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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό σύστημα το δίκτυο των υπεράκτιων 

εταιριών αποτελεί αναπόσπαστο και σημαντικό κομμάτι των διεθνών ροών 

κεφαλαίων καθώς και ένα σημαντικό εργαλείο νομιμοποίησης των παρανόμως 

αποκτηθέντων εσόδων. Σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων καταφεύγει στη σύσταση 

υπεράκτιων εταιριών με σκοπό την αποφυγή καταβολής φόρων. Επίσης, υπάρχουν 

και πρόθυμες χώρες να διαδραματίσουν τον ρόλο των φορολογικών καταφυγίων 

αποσκοπώντας σε οικονομικά οφέλη. 

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην παρουσίαση των δομών, της διαδικασίας 

εξέλιξης του φαινομένου καθώς και του τρόπου λειτουργίας των υπεράκτιων 

εταιριών. Επιπρόσθετα επεξηγείται η σύνδεση της νομιμοποίησης παράνομων 

εσόδων και υπεράκτιου κόσμου. 

Αρχικά πραγματοποιείται μια εισαγωγή στις υπεράκτιες εταιρείες, στη 

γεωγραφική εξάπλωση τους και αναλύεται ο σκοπός της εργασίας και τα ερευνητικά 

ερωτήματα που θα απαντηθούν. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθεται μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας, με 

ενδεικτική ανάλυση των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη, αναφέροντας 

τους συγγραφείς και μια συνοπτική αναφορά των ερευνών τους επί του θέματος. 

Στη συνέχεια έπεται ένα κεφάλαιο με εισαγωγικό χαρακτήρα, παρέχοντας 

πληροφορίες όσον αφορά την εννοιολογική προσέγγιση των υπεράκτιων εταιριών, 

ιστορικά στοιχεία των χρονικών σταδίων ανάπτυξης του φαινομένου καθώς και τις 

διαφορές μεταξύ φορολογικών παραδείσων και υπεράκτιων οικονομικών κέντρων. 

Παράλληλα αναφέρονται τα κριτήρια που είναι επιθυμητό να πληρούν οι υπεράκτιες 

επικράτειες καθώς και η γεωγραφική τους διασπορά. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαδικασίες ίδρυσης των 

υπεράκτιων εταιριών ενώ αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 

σύστασης τους. Επίσης σκιαγράφονται οι δομές των υπεράκτιων εταιριών, τα 

χαρακτηριστικά των αναφερθέντων δομών καθώς και οι φορολογικές ελαφρύνσεις 

που παρέχουν στους κατόχους τους. 

Το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει το ελληνικό φορολογικό πλαίσιο που διέπει 

τις υπεράκτιες εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια με 



 
 

οποιαδήποτε μορφή και αν έχουν συσταθεί. Επίσης σημειώνονται οι αλλαγές στους 

φορολογικούς νόμους για τις εν λόγω εταιρείες από το 1967 και έπειτα. 

Το έκτο κεφάλαιο πραγματεύεται την έννοια της νομιμοποίησης των 

παράνομων εσόδων παραθέτοντας ιστορικά στοιχεία και ορισμούς και επίσης αναλύει 

την διαδικασία της νομιμοποίησης με το μοντέλο των τριών σταδίων. Επιπρόσθετα 

σημειώνεται ο ρόλος των υπεράκτιων εταιριών στο φαινόμενο του ξεπλύματος 

μαύρου χρήματος και στο τριγωνικό εμπόριο. 

Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις των εποπτευόμενων 

ιδρυμάτων ως προς το ξέπλυμα χρήματος. Τα πιστωτικά ιδρύματα διέπονται από 

κανονιστικές αρχές με σκοπό την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων. Σημαντικό 

εργαλείο στην προσπάθεια των ιδρυμάτων να προλαμβάνουν ανάλογες καταστάσεις 

αποτελεί η αρχή «Γνώρισε τον πελάτη σου». Η συγκεκριμένη έννοια απαρτίζεται από 

στοιχεία που αφορούν την ταυτοποίηση του πελάτη, την εξακρίβωση των 

πραγματικών δικαιούχων των εταιριών, την εξακρίβωση της ύπαρξης Πολιτικώς 

εκτεθειμένων Προσώπων, την κατηγοριοποίηση πελατών με βάση τον κίνδυνο, την 

παρακολούθηση συναλλαγών, την άσκηση δέουσας επιμέλειας κατά τη διάρκεια της 

σχέσης τράπεζας-πελάτη και τον υπολογισμό του συναλλακτικού προφίλ του πελάτη. 

Στο όγδοο κεφάλαιο η παρούσα μελέτη εκθέτει τα αποτελέσματα ενός 

ερωτηματολογίου που έχει τεθεί σε τραπεζικά στελέχη με σκοπό να αποτυπώσει το 

βαθμό κατάρτισης και ετοιμότητάς τους ως προς την ανίχνευση ύποπτων 

συναλλαγών σχετικά με τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. 

Η μελέτη κλείνει με την παράθεση των τελικών συμπερασμάτων και 

προτάσεων για την αντιμετώπιση του  φαινομένου των υπεράκτιων εταιριών, της 

νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, των επιπτώσεων τους στην οικονομία καθώς και 

του βαθμού ανταπόκρισης του τραπεζικού δυναμικού στην αντιμετώπιση του 

φαινομένου όπως προέκυψε από την εμπειρική μελέτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 

1.1 Εισαγωγή στις Υπεράκτιες Εταιρείες 

 

 

Ο κόσμος των υπεράκτιων κέντρων βρίσκεται παντού τριγύρω μας. Πάνω από το 

μισό παγκόσμιο εμπόριο περνά, τουλάχιστον στα χαρτιά, από φορολογικά καταφύγια. 

Πάνω από το ήμισυ όλων των τραπεζικών στοιχείων ενεργητικού και το 1/3 των 

άμεσων ξένων επενδύσεων από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες δρομολογούνται μέσω 

υπεράκτιων κέντρων. Το 2010 το ΔΝΤ εκτιμούσε ότι η συνολική αξία των στοιχείων 

του ενεργητικού μόνο των μικρών νησιώτικων χρηματοπιστωτικών κέντρων 

ανέρχονταν συνολικά σε 18 τρισεκατομμύρια δολλάρια, ποσό ισοδύναμο με το 1/3 

περίπου του παγκόσμιου ΑΕΠ. Το 2008 το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους των 

ΗΠΑ ανέφερε ότι 83 από τις 100 μεγαλύτερες εταιρείες των ΗΠΑ είχαν θυγατρικές 

σε φορολογικά καταφύγια. Το επόμενο έτος διαπιστώθηκε από έρευνα του Δικτύου 

Φορολογικής Δικαιοσύνης, ότι 99 από τις 100 μεγαλύτερες εταιρείες της Ευρώπης 

χρησιμοποιούσαν υπεράκτιες θυγατρικές. Σε κάθε χώρα ο μακράν μεγαλύτερος 

χρήστης ήταν κάποια τράπεζα (Σπυροπούλου 2015).                                                                            

 Όπως συμπεραίνεται από τα παραπάνω, η υπεράκτια δομή των εταιρειών 

παρέχει μία σειρά από πλεονεκτήματα στους χρήστες του ώστε να διατηρούν τα 

κεφάλαιά τους σε ασφαλείς και αφορολόγητες επικράτειες καθώς και να 

χρησιμοποιούν αυτά τα φορολογικά καταφύγια ως έδρες των επιχειρήσεων τους. 

Στην Ελλάδα, οι περισσότεροι εφοπλιστές χρησιμοποιούν υπεράκτια σχήματα για να 

στεγάσουν τους στόλους τους. Κατά γενική ομολογία, μια σημαντική παράμετρος 

που γιγάντωσε το θεσμό των offshore ήταν η πλήρης απελευθέρωση της κυκλοφορίας 

των κεφαλαίων. Αξίζει να αναφερθεί ότι η χρήση υπεράκτιων εταιρειών δεν 

προτιμάται αποκλειστικά για λόγους φοροαποφυγής αλλά και για τη νομιμοποίηση 

παρανόμως αποκτηθέντων εσόδων που ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για την 
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χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων, με σημαντικότερο πειστήριο το δίκτυο 

των υπεράκτιων εταιρειών της Αλ Κάιντα. 

Στην υφήλιο υπάρχουν περίπου 60 επικράτειες εχεμύθειας, χωρισμένες σε 

τέσσερις ομάδες. Στην Πρώτη ομάδα ανήκουν οι ευρωπαικοί παράδεισοι, στη 

Δεύτερη ομάδα ακολουθεί μια βρετανική ζώνη με κέντρο το Σίτι του Λονδίνου και 

επεκτείνεται στις πρώην βρετανικές κτήσεις, η Τρίτη είναι μια ζώνη επιρροής με 

επίκεντρο τις ΗΠΑ και τέλος υπάρχει και μία Τέταρτη κατηγορία με ιδιόρρυθμες 

περιπτώσεις όπως η Σομαλία και η Ουρουγουάη. 

 

 

1.2 Σκοπός της Εργασίας και Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

 

Όπως γίνεται κατανοητό, οι επιπτώσεις στην παγκοσμία από τη λειτουργία των 

υπεράκτιων εταιρειών είναι τεράστιες. Σημαντικά φορολογικά έσοδα δεν 

εισπράττονται εξαιτίας της ευελιξίας των κεφαλαίων και της απραξίας των 

κυβερνώντων, πόροι που θα μπορούσαν να αμβλύνουν τις οικονομικές ανισότητες 

και να ενισχύσουν το κοινωνικό κράτος. Η παρούσα εργασία αναδεικνύει τη 

λειτουργία των υπεράκτιων εταιρειών, τη γεωγραφική εξάπλωσή τους καθώς και τις 

διαδικασίες νομιμοποίησης εσόδων μέσω υπεράκτιων σχημάτων. Ειδικότερα τα 

κύρια ερευνητικά ερωτήματα που πραγματεύεται η παρούσα μελέτη είναι:  

 Ορισμός των υπεράκτιων εταιρειών, οι δομές τους, τα οφέλη και τα 

 μειονεκτήματα καθώς και τα κριτήρια επιλογής υπεράκτιου σχήματος. 

 Σύγκριση της φορολόγησης των υπεράκτιων σχημάτων στην Ελλάδα σε 

σχέση με τις εταιρείας της επικράτειας. 

 Η εξέλιξη της νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων και η διαδικασίες 

ολοκλήρωσης των τεχνικών νομιμοποίησης. 

 Ανάλυση του βαθμού κατάρτισης και ετοιμότητας τραπεζικών στελεχών 

με τη χρήση της μεθόδου του ερωτηματολογίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 

Η εξέλιξη και άνθηση των offshore εταιρειών έχει προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον 

συγγραφέων και οικονομικών αναλυτών κυρίως από το διεθνή χώρο. Ανατρέχοντας στη 

σχετική βιβλιογραφία, υπάρχει πλήθος συγγραμμάτων και επιστημονικών άρθρων που 

πραγματεύονται το φαινόμενο και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια οικονομία. Τα 

τελευταία χρόνια, ίσως λόγω της κρίσης, παρατηρείται μια αυξητική τάση σχετικών 

πηγών και στην ελληνική βιβλιογραφία. Παρακάτω θα εκτεθούν οι σημαντικότεροι 

συγγραφείς και αρθογράφοι οι πηγές των οποίων συνέβαλλαν στην περαίωση της 

παρούσας μελέτης. Συγκεκριμένα:  

Ο Hoyt Barber (2007)  παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα της ίδρυσης offshore 

εταιρειών όπως είναι η δυνατή προστασία περιουσιακών στοιχείων, η μείωση της 

φορολογίας, η ευκαιρίες πολλαπλών επενδύσεων, η παροχή τραπεζικού απορρήτου και 

η επιλογή αναβολής φόρου. Επίσης, αναφέρει τους σημαντικότερους παράγοντες για 

την μέτρηση της καταλληλότητας μίας επικράτειας ως φορολογικό καταφύγιο. 

Επιγραμματικά, οι παράγοντες αυτοί είναι η φορολογική δομή, πολιτικοοικονομική 

σταθερότητα, έλεγχοι συναλλάγματος, τυχόν φορολογικές συνθήκες που έχουν 

συναφθεί, η κυβερνητική στάση, το δίκαιο εταιρειών, το νομικό σύστημα και οι 

τραπεζικές υπηρεσίες.  

Ο Hoyt Barber κάνει ειδική μνεία και στην περίπτωση της Ελβετίας, την οποία 

αποκαλεί οικοδέσποινα των καλύτερων τραπεζικών υπηρεσιών καθώς διαχειρίζεται το 

1/3 του παγκόσμιου ενεργητικού. Η Ελβετία κατέχει την πρωτοκαθεδρία λόγω του 

τραπεζικού της απορρήτου και της σταθερής πολιτικοοικονομική της κατάσταση. Ο 

Barber παρέχει ένα πλέγμα πληροφοριών για επίδοξους επενδυτές υπεράκτιων 

εταιρικών σχημάτων. 

Ο Ronen Palan(2006) υποστηρίζει με πειστικό τρόπο ότι η εξέλιξη και η άνοδος 

των offshore οφείλεται εν πολλοίς στις δομές του καπιταλιστικού συστήματος. 

Αντιτίθεται στη θεωρία της δημιουργίας των offshore ως απάντηση  στην υψηλή 

φορολογία των κρατών πρόνοιας της δεκαετίας του 1960-1970 και εισάγει έναν αδόκιμο 

όρο «εμπορευματοποίηση της κυριαρχίας» διαδικασία κατά την οποία από τη δεκαετία 
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του 1920 ισχυρά κράτη, αρχής γενομένης από την Ελβετία, δημιουργούν ένα πιο 

ρυθμιστικό περιβάλλον με σκοπό την προσέλκυση κεφαλαίων. Το παραπάνω υπόδειγμα 

θα ακολουθήσουν και άλλα κράτη όπως τα Νησιά Κέιμαν στα τέλη της δεκαετίας του 

1960.   

Η ετήσια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών (1998) παρουσιάζει τα κριτήρια 

επιλογής των τεχνικών ξεπλύματος οι οποίες είναι σε άμεση συνάρτηση με το άμεσο 

επιχειρηματικό περιβάλλον, με τις τάξεις μεγέθους των ποσών που προορίζονται για 

νομιμοποίηση καθώς και την μακροπρόθεσμη διάθεση των κονδυλίων. Στις τεχνικές 

ξεπλύματος, αναφέρεται ο επαναπατρισμός χρημάτων μέσω πιστωτικής κάρτας που 

εκδίδει μια offshore τράπεζα, η αγορά ακινήτων με αυξημένη αγοραία αξία καθώς και η 

εμφάνιση των χρημάτων ως προιόν χαρτοπαικτικού κέρδους. 

Η Mary Alice Young(2013) στο άρθρο της «The exploitation of offshore 

financial centres: Banking confidentiality and money laundering» πραγματεύεται την 

χρησιμοποίηση των υπεράκτιων κέντρων για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές ενέργειες. Επιρρίπτει σημαντικές ευθύνες στον τραπεζικό τομέα, οποίος 

με την εμπιστευτικότητα που τον χαρακτηρίζει, αποτελεί έναν ισχυρό σύμμαχο της 

διαδικασίας ξεπλύματος παράνομων εσόδων. 

Ένας  συγγραφέας που στηλιτεύει τον ρόλο των offshore στην παγκόσμια 

οικονομία, είναι ο Shaxson(2011). Συγκεκριμένα, προσάπτει στο δίκτυο των 

υπεράκτιων εταιρειών και στα παρελκόμενα τους, σημαντική ευθύνη για την 

οικονομική υπανάπτυξη του Τρίτου Κόσμου. Προς επίρρωση των απόψεων του, 

αναφέρει την περίπτωση της χρόνιας εμφύλιας σύγκρουσης στη Λαική Δημοκρατία του 

Κονγκό, την οποία συνδέει με την λεηλασία του ορυκτού πλούτου της χώρας από 

υπεράκτια σχήματα.  

Ο Peter Quirk (1997) μελετάει τις επιπτώσεις της νομιμοποίησης παράνομων 

εσόδων στην μακροικονομία. Θεωρεί ότι οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που προσπαθεί 

να επιβάλλει το Δ.Ν.Τ. της πλήρης απελευθέρωσης των κεφαλαίων και της έλλειψης 

περιορισμών, αποτελούν τις σημαντικότερες αιτίες για την εκτόξευση του φαινομένου. 

Βάση μελέτης της Interpol, το έγκλημα είναι μια σημαντική μεταβλητή που εξηγεί τις 

διαφοροποιήσεις μεταξύ των βιομηχανικών χωρών καθώς μια αύξηση της τάξεως του 

10% στο έγκλημα, οδηγεί σε μείωση 6-8% στη συνολική ζήτηση του χρήματος. 

Ο Brent L. Bartlett(2002) αναλύει τις επιπτώσεις του ξεπλύματος παράνομου 

χρήματος σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας και της κοινωνίας. Αρχικά, αναγνωρίζει τη 
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δυσκολία ποσοτικοποίησης των αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομία αλλά θεωρεί 

ταυτόχρονα ότι ο τομέας που διαβρώνεται κατά κόρον  είναι ο χρηματοπιστωτικός. Η 

προέκταση της διάβρωσης του τραπεζικού τομέα, είναι η εκτροπή παραγωγικών πόρων 

με άμεσες επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και η παράνομη φυγή κεφαλαίων από 

τις αναπτυσσόμενες χώρες που οδηγεί σε σημαντικές στρεβλώσεις στο διεθνές εμπόριο. 

Οι Agarwal, JD και Aman Agarwal(2004) παρουσιάζουν σημαντικές πτυχές της 

ώσμωσης του τραπεζικού τομέα και της νομιμοποίησης εσόδων. Εκτιμάται ότι το 

μέγεθος των παράνομων εσόδων που νομιμοποιούνται μέσω του τραπεζικού τομέα, 

ανέρχεται στο 1τρισεκατομμύριο ετησίως. Επίσης, αναφέρονται τα τραπεζικά εργαλεία 

που παρέχονται, όπως οι πολλαπλοί λογαριασμοί, τα απόρρητα προιόντα καθώς και η 

ανάπτυξη της υπεράκτιας τραπεζικής. 

Οι Ana Raposo Fereira και Joao Paulo Madeira(2010) στο άρθρο τους «Tax 

Heavens:Politics-Market and Democracy» ξεχωρίζουν στην ιστορία των φορολογικών 

παραδείσων, δύο χρονικά ορόσημα. Το πρώτο βρίσκεται στις αρχές του 19ου αιώνα με 

την εμβάνθυση του καπιταλισμού και το δεύτερο σημείο καμπής ορίζεται στη δεκαετία 

του 1950 με την εμφάνιση της αγοράς του ευρωδολλαρίου. Αναλύοντας συνοπτικά  το 

φαινόμενου του ευρωδολλαρίου, ανατρέχει στο City του Λονδίνου το 1957 όπου 

εισήχθη ένα καινοτόμο χρηματοδοτικό μέσο, η αγορά του  ευρωδολλαρίου, δηλαδή 

τοποθετημένα δολλάρια έκτος της επικράτειας των Η.Π.Α. Το Λονδίνο διατήρησε την 

πρωτοκαθεδρία του εώς σήμερα και η συνεισφορά των υπεράκτιων χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών στο ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου, ανέρχεται σε 10-15%. 

