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Σύνοψη (abstract) 

 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια ολοκληρωμένης παρουσίασης του 

σύγχρονου φαινομένου των υπεράκτιων εταιριών αλλά και του ξεπλύματος του 

βρώμικου χρήματος από παράνομες δραστηριότητες.  

Αρχικά, επιχειρείται μια ιστορική αναδρομή προκειμένου να γίνει αντιληπτό 

στον αναγνώστη η εξέλιξη του φαινομένου των υπεράκτιων εταιριών ενώ ταυτόχρονα 

δίδεται μία σειρά εννοιολογικής προσέγγισης αυτού. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα 

μειονεκτήματα που προκύπτουν από την ίδρυση μιας υπεράκτιας εταιρίας, οι βασικές 

μορφές της αλλά και  οι κυριότερες χρήσεις της. Τέλος, δίνεται έμφαση στους  τρόπους 

με τους οποίους μπορεί να επιλεχθεί η πιο κατάλληλη δικαιοδοσία ώστε να ιδρυθεί μια 

υπεράκτια εταιρεία, όπου χρειάζεται δύσκολη και ιδιαιτέρως προσεχτική έρευνα. 

Έπειτα επιχειρείται μία ιστορική αναδρομή προκειμένου να ανιχνευθεί η εξέλιξη 

του φαινομένου διαχρονικά ενώ ταυτόχρονα δίδεται μία σειρά εννοιολογικής 

προσέγγισης αυτού. Γίνεται αναφορά στους σκοπούς που εξυπηρετεί η νομιμοποίηση 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, στις φάσεις μέσω των οποίων 

αναπτύσσεται και στις διάφορες τεχνικές που εφαρμόζονται για την επίτευξή της. 

Επίσης, παρουσιάζεται η διεθνής αντιμετώπιση του φαινομένου, καθώς και τα θεσμικά 

όργανα που σχηματίστηκαν για την δημιουργία μίας νομοθετικής ασπίδας προστασίας 

της νομιμότητας. 

Στη μέση της εργασίας υπάρχει ένα ερευνητικό σκέλος (άνευ κεφαλαίου) που 

αναλύει την αιτιώδη συνάφεια των υπεράκτιων εταιριών με το ξέπλυμα χρήματος, το 

οποίο αντικατοπτρίζει, ως επί το πλείστον, την προσωπική μου επί της σύνδεσης των 

δύο θεμάτων.  

Στη συνέχεια μελετάται ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι ενδοκοινοτικές 

αποκτήσεις μεταξύ υπεράκτιων επιχειρήσεων στο διεθνές εμπόριο. Πιο αναλυτικά, 

παρουσιάζονται τα στάδια διαδικασίας των τριγωνικών συναλλαγών, τα 

πλεονεκτήματα και οι επιπτώσεις από τη διενέργεια αυτών αλλά και το Ελληνικό και 

κοινοτικό πλαίσιο που διέπει τις τριγωνικές συναλλαγές. 

Στο τέλος αυτής της εργασίας, παρουσιάζεται αναλυτικά ο ιδιόμορφος τρόπος 

φορολόγησης των υπεράκτιων επιχειρήσεων όπως και το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο 

οποίο αυτές λειτουργούν. Κλείνοντας παρουσιάζονται οικονομικά στοιχεία 
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υπεράκτιων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, οι υπεράκτιες επιχειρήσεις της Λίστας 

Λαγκαρντ αλλά και πως το Ελληνικό κράτος τις αντιμετωπίζει φορολογικά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός και κριτήρια ίδρυσης 

 

O όρος "υπεράκτιες" αναφέρεται σε ένα είδος εταιρικού φαινομένου, οι οποίες εταιρίες 

έχουν επινοηθεί από Αγγλοσάξονες και Βρετανούς για τον λόγο αυτό πολλές τέτοιες 

δικαιοδοσίες βρίσκονται σε παλαιές βρετανικές αποικίες. Η αρχική επινόηση των 

υπεράκτιων εταιριών προήλθε λόγω της ανάγκης να  αντιμετωπίσουν τους πολιτικούς 

κινδύνους  κατά τη διάρκεια του Β Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά στη συνέχεια γνώρισαν 

μεγάλη ανάπτυξη παράλληλα με τη άνθηση των  πολυεθνικών και κυρίως διεθνικών 

επιχειρηματικών οργανισμών. Σήμερα περισσότερα από 50% των κεφαλαίων που 

διακινούνται παγκοσμίως περνά από πυλώνες φορολογικών καταφυγίων. Κυρίαρχη 

θέση στο κλάδο των υπεράκτιων εταιριών έχει η Ναυτιλία, η αεροπορία αλλά και οι 

ασφαλίσεις. Μέσα σε μια δεκαετία μόνο έχει παρατηρηθεί η σύσταση πάνω από ένα 

εκατομμύριο υπεράκτιων εταιριών. Ο διεθνής όρος για τις υπεράκτιες εταιρίες είναι η 

λέξη offshore, αλλά δεν έχει επαρκή δημοτικότητα καθώς δεν περιλαμβάνει 

ηπειρωτικά κράτη που λειτουργούν ως φορολογικοί παράδεισοι σε αντίθεση με το νησί 

του Ηνωμένου Βασιλείου. Στην Ελληνική Γλώσσα χρησιμοποιούνται συχνά οι 

ισοδύναμοι  εννοιολογικά όροι, όπως εξωχώριες ή υπερπόντιες εταιρίες. 

Η υπεράκτια εταιρία (στα αγγλικά: offshore company) διαφέρει σε δύο κυρίως 

σημεία από άλλες αλλοδαπές (on shore ) 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 που μπορεί να χαρακτηρίζεται ως 

φορολογικός παράδεισος1. 

Μια συνήθης offshore εταιρεία έχει την νομική μορφή μιας Εταιρίας 

Περιορισμένης Ευθύνης, και ο χώρος εγκατάστασης της ονομάζεται  υπεράκτιο 

κέντρο. Στην Ελλάδα αναφορικά με την φορολογία εισοδήματος έχει δοθεί ο ορισμός 

της offshore εταιρίας ως έξης: «ως εξωχώρια εταιρία εννοείται η εταιρία που έχει την 

έδρα της σε αλλοδαπή χωρά και με βάση την νομοθεσία της δραστηριοποιείται 

                                                           
1 Λεοντάρης Μ. (2004), «Έννοια της εξωχώριας εταιρίας», «Γενικό λογιστικό σχέδιο», Εκδόσεις 

ΠΑΜΙΣΟΣ, Αθήνα. 
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αποκλειστικά σε άλλες χώρες και απολαμβάνει ιδιαίτερα ευνοϊκής φορολογικής 

μεταχείρισης.» (Ν. 2238/1994,Άρθρο 31.1 περ. στ.) .2 

Σύμφωνα με το Offshore Company Law: Theory, Regulations & Operation,3 για 

την εγγραφή των εταιριών στις μη εγκατεστημένες καταστατικά, θα πρέπει να 

πληρούνται οι εξής όροι: Οι υπεράκτιες εταιρίες πρέπει να συστήνονται σύμφωνα με 

τους νόμους και τους κανονισμούς των δικαιοδοσιών των υπεράκτιων εταιριών,θα 

πρέπει να έχουν την καταστατική τους έδρα σε μια από τις χώρες «φορολογικούς 

παραδείσους»,  oι εργασίες και οι δραστηριότητες των υπεράκτιων εταιριών θα πρέπει 

να διενεργούνται αποκλειστικά εκτός της χώρας εγκατάστασης τους (φορολογικού 

καταφυγίου) και συνεπώς όλα τα εισοδήματα τους να πηγάζουν αποκλειστικά από τις 

εργασίες τους από το εξωτερικό. Ενώ δεν επιτρέπεται στις επιχειρήσεις αυτές να 

προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες εντός της επικράτειας της χώρας εγκατάστασης, 

είτε σε μόνιμους κατοίκους, είτε σε αλλοδαπούς, μπορούν να διοικούνται και να έχουν 

μόνιμη εγκατάσταση στις πιο πάνω χώρες. 

 

1.2 Χαρακτηριστικές ιδιότητες υπεράκτιας εταιρίας   

 

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα των υπεράκτιων εταιριών είναι ο συνδιασμός της  

εξοικονόμηση χρήματος, της ταχύτητας και της εχεμύθειας.4 Επίσης υπάρχει εξαρχής 

διάσταση ουσίας και τύπου, φαινόμενο μάστιγα της λογιστικής και πυρήνας των 

διαφόρων ειδών λογιστικής απάτης, αφού ο ουσιαστικός σκοπός λειτουργίας είναι η 

φορ αποφυγή αλλά αυτό δεν δηλώνεται φυσικά στο καταστατικό ίδρυσης Οι 

υπεράκτιες εταιρίες συστήνονται πολύ γρήγορα, με χαμηλό κόστος , ελάχιστο εταιρικό 

κεφάλαιο και εξαιρετικά περιορισμένες διατυπώσεις. Η ανωνυμία του ιδιοκτήτη 

αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία αναφοράς της θεωρίας των υπεράκτιων εταιριών. 

Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι – ιδιοκτήτες μιας υπεράκτιας εταιρείας επιθυμούν 

εμπιστευτικότητα, είναι δυνατό να οριστεί ένας αντιπρόσωπος- διαχειριστής ο οποίος 

εμφανίζεται και διενεργεί όλες τις συναλλαγές της εταιρείας στο όνομα του άλλα για 

λογαριασμό των πραγματικών ιδιοκτητών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημόσια αρχή 

                                                           
2 Σύνταγμα της Ελλάδος, 6 Απριλίου, 2001. Ανακτήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2010. 

3  Zhang Shiwei, Company Law: Theory, Regulations& Operation, China Law Press, 2004 (Κινέζικα). 

Ανακτήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2010 

4  Ιωάννης Φωτόπουλος, Υπεράκτιες Εταιρείες, Ιούλιος 2001.Ανακτήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2010 
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που είναι αρμόδια για την ίδρυση και καταχώριση των υπεράκτιων εταιρειών σε 

ειδικούς καταλόγους , έχει υποχρέωση να διαφυλάξει την ανωνυμία των ιδιοκτητών – 

μετόχων των προαναφερόμενων εταιριών. Το τρίπτυχο, εξοικονόμηση χρήματος – 

ταχύτητα – εχεμύθεια, βέβαια δεν είναι το μόνο  κίνητρο που ωθεί τους επιχειρηματίες 

να προχωρήσουν στην ίδρυση μιας υπεράκτιας εταιρείας. Ως απώτερο σκοπό τη 

συσσώρευση κεφαλαίων στην χώρα εγκατάστασης της εταιρείας παρέχεται στις 

υπεράκτιες εταιρίες πλήθος νομικών, οικονομικών αλλά και φορολογικών κινήτρων. 

Πιο συγκεκριμένα, τα καθοριστικά κριτήρια για την ίδρυση και διατήρηση μιας 

υπεράκτιας εταιρείας είναι έξης: 

 Η γρήγορη σύσταση με χαμηλό κόστος, ελάχιστο απαιτούμενο εταιρικό 

κεφάλαιο και εξαιρετικά περιορισμένες διατυπώσεις δημοσιότητας. 

 Η πλήρης ανωνυμία των πραγματικών μετόχων. 

 Η δυνατότητα σύστασης της εταιρείας με έναν μόνο μέτοχο. 

 Ο σημαντικότερος από τους λόγους που οδηγεί κάποιον επενδυτή να 

συστήσει μια υπεράκτια εταιρεία είναι η αποφυγή των διατάξεων του φορολογικού 

δικαίου. Για τις υπεράκτιες εταιρείες δεν ισχύει το «πόθεν έσχες» και επίσης αυτές 

δεν επιβαρύνονται με τεκμήρια για την απόκτηση και την διατήρηση περιουσιακών 

στοιχείων, εφόσον βεβαίως έχει προβλεφθεί η αντίστοιχη εισαγωγή 

συναλλάγματος στο όνομα της υπεράκτιας εταιρείας. Με την χρήση των 

υπεράκτιων εταιρειών μπορεί επίσης να μειωθεί σημαντικά ή να αποφευχθεί 

εντελώς καταβολή φόρων που σχετίζονται με την μεταβίβαση και κατοχή 

περιουσιακών στοιχείων, όπως ο φόρος κληρονομιάς , ο φόρος μεταβίβασης 

ακινήτων, φόρος δωρεάς, γονικής παροχής και ο φόρος μεγάλης ακίνητης 

περιουσίας. 

 Αποφυγή φόρου τόκων καταθέσεων και φόρου μερισμάτων. 

 Μη ύπαρξη συναλλαγματικών περιορισμών. 

 Τραπεζικό απόρρητο που προστατεύει από ελέγχους. 

 Παράκαμψη δεσμεύσεων από το κληρονομικό δίκαιο. Έτσι μπορεί να 

παρακάμψει κανείς τις διατάξεις περί της νόμιμης μοίρας αλλά και να 

χρησιμοποιήσει τα υπεράκτια μορφώματα για τον καθορισμό της κληρονομικής 

διαδοχής κατά την επιθυμία του διαθέτη. 

 Η δυνατότητα μεταφοράς κερδών από τις χώρες με υψηλούς 

φορολογικούς συντελεστές σε δικαιοδοσίες με χαμηλή ή ανύπαρκτη φορολογία. 
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 Αποφυγή εφαρμογής εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Για τις 

επιχειρήσεις που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν και να απασχολήσουν 

προσωπικό στο εξωτερικό , η δημιουργία μιας υπεράκτιας εταιρείας , απαλλάσσει 

πολλές φορές τον επιχειρηματία από κάθε υποχρέωση καταβολής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης ή άλλων εργοδοτικών εισφορών. 

 Αποφυγή δεσμεύσεων ατομικής περιουσίας. Για τον σκοπό αυτό 

ιδρύεται μια υπεράκτια εταιρεία στην οποία μεταβιβάζεται ένα μεγάλο μέρος της 

προσωπικής περιουσίας του ιδρυτή διασφαλίζοντας τον με αυτόν τον τρόπο από τη 

διεκδίκηση κάποιου ανικανοποίητου δανειστή. 

 Αποφυγή διεκδικήσεων συζύγων στην περίπτωση διαζυγίου. 

 

1.3 Μειονεκτήματα 5 

 

Παρά τα  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπεράκτιων εταιρειών που τις καθιστούν 

δελεαστικές στους επιχειρηματίες, εμφανίζουν και σημαντικά μειονεκτήματα που 

λειτουργούν αποτρεπτικά για τους μετόχους.  

Μερικά από αυτά είναι τα παρακάτω:  

• Στις υπεράκτιες εταιρείες απαγορεύεται ως επί το πλείστων η διεξαγωγή 

εργασιών ή η διατήρηση των εργαζομένων στην δικαιοδοσία εντός της οποίας 

συστάθηκαν αν και αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό στη δικαιοδοσία, στην οποία 

εντάσσονται και στο είδος της εταιρείας. 

• Συχνά υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί σχετικά με το αντικείμενο της 

επιχείρησης, που μία υπεράκτια εταιρεία μπορεί να ασκεί ,χωρίς να υπάρχει η ανάγκη 

για κάποια άδεια. Πρακτικά κάτι τέτοιο δεν διαφέρει από το εγχώριο εμπόριο, καθώς 

η πλειοψηφία των τραπεζών ασκούν και υπεράκτιες δραστηριότητες αλλά και η 

πλειονότητα των ασφαλιστικών εταιρειών του κόσμου είναι υπεράκτιες εταιρείες με 

εξαρτημένη ασφάλιση. 

• Στα έγκριτα υπεράκτια κέντρα Η δέουσα επιμέλεια τείνει να είναι αυστηρότερη 

από τις περισσότερες εγχώριες περιοχές. Παραδείγματος χάριν για να ανοίξει κάποιος 

τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα μιας υπεράκτιας εταιρείας, στα πλαίσια της 

συμμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου ξεπλύματος χρήματος, η τράπεζα απαιτεί τα 

έγγραφα ταυτοποίησης από τους υπογράφοντες στο λογαριασμό και μπορεί να απαιτεί 

                                                           
5 Offshore Corporations - A Brief Introduction" Harvard Business Review 9-799-119 
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επιπρόσθετα μία ή περισσότερες επαγγελματικές συστατικές επιστολές από κάποιον 

πληρεξούσιο, λογιστή ή ακόμα και τραπεζίτη που γνωρίζει την εταιρεία και την 

δραστηριότητά της. 

• Κάποιες χώρες έχουν νομοθεσία κατά του φορολογικού παραδείσου που κάνει 

δυσκολότερη τη διεξαγωγή των εργασιών στις χώρες αυτές για τη χρησιμοποίηση μιας 

υπεράκτιας εταιρείας. 

  

• Για την περίπτωση όπου ο μέτοχος μιας υπεράκτιας εταιρείας αποβιώσει, είναι 

απαραίτητο τις περισσότερες φορές να έχει τη διαθήκη του εισηγμένη προς επικύρωση 

στην υπεράκτια δικαιοδοσία, προσθέτοντας έτσι κόστος, καθυστέρηση αλλά και 

ταλαιπωρία κατά τη διαχείριση περιουσίας του θανούντος. 

 

1.4 Κυριότητες χρήσεις  

 

Νόμιμες χρήσεις των υπεράκτιων εταιριών 

 

 Διεθνές εμπόριο, ιδίως όταν ο ιδιοκτήτης δεν έχει μόνιμη κατοικία  

 Προστασία των περιουσιακών στοιχείων  

 Καταχώρηση θαλαμηγών  

 Δεσμευμένη ασφάλιση  

 Φορ αποφυγή 

 Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας  

 Προγραμματισμός διαδοχής  

 Απόρρητο (μη ποινικές ασχολίες) 

 

Παράνομες χρήσεις 

 

Ιστορικά, οι δραστηριότητες των υπεράκτιων εταιριών περιλαμβάνονταν 

δραστηριότητες που ήταν ή έχουν γίνει παράνομες. Σε αυτές περιλαμβάνονται: 

 Η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

 Η νομιμοποίηση εσόδων 

 Η Φοροδιαφυγή 

 Απάτες (περιλαμβανομένης της απάτης των επενδυτών) 
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 Προστασία από τις τρέχουσες ή μελλοντικές απαιτήσεις πιστωτών 

(συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών αρχών και των συζύγων).6  

 

1.5 Χαρακτηριστικά των υπεράκτιων εταιρειών 7 

 

Τα άρθρα του καταστατικού είναι τα θεμελιώδη έγγραφα για την ύπαρξη της 

υπεράκτιας εταιρείας. Πρέπει να παρουσιάζονται λεπτομερέστατα τα δικαιώματα των 

μελών της εταιρείας ,οι στόχοι και οι εσωτερικές διαδικασίες , το είδος της 

συγκεκριμένης εταιρείας καθώς και το κεφάλαιό του. Επίσης απαραίτητο είναι το 

πιστοποιητικό εγγραφής που εκδίδεται μόνο από τον Έφορο Εταιρειών και λειτουργεί 

ως απόδειξη ότι η εταιρεία. υφίσταται. Ο αντιπρόσωπος θα πρέπει να έχει άδεια και να 

αναλαμβάνει σε ορισμένο βαθμό ευθύνη για τις δραστηριότητες της εταιρείας. 

Για να απλοποιηθεί διοικητικά ή να παραμείνει η ανωνυμία της θα πρέπει ο 

εταιρικός πάροχος να έχει την δυνατότητα να υποβάλλει υποψηφιότητα ώστε να 

κατέχει μετοχές για τον λογαριασμό του δικαιούχου, και να μπορεί να ενεργεί κατά την 

εντολή του .Οι εκπρόσωποι είναι τα άτομα που διαχειρίζονται τις καθημερινές 

υποθέσεις της εταιρείας. Σε πολλές δικαιοδοσίες για τις εταιρείες γίνεται να είναι οι 

διευθυντές των άλλων εταιρειών. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών σε υπεράκτιες 

δικαιοδοσίες προσφέρουν συχνά διευθυντές, με την προϋπόθεση να είναι σε θέση να 

τις ελέγχουν και να είναι ικανοποιημένοι με τις δραστηριότητες της εταιρείας. 

Τις περισσότερες φορές οι επισκιασμένοι διευθυντές αποτελούν το κυρίαρχο 

μέρος της υπεράκτιας εταιρίας καθώς έχει αποδειχθεί ότι ο επίσημα διορισμένος 

διευθυντής του διοικητικού συμβουλίου ενεργεί απλώς ως φερέφωνο των άλλων που 

ακολουθεί τυφλά τις οδηγίες τους. Στις περιπτώσεις αυτές, τα δικαστήρια κρίνουν ότι 

οι διευθυντές που δίνουν εντολές, ελέγχουν πραγματικά την εταιρεία, και ότι οι 

επώνυμοι διευθυντές απλώς δέχονται τις αποφάσεις. Η γραμματεία της εταιρείας έχει 

την υπευθυνότητα να διασφαλίζει ότι η εταιρεία πληροί τις κανονιστικές υποχρεώσεις 

της. Οι νόμιμες εγγραφές υπάρχουν αφού η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να καθορίζει 

στα μητρώα της ορισμένες πληροφορίες για την εταιρεία. Οι υποχρεωτικές εγγραφές 

διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα, όπως και το επίπεδο πρόσβασης του κοινού στις 

πληροφορίες που περιέχονται στα αρχεία. Τα αρχεία που απαιτούνται περιλαμβάνουν 

                                                           
6 Carlo Scevola, Offshore Jurisdictions Guide, CS&P Fiduciaire, 2009, ISBN 978-1-60594-433-3 
7 Ιωάννης Φωτόπουλος, Γεώργιος Φωτόπουλος, ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ , ΛΟΓΙΣΤΗΣ , Ιούλιος 2001, 

σελ 1071. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD/9781605944333
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συνήθως τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα μητρώα των μελών τους , των διευθυντών, 

των στελεχών αλλά και τα έξοδα. Η διατήρηση βιβλίων είναι επιβάλλεται και οι 

διευθυντές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τα πεπραγμένα σε λογιστικά βιβλία.  

