε κάθε χώρα προκειμένου 

να ολοκληρώνεται η κατάσχεση περιουσιών προερχόμενων από εγκληματικές και παράνομες 

δραστηριότητες. 
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4.2.4 Η Διεθνής Σύμβαση Των Ηνωμένων Εθνών 

 

Η Διεθνής Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών έλαβε χώρα το 1999, αλλά τέθηκε σε ισχύ στις 10 

Απριλίου του 2002 και υπογράφηκε από 132 χώρες. Η σύμβαση αυτή αφορά την 

ποινικοποίηση των πράξεων με σχετίζονται με τρομοκρατικές ενέργειες καθώς και την 

επιβολή των σχετικών κυρώσεων.  

 

4.2.5 Η Οδηγία 91/308/ΕΟΚ 

 

Η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τέθηκε σε ισχύ από τις 10 Ιουνίου του 

1991 και αφορά την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με αυτήν την οδηγία οι 

Ελληνικές τράπεζες και οι επιχειρήσεις που έχουν ενστερνιστεί την νέα αυτή νομοθεσία, θα 

έχουν τις εξής υποχρεώσεις: 

 Θα πρέπει να ελέγχουν και να εξακριβώνουν την ταυτότητα των πελατών είτε αυτοί 

είναι τακτικοί πελάτες είτε είναι περιστασιακοί. Οι έλεγχοι αυτοί επεκτείνονται 

ακόμα και σε αυτούς που δρουν ως πληρεξούσιοι, προκειμένου να γίνει γνωστή η 

πραγματική ταυτότητα των συναλλασσόμενων 

 Θα πρέπει να διατηρούν αρχείο συναλλαγών και παραστατικών έως και πέντε χρόνια 

μετά 

 Θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα "κρυφό" σύστημα ειδοποιήσεως των αρμόδιων 

αρχών, σε περιπτώσεις στις οποίες υποπτεύονται ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ώστε 

να μην το καταλαβαίνει ο πελάτης 

 Θα πρέπει να βελτιώσουν τον εσωτερικό τους έλεγχο, ώστε να γίνεται ευκολότερος ο 

εντοπισμός οποιαδήποτε ενέργειας που σχετίζεται με το ξέπλυμα βρώμικου 

χρήματος 

 Θα πρέπει να εκπαιδεύσουν κατάλληλα το προσωπικό τους, ώστε να είναι σε θέση 

να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους (Τραγάκης,1996). 

 

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

 

Τον Δεκέμβριο του 1998 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέταξε και εξέδωσε την 

οδηγία 98/699/ΔΕΥ, "για το ξέπλυμα χρήματος, τον προσδιορισμό, τον εντοπισμό, την 

δέσμευση, την κατάσχεση και την δήμευση των οργάνων και των προϊόντων του 

εγκλήματος". Πιο συγκεκριμένα: 
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 Το άρθρο 1 αναφέρεται στην διασφάλιση τήρησης και ακολουθούσης  των άρθρων 

της σύμβασης του Στρασβούργου, για όσες χώρες είχαν υπογράψει την σύμβαση 

αυτή. Το άρθρο 1 έχει ως στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικής δράσης κατά του 

οργανωμένου εγκλήματος και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. 

 Το άρθρο 2 αναφέρεται στην ποινή στέρησης της ελευθερίας και κράτησης με 

ανώτατο όριο το ένα έτος, για όσους σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος δια μέσου 

παράνομων δραστηριοτήτων. 

 Το άρθρο 6 αναφέρεται στα πιο σοβαρά εγκλήματα. "Τα εγκλήματα αυτά θα πρέπει 

να πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν τα εγκλήματα που τιμωρούνται με στέρηση 

της ελευθερίας ή κράτηση με ανώτατο όριο το ένα έτος ή όσων αφορά τα κράτη που 

έχουν ελάχιστο όριο για εγκλήματα, να επιβάλλεται στέρηση της ελευθερίας για 

τουλάχιστον έξι μήνες.  

 

 

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

   

Η απόφαση-πλαίσιο που εξέδωσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο του 

2006 αφορά και αυτή το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τον προσδιορισμό, τον εντοπισμό, την 

δέσμευση και την δήμευση προϊόντων τα οποία προέρχονται από μη νόμιμες δραστηριότητες. 

Όμως, η συγκεκριμένη οδηγία καταργεί κάποια άρθρα της οδηγίας 98/699/ΔΕΥ που 

αναφέρθηκε παραπάνω. Συγκεκριμένα τα άρθρα τα οποία καταργούνται είναι το άρθρο 1, το 

άρθρο 3, το άρθρο 5 (παράγραφος 1), και το άρθρο 8 (παράγραφος 2). Η οδηγία 

2001/500/ΔΕΥ, αναφέρει ότι οι νόμοι που καθορίζουν την μεταχείριση των εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, καθώς και την νομιμοποίησή τους, θα πρέπει να είναι ενιαίοι σε 

όλες τις χώρες που υπογράφουν και αποδέχονται τους όρους της συνθήκης. Όλα τα κράτη-

μέλη που υιοθέτησαν το πλαίσιο αυτό θα έπρεπε να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του 

σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά, δηλαδή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2002 το αργότερο.   

Ειδικότερα μπορεί να γίνει μια ανάλυση σε σχέση με τα άρθρα. Έτσι στο άρθρο 1 της 

απόφασης-πλαίσιο τα κράτη μέλη συμφώνησαν στο εξής: «προκειμένου να ενισχυθεί η 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα 

μέτρα, ώστε να μην διατυπώσουν ούτε να διατηρήσουν επιφυλάξεις όσων αφορά τα 

ακόλουθα άρθρα της συνθήκης του Στρασβούργου». Συγκεκριμένα το άρθρο 2 αναφέρει ότι 

αυτός που διαπράττει παράνομες δραστηριότητες οι οποίες έχουν ποινικοποιηθεί θα πρέπει 

να τιμωρείται με στέρηση της ελευθερίας του για πάνω από ένα έτος. Όσων αφορά το 

κομμάτι της δήμευσης των περιουσιακών στοιχείων, το οποίο επίσης αναφέρεται στο άρθρο 

2, τα κράτη μπορούν να διατηρήσουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε αυτήν την ενέργεια τόσο 

σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο εφόσον τους το επιτρέπουν οι θεσμοθετημένοι νόμοι. 

Το άρθρο 6 αναφέρεται στα πιο σοβαρά εγκλήματα που συνδέονται με παράνομες 

δραστηριότητες. Τα εγκλήματα αυτά θα πρέπει να τιμωρούνται με στέρηση της ελευθερίας 
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για πάνω από ένα έτος και στα κράτη στα οποία υπάρχει πιο ελαστική νομοθεσία τα 

εγκλήματα αυτά να τιμωρούνται για πάνω από 6 μήνες το ελάχιστο. Το άρθρο 2 και 6 

συνδέονται μεταξύ τους όσον αφορά την ποινή στέρησης της ελευθερίας.  

Τέλος, το άρθρο 3 αναφέρεται στην δήμευση περιουσιακών στοιχείων και προϊόντων 

εγκλήματος. Η δήμευση των περιουσιακών στοιχείων μπορεί να γίνεται για προϊόντα 

αντίστοιχης αξίας, όταν τα προκείμενα περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν να κατασχεθούν 

για κάποιους λόγους. Επίσης, ορισμένα κράτη μπορούν να αποκλείσουν την δήμευση 

περιουσιακών στοιχείων αξίας αντίστοιχης προς τα προϊόντα από παράνομες δραστηριότητες, 

σε περιπτώσεις όπου η αξία τους δεν ξεπερνά τα 4000 ευρώ (Δημήτραινας,2002). 

 

4.2.8 Η Οδηγία 2001/97/ΕΚ 

 

Το 2001 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφάσισαν πως ήταν σκόπιμο η 

οδηγία 91/308/ΕΟΚ να αλλάξει και να προσαρμοστεί στις επιθυμίες που εξέφρασαν τα 

κράτη-μέλη που είχαν υπογράψει την συγκεκριμένη οδηγία, εφόσον βέβαια δεν ερχόταν σε 

αντίθεση με την σχετική νομοθεσία. Με τον τρόπο αυτό η οδηγία θα ανταποκρινόταν 

καλύτερα στα διεθνή πρότυπα αλλά θα εξακολουθούσε να προσφέρει υψηλό επίπεδο 

προστασίας στα μέλη της.  

 Η πρώτη αλλαγή αφορούσε την τροποποίηση του άρθρου 1 και είχε σχέση με την 

αλλαγή των εννοιών "πιστωτικό ίδρυμα" και "χρηματοδοτικός οργανισμός".  

 Η δεύτερη αλλαγή αφορούσε το ποινικό κομμάτι της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ. 

Ειδικότερα μέχρι εκείνη την δεδομένη στιγμή τα αδικήματα από εγκληματικές 

ενέργειες και η νομιμοποίηση των εσόδων αφορούσαν τα χρήματα τα οποία 

προέρχονταν από ναρκωτικά. Με την τροποποίηση της οδηγίας, τα ποινικά αδικήματα 

παίρνουν μια γενικότερη μορφή στην οποία συμπεριλαμβάνονται, εκτός από χρήματα 

από την διακίνηση ναρκωτικών και άλλες παράνομες δραστηριότητες και ύποπτες 

συναλλαγές. 