Οι Mark Hampton και Michael Levi(1999) υπερθεματίζουν την σχέση των 

υπεράκτιων κέντρων της Καραιβικής με τα χρηματοπιστωτικά κέντρα της Ν.Υόρκης και 

του Λονδίνου μέσω της υψηλής τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών και ταυτόχρονα 

υπονοεί εντέχνως την πολιτική εξάρτηση των νήσων της Καραιβικής με το Ηνωμένο 

Βασίλειο.  

Στον αντίποδα, από την Ελληνική βιβλιογραφία καίριες πηγές αντλήθηκαν από 

τους συγγραφείς που ακολουθούν. Ειδικότερα: 

  Οι Δουβής (2008) και Σπυροπούλου(2014) παρουσιάζουν τις βασικές μορφές 

που λαμβάνουν τα εταιρικά σχήματα καθώς και τις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας. 

Η Σπυροπούλου(2014) αναλύει με εύσχημο τρόπο την νομική διάσταση της σύστασης 

και λειτουργίας των offshore εταιρειών και τη στάση του Ελληνικού Δικαίου. 
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Οι Δημήτριος και Κωνσταντίνος Μελάς(2013) στο έργο τους «Διεθνής 

Φορολογικός Σχεδιασμός. Ανάπτυξη και σύγχρονες εξελίξεις» αναλύουν ενδελεχώς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις των υπεράκτιων εταιρειών βάσει του Ελληνικού 

φορολογικού συστήματος και επιρρίπτουν σημαντικές ευθύνες στους παγκόσμιους 

φορείς, όπως ο ΟΟΣΑ, για την αδράνεια που επιδεικνύουν στην αντιμετώπιση των 

υπεράκτιων εταιρειών και της φοροαποφυγής. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η 

ασυμμετρία της παγκόσμιας φορολογίας εξωθεί επιχειρήσεις και τράπεζες στην 

αναζήτηση φορολογικών καταφυγίων. 

Ο Κάτσιος(2008) ορίζει την έννοια του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, τις 

τεχνικές μεθόδους του ξεπλύματος και επίσης αναφέρει τις επιπτώσεις του φαινομένου 

στην οικονομία. Υποστηρίζει ότι το ξέπλυμα μειώνει την αγοραστική δύναμη των 

καταναλωτών με αποτέλεσμα να μειώνεται η δυνατότητα κατανάλωσης ή 

αποταμίευσης. Επίσης στον τομέα της μακροοικονομίας, οδηγεί σε πτώση του 

εξαγωγικού εμπορίου και των επενδύσεων σε παραγωγικούς τομείς.  

Ο Τραγάκης(1996) παρουσιάζει τη σχέση οργανωμένου εγκλήματος με το 

ξέπλυμα βρώμικου χρήματος παρουσιάζοντας τις διαδικασίες νομιμοποίησής του καθώς 

και τα στάδια ξεπλύματος. Επίσης παρουσιάζει τη συμβολή των φορολογικών 

παραδείσων στην παραπάνω διαδικασία αναφέροντας και το παράδειγμα της 

επενδυτικής τράπεζας BCCI.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 

 

3.1 Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί Υπεράκτιων Εταιρειών 

 

 

Η έννοια των offshore εταιρειών έχει αποτελέσει τα τελευταία χρόνια αντικείμενο 

ατέρμονων συζητήσεων και εκτενών μελετών. Η σύνδεση τους με τη διακίνηση 

μεγάλου όγκου κεφαλαίων της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά και με τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τοποθετεί τις offshore δραστηριότητες στο 

επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, τα περιουσιακά στοιχεία που 

ανήκουν σε offshore εταιρείες θεωρείται ότι ανέρχονται στο 1/3 περίπου του 

συνολικού παγκόσμιου ενεργητικού, μέσα από offshore εταιρείες διακινείται σχεδόν 

το 50% του παγκόσμιου εμπορίου, ενώ πλέον του 50% των τραπεζικών στοιχείων 

ενεργητικού και του 1/3 των άμεσων ξένων επενδύσεων από μεγάλες πολυεθνικές 

εταιρείες δρομολογείται μέσα από offshore δικαιοδοσίες. Ακολούθως, παρατηρείται 

παγκοσμίως έντονη νομοπαραγωγική διαδικασία όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο 

που διέπει τόσο την ίδρυση και σύσταση των offshore εταιρειών, όσο και την 

αντιμετώπιση των δραστηριοτήτων τους από την εκάστοτε εσωτερική έννομη τάξη. 

Ως offshore εταιρείες, ειδικώς, χαρακτηρίζονται τα εταιρικά μορφώματα που 

ασκούν επιχειρηματικά εκτός των γεωγραφικών ορίων της χώρας της καταστατικής 

τους έδρας και, εκ τούτου, αποτελούν «μοχλούς» διεθνούς εμπορίου και 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ο αγγλικός όρος «offshore company» έχει 

αποδοθεί στην ελληνική νομοθεσία με ποικίλους όρους, όπως «εξωχώρια», 

«υπεράκτια», «υπερπόντια» ή «υπερόρια» εταιρία. Στην ελληνική νομοθεσία οι 

offshore εταιρίες μνημονεύονται ως «εξωχώριες». Συγκεκριμένα, στην αιτιολογική 

έκθεση του νόμου 3091/2002 σχετικά με τις «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη 

φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» ορίζεται ότι «ως 

εξωχώριες (offshore) έχει επικρατήσει διεθνώς να θεωρούνται εταιρίες που δεν έχουν 

δραστηριότητα στη χώρα στην οποία φέρονται ότι έχουν την καταστατική τους έδρα 
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και των οποίων οι μετοχές ή τίτλοι παραταστατική ιδιοκτησίας είναι κατά κανόνα 

ανώνυμοι. Για τις χώρες αυτές έχει επικρατήσει διεθνώς ο όρος φορολογικός 

παράδεισος, γιατί επιτρέπει τη φορολόγηση της εξωχώριας εταιρίας ή τη φορολόγηση 

της κατά τρόπο ευνοίκό». Εν συνεχεία, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 στοιχ στ’ του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) ως «εξωχώρια εταιρία» νοείται η εταιρεία 

εκείνη που έχει την έδρα της σε αλλοδαπή χώρα και με βάση τη νομοθεσία της 

οποίας δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε άλλες χώρες και απολαμβάνεις ιδιαίτερα 

ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισεις. Με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 

3842/2010, ο όρος «εξωχώρια εταιρία» καταργείται, ενώ  ο Έλληνας νομοθέτης 

χρησιμοποιεί στο παλαιότερο άρθρο 51 του ΚΦΕ τον όρο «υπεράκτια εταιρεία» και 

διακρίνει μεταξύ μη συνεργάσιμων κρατών στον φορολογικό τομέα και κρατών με 

προνομιακό φορολογικό καθεστώς. 

Περαιτέρω, οι offshore εταιρείες παρουσιάζουν ορισμένα κοινά 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Πρόκειται για εταιρείες, οι οποίες ιδρύονται 

προκειμένου ο ιδιοκτήτης ή ο δικαιούχος να πετύχει το μικρότερο δυνατό κόστος 

φορολόγησης των διεθνών δραστηριοτήτων του, να διασφαλίσει την πλήρη ανωνυμία 

και προστασία του έναντι τρίτων αλλά και να αποφύγει την προσωπική του ευθύνη, 

καθώς τα συμβόλαια και οι λοιπές δραστηριότητες πραγματοποιούνται εξ ονόματος 

της εταιρείας. Έχει επικρατήσει ευρέως η άποψη ότι σκοπό ίδρυσης των εν λόγω 

εταιρειών αποτελεί η απόκρυψη εσόδων και κερδών που απορρέουν από παράνομες 

δραστηριότητες όπως π.χ. λαθρεμπόριο όπλων, ναρκωτικών κ.λπ. ή ακόμα και το 

«ξέπλυμα βρώμικου χρήματος». Ωστόσο, η σύνδεση των υπεράκτιων εταιρειών με 

παράνομες δραστηριότητες αντισταθμίζεται από τα πλεονεκτήματα που αναφύονται 

κατά τη λειτουργία τους, όπως ειδικότερα αναφέρονται παρακάτω, καθώς αυτά 

προάγουν την κερδοφορία του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού και 

χρηματοοικονομικού κεφαλαίου. 

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τη σύνδεση του όρου των offshore εταιρειών 

με την έννοια του «φορολογικού παραδείσου», μπορεί να συναχθεί ότι ως 

«εξωχώρια» ή «υπεράκτια» εταιρεία χαρακτηρίζεται το εταιρικό μόρφωμα στο οποίο 

υπάρχει διάσταση μεταξύ του τόπου ίδρυσης και του τόπου λειτουργίας του και το 

οποίο ιδρύεται σε δικαιοδοσίες που προσφέρουν τρόπους διαφυγής από τις νομικές 

υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ένταξη ενός ατόμου ή μιας επιχείρησης σε μια 

συντεταγμένη Πολιτεία, όπως είναι π.χ. η καταβολή των αναλογούντων φόρων, η 

εφαρμογή αναγκαστικών διατάξεων του κληρονομικού ή του εταιρικού δικαίου κ.λπ.   
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3.2 Ιστορική Θεμελίωση 

 

 

Η παγκοσμιοποίηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και η ραγδαία ανάπτυξη 

του παγκόσμιου εμπορίου οδήγησαν στην εμφάνιση και σταδιακή αύξηση των 

δραστηριοτήτων και συναλλαγών των offshore εταιρειών. Η ιστορική εξέλιξη των 

υπεράκτιων εταιρειών ακολούθησε τρία θεμελιώδη στάδια: το αμερικανικό μοντέλο 

στο τέλος του 19ου αιώνα, την ευρωπαϊκή πρακτική από το τέλος της δεκαετίας του 

1920 και εξής και την τρίτη φάση των τελευταίων δεκαετιών που προέκυψε από τη 

δημιουργία της Ευρωαγοράς του City στο Λονδίνο. 

Το πρώτο στάδιο εμφάνισης υπεράκτιων εταιρειών εντοπίζεται περί τα τέλη 

του 19ου αιώνα, στις Αμερικανικές Πολιτείες του New Jersey και του Delaware. 

Ειδικότερα, η Πολιτεία του New Jersey προκειμένου να προσελκύσει επενδύσεις από 

εταιρείες προερχόμενες από άλλες Πολιτείες των ΗΠΑ, διαμόρφωσε ένα νομοθετικό 

πλαίσιο, που καθιέρωνε ευκολίες σύστασης και εγκατάστασης εταιρειών στην 

επικράτειά της, θεσπίζοντας ένα και μόνο ευνοϊκό φόρο εγκατάστασης. Το 1899 στην 

ίδια Πολιτεία θεσπίστηκε νομοθεσία περί ομίλων, δίνοντας την δυνατότητα της 

μειωμένης απόδοσης φόρων εξαιτίας της ενδοομιλικής τιμολόγησης. Η Πολιτεία του 

Delaware ακολούθησε αργότερα παρόμοιο ρυθμιστικό μοντέλο με αντίστοιχα θετικά 

αποτελέσματα. 

Η δεύτερη φάση ανάπτυξης υπεράκτιων δραστηριοτήτων εντοπίζεται στον 

ευρωπαϊκό χώρο από τη δεκαετία του 1920 και εξής. Το αμερικανικό πρότυπο 

ακολουθείται από τα ελβετικά καντόνια, με πρωτοπόρο το καντόνι του Zug, σε μικρή 

απόσταση από εκείνο της Ζυρίχης. Κατά την περίοδο αυτή παρατηρείται ιδιαίτερη 

ακμή των Ιδρυμάτων και των εταιρειών καταπιστευματικής διαχείρισης κεφαλαίων 

στο τρίγωνο Ελβετία, Λιχτενστάιν και Λουξεμβούργο (Σπυροπούλου ,2015). 

Ωσαύτος, η καθιέρωση του αυστηρού ελβετικού απορρήτου το 1934 συνέβαλε 

ριζικά στην προσέλκυση σημαντικών κεφαλαίων παγκοσμίως και αποτέλεσε βασικό 

άξονα του νομικού πλαισίου των διεθνών υπεράκτιων δραστηριοτήτων. Το ελβετικό 

τραπεζικό απόρρητο υιοθετήθηκε αυτούσιο ή υπό αυστηρότερη μορφή από τις 

περισσότερες offshore δικαιοδοσίες. 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες (μέχρι και σήμερα) εμφανίζεται το τρίτο στάδιο 

εξέλιξης των υπεράκτιων εταιρειών. Κατά το στάδιο αυτό εντοπίζεται η δημιουργία 

της Ευρωαγοράς στο City του Λονδίνου περί τα τέλη της δεκαετίας του 1950, η οποία 
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αναδύθηκε μέσα από μια άτυπη συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας της Αγγλίας με τις 

εμπορικές συναλλαγές του City, σύμφωνα με την οποία κάθε συναλλαγή μέσω 

Λονδίνου μεταξύ δύο μη κατοίκων σε ξένο νόμισμα δεν θα υπόκειται στο βρετανικό 

κανονιστικό πλαίσιο. Η σύνδεση των υπεράκτιων δικαιοδοσιών με την Ευρωαγορά 

του City διαπιστώνεται, καθώς οι υπερπόντιες κτήσεις της Μεγάλης Βρετανίας, μετά 

τη γεωγραφική συρρίκνωση του βρετανικού imperium, μετατρέπονται σε υπεράκτιες 

δικαιοδοσίες υπό βρετανικό έλεγχο και υπηρετούν το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα, αναδεικνύοντας το City του Λονδίνου σε παγκόσμιο οικονομικό κέντρο. 

Συνεπώς, οι υπεράκτιες εταιρείες εντοπίζονται αρχικά στην αμερικανική 

ήπειρο, άλλα σταδιακά παρατηρείται η επέκταση τους στον ευρωπαϊκό χώρο, ενώ ο 

αριθμός τους αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς ως συνέπεια του διαρκώς αυξανόμενου 

ενδιαφέροντος για ανάπτυξη των σχετικών δραστηριοτήτων και αξιοποίησης των 

αντίστοιχων φορολογικών προνομίων. Σήμερα, απαριθμούνται πάνω από 80 

υπεράκτια κέντρα σε όλο τον κόσμο, τα οποία τοποθετούνται από τα νησιά της 

Καραϊβικής και τις Βρετανικές νήσους μέχρι το Λιχτενστάιν, το Λουξεμβούργο, την 

Ιρλανδία στη Δυτική Ευρώπη, τη Μαδέιρα στην Πορτογαλία και την Ουγγαρία στην 

Ανατολική Ευρώπη. Σημαντικό αίτιο άνθησης των offshore δραστηριοτήτων στις εν 

λόγω χώρες υπήρξε η ανάγκη επιβίωσης και ταχείας οικονομικής ανάπτυξης τους, 

καθώς τα κράτη αυτά ήταν στην πλειοψηφία τους μικρού μεγέθους, χωρίς 

σημαντικούς οικονομικούς πόρους, με περιορισμένες δυνατότητες να διατηρήσουν 

την εθνική τους κυριαρχία και την οικονομική τους αυτοτέλεια. Μέσω, λοιπόν, των 

φορολογικών απαλλαγών, της απαλλαγής από δεσμεύσεις της εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας και άλλων διευκολύνσεων προς τους ξένους 

επιχειρηματίες, τα εν λόγω κράτη προσέβλεψαν στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων 

και προέτρεψαν τους ξένους επενδυτές να χρησιμοποιήσουν το έδαφός τους ως 

κέντρο των οικονομικών δραστηριοτήτων τους ξένους επενδυτές να 

χρησιμοποιήσουν το έδαφός τους ως κέντρο των οικονομικών δραστηριοτήτων τους.  
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3.3  Διαφορές μεταξύ Φορολογικών Παραδείσων και Υπεράκτιων  

Οικονομικών Κέντρων 

 

 

Είναι αδύνατο να δώσει κανείς επακριβή και ολοκληρωμένο ορισμό σχετικά με το τι 

αποτελεί Διεθνές Υπεράκτιο Οικονομικό Κέντρο και την πιθανή διαφορά του από τον 

«φορολογικό παράδεισο». Το αν μία συγκεκριμένη περιοχή θα έπρεπε να θεωρηθεί 

Διεθνές Υπεράκτιο Οικονομικό Κέντρο είναι θέμα πολλών παραμέτρων. Γενικά οι 

Φορολογικοί Παράδεισοι και τα Υπεράκτια Οικονομικά Κέντρα (Offshore Finance 

Centers - OFCs), είναι στενά συσχετισμένοι, έτσι ώστε κάθε μία δικαιοδοσία 

(Jurisdiction) θα μπορούσε να ταξινομηθεί και στις δύο κατηγορίες. Επί πλέον όπως 

θα εξηγήσουμε σε επόμενα κεφάλαια, ενώ κάθε χώρα προσφέρει διευκολύνσεις στο 

ξένο κεφάλαιο, μόνο ένας μικρός αριθμός χωρών μπορεί να χαρακτηρισθεί ως καθ’ 

αυτός φορολογικός παράδεισος ή OFC. Βασική προϋπόθεση για τον χαρακτηρισμό 

μιας δικαιοδοσίας ως φορολογικού παραδείσου είναι το νομοθετικό της πλαίσιο και 

οι άλλες νομοθετικές της ρυθμίσεις οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

οχήματα φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής μέσω νομοθετικών πλαισίων άλλων χωρών. 

Φυσικά η ελαχιστοποίηση της φορολογικής υποχρέωσης είναι ένα βασικό στοιχείο. Η 

τελευταία γενικά εξαρτάται από την χρήση εταιριών «in rem» (paper companies) ή 

εταιριών «όστρακα» (shell companies), εμπιστευμάτων (trusts) ή άλλων νομικών 

οντοτήτων (legal entities) και από τη διαχείριση και διοχέτευση των χρηματοροών. 

Ενώ πολλές χώρες, ειδικά αυτές που θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι, 

παρέχουν μία ευρεία κλίμακα φορολογικών προγραμμάτων, ώστε όλοι οι 

επαγγελματίες και σύμβουλοι πάνω σε θέματα φορολογίας θα συμφωνούσαν στο να 

τις θεωρούν Διεθνή Υπεράκτια Οικονομικά Κέντρα, υπάρχουν και άλλες περιοχές 

που έχουν πολύ λιγότερα εκμεταλλεύσιμα χαρακτηριστικά πάνω σε θέματα 

παγκόσμιας φορολογικής οργάνωσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαφωνία σχετικά 

με το αν θα πρέπει αυτές να θεωρούνται Διεθνή Υπεράκτια Οικονομικά Κέντρα. 