   

1.6 Βασικές μορφές8 

 

1.6.1 Εταιρίες 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 λειτουργούν τα υποκαταστήματα, είτε κατέχει τις μετοχές των διεθνών 

θυγατρικών εταιριών που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες.  

Η υπεράκτια εταιρία λειτουργεί ως εταιρεία εκκαθαριστής για τα κέρδη από 

δραστηριότητες στις τρίτες χώρες, για συσσώρευση κερδών, επανεπένδυση των 

κερδών και εν γένει φορολογικό σχεδιασμό δραστηριοτήτων. 

 

1.6.2 Εταιρίες Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 

Μια εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που βρίσκεται σε Υπεράκτιο 

κέντρο (χώρα) λειτουργεί ως κανάλι διοχέτευσης δανείων σε μια ξένη θυγατρική 

εταιρεία. Η χρήση μιας υπεράκτιας εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παρέχει 

τη δυνατότητα να μετακινηθούν αποτελεσματικά κέρδη από την ξένη θυγατρική 

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

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

αποπληρωμής του δανείου προς την υπεράκτια εταιρεία μειώνουν σημαντικά το 

φορολογητέο εισόδημα της δανειολήπτριας εταιρείας. 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 

                                                           
8 Θεοφάνης Καραγιώργος, «Η μετάλλαξη των Offshore εταιριών σε εταιρίες αντιπροσώπευσης και 

εταιρίες διεθνών δραστηριοτήτων”, Περιοδικό Φοροτεχνική και Θρακική Προσέγγιση, Ιούλιος- 

Αύγουστος 2007. 
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δανείου μέσω φιλικών δικαιοδοσιών (χωρών) , που διαθέτουν τις φορολογικές 

συμβάσεις που απαλλάσσουν ή μειώνουν τους παρακρατούμενους φόρους. Πολλές 

υπεράκτιες δικαιοδοσίες δεν απαιτούν τη διατήρηση των συγκεκριμένων δεικτών 

κεφαλαιακής επάρκειας, πράγμα που δίνει τη δυνατότητα στις εταιρίες παροχής 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών να έχουν ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων. Οι εταιρίες 

παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έχουν σημαντική αξία , στη περίπτωση που 

μια χώρα έχει υψηλούς συντελεστές φορολόγησης εισοδήματος και μερισμάτων. Η 

αποπληρωμή των τόκων δεν μειώνει μόνο τα φορολογητέα κέρδη της δανειολήπτριας 

εταιρείας αλλά μειώνει σημαντικά και τα προς αποπληρωμή μερίσματα της. 

 

1.6.3 Εταιρείες Αδειών- Δικαιωμάτων 

Μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί μια υπεράκτια εταιρεία αδειών για να 

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

περιοδικές πληρωμές για το δικαίωμα χρήσης βιομηχανικής και πνευματικής 

ιδιοκτησίας, όπως είναι τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, συγγραφικά δικαιώματα, 

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

χρησιμοποιούνται από πολλές δικαιοδοσίες σαν ενοίκιο, δηλαδή σαν έξοδα που 

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

μεταφέρονται κέρδη και συγκεντρώνονται κεφάλαια στην υπεράκτια εταιρεία. 

 

1.6.4 Εμπορικές εταιρείες 

Είναι οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο εισαγωγικό και εξαγωγικό 

εμπόριο. Η υπεράκτια εταιρεία χρησιμοποιείται εδώ κατά τέτοιο τρόπο ώστε 

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

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

περιπτώσεις επίσης αποκαλούνται ως τριγωνικό εμπόριο. Το σχήμα αυτό συνήθως 

εφαρμόζεται ως ακόλουθο: μια εμπορική εταιρεία που πραγματοποιεί εξαγωγές – 

εισαγωγές ιδρύει μια υπεράκτια εταιρεία, που λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ 

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

ο προμηθευτής στέλνει τα εμπορεύματα απευθείας στην ιδρύτρια και εκδίδει το 

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

ιδρύτρια επιχείρηση σε τιμή προσαυξημένη. Αντίστοιχα αν η μητρική επιχείρηση 

πραγματοποιεί εξαγωγές , το εμπόρευμα αποστέλλεται στον αγοραστή και η μητρική 

τιμολογεί την υπεράκτια με τιμή χαμηλότερη η οποία με την σειρά της τιμολογεί τον 
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αγοραστή. Με αυτόν τον τρόπο η μητρική επιχείρηση καταρχήν μειώνει τα 

εμφανιζόμενα κέρδη και επιπλέον συσσωρεύει το κεφάλαιο στο λογαριασμό της 

υπεράκτιας εταιρείας.  

 

1.6.5 Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών 

Ορισμένες υπεράκτιες δραστηριότητες δεν περιλαμβάνουν άπλα μια ξένη θυγατρική 

εταιρεία , αλλά περιλαμβάνουν έναν όμιλο που αποτελείται από την μητρική εταιρεία 

και τις θυγατρικές στις διάφορες χώρες και με διαφορετικές δραστηριότητες. Η 

διαχείριση και ο έλεγχος του ομίλου μπορεί να διεξάγεται μέσω μιας εξωχώριας 

εταιρείας παροχής υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης. Το συγκεκριμένο σχήμα 

προσφέρει εμπορικά πλεονεκτήματα με τη συγκέντρωση όλων των διοικητικών – 

διαχειριστικών λειτουργιών σε έναν φορέα. Η ίδρυση κεντρικών γραφείων διοίκησης 

σε μια Offshore χώρα από φορολογική άποψη είναι μια τεχνική μεταφοράς κερδών 

όπου οι δραστηριότητες διοίκησης – διαχείρισης ενός ομίλου εταιριών 

αναλαμβάνονται από την υπεράκτια εταιρεία παροχής διοικητικών υπηρεσιών, η οποία 

αμείβεται με ποσοστό επί των κερδών του ομίλου. Η υπεράκτια εταιρεία για τα κέρδη 

(αμοιβές) της δεν φορολογείται ή φορολογείται με πολύ χαμηλό συντελεστή. 

 

1.6.6 Ναυτιλιακές Εταιρείες 

Ένας μεγάλος αριθμός των εξωχώριων κέντρων έχουν θεσπίσει ευνοϊκές ρυθμίσεις για 

τις εταιρίες που ασχολούνται με τη ναυτιλία, περιλαμβανομένης της ναύλωσης και 

ενοικίασης σκαφών. Οι χώρες αυτές ενθαρρύνουν δυναμικά τις ναυτιλιακές εταιρίες 

να λειτουργήσουν υπό τις λεγόμενες σημαίες ευκαιρίας, πράγμα που επιτρέπει σε μια 

μη μόνιμα εγκατεστημένη εταιρεία να νηολογήσει με σύντομες και όχι ιδιαιτέρα 

αυστηρές διαδικασίες, αλλά με εξαιρετικά χαμηλό και ανταγωνιστικό κόστος τα πλοία, 

χρησιμοποιώντας την σημαία του εξωχώριου κέντρου (χωρας).Τα κέρδη που 

προκύπτουν από την εκμετάλλευση του πλοίου που έχει μια υπεράκτια εταιρεία 

υποβάλλονται σε πολύ χαμηλή φορολογία.  

 

1.6.7 Εμπιστεύματα 

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

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

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

θεματοφύλακας (custodian) και ο δικαιούχος (beneficiary) που λαμβάνει τα οφέλη των 
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περιουσιακών στοιχείων του trust. Το trust δεν έχει την νομική προσωπικότητα και δεν 

μπορεί να έχει περιουσιακά στοιχεία, όλη η περιουσία του trust είναι εκχωρημένη στον 

διαχειριστή που μπορεί να είναι είτε το φυσικό πρόσωπο είτε η εταιρεία. Τα 

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

Ένα trust συστήνεται με εγγραφή συμφωνία. Πρέπει να σημειώσουμε ότι σε 

περισσότερες περιπτώσεις ο διαθέτης και ο δικαιούχος είναι το ίδιο πρόσωπο. Οι χώρες 

που αναγνωρίζουν το trust είναι κύριος του Αγγλοσαξονικού δικαίου , ενώ στις άλλες 

χώρες που βασίζονται σε Γαλλογερμανικό μοντέλο, όπως και η Ελλάδα δεν 

αναγνωρίζουν το trust. Οι περισσότερες εξωχώριες δικαιοδοσίες παρέχουν τη 

δυνατότητα στέγασης σε trust. Η συνηθέστερη αιτία χρήσης των υπεράκτιων trust είναι 

η απόκρυψη της ταυτότητας των διαθετών για την αποφυγή των διατάξεων περί 

ξεπλύματος του μαύρου χρήματος και αυξημένης φορολογίας9.  

 

1.6.8 Εταιρείες Επενδύσεων 

Κεφάλαια συγκεντρωμένα δια μέσου υπεράκτιων εταιριών επενδύσεων μπορούν να 

επενδυθούν ή να κατευθυνθούν οπουδήποτε στον κόσμο. Η προσεκτική επιλογή της 

εξωχώριας δικαιοδοσίας επιτρέπει να επενδυθούν τα προαναφερόμενα κεφάλαια σε 

χώρες με υψηλούς συντελεστές φορολόγησης εφόσον αυτές έχουν συνάψει 

φορολογικές συμβάσεις με υπεράκτιο κέντρο. 

 

1.6.9 Τραπεζικές Εταιρείες 

Τελευταίο καιρό πολλά τραπεζικά ιδρύματα σε υπεράκτιες δικαιοδοσίες έχουν 

καθιερωθεί ως φορολογικά καταφύγια. Πολλά από τα ιδρύματα είναι θυγατρικές 

μεγάλων διεθνών τραπεζών. Το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι ότι καταβάλλουν 

τόκους απαλλαγμένους από την παρακράτηση του φόρου. Πέραν αυτού ασχολούνται 

με διεθνή χρηματοδότηση από προνομιακές βάσεις (εξωχώρια κέντρα) , η οποία δεν 

πρόκειται σε συναλλαγματικούς ελέγχους. 

 

1.6.10 Εταιρείες Αντιπροσώπευσης 

Οι εταιρίες αντιπροσώπευσης είναι δομές όπου μια εγχώρια εταιρεία ενεργεί ως 

αντιπρόσωπος μιας εξωχώριας εταιρείας. Όπως προαναφερθήκαμε οι εξωχώριες 

                                                           
9 Lucy Komisar, Bringing Business Back Ashore: Buenos Aires issues world's first ban on offshore shell 

companies, Corp Watch, Απρίλιος 2005. 
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εταιρίες πάντα αποβλέπουν στην μείωση φορολογητέας ύλης των επιχειρηματικών 

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

λόγο αυτό οι θιγόμενες χώρες από την διεθνή αυτή την μέθοδο φόρο αποφυγής 

προσπάθησαν να αντιδράσουν θέτοντας ειδικούς νομοθετικούς κανόνες για την 

διασφάλιση σύλληψης της φορολογητέας ύλης και στην δημιουργία εμποδίων για την 

λειτουργία των υπεράκτιων εταιριών. Η Ελλάδα απάντησε στο φαινόμενο των 

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

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

αγαθά και υπηρεσίες που προέρχονται από αυτές όπως επίσης και επιβάλλοντας ειδικό 

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

Το διεθνές κεφάλαιο ανταποκρίθηκε στα νέα νομοθετικά δεδομένα μέσω των 

επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης με έδρα σε μια χώρα με μεγάλο δίκτυο συμβάσεων 

αποφυγής διπλής φορολογίας όπως για παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η κύρια 

δραστηριότητα των εταιριών αυτών είναι η αντιπροσώπευση των υπεράκτιων εταιριών. 

Η εκπρόσωπος εταιρεία συνάπτει με την υπεράκτια εταιρεία ένα συμφωνητικό 

αντιπροσώπευσης , όπου ορίζεται η αμοιβή της ως προμήθεια επί των συναλλαγών σε 

ποσοστό ύψους 3%-5%. 

 

1.6.11 Εταιρείες Ασφαλίσεων 

Πολλοί διεθνείς οργανισμοί έχουν αναπτύξει την πρακτική συνδυασμού ενός 

υφιστάμενου trust , το οποίο δεν είναι νέο offshore προϊόν, με πολιτική ασφάλισης , 

επίσης όχι νέο onshore προϊόν. Τα δυο αυτά προϊόντα σε συνδυασμό δίνουν νέες 

ευκαιρίες. Όταν ασφαλίζεται κάποιος πληρώνει ένα ασφάλιστρο. Η ασφάλιση στοιχίζει 

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

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

επενδυτικά κεφάλαια και προβαίνει στην παθητική διαχείριση , δηλαδή σε επενδύσεις 

χαμηλού κίνδυνου. Έτσι η ασφαλιστική πολιτική οδηγεί στο σχηματισμό ενός 

επενδυτικού χαρτοφυλακίου, το οποίο σημειωτέων μπορεί να περιλαμβάνει όχι μόνο 

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

οικονομικά προϊόντα, ομόλογα κτλ. 

 

1.6.12 Ακίνητα 

Ίσως η πιο διαδεδομένη χρήση των υπεράκτιων εταιριών στην Ελλάδα τα τελευταία 

χρόνια είναι η αγορά και διαχείριση ακινήτων. Προκειμένου να προχωρήσει μια 
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υπεράκτια εταιρεία στην αγορά ακινήτου, πρέπει το φυσικό πρόσωπο, που εμφανίζεται 

ενώπιον του συμβολαιογράφου ως εκπρόσωπος της εταιρείας, να είναι εφοδιασμένος 

με πλήρη σειρά εγγράφων που θα αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας κατά 

το δίκαιο της έδρας της , την μέχρι εκείνη τη στιγμή λειτουργία και μη λύση της και 

την πληρεξουσιότητα του εμφανιζόμενου προσώπου για την κατάρτιση και υπογραφή 

του συμβολαίου αγοράς. Σημειωτέων ότι όπως γίνεται δεκτό από την διοίκηση η 

μίσθωση και ιδιόχρηση ακινήτων στην Ελλάδα από μόνα τους δεν δημιουργούν μόνιμη 

εγκατάσταση, καθώς και η μεταγενέστερη μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας και 

ως εκ τούτου όλης της περιουσίας της τόσο της κινητής όσο και της ακίνητης δεν είναι 

εύκολο να γίνει αντιληπτή από τις φορολογικές Αρχές. 

 

1.6.13 Χρηματοδοτική Μίσθωση 

Τέτοιες κατασκευές είναι σκόπιμες όταν έχουν συσσωρευτεί κεφάλαια στο όνομα της 

υπεράκτιας εταιρείας στο εξωτερικό και επιθυμείτε ο επαναπατρισμός τους στον τόπο 

της έδρας της ιδρύτριας επιχείρησης. Έτσι , η υπεράκτια εταιρεία αγοράζει στο όνομα 

της τα μηχανήματα που χρειάζεται η ιδρύτρια της και τα μισθώνει στην τελευταία. Με 

αυτόν τον τρόπο η ιδρύτρια επιχείρηση αποκτά τον εξοπλισμό που χρειάζεται με τα 

κονδύλια που έχουν συσσωρευτεί στο εξωτερικό χωρίς να τα φορολογήσει αλλά 

επιπλέον το κόστος του εξοπλισμού εκπίπτει από το εισόδημα της ιδρύτριας 

επιχείρησης με την μορφή των καταβαλλομένων μισθωμάτων.  

 

1.7 Κριτήρια επιλογής υπεράκτιου σχήματος  

 

Ιδιαίτερη δύσκολη και με πολύ προσοχή γίνεται η επιλογή της καταλληλότερης 

δικαιοδοσίας για την ίδρυση της υπεράκτιας εταιρείας. Η επιλογή εξαρτάται από τους 

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

βάσει των οποίων γίνεται επιλογή της καταλληλότερης δικαιοδοσίας πρέπει να 

εξετάζονται ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες του 

ενδιαφερόμενου επιχειρηματία, και είναι τα ακόλουθα: 
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1) Πολιτική και οικονομική σταθερότητα της χώρας της δικαιοδοσίας. 

Η σταθερότητα αυτή αφορά και την εν γένει, αλλά και την φορολογική νομοθεσία, η 

οποία παρέχει στον επιχειρηματία τη δυνατότητα να προβεί σε μακροχρόνιο 

σχεδιασμό, χωρίς το φόβο της ανατροπής του. 

 

2) Σύγχρονη και ευέλικτη νομοθεσία. 

Η νομοθεσία της έδρας μιας υπεράκτιας εταιρείας πρέπει να προβλέπει όσο το δυνατό 

απλοποιημένες διαδικασίες εγκατάστασης και λειτουργίας της, να χαρακτηρίζεται από 

όσο το δυνατό λιγότερους περιορισμούς και κρατική εποπτεία αναφορικά με την 

διοίκηση και τη λειτουργία της υπεράκτιας εταιρείας, καθώς επίσης δίνει την 

δυνατότητα σύστασης της εταιρείας με έναν μόνο μέτοχο. 

 

3) Φορολογικές και άλλες διευκολύνσεις. 

Το κυριότερο κριτήριο επιλογής είναι το φορολογικό καθεστώς της αντίστοιχης 

δικαιοδοσίας που διέπει την δραστηριότητα της εταιρείας, για οποιαδήποτε χρήση και 

αν προορίζεται η υπεράκτια εταιρεία . Το προαναφερόμενο φορολογικό καθεστώς 

συνήθως περιλαμβάνει τον φόρο που επιβάλλεται κατά τη διανομή των μερισμάτων 

στους μετόχους , τον φόρο που επιβάλλεται στα κέρδη από διάθεση περιουσιακών 

στοιχείων της υπεράκτιας εταιρείας , τον φόρο που επιβάλλεται κατά την μεταβίβαση 

μετοχών της εταιρείας , τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, την αποφυγή του πόθεν 

έσχες τόσο στην αγορά των περιουσιακών τοιχίων όσο και την νομιμοποίηση των 

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

μεταβίβασης ακινήτου κ.λπ. Τα φορολογικά κίνητρα που παρέχονται από τους 

φορολογικούς παραδείσους συμπληρώνονται από διάφορες διευκολύνσεις και παροχές 

όπως είναι εκπτώσεις κατά την ενοικίαση και αγορά του γραφείου , απαλλαγές από 

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

ασφαλιστικών εισφορών , φορολογικές απαλλαγές κατά την αγορά αυτοκινήτων , 

εξοπλισμού γραφείου κ.α. 

 

4) Ύπαρξη Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας 

Τα υπεράκτια κέντρα διακρίνονται σε αυτά που διαθέτουν ένα δίκτυο Συμβάσεων 

Αποφυγής διπλής Φορολογίας με άλλα κράτη και σε αυτά που δεν διαθέτουν τέτοιες 

συμβάσεις. Συνήθως οι χώρες με μηδενικούς φορολογικούς συντελεστές είναι αυτές 

που δεν έχουν συνάψει διμερείς συμβάσεις , ενώ οι 31 χώρες με χαμηλή αλλά όχι 
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ανύπαρκτη φορολογία προσφέρουν οφέλη και από διακρατικές συμβάσεις. Η 

χρησιμότητα των διμερών συμβάσεων έγκειται στο γεγονός ότι προσφέρουν τη 

δυνατότητα του φορολογικού προγραμματισμού, που επιτρέπει την εξαγωγή και τον 

επαναπατρισμό κεφαλαίων με μικρή και καμία φορά μηδενική φορολογική 

επιβάρυνση. 

5) Απόρρητο 

Συνήθως οι ιδρυτές των υπεράκτιων εταιριών επιθυμούν τη διατήρηση της ανωνυμίας 

τους, όπως όταν οι υπεράκτιες εταιρίες διατηρούν στην κυριότητα τους τα περιουσιακά 

στοιχεία τους. Στις περιπτώσεις αυτές καθοριστική σημασία για την επιλογή της 

δικαιοδοσίας παίζουν τα εχέγγυα εχεμύθειας που παρέχονται από το κράτος προς τους 

μετόχους των υπεράκτιων εταιριών. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να λαμβάνουμε 

υπόψη ότι η υπέρμετρη λειτουργική ελευθερία μιας δικαιοδοσίας προκαλεί υπόνοιες 

ότι παρέχονται περιθώρια για διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων και ως εκ τούτου 

αυτή η δικαιοδοσία μπορεί να χαρακτηριστεί ως αναξιόπιστη και να συναντήσει 

δυσκολίες στις συναλλαγές με διάφορους φορείς σε φορολογικά ευυπόληπτα κράτη. 

Εξίσου σημαντικό είναι η ύπαρξη και πλήρους τραπεζικού απορρήτου, που 

προστατεύει από διάφορους ελέγχους. 

Βέβαια εκτός των προαναφερόμενων κριτηρίων σημαντικό ρόλο παίζουν και 

άλλοι παράγοντες όπως η ύπαρξη του καλού τραπεζικού συστήματος , η αξιόλογη 

τηλεπικοινωνιακή υποδομή, το κόστος ίδρυσης και διατήρησης μιας υπεράκτιας 

εταιρείας κ.α. 

 

1.8 Αντιδράσεις στη χρήση υπεράκτιων εταιριών  

 

Κατά καιρούς δημιουργούνται  αντιδράσεις από τα οφέλη αλλά και τα κενά που 

επιτρέπει το νομικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζονται οι υπεράκτιες εταιρείες, οι οποίες 

επικεντρώνονται κυρίως γύρω από τα βασικά φαινόμενα που συνδέονται με τη 

λειτουργία τους και είναι η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή και διάβρωση της 

φορολογικής βάσης των αναπτυγμένων χωρών, το ξέπλυμα χρήματος(τη νομιμοποίηση 

των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) καθώς και την επιρροή που ασκούν οι 

υπεράκτιες εταιρίες στην λειτουργία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. 
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 1.8.1 Φοραποφυγή – φοροδιαφυγή και διάβρωση της φορολογικής 

βάσης των αναπτυγμένων χωρών 

Ολοένα  και ισχυρότερα μέτρα λαμβάνονται για τον περιορισμό κα την εξάλειψη των 

πλεονεκτημάτων που οι υπεράκτιες εταιρίες παρέχουν σε νομοθετικό αλλά και σε 

διοικητικό επίπεδο καθώς πολλά από τα αναπτυγμένα κράτη πλήττονται περισσότερο 

από τη χρήση των υπεράκτιων εταιριών ως οχημάτων για φορ αποφυγή – φοροδιαφυγή.   