 Η τρίτη τροποποίηση αφορούσε τον κατάλογο των αδικημάτων και τις ποινές που 

πρέπει να επιβληθούν για το καθένα από αυτά. Θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή 

προσέγγιση από τα κράτη για αυτό το ζήτημα (Δημήτραινας,2002). 

 

4.3 Το Ελληνικό Κανονιστικό Πλαίσιο Και Η Θεώρηση Του Νόμου 

2331/1995 

 

Το Ελληνικό νομοθετικό σύστημα έπρεπε και αυτό με την σειρά του να προσαρμοστεί στα 

δεδομένα της εποχής και να υιοθετήσει νόμους για την πρόληψη και καταστολή της 
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νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ώστε να προστατευτεί το κράτος 

και κατά επέκταση η κοινωνία από οικονομικές εγκληματικές πράξεις. Ένας από τους νόμους 

που θεσπίστηκαν ήταν και ο 2331/1995, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 24 Αυγούστου του 

1995. Ο νόμος αυτός 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 (Κάτσιος,1998). 

 

Εκτός από τον προαναφερθέν νόμο, θεσπίστηκαν και άλλοι παρόμοιοι νόμοι με αυτόν όπως ο 

νόμος 1990/1991 και ο νόμος 2655/1998. Με τον νόμο 1990/1991 η Ελλάδα αποδέχτηκε του 

όρους της Σύμβασης της Βιέννης του 1988, οι οποία αφορούσε την διακίνηση ναρκωτικών 

και ψυχοτρόπων ουσιών. Ο νόμος αυτός τέθηκε σε ισχύ από τις 27 Απριλίου του 1992. 

Επίσης, με το νόμο 2655/1998 επικυρώθηκε η Σύμβαση του Στρασβούργου που αφορούσε 

την καταπολέμηση της παράνομης χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Γκόρτσος,2005).  

 

4.4 Οι Μετέπειτα Αναθεωρήσεις Νόμων Στο Ελληνικό Κανονιστικό 

Πλαίσιο 

 

Με το πέρασμα των ετών, οι ανάγκες προσαρμογής στα νέα δεδομένα επέφεραν και αλλαγές 

στους ισχύοντες νόμους και κανόνες ή εισήγαγαν καινούργιους. Εκτός από τους 

προαναφερθέντες νόμους που διέπουν το κανονιστικό πλαίσιο της Ελλάδας, μπορούν να 

αναφερθούν και κάποιοι ακόμα. Ειδικότερα: 

 Ενσωματώθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ, οι οποίες πάρθηκαν με κοινή 

απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, σχετικά με την "πρόληψη του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας" 

 Τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της ΠΔΤΕ 2577/2006, το οποίο αφορούσε το   «πλαίσιο 

αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων 

Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές 

αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων». Επιπρόσθετα, την ίδια χρονιά 

τροποποιήθηκε και η Απόφαση ΕΤΠΘ 231/4/13.10.2006, η οποία αφορά  την 

συμπλήρωση της ΠΔΤΕ 2577/2006 με την προσθήκη 4ου Παραρτήματος σχετικά με 

την "Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας". 
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 Θεσπίστηκε ο νόμος  3601/2007, οποίος ήταν σχετικός με την «ανάληψη και άσκηση 

δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των 

πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και 

λοιπές διατάξεις» 

  Θεσπίστηκε ο νόμος 3691/2008, σχετικά με την  "πρόληψη και καταστολή της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 

της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις", αναφορικά με τις αρμοδιότητες και τις 

υποχρεώσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο νόμος 3691/2008 τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τον νόμο 

3875/2010, ο οποίος αφορούσε "το ποινικό αδίκημα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας", 

καθώς και τον νόμο 3932/2011, ο οποίος αφορούσε την "διάρθρωση της αρχής για την 

καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τις 

διαδικασίες δέσμευσης της περιουσίας των υποκείμενων σε συγκεκριμένες οικονομικές 

κυρώσεις προσώπων". 
33
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5. Υπεράκτιες Εταιρίες-Τριγωνικές Συναλλαγές 
 

5.1 "Τριγωνικές Συναλλαγές"  

5.1.1 Οι "Τριγωνικές Συναλλαγές" Και Η Λειτουργία Τους 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια συνεχώς αυξανόμενη τάση στην εισαγωγή αγαθών 

στην χώρα μας από αλλοδαπές χώρες του εξωτερικού οι οποίες χαρακτηρίζονται ως "χώρες 

χαμηλού κόστους". Η τιμή διακίνησης των αγαθών αυτών στην εγχώρια αγορά είναι σχετικά 

υψηλή, σε αντίθεση με την αξία εισαγωγής τους η οποία είναι ελάχιστη. Αυτά τα αντιφατικά 

δεδομένα  οδηγούν 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". Οι πρωταγωνιστές 

των συναλλαγών αυτών είναι μια ενδοκοινοτική εταιρία (onshore), μια εταιρία 

αντιπροσώπευσης και μια offshore εταιρία (εξωχώρια). Η εταιρία αντιπροσώπευσης και η 

offshore εταιρία βρίσκονται σε φορολογικό παράδεισο, ο οποίος εδρεύει σε κάποια χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση των κερδών καθώς και η 

απόδοση ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών συναλλαγών. H onshore εταιρία ιδρύει και τις άλλες δυο 

εταιρίες, οι οποίες συναλλάσσονται για λογαριασμό της. Πρέπει να σημειώσουμε η εταιρία 

αντιπροσώπευσης παρακρατεί προμήθεια ως ποσοστό επί των κερδών για τις υπηρεσίες που 

προσφέρει και φορολογείται μόνο για αυτό το ποσοστό στην χωρά όπου βρίσκεται η έδρα 

της. Τα υπόλοιπα κέρδη φορολογούνται με πολύ χαμηλό ή μηδενικό φορολογικό συντελεστή 

στο όνομα της offshore εταιρίας και μεταφέρονται στους προσωπικούς λογαριασμούς του 

ιδιοκτήτη που τις ίδρυσε. Σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει επιτακτική ανάγκη διατήρησης της 

ανωνυμίας των φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία συμμετέχουν σε κάποιο σχήμα που 

περιλαμβάνει τριγωνικές συναλλαγές. Για να επιτευχθεί αυτή η ανωνυμία συστήνονται τα  

trusts(εμπιστεύματα). Το εμπίστευμα διατηρεί κρυφή την ταυτότητα του εντολέα προς 

τρίτους, ενώ ο εντολοδόχος είναι αυτός που παρουσιάζεται να διενεργεί πράξεις για 

λογαριασμό του εντολέα. Περαιτέρω ανάλυση των παραπάνω εννοιών δεν κρίνεται 

απαραίτητη, διότι έγινε αναλυτικότερη περιγραφή της λειτουργίας τους σε προηγούμενο 

κεφάλαιο (κεφάλαιο 3). 
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5.1.2 Εικονικές "Τριγωνικές Συναλλαγές" 

 

Για την πλήρη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των "τριγωνικών συναλλαγών" κρίνεται 

απαραίτητη η παρουσίαση ενός παραδείγματος. 

Παράδειγμα "τριγωνικής συναλλαγής" 

Έστω ότι υπάρχει μια Ελληνική εταιρία η οποία προμηθεύει την Ελληνική εγχώρια αγορά με 

μηχανολογικό εξοπλισμό. Η Ελληνική εταιρία προμηθεύεται τα μηχανήματά της από μια 

άλλη αλλοδαπή εταιρία που έχει την έδρα της σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο 

ιδιοκτήτης της Ελληνικής εταιρίας έχει δημιουργήσει ένα κύκλωμα, δια μέσου του οποίου 

υπερτιμολογεί (transfer pricing)  τα εμπορεύματα του και στην συνέχεια τα διοχετεύει στην 

εγχώρια αγορά. Πιο συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης της εταιρίας έχει δημιουργήσει άλλες δύο 

εταιρίες, μία εταιρία αντιπροσώπευσης και μια offshore δια μέσου των οποίων 

πραγματοποιείται η υπερτιμολόγηση των μηχανημάτων και του λοιπού εξοπλισμού, πριν 

φτάσει στον τελικό πελάτη. Αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας είναι τα χρήματα της 

τριγωνικής συναλλαγής να καταλήγουν σε προσωπικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη της 

Ελληνικής εταιρίας. Αναλυτικότερα, παρακάτω θα γίνει μια προσπάθεια προσέγγισης της 

διαδικασίας που ακολουθείται δια μέσου των "τριγωνικών συναλλαγών" με ένα αριθμητικό 

παράδειγμα.  

Τα δεδομένα του παραδείγματος είναι τα ακόλουθα: 

1) Έστω "Α" η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αποτελεί τον αρχικό προμηθευτή 

μηχανολογικού εξοπλισμού της Ελληνικής εταιρίας.  

2) Έστω "Β" η Ελληνική εταιρία, η οποία προμηθεύεται το εμπόρευμα της από την 

εταιρία "Α" και το διοχετεύει στην εγχώρια αγορά. 