Πολλά Διεθνή Υπεράκτια Οικονομικά Κέντρα μπορεί δικαιωματικά να 

περιγράφονται ως φορολογικοί παράδεισοι λόγω του εξαιρετικά χαμηλού φόρου που 

επιβάλλεται στο εισόδημα. Τέτοιοι φορολογικοί παράδεισοι είναι συνήθως πολύ 

μικρές χώρες οι οποίες εσκεμμένα έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον χωρίς καμία ή 

ελάχιστη φορολογική επιβάρυνση, έτσι ώστε να ενθαρρύνουν τη χρήση της περιοχής 
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αυτής για τη διενέργεια των παγκόσμιων συναλλαγών. Παρ' όλα αυτά, πολλά Διεθνή 

Οικονομικά Κέντρα (υπεράκτια και μη) είναι και μεγάλα εμπορικά κέντρα με υψηλά 

επίπεδα φορολογίας και με εξελιγμένα φορολογικά συστήματα. 

Η Ελβετία είναι πιθανώς το πιο γνωστό παράδειγμα ενός πολύ εξελιγμένου 

καθεστώτος το οποίο λόγω σειράς ιστορικών, εμπορικών και νομικών παραγόντων 

έχει γίνει από τα γνωστότερα Διεθνή Οικονομικά Κέντρα. Παράγοντες όπως 

πολιτικοί, οικονομικοί, νομισματικής σταθερότητας, νόμοι περί τραπεζικού α-

πορρήτου και εξαίρεση στη φορολόγηση κερδών που επαναπατρίζονται από ξένες 

θυγατρικές εταιρίες ή υποκαταστήματα έχουν συμβάλει στο να κάνουν την Ελβετία 

Διεθνές Οικονομικό Κέντρο, παρά το γεγονός ότι τα επίπεδα φορολογίας των ομο-

σπονδιών των καντονιών και των δήμων ξεπερνούν το 40%. Έτσι, ένα μεγάλο μέρος 

Ευρωπαϊκών καταθέσεων άρχισε να παίρνει το δρόμο προς την Ελβετία, όπου το 

1934 η κυβέρνηση ψήφισε νόμο σύμφωνα με τον οποίο η παραβίαση του τραπεζικού 

απορρήτου θεωρείτο κακούργημα. 

Υπάρχουν ακόμη Διεθνή Οικονομικά Κέντρα που ενώ επιβάλλουν φόρους 

στο εισόδημα γενικά, έχουν δημιουργήσει ειδικά προγράμματα για να ευνοούνται 

ορισμένες τάξεις ανθρώπων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Ηνωμένο 

Βασίλειο, που προσφέρει ιδιαίτερα ευνοϊκά προγράμματα στους μη κατοίκους του 

Ηνωμένου Βασιλείου. 

Ο διεθνής φορολογικός σχεδιασμός γενικά είναι συνάρτηση δύο παραγόντων: 

• Της κατανόησης της φορολογικής νομοθεσίας της χώρας κατοικίας 

• Της κατανόησης της φορολογικής νομοθεσίας των άλλων χωρών 

Οποιαδήποτε χώρα που παρέχει πλεονεκτήματα σε θέματα παγκόσμιων 

φορολογικών προγραμμάτων, είτε ως χώρος συναλλαγών είτε ως χώρος φύλαξης για 

τα κεφάλαια διεθνών εταιριών, μπορεί κατά κάποιο τρόπο να θεωρηθεί «Διεθνές 

Υπεράκτιο Οικονομικό Κέντρο». 

Σε παγκόσμια κλίμακα τα κέντρα υπεράκτιων εταιριών υπερβαίνουν τα 80 και 

μέσα από τις εταιρίες αυτές διακινείται περίπου το μισό του παγκόσμιου κύκλου 

εργασιών. 

Γενικά έχει προσδιοριστεί ότι το 15% των υφιστάμενων χωρών είναι 

φορολογικοί παράδεισοι. Επί πλέον από μόνη της η ύπαρξη μηδενικού ή χαμηλού 

φορολογικού συντελεστή δεν κάνει κάποια χώρα ελκυστική ώστε αυτή να καταστεί 

φορολογικός παράδεισος, ελκύοντας το ξένο κεφάλαιο. Σημαντικότερος παράγοντας 

είναι αυτός της κυβερνητικής σταθερότητας και της καλής διακυβέρνησης, σε 
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συνδυασμό φυσικά με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Αυτό εξηγεί γιατί χώρες 

τις Αφρικής δεν μπορούν να προσελκύσουν ξένο κεφάλαιο αν και προσφέρουν 

απλόχερα φορολογικές και άλλες διευκολύνσεις. Η μοναδική εξαίρεση κράτους με 

ισχνή κυβερνητική διοίκηση και συνεχείς εμφύλιες συρράξεις είναι η Λιβερία, η 

οποία καταφέρνει και είναι ηγέτιδα δύναμη στους φορολογικούς παραδείσους που 

εξειδικεύονται στις σημαίες ευκαιρίας. 

Έχει επιχειρηθεί μια κατηγοριοποίηση (από το 1996) των Διεθνών 

Υπεράκτιων Οικονομικών Κέντρων - φορολογικών παραδείσων σε τρεις μεγάλες 

κατηγορίες οι οποίες με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο προστατεύουν την ανωνυμία 

του ιδιοκτήτη ή του πραγματικού δικαιούχου των κεφαλαίων που εμπιστεύονται εκεί. 

Πρώτη κατηγορία είναι ο αγγλοσαξονικός τύπος παραδείσου, όπου 

προστατεύεται μεν το τραπεζικό απόρρητο, όμως η ταυτότητα των συναλλασσομένων 

μπορεί να φανεί είτε κατά τον έλεγχο του συναλλάγματος (όταν δεν πρόκειται για 

κατοίκους της περιοχής), είτε κατά τη φάση υπογραφής συμβάσεων καταπι-

στεύματος, όπου τα ονόματα των πραγματικών μετόχων ή των τρίτων που 

μεσολαβούν αντί αυτών, αναγράφονται στη σύμβαση. 

Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή του ελβετικού δικαίου όπου δεν προβλέπεται 

συναλλαγματικός έλεγχος και η μόνη περίπτωση αποκάλυψης της πραγματικής 

ταυτότητας του ιδιοκτήτη της εταιρίας είναι κατά την υπογραφή σύμβασης 

καταπιστευτικής μεταβίβασης κυριότητας. 

Η τρίτη κατηγορία είναι αυτή των παραδείσων που εγγυώνται την ανωνυμία. 

Εδώ δεν ελέγχεται καθόλου το συνάλλαγμα και οι μετοχές εταιριών εκδίδονται 

ανώνυμες χωρίς εγγυήσεις από τους διευθύνοντες αυτές. 

Γενικά υπάρχουν τρία είδη φορολογικών παραδείσων: 

• Φορολογικοί παράδεισοι μηδενικής φορολογίας (Nil - Tax havens) 

• Φορολογικοί παράδεισοι όπου γίνονται δεκτές προς έκπτωση όλες οι 

δαπάνες που προέρχονται εκτός της δικαιοδοσίας (Foreign source exempt 

havens) 

• Φορολογικοί παράδεισοι χαμηλής φορολογίας (Low - tax havens) 

Οι θιγόμενες χώρες από τη διεθνή αυτή μέθοδο φοροαποφυγής (tax 

avoidance) προσπάθησαν και προσπαθούν να αντιδρά- σουν θέτοντας ειδικούς 

νομοθετικούς κανόνες για τη διασφάλιση φορολόγησης της φορολογητέας ύλης και 

κυρίως μη υπογράφοντας συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας με χώρες «φορο-

λογικούς παραδείσους». 
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Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή φορολογικών θεμάτων του Ο.Ο.Σ.Α. έχει από 

το 1998 ξεκινήσει μια προσπάθεια προσδιορισμού και εξάλειψης των επιζήμιων 

φορολογικών πρακτικών, θεωρώντας ότι η διάβρωση της φορολογικής βάσης από τις 

πρακτικές αυτές συνιστά σοβαρή απειλή για τις οικονομίες των ανεπτυγμένων 

οικονομικά κρατών. 

Η επιτροπή έχει ήδη καθορίσει κριτήρια χαρακτηρισμού μιας χώρας ως 

«φορολογικού παραδείσου» και έχει καταρτίσει κατάλογο 35 χωρών και περιοχών 

που πληρούν τα κριτήρια αυτά. 

Στον κατάλογο αυτό δεν περιλαμβάνονται 6 χώρες (η Κύπρος, η Μάλτα, τα 

νησιά Κέιμαν, οι Βερμούδες, ο Άγιος Μαυρίκιος και το San Marino) που ενώ 

πληρούν τα προαναφερόμενα κριτήρια, ανέλαβαν με επίσημη δήλωσή τους πολιτική 

δέσμευση ότι μέχρι τα τέλη του 2005 θα προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους σύμφωνα 

με τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΟΣΑ, κυρίως θεσμοθετώντας μηχανισμούς 

ανταλλαγής πληροφοριών σε φορολογικά θέματα. Το παράδειγμα αυτών 

ακολούθησαν πέντε ακόμη φορολογικοί παράδεισοι - η Αρούμπα, το Μπαχρέιν, το 

Isle of Man, οι Αντίλλες και οι Σεϋχέλλες καθώς επίσης η Tonga, που προχώρησε 

μάλιστα σε άμεσες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να αναγνωριστεί ως μη φορολογικός 

παράδεισος από την παγκόσμια κοινότητα. 

To 2002 είχε οριστεί ως καταληκτικό έτος για τη συμμόρφωση αυτών, αλλά ο 

Οργανισμός εντέλει περιορίστηκε σε συστάσεις προς μη συνεργάσιμες χώρες, 

ανανεώνοντας τη λίστα αυτών και καλώντας την διεθνή κοινότητα να προβεί σε 

αντίμετρα μόνο ως προς τη Νιγηρία. Σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα και 

το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα επιχειρηθεί η άσκηση μεγαλύτερων πιέσεων 

μελλοντικά. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα κριτήρια επιλογής των 

φορολογικών παράδεισων από τον ΟΟΣΑ είναι τρία: 

- Η μη συνεργασία των κρατών αυτών με φορολογικές αρχές τρίτων χωρών 

ως προς την ανταλλαγή δεδομένων για συναλλαγές φορέων και την 

απόδοση των σχετικών φόρων στις τρίτες χώρες. 

- Η έλλειψη διαφάνειας στις συναλλαγές, που εκτείνεται από την αδυναμία 

πρόσβασης των αρχών στα πραγματικά χρηματοοικονομικά δεδομένα των 

συναλλασσομένων ή στην πραγματική ταυτότητα αυτών, έως και την 

εφαρμογή μυστικών κανόνων ή διαπραγματεύσιμων φορολογικών 

συντελεστών μεταξύ των αρχών και των συναλλασσομένων. 
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- Η μη ύπαρξη ουσιαστικής δραστηριότητας των φορέων - νομικών και 

φυσικών προσώπων - που δραστηριοποιούνται στα εν λόγω κράτη. 

Το τελευταίο κριτήριο είναι εκείνο που εξαιρέθηκε πρόσφατα, καθώς 

αναγνωρίστηκε η δυσκολία οριοθέτησης και εντοπισμού των φορέων εκείνων που 

ασκούν ουσιαστική και όχι εικονική δραστηριότητα. 

 

 

3.4 Κριτήρια για την Επιλογή ενός Υπεράκτιου Σχήματος 

 

 

Η αξιολόγηση μιας υπεράκτιας δικαιοδοσίας (offshore jurisdiction) από ένα 

επιχειρηματικό σχήμα εξαρτάται από τους σκοπούς του σχήματος σε συνδυασμό με 

το κατά πόσον η δικαιοδοσία καλύπτει τους σκοπούς αυτούς. Ως μίνιμουμ παροχών 

όλων των υπεράκτιων δικαιοδοσιών μπορούμε να αναφέρουμε την απουσία 

συναλλαγματικών περιορισμών και περιορισμών στην διακίνηση κεφαλαίων, καθώς 

και την ύπαρξη μιας ευέλικτης εταιρικής νομοθεσίας που ανταποκρίνεται πλήρως στα 

διεθνή επιχειρηματικά πρότυπα. Αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής ενός υπεράκτιου 

σχήματος μπορούν να αναλυθούν ως ακολούθως: 

 

 

3.4.1. Η Πολιτικοοικονομική Σταθερότητα, το Κύρος και η Αξιοπιστία 

της Υπεράκτιας Δικαιοδοσίας 

 

 

Είναι κατανοητό ότι το σοβαρότερο κριτήριο για την επιλογή μιας υπεράκτιας 

δικαιοδοσίας είναι η πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Η πολιτική σταθερότητα 

εγγυάται την ασφάλεια των κεφαλαίων, κυρίως αυτών που είναι κατατιθέμενα σε 

τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, την δυνατότητα εξαγωγής συναλλάγματος κυρίως με 

τη μορφή μερισμάτων και την διατήρηση της ανωνυμίας των μετόχων σε επίπεδο 

φυσικών προσώπων. 

Η οικονομική και κυρίως η φορολογική σταθερότητα εγγυάται ένα 

μακροχρόνια σταθερά φορολογικό καθεστώς, χωρίς ξαφνικές ανατροπές (π.χ. παρά 

τη προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας να διατηρήσει τις υπάρχουσες 
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υπεράκτιες επιχειρήσεις μετά την αλλαγή της νομοθεσίας λόγω εισόδου στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν σίγουρο ότι θα υπήρχαν σχήματα που θα αποχωρούσαν για 

άλλες φορολογικές δικαιοδοσίες, επειδή αφενός μεν η αλλαγή του φορολογικού 

συντελεστή από 4,25% σε 10% αποτέλεσε σημαντική οικονομική επιβάρυνση, 

αφετέρου δε η ύπαρξη μόνο κυπριακών επιχειρήσεων και συνεπώς επιχειρήσεων της 

Ε.Ε. δεν προστάτευε την ανωνυμία των μετόχων το ίδιο ικανοποιητικά όσο και πριν). 

Όσον αφορά πάλι την πολιτική σταθερότητα πρέπει να αξιολογείται σε σχέση 

με την τοποθέτηση της εξουσίας κάθε υπεράκτιας δικαιοδοσίας αναφορικά με το 

διεθνές κεφάλαιο. Συνήθως ολοκληρωτικά καθεστώτα παρέχουν προστασία στο 

διεθνές κεφάλαιο παρά την εσωτερική αστάθεια. Δεν είναι τυχαία η ανάπτυξη της 

Λιβερίας ως ένα από τα μεγαλύτερα υπεράκτια κέντρα στην ναυτιλία, αλλά και η 

ύπαρξη σχετικής νομοθεσίας στην Ελλάδα για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων 

κατά τη περίοδο της επταετίας 1967 - 1974. 

Όσον αφορά το κύρος και την αξιοπιστία της υπεράκτιας δικαιοδοσίας, αυτή 

συνήθως είναι αντιστρόφως ανάλογη με την υπέρμετρη λειτουργική ελευθερία που 

πολλές φορές παρέχει στις εξωχώριες εταιρίες. Εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε 

φορολογικώς ευυπόληπτες χώρες συνήθως αντιμετωπίζουν με δυσπιστία υπεράκτιες 

εταιρίες που εμφανίζουν ως έδρα χώρες «φορολογικούς παραδείσους». Επί πλέον, 

φορολογικά ανεπτυγμένα κράτη εκδίδουν διατάξεις έτσι ώστε να προστατεύσουν τα 

φορολογικά τους έσοδα από τυχών μείωσή τους μέσω των χωρών αυτών. Στην 

Ελλάδα υπάρχει ένα αρκετά ευρύ νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο γίνεται προσπάθεια 

να προστατευθούν τα φορολογικά έσοδα από τον κίνδυνο των υπεράκτιων εταιριών 

 

 

3.4.2. Η Ύπαρξη Σύγχρονης και Ευέλικτης Νομοθεσίας 

 

 

Ένα ισχυρά γραφειοκρατικό σύστημα είναι σίγουρο ότι δρα αποτρεπτικά για την 

επιλογή μιας υπεράκτιας δικαιοδοσίας. Επειδή η απόφαση για ίδρυση μιας 

υπεράκτιας εταιρίας είναι τις περισσότερες φορές άμεσα επιτακτική, θα πρέπει να 

υφίστανται ελάχιστοι έλεγχοι και περιορισμοί στο στάδιο αυτό. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι διεθνείς εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων αναφέρουν μέσω πληροφοριακών 

εντύπων τους ότι έχουν ήδη ιδρύσει ένα αριθμό εταιριών (εταιρίες ραφιού - shelf 
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companies), τις μετοχές των οποίων μεταβιβάζουν στους ενδιαφερόμενους, έτσι ώστε 

είναι δυνατή η άμεση υλοποίηση ενός τέτοιου σχήματος. 

Σίγουρα, οι φορείς ενός υπεράκτιου οικονομικού σχήματος, ζητούν επιπλέον 

ελάχιστη κρατική εποπτεία στη διοίκηση και τα στελέχη της εταιρίας και μειωμένες 

πρόσθετες υποχρεώσεις αναφορικά με την υποβολή οικονομικών καταστάσεων, 

ελέγχους από ελεγκτικούς μηχανισμούς της υπεράκτιας δικαιοδοσίας κ.λ.π. 

 

 

3.4.3. Φορολογικές διευκολύνσεις 
 

 

Το βασικότερο κριτήριο επιλογής μιας υπεράκτιας δικαιοδοσίας είναι το μέγεθος των 

φορολογικών διευκολύνσεων που παρέχει η συγκεκριμένη χώρα στις υπεράκτιες 

εταιρίες. Οι περισσότερες δικαιοδοσίες φορολογούν τις εταιρίες αυτές με ελάχιστους 

συντελεστές έως και μηδενικούς. Επί πλέον συνήθως παρέχουν ένα σύνολο άλλων 

φορολογικών διευκολύνσεων όπως, μειωμένο ή μηδενικό συντελεστή παρακράτησης 

φόρου κατά τη διανομή μερισμάτων, μη επιβολή φόρου στη μεταβίβαση ακινήτων 

που κατέχει η εταιρία εκτός της υπεράκτιας δικαιοδοσίας και κατά τη μεταβίβαση 

των τίτλων της εταιρίας κ.λ.π. 

Άλλες μορφές διευκολύνσεων που παρέχονται συνήθως είναι η απαλλαγή από 

δασμούς και τέλη, η μειωμένη υποχρέωση ή η ολοκληρωτική απαλλαγή από την 

υποχρέωση καταβολής εργοδοτικών εισφορών, φορολογικές απαλλαγές για επιβατικά 

αυτοκίνητα κ.λ.π. 

 

 

3.4.4 Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας 
 

 

Οι συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας αποτελούν ένα αποτελεσματικό 

μέτρο για την αποφυγή της διπλής φορολογίας μεταξύ των κρατών. 

Τα κράτη προκειμένου να ασκήσουν τη φορολογική τους εξουσία, επιβάλλουν 

φόρο στο εισόδημα και στο κεφάλαιο του φυσικού ή νομικού προσώπου βασιζόμενα 

στην αρχή της «κατοικίας» (υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
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ή περιουσίας για το παγκόσμιο εισόδημα ή κεφάλαιο) και στην αρχή της πηγής του 

εισοδήματος ή της τοποθεσίας του κεφαλαίου (δηλαδή που προκύπτει το εισόδημα ή 

που βρίσκεται το κεφάλαιο). 