Η φοροδιαφυγή σχετίζεται με το σύνολο των παρανόμων ενεργειών των ιδιωτών μέσω 

των οποίων προσβλέπουν στην μείωση ή εξάλειψη των φορολογικών τους 

υποχρεώσεων. Αντίθετα η φορ αποφυγή αφορά εκείνες τις ενέργειες μέσω των οποίων 

αποβλέπουν στην μείωση ή και στην εξάλειψη της φορολογικής τους υποχρέωσης, 

επιλέγοντας λύσεις που στηρίζονται σε λάθη ή ακόμα και κενά της φορολογικής 

νομοθεσίας. Στα πλαίσια της ΕΕ μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας φορολογίας των 

επιχειρήσεων τα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να σταματήσουν να 

παρέχουν και με το πέρασμα των ετών να περιορίσουν σταδιακά κάθε φορολογικό 

μέτρο που καθιερώνει σημαντικά περισσότερο χαμηλά επίπεδα φορολόγησης , 

συμπεριλαμβανομένης και της μηδενικής φορολόγησης, σε σχέση με επίπεδα που 

ισχύουν κανονικά στο εκάστοτε κράτος - μέλος. 

 

 1.8.2 Το Ξέπλυμα Χρήματος - Νομιμοποίηση παράνομων εσόδων 

Σχετικά με την εμπλοκή των υπεράκτιων εταιριών στο ξέπλυμα χρήματος καθώς και 

στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συνοπτικά στο σημείο αυτό 

θα γίνει αναφορά στον νόμο. 2331/1995 βάσει του οποίου η κίνηση κεφαλαίων που 

πραγματοποιείται μέσω των υπεράκτιων εταιριών εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής και 

τους ελέγχους του νόμου αυτού.  

Όσον αφορά τη χρησιμοποίηση υπεράκτιων εταιρειών στο ξέπλυμα χρήματος, 

σύμφωνα με την βιβλιογραφία10 διακρίνεται σε τρία στάδια: Σε ότι αφορά την πρώτη 

φάση, αυτή της «τοποθέτησης», ο ρόλος των εταιρειών offshore είναι περιορισμένος. 

Έχει καταγραφεί μια τεχνική, όπου κάποιος είναι ιδιοκτήτης μιας εταιρείας «βιτρίνας» 

με απόλυτα νόμιμο αντικείμενο (εστιατόριο, κατάστημα πώλησης ενδυμάτων κ.λπ.) 

και καταθέτει στο λογαριασμό τα νόμιμα κέρδη μαζί με το παράνομο χρήμα. Στη 

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

                                                           
10 Δημήτριος Μελάς «Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός & Υπεράκτιες Επιχειρήσεις» Έκδοση του περιοδικού 

«Φοροτεχνική και Θρακική Προσέγγιση» Ξάνθη Ιούνιος 2010 
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χρήματος για να χαθεί ο σύνδεσμος του με την πηγή και τις ρίζες του, έχει καταγραφεί 

το εξής : εκεί που τα κεφάλαια έχουν κατατεθεί σε μικρά ποσά σε τραπεζικούς 

λογαριασμούς, που μεμονωμένα δεν κινούν ανησυχία λόγω χαμηλού μεγέθους, αλλά 

συνολικά θα αποτελούσαν αντικείμενο αναφοράς από τις Τράπεζες, βρίσκει τη θέση 

της η υπεράκτια εταιρεία, οι μετοχές της οποίας αγοράζονται με τα χρήματα αυτά, και 

η οποία με τη σειρά της αναλώνεται σε επενδύσεις στο έδαφος που θέλει να εισάγει το 

ανακυκλωμένο χρήμα. Στη συνέχεια πωλεί και πάλι σε άλλο αγοραστή, αγοράζει εκ 

νέου και έτσι η οσμή του χρήματος χάνεται. Στην τελευταία φάση, όπου το βρώμικο 

χρήμα μεταλλάσσεται σε «καθαρό» και επιχρίεται με τη σκόνη της νομιμότητας, οι 

υπεράκτιες εταιρείες χρησιμεύουν για να προσδώσουν στο βρώμικο χρήμα την 

ταυτότητα προϊόντος ή κέρδους από μία καθ' όλα νόμιμη συναλλαγή, όπως η πώληση 

ακινήτου ιδιοκτησίας της offshore. 

Αρχικά οι εταιρίες φαντάσματα, επιτελούν τον αποκλειστικό σκοπό της 

απορρόφησης των κεφαλαίων και του «αποσυσχετισμού» κεφαλαίων και προέλευσης 

τους. Η ίδρυσή τους εξαντλείται σε οροθέτηση εικονικών ρόλων και στην εγκαθίδρυση 

ενός τοπικού εντεταλμένου, που λειτουργεί ως διευθυντής και εκπρόσωπος. Έπειτα 

στις εταιρίες βιτρίνες η τυπολογία τους είναι περισσότερο σύνθετη αφού επιδίδονται 

και σε νόμιμες ενέργειες προκειμένου να καλύψουν τις παράνομες. Οι δράστες που 

προσπαθούν να ξεπλύνουν χρήμα, έχουν συνήθως περισσότερες από μία τέτοιες 

εταιρείες και μεταφέρουν το βρώμικο χρήμα από τη μία στην άλλη. Ενώ, στις 

συναλλαγές στο Χρηματιστήριο, για να νομιμοποιήσουν έσοδα από εγκληματικές ή 

παράνομες δραστηριότητες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν φυσικά πρόσωπα, Off shore 

εταιρίες, νομικά πρόσωπα. 

Οι διαδικασίες για τις συναλλαγές(αγορά μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α., 

αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, τοποθετήσεις σε repos, αγορά ομολόγων κλπ) 

πραγματοποιούνται μέσω χρηματιστηριακών εταιρειών, εταιρειών επενδυτικών 

υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.), καθώς και από εταιρείες λήψης και διαβίβασης εντολών 

(Ε.Λ.Δ.Ε.). Έχει παρατηρηθεί ότι η έρευνα για ξέπλυμα χρήματος, δυσχεραίνεται όταν 

ο επενδυτής και πελάτης της χρηματιστηριακής εταιρείας είναι υπεράκτια εταιρεία ή 

φυσικό πρόσωπο - κάτοικος εξωτερικού και για λογαριασμό του ενεργεί θεσμικός 

επενδυτής. Στις περιπτώσεις αυτές η χρηματιστηριακή εταιρεία δεν έχει τη δυνατότητα 

να γνωρίζει το «προφίλ» του τελικού επενδυτή. Χαρακτηριστικό γνώρισμα 

συμπεριφοράς ύποπτης για «ξέπλυμα χρήματος» είναι το «βραχύβιο» της συναλλαγής, 

δηλαδή δεν πραγματοποιούνται συναλλαγές σημαντικών ποσών για επένδυση, αλλά 
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απλώς για τη νομιμοποίηση, η οποία συντελείται με την πώληση των μετοχών, ακόμη 

και αν με την πώληση αυτή προκύπτουν ζημιές, καθόσον αυτό που ενδιαφέρει αυτούς 

που «ξεπλένουν βρώμικα χρήματα» δεν είναι τα χρηματιστηριακά οφέλη αλλά ο 

«εξαγνισμός» και η επανένταξη τους στους υγιείς οικονομικούς κύκλους. 

 

 1.8.3 Η Επιρροή των Υπεράκτιων Εταιριών στην Λειτουργία του 

Διεθνούς Χρήματος 

Το Financial Stability Forum συστήθηκε το 1999 και  μελετά την επίδραση των 

υπεράκτιων κέντρων στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Έχει ως σκοπό την 

προώθηση της διεθνούς χρηματοοικονομικής σταθερότητας μέσω της ανταλλαγής 

πληροφοριών αλλά και της διεθνούς συνεργασίας στο επίπεδο εποπτείας. Στα πλαίσια 

της λειτουργίας του οργανισμού αυτού έχει διαμορφωθεί ένας κατάλογος με 37 χώρες 

που λειτουργούν σήμερα ως υπεράκτια κέντρα. Οι χώρες αυτές του καταλόγου 

διαχωρίζονται σε συνεργάσιμες και μη σχετικά με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία 

ελέγχου της νομοθεσίας και των κανονισμών τους και την αποδοχή προτάσεων του 

Οργανισμού. 

 

1.9 Δικαιοδοσίες υπεράκτιων εταιριών 

 

Οι υπεράκτιες εταιρίες είναι δυνατό να ενσωματωθούν σε πολλές δικαιοδοσίες. Σε 

ορισμένες μάλιστα, υπάρχουν συγκεκριμένα είδη εταιρειών που προσφέρουν πολλά 

από τα πλεονεκτήματα των τυπικών δομών των υπεράκτιων εταιρειών (πχ. Νεα 

Ζηλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο.  

Παρακάτω αναφέρονται οι πιο γνωστές χώρες υπεράκτιων εταιριών:  
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Εικόνα 1. Χάρτης υπεράκτιων εταιριών11 

 

 Ανγκουίλα 

 Ανδόρρα 

 Αρούμπα 

 Βανουάτου 

 Βερμούδες 

 Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι 

 Γιβραλτάρ 

 Γκέρνσεϋ 

 Γρενάδα 

 Ελβετία 

 Ηνωμένο Βασίλειο 

 Ιορδανία 

 Κόστα Ρίκα 

 Κύπρος 

 Λαμπουάν 

 Λίβανος 

 Λιβερία 

 Μαυρίκιος 

 Μονακό 

 Μπαρμπάντος 

 Μπαχάμες 

 Μπελίζ 

 Μπρουνέι 

                                                           
11 Offshore» δραστηριότητες, Παν. Δουβής, Pressline, Αθήνα 2003 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%8C
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 Νέα Ζηλανδία 

 Νεβάδα 

 Κέιμαν Νήσοι 

 Νήσοι Κουκ 

 Νήσοι Μάρσαλ 

 Νήσος του Μαν 

 Ντελάγουερ 

 Ντουμπάι 

 Ολλανδικές Αντίλλες 

 Παναμάς 

 Σεϋχέλλες 

 Σιγκαπούρη 

 Τερκς και Κέικος 

 Τζέρσεϊ 

 Τρινιδάδ και Τομπάγκο 

 Χονγκ Κονγκ 

 

 

1.10Απαγόρευση υπεράκτιων εταιριών στο Μπουένος Άιρες 12 

 

Μετά την πυρκαγιά του 2004 στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης República 

Cromagnon στο Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή, διαπιστώθηκε ότι ο σύλλογος ανήκε 

στην εταιρεία «shell corporations». Ο Γενικός Επιθεωρητής του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης για το Μπουένος Άιρες, Ricardo Nissen, πάγωσε στη συνέχεια 20 

εκατομμύρια δολάρια, και κατόπιν απαγόρευσε τις υπεράκτιες εταιρείες που δεν 

μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν πραγματική οικονομική δραστηριότητα στις χώρες 

στα μητρώα των οποίων είναι εγγεγραμμένες. Μια τέτοια απαγόρευση είναι η πρώτη 

που εφαρμόστηκε σε παγκόσμια κλίμακα. 

 

 

                                                           
12 Lucy Komisar, Bringing Business Back Ashore: Buenos Aires issues world’s first ban on offshore 

shell companies, Corp Watch, 4 Απριλίου 2005. Ανακτήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2010 
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1.11 Το παράδειγμα της Κύπρου 

 

Το φορολογικό καθεστώς που περιγράφεται παρακάτω ίσχυε μέχρι την 01-01-2003 και 

αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα φορολογικής αντιμετώπισης offshore εταιρειών από 

τα υπεράκτια κέντρα. Οι υπεράκτιες εταιρείες που έχουν ιδρυθεί στην Κύπρο 

φορολογούνται επί του καθαρού κέρδους και συγκεκριμένα οι εταιρείες που υπήρχαν 

και λειτουργούσαν πριν την 31η Δεκεμβρίου 2001 φορολογούνται με συντελεστή 

4.25% μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2005 και με 10% μετά την 1η Ιανουαρίου 2005. Για 

τις εταιρείες που ιδρύθηκαν κατά την διάρκεια του έτους 2002 ο φόρος θα είναι 4.25% 

για τα κέρδη του 2002 και 10% από την Ιανουαρίου 2003. Οι εταιρείες που θα έχουν 

ιδρυθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2003 φορολογούνται με 10%. Έτσι λοιπόν σήμερα ο 

φορολογικός συντελεστής στην Κύπρο είναι 10%. Τα παραρτήματα των υπεράκτιων 

εταιρειών που διευθύνονται και ελέγχονται από το εξωτερικό εξαιρούνται πλήρως από 

την καταβολή του εταιρικού φόρου ή του φόρου εισοδήματος. Δεν καταβάλλεται 

φόρος επί κεφαλαιουχικών κερδών που προκύπτουν από πώληση ή μεταβίβαση 

μετοχών υπεράκτιας εταιρείας. Δεν καταβάλλεται φόρος κληρονομιάς επί 

κληρονομικής διάθεσης των μετόχων της υπεράκτιας εταιρείας. Η υπεράκτια εταιρεία 

και το αλλοδαπό προσωπικό της υπό ορισμένες προϋποθέσεις δικαιούνται να 

αποκτήσουν τα ακόλουθα είδη χωρίς την καταβολή εισαγωγικών δασμών : 

 Τον εξοπλισμό γραφείου 

 Τον οικιακό εξοπλισμό 

 Μηχανοκίνητα οχήματα συγκεκριμένης δασμολογικής κατηγορίας 

Οι οικονομικές συναλλαγές των υπεράκτιων εταιρειών εξαιρούνται από το ΦΠΑ 

και δεν απαιτείται συνεπώς η εγγραφή των εταιρειών αυτών στους καταλόγους των 

Νομικών Προσώπων που υποχρεούνται να καταβάλουν το ΦΠΑ. Οι υπεράκτιες 

εταιρείες εξαιρούνται από το φόρο χαρτοσήμανσης για τα έγγραφα που σχετίζονται με 

τις επιχειρηματικές δραστηριότητες τους εκτός της Κύπρου. Η Κύπρος όπως και άλλες 

χώρες φορολογικοί-παράδεισοι έχουν συνάψει ένα σημαντικό αριθμό διεθνών 

συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας. Σήμερα η Κύπρος έχει υπογράψει και 

κυρώσει 27 τέτοιες συμφωνίες μεταξύ των οποίων είναι και η Διεθνής Σύμβαση 

Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Ελλάδας –Κύπρου . Οι συμφωνίες αυτές , σε 

συνδυασμό με την ευνοϊκή φορολογία που τις διέπει παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες 

για διεθνή φορολογικό προγραμματισμό. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι συνήθως οι 
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χώρες με μηδενικούς φορολογικούς συντελεστές είναι αυτές που δεν έχουν συνάψει τις 

Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας ενώ οι χώρες με χαμηλούς αλλά υπαρκτούς 

συντελεστές συχνά προσφέρουν και οφέλη από διακρατικές συμφωνίες.  

 

1.12 Εξωχώριες εταιρίες στην Ελλάδα 

 

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

Υπουργείου Οικονομικών,13 καθορίζει τα κριτήρια με βάση τα οποία μπορεί να 

χαρακτηριστεί μια εταιρία ως εξωχώρια ως εξής: 

• Ο εκδότης του φορολογικού στοιχείου δεν είναι παραγωγός - 

κατασκευαστής του προϊόντος αλλά μεσολαβητής - κατασκευαστής. 

• Στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) δεν 

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

offshore εταιρίες δε διαθέτουν Α.Φ.Μ. 

• Ως διεύθυνση της έδρας της εταιρίας συνήθως αναγράφεται το «Β.Ο.» 

(ΒΟΧ OFFICE) εταιρία γραμματοκιβωτίου. 

Στην περίπτωση που δεν μπορεί να προσδιοριστεί εάν με βάση τα παραπάνω 

στοιχεία η εταιρία αποτελεί περίπτωση εξωχώριας εταιρίας η εγκύκλιος ορίζει ότι «οι 

επιχειρήσεις που προμηθεύονται πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν την υποχρέωση να 

προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία που θα τους ζητηθούν από τον έλεγχο». 

Ενδεικτικά, τα στοιχεία αυτά είναι τα ακόλουθα: 

 Ισολογισμός της εταιρίας 

 Στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό και τις εγκαταστάσεις της εταιρίας 

 Στοιχεία δραστηριότητας της εταιρίας 

Επιπλέον στοιχεία που μπορεί να δείξουν εάν μια εταιρία αποτελεί εξωχώρια 

εταιρία μπορεί να είναι η αναγραφή και της ιθαγένειας των μετόχων/εταίρων στο 

καταστατικό ίδρυσης της εταιρίας καθώς και η συσχέτιση των εκπροσώπων με τους 

ενοικιαστές των οικιών. 

 

 

 

                                                           
13 Χ. Παμπουκης, Οι υπεράκτιες εταιρίες στο Ελληνικό Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, ΔΕΕ10/2001. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα  

αποτελεί τα τελευταία χρόνια η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες ή όπως συνηθίζεται να αναφέρεται, 'ξέπλυμα χρήματος - 

χρηματοδότηση τρομοκρατίας'. Το παγκόσμια οργανωμένο έγκλημα και η 

χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών δε θα μπορούσε να λειτουργήσει και να 

νομιμοποιηθεί χωρίς την συμμετοχή των τραπεζών και των χρηματοοικονομικών 

οργανισμών.14  Ο όρος 'νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες' 

αναφέρεται διεθνώς σε πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις, αναλύσεις και αναφορές με την 

ονομασία «money laundering».15 

 

2.2 Ιστορικά στοιχεία  

 

Η ιστορική προέλευση του όρου 'ξέπλυμα χρήματος - χρηματοδότηση τρομοκρατίας' 

έχει διάφορες εκδοχές, οι οποίες έχουν όλες κοινή συνισταμένη τις ΗΠΑ. Μία εκδοχή 

εξελίσσεται τη δεκαετία του 20 στις ΗΠΑ όπου ίσχυε η απαγόρευση του ποτού.  Οι 

κακοποιοί που διακινούσαν παράνομα αλκοόλ, αγόραζαν και λειτουργούσαν 

συνοικιακά πλυντήρια προκειμένου να νομιμοποιούν το παράνομα κερδισμένο χρήμα 

τους. Επίσης, ο περίφημος Αλ Καπόνε χρησιμοποιούσε πλυντήρια ρούχων για τη 

μεταφορά παράνομων κερδών. Άλλη μια εκδοχή αναφέρεται σε μια εγκληματική 

οργάνωση, περίπου το 1940 στις ΗΠΑ,  όπου κατείχε φαινομενικά επιχείρηση 

πλυντηρίων προκειμένου να εμφανίσει νόμιμη πηγή των εξωφρενικά μεγάλων 

παράνομων εσόδων της που προέρχονταν από πορνεία, ναρκωτικά, εκβιασμούς,  

παράνομα παίγνια κλπ.  Ωστόσο, Κατά γενική ομολογία, ο όρος ξέπλυμα βρώμικου 

                                                           
14 Στ. Κάτσιος. Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος. Η γεωπολιτική του διεθνούς χρηματοπιστωτικού 

συστήματος : Το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, Εκδ. Σάκκουλα 

Θεσσαλονίκη, 1998, σελ 77. 
15 http://www.moneylaundering.com 
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χρήματος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά πολλά χρόνια αργότερα, με αφορμή το 

σκάνδαλο Watergate. 

Όπως υπολογίζεται, τα χρήματα που διακινούνται από παράνομες 

δραστηριότητες φτάνουν στο 2% με 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Το ποσοστό αυτό σε 

χρηματικό ποσό αντιστοιχεί στα 600 εκατομμύρια $ με 1.8 τρισεκατομμύρια το χρόνο. 

 

Εικόνα 2.  

 

 

 

2.3 Ορισμός ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας 

 

Η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με την τοποθέτηση σε αυτόν ή τη 

διακίνηση μέσω αυτού κεφαλαίων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες 

,με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα εν λόγω έσοδα ονομάζεται ξέπλυμα 

χρήματος.16  Ενώ χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αποτελεί το αδίκημα που 

προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 187 Α του ποινικού κώδικα και το 

διαπράττει όποιος παρέχει πληροφορίες ή υλικά μέσα με οποιονδήποτε τρόπο 

εισπράττει, συλλέγει, διαθέτει ή διαχειρίζεται κεφάλαια με σκοπό να διευκολύνει ή να 

υποβοηθήσει την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων είτε από εγκληματική οργάνωση 

είτε από μεμονωμένο τρομοκράτη'. 

 

                                                           
16 Roger/Molander/Wilson . Cyberpayments and money laundering : problems and promise.1998. 
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2.4 Διαφορές ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας 

 

Αξίζει να τονιστούν οι σημαντικές διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στο ξέπλυμα 

χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ώστε να γίνουν κατανοητοί  στον 

αναγνώστη οι δύο όροι . Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ τους έγκειται πρωτίστως στο 

γεγονός ότι στο ξέπλυμα χρήματος γίνεται προσπάθεια απόκρυψης της πηγής των 

κεφαλαίων και ενσωμάτωσής τους στην οικονομία ενώ στην χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας η προσπάθεια αφορά στην απόκρυψη του προορισμού των κεφαλαίων 

ανεξάρτητα από την νομιμότητα ή όχι της προέλευσής τους.  

 

2.5 Βασικά στοιχεία μεθοδολογίας ξεπλύματος χρήματος-Το 

παράδειγμα της Crazy Eddie's Electronics17 

 

Το 1992 ο Eddie Antar , ιδιοκτήτης της Crazy Eddie's Electronics καταδικάστηκε σε 8 

χρόνια για ξέπλυμα χρήματος. Σκοπός του ήταν να αποκρύψει από τις αρχές τα έσοδα 

της εταιρείας του. Το πρώτο στάδιο της μεθοδολογίας του ήταν αυτό της τοποθέτησης. 