3) 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 .  

4) Έστω "Δ" η  offshore εταιρία, η οποία έχει κοινή έδρα με την εταιρεία "Γ" και έχει 

συσταθεί επίσης από την εταιρία "Β". 

Η εταιρία "Α", η οποία αποτελεί τον αρχικό προμηθευτή στέλνει τον μηχανολογικό 

εξοπλισμό στην Ελληνική εταιρία "Β" εκδίδοντας στο όνομα της δελτίο αποστολής. Στην 

συνέχεια η εταιρία "Α" εκδίδει τιμολόγια πώλησης του μηχανολογικού εξοπλισμού στο 

όνομα της εταιρίας αντιπροσώπευσης "Γ", που εδρεύει σε χώρα της Ε.Ε. Τα τιμολόγια 

πώλησης αναγράφουν την πραγματική αξία των εμπορευμάτων η οποία για παράδειγμα είναι 

1.000.000 ευρώ. Εδώ τελειώνει ο ρόλος της προμηθεύτριας εταιρίας "Α". 

Στη συνέχεια, η εταιρία αντιπροσώπευσης "Γ" εκδίδει υπερτιμολογημένο τιμολόγια πώλησης, 

έστω 4.000.000 ευρώ, για τον μηχανολογικό εξοπλισμό προς την Ελληνική εταιρία "Β". Η 

τιμή που αναγράφεται στα τιμολόγια πώλησης είναι πολλαπλάσια της πραγματικής τιμής 

πώλησης του μηχανολογικού εξοπλισμού, δηλαδή επιτεύχθηκε η υπερτιμολόγηση, δια μέσου 

τριγωνικής συναλλαγής, η οποία μείωσε τα φορολογητέα κέρδη της εταιρίας "Β". Το ποσό 
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της υπερτιμολόγησης είναι 3.000.000ευρώ (4.000.000, η υπερτιμολόγηση έτσι όπως ορίζεται 

από την εταιρία "Γ" – 1.000.000, που είναι η αρχική αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού). 

Από το ποσό των 4.000.000 ευρώ της υπερτιμολόγησης, θα παρακρατηθεί, έστω 3%, 

προμήθεια εκπροσώπησης η οποία ισοδυναμεί με 120.000 ευρώ. Η εταιρία εκπροσώπησης 

"Γ" οφείλει να πληρώσει φόρο 25% για το ποσό της προμήθειας που παρακρατεί επί των 

κερδών, δηλαδή θα πληρώσει 30.000 ευρώ φόρο(120.000*25%).  

Με την σειρά της η offshore εταιρία "Δ" η οποία έχει την έδρα της στην ίδια χώρα της Ε.Ε με 

την εταιρία αντιπροσώπευσης "Γ", εκδίδει τιμολόγιο προς την εταιρία "Γ" αξίας 2.880.000 

ευρώ. Το ποσό αυτό προέκυψε μετά από αφαίρεση της αρχικής αξίας του μηχανολογικού 

εξοπλισμού και της προμήθειας εκπροσώπησης, από το ποσό της 

υπερτιμολόγησης(4.000.000-1.000.000-120.000).  

Ακολούθως, η Ελληνική εταιρία "Β" λαμβάνει τα τιμολόγια πώλησης, για τον μηχανολογικό 

εξοπλισμό,  από την εταιρία εκπροσώπησης "Γ". Επομένως, η Ελληνική εταιρία "Β", παρόλο 

που αγόρασε το μηχάνημα 1.000.000 ευρώ θα το αποσβέσει για αξία 4.000.000 ευρώ. Με 

αυτόν τον τρόπο αποφεύγει την καταβολή φόρου. Τέλος, εάν η εταιρία "Β" πουλήσει τον 

μηχανολογικό εξοπλισμό στην εγχώρια αγορά, για αξία 4.500.000 ευρώ θα πληρώσει φόρο 

μόνο για τις 500.000 ευρώ. 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα σχεδιάγραμμα τριγωνικής συναλλαγής σύμφωνα με το 

παράδειγμα: 

 

Σχεδιάγραμμα τριγωνικής συναλλαγής: 

 

                                                               

 

 

                                                                                                                     

                   

 

 

 

                                                          Το ποσό της υπερτιμολόγησης  

                                                             είναι 3.000.000 ευρώ       

 

Εταιρία Α (Αρχικός 

προμηθευτής) 

Πώληση εξοπλισμού έναντι 

1.000.000 

Εταιρία Β (Ελληνική Εταιρία 

προμηθευτής εγχώριας 

αγοράς) 

Παραλαμβάνει τα τιμολόγια 

πώλησης αξίας 4.000.000 

Εταιρία Γ (Εταιρία 

αντιπροσώπευσης) 

Έκδοση υπερτιμολογημένων 

τιμολογίων 4.000.000 στο όνομα 

της εταιρίας Β 

Εταιρία Δ  

(offshore Εταιρία ) 

Εκδίδει τιμολόγια 

προμήθειας αξίας 

2.880.000 
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Για τον προσδιορισμό του τελικού χρηματικού ποσού που θα περάσει στην κυριότητα της 

Ελληνικής εταιρίας "Β" ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

 Η Ελληνική εταιρία "Β" στέλνει έμβασμα στη εταιρία εκπροσώπησης "Γ", για να εξοφλήσει 

τα τιμολόγια πώλησης της τριγωνικής συναλλαγής. Το ύψος του εμβάσματος ανέρχεται σε 

3.880.000 ευρώ (4.000.000 ευρώ το ύψος της υπερτιμολόγησης – 120.000 ευρώ το ύψος της 

προμήθειας της εταιρίας "Γ"). Με την σειρά της η εταιρία εκπροσώπησης "Γ" στέλνει 

έμβασμα στην εταιρία "Α", δηλαδή τον αρχικό προμηθευτή, ώστε με αυτό να εξοφλήσει την 

αρχική πραγματική αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού(1.000.000 ευρώ). Στην κατοχή της 

εταιρίας "Γ" παραμένει το ποσό των 90.000 ευρώ (120.000 ευρώ το ύψος της προμήθειας - 

30.000 ευρώ ο φόρος που πληρώνει). Στην κατοχή της offshore εταιρίας "Δ" παραμένει το 

ποσό των 2.880.000 ευρώ, το οποίο είτε παραμένει σε τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό 

ή επιστρέφεται στα ονόματα των φυσικών προσώπων, δηλαδή στον κάτοχο της εταιρίας "Β".  

 

5.2 Έλεγχος και Τρόποι Αντιμετώπισης Τριγωνικών Συναλλαγών  

 

Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, πριν από το 2010, επικρατούσε ασυδοσία στις 

συναλλαγές ελληνικών επιχειρήσεων με υπεράκτιες εταιρείες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι ότι ένα μεγάλο μέρος των εισαγωγών στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Ολυμπιακών 

Αγώνων έγινε μέσω παρένθετων κυπριακών εταιρειών, εντελώς ανεξέλεγκτα. Ο φόρος 

εταιρικών κερδών στην Κύπρο τότε, που δεν ήταν ακόμα μέλος της Ε.Ε., ήταν 4,25%. Την 

άνοιξη του 2010, τα πράγματα άλλαξαν ριζικά. Η διεθνής τραπεζική κρίση οδήγησε πολλές 

χώρες της δύσης  σε ύφεση συντελώντας στην δημιουργία ενός δυσοίωνου κλίματος για τους 

μέχρι πρότινος, φορολογικούς παράδεισους. Στην Ελλάδα του Μνημονίου, ψηφίστηκε τον 

Απρίλιο (2010) ο νόμος 3842. Ο νόμος τροποποίησε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

(Ν. 2238/1994) ώστε να μην αναγνωρίζονται δαπάνες εταιρειών προς φορολογουμένους με 

έδρα σε κράτη που θεωρούνται μη συνεργάσιμα σε φορολογικά θέματα. Αντιστοίχως, δεν 

αναγνωρίστηκαν δαπάνες προς χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (το οποίο 

ορίστηκε ως το 50% του ελληνικού φόρου επί των εταιρικών κερδών), "εκτός αν ο 

ενδιαφερόμενος αποδείκνυε ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις 

συναλλαγές και δεν είχαν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίου 

με σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή" (άρθρο 51Β.2). 

Επιπλέον, ο νόμος 3842 τροποποίησε το άρθρο 31.1.γ του Ν. 2238/1994, προσθέτοντας ότι 

δεν αναγνωρίζονται πλέον δαπάνες που "καταβάλλονται ή οφείλονται σε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο ή νομική οντότητα της οποίας η δραστηριότητα στη συγκεκριμένη συναλλαγή 

εξαντλήθηκε στην τιμολόγησή της και η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών 

διενεργήθηκε από τρίτο πρόσωπο" (Παλαιολόγος,2014). 

Ειδικότερα ο νόμος 3842/2010, με το άρθρο 12 για την μεταχείριση των τριγωνικών 

συναλλαγών, καταργεί πλέον τις απαλλαγές που έχουν χορηγηθεί κατά καιρούς με διάφορους 
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ειδικούς ή γενικούς νόμους σε νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου και συνεπώς θα φορολογούνται κατά τις γενικές διατάξεις
34

. 