Βασιζόμενα λοιπόν δύο ή περισσότερα κράτη στις πιο πάνω αρχές είναι 

δυνατό να φορολογήσουν το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το ίδιο εισόδημα ή 

κεφάλαιο δύο φορές όπου αφενός μεν το κράτος της «κατοικίας», βάσει της σχετικής 

αρχής, απαιτεί από τον «κάτοικό του» να δηλώσει το παγκόσμιο εισόδημά του ή το 

κεφάλαιό του και να φορολογηθεί γι' αυτό, αφετέρου δε το κράτος της προέλευσης 

του εισοδήματος ή της τοποθεσίας του κεφαλαίου, βάσει της οικείας αρχής, απαιτεί 

να φορολογηθεί το εισόδημα που προκύπτει στην επικράτειά του ή το κεφάλαιο που 

βρίσκεται σ' αυτό. 

Σαν συνέπεια της διπλής φορολογίας είναι η δυσχέρεια της ανταλλαγής 

αγαθών και υπηρεσιών καθώς και της κινήσεως κεφαλαίων και προσώπων μεταξύ 

των διαφόρων κρατών και κατ' επέκταση η αποθάρρυνση των επενδύσεων 

γενικότερα. 

Ένα ακραίο παράδειγμα της έλλειψης εναρμόνισης των φορολογικών 

συστημάτων, είναι η διπλή φορολόγηση κερδών, ήτοι τα κέρδη ενός ξένου 

υποκαταστήματος να φορολογούνται πλήρως στην ξένη χώρα και στη συνέχεια τα 

μετά από φόρους κέρδη όταν επαναπατρίζονται στη μητρική, υπό μορφή μερίσματος, 

να υπόκεινται σε φορολογία ως εισόδημα της μητρικής. Η διπλή φορολόγηση θα 

οδηγήσει σε ματαίωση της ίδρυσης υποκαταστήματος (θυγατρικής εταιρίας), εκτός 

αν υπάρχει κάποια έκπτωση για τους φόρους που έχουν ήδη πληρωθεί από το ξένο υ-

ποκατάστημα. 

Οι υπεράκτιες δικαιοδοσίες διακρίνονται κατά κύριο λόγο σε αυτές που 

διαθέτουν ένα δίκτυο Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με άλλα κράτη και 

σε αυτές που δεν διαθέτουν τέτοιες συμβάσεις. Συνήθως, αν και όχι απαραίτητα, οι 

χώρες με μηδενικούς φορολογικούς συντελεστές είναι αυτές που δεν έχουν συνάψει 

διμερείς συμβάσεις, ενώ οι χώρες με χαμηλή αλλά όχι ανύπαρκτη άμεση φορολογία 

συχνά προσφέρουν και οφέλη από διακρατικές συμβάσεις. Η χρησιμοποίηση των 

διμερών συμβάσεων προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες φορολογικού προγραμμα-

τισμού, που επιτρέπουν την εξαγωγή και τον επαναπατρισμό κερδών με μικρή και σε 

κάποιες περιπτώσεις μηδενική φορολογική επιβάρυνση αυτών. Ο επιχειρηματίας-

επενδυτής μπορεί, χρησιμοποιώντας μία ενδιάμεση υπεράκτια εταιρία συμφερόντων 

του ή μία ενδιάμεση χώρα με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς», να επιτύχει τη 
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διενέργεια συναλλαγών με χώρες που συνδέονται με το κράτος των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του με Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, ελαχιστοποιώντας 

έτσι ουσιαστικά τη φορολόγηση των διακινούμενων κεφαλαίων του 

Η Ελλάδα έχει από χρόνια συμπεριλάβει στη φορολογική της νομοθεσία τις 

προαναφερόμενες αρχές της «κατοικίας» και της «πηγής», έχει όμως συμπεριλάβει 

και διατάξεις οι οποίες περιορίζουν την διπλή φορολογία. Επιπλέον έχει συνάψει 

συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας με πολλές  χώρες. 

 

 

3.4.5. Απόρρητο και εχεμύθεια 

 

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι μέτοχοι των υπεράκτιων εταιριών επιθυμούν την 

διατήρηση της ανωνυμίας τους και την αποφυγή σύνδεσης του ονόματος τους με την 

υπεράκτια εταιρία. 

Καθοριστικής σημασίας κριτήρια επιλογής μιας υπεράκτιας δικαιοδοσίας 

είναι τα εχέγγυα εχεμύθειας όπως π.χ. η απουσία δημοσίων αρχείων και μητρώων, η 

δυνατότητα χρήσης θεματοφυλάκων και εμπιστευματοδόχων μετόχων (nominee 

shareholders) οι οποίοι και θα διαχειρίζονται την υπεράκτια εταιρία για λογαριασμό 

των δικαιούχων, η νομοθετική δυνατότητα για μετοχές στον κομιστή (ανώνυμες) 

κ.λ.π. 

Όσον αφορά τις τραπεζικές καταθέσεις, η χώρα μας έχει υπογράψει 

συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών για τραπεζικές καταθέσεις με κράτη και 

υπεράκτιες δικαιοδοσίες, ως εξής: 

• Άγιος Μαρίνος - ν.3362/2005 

• Ανδόρα - ν.3361/2005 

• Ανγκουίλα - ν.3359/2005 

• Βρετανικές Παρθένες Νήσοι (BVI) - ν.3360/2005 

• Ελβετία - ν.3363/2005 

• Νήσοι Τζέρσεϋ (Γκέρνζυ) - ν.3358/2005 

• Λίχνενσταϊν - ν.3365/2005 

• Μονακό - ν.3364/2005 

• Μονσεράτ - ν.3354/2005 
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• Νησιά Κάιμαν - ν.3355/2005 

• Ολλανδικές Αντίλλες - ν.3352/2005 

• Νήσοι Τουρκ και Κάικος - ν.3353/2005 

 

Η Κύπρος έως την 31/12/2002 εφήρμοσε νομοθεσία για τις υπεράκτιες 

εταιρίες σύμφωνα με την οποία οι μέτοχοι μπορούσαν να είναι άτομα, εταιρίες ή 

εμπιστεύματα. Οι μετοχές μπορούσαν να κρατηθούν από εμπιστευματοδόχους 

μετόχους για λογαριασμό των δικαιούχων. Το όνομα και τα λοιπά στοιχεία των 

δικαιούχων μετόχων δινόταν μόνο στην Κεντρική τράπεζα Κύπρου και η ταυτότητα 

αυτών ήταν απολύτως εμπιστευτική. Για να γίνουν γνωστά τα ονόματα των μετόχων 

απαιτείτο διαταγή Κυπριακού δικαστηρίου. 

Γενικά, παρά τις πιέσεις για άρση του απορρήτου που ασκούνται στις 

υπεράκτιες δικαιοδοσίες, έχουν αναπτυχθεί πολλαπλοί μηχανισμοί για την 

εξασφάλισή του. Για παράδειγμα, από υπεράκτιες αγορές που προσαρμόζουν το 

θεσμικό τους πλαίσιο στις επιταγές των on-shore αγορών, έχει επιτευχθεί η 

διατήρηση του απορρήτου των καταθετικών προϊόντων - εξαιρουμένων των ερευνών 

για οικονομικά εγκλήματα. 

Επίσης από ορισμένες υπεράκτιες αγορές παρέχεται η - λιγότερο νόμιμη - 

δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών ταυτότητας, διαβατηρίου και άδειας οδήγησης 

με προστασία της «κύριας» ταυτότητας των ιδιωτών. Αυτά προτείνεται να 

χρησιμοποιούνται σε εργασίες όπως η έναρξη τραπεζικού λογαριασμού σε παράκτιες 

αγορές και να μην αντικαθιστούν τα πραγματικά πιστοποιητικά ταυτότητας σε λοιπές 

χώρες - κυρίως το διαβατήριο. 

Ας σημειωθεί ότι ιδιαίτερα στις ΗΠΑ είναι διαδεδομένη η έκδοση δεύτερου 

διαβατηρίου off-shore (π.χ. από τον Παναμά, τη Βραζιλία ή την Κόστα Ρίκα) με 

στόχο την προστασία εύπορων ή διάσημων πολιτών. Ελκυστικά είναι τα 

πιστοποιητικά υπηκοότητας ή διαμονής που εκδίδουν οι Μπαχάμες και η Γρενάδα, 

καθώς προσφέρουν δυνατότητα μετακίνησης χωρίς visa σε εκτεταμένο αριθμό 

χωρών. 

Ωστόσο απαιτείται προσοχή, καθώς υπάρχουν παρεχόμενα πιστοποιητικά που 

δεν δίνουν δεύτερη υπηκοότητα σε υπεράκτια δικαιοδοσία, αλλά φέρουν τα στοιχεία 

χωρών που έχουν πάψει να υφίστανται ή έχουν αλλάξει το όνομά τους! Σε αυτή την 

κατηγορία ανήκουν κυρίως πρώην αποικίες που απέκτησαν την ανεξαρτησία τους, 

όπως η Βρετανική Ονδούρα που σήμερα ονομάζεται Belize, η πρώην Zanzibar νυν 
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Τανζανία, ή η Upper Volta που σήμερα είναι γνωστή ως Burkina Faso. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι με 950 δολάρια Αμερικής ο ενδιαφερόμενος 

λαμβάνει ταχυδρομικά το διαβατήριο, με δύο αντίγραφα ταυτότητας και δώρο το 

δίπλωμα οδήγησης. Για την απόκτηση διπλωματικού διαβατηρίου το κόστος είναι 

ελαφρώς υψηλότερο (1.450 δολ.), ενώ για έκδοση δεύτερων πιστοποιητικών 

ταυτότητας η επιλογή μπορεί να γίνει από μια εκτεταμένη λίστα ανύπαρκτων χωρών: 

British Guiana, British Honduras, British Hong Kong, British West Indies Burma, 

Dutch Guiana, Eastern Samoa, New Granada, New Hebrides Netherlands East Indies, 

Rhodesia, South Vietnam, Spanish Guinea, USSR και Zanzibar (Μελάς Δ και Μελάς 

Κ,2013). 

 

 

3.5. Τύποι Υπεράκτιων Εταιριών 

 

 

Οι έννοιες «υπεράκτιες δραστηριότητες» και «υπεράκτια εταιρία» δεν έχουν την 

ακριβή σημασία της αποφυγής φορολογίας ή γενικά των επιχειρήσεων, όπως και ο 

υπεράκτιος κόσμος συχνά δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά την τοποθεσία που 

δραστηριοποιείται ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

Στην ουσία υφίστανται οι παρακάτω τύποι υπεράκτιων εταιριών με τους 

οποίους μπορεί να δομήσει κάποιος μια διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα ή για 

φορολογικό σχεδιασμό. 

• Υπεράκτιες εταιρίες με μηδενικό ή πολύ χαμηλό φορολογικό συντελεστή 

οι οποίες υφίστανται σε δικαιοδοσίες που περιγράφονται ως 

«φορολογικοί παράδεισοι». Τέτοιες δικαιοδοσίες είναι τα British Virgin 

Islands το Belize ή οι Seychelles. 

• Εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε δικαιοδοσίες που προσφέρουν και 

τους δύο τύπους των εταιριών, δηλαδή και υπεράκτιες και χερσαίες οι 

οποίες μπορούν να καρπούνται και οφέλη από το ευνοϊκό καθεστώς 

φορολογίας των ημεδαπών εταιριών αλλά και από ειδικά καθεστώτα για 

τις υπεράκτιες εταιρίες. Για παράδειγμα μια εταιρία μπορεί να 

δραστηριοποιείται ως υπεράκτια στον Mauritius και να μην καταβάλει 

φόρο λόγω «φορολογικού παραδείσου» και ταυτόχρονα να είναι μόνιμος 
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κάτοικος των British Virgin islands όπου και πάλι δεν θα φορολογείται 

λόγω ύπαρξης σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας. To Hong Kong αν 

και δεν είναι ένας κλασικός «φορολογικός παράδεισος», εντούτοις έχει 

ένα ελκυστικό φορολογικό καθεστώς όπου επιχειρήσεις που ιδρύονται, 

οργανώνονται και διευθύνονται από το Hong Kong και χρησιμοποιούνται 

για τη πραγματοποίηση υπεράκτιων δραστηριοτήτων και διεθνών 

επιχειρήσεων, δεν καταβάλουν φόρο για κέρδη τα οποία προέρχονται από 

δραστηριότητες εκτός του Hong Kong. Αυτός ο τύπος της φορολογικής 

διευθέτησης είναι γνωστός ως «εδαφική φορολογία» (territorial taxation). 

• Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και οι συνεργασίες περιορισμένης 

ευθύνης 

Οι τύποι αυτοί των εταιριών χρησιμοποιούνται για υπεράκτιες επιχειρήσεις, 

διεθνείς επιχειρήσεις και φορολογικό σχεδίασμά επειδή έχουν το πλεονέκτημα της 

περιορισμένης ευθύνης αλλά και τα χαρακτηριστικά της συνεργασίας για 

φορολογικούς σκοπούς. Αυτό σημαίνει ότι τα κέρδη διανέμονται στα μέλη και φο-

ρολογούνται σε αυτά. 

Σε κάποιες περιπτώσεις όπου όλα τα μέλη των προαναφερομένων εταιρικών 

μορφών δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι στις χώρες όπου έχουν έδρα αυτές και καμιά 

επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πραγματοποιείται εντός της χώρας, τότε ούτε οι 

επιχειρήσεις ούτε οι εταίροι θα είναι υποκείμενα φόρου στη χώρα εγκατάστασης. 

Τέτοιες μορφές επιχειρήσεων είναι οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Limited 

Liability Companies - LLC) των Ηνωμένων Πολιτειών και του isle of man και οι 

εταιρίες περιορισμένης συνεργασίας (Limited Liability Partnerships - LLP) του 

Ηνωμένου Βασιλείου. 

• Εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε πολλές χερσαίες δικαιοδοσίες, οι 

οποίες προσφέρουν ειδικά φορολογικά καθεστώτα για συγκεκριμένους 

εθνικούς λόγους (Μελάς Δ και Μελάς Κ,2013). 

Ο κόσμος των υπεράκτιων επιχειρήσεων είναι πολύ περίπλοκος και δεν 

κινείται στην περιοχή του άσπρου - μαύρου, αλλά σε ενδιάμεσες γκρι περιοχές. Οι 

υπεράκτιες επιχειρήσεις δεν δραστηριοποιούνται μόνο σε «φορολογικούς 

παραδείσους», αλλά και σε χερσαίες δικαιοδοσίες με υψηλή φορολογία που προσφέ-

ρουν για εθνικούς λόγους σε εταιρίες και άτομα, ανταγωνιστικά φορολογικά 

προνόμια και άλλες ευκαιρίες. Αυτοί οι προνομιακοί φορολογικοί κανονισμοί 

χρησιμοποιούνται σε μια μεγάλη ποικιλία για φορολογικό σχεδιασμό των 
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επιχειρήσεων, έτσι όπως: 

• Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας σχετιζόμενες με μερίσματα, 

τόκους και πληρωμές δικαιωμάτων 

• Εγκαθίδρυση εταιριών holding και εταιριών χρηματοδότησης 

• Εξειδικευμένες εργασίες όπως leasing 

• Διαχείριση προσωπικής και οικογενειακής περιουσίας και φορολογικός 

σχεδιασμός 

Στην πραγματικότητα, σχεδόν όλες οι χώρες προσφέρουν φορολογικές 

διευκολύνσεις και προνόμια, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, έτσι ώστε να 

ενθαρρύνουν τις εισαγόμενες επενδύσεις. 

Οι σύμβουλοι διεθνούς φορολογίας αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες που υπάρχουν 

στην βελτίωση της φορολογικής αποτελεσματικότητας με τη χρήση ειδικών χαμηλών 

φορολογικών συντελεστών από χώρες υψηλής φορολογίας οι οποίες προσπαθούν να 

ενθαρρύνουν τις διεθνείς επενδύσεις. 

Σε κάθε περίπτωση, επιτυχείς εφαρμογές τέτοιων δομών, εξαρτώνται από μία 

ευρεία ποικιλία ζητημάτων που έχουν σχέση με αποφυγή διπλής φορολογίας, έλεγχο 

και διοίκηση ξένων επιχειρήσεων, τριγωνική τιμολόγηση (transfer pricing), χαμηλή 

κεφαλαιοποίηση, φορολόγηση κερδών και άλλους φορολογικούς κανονισμούς. 

Έτσι σήμερα ο «υπεράκτιος κόσμος» συμπεριλαμβάνει ειδικές εφαρμογές 

συγκεκριμένων φορολογικών προνομίων που παρέχονται από χερσαίες χώρες υψηλής 

φορολογίας όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πορτογαλία, η Σιγκαπούρη, Αυστρία, η 

Ισπανία, η Ελβετία, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία. 

 

 

3.6 Παγκόσμια Απεικόνιση των Φορολογικών Παραδείσων 

 

 

Μια γρήγορη περιήγηση στον κόσμο των φορολογικών παραδείσων, χωροταξικά 

κατανεμημένων στον πλανήτη, μας αποκαλύπτει ότι μπορούμε να τους χωρίσουμε σε 

τέσσερες γεωγραφικές ζώνες. Η πρώτη ζώνη είναι αυτή των Ευρωπαϊκών φορολογι-

κών παραδείσων (Λιχνενστάιν, Γιβραλτάρ κλπ.). Η δεύτερη ζώνη έχει κέντρο το Σίτυ 

του Λονδίνου και περιλαμβάνει χώρες και Δικαιοδοσίες (Jurisdictions) της πρώην 

Βρετανικής αυτοκρατορίας (Chanel islands, Isle of man, British Virgin Islands κλπ). 
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Γενικά αφορούν πρώην αποικίες του Βρετανικού Στέμματος και αρχικά 

αναπτύχθηκαν στην Καραϊβική, σε πρώην Βρετανικές κτήσεις στην Ασία και μικρά 

κρατίδια της Πολυνησίας. Η Τρίτη ζώνη έχει επίκεντρο τις Ηνωμένες Πολιτείες και 

εκτείνεται κυρίως στα νησιά της Καραϊβικής (Delaware, Cayman Islands', Marshal 

Islands κλπ). Η τελευταία κατηγορία περιλαμβάνει τις «αταξινόμητες» περιπτώσεις 

(π.χ. Σομαλία). 

Το κάθε υπεράκτιο κέντρο εξειδικεύεται και προσφέρει συγκεκριμένες 

υπεράκτιες υπηρεσίες και κατά συνέπεια προσελκύει διαφορετικά είδη κεφαλαίων. 

(Τραπεζικές υπηρεσίες, εμπιστεύματα, σημαίες ευκαιρίας, εταιρίες διαχείρισης κλπ). 