Ό Antar έκανε συχνές καταθέσεις σε τράπεζα του Ισραήλ με όχι και ιδιαίτερα υψηλά 

ποσά. Σε μία ημέρα έκανε 12 καταθέσεις ποσών μέχρι 10.000 $. Έπειτα ακολουθούσε 

το στάδιο της διαστρωμάτωσης. Πριν οι τράπεζες στις ΗΠΑ ή το Ισραήλ 

παρατηρήσουν τη μεγάλη αύξηση στα υπόλοιπα των λογαριασμών του o Antar 

μετέφερε τα ποσά σε τράπεζες του Παναμά. Στη συνέχεια ήταν πολύ εύκολο να τα 

μεταφέρει σε off shore εταιρείες που είχε. Ακολούθως στα πλαίσια της ενσωμάτωσης, 

από τις off shore εταιρείες μετέφερε σιγά-σιγά πάλι τα ποσά σε λογαριασμό της 

εταιρείας Eddie's Electronics και ενσωματώθηκαν στα νόμιμα έσοδα της εταιρείας. 

Ως εταιρεία η Crazy Eddie's Electronics ξέπλυνε πάνω από 8 εκατομμύρια $ και 

ως κέρδη παρουσίασε περισσότερα από 40 εκατομμύρια $. Προσωπικά ο Antar 

εκμεταλλεύτηκε τα κέρδη της εταιρείας του και πούλησε τις μετοχές που είχε στην 

κατοχή του με κέρδος για τον ίδιο 30 εκατομμύρια $.Οι αρχές του Ισραήλ τον 

παρέδωσαν στις ΗΠΑ το 1992. 

 

                                                           
17 Sam E. Antar. Crazy Eddie Early Years, “White Collar Crime and Criminals”, March 2011. 
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2.6 Το Αμερικάνικο μοντέλο των τριών φάσεων18 

 

Η συστηματοποίηση των φάσεων ξεπλύματος χρήματος προκύπτει από σχετική έκθεση 

των τελωνειακών υπηρεσιών των Η.Π.Α., και γίνεται ευρέως αποδεκτή τόσο από την 

αμερικανική αλλά και από την ευρωπαϊκή θεωρία. Με βάση αυτήν διακρίνονται τρεις 

φάσεις στη διαδικασία νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η 

φάση της τοποθέτησης, της διαστρωμάτωσης ή συσσώρευσης και της ολοκλήρωσης. 

Πιο αναλυτικά: 

Στην πρώτη φάση, αυτή της τοποθέτησης (placement stage) το ρευστό χρήμα 

διοχετεύεται και αναμιγνύεται με νόμιμα κεφάλαια ή ακόμη κατατίθεται σε διάφορα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στο στάδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και η «φυσική», 

μεταφορά χαρτονομισμάτων δια μέσου των συνόρων. Παραδείγματα αυτής της φάσης 

είναι η αγορά περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας, πχ αντικείμενα τέχνης ή 

εταιρικά μερίδια. Αφορά φάση με ιδιαίτερη υψηλή επικινδυνότητα καθώς το 

εξωλογιστικό χρήμα μπορεί να εντοπιστεί ευκολότερα. Με την ολοκλήρωση της φάσης 

αυτής τα έσοδα των εγκληματικών ενεργειών δεν έχουν πλέον μορφή ρευστού 

χρήματος. 

Με λίγα λόγια το πρόσωπο που επιχειρεί να ξεπλύνει τα παρανόμως αποκτηθέντα 

έσοδα πρέπει να τοποθετήσει τα χρήματα στο οικονομικό κύκλωμα. Αυτό μπορεί να 

γίνει είτε καταθέτοντας τα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ή αποκτώντας αντικείμενα 

μεγάλης αξίας (έργα τέχνης, χρυσό, κοσμήματα κλπ ) ή επενδύοντας στην 

χρηματαγορά. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης του τραπεζικού συστήματος για 

ξέπλυμα χρήματος, τα κατατιθέμενα μεγάλα ποσά μετρητών 'σπάζονται ' σε μικρότερα 

λιγότερο ύποπτα ποσά, τα οποία κατατίθενται σε ένα ή περισσότερους τραπεζικούς 

λογαριασμούς τραπεζών είτε χρησιμοποιούνται για την αγορά διαφόρων μέσων 

πληρωμής (πχ τραπεζικές επιταγές, ταξιδιωτικές επιταγές, ανώνυμοι τίτλοι κλπ), τα 

οποία στην συνέχεια κατατίθενται σε λογαριασμό ή λογαριασμούς ακόμα και σε άλλα 

μέρη ή χώρες. Για παράδειγμα ο συνηθέστερος τρόπος νομιμοποίησης των εσόδων από 

την λιανική διάθεση των ναρκωτικών είναι η κατάθεση χαρτονομισμάτων συνήθως 

μικρής ονομαστικής αξίας σε ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα σε μικρά ποσά 

                                                           
18 Στ. Κάτσιος. Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος. Η γεωπολιτική του διεθνούς χρηματοπιστωτικού 

συστήματος: Το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, Εκδ. Σάκκουλα 

Θεσσαλονίκη 1998 
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και από διάφορους καταθέτες. Αυτή η διαδικασία απαιτεί το ξεκίνημα ενός 

πολύπλοκου κατά κανόνα, ιστού σύνθετων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών το οποίο 

είναι το πιο κρίσιμο αλλά και το πιο εύκολο σημείο για τον εντοπισμό της προσπάθειας 

για ξέπλυμα. Αυτό το στάδιο αποδεδειγμένα αποτελεί το ασθενέστερο σημείο του 

οργανωμένου εγκλήματος κατά την διαδικασία ξεπλύματος χρημάτων. 

Η δεύτερη φάση είναι αυτή της διαστρωμάτωσης ή συσσώρευσης (layering 

stage), στην οποία με βάση ένα σύνθετο πλέγμα ενεργειών γίνεται αποσύνδεση των 

παρανόμων εσόδων από την πραγματική, συνήθως εγκληματική προέλευσή τους. 

Μπορεί λ.χ. να γίνει μεταφορά, λογιστικά πλέον, σε ένα διεθνές οικονομικό κέντρο 

(φορολογικό παράδεισο) όπου πάνω από όλα εξασφαλίζει κινητικότητα καθώς και 

διακριτικότητα. 

Στο στάδιο αυτό αφού έχουν πλέον τοποθετηθεί τα χρήματα στο οικονομικό 

σύστημα γίνεται προσπάθεια ώστε τα έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες να 

αποσυνδεθούν τελείως από τις πηγές που προήλθαν. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με τον 

συνδυασμό περίπλοκων συναλλαγών και την προσπάθεια απόκρυψης των 

πραγματικών στοιχείων ταυτότητας (εφόσον αυτό είναι εφικτό) των δικαιούχων και 

των συνεργατών τους των παράνομων εσόδων στην αναγκαστική εμπλοκή τους με το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα.  

Οι μεθοδεύσεις που συνήθως ακολουθούνται είναι η ευρύτατη χρήση τραπεζικών 

λογαριασμών με ψευδή ή ανύπαρκτα ονόματα, η ίδρυση και η χρησιμοποίηση 

εικονικών εταιρειών, η χρήση ψευδών ή πλαστών εγγράφων που στερούνται 

απαραίτητα νομικής κάλυψης, η προσπάθεια οι συναλλαγές να είναι πολύπλοκες, 

αλλεπάλληλες και χωρίς έγγραφο ίχνος με χρήση πολλών διαφορετικών μέσων 

πληρωμής αλλά και η ευρύτατη χρήση τηλεγραφικών εμβασμάτων που είναι το κύριο 

εργαλείο ξεπλύματος. 

Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν μεταφορές χρημάτων σαν 

πληρωμές για την απόκτηση αγαθών ή υπηρεσιών και έτσι να τους δοθεί, νόμιμη 

εμφάνιση' (ασφαλιστήρια συμβόλαια). 

Στην τρίτη φάση της ολοκλήρωσης (integration stage), ξαναγίνεται ένταξη των 

περιουσιακών στοιχείων στο οικονομικό σύστημα έχοντας αποκτήσει πλήρη 

νομιμοφάνεια. Μια απλή απόκρυψη θα προστάτευε μόνο σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο 

από τις διωκτικές αρχές. Επιθυμητό όμως είναι τα παράνομα έσοδα να αποκτήσουν 

νομιμοφανή υπόσταση ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν, να επενδυθούν και να 

χρησιμοποιηθούν εκ νέου. 
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Στο στάδιο αυτό αφού τα χρήματα έχουν μετακινηθεί με τις διάφορες 

μεθοδεύσεις επιτυγχάνεται η φαινομενική νομιμοποίηση του προερχόμενου πλούτου 

από εγκληματικές δραστηριότητες έτσι ώστε τα καθαρά χρήματα ή άλλα 

χρηματοοικονομικά μέσα και περιουσιακά στοιχεία έχοντας αλλάξει την αληθινή τους 

ταυτότητα, να εισέλθουν εκ νέου στο οικονομικό κύκλωμα, ενδεχόμενα με την μορφή 

κανονικών επιχειρηματικών κεφαλαίων. Η ανακύκλωση αυτή του βρώμικου χρήματος 

μπορεί να συνεχιστεί και να λάβει διάφορες μορφές επενδυτικών δραστηριοτήτων. 

 

2.7 Ενδεικτικοί τρόποι χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για την νομιμοποίηση παράνομων εσόδων 19  

 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται ενδεικτικοί τρόποι χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. 

Αναλυτικότερη τυπολογία ασυνήθιστων και ύποπτων συναλλαγών παρουσιάζεται 

στον πίνακα 3 της οδηγίας  K Y C (know your customer), όπως αποτυπώνονται και 

στην σχετική εγκύκλιο της τράπεζας της Ελλάδας 285/2009. 20 

• Εάν κάποιος κάνει συχνές μικρές καταθέσεις , χωρίς να δικαιολογείται από την 

επαγγελματική του δραστηριότητα, θα κινήσει φυσικά υποψίες. Γι' αυτό το λόγο πολύ 

συχνά χρησιμοποιούνται 'ενδιάμεσοι' ,είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα οι οποίοι 

μπορεί να δικαιολογήσουν καταθέσεις χρημάτων από την εργασία τους. Φυσικά 

παίρνουν και μια προμήθεια και στην συνέχεια μεταφέρουν τα χρήματα σε 

λογαριασμούς που τους υποδεικνύουν. 

• Το πιο σύνηθες είναι να αποστέλλει κάποιος χρήματα σε διάφορα πιστωτικά 

ιδρύματα ώστε να είναι δύσκολο να ανιχνευθούν. Συχνά θα προσπαθήσει να αλλάξει 

και νομίσματα με τη δικαιολογία ότι είναι πιο επικερδή ή θα αγοράσει σκάφη, ακίνητα, 

έργα τέχνης κλπ. ώστε να φέρει τα χρήματα στο τραπεζικό σύστημα από 'πωλήσεις'. 

• Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε λογαριασμούς που τηρούνται στις τράπεζες 

ως λογαριασμοί πλάγιας πρόσβασης οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν απ' 

ευθείας από πελατεία του δικαιούχου, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολο να 

ανιχνευτεί τόσο ο πραγματικός δικαιούχος όσο και η προέλευσή τους, αλλά και η 

τελική χρήση τους. 

                                                           
19 Απόφαση 281/17.3.2009 θέμα 5/2009 - ΦΕΚ 650/Β'/9.4.2009 
20 http://www.bankofgreece.gr  
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• Μια ακόμα συνηθισμένη περίπτωση είναι η κατάθεση πολλών μικρών ποσών 

σε μετρητά, τα οποία αθροίζονται σε σημαντικά ποσά που τελικά αναλαμβάνονται με 

την έκδοση (τραπεζικών κυρίως) επιταγών, ή με εξερχόμενα εμβάσματα. Στην 

περίπτωση που ο 'εις διαταγή' της επιταγής ή ο δικαιούχος του εμβάσματος είναι ο ίδιος 

πελάτης, η συναλλαγή φαίνεται να εξυπηρετεί τον ίδιο, στην περίπτωση όμως που είναι 

διαφορετικό (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο ,εξετάζεται η περίπτωση η συναλλαγή να 

πραγματοποιήθηκε για την εξυπηρέτηση τρίτων. 

• Ενεργοποίηση αδρανούς ( ή από καιρό ακίνητου) λογαριασμού, με καταθέσεις 

σε μετρητά κυρίως και ιδίως αν οι συναλλαγές αυτές πραγματοποιούνται μέσω 

διαφορετικών κάθε φορά καταστημάτων. Σημειώνεται ακόμα ότι η χρήση πολλών 

διαφορετικών καταστημάτων για την πραγματοποίηση καταθέσεων σε μετρητά, έχει 

δείξει ότι συνήθως οι πελάτες επιθυμούν να καλύψουν την προέλευση των 

κατατεθειμένων κεφαλαίων τους. 

• Παρατηρείται σε κάποιες περιπτώσεις επιχειρήσεις να αυξάνουν ,ξαφνικά ή 

σταδιακά, τις καταθέσεις τους, χωρίς όμως να έχει προκύψει ανάλογη αύξηση 

εργασιών τους. 

• Μη αναμενόμενη, απότομη αύξηση του κύκλου εργασιών επιχείρησης μπορεί 

να υποκρύπτει χρήση εικονικών τιμολογίων ή άλλων μεθόδων που εντάσσονται στα 

φορολογικά αδικήματα. 

• Μεγάλη αύξηση εξόδων που καταγράφονται στα αποτελέσματα επιχείρησης 

μπορεί να υποκρύπτει μεταξύ άλλων και χρήση πλαστών τιμολογίων. 

• Εισροή νέων κεφαλαίων των οποίων η προέλευση είτε είναι ασαφής, είτε 

προέρχονται από χώρες μη επαρκώς εποπτευόμενες, είτε αφορούν σε νέους επενδυτές 

οι προηγούμενες δραστηριότητες των οποίων δεν τεκμηριώνονται με ακρίβεια. 

• Προσπάθεια απόκρυψης των πραγματικών δικαιούχων νομικού προσώπου 

μέσω πολύπλοκης δομής τους( πχ μια νόμιμη εταιρεία έχει σαν μέτοχο μια offshore 

εταιρεία η οποία με την σειρά της έχει μέτοχο μια εταιρεία με ανώνυμες μετοχές). Για 

τον λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τον τελικό δικαιούχο - φυσικό 

πρόσωπο -ενός τέτοιου εταιρικού σχήματος. 

• Εξόφληση τιμήματος αγοράς ακινήτου με ιδιωτικές επιταγές σε διαταγή του 

εκδότη και στη συνέχεια οπισθογραφημένες από μια σειρά οπισθογράφων, μεταξύ των 

οποίων δεν προκύπτουν σχέσεις. 

• Ξαφνική αποπληρωμή δανείου είτε με μετρητά είτε από τρίτο πρόσωπο το 

οποίο δεν προκύπτει να συνδέεται με επαγγελματική ή άλλη σχέση με τον δανειολήπτη. 
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• Παροχή εγγύησης - εμπράγματης ή ενοχικής- από τρίτο (φυσικό ή νομικό) 

πρόσωπο, με το οποίο η σχέση με τον δανειολήπτη δεν είναι ευκρινής. 

• Αιτήματα για χρηματοδοτήσεις ιδιωτών ή επιχειρήσεων με εγγύηση άμεσα 

ρευστοποιήσιμα στοιχεία (καταθέσεις, επενδυτικά ή ασφαλιστικά προϊόντα, μετοχές, 

αμοιβαία κλπ. )των οποίων η προέλευση είναι ασαφής. 

• Συχνή και αδικαιολόγητη χρήση θυρίδων θησαυροφυλακίου( και από 

επιχειρήσεις) και ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται τόσο όταν οι επισκέψεις γίνονται 

συχνότερα από τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και όχι τον ίδιο τον μισθωτή, όσο και 

στις περιπτώσεις όπου το κατάστημα δεν είναι το πλησιέστερα στον μισθωτή ή τους 

πληρεξούσιους του. 

• Σχετικά δε με μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και οργανισμούς, όταν 

εμφανίζεται δυσαρμονία είτε μεταξύ των πηγών των κεφαλαίων τους και του ύψους 

των συγκεντρωμένων κεφαλαίων τους, όταν οι εισφορές(καταθέσεις) γίνονται από 

δωρητές που δεν διαμένουν στην χώρα, αλλά κυρίως όταν διαπιστώνεται ότι δεν έχουν 

προσωπικό, γραφεία, τηλέφωνα κλπ. Ενώ δεν προκύπτει από τη συναλλακτική τους 

δραστηριότητα να εξυπηρετείται ο σκοπός της σύστασής τους. 21 

 

2.8  Νόμιμες «εταιρίες-βιτρίνα»22 

 

Δεδομένης της γενικευμένης εφαρμογής στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της 

υποχρέωσης αναγνώρισης της ταυτότητας του δικαιούχου κατά της συναλλαγές 

μετρητών, έχει ανακύψει η αναγκαιότητα χρησιμοποίησης ‘αχυράνθρωπων’ ή νόμιμων 

(νομιμοφανών) ‘εταιριών-βιτρίνα’ (legitimate front companies), μέσω των οποίων 

επιδιώκεται τόσο η μετατροπή (converting) όσο και η απόκρυψη (concealing) του 

ρευστού χρήματος που προέρχεται από τις λιανικές πωλήσεις ναρκωτικών, όπλων 

κ.ο.κ. Στη περίπτωση δε που τα περιουσιακά στοιχεία έχουν ήδη μετατραπεί, 

λαμβάνοντας μία ‘ήπια’ μορφή, τότε αρκεί η χρησιμοποίηση υπεράκτιων ‘εταιριών-

φαντάσματα’. Σε διαφορετική περίπτωση διοχετεύονται στο νόμιμο χρηματοπιστωτικό 

                                                           
21ΕΤΠΘ 285/6/9.7.2009 και 290/12/11.11.2009 αφορούν στην πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 

και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και λοιπά θέματα. 

 
22 Στ. Κάτσιος. Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος. Η γεωπολιτική του διεθνούς χρηματοπιστωτικού 

συστήματος : Το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Εκδ. 

Σάκκουλα Θεσσαλονίκη 1998 σελ. 132 
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σύστημα μέσω των ‘εταιριών-βιτρίνα’, από όπου επαναδιοχετεύονται στο εμπόριο των 

ναρκωτικών ή -με αυξημένη πλέον συχνότητα- επενδύονται σε νόμιμες επιχειρήσεις 

από τις οποίες εξασφαλίζονται σταθερά και νόμιμα εισοδήματα, δικαιολογώντας ένα 

υψηλό βιοτικό επίπεδο. 

Ως «εταιρία-βιτρίνα» (front company) χαρακτηρίζουμε κάθε νομική οντότητα, 

που είναι νόμιμα καταχωρημένη και συμμετέχει, ή προσποιείται ότι συμμετέχει στο 

νόμιμο εμπόριο. Αντίθετα οι ‘εταιρίες-φαντάσματα’ (ghost companies) υφίστανται  

μόνο κατ’ όνομα (φανταστικές), χωρίς ποτέ να υπάρξει οποιαδήποτε μορφής 

σύστασης, καταχώρησης ή δημοσίευση της εταιρικής τους μορφής. Εμφανίζονται 

συνήθως σε φορτωτικά έγγραφα και εντολές μεταφοράς κεφαλαίων ως εντολείς ή 

αποστολείς εμπορευμάτων, με σκοπό να αποκρυφτεί ο τελικός παραλήπτης των 

παράνομων κεφαλαίων.23 

Οι ιδανικές μορφές τέτοιων εταιριών (βιτρίνα) είναι εκείνες οι οποίες λόγω της 

φύσης του εμπορικού τους αντικειμένου και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

τους εμφανίζουν μεγάλο βαθμό ρευστότητας και σταθερά έξοδα. Ως τέτοιες μπορούμε 

να θεωρήσουμε, τα κέντρα διασκεδάσεως, τα μεσιτικά γραφεία, τα εστιατόρια, τα 

χρυσορυχεία, τα πρακτορεία ταξιδιών κ.ο.κ. 

 

2.9 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  

 

Ο  ν.2331/1995 θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι ρυθμίζει  ότι αφορά την εμπλοκή 

των υπεράκτιων εταιριών στο ξέπλυμα του χρήματος και στη νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες. Πιο αναλυτικά, η κίνηση κεφαλαίων που 

πραγματοποιείται µέσω των υπεράκτιων εταιριών εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής και 

τους ελέγχους του νόμου αυτού. 

 

2.10 Η επιρροή των υπεράκτιων εταιριών στη λειτουργία του Διεθνούς 

Χρηματοπιστωτικού συστήματος  

 

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

την επίδραση των υπεράκτιων κέντρων στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα µε 

                                                           
23 Bruh B., “Money Laundering through shell corporations”, Statement for International Money 

Laundering Conference, Miami, Florida, 13-15 May 1993, σ.3-4. 
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σκοπό την προώθηση της διεθνούς χρηματοοικονομικής σταθερότητας µέσω της 

ανταλλαγής πληροφοριών και της διεθνούς συνεργασίας στο επίπεδο εποπτείας. Ο πιο 

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

λειτουργούν υπεράκτια κέντρα, όπου οι χώρες χωρίζονται σε συνεργάσιμές και µη ως 

προς τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ελέγχου της νομοθεσίας, των κανονισμών τους 

και την αποδοχή προτάσεων του Οργανισμού. 