 η κατάργηση αφορά κάποιες εταιρείες και ιδρύματα, όπως Εθνική Λυρική Σκηνή, 

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Εθνικό Θέατρο, Οργανισμός Προβολής Ελληνικού 

Πολιτισμού ΑΕ, Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ, Εθνική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοθήκη 

της Βουλής καθώς και  ιδρύματα πρώην πρωθυπουργών 

 σε περίπτωση καταβολής εισοδημάτων στα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να γίνεται 

παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου 

 ωστόσο εξακολουθούν να απαλλάσσονται τα έσοδα από συνδρομές και δικαιώματα 

που αφορούν στην εκπλήρωση του σκοπού των νομικών προσώπων μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Συνεπώς από το 2010 ξεκίνησε μια προσπάθεια ελέγχου των φορολογικών παράδεισων με 

άμεσο σκοπό την πάταξη των τριγωνικών συναλλαγών. Στην Ελλάδα, τον παραπάνω έλεγχο 

τον πραγματοποιεί το Σ∆ΟΕ. Η υιοθέτηση και η εφαρμογή όμως των ελέγχων προϋποθέτει 

ισχυρή πολιτική βούληση και συνεργασία όχι µόνο µε την E.E. και τις ΗΠΑ, αλλά και µε τα 

κράτη που αποτελούν φορολογικούς παραδείσους. H σημαντικότερη ρύθμιση αφορά την 

επιβολή υψηλότατου (50%) ειδικού τέλους συναλλαγής σε οποιαδήποτε τραπεζική 

συναλλαγή που πραγματοποιεί υπεράκτια εταιρεία, δεδομένου ότι όλες οι συναλλαγές 

γίνονται πλέον υποχρεωτικά µέσω τραπεζών. Ακόµη, παρουσιάζονται οι παρακάτω 

προτάσεις στα πλαίσια του ελέγχου:  

 Να µην αναγνωρίζεται οποιαδήποτε συναλλαγή εκτός του τραπεζικού κυκλώματος.  

 Να αυξηθούν υπέρµετρα οι φορολογικές επιβαρύνσεις, οποιουδήποτε ακινήτου δεν 

εµφανίζονται οι ιδιοκτήτες του σε επίπεδο φυσικού προσώπου.  

 Οι ενδοοµιλικές συναλλαγές να γίνονται σε τιµή κόστους, έτσι ώστε να µην παράγουν 

αποτέλεσµα, ούτε κέρδος ούτε ζηµία. Έτσι, αποφεύγεται n µεταφορά αποτελέσµατος 

από µία εταιρεία σε άλλη, ή από θυγατρική στην Ελλάδα, στο εξωτερικό.  

 Υποχρεωτικός εντοπισμός των πραγµατικών δικαιούχων των υπεράκτιων εταιρειών 

αλλά και γενικά των εταιρειών που έχουν πολύπλοκο ιδιοκτησιακό καθεστώς.  

 ∆ιαµόρφωση του συναλλακτικού και οικονοµικού προφίλ των συναλλασσόµενων 

(νοµικών και φυσικών προσώπων), το οποίο σηµαίνει για παράδειγμα, ποιες είναι οι 

πηγές των εισοδηµάτων, ποια η αναµενόµενη κίνηση των λογαριασµών, η συχνότητα 

χρήσης επιταγών, ο όγκος συναλλαγών και τα είδη συναλλαγών. 

 Τέλος, οι τράπεζες σε καθηµερινή βάση θα πρέπει να υποχρεούνται στον έλεγχο του 

συνόλου των συναλλαγών τoυς και να εντοπίζουν τυχόν περιπτώσεις που να 

υποδεικνύουν ξέπλυµα  χρήµατος. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα τριγωνικών συναλλαγών που αποκαλύφθηκαν στην Ελλάδα 

είναι:  

                                                           
34
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 Ελληνική εταιρία που προμήθευε κρατικά νοσοκομεία με ιατρικά είδη. Παράλληλα 

σύστησε ένα κύκλωμα, όπου με τριγωνικές πωλήσεις μέσω εταιρίας εκπροσώπησης 

και υπεράκτιας εταιρίας, υπερτιμολογούσε τα ιατρικά είδη. Αποτέλεσμα αυτού ήταν 

να χρεώνει το ελληνικό δημόσιο και τα ποσά της υπερτιμολόγησης από αυτή την 

διαδικασία, μέσω των ενδιάμεσων εταιριών ιδιοκτησίας του Έλληνα προμηθευτή να 

καταλήγουν στον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό. Το ποσό της 

υπερτιμολόγησης έπειτα από σχετικούς ελέγχους ανήλθε στα 5.000.000 ευρώ. 

 Δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ύστερα από δημόσιο διαγωνισμό 

προχώρησαν στην αγορά τηλεπικοινωνιακού υλικού με το αντίστοιχο λογισμικό, 

προκειμένου να καλύψουν υπηρεσιακές τους ανάγκες. Μετά την επιλογή της 

ελληνικής επιχείρησης που λειτούργησε ως αντιπρόσωπος της ευρωπαϊκής 

προμηθεύτριας εταιρίας, στήθηκε ένα κύκλωμα προκειμένου ή αξία των 

εμπορευμάτων να υπερτιμολογηθεί. Την διαφορά της υπεραξίας την καρπώθηκε ο 

ιδιοκτήτης της ελληνικής επιχείρησης, χωρίς να αποκλείεται, αφού αυτός επιλέχθηκε 

από την ευρωπαϊκή προμηθεύτρια και ενήργησε για λογαριασμό της με την ανάλογη 

αμοιβή. Το συνολικό ποσό της υπερτιμολόγησης ανήλθε στα 4.900.000 ευρώ. 
 Τέλος, ελληνική βιομηχανία αγόρασε μηχανολογικό εξοπλισμό από προμηθεύτρια 

εταιρία της ευρωπαϊκής ένωσης για το κόστος της οποίας πήρε επιδότηση από το 

ελληνικό δημόσιο στο 50% της αξίας αγοράς. Για τον λόγο αυτό ο μεγαλομέτοχος της 

ελληνικής βιομηχανίας έστησε ένα κύκλωμα προκειμένου να λάβει τον ως άνω 

εξοπλισμό σε πολλαπλάσια αξία από την πραγματική. Προφανής του σκοπός ήταν να 

λάβει μεγαλύτερη επιδότηση, που θα κάλυπτε την συμμετοχή της εταιρίας του στην 

αγορά του εξοπλισμού καθώς και να εμβάσει ποσά στους προσωπικούς λογαριασμούς 

του ίδιου και των υπολοίπων φυσικών προσώπων που συμμετείχαν στο κύκλωμα. Το 

συνολικό ποσό της υπερτιμολόγησης ανήλθε στα 8.900.000 ευρώ. 

Συνεπώς, κρίνεται απολύτως αναγκαία η εφαρμογή των ελέγχων των τριγωνικών 

συναλλαγών και η ορθή τήρηση της νομοθεσίας περί αυτών. 

 

5.3 Η Νομιμοποίηση Εσόδων Από Παράνομες Δραστηριότητες  

 

"Ως νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες περιγράφεται η διαδικασία 

μέσω της οποίας αποκρύπτεται η ύπαρξη, η παράνομη πηγή ή η παράνομη χρήση εσόδων, τα 

οποία στην συνέχεια μεταμφιέζονται με τέτοιο τρόπο ώστε η προέλευση τους να εμφανίζεται 

νόμιμη".
35

 Ο ορισμός αυτός, προσδιορίζει κυρίως τα έσοδα τα οποία προέρχονται από την 

"διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών και από την διάπραξη άλλων σοβαρών 

ποινικών αδικημάτων δια μέσου του χρηματοπιστωτικού συστήματος". Στην Ελλάδα, μετά 

από διαδοχικές τροποποιήσεις των σχετικών άρθρων, του νόμου 2145/1993, προέκυψε ο εξής 

ορισμός: "νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες- με την έννοια της 

                                                           
35

 Presidents Commission on Organized Crime(1986), "The Cash Connection", Washington D.C. 
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διάπραξης σοβαρών ποινικών αδικημάτων- είναι το σύνολο των πράξεων ή των παραλείψεων 

με τις οποίες αποκρύπτεται η πραγματική προέλευση και ο δικαιούχος των παράνομα 

αποκτούμενων περιουσιακών στοιχείων, με τρόπο ώστε, εμφανίζοντας ότι προέρχεται από 

νόμιμη οικονομική δραστηριότητα, να διατηρεί τον έλεγχο επ'αυτών" (Κάτσιος,1998). 

Η ύπαρξη του φαινομένου του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος υπήρχε από παλιά, αλλά δεν 

ήταν ευρύτερα διαδεδομένος τρόπος και για τον λόγο αυτό η έκτασή του ήταν μικρότερη σε 

σύγκριση με σήμερα. Στις μέρες μας, τα φαινόμενα της "υπόγειας οικονομίας και 

παραοικονομίας" έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και αφορούν κυρίως το ξέπλυμα χρήματος 

το οποίο προέρχεται από  την παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών καθώς και άλλων 

εξαρτησιογόνων ουσιών,  από τις απάτες που πραγματοποιούνται στον κλάδο του εμπορίου 

σε διεθνές επίπεδο, όπως επίσης και από την διαφθορά του  δημοσίου τομέα. Βέβαια, θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες έχει 

ποινικοποιηθεί και πλέον αποτελεί ποινικό αδίκημα του οποίο διώκεται και καταδικάζεται, 

ανάλογα με το είδος της προκείμενης πράξης (Τραγάκης,1996). 