Δικαιοδοσίες που ειδικεύονται σε τραπεζικές εταιρίες είναι αυτές οι οποίες 

εφαρμόζουν ιδιαίτερα σκληρό καθεστώς απορρήτου και οι οποίες στην ουσία 

τροφοδοτούν τη διεθνή φοροδιαφυγή. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα δημιουργίας 

υπεράκτιων εταιριών για μία μόνο τραπεζική κίνηση, αμέσως δε η εταιρία λύεται, τα 

βιβλία της θεωρητικά ελέγχονται, αποδίδονται οι τυχών φόροι και τα παραστατικά 

καταστρέφονται. Στις δικαιοδοσίες αυτές είναι σχεδόν αδύνατον για κάποιον να έχει 

κάποια ουσιαστική πληροφορία για πράξεις της ήδη μη υφιστάμενης εταιρίας. Τέτοια 

υπεράκτια κέντρα είναι τα νησιά Marshal, ο Παναμάς και τελευταία οι Φιλιππίνες. 

To Delaware είναι τμήμα του χερσαίου Αμερικανικού εδάφους, όπου δεν 

μπορούν όμως να ιδρύσουν εταιρίες Αμερικάνοι πολίτες. Αξίζει να σημειώσουμε ότι 

υφίσταται νομοθεσία σύμφωνα με την οποία οι Αμερικάνικες τράπεζες μπορούν να 

δεχτούν χρήματα τα οποία προέρχονται από παραβατικές ή εγκληματικές 

δραστηριότητες (κλοπιμαία), αρκεί το αδίκημα να μην έχει διαπραχθεί επί 

Αμερικανικού εδάφους. To Delaware είναι υπεράκτια δικαιοδοσία η οποία 

εξειδικεύεται κυρίως στην τιτλοποίηση. Με τον όρο «τιτλοποίηση» αναφερόμαστε 

στην δραστηριότητα κατά την οποία ένα σύνολο τραπεζικών απαιτήσεων όπως 

ενυπόθηκα δάνεια, καταναλωτικά δάνεια, οφειλές από πιστωτικές κάρτες κλπ., 

ομογενοποιούνται, κατακερματίζονται και πωλούνται ως ένα καινούργιο 

χρηματοπιστωτικό προϊόν. 

Το ενδιαφέρον στα πιο πάνω εμπλεκόμενα κράτη είναι ότι κάτοικοι της μιας 

χώρας προσφεύγουν σε φορολογικό παράδεισο κάποιας άλλης έτσι ώστε να 

αποκρύψουν τα εισοδήματά τους. Έτσι οι Αμερικάνοι πολίτες δεν μπορούν να 

αποταθούν στο Delaware και για το λόγο αυτό πηγαίνουν τα χρήματά τους σε υπε-

ράκτιες τράπεζες στα Cayman. Η κυβέρνηση των Cayman Islands έχει ψηφίσει τον 

νόμο περί «Σχέσεων Εχεμύθειας» σύμφωνα με τον οποίον όχι μόνο η αποκάλυψη 
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τραπεζικών πληροφοριών αλλά και η αίτηση αυτών θεωρείται έγκλημα και 

τιμωρείται με φυλάκιση. Ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε τελευταία το 2009, 

μειώνοντας κατά τι τις ποινές. Επί πλέον, το μητρώο εταιριών των νησιών, μπορεί να 

δημοσιοποιήσει μόνο το όνομα της εταιρίας και την καταστατική της έδρα. Για να 

μπορέσει κάποιος να μάθει τα ονόματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για 

να έχει αντίγραφο του καταστατικού, θα πρέπει να το επιτύχει μόνο μέσω της 

δικαστικής οδού. Τα πράγματα είναι ακόμα πιο περίπλοκα με τα εμπιστεύματα τα 

οποία δεν εγγράφονται καν στα μητρώα εταιριών (Μελάς Δ και Μελάς Κ,2013). 

 

 

3.7 Η Περίπτωση της Ελβετίας 

 

 

Η Ελβετία αποτελεί μια οικοδέσποινα των καλύτερων τραπεζικών υπηρεσιών από 

κάθε άλλο φορολογικό καταφύγιο. Η Ελβετία ανήκει στη λίστα των Τ-7 χωρών λόγω 

της χαμηλής φορολογίας των υπεράκτιων εταιρειών. Υπολογίζεται ότι το 1/3 του 

παγκόσμιου ενεργητικού διακινείται μέσω του Αλπικού χρηματικού παραδείσου. Οι 

Ελβετικές τράπεζες είναι ανυπέρβλητες. Οι λόγοι της μακράς Ελβετικής τραπεζικής 

ιστορίας είναι η ουδετερότητα της χώρας καθώς και η πολιτικοοικονομική της 

σταθερότητα. Οι Ελβετικές τράπεζες είναι διάσημες για την εμπιστευτικότητα τους, 

γεγονός που προσελκύει κεφάλαια από παράνομες δραστηριότητες. Το Ελβετικό 

τραπεζικό σύστημα δεν είναι απλώς ένα τραπεζικό δίκτυο, είναι το επίκεντρο των 

οικονομικών υπηρεσιών, η χώρα οπού όλοι οι επενδυτές βρίσκουν οικονομική υγεία 

(Barber 2006). Το άνοιγμα ενός Ελβετικού τραπεζικού λογαριασμού αποτελεί την 

πρώτη ενέργεια για την είσοδο στο «μαγικό» Ελβετικό κόσμο. Αυτόματα τα 

επενδυμένα κεφάλαια περικλείονται από ένα δίχτυ προστασίας και 

εμπιστευτικότητας. Το νόμισμα που προτιμάται σαφώς είναι το Ελβετικό φράγκο. Εν 

κατακλείδι, τα κεφάλαια προστατεύονται μέσω υπεράκτιων σχημάτων και 

χρηματοοικονομικών εργαλείων που παρέχουν οι Ελβετικές εταιρείες ασφάλισης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 

 

4.1 Ίδρυση και Λειτουργία Υπεράκτιων Εταιρειών 

 

 

Η ίδρυση μίας υπεράκτιας εταιρείας απαιτεί ελάχιστες διατυπώσεις και συνήθως 

αποτελεί απλή διαδικασία που ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Συγκεκριμένα, εξουσιοδοτημένα νομικά ή φυσικά πρόσωπα αναλαμβάνουν τη 

διαδικασία στη χώρα σύστασης, της οποίας οι κανονισμοί πρέπει να τηρηθούν. Σε 

κράτη όπως στα Channel Islands, οι ενδιαφερόμενοι προσλαμβάνουν τοπικά 

λογιστικά ή δικηγορικά γραφεία ως διευθυντές και γραμματείς, τα οποία κατ’ εντολή 

του δικαιούχου (πραγματικού κυρίου-Beneficial Owner) εκδίδουν αποφάσεις, 

πληρεξούσια κ.λ.π. ενώ παράλληλα τηρούν και επίσημους ετήσιους εταιρικούς 

λογαριασμούς τους οποίους καταθέτουν στις αρμόδιες αρχές στα πλαίσια ενός 

αυστηρού νομοθετικού πλαισίου. 

Μέσω των ανωτέρω εξουσιοδοτημένων προσώπων γίνεται η σύσταση και η 

νόμιμη εγγραφή της εταιρείας στο Μητρώο, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις 

οδηγίες και εντολές του πραγματικού δικαιούχου. Σε πρώτη φάση επιλέγεται το 

όνομα της εταιρείας, καταβάλλονται τα τέλη και γίνεται σχεδόν άμεσα η σύσταση 

της. Το όνομα της εταιρείας πριν εγγραφεί, ελέγχεται και στη συνέχεια γίνεται 

αποδεκτό , μόνον σε περίπτωση που δεν έχει ήδη εγγραφεί άλλη εταιρεία με το ίδιο 

όνομα. Το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το οποίο συνέστησε την εταιρεία, φροντίζει να 

καταβάλλονται προς το κράτος στο οποίο έγινε η σύσταση και ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα τα ετήσια τέλη της υπεράκτιας εταιρείας, με σκοπό την διατήρηση της 

νομικής της υπόστασης σύμφωνα με τους νόμους έναντι τρίτων. 

Τα έξοδα ίδρυσης και λειτουργίας διαφέρουν από τη μία υπεράκτια 

δικαιοδοσία στην άλλη. Στο ποσό ίδρυσης πρέπει να συνυπολογίζεται το ετήσιο 

κόστος συντήρησης , καθώς και οι εκάστοτε παροχές, όπως π.χ. η παροχή λογιστικής 

και γραμματειακής υποστήριξης, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, η διάθεση και 

χρήση χώρου. 
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Το καταστατικό των εν λόγω εταιρειών, το οποίο λαμβάνει τη μορφή 

ιδιωτικού συμφωνητικού, βεβαιώνει την ίδρυση της εταιρείας και περιέχει 

πληροφορίες σχετικά με την επωνυμία, τον εταιρικό τύπο και τον τύπο των μετοχών, 

το μετοχικό κεφάλαιο, το μέτοχο ιδρυτή της, το σκοπό ίδρυσής της, τις 

δραστηριότητες που θα αναπτύξει και τα δικαιώματα των μελών της. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι οι ίδιες χώρες σύστασης δεν θέτουν περιορισμούς ως προς το τυπικό 

περιεχόμενο του καταστατικού. Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι ονομαστικό και 

συνήθως έχει εικονικό χαρακτήρα. Είναι σύνηθες να εντάσσεται στην ίδια υπεράκτια 

εταιρεία ένα μόνο περιουσιακό στοιχείο όπως λόγου χάρη ένας τραπεζικός 

λογαριασμός, ένα ακίνητο ή ένα πλοίο, προκειμένου να είναι ευχερής και άμεση η 

μεταβίβαση των μετοχών σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο με τη σύνταξη ενός 

απλού πρακτικού του ΔΣ, συντασσόμενου από το διαχειριστή της. Περαιτέρω, με 

αυτόν τον τρόπο, αποκλείεται ο κίνδυνος απώλειας όλων των περιουσιακών 

στοιχείων της εταιρείας, σε περίπτωση που κάποιο εκ των περιουσιακών της 

στοιχείων κατασχεθεί ή γενικά προκύψει επιχειρηματική αποτυχία. 

Ως προς την έκδοση μετοχών των υπεράκτιων εταιρειών ακολουθείται μία 

ευέλικτη διαδικασία. Εκδίδεται κατά κανόνα μία και μοναδική μετοχή, συνήθως εις 

τον κομιστή, ούτως ώστε ο κάτοχος της μετοχής αυτής να διατηρεί και τον απόλυτο 

έλεγχο της περιουσίας της εταιρείας. Οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα από τον 

εκάστοτε μέτοχο ή κάτοχο. Επί παραδείγματι, αν ο ιδιοκτήτης δεν επιθυμεί να 

εμφανισθεί κατά την μεταβίβαση, εγχειρίζει τη μετοχή στους εκπροσώπους του, που 

αποδεικνύουν ότι εκπροσωπούν το μέτοχο και προβαίνουν μαζί με τα μέλη του ΔΣ 

στη μεταβίβαση. Για λόγους επιδίωξης ανωνυμίας οι μέτοχοι της υπεράκτιας 

εταιρείας δεν είναι μέλη του ΔΣ, ούτε διευθυντές της. Για το σκοπό αυτό διορίζονται 

τυπικά ως διευθυντές φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονται ως 

εκπρόσωποι της υπεράκτιας εταιρείας στις προς τα έξω σχέσεις της και διαχειρίζονται 

τις υποθέσεις της. 

Κατά την ίδρυση μίας υπεράκτιας εταιρείας είναι δέον να λαμβάνονται υπόψη 

ορισμένοι σημαντικοί παράγοντες. Οι ενδιαφερόμενοι, συγκεκριμένα, πρέπει να 

συνεκτιμούν τα έξοδα του σχηματισμού, της διεύθυνσης και της διατήρησης της 

offshore εταιρείας, την ταχύτητα υπό την οποία τα διάφορα έγγραφα ετοιμάζονται και 

παραδίδονται, τις συμβάσεις περί αποφυγής διπλής φορολογίας οι οποίες έχουν 

υπογραφεί μεταξύ του συγκεκριμένου κράτους και των άλλων κρατών με τα οποία η 

offshore εταιρεία θα έρθει σε επαφή κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της, την 
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επικοινωνία και την πολιτική σταθερότητα του κράτους, καθώς και τις αναγκαίες 

πληροφορίες οι οποίες διατηρούνται στα δημόσια αρχεία του συγκεκριμένου κράτους 

και αφορούν τη συγκεκριμένη offshore εταιρεία(Σπυροπούλου,2015). 

 

 

4.2 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Υπεράκτιων Εταιρειών 

 

 

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η σύσταση offshore 

εταιρειών αποτελεί η εξασφάλιση ενός ευνοικού φορολογικού καθεστώτος σε 

σύγκριση με το κράτος οπού οι εν λόγω εταιρείες αναπτύσσουν τις δραστηριότητες 

τους. Με κριτήριο τις φορολογικές διευκολύνσεις που προσφέρονται στις υπεράκτιες 

εταιρείες διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες δικαιοδοσιών: α) οι δικαιοδοσίες με 

μηδενικό φόρο εισοδήματος ή μηδενικό εταιρικό φόρο, β) οι δικαιοδοσίες με 

χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές σε ειδικές κατηγορίες φόρων (π.χ. εταιρικός 

φόρος κερδών) ή και με τη χορήγηση ειδικών φορολογικών προνομίων ως προς 

ορισμένες μορφές εταιρειών και γ) οι δικαιοδοσίες που θεσπίζουν την επιβολή φόρων 

μόνο για τα αμιγώς τοπικά εταιρικά κέρδη, δεδομένου ότι τα κέρδη εκτός 

δικαιοδοσίας φορολογούνται με χαμηλό συντελεστή ή δεν φορολογούνται καθόλου. 

Στην καθιέρωση των φορολογικών προνομίων των υπεράκτιων εταιρειών 

συντελεί και η σύναψη διακρατικών συμβάσεων με αντικείμενο την αποφυγή της 

διπλής φορολόγησης μεταξύ των υπεράκτιων δικαιοδοσιών και των ισχυρών κρατών 

της Ευρώπης και της Αμερικής. Οι επιχειρήσεις προβαίνουν με αυτόν τον τρόπο σε 

έναν ευνοικό φορολογικό σχεδιασμό, μέσω της μεταφοράς κερδών από χώρες με 

υψηλούς φορολογικούς συντελεστές σε δικαιοδοσίες με χαμηλή ή ανύπαρκτη 

φορολόγηση.   

Πέραν των σημαντικών φορολογικών κινήτρων που συνδέονται με τη 

λειτουργία των υπεράκτιων εταιρειών, μια σειρά άλλων προνομίων καθιστούν την 

offshore εταιρεία ένα ιδιαίτερα συμφέρον εταιρικό μόρφωμα διεθνούς διακίνησης 

κεφαλαίων. Η γρήγορη σύσταση με χαμηλό κόστος, ελάχιστο απαιτούμενο εταιρικό 

κεφάλαιο και περιορισμένες διατυπώσεις, η πλήρης ανωνυμία των πραγματικών 

μετόχων, η δυνατότητα σύστασης της εταιρείας με έναν και μοναδικό μέτοχο, η 

αποφυγή της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για επιχειρήσεις που 
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δραστηριοποιούνται και απασχολούν προσωπικό στο εξωτερικό συγκαταλέγονται σε 

αυτά. Περαιτέρω, καθοριστικά κίνητρα για τη διατήρηση του offshore σχήματος 

αποτελούν η αποφυγή δεσμεύσεων ατομικής περιουσίας, με τη διασφάλιση από 

μελλοντικές διεκδικήσεις δανειστών, η πλήρης απαλλαγή του φόρου κληρονομιάς, 

δωρεάς, μεταβίβασης και γονικής παροχής σε περίπτωση διαζυγίου, η αποφυγή 

φόρου τόκων στις καταθέσεις, το τραπεζικό απόρρητο που προστατεύει από 

ελέγχους, καθώς και η ανυπαρξία συναλλαγματικών περιορισμών. 

Ωστόσο, η ίδρυση και λειτουργία μιας υπεράκτιας εταιρείας συνεπάγεται 

ορισμένα μειονεκτήματα που συνδέονται, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο, 

με την εσωτερική έννομη τάξη του κράτους εντός του οποίου αναπτύσσει τις 

δραστηριότητες της. Συγκεκριμένα, ορισμένα κράτη θεσπίζουν περιορισμούς ως προς 

το είδος της ασκούμενης από τις υπεράκτιες εταιρείες επιχείρησης, διενεργούν 

αυστηρότερους ελέγχους, κυρίως όσον αφορά τις τραπεζικές συναλλαγές των εν 

λόγω εταιρειών ή θεσπίζουν απαγορεύσεις σχετικά με τη διατήρηση εργαζομένων και 

τη διεξαγωγή εργασιών στη δικαιοδοσία εντός της οποίας συστάθηκαν. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι υπάρχουν κράτη, εκ των οποίων και η Ελλάδα, τα οποία έχουν 

διαμορφώσει αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο κατά της πρακτικής του φορολογικού 

παραδείσου, το οποίο λειτουργεί αποτρεπτικά ως προς τη δραστηριοποίηση των 

υπεράκτιων σχημάτων εντός της επικράτειας τους, Η καταβολή φόρου 15% επί της 

αντικειμενικής αξίας των ακινήτων που ανήκουν στις εν λόγω εταιρείες και η 

υποχρέωση καταβολής φόρου για τα εικονικά ενοίκια που εισπράττει η υπεράκτια 

εταιρεία από αυτόν που κατοικεί στο ακίνητο (συνήθως είναι ο πραγματικός 

ιδιοκτήτης) αποτελούν μερικά από τα φορολογικά αντικίνητρα ανάπτυξης offshore 

δραστηριοτήτων στον ελλαδικό χώρο. 

 

 

4.3 Μορφές Υπεράκτιων Εταιρειών 

 

 

Οι offshore εταιρείες αναπτύσσουν δραστηριότητες σε διαφορετικούς τομείς της 

παγκόσμιας οικονομίας και εμφανίζονται σε ποικίλες μορφές λαμβάνοντας υπόψη το 

σκοπό της ίδρυσης τους. 
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4.3.1. Εμπορικές Εταιρείες 

 

 

Οι εμπορικές υπεράκτιες εταιρείες αναπτύσσουν δραστηριότητες κατά κύριο λόγο 

στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο. Συγκεκριμένα, μια εμπορική εταιρεία 

εισαγωγών και εξαγωγών ιδρύεται σε offshore περιοχή, λαμβάνει παραγγελίες 

απευθείας από τον πελάτη, αλλά του παραδίδει τα προιόντα απευθείας από τον 

κατασκευαστή ή τον τόπο αγοράς. Η υπεράκτια εμπορική εταιρεία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με σκοπό την αποτελεσματική μεταφορά κερδών από μία 

δικαιοδοσία με υψηλή φορολόγηση σε μία δικαιοδοσία με χαμηλούς φορολογικούς 

συντελεστές. Η υπεράκτια εταιρεία αγοράζει τα προιόντα ή τις υπηρεσίες σε 

σημαντικά διαφορετικές τιμές συγκριτικά με έναν αντιπρόσωπο που είτε έχει είτε δεν 

έχει σχέση με αυτήν και τα μεταπωλεί με κέρδος στην υφιστάμενη ξένη θυγατρική. 