 

2.11 Διεθνές θεσμικό πλαίσιο F.A.T.F 24 

 

H διεθνής διακυβερνητική ανεξάρτητη ομάδα δράσης Financial Action Task Force 

(F.A.T. F) συστήθηκε από την σύνοδο κορυφής της ομάδας των χωρών G 7 το 

1989.Το 2000 η F.A.T .F αξιολόγησε 47 χώρες με σκοπό να διαπιστώσει το βαθμό 

αποτελεσματικότητας και επάρκειας των θεσμών και τον μηχανισμών τους για την 

αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος. Ως κριτήριο επιλέχτηκε η επικινδυνότητα 

κάθε χώρας να χρησιμοποιηθεί ως δίαυλος παρανόμων και εγκληματικών 

δραστηριοτήτων. Έκτοτε η F .A. T. F διενεργεί τακτικά επαναξιολογήσεις σε ότι 

αφορά στην επάρκεια και το βαθμό συμμόρφωσης προς τις συστάσεις της των χωρών 

μελών της. Για την Ελλάδα, σημαντικές αλλαγές στο επίπεδο της κατάταξης της 

χώρας διαμορφώθηκαν από την F .A. T. F το 2010. 

 

2.12 Οργανισμός Ο.F.A.C25 

 

Ο οργανισμός O.F.A.C (Office of Foreign Assets Control ) διαχειρίζεται και ενισχύει 

τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις με βάση την εξωτερική πολιτική πολιτική των 

Η.Π.Α και των εθνικών στόχων ασφαλείας κατά χωρών με συγκεκριμένα καθεστώτα, 

της τρομοκρατίας, της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών καθώς και δραστηριοτήτων 

που σχετίζονται με την εξάπλωση των όπλων μαζικής καταστροφής και άλλων απειλών 

κατά της εθνικής ασφάλειας των Η.Π.Α. Ο O.F.A.C δημοσιεύει λίστες ονομάτων με 

πρόσωπα ή και χώρες που εμπλέκονται με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες. Οι 

λίστες αυτές αλλά και οι σχετικές απαγορεύσεις που επιβάλλουν οι Η.Π.Α αφορούν 

                                                           
24  http://www.bankofgreece.gr , ξέπλυμα χρήματος. 
25 Γκόρτσος Χρήστος, «Το διεθνές και κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο για την καταπολέμιση της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και η ενσωματωσή του στην Ελληνική 

έννομη πράξη», δελτίο ΕΕΤ, Δ'τρίμηνο 2005, Αθήνα. 
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στο νόμισμα της (USD) και στις αμερικάνικες τράπεζες και οντότητες. Κάποιες από τις 

καταχωρήσεις αυτές υιοθετούνται και από την Ε.Ε και ενσωματώνονται στους 

σχετικούς κανονισμούς της. 
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Η ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ:  

ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 

(ερευνητικό σκέλος) 

 

Η διεθνοποίηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, η ραγδαία εξέλιξη του 

διεθνούς εμπορίου, καθώς και η σταδιακή απελευθέρωση των περιορισμών στον τομέα 

της διακίνησης των κεφαλαίων και του συναλλάγματος στο σύνολο σχεδόν των 

αναπτυγμένων χωρών που χαρακτήρισε τη μεταπολεμική περίοδο, είχαν ως συνέπεια 

τη σημαντική αύξηση των συναλλαγών μεταξύ των offshore (εξωχώριων) εταιρειών. 

 

I. Το ξέπλυμα χρήματος ως επακολούθημα της υπεράκτιας 

εταιρείας  

 

Παραπάνω αναφέραμε ότι ως «εξωχώρια εταιρεία» νοείται, κατά ρητή διατύπωση του 

Νόμου, η εταιρεία εκείνη που έχει την έδρα της σε αλλοδαπή χώρα και με βάση τη 

νομοθεσία της οποίας δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε άλλες χώρες και 

απολαμβάνει ιδιαίτερα ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης (Ν. 3091/2002 και 

ΠΟΛ.1041/5.3.2003).  

Αίτια δημιουργίας αυτών των υπεράκτιων κέντρων ήταν η ανάγκη επιβίωσης και 

γρήγορης οικονομικής ανάπτυξης των κρατών αυτών, τα οποία στην πλειονότητά τους 

ήταν μικρού μεγέθους, χωρίς οικονομικούς πόρους και δεν μπορούσαν εύκολα να 

διατηρήσουν την εθνική και οικονομική αυτοτέλειά τους. Έτσι, τα κράτη αυτά 

κατόρθωσαν να προσελκύουν όλο και περισσότερους αλλοδαπούς επιχειρηματίες, 

λειτουργώντας ως «φορολογικοί παράδεισοι» για την τυπική, έστω, εγκατάσταση των 

δραστηριοτήτων τους. 

Μολαταύτα, πέρα απ’ τον χαμηλό ή μηδενικό ονομαστικό φόρο και την ευνοϊκή 

φορολόγηση ορισμένων κατηγοριών εισοδημάτων, το ελκυστικότερο όλων για 

οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο είναι η φορολογική αμνηστία που προσφέρεται σε 

κατοίκους τρίτων χωρών, συνάμα με την μη διευκόλυνση της παροχής και της 

ανταλλαγής πληροφοριών· την ίδια στιγμή που δεν τίθεται ως απαραίτητη προϋπόθεση 

για την κτήση μιας offshore εταιρείας η άσκηση ουσιαστικής επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. 
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Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα το καθεστώς των offshore εταιρειών να 

θεωρείται το πλέον ευνοϊκό είτε για απόκρυψη δραστηριοτήτων είτε για παράνομες 

συναλλαγές, που δύνανται να οδηγήσουν και σε ξέπλυμα χρήματος, αφού η πιθανότητα 

η εκάστοτε εφορία να φτάσει στο όνομα του ιδιοκτήτη μιας εταιρείας είναι πολύ μικρή, 

και συνήθως επαφίεται σε λάθη απ’ την μεριά των διαχειριστών των offshore και όχι 

σε κάποιο δομικό λάθος στη «συστατική» δομή της εταιρείας ή στο νομικό καθεστώς 

της χώρας που θεωρείται φορολογικός παράδεισος.  

Κατά συνέπεια, είναι απολύτως λογικό οι παράνομοι να ελκύονται από το νομικό 

καθεστώς των φορολογικών παραδείσων, και να στοχεύουν να επωφεληθούν απ’ αυτό· 

ασχέτως αν τούτο το νομικό καθεστώς δεν έχει επινοηθεί παρά μόνο για την 

οικονομική ανάπτυξη της εκάστοτε χώρας φορολογικού παραδείσου. Υπ’ αυτήν την 

σκοπιά, το τυχόν ξέπλυμα χρήματος διά μέσω των υπεράκτιων εταιρειών, οι οποίες 

λογίζονται ως η αιτία, φαίνεται να είναι το αιτιατό [και η υπεράκτια εταιρεία η αιτία].    

 

II. Η (εικονική) αύξηση του αριθμού των υπεράκτιων εταιρειών ως 

επακολούθημα του ξεπλύματος χρήματος  

 

Απ’ την άλλη πλευρά, βέβαια, απ’ τη στιγμή που υπάρχει μαύρο χρήμα στην παγκόσμια 

οικονομία, είναι απολύτως λογικό ότι απ’ τη στιγμή που αυτό δεν φτάνει σε σημείο 

κατάσχεσης απ’ τους εκάστοτε φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς, κάπως  ξεπλένεται.  

Το ζήτημα, όμως, δεν είναι ότι οι παράνομοι πάνε στον φορολογικό παράδεισο, 

αλλά ότι ο φορολογικός παράδεισος είναι άκρως ελκυστικός στους παράνομους.            

Σ’ αυτό συμβάλλουν τα κύρια χαρακτηριστικά της υπεράκτιας εταιρείας:  

 

1. Η ταχύτητα και η απλότητα της διαδικασίας σύστασής τους. 

2.   Το χαμηλό κόστος σύστασης και λειτουργίας τους. 

3.   Η δυνατότητα διατήρησης της ανωνυμίας του μετόχου. 

4.   Η παροχή άλλων σημαντικών οικονομικών κινήτρων. 

 

Ιδιαίτερα η δυνατότητα διατήρησης της ανωνυμίας του μετόχου οδηγούσε μέχρι 

πρόσφατα σε πληθώρα λύσεων προς αποφυγή πληρωμής φόρων. Για παράδειγμα, ήταν 

απολύτως δυνατή η αποφυγή του «πόθεν έσχες», τόσο σε περιπτώσεις απόκτησης 

περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας όσο και σε περιπτώσεις εσόδων από παράνομες 
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δραστηριότητες. Επιπλέον, ήταν δυνατή η πλήρης αποφυγή πληρωμής φόρου 

μεταβίβασης, κληρονομίας ή δωρεάς σε περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτων, αφού ο 

εκάστοτε κάτοχος των ανωνύµων μετοχών της εξωχώριας εταιρείας αποκτούσε 

αυτοδίκαια και την κυριότητα του ακινήτου. 

Ακόμη, το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση του πραγματικού μετόχου 

μιας εξωχώριας εταιρείας αποτελεί ένα σοβαρό κίνητρο για προστασία των 

περιουσιακών στοιχείων αυτού από ενδεχόμενες μελλοντικές διεκδικήσεις κάθε 

μορφής πιστωτών. 

Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα οι παράνομοι να στοχεύουν να είναι ιδιοκτήτες 

μίας τουλάχιστον offshore εταιρείας, η οποία συνήθως δεν ασκεί ουσιαστική 

επιχειρηματική δραστηριότητα, παρά κινείται όταν είναι να ξεπλύνει χρήμα.  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ύπαρξη μαύρου χρήματος, και η «ανάγκη» για το 

ξέπλυμά του, ωθεί τους παράνομους στη σύσταση offshore εταιρειών, οι οποίες θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο ως βιτρίνες για το ξέπλυμα του χρήματος, με 

άμεσο επακολούθημα την αύξηση του αριθμού των offshore εταιρειών παγκοσμίως, η 

οποία αύξηση, όμως, είναι ουσιωδώς εικονική. Σε αυτήν την περίπτωση φαίνεται ότι, 

εν μέρει τουλάχιστον, το ξέπλυμα χρήματος είναι η αιτία και η offshore εταιρεία το 

αιτιατό. 

 

III. Συμπέρασμα 

Η offshore εταιρεία ως μορφή, παρόλο που δεν έχει επινοηθεί για να ξεπλύνει χρήμα, 

αλλά κυρίως για να ευνοήσει και να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη μιας μικρής 

χώρας με περιορισμένες παραγωγικές και οικονομικές δυνατότητες, δύναται να 

χρησιμοποιηθεί για ξέπλυμα χρήματος, λόγω των διευκολύνσεων που παρέχει στους 

ιδιοκτήτες και στους μετόχους της. Συνεπώς, ως εταιρική μορφή, καθίσταται εμμέσως 

και εκ των υστέρων δυνάμει «πλυντήριο», παρόλο που δεν θα την χαρακτηρίζαμε a 

priori «πλυντήριο». Άρα, σε πρώτη φάση, η offshore εταιρεία ως νομική μορφή έχει 

μεν ως επακολούθημά της το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αλλά δεν είναι το πρωταρχικό 

της επακολούθημα στην γενικότητά της.  

Από κει και πέρα, όμως, ακριβώς επειδή δύναται να καταστεί πλυντήριο μαύρου 

χρήματος, όσοι εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες, μπορούν –και επιλέγουν– 

να συστήσουν μια offshore εταιρεία αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό, δηλαδή για 

ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οπότε αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ξέπλυμα χρήματος να 
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καθίσταται εν μέρει η αιτία ύπαρξης των offshore εταιρειών, με την δημιουργία της 

εταιρείας να εμπίπτει στο πλαίσιο του επακολουθήματος. Μολοντούτο, λόγω του ότι 

συνεχίζουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν offshore εταιρείες αποκλειστικά για 

νόμιμες δραστηριότητες, εκμεταλλευόμενες απλώς την ελάχιστη δυνατή φορολόγηση 

των κερδών τους, θα μπορούσε κανείς να ισχυρισθεί ότι το ξέπλυμα μαύρου χρήματος 

αποτελεί αιτία όχι για την ύπαρξη των offshore εταιρειών, αλλά για τον αδικαιολόγητα 

αυξημένο αριθμό των υπεράκτιων εταιρειών ανά την υφήλιο.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

 

 3.1 Ορισμός τριγωνικής συναλλαγής 26 

 

Ο όρος «τριγωνικές συναλλαγές» χρησιμοποιείται για να περιγράψει µία αλυσίδα 

παραδόσεων στην οποία εμπλέκονται τρία μέρη και τα αγαθά αντί να μεταφέρονται 

από το ένα μέρος  στο επόμενο, µμεταφέρονται απευθείας από το πρώτο μέρος στο 

τελευταίο της αλυσίδας. Για να θεωρηθεί μία συναλλαγή ως τριγωνική, πρέπει και τα 

τρία μέρη να είναι πρόσωπα εγγεγραμμένα στα Μητρώα ΦΠΑ σε τρία Κράτη Μέλη.  

 

3.2 παράδειγμα τριγωνικής συναλλαγής στα πλαίσια ενδοκοινοτικού 

εμπορίου27  

 

Το πιο κάτω παράδειγμα επεξηγεί καλύτερα τις τριγωνικές συναλλαγές στα πλαίσια 

του ενδοκοινοτικού εμπορίου. 

 

Διάγραμμα 1. 

 ΚΜ 2 

                                                       

                                      

 

                  τιμολόγιο Εντολή            Εντολή                τιμολόγιο  

 

   ΚΜ 1                                                                                                  ΚΜ 3  

 

                                                                     

                                           Παράδοση αγαθών  

 

                                                           
26 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ VIES, INTRASTAT and MUTUAL ASSISTANCE (VIMA). 
27  Ομοίως με το 20  

ΕΤΑΙΡΙΑ Β 

ΕΤΑΙΡΙΑ Α ΕΤΑΙΡΙΑ Γ 
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Στο πιο πάνω σχεδιάγραμμα φαίνεται ότι η Εταιρεία Β, στο ΚΜ 2, λαμβάνει εντολή 

από την Εταιρεία Γ, στο ΚΜ 3, για πώληση αγαθών. Για να ανταποκριθεί η Εταιρεία 

Β στην εντολή, παραγγέλλει τα αγαθά από την εταιρεία Α, στο ΚΜ 1 και της ζητά να 

αποστείλει τα αγαθά απευθείας στην Εταιρεία Γ. 

 

3.3 Στάδια διαδικασίας Τριγωνικών Συναλλαγών28 

 

Για την διενέργεια τριγωνικών συναλλαγών απαιτείται η σύσταση δύο εταιριών και 

αναθέτεται σε ειδικό δικηγορικό γραφείο, τόσο η σύσταση, όσο και η παρακολούθηση 

των υποχρεώσεων της κοινοτικής εταιρίας. Επίσης, αναλαμβάνει και τον διορισμό Δ.Σ. 

και όλα τα προαναφερόμενα έναντι αμοιβής η οποία διασφαλίζει την ανωνυμία της 

κοινοτικής εταιρίας. Επιπλέον, ανοίγονται δύο τραπεζικοί λογαριασμοί εκ των οποίων 

ο ένας είναι στο όνομα της κοινοτικής εταιρίας και βρίσκεται εντός του κοινοτικού 

κράτους, και ο άλλος (μπορεί να βρίσκεται εντός ή εκτός του κοινοτικού κράτους) είναι 

στο όνομα της εξωχώριας εταιρίας με σκοπό να εξοφλεί την αγορά του μηχανήματος 

ή των αγαθών. 

Η μία εκ των δύο εταιριών είναι συνήθως εμπορική εταιρία, διότι οι τριγωνικές 

συναλλαγές γίνονται συνήθως για αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων 

(μηχανολογικού εξοπλισμού), εμπορεύσιμων αγαθών κλπ. Από αυτές τις δύο εταιρίες, 

η μία βρίσκεται σε κοινοτικό κράτος διαθέτοντας κοινοτικό Α.Φ.Μ. και διενεργεί τις 

ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών, ενώ η άλλη offshore εταιρία 

βρίσκεται σε φορολογικό παράδεισο. Μεταξύ των δύο εταιριών καταρτίζεται 

συμβόλαιο (Nominee Agreement), το οποίο ρυθμίζει τις σχέσεις των δύο εταιριών και 

αναφέρει ρητά ότι όλες οι διεργασίες διεξάγονται από την offshore εταιρία στο όνομα 

της κοινοτικής (ιδρύτριας) εταιρίας και κατατίθενται στις φορολογικές αρχές του 

κοινοτικού κράτους. Η κοινοτική εταιρία με τη σειρά της συναλλάσσεται στο όνομά 

της για λογαριασμό όμως της offshore εταιρίας εκδίδοντας κοινοτικό τιμολόγιο χωρίς 

να φαίνεται η σχέση της με την υπεράκτια εταιρία. Επίσης δεν έχει κανένα δικαίωμα 

στις πωλήσεις, και το κέρδος που αποκτά είναι για λογαριασμό της υπεράκτιας 

εταιρίας, και χρεώνει προμήθεια από 3% έως 5% επί των πωλήσεων για τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες εκπροσώπησης που προσφέρει στην υπεράκτια εταιρία. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι μόνο η προμήθεια φορολογείται στο κοινοτικό κράτος. Τα υπόλοιπα 

                                                           
28 http: //en.wikipedia.org/wiki/Transfer_pricing 
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κέρδη της υπεράκτιας εταιρίας φορολογούνται με πολύ χαμηλό συντελεστή ή 

απαλλάσσονται της φορολογίας, διότι υπάρχει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας 

μεταξύ του κοινοτικού κράτους και του φορολογικού παραδείσου. 

Δεδομένου των παραπάνω, όταν η ιδρύτρια εταιρία κάνει εισαγωγές αγαθών, ο 

προμηθευτής στέλνει τα προϊόντα στην ιδρύτρια εταιρία, αλλά το τιμολόγιο που 

εκδίδεται είναι στο όνομα της offshore εταιρίας η οποία τιμολογεί την ιδρύτρια εταιρία 

με τιμή προσαυξημένη. Αντίστοιχα, αν η ιδρύτρια εταιρία διενεργήσει εξαγωγές το 

εμπόρευμα αποστέλλεται στον αγοραστή και το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομα της 

υπεράκτιας εταιρίας σε τιμή χαμηλότερη, η οποία με την σειρά της τιμολογεί τον 

αγοραστή. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι ότι, η μητρική μειώνει τα κέρδη 

της και συσσωρεύει κεφάλαιο στο όνομα της υπεράκτιας εταιρίας. Τέλος, θα πρέπει να 

τονίσουμε ότι οι περισσότερες υπεράκτιες δικαιοδοσίες επιβάλλουν υψηλούς 

εισαγωγικούς φορολογικούς δασμούς και γι' αυτόν το λόγο η offshore εταιρία θα 

πρέπει να μην παραλαμβάνει τα αγαθά, αλλά να γίνεται η συναλλαγή τους χωρίς αυτά 

να περνάνε εντός των συνόρων της χώρας εγκατάστασης της υπεράκτιας εταιρίας. 

 

3.4 Πλεονεκτήματα και Επιπτώσεις από τη διενέργεια Τριγωνικών 

Συναλλαγών 29 

 

Πολλές offshore εταιρίες δημιουργούνται για τη μείωση των κερδών ή την αύξηση του 

κόστους των μητρικών επιχειρήσεων μέσω εικονικών τριγωνικών συναλλαγών. Η 

διενέργεια τριγωνικών συναλλαγών μπορεί να έχει οφέλη στα φυσικά πρόσωπα και τις 

επιχειρήσεις, εντούτοις δημιουργεί επιπτώσεις στην οικονομία ενός κράτους. 

Τα πλεονεκτήματα ανάγονται στο γεγονός ότι μια εταιρία υπερτιμολογεί ή 

υποτιμολογεί αγαθά που εμπορεύεται ανάλογα με τις ανάγκες της. Με αυτό τον τρόπο 

κάνει κατανομή του κέρδους που χρησιμοποιήθηκε για να αποδώσει καθαρό κέρδος ή 

ζημία προ φόρων σε άλλες δικαιοδοσίες. Το επίπεδο της αγοράς, οι λειτουργίες, οι 

κίνδυνοι και οι όροι πώλησης των αγαθών είναι ανάλογα με την κατανομή του κόστους 

της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων υλικών και άυλων μεταξύ των συνδεδεμένων 

εταιριών και την κερδοφορία τους, με στόχο την ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση. 

Για παράδειγμα η ελληνική Άλφα Α.Ε. αγοράζει εμπορεύματα αξίας από τη χώρα 

«Α» με 500€. Τα εμπορεύματα τιμολογούνται με 2500€. Επομένως, αν πωληθούν για 

                                                           
29 Taxheaven.gr 
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2000€ φορολογούνται στην τιμή των 500€ και όχι των 2500€. Αυτό επιτυγχάνεται με 

την ίδρυση συνδεδεμένης offshore εταιρίας σε χώρα μέλος της Ε.Ε., διότι δεν 

αποδίδεται Φ.Π.Α ούτε φορολογούνται οι υπηρεσίες στην Ελλάδα (λόγω του γεγονότος 

ότι η χώρα είναι μέλος της Ε.Ε. και υπάρχει σύμβαση διπλής φορολογίας) και για την 

τιμολόγηση των υπηρεσιών χρησιμοποιείται η offshore εταιρία. 

Αυτή η διαδικασία έχει σαν αποτέλεσμα την μετατόπιση κερδών από την Ελλάδα 

στον φορολογικό παράδεισο και αυτό μεταφράζεται σε υψηλότερα κέρδη για την 

επιχείρηση Άλφα Α.Ε. 

Από την άλλη πλευρά, οι επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία της Ελλάδας 

έγκειται στο γεγονός ότι η παραγωγή, η μεταφορά και η διανομή του προϊόντων δεν 

είναι αποτελεσματική, και επιπλέον χάνει φορολογικά. Πρώτον, μέσω της μη δήλωσης 

χρηματικών ποσών της τάξεως άνω του 10% της αξίας του εμπορεύματος που 

παραμένουν στο εξωτερικό στο όνομα του ιδιοκτήτη της offshore και δεύτερον, μέσω 

του περιορισμού των κερδών της ελληνικής επιχείρησης, αφού την υπερτιμολόγηση 

των εμπορευμάτων την επωφελείται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ως φυσικό πρόσωπο 

ή ο αντιπρόσωπος. Επιπλέον υπάρχουν υπερτιμολογημένα προϊόντα στον τελικό 

καταναλωτή που δεν αντικατοπτρίζουν την οικονομική ευημερία του κράτους. 