Μετά την απόκτηση του βρώμικου χρήματος, κρίνεται απαραίτητο να "ξεπλυθεί" 

προκειμένου αφενός να συγκαλυφθεί η παράνομη προέλευση του και αφετέρου να φαίνεται 

νόμιμο, ώστε οι κάτοχοι του να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν χωρίς να υπάρχουν 

εμπόδια. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά πραγματοποιείται η νομιμοποίηση των εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και οι υπεράκτιες εταιρίες παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην 

ολοκλήρωση της διαδικασίας, αφού αποτελούν ιδανικό μέσω "συγκάλυψης" εξαιτίας των 

πολλών πλεονεκτημάτων που προσφέρουν.  

Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν δημιουργούνται όλες οι υπεράκτιες εταιρίες με 

σκοπό το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή την άσκηση παράνομων δραστηριοτήτων. Είναι πολλά 

τα παραδείγματα πολυεθνικών εταιριών, οι οποίες έχουν ιδρύσει offshore εταιρίες σε χώρες 

με χαμηλό φορολογικό συντελεστή, ώστε να πετύχουν μια  ηπιότερη φορολόγηση των 

εσόδων τους. Οπότε, γίνεται σαφές ότι η ύπαρξη των υπεράκτιων εταιριών ευνοεί 

επιχειρήσεις οι οποίες ξέρουν να χρησιμοποιήσουν σωστά τον συγκεκριμένο τύπο εταιρίας. 

Για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των υπεράκτιων εταιριών καθώς και την 

απαλλαγεί τους από το στίγμα της συσχέτισής τους με εγκληματικές δραστηριότητες, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κινηθεί σε δύο άξονες πολιτικής: 

 Ο πρώτος άξονας είναι αυτός της πρόληψης, δηλαδή θα πρέπει να  γνωστοποιείται η 

πραγματική ταυτότητα του ιδιοκτήτη της υπεράκτιας εταιρίας, εφόσον αυτή ασκεί την 

επιχειρηματική της δραστηριότητα σε κάποια χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

τακτική αυτή δεν θα έχει αρνητική επίπτωση στον ιδιοκτήτη, αφού δεν θα του 

επιφέρει κάποια περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση, εφόσον και ο ίδιος εφαρμόζει 

όλους τους κανόνες και δεν προσπαθεί να φοροδιαφύγει.  

 Ο δεύτερος άξονας είναι αυτός της καταστολής, δηλαδή η εφαρμογή ενός τύπου 

"εμπάργκο" σε χώρες οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τους υιοθετημένους κανόνες 

και εξακολουθούν να αποκρύπτουν συστηματικά ιδιοκτήτες offshore εταιριών που τις 

χρησιμοποιούν ως μέσω για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αυτό το είδος 
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αποκλεισμού θα αναγκάσει τις χώρες αυτές να βελτιώσουν την νομοθεσία τους. 

(Αγγελόπουλος, 2005)    

5.4 Τα Στάδια Της Διαδικασίας Του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος 

 

Υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την νομιμοποίηση εσόδων 

που προέρχονται από παράνομες πράξεις, αλλά συνήθως ακολουθούνται τρία βασικά στάδια 

μέχρι να ολοκληρωθεί η συναλλαγή και το παράνομο χρήμα να φαίνεται τελικά νόμιμο. "Τα 

στάδια αυτά μπορεί να συμπίπτουν χρονικά, να εμφανίζονται το ένα μετά το άλλο ή να 

επικαλύπτονται. Πιο αναλυτικά τα στάδια που ακολουθούνται είναι τα παρακάτω: 

(Τραγάκης,1996) 

Η Τοποθέτηση 

Κατά το στάδιο της "τοποθέτησης ή κατάθεσης" ξεκινά η διαδικασία του ξεπλύματος, 

δηλαδή η φυσική τοποθέτηση των χρημάτων σε κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Μια 

γενική αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από την εμπορία ναρκωτικών και 

άλλων ουσιών, εξακολουθεί να διακινείται με την μορφή ρευστού χρήματος, το οποίο 

κατατίθεται σε τραπεζικούς λογαριασμούς με στόχο την νομιμοποίηση του. Επίσης, 

χαρακτηριστικό παράδειγμα τοποθέτησης αποτελούν οι καταθέσεις μετρητών σε 

χρηματοπιστωτικά με σκοπό είτε την αγορά ακινήτων πολύ υψηλής αξίας, είτε την αγορά 

εταιρικών μεριδίων.  

Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι το στάδιο της τοποθέτησης είναι ίσως το πιο 

σημαντικό, διότι κατά το πρώτο στάδιο είναι ευκολότερο να εντοπιστεί το "εξωλογιστικό 

χρήμα" στα σημεία εισόδου στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, από τις αρμόδιες αρχές. Το 

πρώτο αυτό στάδιο έχει χαρακτηριστεί και ως "φάση υψηλής επικινδυνότητας". Με την 

ολοκλήρωση της τοποθέτησης τα ρευστά χρήματα που προέρχονται από εγκληματικές 

δραστηριότητες, παύουν να έχουν πλέον αυτήν την μορφή, εφόσον έχουν εισέλθει 

επιτυχημένα στο τραπεζικό σύστημα. 

 

Η Διαστρωμάτωση ή Συσσώρευση 

Το δεύτερο στάδιο που ακολουθείται είναι η διαστρωμάτωση ή συσσώρευση. 

"Διαστρωμάτωση είναι ο διαχωρισμός των παράνομων εσόδων από την πηγή τους, 

δημιουργώντας ένα πλέγμα οικονομικών συναλλαγών, σχεδιασμένο να καλύψει το εποπτικό 

ίχνος και να εξασφαλίσει ανωνυμία". Από τον προαναφερθέν ορισμό γίνεται φανερό ότι σε 

αυτό το στάδιο ξεκινά ουσιαστικά η μεταφορά των ήδη τοποθετημένων χρημάτων με την 

μορφή είτε "λογιστικού χρήματος είτε πολύτιμων μετάλλων". Τα χρήματα μεταφέρονται σε 

κάποιο υπεράκτιο κέντρο το οποίο εγγυάται μυστικότητα και εύκολη διαχείριση των 

κεφαλαίων. Απώτερος στόχος είναι η αδυναμία προσδιορισμού της προέλευσης των 

χρημάτων και για τον λόγο αυτό, το κεφάλαιο περνάει μέσα από ένα πλέγμα 
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διαστρωματώσεων σε συνδυασμό με εταιρίες "βιτρίνα" και έτσι τα ίχνη του αρχικού 

καταθέτη χάνονται. 

Τα χρήματα μεταφέρονται αρχικά σε μικρά υπεράκτια κέντρα και στη συνέχεια, από εκεί 

μεταφέρονται σε μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. "Ως προκάλυμμα της δραστηριότητας 

τους, οι δράστες χρησιμοποιούν ένα φίλτρο από νομοθετικά απόρρητα, σε συνδυασμό με την 

τοποθέτηση υπεράκτιων εταιριών ως δικαιούχων των λογαριασμών".    

 

Η Ολοκλήρωση   

Εφόσον οι διαδικασίες της "τοποθέτησης" και της "διαστρωμάτωσης" πραγματοποιηθούν με 

επιτυχία, το τελευταίο στάδιο είναι αυτό της "ολοκλήρωσης" όπου το "βρώμικο" χρήμα 

μετατρέπεται σε "καθαρό". Μετά την εξαφανίσει κάθε ίχνους της προέλευσης του παράνομου 

χρήματος, η διαδικασία της νομιμοποίησης ολοκληρώνεται και τα χρήματα χρησιμοποιούνται 

για επενδυτικούς σκοπούς ή περνούν σε προσωπικούς λογαριασμούς του αρχικού δράστη. 