Ακολούθως, η τιμή που πληρώνεται από την ξένη θυγατρική για την αγορά 

αγαθών θα είναι μεγαλύτερη από την τιμή που θα πλήρωνε αν αγόραζε τα αγαθά 

απευθείας και τα κέρδη της θα είναι μειωμένα. Τα κέρδη μιας υπεράκτιας εμπορικής 

επιχείρησης που προήλθαν από την πώληση θα υπόκεινται σε φόρο με ειδικό, 

μειωμένο φορολογικό συντελεστή που θα καταβαλλόταν στο υπεράκτιο οικονομικό  

κέντρο. Με αυτόν τον τρόπο, ένα μέρος του κέρδους που θα αποκόμιζε η ξένη 

θυγατρική μετακυλύετε αποτελεσματικά από τη δικαιοδοσία της ξένης θυγατρικής 

που έχει υψηλό φορολογικό συντελεστή στη δικαιοδοσία χαμηλής φορολόγησης της 

υπεράκτιας εμπορικής εταιρείας(Δουβής,2008). 

 

 

4.3.2. Ναυτιλιακές Εταιρείες 

 

 

Συχνά παρατηρείται η  εγκατάσταση υπεράκτιων εταιρειών με αντικείμενο την 

ποντοπόρο ναυτιλία, τη ναύλωση και την ενοικίαση σκαφών σε διεθνή υπεράκτια 

οικονομικά κέντρα με ευνοικό φορολογικό περιβάλλον. Ένας μεγάλος αριθμός 

διεθνών υπεράκτιων κέντρων προσφέρουν σημαντικά κίνητρα για την εγκατάσταση 

υπεράκτιων ναυτιλιακών εταιρειών στο έδαφός τους, λειτουργώντας τις σημαίες 

ευκαιρίας και δίδοντας, με αυτόν τον τρόπο, τη δυνατότητα σε μία μη μόνιμα 
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εγκατεστημένη εταιρεία να καταχωρήσει ένα πλοίο, χρησιμοποιώντας τη σημαία ενός 

διεθνούς υπεράκτιου οικονομικού κέντρου, με λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις από 

αυτές που θα είχε να αντιμετωπίσει η εταιρεία στη χώρα της. 

Έχοντας ένα πλοίο το οποίο κατέχεται και διαχειρίζεται από μία εταιρεία, τα 

κέρδη που προκύπτουν γενικώς από την υπεράκτια εταιρεία εκτός δικαιοδοσίας θα 

υπόκεινται σε ειδική χαμηλή φορολογική μεταχείριση. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, εντούτοις, οι ειδικοί χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές δεν 

επιβάλλονται σε όλο το εισόδημα που αποκτάται από την υπεράκτια εταιρεία, ενώ 

μέρος του εισοδήματος φορολογείται με πλήρη συντελεστή κατά την πληρωμή του 

δικαιώματος χρήσης της σημαίας και της καταχώρησης. Πέραν τούτων, σημαντικός 

αριθμός υπεράκτιων δικαιοδοσιών διαθέτουν ειδικό νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με 

το ανθρώπινο δυναμικό και την ασφάλεια των πλοίων χρησιμοποιώντας την 

καταχώρηση τους. 

 

 

4.3.3. Εταιρείες Αδειών και Δικαιωμάτων 

 

 

Οι εταιρείες αδειών - δικαιωμάτων (licensing companies) με έδρα ένα διεθνές 

offshore χρηματοικονομικό κέντρο χρησιμοποιούνται με σκοπό τη χορήγηση αδειών 

δικαιωμάτων σε μία ξένη θυγατρική. Οι περιοδικές πληρωμές για το δικαίωμα 

χρήσης βιομηχανικής περιουσίας, όπως είναι τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, τα 

συγγραφικά δικαιώματα, τα σήματα, οι επιστημονικές πληροφορίες ή οι βιομηχανικές 

διαδικασίες, χρησιμοποιούνται από πολλές δικαιοδοσίες σαν ενοίκιο (royalities) που 

είναι έξοδα, τα οποία μειώνουν τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. 

Πληρώνοντας δηλαδή το ποσό των royalities σε μια offshore εταιρεία αδειών-

δικαιωμάτων, τα κέρδη μετακινούνται από την ξένη θυγατρική στην offshore 

εταιρειών αδειών-δικαιωμάτων, η οποία καταβάλλει χαμηλό ή καθόλου φόρο επί των 

royalities που λαμβάνει. Με τη χρήση λοιπόν των εν λόγω εταιρειών επιδιώκεται η 

μετακύλιση κερδών σε μία offshore δικαιοδοσία χωρίς φορολόγηση ή με χαμηλούς 

φορολογικούς συντελεστές(Δουβής,2008). 
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4.3.4. Εταιρείες Επενδύσεων 

 

 

Με τη σύσταση υπεράκτιων εταιρειών επενδύσεων σε προνομιακές υπεράκτιες 

δικαιοδοσίες διευκολύνεται η συγκέντρωση κεφαλαίων, τα οποία μπορούν να 

επενδυθούν ή να κατατεθούν οπουδήποτε στον κόσμο. Ειδικώς, προκειμένου τα 

έσοδα ή οι πληρωτέοι τόκοι που προκύπτουν από τα κεφάλαια αυτά να μη 

φορολογηθούν, υπάρχουν προνομιακά κέντρα οπού τα κεφάλαια μπορούν να 

κατατεθούν είτε σε αφορολόγητους τίτλους (ομόλογα) είτε σε τραπεζικές καταθέσεις, 

όπου ο τόκος καταβάλλεται χωρίς φορολογικές επιβαρύνσεις.  

Με τη χρήση μίας υπεράκτιας εταιρείας επενδύσεων, η οποία έχει συσταθεί 

στην κατάλληλη χώρα, επιδιώκεται η αποτελεσματική επένδυση των 

προαναφερόμενων εσόδων σε χώρες υψηλής φορολόγησης, υπό τον όρο ότι αυτές 

έχουν συνάψει ευνοικές φορολογικές συνθήκες με Διεθνή Offshore 

Χρηματοοικονομικά Κέντρα. Οι εν λόγω επενδύσεις μπορούν να λάβουν ποικίλες 

μορφές όπως ανώνυμα χρεόγραφα, Swiss annuities (τύπος ασφάλειας ή επένδυσης με 

τακτικό ετήσιο εισόδημα) ή Swaps επιτοκίων και νομισμάτων. 

 

 

4.3.5. Εταιρείες Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

Η λειτουργία μίας εταιρείας παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αποτελεί 

εργαλείο διοχέτευσης δανείων σε μία ξένη θυγατρική εταιρεία. Ο μόνος φόρος που 

επιβάλλεται στις πληρωμές τόκων από μία εταιρεία που λειτουργεί σε ξένη χώρα 

προς τη συνδεδεμένη εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που εδρεύει 

στο Διεθνές offshore Χρηματοοικονομικό Κέντρο είναι κατά κανόνα οι 

παρακρατούμενοι φόροι.  

Η πρακτική της λειτουργίας μίας εταιρείας παροχής χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών με έδρα μία υπεράκτια δικαιοδοσία, με σκοπό τη χρηματοδότηση των 

δραστηριοτήτων μίας ξένης θυγατρικής, προσφέρει τη δυνατότητα να διοχετευθούν 

κέρδη από την ξένη θυγατρική, η οποία υπάγεται σε δικαιοδοσία με υψηλό 

φορολογικό συντελεστή, στην υπεράκτια δικαιοδοσία με μειωμένο φορολογικό 
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συντελεστή. Ως εκ τούτου, ο τόκος και οι αποπληρωμές του δανείου προς την 

offshore εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μειώνουν σημαντικά το 

φορολογητέο εισόδημα της ξένης θυγατρικής. 

 

 

4.3.6. Εταιρείες Συμμετοχών 

 

 

Η διατήρηση υπεράκτιων εταιρειών υπό την μορφή των εταιρειών συμμετοχών 

συνεπάγεται μία σειρά φορολογικών προνομίων που προσφέρονται από ορισμένα 

υπεράκτια χρηματοοικονομικά κέντρα. Ειδικώς, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, με τη 

λειτουργία των offshore εταιρειών συμμετοχών επιτυγχάνεται αναβολή του φόρου επί 

των μερισμάτων, αναβολή της πληρωμής του φόρου στα κεφαλαιακά κέρδη και 

απουσία συναλλαγματικών ελέγχων. 

 

 

4.3.7. Εμπιστεύματα 

 

 

Ο θεσμός των εμπιστευμάτων (trust) αποτελεί αγγλική επινόηση και έχει αναδειχθεί 

ως πρακτική για την προστασία περιουσιακών στοιχείων. Ειδικότερα, το offshore 

trust λειτουργεί στο πλαίσιο των όρων της συστατικής πράξης του εμπιστεύματος 

(trust deed). Οι συμβαλλόμενοι είναι ο διαθέτης (settlor) που μεταφέρει τα 

περιουσιακά στοιχεία στο trust , οι trustees (διαχειριστές) , οι οποίοι διοικούν το trust, 

ο θεματοφύλακας (custodian) και οι δικαιούχοι (beneficiaries) που λαμβάνουν τα 

οφέλη των περιουσιακών στοιχείων. 

Το trust δεν θεωρείται νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να κατέχει περιουσία, ενώ 

τα περιουσιακά στοιχεία του είναι εκχωρημένα στους διαχειριστές, οι οποίοι μπορεί 

να είναι ιδιώτες ή εταιρείες. Για αυτόν τον λόγο, χαρακτηρίζεται ως ένα είδος «αργής 

δωρεάς» από τον παρέχοντα τα κεφάλαια (settlor) στους δικαιούχους. Ο παρέχων τα 

κεφάλαια σε πολλές περιπτώσεις είναι και ο δικαιούχος, ενώ οι διαχειριστές είναι 

αυτοί που φροντίζουν για τη δωρεά και συνήθως πληρώνονται για αυτό. Τα 

περιουσιακά στοιχεία του trust μπορεί να έχουν τη μορφή μετρητών, ακίνητης 
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περιουσίας, επενδύσεων και ασφαλιστικών πολιτικών και τίθενται υπό τον έλεγχο 

των διαχειριστών, οι οποίοι ενεργούν ως επιστάτες διαχειριστές με ειδικά καθήκοντα. 

Η φορολόγηση του trust εξαρτάται από τη νομική δικαιοδοσία του trust, τις 

χώρες στις οποίες βρίσκονται τα κεφάλαια, καθώς και τους τόπους κατοικίας του 

διαθέτη, των διαχειριστών και των δικαιούχων. Όλα τα κράτη που χαρακτηρίζονται 

ως «φορολογικοί παράδεισοι» εντάσσουν τα trust στο σύστημα τους, ανεξάρτητα αν 

στηρίζονται στο εθιμικό δίκαιο ή όχι. Αντιθέτως, τα κράτη που βασίζονται στο 

Μουσουλμανικό δίκαιο, τα πρώην κομμουνιστικά κράτη και οι χώρες που βασίζονται 

στο αστικό δίκαιο δεν αναγνωρίζουν τα trust. 

Περαιτέρω, η επιλογή του σωστού διαχειριστή, η υπογραφή ενός άρτια 

δομημένου συμβολαίου, καθώς και η επιλογή της κατάλληλης υπεράκτιας 

δικαιοδοσίας αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για τη σύσταση ενός trust. Η εταιρεία 

διαχείρισης ή η εταιρεία από την οποία εξουσιοδοτείται ο διαχειριστής που θα 

χρησιμοποιηθεί πρέπει να επιλέγουν με κριτήριο την ακεραιότητα και τη σχέση 

κόστους και αποτελεσματικότητας. Η δικαιοδοσία του υπεράκτιου 

χρηματοοικονομικού κέντρου πρέπει να είναι διαχρονικά σταθερή, ούτως ώστε να 

είναι μειωμένος ο κίνδυνος πολιτικών αναταραχών ή απαλλοτρίωσης των 

περιουσιακών στοιχείων που έχουν μεταφερθεί στο trust. Πολλές εταιρείες που 

παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης, προσφέρουν εναλλακτικά σχέδια προστασίας των 

περιουσιακών τους στοιχείων και επιτρέπουν στο trust και στα περιουσιακά τους 

στοιχεία να μεταναστεύουν τάχιστα σε περίπτωση εκδήλωσης πολιτικής αναταραχής 

στη συγκεκριμένη περιοχή δικαιοδοσίας του υπεράκτιου κέντρου. 

Σε μεγάλο αριθμό υπεράκτιων χρηματοοικονομικών κέντρων η υποχρέωση 

δημοσιοποίησης στοιχείων είναι ελάχιστη. Η χρήση ενός trust σε ένα υπεράκτιο 

χρηματοοικονομικό κέντρο επιτρέπει επίσης τη συγκέντρωση κεφαλαίου. Ορισμένα 

υπεράκτια κέντρα δεν απαιτούν από τους διαχειριστές να διανέμουν το εισόδημα του 

trust στους δικαιούχους αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο τη μεταφορά εισοδήματος 

από το trust στον δικαιούχο που κατοικεί σε κράτος με υψηλό φορολογικό 

συντελεστή. 

Εν κατακλείδι, τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ο θεσμός του trust 

συνίστανται στο νομικό διαχωρισμό του πραγματικού δικαιούχου από την περιουσία 

του και τη συνακόλουθη απαλλαγή του από την υποχρέωση απόδοσης των 

αναλογούντων φόρων, στην ενίσχυση της ανωνυμίας και της μυστικότητας των 

ιδρυτών και δικαιούχων λόγω της απουσίας διατυπώσεων δημοσιότητας και τους 
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διεθνούς χαρακτήρα του εν λόγω μορφώματος που καθιστά ακόμα δυσχερέστερο τον 

έλεγχό του (Δουβής,2008). 

 

 

4.3.8. Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών 

 

 

Η ίδρυση κεντρικών γραφείων Διοίκησης σε ένα υπεράκτιο χρηματοοικονομικό 

κέντρο αποτελεί μία πρακτική μεταφοράς κερδών, κατά την οποία οι δραστηριότητες 

της Διοίκησης και Διαχείρισης ανατίθενται στην εταιρεία Διαχείρισης, η οποία 

αμείβεται με ποσοστό επί των επιπλέον εσόδων που εξοικονομεί για τον όμιλο, μέσω 

της μεταφοράς ορισμένων κερδών από τις ξένες θυγατρικές που υπάγονται σε 

δικαιοδοσίες με υψηλή φορολογία προς τις υπεράκτιες δικαιοδοσίες με χαμηλούς 

φορολογικούς συντελεστές. Για τη διενέργεια των ως άνω διοικητικών και 

διαχειριστικών λειτουργιών σε ένα διεθνές υπεράκτιο χρηματοοικονομικό κέντρο δεν 

απαιτείται το νομικό πρόσωπο που συστήνεται να έχει μόνιμη εγκατάσταση στο 

συγκεκριμένο υπεράκτιο κέντρο και κατά συνέπεια αυτές υπάγονται στους ειδικούς 

μειωμένους φορολογικούς συντελεστές των υπεράκτιων εταιρειών. 

 

 

4.3.9. Τραπεζικές Εταιρείες 

 

 

Κατά τα τελευταία έτη πολλά τραπεζικά ιδρύματα σε υπεράκτιες δικαιοδοσίες έχουν 

καθιερωθεί ως φορολογικά καταφύγια. Πολλά από τα ιδρύματα αυτά είναι θυγατρικές 

μεγάλων διεθνών τραπεζών. Το μεγάλο τους πλεονέκτημα έγκειται στο ότι 

καταβάλλουν τόκους απαλλαγμένους από παρακράτηση φόρου. Πέραν τούτου, τα εν 

λόγω ιδρύματα ασχολούνται με διεθνή χρηματοδότηση από προνομιακά υπεράκτια 

κέντρα, η οποία δεν υποβάλλεται σε συναλλαγματικούς ελέγχους. Τα προνομιακά 

τραπεζικά ιδρύματα χρησιμοποιούνται επίσης από μικρότερες επιχειρήσεις και σε 

ορισμένες περιπτώσεις από ιδιώτες ως κέντρα διαχείρισης των διαθεσίμων κεφαλαίων 

των πελατών τους. 
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4.3.10. Δομές Nominee 

 

 

Μέσω της δομής nominee, ή, άλλως, εταιρεία «αντιπροσώπου», μία εγχώρια εταιρεία 

(onshore)  επενδύει χρήματα σε offshore εταιρεία. Η δυσκολία σχετικά με τις 

διαδικασίες φορολογικού σχεδιασμού έγκειται στο ότι τα τιμολόγια των υπεράκτιων 

εταιρειών εμφανίζονται στους λογαριασμούς του ιδιοκτήτη και υπάρχουν συχνά 

αντιρρήσεις πελατών, οι οποίοι δεν επιθυμούν να είναι εμφανής η συναλλαγή τους με 

μία υπεράκτια εταιρεία. Σε αυτήν την περίπτωση παρεμβάλλεται η δομή nominee και 

οι αντίστοιχες συναλλαγές διενεργούνται μέσω μίας onshore εταιρείας. 

 

 

4.3.11. Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών 

 

 

Ακόμα μία συνήθη πρακτική αποτελεί η εκχώρηση από τα άτομα που λαμβάνουν 

υψηλές αμοιβές των δικαιωμάτων τους επί των αμοιβών αυτών σε μία υπεράκτια 

εταιρεία. Με αυτόν τον τρόπο, η υπεράκτια εταιρεία απαλλάσσεται από την οφειλή 

φόρου επί των κερδών της , τα οποία μπορούν να επενδυθούν από συνθήκες 

μηδενικής φορολογίας και οι αντίστοιχες πληρωμές προς  τους ενδιαφερόμενους 

πραγματοποιούνται έτσι ώστε να μειώνονται οι φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 

 

4.3.12. Εταιρείες Ασφαλειών 

 

 

Σημαντικός αριθμός διεθνών οργανισμών έχει αναπτύξει την πρακτική συνδυασμού 

ενός υφιστάμενου trust, το οποίο δεν αποτελεί νέο offshore προϊόν, με μία πολιτική 

ασφάλισης, επίσης όχι νέο onshore προϊόν. Ειδικώς, συμβόλαια ασφάλισης 

προσφέρονται από επιλεγμένες μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες διατηρούν 

την έδρα τους τόσο onshore όσο και offshore. Τα οφέλη που προκύπτουν από μία 

πολιτική ασφάλιση ζωής ποικίλλουν: μία onshore πλευρά παρουσιάζεται με τα οφέλη 

μίας offshore, γίνεται χρήση ενός σημαντικού εργαλείου διεθνούς φορολογικού 



37 

 

σχεδιασμού αλλά και μίας εναλλακτικής μορφής εταιρείας καταπιστεύματος, ενώ, 

παράλληλα, προσφέρεται η δυνατότητα εξαφάνισης περιουσιακών στοιχείων πριν την 

άφιξη σε μία νέα χώρα και, εν τέλει, η ευκολία διοχέτευσης εισοδήματος σε ένα 

ελεύθερο φορολογικό καθεστώς. 