Ακόμα, υπάρχουν επιπτώσεις και για το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας, καθώς 

αυξάνεται ή μειώνεται πλασματικά με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Παράλληλα 

υπάρχει μετατόπιση της εγχώριας παραγωγής και των συναφών θέσεων εργασίας, ενώ 

τέλος μπορεί να επηρεαστούν οι άμεσες ξένες επενδύσεις επειδή αυτή η συσσώρευση 

κεφαλαίου παραμένει δεσμευμένη στις offshore εταιρίες, παρόλο που οι εταιρίες 

προσπαθούν να διαχειριστούν αυτά τα κεφάλαια μέσω λογιστικών τεχνασμάτων. 

 

 3.5 Το μεγάλο πρόβλημα της Υπερτιμολόγησης (Transfer Pricing) 

μέσω offshore εταιριών και εταιριών Αντιπροσώπευσης - Προμήθειας 

(ΝΟΜΕΕΝΕ)30 

 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα αγαθά εισάγονται στην Ελλάδα από χώρες 

χαμηλού κόστους. Επειδή όμως η αξία εισαγωγής των αγαθών αυτών είναι ελάχιστη 

σε σχέση με τη τιμή πώλησής τους, ο δρόμος τιμολόγησής τους συνήθως περνάει από 

κάποια υπεράκτια δικαιοδοσία ή από κάποια εταιρεία της Ε.Ε. με χαμηλό φορολογικό 

                                                           
30 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18495, Μπεζαντάκος Αναστάσιος (άρθρο). 
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συντελεστή (Βουλγαρία ή Κυπριακή εταιρεία Διεθνών Δραστηριοτήτων), έτσι ώστε 

τελικά η επιχείρηση να εμφανίσει μειωμένα κέρδη και χαμηλή φορολογική δαπάνη. 

(Π.χ. δημιουργούμε μια εταιρεία στο νησί Κ....... και όταν αγοράζουμε ένα εμπόρευμα 

από χώρα της Ε.Ε ή τρίτη χώρα πχ 10 ευρώ , το τιμολογούμε στην Ελλάδα 90 ευρώ , 

άρα όταν το πουλάμε εδώ 100 ευρώ φορολογούμαστε για 10 ευρώ και όχι για 90 που 

θα έπρεπε να φορολογηθούμε). 

Η Κύπρος για να κατορθώσει να γίνει τελικά πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αναγκάστηκε να αποποιηθεί του οφέλους που αποκόμιζε από την 

εγκατάσταση των υπεράκτιων εταιρειών. Αμέσως όμως μετά μείωσε τον φορολογικό 

της συντελεστή στο 10% έτσι ώστε να αποτρέψει τη μαζική αποχώρηση των εταιρειών 

αυτών. Έχοντας επιβάλλει αυτή τη λογική φορολογία επί των κερδών 10%, η Κύπρος 

έχει διαφοροποιηθεί από άλλα χρηματοοικονομικά κέντρα, έχοντας παράλληλα 

συνάψει και ένα μεγάλο δίκτυο συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας. Δεν 

συμπεριλαμβάνεται στους "φορολογικούς παράδεισους" ή τις "μη συνεργάσιμες 

δικαιοδοσίες" ("μαύρη λίστα") όπως αυτές καθορίστηκαν από τον Οργανισμό 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί 

Έλληνες επιχειρηματίες να το εκμεταλλευτούν με σκοπό να μειώσουν τα προς 

φορολόγηση κέρδη τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα διάρθρωσης NOMINEE 

Κυπριακής εταιρείας ακολουθεί κατωτέρω: 
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Γράφημα 1. Παράδειγμα διάρθρωσης Κυπριακής εταιρίας  

 

 

Αυτή η διάρθρωση είναι πολύ δημοφιλής και χρησιμοποιείται για περισσότερο από μία 

δεκαετία από επιχειρηματίες που θέλουν να συνδυάσουν το «Ευρωπαϊκό πρόσωπο» 

της Κύπρου με φορολογία χαμηλότερη του 10%. Σε αυτή τη διάρθρωση ο κύριος 

συμβαλλόμενος («principal» ή «Ρ») είναι συνήθως μία offshore ( «offshore» 

συστημένη στις Σεϋχέλλες ή αλλού). Η offshore αναθέτει μέσω μιας σύμβασης 

εκπροσώπησης-αντιπροσώπευσης («nominee - agency agreement») σε μία Κυπριακή 

εταιρεία την εκπροσώπηση της παγκοσμίως (εκτός Κύπρου) για πάσης φύσεως 

συναλλαγές (αγορές, πωλήσεις, πληρωμές, εισπράξεις κ.α.). Κατ' αυτό τον τρόπο η 

Κυπριακή εταιρεία συναλλάσσεται στο όνομά της αλλά για λογαριασμό της 

«offshore». 

Για αυτές τις υπηρεσίες (υπηρεσίες εκπροσώπησης - αντιπροσώπευσης προς την 

offshore) η Κυπριακή εταιρεία χρεώνει προμήθεια ως ποσοστό % επί του τζίρου. Αυτή 

η προμήθεια και ΜΟΝΟΝ φορολογείται στην Κύπρο. Τα υπόλοιπα κέρδη 
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φορολογούνται στα βιβλία της «offshore» (συνήθως με πολύ χαμηλότερους 

συντελεστές, ακόμα και με 0%!). Έτσι η συνολική αποτελεσματική φορολογία της 

διάρθρωσης είναι σε επίπεδα κατά πολύ χαμηλότερα του 10%. 

Οι φορολογικές αρχές της Ελλάδος είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπίσουν 

το φαινόμενο αυτό επειδή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία θα πρέπει να 

αποδειχθεί σχέση κεφαλαίου ή φορέων (εταίρων - μετόχων) μεταξύ της υπεράκτιας και 

της ελληνικής εταιρείας. Η μεν σχέση κεφαλαίου αποδεικνύεται δύσκολα επειδή θα 

ήταν αφελές η ημεδαπή εταιρεία να συμμετάσχει στο κεφάλαιο της υπεράκτιας, η δε 

σχέση συμμετοχής των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων και στις δύο εταιρείες 

μπορεί να προστατευτεί με την σύσταση εμπιστευμάτων (trusts). 

Πως εξασφαλίζεται η Ανωνυμία και ποιά είναι η έννοια του εμπιστεύματος (TRUST); 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση που απαιτείται ανωνυμία, οι 

εμπιστευματοδόχες εταιρείες στην Κύπρο μπορούν να κατέχουν τις μετοχές, άνευ 

δικαιωμάτων, σε εμπίστευμα για τον πραγματικό δικαιούχο, μη μόνιμο κάτοικο 

Κύπρου. Ο εμπιστευτοδόχος οφείλει να εξασφαλίσει τη σχετική άδεια από τη Κεντρική 

Τράπεζα για να κατέχει μετοχές σε εμπίστευμα εκ μέρους των πραγματικών 

δικαιούχων. 

Σε μερικές περιπτώσεις, επιχειρηματικοί λόγοι καθιστούν επιτακτική την ανάγκη 

διατήρησης της ανωνυμίας των φυσικών ή νομικών προσώπων που συμμετέχουν σε 

ένα επιχειρηματικό φορέα (εταιρεία). Δεδομένου ότι οι μετοχές των κυπριακών "μη 

δημοσίων" εταιρειών είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, η επιζητούμενη ανωνυμία 

μπορεί να επιτευχθεί με την δημιουργία ενός εμπιστεύματος (trust). Η έννοια του 

εμπιστεύματος, αν και ανύπαρκτη στο ελληνικό δίκαιο, είναι πλήρως αναγνωρισμένη 

κα ευρύτατα διαδεδομένη στο αγγλοσαξονικό δίκαιο με τους σαφείς και αυστηρούς 

κανόνες που την διέπουν. 

Το εμπίστευμα (trust) στο αγγλοσαξονικό δίκαιο (και, κατ' επέκταση, στο δίκαιο 

της Κύπρου) είναι μια μορφή πληρεξουσίου (trust deed), το οποίο μπορεί να είναι 

γενικό ή ειδικό με ευρύτατες ουσιαστικά μηδενικές εξουσίες, όπου απλά, η ταυτότητα 

του εντολέα (cestuis que trust ή beneficiary) προς τον εντολοδόχο (trustee) δεν είναι 

γνωστή στους τρίτους και ο εντολοδόχος παρουσιάζεται ως να κατέχει περιουσιακά 

στοιχεία ή να διενεργεί πράξεις για ίδιο λογαριασμό, ενώ στην ουσία τα κατέχει και τις 

διενεργεί για λογαριασμό και προς όφελος του εντολέα του, προς τον οποίο έχει 

υποχρέωση απόδοσης λογαριασμού. 
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Τα εμπιστεύματα αυτά (trusts) αναγνωρίζονται από την Νομοθεσία της Κύπρου. 

Έναντι των υπολοίπων Κυπριακών Αρχών (και φυσικά των τρίτων), ο 

εμπιστευματοδόχος (που συνήθως είναι εταιρείες των λογιστών της εταιρείας στην 

Κύπρο) παρουσιάζονται ως μέτοχοι της εταιρείας. Η παροχή υπηρεσιών 

εμπιστευματοδόχου (trustee) συνεπάγεται, φυσικά την καταβολή κάποιας 

επαγγελματικής αμοιβής η οποία συναρτάται από τον όγκο της επιτελούμενης εργασίας 

αλλά, στην πράξη, δεν συνθέτει ουσιαστική οικονομική επιβάρυνση. 

Ο διαχειριστής ασκεί πλήρη οικονομικό έλεγχο στα περιουσιακά στοιχεία του 

trust, εκτός εάν έχουν προβλεφθεί ρητά περιορισμοί στις εξουσίες του, στο συστατικό 

έγγραφο του trust από τον διαθέτη. Γενικότερα, ο διαχειριστής δεν επιτρέπεται να 

εκμεταλλεύεται την περιουσία του trust για ίδιο όφελος ή προς όφελος του διαθέτη, 

αλλά προς όφελος του δικαιούχου εκτός εάν έχουμε την περίπτωση του trust deed 

(ταυτοπροσωπία δικαιούχου και διαθέτη). 

Η χρήση του trust μπορεί να παρέχει μια ισχυρή μορφή ανωνυμίας στον 

δικαιούχο, μιας και δίδεται η δυνατότητα να εμφανίζεται μόνο ο διαχειριστής ως 

απόλυτος εκπρόσωπός του. Αυτή η ιδιότητα βοήθησε στο σχηματισμό μονοπωλίων, 

αφού χρησιμοποιήθηκε από πολλούς επιχειρηματίες ως εργαλείο «μυστικής» εξαγοράς 

του ανταγωνισμού, που δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει η αντιμονοπωλιακή 

νομοθεσία. Η ανωτέρω εξέλιξη προκάλεσε τη θεσμοθέτηση, anti.trust νομοθεσίας στις 

Η.Π.Α., που εμπόδιζε την ανωτέρω πρακτική. 

Αναλύοντας τους τρόπους λειτουργίας ενός trust, εύκολα θα μπορέσουν να 

κατανοηθούν, τόσο η επιχειρηματική σκοπιμότητα που οδηγεί στην υιοθέτησή του, 

όσο και το γιατί αποτελεί δημοφιλή επιλογή η offshore εκδοχή του. Η δημιουργία ενός 

offshore trust, πλεονεκτεί όταν ο διαθέτης θέλει να αποκρύψει: τη συμμετοχή του σε 

μία εταιρεία, τη χρηματοδότηση μιας εταιρείας μέσω δανεισμού από το trust, τις 

αμοιβές υψηλόβαθμων στελεχών της onshore εταιρείας του, την κατοχή ή τα 

εισοδήματα από ακίνητα ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας. Εύλογος είναι, ο πονοκέφαλος που 

προκαλούν τα offshore trust στις ελεγκτικές αρχές κυρίως, των χωρών που είναι 

εγκατεστημένες οι μητρικές εταιρείες των trust, διότι εμπλέκονται σε πλήθος 

αμφισβητούμενων συναλλαγών και διαφυγόντων κερδών. Το διεθνές εμπορικό και 

φορολογικό νομοθετικό πλαίσιο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκές, 

για να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις δραστηριότητες των συγκεκριμένων νομικών 

προσώπων. 



 

45 
 

Μπορεί όμως να προστατευθεί η ελληνική πολιτεία από την φοροδιαφυγή που 

πραγματοποιείται μέσω αυτών των επιχειρηματικών σχημάτων; Δύσκολα επειδή η 

εμφανιζόμενη κυπριακή εταιρεία απολαμβάνει της αξιοπιστίας της επιχείρησης της 

Ευρωπαϊκής ένωσης. Ακριβώς τα ίδιο πρόβλημα υφίσταται και με τις Βρετανικές 

εταιρείες προμηθείας, οι οποίες στην ουσία είναι υποκρυπτόμενες υπεράκτιες 

επιχειρήσεις. (Αποτελούν αντιπροσώπους υπεράκτιων εταιρειών των οποίων τα κέρδη 

προκύπτουν τεκμαρτά επί του κύκλου εργασιών με έναν συντελεστή συνήθως 5%, 

αφού αφαιρεθούν οι δαπάνες. Ο φορολογικός συντελεστής σε σχέση με τον εθνικό 

είναι ελάχιστος). 

 

3.6 Το Ελληνικό και Κοινοτικό Πλαίσιο που διέπει τις τριγωνικές 

συναλλαγές  

 

Έχει ήδη αναφερθεί ότι, η μέθοδος της υπερτιμολόγησης - υποτιμολόγησης ενδέχεται 

να γεννήσει ζητήματα που άπτονται του φορολογικού δικαίου, όταν εφαρμόζεται με 

σκοπό τη φοροδιαφυγή. Για να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή που έχει διαπιστωθεί ότι 

πραγματοποιείται από τις εμπορικές και βιομηχανικές εταιρίες ελήφθησαν κάποια 

μέτρα, με τη διάταξη του άρθρου 55 του Ν. 1041/1980. 31Σύμφωνα με το άρθρο 

ισχύουν τα ακόλουθα: Όταν μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων, ή μεταξύ αλλοδαπής και 

ημεδαπής επιχειρήσεως συνάπτονται συμβάσεις αγοραπωλησίας ή παροχής 

υπηρεσιών, κατά τις συμβάσεις αυτές, το τίμημα ή αντάλλαγμα ορίζεται σε ποσό 

αδικαιολογήτως μεγαλύτερο ή μικρότερο κατά περίπτωση εκείνου που θα 

πραγματοποιούταν εάν η σύμβαση συνάπτονταν με άλλο πρόσωπο με τις συνθήκες που 

επικρατούν στην αγορά κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης, η προκύπτουσα 

διαφορά θεωρείται κατά τεκμήριο ως κέρδος της επιχειρήσεως, η οποία εισέπραξε 

μικρότερο ή πλήρωσε μεγαλύτερο, κατά περίπτωση, τίμημα ή αντάλλαγμα. Η 

προκύπτουσα διαφορά προσαυξάνει τα προκύπτοντα στα βιβλία καθαρά κέρδη της 

επιχειρήσεως και δεν επηρεάζει το κύρος των τηρουμένων βιβλίων και στοιχείων. Οι 

διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 1041/1980 με την κωδικοποίηση του Ν. 2238/1994 

αποτέλεσαν το άρθρο 39 του ΚΦΕ32. Σύμφωνα με το οποίο: Όταν μεταξύ 

                                                           
31http://www.eforologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=C495D0ACB5EBF460.1D031AEA53&ver

sion=1980/04/ 02 

 
32 30 http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7 
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συνδεδεμένων επιχειρήσεων πραγματοποιούνται συναλλαγές με οικονομικούς όρους 

διαφορετικούς από εκείνους που θα είχαν συμφωνηθεί μεταξύ ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων ή που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και 

τρίτων, τα κέρδη τα οποία, χωρίς τους όρους αυτούς, θα είχαν πραγματοποιηθεί από 

την ημεδαπή επιχείρηση, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω διαφορετικών 

όρων, προσαυξάνουν τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης ή μειώνουν τη ζημιά που 

προκύπτει από τα βιβλία της, χωρίς να θίγεται το κύρος αυτών. Οι διατάξεις του 

προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται ανάλογα και για συναλλαγές μεταξύ μόνιμης 

αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα με το κεντρικό και με τις συνδεδεμένες εταιρίες 

του κεντρικού της στην αλλοδαπή, καθώς και για συναλλαγές μεταξύ ημεδαπής 

επιχείρησης και μόνιμης εγκατάστασής της στην αλλοδαπή. Κατά την παράγραφο 2 

του άρθρου, ως συνδεδεμένες νοούνται οι επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων υπάρχει 

σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονομικής εξάρτησης ή ελέγχου, 

ιδίως λόγω συμμετοχής της μίας στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση της άλλης ή λόγω 

συμμετοχής των ιδίων προσώπων στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση και των δύο 

επιχειρήσεων, καθώς και οι επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν σε μία από τις 

συνδεδεμένες τα ανωτέρω δικαιώματα ή δυνατότητες επιρροής. 

Ειδικότερα, ως συνδεδεμένες νοούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες: 

• Συνδέονται λόγω της συμμετοχής της μίας στην άλλη επιχείρηση, κατέχοντας 

άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια, ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα 

τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα 

ψήφου. 

• β) Συνδέονται με κάθε άλλη επιχείρηση που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, 

μερίδια δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις 

εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου σε 

μία από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 

♦ γ) Συνδέονται με κάθε άλλο πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή 

έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή το πρόσωπο αυτό ασκεί 

καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα καθοριστικής επιρροής στη λήψη των 

αποφάσεων της επιχείρησης ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση 

άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα 

καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο. 
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Με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 39 ορίζεται ότι, η διαφορά που 

προκύπτει από την υπερτιμολόγηση ή υποτιμολόγηση προσαυξάνει τα ακαθάριστα 

έσοδα της επιχείρησης, τα οποία προκύπτουν από τα βιβλία της, προκειμένου τα έσοδα 

αυτά να ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό των φόρων, τελών και εισφορών στις 

λοιπές φορολογίες. 

Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 39 αναφέρει, ότι εις βάρος της 

επιχείρησης στην οποία διαπιστώθηκε υπερτιμολόγηση ή υποτιμολόγηση επιβάλλεται, 

εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπουν οι διατάξεις που ισχύουν, και αυτοτελές 

πρόστιμο σε ποσοστό 10% επί του ποσού της διαφοράς που προκύπτει από τις 

υπερτιμολογήσεις και υποτιμολογήσεις. 

Με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 39 εισάγονταν δύο εξαιρέσεις από 

τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού: 

♦ Αν το συν ομολογούμενο τίμημα έχει καθοριστεί με σύμβαση μεταξύ του 

ελληνικού δημοσίου και της αλλοδαπής εταιρείας, η οποία έχει κυρωθεί με νόμο και 

♦ 2) Αν αποδειχθεί από τις συμβαλλόμενες επιχειρήσεις ότι η υπερτιμολόγηση ή 

η υποτιμολόγηση δεν έγινε με σκοπό την αποφυγή των άμεσων ή έμμεσων φόρων( Οι 

διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2238/1994 δεν έχουν εφαρμογή εφόσον κατά τον 

έλεγχο δεν προέκυψαν αποδεδειγμένα, στοιχεία απόκρυψης κερδών μέσω 

υπερτιμολογήσεων ή υποτιμολογήσεων). 

Στην περίπτωση που το γεγονός αυτό αμφισβητηθεί από τον προϊστάμενο της 

ΔΟΥ, η διαφορά επιλύεται από τα διοικητικά δικαστήρια. 

Όσον αφορά σε κοινοτικό επίπεδο και σύμφωνα με την Σύσταση 2003/361/ΕΚ 33της 

Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, γίνεται διάκριση μεταξύ τριών τύπων επιχειρήσεων, 

ανεξάρτητες, συνεργαζόμενες και συνδεδεμένες επιχειρήσεις και η διάκριση αυτή 

γίνεται σε συνάρτηση με το είδος της σχέσης που αυτές διατηρούν με άλλες 

επιχειρήσεις, όσον αφορά τη κεφαλαιακή συμμετοχή, δικαιώματα ψήφου ή το 

δικαίωμα άσκησης κυρίαρχης επιρροής. 

Μια επιχείρηση είναι ανεξάρτητη αν δεν διαθέτει συμμετοχή 25% ή περισσότερο 

σε άλλη επιχείρηση, αν δεν κατέχεται άμεσα κατά 25% ή περισσότερο από άλλη 

επιχείρηση ή δημόσιο οργανισμό ή από κοινού από περισσότερες επιχειρήσεις 

συνδεδεμένες μεταξύ τους ή από δημόσιους οργανισμούς, εκτός ορισμένων 

εξαιρέσεων και τέλος, αν δεν συντάσσει ενοποιημένους λογαριασμούς και δεν 

                                                           
33 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/9642 
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περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς μιας επιχείρησης η οποία συντάσσει 

ενοποιημένους λογαριασμούς και δεν είναι κατά συνέπεια συνδεδεμένη επιχείρηση. 

Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις οι οποίες δημιουργούν 

σημαντικές χρηματοοικονομικές εταιρικές σχέσεις με άλλες επιχειρήσεις, χωρίς η μία 

να μπορεί να ασκεί άμεσο ή έμμεσο ουσιαστικό έλεγχο στην άλλη. Συνεργαζόμενες 

είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι ανεξάρτητες, αλλά ούτε συνδέονται μεταξύ 

τους. Μια επιχείρηση είναι «συνεργαζόμενη» με μια άλλη επιχείρηση όταν κατέχει 

συμμετοχή μεταξύ 25% και κάτω του 50% σε αυτήν, όταν αυτή η άλλη επιχείρηση έχει 

συμμετοχή μεταξύ 25% και κάτω του 50% στην αιτούσα επιχείρηση και τέλος, όταν η 

επιχείρηση δεν καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους 

περιλαμβάνεται η εν λόγω άλλη επιχείρηση και δεν περιλαμβάνεται μέσω ενοποίησης 

στους λογαριασμούς εκείνης ή μιας επιχείρησης που συνδέεται με αυτή την τελευταία. 

Οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις αντιστοιχούν στην οικονομική κατάσταση επιχειρήσεων 

οι οποίες αποτελούν μέρος μιας ομάδας, μέσω του άμεσου ή έμμεσου ελέγχου της 

πλειοψηφίας του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου ή μέσω της εξουσίας άσκησης 

κυρίαρχης επιρροής σε μια επιχείρηση. Συγκεκριμένα, συνδεδεμένες είναι οι 

επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις ακόλουθες σχέσεις: 

• μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των 

εταίρων άλλης επιχείρησης 

• μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών 

του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης 

• μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση 

βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής 

της τελευταίας 

• μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, 

βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω 

επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων 

αυτής της επιχείρησης. 

Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει κυρίαρχη επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2, δεύτερο εδάφιο δεν υπεισέρχονται άμεσα ή έμμεσα 

στη διαχείριση της εξεταζόμενης επιχείρησης με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που 

κατέχουν με την ιδιότητά τους ως μετόχων ή εταίρων.34 

                                                           
34 http: //en.wikipedia.org/wiki/Transfer_pricing 
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Πάνω από 60 κυβερνήσεις έχουν θεσπίσει κανόνες για τις συναλλαγές που 

γίνονται μεταξύ δύο μερών στα πλαίσια αυτού που αναφέρεται ως «αρχή του πλήρους 

ανταγωνισμού». Ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές με βάση την αρχή του 

πλήρους ανταγωνισμού οι οποίες ακολουθούνται, εν όλων ή εν μέρει. Οι κανόνες αυτοί 

σχεδόν σε όλες τις χώρες επιτρέπουν στα συνδεδεμένα μέρη να καθορίζουν τις τιμές 

με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά θα αφήνουν στις φορολογικές αρχές το περιθώριο να 

προσαρμόσουν τις τιμές, όπου αυτές είναι εκτός της περιοχής σε καθαρά εμπορική 

βάση. Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την εσωτερική σύγκριση ή 

την εξωτερική σύγκριση. Στην εσωτερική σύγκριση η τιμή σε μια συναλλαγή μεταξύ 

συνδεδεμένων εταιριών συγκρίνεται με την τιμή σε μια συναλλαγή μεταξύ 

συνδεδεμένων και ανεξάρτητης εταιρίας. Στην εξωτερική σύγκριση η τιμή συναλλαγής 

μεταξύ δύο συνδεδεμένων εταιριών καθορίζεται με την τιμή συναλλαγής μεταξύ δύο 

ανεξάρτητων εταιριών. Οι κανόνες που προβλέπονται εν γένει για τον προσδιορισμό 

των τιμών απαιτούν γενικά το επίπεδο της αγοράς, τις λειτουργίες, τους κινδύνους και 

τους όρους πώλησης των συναλλαγών ή δραστηριοτήτων των μη συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων να είναι ευλόγως ανάλογα με τα εν λόγω στοιχεία σε σχέση με τις 

συναλλαγές ή τις δραστηριότητες των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. 

Παράλληλα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, το Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης θέσπισε τον Κώδικα Δεοντολογίας35 σχετικά με τον καθορισμό 

των τιμών μεταβίβασης των συνδεδεμένων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 

παραπάνω σύμβαση αποτελεί πολιτική δέσμευση των κρατών μελών, στερείται 

δεσμευτικότητας και δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών 

ή τις αντίστοιχες αρμοδιότητες των κρατών μελών της Κοινότητας, οι οποίες 

απορρέουν από την Συνθήκη. Ο Κώδικας  στοχεύει στην δημιουργία μιας εσωτερικής 

αγοράς χωρίς φορολογικά εμπόδια διαμορφώνοντας παράλληλα μια στρατηγική που 

θα παρέχει στις εταιρίες μια ενοποιημένη βάση για την φορολόγησή τους, όσον αφορά 

τις δραστηριότητές τους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συγκεκριμένα ο Κώδικας αυτός λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις και 

ιδιαιτερότητες για κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση προβλέπει τα εξής: 

■ Η κεντρικά οργανωμένη τεκμηρίωση, όπως αυτή περιγράφεται και 

εξειδικεύεται στο Παράρτημα του Ψηφίσματος, θεωρείται από τα κράτη μέλη ως 

                                                           
 
35 http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2006:176:SOM:el:HTML 
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βασική πηγή πληροφοριών για την αξιολόγηση των τιμών μεταβίβασης ενός ομίλου 

επιχειρήσεων. 

■ Οι όμιλοι αυτοί δεν είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν την τυποποιημένη 

τεκμηρίωση των τιμών μεταβίβασης. 

■ Όσον αφορά την κατανομή κερδών, εφαρμόζονται τα ίδια κριτήρια με εκείνα 

που χρησιμοποιούν για την τεκμηρίωση των τιμών. 

■ Προβλέπεται η δυνατότητα ευκολότερης και λιγότερο πολύπλοκης 

τεκμηρίωσης των μικρότερων και απλούστερα δομημένων εταιριών. 

■ Οι δαπάνες συμμόρφωσης και τα διοικητικά πρόστιμα που θα επιβάλλουν τα 

κράτη μέλη στις επιχειρήσεις για τη μη υποβολή τεκμηρίωσης θα πρέπει να μην είναι 

αλόγιστα. 

■ Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τις απόρρητες πληροφορίες που περιέχονται στην 

τεκμηρίωση. 

■ Προβλέπεται τέλος, η υποβολή εκ μέρους των κρατών μελών ετήσιας έκθεσης 

προς την Επιτροπή, σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει και την πρακτική τους 

εφαρμογή. 

Το Παράρτημα Ψηφίσματος αναλύεται σε πέντε τμήματα. Στο πρώτο τμήμα 

γίνεται εκτενής αναφορά στο απαιτούμενο περιεχόμενο της τεκμηρίωσης των τιμών 

μεταβίβασης, όπου και προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής δύο φακέλων, του 

λεγόμενου «βασικού φακέλου» και του «φακέλου τεκμηρίωσης ανά χώρα». Γίνεται 

ρητή αναφορά στο γεγονός ότι, λαμβάνεται υπόψη η πολυπλοκότητα κάθε επιχείρησης 

και οι συναλλαγές της. Η τεκμηρίωση θα πρέπει να καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις των 

ομίλων οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ε.Ε. Στο δεύτερο τμήμα του 

Παραρτήματος ορίζεται ότι, η χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου συστήματος 

τεκμηρίωσης των τιμών μεταβίβασης εναπόκειται στην ευχέρεια των ομίλων 

επιχειρήσεων και θεσπίζονται γενικοί κανόνες εφαρμογής και απαιτήσεις για τις 

επιχειρήσεις. Στο τρίτο τμήμα θεσπίζονται κανόνες εφαρμογής και απαιτήσεις για τα 

κράτη μέλη, όπου ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την δυνατότητα των κρατών να 

ζητούν επιπλέον πληροφορίες, καθώς επίσης και να επιβάλλουν κυρώσεις. Στο τέταρτο 

τμήμα αναφέρονται οι επιπλέον υποχρεώσεις που βαρύνουν τόσο τους ομίλους 

επιχειρήσεων όσο και τα κράτη. Τέλος, στο πέμπτο και τελευταίο τμήμα αναφέρονται 

οι βασικές έννοιες του ψηφίσματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ OFFSHORE ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ   

(ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ) 

 

4.1 Φορολογία offshore στην Ελλάδα 36 

 

Με τις διατάξεις των άρθρων 15 έως και 18 θεσπίστηκε για πρώτη φορά φόρος επί των 

ακινήτων των εξωχώριων εταιριών. Ειδικότερα άρχισε να ισχύει ο νόμος 3091/2002 

(Φ.Ε.Κ. Α 330 /24-12-2002) και το άρθρο 15 παρ.1 του ν. 3091/2002.Με βάση τον 

ειδικό φόρο ακινήτων από το έτος 2003 και κάθε επόμενο, εταιρίες οι οποίες έχουν 

εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα που 

βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο τρία τοις εκατό (3%) επί 

της αξίας αυτών, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 17 του νόμου αυτού, όπως ίσχυε 

μέχρι σήμερα. (Επήλθε αλλαγή με τον ν.3842/2010 άρθρο 57). Επίσης ισχύει πλέον και 

το άρθρο 57 του ν.3842/2010 ο Ειδικός φόρος επί των ακινήτων', όπου το άρθρο 15 

του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α'), όπως ισχύει, αντικαθίσταται. Με βάση αυτό νομικά 

πρόσωπα και νομικές οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., που έχουν 

εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα 

οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο δεκαπέντε τοις εκατό 

(15%) επί της αξίας αυτών, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του νόμου αυτού. 

Υπάρχει επίσης η υποχρέωση υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων την 

οποία έχουν: 

α) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα στο φόρο 

σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου αυτού. 

β) Ανώνυμες εταιρίες και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν ως 

σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση και 

εκμετάλλευση ακινήτων. 

                                                           
36 Φορολογία εισοδήματος φυσικών & νομικών προσώπων Δ. Αντωνόπουλος - Η. Κατούδης. 
Εκδόσεις Σάκκουλα. Αθήνα Μάιος 2004 
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γ) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων γ' και στ' της 

παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου αυτού, καθώς και αυτά της περίπτωσης δ' της 

παραγράφου 3 του ίδιου νόμου. 

Επίσης σε ισχύ είναι και το άρθρο 16 του ν. 3091/2002 που ορίζεται ως Ευθύνη 

παρενθετικών προσώπων'. Με βάση τον νόμο αυτό παρένθετα πρόσωπα ευθύνονται σε 

ολόκληρο με τον υπόχρεο για την καταβολή του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 

15. Για τους σκοπούς του νόμου αυτού παρένθετο πρόσωπο είναι κάθε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο που συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή ή ποσοστό σε νομικό πρόσωπο, του 

άρθρου 15 § 1, που έχει κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο ή συμμετέχει σε τρίτο 

νομικό πρόσωπο που έχει κυριότητα ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητο ή 

παρεμβάλλεται με οποιονδήποτε τρόπο στη σειρά των συμμετοχών στο κεφάλαιο ενός 

νομικού προσώπου. Επίσης αν η κυριότητα ή η επικαρπία σε ακίνητο μεταβιβασθούν, 

για την καταβολή του επιμεριστικά αναλογούντος οφειλόμενου φόρου, που 

προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο, και των προσαυξήσεων ευθύνεται σε ολόκληρο 

με τον υπόχρεο και ο νέος κύριος ή επικαρπωτής. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3091/2002 'Διαδικασία επιβολής του ειδικού 

φόρου: 

• Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης είναι η 1η Ιανουαρίου κάθε 

έτους. 

• Για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται υπόψη η αξία που έχουν τα ακίνητα 

και τα εμπράγματα σε αυτά δικαιώματα κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, 

για τον προσδιορισμό της οποίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 

2961/2001. 

• Για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του φόρου αρμόδιος είναι ο 

προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, που είναι αρμόδια για τη 

φορολογία εισοδήματος. 

• H δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 20ή Μαΐου του έτους φορολογίας. Για τον 

τρόπο υποβολής της δήλωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 

2961/2001. O φόρος που αναλογεί καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης. 

H δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή του φόρου θεωρείται απαράδεκτη και 

δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. 

Ενώ το άρθρο 18 του ν. 3091/2002 'Μεταβατική διάταξη' (δεν ισχύει πλέον ) 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 58 του Ν.3842/2010.που καλείται Ειδικός φόρος επί 
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των ακινήτων'. Σύμφωνα με αυτό οι μεταβιβάσεις ακινήτων από επαχθή ή χαριστική 

αιτία νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που υπόκεινται στον ειδικό φόρο επί 

των ακινήτων που προβλέπεται στο άρθρο 15 του ν. 3091/2002, όπως ισχύει μετά την 

τροποποίησή του από το προηγούμενο άρθρο, εφόσον πραγματοποιηθούν σε φυσικά 

πρόσωπα μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, 

απαλλάσσονται από το φόρο υπεραξίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις της 

περίπτωσης ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε., τον ειδικό φόρο επί των 

ακινήτων, καθώς και από το ήμισυ του φόρου δωρεάς ή μεταβίβασης, που αναλογεί 

κατά περίπτωση. Εάν το φυσικό πρόσωπο προς το οποίο πραγματοποιείται η 

μεταβίβαση του προηγούμενου εδαφίου αποδεικνύει ότι είναι πραγματικός κύριος του 

ακινήτου, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης γ' του άρθρου 17 του 

Κ.Φ.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο κτήσης του ακινήτου από το νομικό 

πρόσωπο δεν θα είχαν εφαρμογή για τον πραγματικό κύριο οι διατάξεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε.. 

Συνέπεια των παραπάνω διατάξεων του 3091/2002 ήταν οι επιχειρήσεις να 

δημιουργούν υπεράκτιες - offshore εταιρίες υποκρυπτόμενες πίσω από εταιρίες 

εκπροσώπησης (Nonimee companies) κοινοτικών κρατών, μέσω των οποίων 

διενεργούν ενδοκοινοτικές εμπορικές συναλλαγές και προσφέρουν υπηρεσίες στην 

Ελλάδα, επιδρώντας και πάλι αρνητικά στο εθνικό μας φορολογικό σύστημα. 

Κατά το άρθρο 2 § 1 Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

3052/2002 και το άρθρο 27 ν.3522/2006 με την τροποποίηση του Κώδικα Βιβλίων 

Στοιχείων με το Ν.3052/2002, οι υπεράκτιες εταιρίες που έχουν ή αναγείρουν ακίνητο 

στην Ελλάδα υποχρεούνται να τηρούν βιβλία σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. Πιο 

συγκεκριμένα, στο άρθρο 2 § 1 περιλαμβάνεται πλέον «.... Επιτηδευματίας για την 

εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος λογίζεται και 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». Με το άρθρο 27 του ν.3522/2006 από 01/01/2007 το αλλοδαπό νομικό 

πρόσωπο παύει να χαρακτηρίζεται ως επιτηδευματίας δεν εφαρμόζει τις διατάξεις του 

Κ.Β.Σ. και δεν έχει πλέον την υποχρέωση στην τήρηση βιβλίων όταν αποκτά κυριότητα 

ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου στην Ελλάδα χωρίς να πραγματοποιεί 

προσθήκες ή επεκτάσεις στο ακίνητο του στην Ελλάδα. 

Στο άρθρο 31 § 1 περ. στ' & § 14 του ν. 2238/94 και στην§ 1 περ. στ' ειδικά οι 

αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων τα οποία αγοράζονται από εξωχώρια 
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εταιρία δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων που 

αρχίζουν από 01/01/2003 και μετά. Για τους σκοπούς του Κώδικα αυτού εξωχώρια 

εταιρία εννοείται η εταιρία που έχει την έδρα της σε αλλοδαπή χώρα και με βάση τη 

νομοθεσία, της οποίας δραστηριοποιείται, αποκλειστικά σε άλλες χώρες και 

απολαμβάνει ιδιαίτερα ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης. Στην § 14 οι δαπάνες που 

πραγματοποιεί η επιχείρηση για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από εξωχώρια 

εταιρία, καθώς και τα δικαιώματα ή οι αποζημιώσεις που καταβάλλει αυτή σε 

εξωχώρια εταιρία για τη χρησιμοποίηση στην Ελλάδα τεχνικής βοήθειας, 

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

πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων δεν εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων που αρχίζουν από 01/01/2003 και μετά. 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1005/14.1.2005, «οι αγορές που πραγματοποιεί ημεδαπή 

επιχείρηση από επιχείρηση χώρας που αναγράφεται στο DAFFE/CFA/FHP (2000) 

/REV1/CONF έγγραφο του ΟΟΣΑ αναγνωρίζονται ως κανονικές αγορές εφόσον η 

αλλοδαπή επιχείρηση διαθέτει Α.Φ.Μ. της χώρας αυτής, τον οποίο αναγράφει στα 

τιμολόγια πωλήσεώς της και δραστηριοποιείται στην ίδια χώρα, χωρίς να τυγχάνει 

ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος. Σα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι οι 

αγορές αγαθών από την αλλοδαπή εταιρία είναι πραγματικές και δεν αμφισβητείται η 

τιμολόγηση τους». 

H Ελλάδα δεν αναγνωρίζει τις κάτωθι συναλλαγές με τα αναφερόμενα στο 

έγγραφο του ΟΟΣΑ κράτη : 

• Δεν αναγνωρίζονται οι αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων προς 

έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα (N. 2238/1994, άρθρο 31 παράγρ. 1 περίπτ. στ, 

προτελευταίο εδάφιο). 

• Δεν αναγνωρίζεται η δαπάνη για την αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών κ.λπ. 

από εξωχώρια εταιρία (N. 2238/1994, άρθρο 31 παράγρ. 14). 

• Δεν δίδονται ενισχύσεις προκειμένου για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση 

μηχανημάτων ή λοιπού εξοπλισμού από εξωχώριες εταιρίες (N. 2601/1998, άρθρο 6 

παράγρ. 35). 

•Επιπλέον σε κάθε συναλλαγή πρέπει να προσκομίζονται (Α.Υ.Ο. 

1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ. 1102/14.7.2005) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας 

του νομικού προσώπου για την ύπαρξη της εταιρίας και επικυρωμένο αντίγραφο του 

εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νόμιμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου 

στην Ελλάδα. 
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Κατά το άρθρο 11 ν.3842/2010 γίνεται ο προσδιορισμός ακαθάριστου και 

καθαρού εισοδήματος των επιχειρήσεων ενώ στο άρθρο 30 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται η 

παράγραφος 5 που έχει ως εξής: «Όταν αγαθά που έχει πωλήσει ελληνική επιχείρηση 

σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ή σε αντιπρόσωπο ή υπεργολάβο 

αυτών, που είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα ή είναι 

εγκατεστημένος σε κράτος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που αναφέρεται στην 

παράγραφο 5 του άρθρου 51Α ή σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς όπως 

ορίζεται στην παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου, χωρίς τα προϊόντα να έχουν μεταφερθεί 

εκτός Ελλάδος και στη συνέχεια μεταπωλούνται σε άλλη ελληνική επιχείρηση σε τιμή 

μεγαλύτερη από αυτή της πρώτης συναλλαγής, η επιπλέον διαφορά του τιμήματος που 

προκύπτει θεωρείται ακαθάριστο έσοδο της ελληνικής πωλήτριας επιχείρησης. Επίσης, 

αν ελληνική επιχείρηση πωλεί σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ή σε 

αντιπρόσωπο ή υπεργολάβο αυτών, που είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή 

πραγματική έδρα ή είναι εγκατεστημένος σε κράτος που περιλαμβάνεται στον 

κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 51Α ή σε κράτος με 

προνομιακό φορολογικό καθεστώς όπως ορίζεται στην παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου 

αγαθά σε τιμή μικρότερη από αυτή στην οποία πωλεί τα ίδια εμπορεύματα σε ημεδαπή 

ή αλλοδαπή επιχείρηση, η χαμηλή τιμή δεν αναγνωρίζεται και η επιπλέον διαφορά που 

προκύπτει προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδα της ελληνικής επιχείρησης.». 

Στο άρθρο 78 του ν.3842/2010 η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής συνδέεται με 

κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα ή με προνομιακά φορολογικά 

καθεστώτα ( Κεφάλαιο Θ' ν.3842/2010) και πριν το Μέρος Τρίτο και το άρθρο 52 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994) προστίθεται Κεφάλαιο Ζ' και άρθρα 

51Α και 51Β, ως εξής: 

• Κράτος για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου νοείται το κράτος ή η 

περιοχή δικαιοδοσίας ή η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος που τελεί υπό οποιοδήποτε 

ειδικό καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης κατά την έννοια του διεθνούς δικαίου. 

• Σύμβαση διοικητικής συνδρομής, για την εφαρμογή του παρόντος Κώδικα 

νοείται η διεθνής σύμβαση που επιτρέπει την ανταλλαγή όλων των πληροφοριών, που 

είναι απαραίτητες για την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας των Συμβαλλόμενων 

Μερών. 

• Νομική οντότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, 

θεωρείται κάθε νομικό πρόσωπο, οργανισμός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρία (offshore 

κ.λπ.), κάθε μορφής εταιρία ιδιωτικών επενδύσεων (private investment company 
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κ.λπ.), κάθε μορφής καταπίστευμα (trust, Anstalt κ.λπ.) ή οποιοδήποτε μόρφωμα 

παρόμοιας φύσης, κάθε μορφής ίδρυμα (foundation, Stiftung κ.λπ.), κάθε μορφή 

προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού χαρακτήρα, κάθε 

μορφής κοινή επιχείρηση, κάθε μορφής εταιρία διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή 

διαθήκης ή κληρονομίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης κοινοπραξία, κάθε 

μορφής εταιρία αστικού δικαίου και κάθε άλλο πιθανό μόρφωμα εταιρικής οργάνωσης, 

ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα. 

 

*** 

 

Μη συνεργάσιμα κράτη είναι εκείνα που κατά την 1η Ιανουαρίου 2010 και εφεξής δεν 

είναι κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάστασή τους σχετικά με τη 

διαφάνεια και την ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέματα έχει εξεταστεί 

από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και τα οποία 

μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2010 δεν έχουν συνάψει με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής 

συνδρομής στο φορολογικό τομέα και δεν έχουν υπογράψει τέτοια σύμβαση 

διοικητικής συνδρομής με τουλάχιστον δώδεκα άλλα κράτη. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις 

πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά. 