Καταλήγοντας, γίνεται φανερό ότι η "κεκαλυμμένη τοποθέτηση και "η απόκρυψη" δεν είναι 

αρκετές, αλλά απαιτείται συνεχόμενη κίνηση και διοχέτευση του χρήματος στις αγορές ώστε 

να μην αποκαλυφθεί ποτέ η ταυτότητα του δράστη.(Κάτσιος,1998) 

 

Τα προαναφερθέντα στάδια μπορούμε να τα συνοψίσουμε στον πίνακα που 

ακολουθεί:(Τραγάκης,1996) 

Πρώτο Στάδιο 

 

Τοποθέτηση 

Δεύτερο Στάδιο 

Διαστρωμάτωση-

Συσσώρευση 

Τρίτο Στάδιο 

 

Ολοκλήρωση 

Κατάθεση μετρητών 

σε χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα 

Μεταφορά των μετρητών 

σε χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα του εξωτερικού 

με τηλεγραφικά 

εμβάσματα 

Πληρωμή σχετικών 

δανείων και εισαγωγή 

των εμπορευμάτων ή του 

εξοπλισμού 

Εξαγωγή ή φυσική 

μεταφορά μετρητών 

Κατάθεση των μετρητών 

σε τράπεζα του 

εξωτερικού 

Δημιουργία ενός 

πλέγματος πολύπλοκών 

συναλλαγών 

Τα χρήματα μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν είτε 

για αγορά αγαθών, 

είτε για αγορά 

ακινήτων 

Τα περιουσιακά στοιχεία 

ρευστοποιούνται 

Τα έσοδα που 

προέρχονται από 

παράνομες 

δραστηριότητες 

"ξεπλένονται" 
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5.5 Τα Είδη Των Εταιριών Που Χρησιμοποιούνται Για Το Ξέπλυμα 

Μαύρου Χρήματος 

 

Φορείς ξεπλύματος του μαύρου χρήματος, μπορεί να είναι τόσο φυσικά όσο και νομικά 

πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα, αλλά και κυβερνήσεις. Γενικότερα το μαύρο χρήμα 

αλλά και όλες οι δραστηριότητες γύρω από αυτό συνιστούν την παραοικονομία. Όπως 

προαναφέρθηκε, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην προσπάθεια τους να αποφύγουν την 

δημιουργία τέτοιων προβλημάτων, είναι υποχρεωμένα να ελέγχουν την ταυτότητα των 

πελατών τους. Οι πελάτες, οι οποίοι θέλουν  να αποκρύψουν την ταυτότητα τους και να 

εξαφανίσουν τα ίχνη της προέλευσης των παράνομων χρημάτων τους, χρησιμοποίησαν 

κάποιες ιδιαίτερες μορφές εταιριών.
36

 Αυτές είναι: 

Εταιρίες "Βιτρίνας" 

Οι εταιρίες βιτρίνας είναι συνήθως νομικά πρόσωπα, που παρόλο που ιδρύονται νόμιμα 

καταλήγουν να χρησιμοποιούνται για το ξέπλυμα χρήματος το οποίο προέρχεται από 

παράνομες δραστηριότητες. Ο τύπος αυτός είναι σύνθετος, διότι γίνεται προσπάθεια μέσα 

από νόμιμες δραστηριότητες να καλυφθούν οι παράνομες. Παραδείγματα εταιριών βιτρίνας, 

αποτελούν τα εστιατόρια, τα μεσιτικά γραφεία, τα πρακτορεία ταξιδίων, τα οποία λόγω του 

μεγάλου όγκου δραστηριοτήτων τους έχουν υψηλό βαθμό ρευστότητας και σταθερών 

εξόδων. Με αυτόν τον τρόπο, τα παράνομα χρήματα διοχετεύονται στο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα και οι εταιρίες αυτές χρησιμοποιούνται ως πηγή δικαιολόγησης δαπανών και 

διαβίωσης (Κάτσιος,1998). 

Εταιρίες "Φαντάσματα" 

Οι εταιρίες φαντάσματα, χρησιμοποιούνται κυρίως ως μέσο για τον "αποσυσχετισμό" των 

κεφαλαίων από την πηγή τους. Οι εταιρίες φαντάσματα υπάρχουν μόνο ονομαστικά, χωρίς να 

έχουν δημοσιευμένη ή καταχωρημένη την εταιρική τους μορφή και χωρίς να δημοσιεύουν 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. "Η ίδρυσή τους εξαντλείται σε οροθέτηση εικονικών 

ρόλων και στην εγκαθίδρυση ενός τοπικού εντεταλμένου, που λειτουργεί ως διευθυντής και 

εκπρόσωπος". Τέλος, οι εταιρίες φαντάσματα εμφανίζονται συνήθως σε φορτωτικά έγγραφα 

ή εντολές εμβασμάτων, ώστε να αποκρύπτεται η ταυτότητα του τελικού λήπτη του κεφαλαίου 

(Μελάς, 2010). 

Εικονικές Εταιρίες 

Οι εικονικές εταιρίες δημιουργούνται συνήθως για λόγους φοροαποφυγής. Η λειτουργία τους 

στηρίζεται κυρίως στην έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων από οργανωμένα 

κυκλώματα τα οποία συνεργάζονται με τις ενδιαφερόμενες εταιρίες οι οποίες αποβλέπουν 

στην αποφυγή καταβολής του οφειλόμενου ΦΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για εμπόρους 

χωρίς ενεργή δραστηριότητα οι οποίοι αγοράζουν από το εξωτερικό αγαθά χωρίς ΦΠΑ και τα 

μεταπωλούν στην εσωτερική αγορά, έχοντας ως απώτερο σκοπό να εισπράξουν ΦΠΑ το 
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οποίο δεν θα αποδοθεί ποτέ στο δημόσιο αλλά θα οικειοποιηθεί από τους ίδιους. Οι έμποροι 

αυτοί δεν υποβάλουν δηλώσεις φόρου εισοδήματος και αν το κάνουν η δήλωση τους θα είναι 

μηδενική ή ελλιπής. Επίσης, τέτοιου είδους έμποροι έχουν την δυνατότητα να πουλήσουν τα 

αγαθά τους στην εσωτερική αγορά με ζημιά, δηλαδή σε πολύ χαμηλή τιμή. Αυτό το κάνουν 

διότι έχουν ήδη κερδίσει τα ποσά που επιθυμούν και προσπαθούν με τον τρόπο αυτό να 

αιτιολογήσουν την μηδενική φορολογική δήλωση που υποβάλουν.
37

  

Εταιρίες "Ραφιού" 

Οι εταιρίες ραφιού είναι εταιρίες οι οποίες βρίσκονται σε αδράνεια, επειδή είχαν ιδρυθεί στο 

παρελθόν. Παρόλα αυτά κάθε χρόνο καταβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην χώρα 

δικαιοδοσίας στην οποία ανήκουν, ώστε να εξασφαλίσουν την ύπαρξη τους. Οι εταιρίες 

ραφιού φαίνονται χρήσιμες σε άτομα τα οποία επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν μια εταιρία με 

"καθαρό" παρελθόν, για τις παράνομες δραστηριότητες τους, και καμία αρμόδια αρχή να μην 

τους υποψιαστεί. 
38

 

Εταιρίες "Σφραγίδα" 

Η ίδρυση μίας εταιρίας "σφραγίδα" πραγματοποιείται γρήγορα και με ευκολία. Για την 

σύσταση απαιτούνται τα σχετικά έγγραφα σύστασης και η παρουσία ενός νομικού προσώπου, 

δικηγόρου, ο οποίος λειτουργεί είτε ως καταπιστευματοδόχος είτε ως διαχειριστής της 

εταιρίας. Ο δικηγόρος έχει στην διάθεση του αρκετές εταιρίες τέτοιου είδους και τις 

παρουσιάζει στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο, έτσι ώστε εκείνος να επιλέξει την εταιρία που 

εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντά του. "Η εκμετάλλευση της  εταιρικής μορφής του 

νομικού προσώπου είναι ένα πολύ συνηθισμένο χαρακτηριστικό του διεθνούς εγκλήματος και 

ιδιαίτερα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες". Αυτή η μέθοδος 

εξασφαλίζει μυστικότητα και ανωνυμία. Ο εντοπισμός, από τις διωκτικές αρχές, των ατόμων 

που κρύβονται πίσω από αυτές τις εταιρίες αυτές είναι σχεδόν αδύνατος αφού η μεταφορά 

των χρημάτων στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πραγματοποιείται δια μέσου των εταιριών 

σφραγίδα και του νομικού προσώπου (Κάτσιος,1998). 

Συναλλαγές Στο Χρηματιστήριο 

Κατά τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, για να νομιμοποιηθούν τα έσοδα από παράνομες 

δραστηριότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και 

υπεράκτιες εταιρίες. Τα χρηματιστηριακά προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται από εκείνους 

που θέλουν να εξαφανίσουν τα ίχνη προέλευσης του μαύρου χρήματος που έχουν στην 

διάθεσή τους είναι: 

 Οι μετοχές οι οποίες είναι εισηγμένες στο ΧΑΑ 

 Τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 

 Οι τοποθετήσεις σε Repos 

 Τα ομόλογα 

                                                           
37

 www.forologikanea.gr 
38

 el.wikipedia.org 
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 Η συμμετοχή σε δημόσιες εγγραφές εταιριών, των οποίων οι μετοχές πρόκειται να 

εισαχθούν στο χρηματιστήριο 

 Τα χρηματιστηριακά παράγωγα 

Όταν ο τελικός επενδυτής είναι κάτοικος του εξωτερικού και εκπροσωπείται από κάποιον 

θεσμικό επενδυτή, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολος ο εντοπισμός του από τις τοπικές αρχές 

και έτσι δεν γνωστοποιείται ποτέ ποιος ήταν ο κάτοχος του μαύρου χρήματος, το οποίο 

προσπαθούσε να "ξεπλύνει". Πρέπει να σημειωθεί ότι για τους επενδυτές αυτού του τύπου, 

στόχος είναι ο "εξαγνισμός" των χρημάτων τους και η επανένταξη τους στην αγορά και όχι η 

αποκόμιση των χρηματιστηριακών ωφελειών (Μελάς, 2010). 