 

 

4.3.13. Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης 

 

 

Πρόκειται για τις λεγόμενες Limited Liability Companies (LLCs), οι οποίες είναι 

διαθέσιμες σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ. Οι εταιρείες αυτές δεν έχουν ούτε 

μετόχους ούτε διευθύνοντες συμβούλους, καθώς οι αντίστοιχες εξουσίες ανατίθενται 

στα μέλη και όπου απαιτείται στα Διευθυντικά στελέχη. Οι LLCs διαθέτουν 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και διακρίνονται από τις λεγόμενες 

εταιρείες LTD. 

 

 

 

4.3.14. Εταιρείες Υβρίδια 

 

 

Πρόκειται για εταιρείες οι οποίες προέρχονται από το συνδυασμό παραδοσιακών 

δομών εταιρειών. Συγκεκριμένα, αν λάβουμε ως παράδειγμα την εμπορική 

επιχείρηση, αυτή μπορεί να έχει τη μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, στην 

οποία μία ομάδα ατόμων συνέρχονται ως εταίροι και καθένας από αυτούς 

συνεισφέρει ένα ποσό χρημάτων έναντι ενός μεριδίου στην εταιρεία. Από τη στιγμή 

που θα εισφερθούν τα χρήματα, ανήκουν πλέον στην εταιρεία, η οποία τα 

χρησιμοποιεί σε συγκεκριμένη δραστηριότητα με σκοπό να δημιουργήσει κέρδος το 

οποίο τελικά θα επιστραφεί στους εταίρους. 

Εκτός από εμπορικές επιχειρήσεις υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός 

επιχειρήσεων που δημιουργούνται για άλλους σκοπούς και όχι εμπορικούς, όπως επί 

παραδείγματι, η εταιρεία παροχής εγγυήσεων, η οποία συναντάται στη δικαιοδοσία 

του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εν λόγω εταιρεία παρουσιάζει τη δομή της 
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προαναφερθείσας εμπορικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, με τη διαφορά ότι οι 

εταίροι δεν είναι υποχρεωμένοι να συνεισφέρουν κεφάλαια κατά την ίδρυση, 

εγγυώνται, ωστόσο, ότι θα συνεισφέρουν ένα ποσό χρημάτων όταν η εταιρεία 

αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας. 

Ο συνδυασμός των δύο αυτών εταιρειών μπορεί να δημιουργήσει μία 

εμπορική ή μη εμπορική οντότητα, την εταιρεία υβρίδιο. Ο ακριβής ορισμός της 

εταιρείας υβρίδιο είναι «εταιρεία περιορισμένης εγγύησης, η οποία έχει εταιρικό 

κεφάλαιο». Επιπρόσθετα, για τη δημιουργία αυτής της δομής είναι δέον να 

εξασφαλισθεί ότι δεν υφίσταται καταστρατήγηση κάποιας φορολογικής ή anti-

avoidance νομοθεσίας στη δικαιοδοσία της κατοικίας διαμονής ή λειτουργίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

 

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Ν.3091/2001, αλλά και τη διάταξη της 

παραγράφου 7 του άρθρου 5 του νόμου αυτού, ως εξωχώρια εταιρία εννοείται η 

εταιρία που έχει την έδρα της σε αλλοδαπή χώρα και με βάση τις διατάξεις της οποίας 

δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε άλλες χώρες και απολαμβάνει ιδιαίτερα ευνοικής 

μεταχείρισης. Ο Α.Ν. 89/1967 ΄΄περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών 

εμποροβιομηχανικών εταιριών΄΄ είχε προσπαθήσει να ρυθμίσει τη λειτουργία 

επιχειρήσεων των οποίων το αντικείμενο ήταν εκτός Ελλάδος. Στη χώρα μας 

δραστηριοποιούνται 231 αλλοδαπές εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις βάσει του 

Α.Ν.89/167. Με το νόμο 3427/2005 τροποποιήθηκε ο Α.Ν.89/1967 και έδινε τη 

δυνατότητα να υπαχθούν στις διατάξεις του οι υφιστάμενες εμποροβιομηχανικές 

επιχειρήσεις αλλά και νέες επιχειρήσεις με την προϋπόθεση ότι δραστηριοποιούνται 

αποκλειστικά στην παροχή συντονιστικών-διοικητικών υπηρεσιών σε συνδεδεμένες 

με αυτές εκτός Ελλάδας επιχειρήσεις. Περαιτέρω με το άρθρο 109 παρ.1 του 

Ν.3232/2004 ορίζεται ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος των αλλοδαπών 

εταιριών για το οικονομικό έτος 2015 σε 26%. Ο συντελεστής αφορά εισοδήματα που 

υποβάλλονται με τη φορολογική δήλωση της υπεράκτιας εταιρίας και όχι σε 

περιπτώσεις παρακράτησης φόρου με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Εν 

κατακλείδι, αξίζει να αναφερθεί ότι ο αριθμός των υπεράκτιων εταιριών σύμφωνα με 

τα τελευταία στοιχεία του ΣΔΟΕ ανέρχεται σε 18.310 επιχειρήσεις εκ των οποίων οι 

9.500 δραστηριοποιούνται στο Λεκανοπέδιο. Από αυτές οι 1.000 θεωρούνται 

«εταιρίες- φαντάσματα», καθώς δεν έχουν δηλώσει εκπρόσωπο και δεν διαθέτουν 

ΑΦΜ. Το 2012 υποβλήθηκαν από νομικά πρόσωπα 3.391 δηλώσεις ειδικού φόρου 

επί ακινήτων (ΕΦΑ), εκ των οποίων φορολογητέες ήταν οι 30 με συνολικό φόρο 

8.490.077 ευρώ (Μελάς Δ και Μελάς Κ.,2013).  
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5.2 Η Φορολογία των Μερισμάτων στην Ελληνική Νομοθεσία 

 

 

Στην Ελλάδα, μετά από την εφαρμογή του Ν.2065/1992, δεν υφίσταται φορολόγηση 

των διανεμόμενων μερισμάτων των ημεδαπών Α.Ε. σε επίπεδο μετόχου, αλλά η 

φορολογική υποχρέωση εξαντλείται με τη φορολόγηση των συνολικών 

φορολογητέων κερδών του νομικού προσώπου. Να σημειωθεί ότι ακόμα και στην 

περίπτωση των υπεράκτιων εταιριών, δεν υφίσταται παρακράτηση φόρου στα 

διανεμόμενα μερίσματα. 

 

 

5.3 Φορολογία Εισοδήματος από Ακίνητα 

 

 

Η απόκτηση ακινήτου στην Ελλάδα δεν δημιουργεί μόνιμη εγκατάσταση για μία 

υπεράκτια εταιρία. Επίσης η υπεράκτια εταιρία στην Ελλάδα δεν μπορεί να 

πραγματοποιήσει αποσβέσεις στα κτίσματα των ακινήτων της, αλλά λογίζεται ως 

φυσικό πρόσωπο και εκπίπτει τα πάγια ποσοστά του άρθρου 23 του Ν.2238/1994. Η 

υπεράκτια εταιρία έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τα εισοδήματα από τα 

ακίνητα που κατέχει και σε περίπτωση πωλήσης ακινήτου η τύχον υπεράξια 

φορολογείται με 26%.Διαφορετική είναι η περίπτωση που η υπεράκτια εταιρία 

οικοδομήσει η ίδια το κτίσμα και το πουλήσει στην συνέχεια. Σε αυτήν την 

περίπτωση αποκτά μόνιμη εγκατάστασης, υποχρεούται σε έναρξη επιχείρησης με 

διπλογραφικά βιβλία. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός της μεταβίβασης του 

ακινήτου από τον πραγματικό κύριο. Η μεταβίβαση πραγματοποιείται με την 

παράδοση των μετοχών της εταιρίας και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η καταβολή 

φόρου μεταβίβασης ακινήτων σε ποσοστό 8% & 10%.Με αυτήν την διαδικασία 

αποφεύγεται και η πληρωμή φόρου κληρονομιάς ή δωρεάς, σε περίπτωση 

μεταβίβασης λόγω δωρεάς ή κληρονομιάς (Μελάς Δ και Μελάς Κ.,2013).  
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5.4 Υπερτιμολογήσεις και Υποτιμολογήσεις Αγαθών και Υπηρεσιών 

 

 

Ένας βασικός λόγος χρήσης των υπεράκτιων εταιρειών είναι η ανάμιξη τους στο 

διεθνές εμπόριο και η εφαρμογή τεχνικών transfer pricing. Με τον προηγούμενο όρο 

υποδηλώνεται ότι μία συναλλαγή μεταξύ δύο επιχειρήσεων διαφορετικών κρατών δεν 

πραγματοποιείται κατευθείαν, αλλά μέσω μιας τρίτης επιχείρησης που εδρεύει σε μία 

υπεράκτια δικαιοδοσία. Όταν πρόκειται για εισαγωγή, η χρήση της ενδιάμεσης 

υπεράκτιας εταιρείας εξυπηρετεί λόγους υπερτιμολόγησης των αγαθών με σκοπό την 

αύξηση του κόστους αγοράς  και τελικά τη μείωση του μικτού κέρδους. Φυσικά η 

επιπλέον διαφορά μεταξύ αγοραίας τιμής και τιμής πώλησης από την υπεράκτια 

επιχείρηση θα εμφανισθεί ως κέρδος στην υπεράκτια δικαιοδοσία αλλά θα 

φορολογηθεί με εξαιρετικά μικρό φορολογικό συντελεστή. Επί πλέον τα κέρδη με τη 

μορφή μερισμάτων από την υπεράκτια εταιρεία μπορούν να παραμείνουν στην 

αλλοδαπή ή να εισαχθούν ως συνάλλαγμα. Στην περίπτωση της εξαγωγής , η χρήση 

της ενδιάμεσης υπεράκτιας ενδιάμεσης εταιρείας εξυπηρετεί λόγους 

υπερτιμολόγησης των αγαθών με σκοπό τη μείωση της αξίας των πωλήσεων και εν 

τέλει τη μείωση του μικτού κέρδους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και σε αυτήν την 

περίπτωση η αύξηση του μικτού κέρδους θα φορολογηθεί στο όνομα της υπεράκτιας 

εταιρείας με ευνοικό συντελεστή. Εν κατακλείδι, η τεχνική του transfer pricing 

στοχεύει στη μετακίνηση των φορολογικών κερδών σε υπεράκτιες δικαιοδοσίες με 

χαμηλό φορολογικό συντελεστή και πλήθος άλλων πλεονεκτημάτων όπως 

δυνατότητα κατάθεσης σε λογαριασμούς προστατευόμενους από το τραπεζικό 

απόρρητο και επανατοποθέτησης στην αλλόδαπη. Στην Ελληνική επικράτεια ένα οι 

φορολογικές αρχές  καταφέρουν να αποδείξουν βάσει στοιχείων ότι το τίμημα που 

συμφωνήθηκε με την αλλοδαπή συγγενή εταιρία είναι αδικαιολογήτως και 

καταφανώς μικρότερο ή μεγαλύτερο οι τυχόν διαφορές μεταφέρονται κανονικά στα 

λογιστικά βιβλία. 
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5.5 Royalities 

 

 

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω η χρήση των offshore εταιριών για 

εκμετάλλευση πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων είναι αρκετά 

διαδεδομένη. Σε αυτές τις περιπτώσεις η επιβολή του φόρου είναι δυσχερής και για 

αυτόν το λόγο έχει θεσπιστεί ειδικός τρόπος φορολογίας των εισοδημάτων αυτών. Ο 

φόρος είναι παρακρατούμενος και υπολογίζεται κατ΄ αποκοπή στις αποζημιώσεις, 

αμοιβές και δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις. Η 

παρακράτηση ενεργείται από τον υπόχρεο για την καταβολή επί του ακαθαρίστου 

ποσού της αποζημίωσης, αμοιβής ή δικαιώματος και βαρύνει τον δικαιούχο της με 

συντελεστή 25%. Με την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική 

υποχρέωση. 

 

 

5.6 Μελέτες και Διεξαγωγή ερευνών 

 

 

Κατά το άρθρο 13 παρ.7 του Ν.2238/1994, «υπεράκτιες εταιρίες, χωρίς μόνιμη 

εγκατάσταση στην Ελλάδα, που αναλαμβάνουν στην Ελλάδα κατάρτιση μελετών και 

σχεδίων ή τη διεξαγωγή ερευνών τεχνικής, οικονομικής ή επιστημονικής γενικά 

φύσεως, ανεξάρτητα αν αυτές εκπονούνται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή την 

επίβλεψη και συντονισμό εκτέλεσης τεχνικών έργων που πραγματοποιούνται από 

τρίτους στην Ελλάδα ή την παροχή επιστημονικής φύσεως συμβουλών προς τον 

κύριο του εκτελούμενου στην Ελλάδα τεχνικού έργου, υποβάλλονται σε φόρο με 

συντελεστή 25%, υπολογιζόμενο επί της συνολικής ακαθάριστης αμοιβής τους. Ο 

φόρος αυτός παρακρατείται από τον υπόχρεο για την καταβολή της αμοιβής» 

 

 

5.7 Εταιρίες Holding-Εισόδημα από Μεταβίβαση Μετοχών 

 

 

Σε μεταβιβάσεις μετοχών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική 
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επικράτεια στην περίπτωση που αυτές ανήκουν σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες 

(holding companies) κατά το άρθρο 13 παρ.2 Ν.2238/1994 όπως τροποποιήθηκε με 

το Ν.4110/2013, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20% η υπεραξία που 

προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιριών μη εισηγμένων 

στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που αποκτούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 

αλλοδαπά. Για τον υπολογισμό της υπεραξίας αφαιρείται το κόστος απόκτησης των 

μεταβιβαζόμενων μετοχών από την κατώτατη πραγματική αξία που έχουν αυτές κατά 

τον χρόνο μεταβίβασης. 

 

 

5.8 Φορολογία Καταβαλλόμενων Τόκων σε Αλλοδαπές Εταιρείες 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 2 του Ν.2238/1994 όταν ο δικαιούχος του 

εισοδήματος από τόκους είναι αλλοδαπή εταιρία, χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην 

Ελλάδα, παρακρατείται φόρος από την καταβάλλουσα εταιρία με συντελεστή 33% 

και η αλλοδαπή εταιρία δεν υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση για το εισόδημα αυτό. 

 

 

5.9 Ειδικός Φόρος επί των Ακινήτων 

 

 

Με τις διατάξεις των άρθρων 15 ως 18 του Ν.3091/2002 όπως τροποποιήθηκαν με το 

άρθρο 57 παράγραφος 1 του Ν.3842/2010, επιβλήθηκε ειδικός φόρος 15% επί της 

αξίας των ακινήτων που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν σε εταιρίες κατά 

πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επί των οποίων έχουν εμπράγματα δικαιώματα επικαρπίας, 

που αποσκοπεί στη δημιουργία αντικινήτρων και στην πάταξη της φοροαποφυγής, 

που παρατηρείται συνήθως σε ακίνητα που ανήκουν σε αλλοδαπές εταιρείες, οι 

οποίες δεν έχουν καμία δραστηριότητα στη χώρα της έδρας τους αλλά ούτε και στη 

χώρα που βρίσκονται τα ακίνητα  τα οποία κατέχουν. Η αγοραία αξία των ακινήτων 

των υπεράκτιων εταιριών στην Ελλάδα μέχρι την εφαρμογή του αρχικού νόμου 

3091/2002 κυμαίνοταν περίπου στα 2,93 δις ευρώ. Με το νόμο του 2002 η υπεράκτια 

εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει ως φόρο όλη την αξία του ακινήτου σε χρονικό 
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φάσμα τριάντα τριών ετών ενώ με την εφαρμογή του Ν3842/2010, το ελληνικό 

δημόσιο ουσιαστικά «απαλλοτριώνει» το ακίνητο σε μία εξαετία. 

 

 

5.9.1. Εξαιρέσεις από τον Ειδικό Φόρο 

 

 

Από την υποχρέωση καταβολής του φόρου εξαιρούνται, ανεξάρτητα από τη 

χώρα στην οποία έχουν την έδρα τους, σύμφωνα με το καταστατικό τους: 

 Εταιρίες των οποίων οι μετοχές βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε 

οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά 

 Εταιρίες οι οποίες έχουν και άλλα ακαθάριστα έσοδα στην Ελλάδα τα 

οποία είναι μεγαλύτερα των ακαθαρίστων εσόδων από ακίνητα 

 Ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν.89/1967 με τις μετέπειτα 

τροποποιήσεις του καθώς και πλοιοκτήτριες εταιρίες εμπορικών πλοίων 

για ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες 

για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών 

 Εταιρίες που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε οργανισμούς 

Δημοσίου Δικαίου 

 Εταιρίες οι οποίες ανεγείρουν κτίρια που πρόκειται να 

ιδιοχρησιμοποιηθούν για την άσκηση βιομηχανικής, εμπορικής, 

τουριστικής επιχείρησης ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων 

εσόδων τους στην Ελλάδα και για διάστημα επτά ετών από την έκδοση 

της αρχικής οικοδομικής άδειας (Μελάς Δ και Μελάς Κ.,2013).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 

 

6.1 Εισαγωγή στην Έννοια του Όρου «Ξέπλυμα Χρήματος» 

 

 

Ο όρος «μαύρο» ή «βρώμικο» χρήμα χρησιμοποιείται ανεπίσημα για τον 

χαρακτηρισμό χρηματικών ποσών που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, 

όπως ναρκωτικά, εμπόριο όπλων, παράνομες προμήθειες και κάθε άλλου τύπου 

παράνομες συναλλαγές. Η νομιμοποίηση τέτοιων εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες καλείται «ξέπλυμα χρήματος». Το ξέπλυμα χρήματος δημιουργήθηκε 

ως φαινόμενο με διεθνιστικά χαρακτηριστικά. Στην διεθνοποίηση του φαινομένου 

διαδραμάτισε σημαίνοντα ρόλο το γενικότερο οικονομικό πλαίσιο που επικράτησε, 

μέσω του ανοίγματος των αγορών και της εξάλειψης των κεφαλαιακών ελέγχων. 

Ευνόητη είναι η διαπίστωση, ότι για την αντιμετώπιση του φαινομένου δεν αρκούν οι 

εθνικές δράσεις αλλά είναι αναγκαία η διεθνής ανάληψη πρωτοβουλιών. Η 

ποσοτικοποίηση του φαινομένου είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια αλλά 

βάσει ερευνών των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το 

ύψος του ξεπλύματος υπολογίζεται στο 2% με 5% του Παγκόσμιου ΑΕΠ 

(Palan,2006). Αναλύοντας την διαδικασία του ξεπλύματος, διακρίνονται τρία σκέλη: 

η καταστολή, η πρόληψη και ο ρόλος του τραπεζικού τομέα. Όσον αφορά την 

καταστολή, ο στόχος είναι η παραδειγματική τιμωρία των εμπλεκόμενων προσώπων 

ενώ στον τομέα της πρόληψης η στόχευση αφορά το πλαίσιο λειτουργίας και 

διαφάνειας των χρηματοπιστωτικών φορέων. 