Τα μη συνεργάσιμα κράτη καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών ύστερα από τη διαπίστωση των προϋποθέσεων της προηγούμενης 

παραγράφου και περιλαμβάνονται σε κατάλογο που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Ο κατάλογος δημοσιεύεται τον Ιανουάριο κάθε έτους ως εξής 

αφαιρούνται τα κράτη που μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης έχουν συνάψει με την 

Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής και προστίθενται τα κράτη που ενώ έχουν 

συνάψει με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής, οι διατάξεις της εν λόγω 

σύμβασης ή η εφαρμογή τους δεν επέτρεψαν στην ελληνική φορολογική διοίκηση να 

λάβει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των διατάξεων της 

φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και δεν έχουν συνάψει με την Ελλάδα σύμβαση 

διοικητικής συνδρομής, αν και η Ελλάδα είχε προτείνει, πριν την 1η Ιανουαρίου του 

προηγούμενου έτους, τη σύναψη τέτοιας σύμβασης. Επίσης αφαιρούνται ή 

προστίθενται τα κράτη που δεν έχουν συνάψει με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής 

συνδρομής, στα οποία η Ελλάδα δεν είχε προτείνει τη σύναψη τέτοιας σύμβασης πριν 

την 1η Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους και για τα οποία το Παγκόσμιο Φόρουμ 

για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέματα που 
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συστήθηκε με απόφαση του Ο.Ο.Σ.Α. της 17ης Σεπτεμβρίου 2009, θεωρεί ότι 

αντίστοιχα προβαίνουν ή όχι στην ανταλλαγή όλων των πληροφοριών που είναι 

απαραίτητες για την εφαρμογή των φορολογικών νομοθεσιών των Συμβαλλόμενων 

Μερών. 

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου σχετικά με τα μη συνεργάσιμα κράτη 

εφαρμόζονται για αυτά που προστίθενται στον κατάλογο της προηγούμενης 

παραγράφου, από την 1η Ιανουαρίου του επομένου της δημοσίευσης έτους. Γι' αυτά 

που αφαιρούνται από τον κατάλογο, η εφαρμογή των διατάξεων παύει από τη 

δημοσίευσή του. Για την εφαρμογή των διατάξεων του  κεφαλαίου αυτού, το φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα θεωρείται ότι υπόκειται σε προνομιακό 

φορολογικό καθεστώς στο κράτος εκτός της Ελλάδας, ακόμη και αν η κατοικία ή η 

καταστατική ή η πραγματική έδρα του ή εγκατάσταση ευρίσκεται σε κράτος-μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν σε αυτό το κράτος δεν υπόκειται σε φορολογία ή, εάν 

υπόκειται, δεν φορολογείται εν τοις πράγματι, ή υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή 

των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου, ο οποίος είναι κατώτερος σε ποσοστό πάνω από το 

ήμισυ του φόρου που θα οφειλόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής 

φορολογικής νομοθεσίας, εάν ήταν κάτοικος ή είχε την έδρα του ή διατηρούσε μόνιμη 

εγκατάσταση κατά την έννοια του άρθρου 100 του παρόντος Κώδικα στην Ελλάδα. 

Κατά το άρθρο 51Β οι πληρωμές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές 

οντότητες μη συνεργάσιμων κρατών ή κρατών γίνονται με προνομιακό φορολογικό 

καθεστώς. 

Οι δαπάνες για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών ή οι πάσης φύσεως τόκοι 

από απαιτήσεις οποιασδήποτε φύσης ή οι πρόσοδοι και άλλα προϊόντα ομολογιών, 

απαιτήσεων, καταθέσεων και εγγυήσεων ή τα δικαιώματα που εισπράττονται ως 

αντάλλαγμα για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε δικαιώματος 

αναπαραγωγής φιλολογικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής εργασίας 

(περιλαμβανομένων κινηματογραφικών ταινιών και ταινιών και μαγνητοταινιών για 

ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές), οποιασδήποτε ευρεσιτεχνίας, εμπορικού 

σήματος, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων ή τύπων κατασκευής ή διαδικασίας 

παραγωγής ή για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης βιομηχανικού, εμπορικού ή 

επιστημονικού εξοπλισμού ή για πληροφορίες που αφορούν σε βιομηχανική, εμπορική 

ή επιστημονική εμπειρία και κάθε παρόμοιας φύσης δικαιώματα, τα μισθώματα, τα 

μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι πάσης φύσεως αποζημιώσεις, οι αμοιβές 

διευθυντών και μελών διοικητικών συμβουλίων εταιρίας και κάθε άλλη παρόμοιας 
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φύσης πληρωμή, καθώς και κάθε άλλη κατηγορία δαπάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 17 και 31 του παρόντος Κώδικα, που καταβάλλονται ή οφείλονται από 

πρόσωπο που είναι σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 101 του παρόντος Κώδικα υποκείμενο 

φόρου και το οποίο είναι κάτοικος ή έχει την έδρα του ή διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση 

κατά την έννοια του άρθρου 100 στην Ελλάδα, προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 

νομική οντότητα, που είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα ή είναι 

εγκατεστημένος σε κράτος μη συνεργάσιμο, δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνες που 

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά του ή από το φορολογητέο εισόδημά τους. Οι 

δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου δεν αναγνωρίζονται και όταν η πληρωμή 

διενεργείται άμεσα ή έμμεσα σε οποιασδήποτε μορφής χρηματοπιστωτικό οργανισμό 

που είναι εγκατεστημένος σε ένα από τα κράτη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο 

της παραγράφου 5 του προηγούμενου άρθρου. 

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και όταν 

καταβάλλονται ή οφείλονται ποσά προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, 

που είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα ή είναι εγκατεστημένος 

σε κράτος που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, εκτός αν ο 

ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις 

συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή 

κεφαλαίου με σκοπό τη φορ αποφυγή ή φοροδιαφυγή. 

 

4.2 Φορολογία εισοδήματος 37 

 

Τα σημαντικότερα θέματα για τις υπεράκτιες εταιρίες , από πλευράς φορολογίας 

τίθενται στο πλαίσιο της φορολογίας εισοδήματος. Έτσι κατά το άρθρο 105 παρ.9 του 

ν. 2238/94 για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων που αποκτούν οι αλλοδαπές 

επιχειρήσεις, που δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση, από πήγες στην Ελλάδα 

εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στον προσδιορισμό του εισοδήματος των 

φυσικών προσώπων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις τους στην Ελλάδα 

περιορίζονται στην υποβολή δήλωσης φόρου για τα εισοδήματα που 

πραγματοποιούνται από ακίνητα και ενδεχομένως σε δήλωση Φόρου Μεγάλης 

Ακίνητης Περιουσίας, και αυτό επειδή η ύπαρξη εισοδήματος από κάθε άλλη 

                                                           
37Δ. Αντωνόπουλος – Η. Κατούδης, Φορολογία εισοδήματος φυσικών & νομικών προσώπων, Εκδόσεις 

Σάκκουλα. Αθήνα, Μάιος 2004. 
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δραστηριότητα στην Ελλάδα θα σήμαινε την απόκτηση της μόνιμης εγκατάστασης από 

την υπεράκτια εταιρία. Έτσι , η υπεράκτια εταιρία που έχει εισοδήματα από ακίνητα 

στην Ελλάδα (π. χ. από μίσθωση ακινήτου) υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φόρου 

εισοδήματος και ενδεχομένως την δήλωση του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας 

και θα φορολογηθεί με το αντίστοιχο φορολογικό συντελεστή. Αν η εταιρία πωλήσει 

το ακίνητο η υπεραξία που θα προκύψει φορολογείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 

109 παρ 1 με συντελεστή 37,5 %. 

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η υπεράκτια εταιρία πουλήσει τα 

διαμερίσματα που θα πάρει από την αντιπαροχή του οικοπέδου που έχει στην Ελλάδα. 

Στην περίπτωση που η υπεράκτια εταιρία αποφασίσει να ανοικοδομήσει η ίδια το 

ακίνητο και να πωλήσει στην συνέχεια τις οριζόντιες ιδιοκτησίες , τότε θα αποκτήσει 

την μόνιμη εγκατάσταση και θα υποστεί όλες τις συνέπειες της. 

Σε περίπτωση που ο πραγματικός κύριος - ιδιοκτήτης της υπεράκτιας εταιρίας 

επιθυμεί να μεταβιβάσει το ακίνητο, συνήθως ακολουθείται η οδός μεταβιβάσεις και 

παραδώσεις των μετοχών της εταιρίας, έτσι στην ουσία μεταβιβάζεται έμμεσα και η 

κυριότητα και η νομή του ακινήτου , χωρίς όμως να καταβάλλεται περαιτέρω ο φόρος 

μεταβίβασης ακινήτου. Με τον ίδιο τρόπο αποφεύγεται η πληρωμή του φόρου 

κληρονομιάς και του φόρου δωρεάς στην περίπτωση μεταβίβασης του ακινήτου ή 

άλλων περιουσιακών στοιχείων για τους πιο πάνω λόγους. Η συγκεκριμένη πρακτική 

αποτελεί την φοροδιαφυγή αλλά επί του παρόντος οι ελληνικές Φορολογικές Αρχές 

δυσκολεύονται να διαπιστώσουν και να αποδείξουν τέτοιου είδους μεταβιβάσεις. 

Πρέπει να πούμε εδώ ότι ο πιο πάνω τρόπος μεταβίβασης περιουσίας κρύβει 

κινδύνους για τον αγοραστή και αυτό διότι οι περισσότερες υπεράκτιες εταιρίες δεν 

τηρούν λογιστικά βιβλία αλλά και όταν τηρούν δεν υπάρχουν εχέγγυα για την ειλικρινή 

απεικόνιση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης της εταιρίας. Με απλά λόγια ο 

αγοραστής αναλαμβάνοντας την υπεράκτια εταιρία κινδυνεύει να βρεθεί χωρίς το 

γνωρίζει, υπόχρεος οφειλών που τυχόν έχει αναλάβει η εταιρία. 
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4.3  Φοροδιαφυγή στο Ελληνικό… Λιχτενστάιν38 

 

Έχουν περάσει χρόνια μετά από την αποκάλυψη της υπόθεσης με τις υπεράκτιες 

εταιρίες στο Κρανίδι, του Νομού Αργολίδας, ή αλλιώς το ‘ελληνικό Λιχτενστάιν’ όπως 

πολλοί το αποκαλούν και καμία εταιρία δεν έχει ακόμα ελεγχθεί. Στο υπουργείο 

Οικονομικών υποστηρίζουν πως στη ΔΟΥ Ναυπλίου έχουν μείνει μόνο δύο υπάλληλοι, 

οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στο τεράστιο όγκο δουλειάς. 

Μετά από έρευνα, ανακαλύφθηκε ότι στο Κρανίδι υπάρχουν 184 offshore 

εταιρίες αλλά και ακόμη 200.000 υποθέσεις οι οποίες έχουν παραγραφεί, λόγω  της 

αδυναμίας των φορολογικών αρχών να τις ελέγξουν. Πιο αναλυτικά στη λίστα που είχε 

συντάξει το ΣΔΟΕ με τις 184 offshore, οι εταιρείες εμφανιζόταν να έχουν ακίνητα 

αξίας εκατομμυρίων ευρώ στην κατοχή τους χωρίς να έχουν πληρώσει τον ετήσιο φόρο 

ακινήτων. Είναι ενδεικτικό πως εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 50.000 ευρώ έχει στην 

κατοχή της ακίνητα των οποίων η αξία προσεγγίζει τα 8 εκατ. ευρώ. Όπως 

παρατηρήθηκε, οι offshore εκπροσωπούνταν κυρίως από ντόπιους δικηγόρους, 

συμβολαιογράφους, μικροεπαγγελματίες ή ακόμα και ανεπάγγελτους. Χαρακτηριστικό 

είναι ότι ένας από αυτούς βρέθηκε να εκπροσωπεί 6 εταιρείες και ένας αγρότης 

εκπροσωπούσε συνολικά 14 εταιρείες. Το ΣΔΟΕ έστειλε το φάκελο στην αρμόδια 

Δ.Ο.Υ Ναυπλίου, η οποία έπρεπε να διενεργήσει τον φορολογικό έλεγχο. Ωστόσο τον 

περασμένο Ιούνιο, η Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου απέστειλε έγγραφο στο υπουργείο Οικονομικών 

με το οποίο δήλωσε ότι αδυνατεί να ελέγξει τις 184 εταιρείες ενώ οι συγκεκριμένες 

υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του έτους. 

Προκειμένου να “αποσυμφορηθεί” η ΔΟΥ Ναυπλίου ο υφυπουργός 

Οικονομικών ενημέρωσε τη Βουλή ότι βρίσκεται στο στάδιο της δημοσίευσης 

υπουργική απόφαση που αναθέτει στο Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Αθηνών τη 

διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου και λοιπών φορολογιών όλων των 

ανέλεγκτων χρήσεων 161 offshore εταιρειών. 

Εντύπωση επίσης προκαλεί το γεγονός πως παρά τη δημοσίευση του καταλόγου 

με ονόματα μεγαλοοφειλετών του δημοσίου (5 εκατ. Ευρώ ο καθένας), το υπουργείο 

Οικονομικών έχει καταφέρει να εισπράξει μόλις 19 εκατ. ευρώ από τα 13 δισ. ευρώ. 

 

                                                           
38 Άρθρο της εφημερίδας Καθημερινή 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27686&subid=2&pubid=112936333 
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4.4 Στοιχεία για offshore εταιρίες και φόρος επί των ακινήτων στην 

Ελλάδα 

 

Μετά από έγγραφο του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη, παρατηρείται ότι οι 

αλλοδαπές εταιρίες που βρίσκονται στην Ελλάδα, οι λεγόμενες offshore, ανέρχονται 

στις 21.065. Από αυτές οι 16.580 είναι ενεργές. 

Σύμφωνα με το έγγραφο, τα στοιχεία που προκύπτουν για τις offshore εταιρείες όσον 

αφορά στις δηλώσεις Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων, είναι τα εξής: 

 

Το 2003 υποβλήθηκαν 383 δηλώσεις και ο φόρος ανήλθε σε 4,8 δισ. ευρώ. 

Το 2004: δηλώσεις 411 - φόρος 3,6 δισ. ευρώ. 

Το 2005: δηλώσεις 352 - φόρος 3 δισ. ευρώ. 

Το 2006: δηλώσεις 311 - φόρος 3,1 δισ. ευρώ. 

Το 2007: δηλώσεις 275 - φόρος 2,8 δισ. ευρώ. 

Το 2008: δηλώσεις 239 - φόρος 3,4 δισ. ευρώ. 

Το 2009: δηλώσεις 201 - φόρος 3,4 δισ. ευρώ. 

Το 2010: δηλώσεις 1177 - φόρος 3,4 δισ. ευρώ. 

Το 2011: δηλώσεις 998 - φόρος 0,9 δισ. ευρώ 

Το 2012: δηλώσεις 965 - φόρος 0,3 δισ. ευρώ. 

 

Από τα παραπάνω στοιχεία εξάγονται τα εξής σημαντικά συμπεράσματα: 

 

 Μέχρι και το 99% των Offshore εταιριών που λειτουργούν στην Ελλάδα δεν 

υποβάλλουν φορολογική δήλωση 

 Όσες από αυτές υποβάλλουν τελικά φορολογική δήλωση, ο φόρος έχει μειωθεί κατά 

92% και αυτό μετά την τροποποίηση του νόμου 3091/2002 (με τον οποίο επιβλήθηκε 

ειδικός φόρος 3% επί της αξίας των ακινήτων που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα και 

νομικές οντότητες) από το νόμο 3842/2010. 
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4.5 Λίστα Λαγκάρντ και Offshore εταιρίες39   

 

Το Σεπτέμβρη του 2012 έγινε για πρώτη φορά γνωστή η ύπαρξη της λίστας Λαγκάρντ. 

Έπειτα ο δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης δημοσίευσε σε έκτακτη έκδοση στις 26 

Οκτωβρίου του 2012 στο περιοδικό ‘HOTDOC’, ένα κατάλογο φερόμενο ως Λίστα 

Λαγκάρντ. Ο κατάλογος αυτός περιελάβανε 2059 ονόματα Ελλήνων καταθετών χωρίς 

όμως το ύψος των καταθέσεών τους. Μεταξύ αυτών υπήρχαν ονόματα πολιτικών, 

υπουργών, δικηγόρων, εμπόρων, γιατρών δημοσιογράφων αλλά και γνωστών 

επιχειρηματιών που διατηρούσαν λογαριασμό στην Ελβετική τράπεζα HSBC αλλά και 

250 εταιρίες Offshore ελληνικών συμφερόντων. 

Ο γνωστός δημοσιογράφος δήλωσε στους Times πως διαθέτει πληροφορίες για 

Offshore εταιρίες που συνδέονται ακόμα και με υπουργούς. Ενδεικτικά παραθέτονται 

μερικά ονόματα: Ελένη Παπακωνσταντίνου, Συμεών Σικιαρίδης, Ανδρέας Ρωσσώνης, 

συγγενείς του πρώην Υπουργού Γιώργου Παπακωνσταντίνου, Σταυρούλα Κουράκου, 

σύζυγος του πρώην Υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου,Γιώργος Βουλγαράκης, πρώην 

Υπουργός, και η σύζυγός του Κατερίνα Πελέκη,Γιώργος Τράγκας, 

δημοσιογράφος,Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, επιχειρηματίας. Τέλος, τα ονόματα των εν 

λόγω εταιριών στη λίστα Λαγκάρντ, πλην των γνωστών που είναι η coca cola αλλά και 

η τυποεκδοτική Πήγασος, δεν αποκαλύπτουν εκ πρώτης όψεως τίποτα για τους 

ιδιοκτήτες τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Η κατά Βαξεβάνη λίστα Λαγκάρντ». Το Βήμα. 2012/12/27. 
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Συμπεράσματα 

 

Με βάση την παραπάνω έρευνα προκύπτει ότι μία εξωχώρια επιχείρηση με την 

πληθώρα πλεονεκτημάτων που προσφέρει, αποτελεί το ιδανικό όχημα μέσω του οποίου 

επιτυγχάνεται η πλήρης ανωνυμία των μετόχων, το ελάχιστο κόστος αλλά και χρόνος 

ίδρυσής της, η απαλλαγή από την υποχρέωση δημοσιοποίησης των οικονομικών 

καταστάσεων αλλά και να προσφέρει λειτουργία με τεράστια φορολογικά 

πλεονεκτήματα. Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία, η χρήση υπεράκτιων επιχειρήσεων 

ξεκίνησε από ιδιώτες και από κρατικούς φορείς για την άσκηση της τραπεζικής 

πολιτικής τους. Με τη πάροδο των χρόνων, όμως, ο ρόλος των υπεράκτιων 

επιχειρήσεων συνδέθηκε με παράνομες δραστηριότητες δημιουργώντας έτσι έντονες 

αντιδράσεις για την ανεξέλεγκτη δράση τους και υπερκαλύπτοντας πάντοτε τα 

πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων αυτών. Παρόλα αυτά, ένα σημαντικό πλεονέκτημα 

των εξωχώριων επιχειρήσεων είναι τα περιθώρια που επιτρέπει η λειτουργία της για 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες(ξέπλυμα χρήματος). 

Το φαινόμενο του ξεπλύματος χρήματος, αποτελεί παγκόσμιο ενδιαφέρον τα 

τελευταία χρόνια διότι εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες τόσο φυσικά αλλά 

και νομικά πρόσωπα υπεράνω υποψίας (βουλευτές, υπουργοί κτλ), εκμεταλλευόμενα 

τους ελλιπείς ελέγχους καθώς και τα διάφορα νομικά κενά. Στην Ελλάδα γίνονται 

προσπάθειες ενσωμάτωσης διεθνών αποφάσεων στο θεσμικό μας πλαίσιο, με σκοπό 

τον περιορισμό των αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες αλλά και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Επίσης, ο διεθνής 

οργανισμός χρηματοπιστωτικής δράσης (FAFT) προσβλέπει στην περιφρούρηση της 

ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί  μείωση  της παράνομης δραστηριότητας που 

συνδέεται με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος (στοιχεία Τράπεζας Ελλάδος). Αυτό 

όμως δεν παύει να κατατάσσει τη χώρα μας σε αυτές με τα τεράστια οικονομικά 

ζητήματα φοροδιαφυγής και με  υψηλά ποσοστά διαφθοράς. Γι’ αυτό θα πρέπει να 

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους εποπτικούς ελέγχους αλλά και την συχνότητα 

διενέργειάς τους καθώς και να διασφαλιστεί η πιστή τήρηση των κυρώσεων που 

επιβάλλονται και ακολουθούν τους ελέγχους. Εφόσον όλοι μας επιθυμούμε  να 

συμπεριφερόμαστε ως μια  ανεπτυγμένη χώρα, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι νόμοι, 
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σε άρτιο επίπεδο, χωρίς καθυστερήσεις στις εκδικάσεις των δικαστικών υποθέσεων 

αλλά και με αυστηρή, επιβολή κυρώσεων και ποινών στους ενόχους. 

Τέλος, όσον αφορά τη σχέση ανάμεσα στις offshore εταιρίες και στο ξέπλυμα 

βρώμικου χρήματος, έχει γίνει σαφές ήδη από τα προγραφόμενα ότι η άποψή μας 

τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της διπλής κατεύθυνσης των δύο αυτών οντοτήτων, κατά την 

οποία [ενν. φύση της σχέσης τους] οι offshore εταιρείες καθίστανται εν μέρει αιτία του 

ξεπλύματος του βρώμικου χρήματος λόγω κυρίως των πλεονεκτημάτων που φέρουν 

ως εταιρική μορφή, ενώ συγχρόνως λόγω των συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων ο 

αριθμός των offshore εταιριών τείνει να πορεύεται εικονικά αυξητικά λόγω της 

ύπαρξης βρώμικου χρήματος. Κι αυτό συμβαίνει επειδή και οι δύο οντότητες, τόσο η 

offshore εταιρία ως εταιρική μορφή όσο και το βρώμικο χρήμα, υπάρχουν a priori πριν 

από την τυχόν σύνδεσή τους.     
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