 

5.6 Οι Μέθοδοι Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος 

 

Οι μέθοδοι ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, διαχρονικά διαφέρουν από περίοδο σε περίοδο, 

σε διεθνές επίπεδο. Υπάρχουν κλασσικές μέθοδοι καθώς και πιο εξειδικευμένες, οι οποίες 

έκαναν την εμφάνιση τους την τελευταία δεκαετία. Οι πιο διαδομένες μέθοδοι είναι οι 

ακόλουθες: 

 

Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίων(Εμβάσματα) 

Η ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων εντάσσεται στις απλές κλασσικές μεθόδους ξεπλύματος 

μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με την Διεθνή Δράση για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος(FATF), 

η διαδικασία είναι η εξής: γίνονται διαδοχικά πολλές καταθέσεις μικρών ποσών σε 

διαφορετικές τράπεζες, των οποίων οι εισπράξεις θα πραγματοποιηθούν από ένα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και όχι από τον ίδιο τον δικαιούχο. Οι περιπτώσεις ξεπλύματος 

μέσω εμβασμάτων αφορά κυρίως χρήματα τα οποία προέρχονται από σωματεμπορία. 

 Τυχερά Παιχνίδια 

Μέχρι πριν λίγα χρόνια η μέθοδος αυτή ήταν πολύ διαδεδομένη στην Ελλάδα. Πιο 

συγκεκριμένα, άτομα τα οποία ήθελαν να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα αγόραζαν ήδη 

κερδισμένα λαχεία ή λαχνούς τυχερών παιχνιδιών τα οποία προσκόμιζαν στην αρμόδια ΔΟΥ 

ως τεκμήρια για την αιτιολόγηση των υψηλών κεφαλαίων τους. Ωστόσο, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η μέθοδος αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον, διότι οι ελεγκτικές αρχές μπορούν 

εύκολα να υποψιαστούν ότι υπάρχει διαφορετική πρόθεση, πέραν της προφανής. 

Φιλανθρωπικά Ιδρύματα 

Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δια μέσου φιλανθρωπικών ιδρυμάτων αποτελεί μια 

σύγχρονη και εξειδικευμένη μέθοδο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Η μορφή, η οργάνωση 

και οι μικρές υποτιθέμενες καταβολές μελών του ιδρύματος καθιστούν πολύ εύκολη την 

διαδικασία της διακίνησης του χρήματος. Μάλιστα, το γεγονός ότι μερικές από τις καταβολές 
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και τις δωρεές γίνονται ανώνυμα, καθιστά ανέφικτη την εξακρίβωση και επαλήθευση της 

ταυτότητας των μελών. Με αυτόν τον τρόπο, ο οικονομικός διαχειριστής του ιδρύματος 

μπορεί να πραγματοποιεί ψεύτικες καταθέσεις από εικονικά μέλη, τα οποία στην συνέχεια να 

μεταφέρει στο όνομα του ως έξοδα κίνησης του ιδρύματος ή ως άλλες δικές του δαπάνες. Την 

διαδικασία αυτή, την κάνει πιο εύκολη το γεγονός ότι ένα πολύ μικρό κομμάτι των κερδών 

καλύπτει τον φιλανθρωπικό σκοπό που εξυπηρετεί το ίδρυμα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των 

κερδών καλύπτει τα έξοδα και τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Επενδυτικές εταιρίες 

Μια ακόμα σύγχρονη μέθοδος είναι η ίδρυση επενδυτικής εταιρίας, η οποία δημιουργεί ένα 

επενδυτικό κεφάλαιο, το οποίο δίνει αποδόσεις ανάλογες με τις αποδόσεις και τις τάσεις 

επικρατούν στην αγορά. "Οι διαχειριστές των επενδυτικών κεφαλαίων έχοντας ως 

δικαιολογία τις προμήθειες ή την πρόωρη λήξη των επενδυτικών προγραμμάτων, μπορούν να 

πραγματοποιούν καταθέσεις ή αναλήψεις μικροποσών μεγάλου αριθμού, και έτσι ουσιαστικά 

είναι αδύνατη η παρακολούθηση της διαδρομής την οποία ακολουθούν τα κεφάλαια".  

Σύστημα Hawala 

Τέλος, το σύστημα Hawala, αποτελεί επίσης έναν μοντέρνο τρόπο ξεπλύματος, το οποίο 

αφορά κυρίως ξέπλυμα βρώμικου χρήματος προερχόμενο από τρομοκρατικές ενέργειες. Το 

σύστημα αυτό χρησιμοποιήθηκε για την χρηματοδότηση της τρομοκρατικής ενέργειας της 

11ης Σεπτεμβρίου από τον Μπιν Λάντεν. Το σύστημα αυτό είναι πολύπλοκο και αποσκοπεί 

στο να μην γνωρίσει ποτέ ο χρηματοδότης τα άτομα που θα εκτελέσουν το τρομοκρατικό 

χτύπημα (Μελάς, 2010). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 6. Συμπεράσματα-Περιορισμοί-Προτάσεις Για Περαιτέρω 

Έρευνα 
 

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. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την γενική αναταραχή του 

παγκόσμιου συστήματος.  

 

Από την πλευρά τους τα κράτη τα οποία πλήττονται άμεσα από τον ρόλο των κέντρων 

δικαιοδοσίας, προσπαθούν όλα αυτά τα χρόνια να κάμψουν την ανάπτυξή τους 

χρησιμοποιώντας τακτικές δυσφημείς, υποστηρίζοντας ότι τα υπεράκτια κέντρα είναι 

τράπεζες παράνομων κεφαλαίων. Από την άλλη πλευρά, παρά τις προσπάθειες της 

παγκόσμιας κοινότητας να περάσει το μήνυμα ότι τα υπεράκτια κέντρα είναι παράνομα και 

χρησιμοποιούνται ως μέσο για παράνομες δραστηριότητες από εγκληματίες, ο ΟΟΣΑ έρχεται 

να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα που δημιουργείται υποστηρίζοντας ότι οι φορολογικοί 

παράδεισοι είναι λιγότερο παράνομοι και επικίνδυνοι από ότι πιστεύουν οι περισσότεροι 

σήμερα και ότι οι παράνομες δραστηριότητες, που ίσως να αναπτύσσονται σε αυτούς, δεν 

αποκλείουν το ενδεχόμενο να εμφανίζονται και σε χώρες οι οποίες έχουν την εικόνα του 

νομότυπου κράτους.   

 

Όπως γίνεται φανερό, η αδυναμία συντονισμού των κρατών μεταξύ τους δημιούργησε ένα 

κλίμα ανοχής, με αποτέλεσμα τα υπεράκτια κέντρα να διατηρούν την θέση και τα 

πλεονεκτήματά τους έναντι άλλων κρατών. Πρέπει να σημειωθεί, ότι 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.  Μάλιστα, η διαφήμιση και η προώθηση των προσφερόμενων 

υπηρεσιών τους έχουν κάνει ακόμα πιο προσιτή την χρήση τους. Το πιο σημαντικό από όλα 

είναι ότι 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.   

 

Επιπρόσθετα, πέρα από τα φορολογικά πλεονεκτήματα που παρέχουν οι φορολογικοί 

παράδεισοι, παρέχουν και ανωνυμία, παράγοντας πολύ σημαντικός για όσους θέλουν να 

διατηρήσουν την ταυτότητά τους μυστική. Συγκεκριμένα, ο τομέας προστασίας της 

ταυτότητας επεκτείνεται σε υπηρεσίες, όπως η έκδοση πιστοποιητικών ταυτότητας που 

αντικαθιστούν την πραγματική ταυτότητα των συναλλασσόμενων. Σε ορισμένα κράτη η 

ενέργεια αυτή θεωρείται παράνομη, παρόλα αυτά εξασφαλίζει πιστοποιητικά τα οποία 

βοηθούν τους συναλλασσόμενους να πραγματοποιήσουν κάποιες συναλλαγές διατηρώντας 

κρυφή την ταυτότητα τους.  
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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.  

 

Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η αποτελεσματικότητα του νόμου φαίνεται κυρίως στο 

κομμάτι της αναγνώρισης των δαπανών με βάση φορολογικά στοιχεία τα οποία προέρχονται 

από υπεράκτιες δραστηριότητες. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι πολλές 

Ελληνικές επιχειρήσεις ίδρυαν υπεράκτιες εταιρίες παροχής υπηρεσιών, από τις οποίες 

αντλούσαν δαπάνες για να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις τους στον Ελλαδικό χώρο. Για 

τις περιπτώσεις αυτές, οι ελεγκτικοί φορείς έχουν αναπτύξει αποτελεσματικούς μηχανισμούς 

για τον έγκαιρο εντοπισμό τους.  

 

Επιπλέον, ένας ίσως αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης του transfer pricing, είναι οι 

συναλλαγές να πραγματοποιούνται σε τιμή κόστους έτσι ώστε να μην υπάρχει αποτέλεσμα, 

ούτε κέρδος αλλά ούτε και ζημιά. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα μεταφέρονται κέρδη από 

επιχειρήσεις της  Ελλάδας στο εξωτερικό. Επιπλέον, οι εποπτικοί έλεγχοι θα πρέπει να είναι 

πιο συχνοί προκειμένου ο εντοπισμός παραβάσεως των νόμων να είναι πιο άμεσος.  

 

Ειδικότερα, πρέπει να επισημανθεί ότι οι offshore εταιρίες στην Ελλάδα παραμένουν στο 

απυρόβλητο. Οι περισσότερες από αυτές τις εταιρίες εχουν ως σκοπό την απόκρυψη 

ακινήτων μεγάλης αξίας. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από τις δεκάδες χιλιάδες offshore 

μόλις 1.000 καταβάλλουν τον ειδικό φόρο επι των ακινήτων. Στην Ελλάδα εδρεύουν 21.065 

εταιρίες, εκ των οποίων οι 16.580 είναι ενεργές. Οι εταιρίες αυτές είναι υποχρεωμένες να 

καταβάλλουν φόρο της τάξης τους 15% επί της αντικειμενικής αξίας που κατέχουν. 

 

Παράλληλα, μιλώντας με νούμερα, προκύπτει ότι από το 2010 επέβαλαν σχετική δήλωση 

απόδοσης φόρου μόνο 1.777 offshore εταιρίες, το 2011 οι 998 και το 2012 965. Πριν βέβαια 

το 2010 οι εταιρίες που υπέβαλαν την παραπάνω σχετική δήλωση κυμαίνοταν από 201 έως 

411. Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι από το 2003 έχουν εισπραχθεί συνολικά έσοδα 28,8 

εκατομμύρια ευρώ από φόρους, τα οποία έχουν συρρικνωθεί δραστικά την τελευταία 

διετία.Αυτή η μείωση οφείλεται κυρίως στην σημαντική αύξηση της φορολογίας από 3% σε 

15%. 

Είναι όμως γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει ευρεία κλιμάκωση και συντονισμός των 

ελέγχων στον Ελλαδικό χώρο, για την εύρεση αδήλωτων εμβασμάτων και φοροδιαφυγής. 

Από τις αρχές του 2014 πραγματοποιήθηκαν 181 έλεγχοι από το Κέντρο Ελέγχου Φυσικών 

Προσώπων Μεγάλου Πλούτου οι οποίοι και βεβαιώσαν 25.430.558 ευρώ, εκ των οποίων 

έχουν ήδη εισπραχθεί 7.130.558 ευρώ. 
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Ειδικότερα υπήρξαν, 91 έλεγχοι εμβασμάτων εξωτερικού, οι οποίοι συνολικά έχουν 

βεβαιώσει 1.700.000 ευρώ εκ των οποίων έχουν ήδη εισπραχθεί 1.600.000 ευρώ και 

εκκρεμούν για βεβαίωση εντός του έτους 12.473.500 ευρώ. Επιπλέον έχουν ήδη ξεκινήσει 

και βρίσκονται στο τελικό στάδιο ελέγχου 242 υποθέσεις. Ακόμα ολοκληρώθηκαν 18 έλεγχοι 

οff-shore εταιρειών, οι οποίοι συνολικά έχουν βεβαιώσει 5.700.000 ευρώ και εκκρεμούν για 

βεβαίωση 5.700.000 λόγω άσκησης ενδίκων μέσων. Επιπλέον έχουν ήδη ξεκινήσει και 

βρίσκονται στο τελικό στάδιο ελέγχου 60 έλεγχοι. Παράλληλα ολοκληρώθηκαν εντός του 

τρέχοντος έτους 2 τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι με έμμεσες τεχνικές, οι οποίοι συνολικά 

έχουν βεβαιώσει 430.558 ευρώ το οποίο έχει ήδη εισπραχθεί και 3 επιπλέον φορολογικοί 

έλεγχοι για τους οποίους έχει συνταχθεί προσωρινό σημείωμα ελέγχου με προσωρινό 

διορθωτικό προσδιορισμό φόρου, ποσό 1.812.763 ευρώ. Επιπλέον έχουν ήδη ξεκινήσει και 

βρίσκονται σε διάφορα στάδια ελέγχου 47 τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι με χρήση των 

έμμεσων τεχνικών. Ακόμα παρουσιάστηκαν 70 υποθέσεις μεγάλου πλούτουμέσω τακτικού 

φορολογικού ελέγχου, οι οποίες συνολικά έχουν βεβαιώσει 17.600.000 ευρώ εκ των οποίων 

έχουν ήδη εισπραχθεί 5.100.000 ευρώ και εκκρεμούν για βεβαίωση λόγω άσκησης ενδίκων 

μέσων 5.400.000 ευρώ. Τέλος έχει ανατεθεί με Εισαγγελική παραγγελία ο έλεγχος 25 

υποθέσεων από την λίστα Lagarde οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο του ανοίγματος 

τραπεζικών λογαριασμών και της επεξεργασίας στοιχείων. 

 Καταλήγοντας, το κύκλωμα των υπεράκτιων εταιριών, του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και 

του transfer pricing θα συνεχίσει να υπάρχει, διότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες συγκάλυψης 

παράνομων δραστηριοτήτων και όχι μόνο. 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.   

 

Τέλος, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, λόγω των αυξημένων αναγκών για συγκάλυψη 

δραστηριοτήτων, ανακαλύπτονται συνεχώς νέες τεχνικές μεταφοράς κεφαλαίων σε 

φορολογικούς παραδείσους. Το ηλεκτρονικό σύστημα διατραπεζικών συναλλαγών, αποτελεί 

μια σύγχρονη μέθοδο μεταφοράς και ολοκλήρωσης της διαδικασίας νομιμοποίησης των 

παράνομων κεφαλαίων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, η οποία πραγματοποιείται με την 

δημιουργία ενδιάμεσων λογαριασμών πληρωμής. Το σύστημα αυτό έχει πολύ μεγάλο 

ερευνητικό ενδιαφέρον, όμως δεν κρίθηκε αναγκαίο να αναπτυχθεί στην παρούσα εργασία, 

λόγω της μεγάλης έκτασης του θέματος. Ωστόσο, θα μπορούσε να αποτελέσει συνέχεια αυτής 

της εργασίας, αφού αποτελεί μια εξειδίκευση νομιμοποίησης εσόδων. Επίσης, θα μπορούσε 

να συνδυαστεί με το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα και τον ρόλο που έχει στην αποδοχή 

καταθέσεων και στην παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε πελάτες που μπορεί να 

σχετίζονται με παράνομες δραστηριότητες.  
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Παράρτημα- Βασικοί Όροι 
 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται απαραίτητη η επεξήγηση κάθε μιας από τις βασικές έννοιες που 

παρουσιάζονται στην παραπάνω εργασία: 

Φοροδιαφυγή 

Η φοροδιαφυγή είναι απροκάλυπτη καταστρατήγηση του νόμου με παράνομες ενέργειες, οι 

οποίες έχουν ως στόχο να μειώσουν ή να εξαλείψουν την φορολογική υποχρέωση, των 

φυσικών προσώπων και των επιτηδευματιών. Επίσης, η φοροδιαφυγή είναι μια ενέργεια η 

οποία μπορεί να βλάψει άμεσα το δημόσιο συμφέρον, εφόσον δεν εισπράττονται φόροι από 

έσοδα και κέρδη, τα οποία αποκρύπτονται με δόλια μέσα.  

Φοροκλοπή 

Η φοροκλοπή πραγματοποιείται κυρίως δια μέσου των έμμεσων φόρων, όπως είναι ο φόρος 

προστιθέμενης αξίας. Φοροκλοπή είναι η μη καταβολή στο δημόσιο του ποσού του φόρου 

που έχει εισπράξει ο υπόχρεος, για παράδειγμα ένα επιτηδευματίας, από κάποιον τρίτο. Το 

ποσό αυτό δεν αποδίδεται ποτέ στο δημόσιο αλλά οικειοποιείται από τον υπόχρεο και 

χρησιμοποιείται για προσωπικούς σκοπούς. 

Μετακύλιση Φόρου 

 Η μετακύλιση φόρου αφορά την προσπάθεια κάποιου υπόχρεου να μεταφέρει την 

υποχρέωση πληρωμής φόρου στον επόμενο από αυτόν μέσα στην συναλλακτική αλυσίδα με 

αποτέλεσμα εκείνος ο οποίος επιβαρύνεται τελικά με τον επιπρόσθετο φόρο να είναι ο 

τελικός καταναλωτής.  

Φοροαποφυγή 

Η φοροαποφυγή αποτελεί έναν νόμιμο τρόπο αποφυγής του φόρου, εφόσον γίνεται πολύ 

καλή εκμετάλλευση των αδυναμιών του φορολογικού συστήματος από τους γνώστες του 

αντικειμένου, οι οποίοι έχουν ως στόχο να προστατέψουν τους πελάτες τους και να τους 

εξασφαλίσουν το καλύτερο φορολογικό καθεστώς.  Η φοροαποφυγή δεν αποτελεί μια μορφή 

φοροδιαφυγής που χρησιμοποιείται ευρύτατα από το σύνολο των φορολογουμένων. Συνήθως, 

την χρησιμοποιούν άτομα τα οποία έχουν πολύ υψηλά κέρδη από τις δραστηριότητες τους και 

επιθυμούν να αποφύγουν τον δυσμενή φόρο που θα τους επιβληθεί.  
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