Κατά τους Μεσαιωνικούς χρόνους, η Καθολική εκκλησία απαγόρευσε την 

τοκογλυφία καθιστώντας την όχι μόνο ένα είδος εγκλήματος αλλά και θανάσιμο 

αμάρτημα, αναγκάζοντας τους τοκογλύφους να επινοήσουν τεχνικές συγκάλυψης των 

εσόδων τους. Αυτή η εξαπάτηση μπορούσε να επιτευχθεί εμφανίζοντας τους τόκους 

ως αντιστάθμιση κινδύνου για συναλλαγές με πελάτες μακρινών αποστάσεων. Ο όρος 

ξέπλυμα χρήματος φαίνεται να έχει επινοηθεί στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1920, όταν 
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οι συμμορίες των δρόμων θα επιδιώξουν να εμφανίσουν ως νόμιμη την προέλευση 

των χρημάτων τους. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, προσέφυγαν στο λιανικό 

εμπόριο και στην παροχή υπηρεσιών, παρουσιάζοντας τα χρήματα ως προιόν των 

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Οι πιο δημοφιλείς πρακτικές ήταν τα πλυντήρια 

ρούχων και αυτοκινήτων. Έτσι προέκυψε ο όρος του ξεπλύματος χρήματος. Ανάμεσα 

στους αρχικούς θιασώτες των ανωτέρω τεχνικών συγκαταλέγονται ο Al Capone και ο  

Meyer Lansky. Το φαινόμενο του ξεπλύματος συναντάται και στο σκάνδαλο του 

Watergate επί προεδρίας Nixon, όπου σημαντικά κεφάλαια από παράνομες χορηγίες, 

επαναπατρίζονταν στις ΗΠΑ μέσω της Κολομβίας. Στους κόλπους της Ευρωπαικής 

Ένωσης, το ξέπλυμα χρήματος ορίζεται «ως η διαδικασία με την οποία τα παράνομα 

έσοδα καθαρίζονται με σκοπό την απόκρυψη των παράνομων πηγών τους». 

 

 

6.2  Κύκλος του Ξεπλύματος  

 

 

Η διαδικασία ξεπλύματος χρήματος αφορά την διαδικασία με την οποία 

αποκρύπτεται ή μεταμφιέζεται η παράνομη προέλευση των χρημάτων με σκοπό την 

εμφάνισή τους ως νόμιμα  και καταλήγει όταν αυτά τα κεφάλαια μπορούν πλέον να 

χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι αναρίθμητες  

και πολύπλοκες. Παρά την απίστευτη ποικιλία μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ο σκοπός αυτός 

επιτυγχάνεται συνήθως σε τρία τεχνικά στάδια, καθένα από τα οποία έχει τα δικά του 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τα στάδια αυτά μπορεί να εμφανίζονται το ένα μετά το 

άλλο ή μπορεί να επικαλύπτονται ή να συμπίπτουν χρονικά και λειτουργικά ή να 

χαρακτηρίζονται από διαφορετικές ακολουθίες και παραλλαγές (Τραγάκης 1996). 

 

 

6.2.1. Τοποθέτηση 

 

 

Όταν τα παρανόμως αποκτηθέντα κεφάλαια εισάγονται για πρώτη φορά στην 

οικονομία, σε μια προσπάθεια να απομακρυνθούν τα έσοδα από την πηγή και να 
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τοποθετηθούν μακριά από την έρευνα και τον εντοπισμό των αρχών, 

συγκεντρώνοντας τα σε περιοχές που είναι ευκολότερο να διαστρεβλώσουν την πηγή 

τους. Αυτό συμβαίνει όταν επενδύονται σε άλλα αγαθά, είτε με την κατάθεση 

μετρητών σε λογαριασμούς καταθέσεων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είτε με την 

αγορά κάποιου άλλου τύπου προμήθειας είτε με την αγορά αγαθών. Για αυτό 

άλλωστε κατά την FAFT επισημαίνεται ότι «οι τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα είναι οι κύριοι φορείς του βρώμικου χρήματος είτε μέσα στην αρμοδιότητα 

της FAFT είτε σε διεθνή βάση»(FAFT Annual Report 1989-1990). Αδιαμφισβήτητα 

το στάδιο της κατάθεσης χρημάτων στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξυπηρετεί 

ιδιαίτερα το ξέπλυμα χρήματος. 

 

 

6.2.2. Διαστρωμάτωση 

 

 

Μετά την τοποθέτηση των μετρητών, η δεύτερη φάση, με στόχο το διαχωρισμό 

παράνομων εσόδων από την παράνομη πηγή τους, αρχίζει με τη διαδικασία 

σχηματισμού διαφορετικών, σύνθετων στρωμάτων πολύπλοκων οικονομικών 

συναλλαγών με στόχο την παραπλάνηση των ελεγκτικών μηχανισμών και την 

εξασφάλιση ανωνυμίας. Όταν τόσο η διαδικασία της κατάθεσης όσο και εκείνης της 

διαστρωμάτωσης ολοκληρώνονται, καθίσταται σχεδόν ανέφικτος ο εντοπισμός του 

παράνομου χαρακτήρα των εσόδων κυρίως λόγω των πρόσφατων τεχνολογικών και 

πληροφοριακών εξελίξεων που συνδράμουν τη διαδικασία διαστρωμάτωσης με 

μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ λογαριασμών σε διαφορετικά ονόματα και διαφορετικά 

δικανικά συστήματα. Η τεχνολογία και οι τηλεπικοινωνίες είναι τα πιο σημαντικά 

εργαλεία για το ξέπλυμα χρήματος και τη διαδικασία της διασταύρωσης. Στην ουσία 

όταν επιτυχώς ολοκληρωθούν τα παραπάνω στάδια, ο στόχος για το ξέπλυμα 

χρήματος έχει επιτευχθεί. Στο σημείο αυτό ο ρόλος των υπεράκτιων οικονομικών 

κέντρων είναι καταλυτικός. 
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6.2.3. Ενσωμάτωση 

 

 

Πρόκειται για τη μεταφορά των νομιμοποιημένων εσόδων σε νόμιμους οργανισμούς. 

Ο ρόλος των υπεράκτιων εταιρειών σε αυτό το στάδιο, έγκειται στην παρουσίαση των 

παράνομων εσόδων, ως προϊόν κέρδους νόμιμης συναλλαγής. Πλέον το «βρώμικο» 

χρήμα έχει σημαντικά στοιχεία νομιμότητας, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η 

ανακάλυψη του παράνομου χαρακτήρα του. 

 

 

 

 

 

(Πηγή: FinCEN.gov) 

                          

6.3 Μοντέλο  Andreas Zund 
 
 

Πέρα από το μοντέλο των τριών σταδίων στην βιβλιογραφία αναφέρονται και άλλες 

πρακτικές της διαδικασίας  ξεπλύματος όπως  το κυκλικό μοντέλο που αναπτύχθηκε από 

τον Andreas Zund το 1990. Το τελευταίο επεξηγηματικό μοντέλο έχει την το 

χαρακτηριστικό ότι εκλαμβάνει  τη διαδικασία ξεπλύματος του  βρώμικου χρήματος ως  



49 

 

μια κλειστή διαδικασία όπου τα παράνομα κέρδη αφού ξεπλυθούν επανεπενδύονται σε 

νέες παράνομες  δράσεις. Η διαδικασία ξεπλύματος  παρομοιάζεται με τον κύκλο ζωής 

του βρόχινου νερού που εξελίσσεται σε 10 στάδια, κάθε ένα από τα οποία αντιστοιχεί σε 

ένα βήμα προς  την επίτευξη της νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων, η οποία 

σχηματικά εξελίσσεται ως ακολούθως 

 

1                                              Βροχή                         Τοποθέτηση των χρημάτων 
2  Είσοδος του νερού στο 

έδαφος 
Πρώτο πλύσιμο  

3  Δημιουργία υπόγειων 
ρευμάτων  

Δημιουργία αποθεμάτων  

4  Δημιουργία υπόγειων 
ταμιευτήρων  

Προετοιμασία και έμβαση 
στο εξωτερικό  

5  Συλλογή σε υπόγειες 
θάλασσες 

Προετοιμασία 
νομιμοποίησης  

6  Αντλιοστάσιο  Είσοδος στο νόμιμο 
χρηματοοικονομικό 
σύστημα  

7  Εγκαταστάσεις 
καθαρισμού  

Δεύτερο πλύσιμο  

8  Κατανάλωση/χρήση  Μεταφορά και επένδυση  
9  Εξάτμιση  Νόμιμη επανεισαγωγή στη 

χώρα προέλευσης  
10  Νέα βροχή  Νέα τοποθέτηση 

παράνομων εσόδων  
  

 

 

 Αντιστοιχία βημάτων ξεπλύματος-σταδίων βρόχινου νερού 

Θα πρέπει να τονισθεί ότι σε όλες τις μορφές ή στάδια που αναφέρθηκαν ο 

τελικός σκοπός είναι κοινός: να αποκρυβεί η πραγματική ιδιοκτησία της περιουσίας και η 

αληθινή προέλευση των παράνομων εσόδων, αυτά να αλλάξουν μορφή ενώ θα 

διατηρείται συνεχώς ο έλεγχος τους.  
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6.4 Συμβολή των Υπεράκτιων Εταιρειών στη Νομιμοποίηση Εσόδων 

 

 

Οι υπεράκτιες εταιρίες ιδρύονται σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο της 

δικαιοδοσίας της καταστατικής τους έδρας. Από τη στιγμή που επιτρέπεται στους 

μετόχους των εταιριών αυτών να εξασφαλίζουν την ανωνυμία τους μέσω nominees 

shareholders (εκπροσώπους μετόχους) και κάποιες από τις δικαιοδοσίες δεν έχουν 

υπογράψει συμβάσεις ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες χώρες, οι υπεράκτιες 

εταιρίες καθίστανται ένα κοινό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται από τους 

οικονομικούς εγκληματίες στο ξέπλυμα χρήματος. Σε πολλές περιπτώσεις τα 

υπεράκτια οικονομικά κέντρα οχυρώνονται ιδιαίτερα στενά προασπίζοντας τους 

αλλοδαπούς επενδυτές απέναντι σε έρευνες και εισαγγελικές αιτήσεις συνδρομής από 

τις χώρες καταγωγής τους. (Blum, Levi, Naylor and Williams 1998).2X Βέβαια δεν 

μπορούμε να παραβλέψουμε ότι σήμερα οι περισσότερες υπεράκτιες εταιρίες εγκα-

θίστανται σε δικαιοδοσίες οι οποίες έχουν αναπτύξει ένα επαρκέστατο νομικό 

σύστημα απέναντι στο ξέπλυμα χρήματος και έχουν υιοθετήσει μία στενή προσέγγιση 

απέναντι στον έλεγχο των υπεράκτιων εταιριών. Είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να 

σχεδιάσουμε μία γραμμική σχέση μεταξύ υπεράκτιων εταιριών και ξεπλύματος 

χρήματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο θεσμός των υπεράκτιων εταιριών 

χρησιμοποιείται ως όχημα χαμηλότερης φορολογίας στις διεθνείς επενδύσεις και το 

εμπόριο, στην μείωση κινδύνου, στην προστασία επιχειρηματικού απορρήτου και 

ενεργητικού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι περισσότερες μεγάλες διεθνείς 

επιχειρήσεις χρησιμοποιούν θυγατρικές υπεράκτιες εταιρίες στις παγκόσμιες 

επενδύσεις τους και στο εμπόριο (Μελάς Δ και Μελάς Κ.,2013).  

Σχηματικά, οι πιο πάνω περιγραφόμενες δραστηριότητες υλοποιούνται με τα 

παρακάτω εταιρικά μορφώματα 

 

 

6.4.1. Εταιρίες  «Φαντάσματα» 

 

 

Οι εταιρίες αυτές επιτελούν τον αποκλειστικό σκοπό της απορρόφησης των 

κεφαλαίων και του «αποσυσχετισμού» κεφαλαίων και προέλευσης τους. Η ίδρυσή 
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τους εξαντλείται σε οριοθέτηση εικονικών ρόλων και στην εγκαθίδρυση ενός τοπικού 

εντεταλμένου, που λειτουργεί ως διευθυντής και εκπρόσωπος. 

 

 

6.4.2. Εταιρίες «Βιτρίνες» 

 

 

Ο τύπος των εταιριών αυτών είναι πιο σύνθετος αφού επιδίδονται και σε νόμιμες 

ενέργειες προκειμένου να καλύψουν τις παράνομες.' Οι δράστες που προσπαθούν να 

ξεπλύνουν χρήμα, έχουν συνήθως περισσότερες από μία τέτοιες εταιρίες και μετα-

φέρουν το βρώμικο χρήμα από τη μία στην άλλη. 

 

 

6.4.3. Εταιρίες «Σφραγίδα» 

 

 

Οι εταιρίες «σφραγίδα» συνήθως ιδρύονται από δικηγορικά γραφεία της υπεράκτιας 

δικαιοδοσίας με τη μορφή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές και 

αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση (holding) ενεργητικού. Λέγονται συνήθως 

και εταιρίες «ραφιού» (shelve companies), επειδή προϋπάρχουν της ζήτησης, ο δε 

αγοραστής στην ουσία αγοράζει τις μετοχές από την δικηγορική εταιρία. Στην πράξη 

χρησιμοποιούνται ως κρίκος μιας αλυσίδας παράνομων οικονομικών συναλλαγών και 

λύονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, (π.χ. πραγματοποιούν μια εικονική αγορά και 

πώληση, κινούν έναν τραπεζικό λογαριασμό με τα αντίστοιχα ποσά και αμέσως 

διαλύονται, έτσι ώστε αν αργότερα αναζητηθούν για να ελεγχθούν οι λογιστικές 

εγγραφές να καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολος ο έλεγχός τους) 

 

 

6.4.4. Συναλλαγές στο Χρηματιστήριο 

 

 

Στις συναλλαγές στο Χρηματιστήριο, για να νομιμοποιήσουν έσοδα από 

εγκληματικές ή παράνομες δραστηριότητες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν φυσικά 

πρόσωπα, Off shore εταιρίες και νομικά πρόσωπα. 
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Τα χρηματιστηριακά προϊόντα που προσελκύουν αυτούς που επιθυμούν να 

διοχετεύσουν παράνομους προσόδους, είναι τα εξής: 

1. Αγορά μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α. 

2. Αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων 

3. Τοποθετήσεις σε repos 

4. Αγορά ομολόγων 

5. Συμμετοχή σε δημόσιες εγγραφές εταιριών που πρόκειται να 

εισαγάγουν τις μετοχές τους στο Χ.Α.Α. 

6. Αγορά χρηματιστηριακών παράγωγων προϊόντων. 

 

Οι διαδικασίες για τις παραπάνω συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω 

χρηματιστηριακών εταιριών, εταιριών επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.), καθώς και 

από εταιρίες λήψης και διαβίβασης εντολών (Ε.Λ.Δ.Ε.). Έχει παρατηρηθεί ότι η 

έρευνα για ξέπλυμα χρήματος, δυσχεραίνεται όταν ο επενδυτής και πελάτης της 

χρηματιστηριακής εταιρίας είναι υπεράκτια εταιρία ή φυσικό πρόσωπο - κάτοικος 

εξωτερικού και για λογαριασμό του ενεργεί θεσμικός επενδυτής. Στις περιπτώσεις 

αυτές η χρηματιστηριακή εταιρία 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 απλώς για τη νομιμοποίηση, η οποία 

συντελείται με την πώληση των μετοχών, ακόμη και αν με την πώληση αυτή 

προκύπτουν ζημιές, καθόσον αυτό που ενδιαφέρει αυτούς που «ξεπλένουν βρώμικα 

χρήματα» δεν είναι τα χρηματιστηριακά οφέλη αλλά ο «εξαγνισμός» και η 

επανένταξη τους στους υγιείς οικονομικούς κύκλους. 

 

 

6.5 Τριγωνικό Εμπόριο και Υπεράκτιες  

 

 

Ένας βασικός λόγος χρήσης των υπεράκτιων εταιρειών είναι η ανάμιξη τους στο 

διεθνές εμπόριο και η εφαρμογή τεχνικών transfer pricing. Με τον προηγούμενο όρο 

υποδηλώνεται ότι μία συναλλαγή μεταξύ δύο επιχειρήσεων διαφορετικών κρατών δεν 

πραγματοποιείται κατευθείαν, αλλά μέσω μιας τρίτης επιχείρησης που εδρεύει σε μία 
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υπεράκτια δικαιοδοσία. Όταν πρόκειται για εισαγωγή, η χρήση της ενδιάμεσης 

υπεράκτιας εταιρείας εξυπηρετεί λόγους υπερτιμολόγησης των αγαθών με σκοπό την 

αύξηση του κόστους αγοράς  και τελικά τη μείωση του μικτού κέρδους. Φυσικά η 

επιπλέον διαφορά μεταξύ αγοραίας τιμής και τιμής πώλησης από την υπεράκτια 

επιχείρηση θα εμφανισθεί ως κέρδος στην υπεράκτια δικαιοδοσία αλλά θα 

φορολογηθεί με εξαιρετικά μικρό φορολογικό συντελεστή. Επί πλέον τα κέρδη με τη 

μορφή μερισμάτων από την υπεράκτια εταιρεία μπορούν να παραμείνουν στην 

αλλοδαπή ή να εισαχθούν ως συνάλλαγμα. Στην περίπτωση της εξαγωγής , η χρήση 

της ενδιάμεσης υπεράκτιας ενδιάμεσης εταιρείας εξυπηρετεί λόγους 

υπερτιμολόγησης των αγαθών με σκοπό τη μείωση της αξίας των πωλήσεων και εν 

τέλει τη μείωση του μικτού κέρδους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και σε αυτήν την 

περίπτωση η αύξηση του μικτού κέρδους θα φορολογηθεί στο όνομα της υπεράκτιας 

εταιρείας με ευνοικό συντελεστή. Εν κατακλείδι, η τεχνική του transfer pricing 

στοχεύει στη μετακίνηση των φορολογικών κερδών σε υπεράκτιες δικαιοδοσίες με 

χαμηλό φορολογικό συντελεστή και πλήθος άλλων πλεονεκτημάτων όπως 

δυνατότητα κατάθεσης σε λογαριασμούς προστατευόμενους από το τραπεζικό 

απόρρητο και επανατοποθέτησης στην αλλοδαπή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 

7.1 Αρχή «Γνώρισε τον Πελάτη Σου» 

  

 

Η αρχή «Γνώρισε τον Πελάτη Σου» (Know Your Customer) είναι μία πολύ 

σημαντική υποχρέωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τόσο κατά την έναρξη της 

συμβατικής σχέσης με τον πελάτη όσο και κατά τη διάρκειά της. Αποτελεί την ουσία 

και τη βάση για τη συλλογή όλων των πληροφοριών για την κατάρτιση της 

συναλλακτικής σχέσης και την παρακολούθηση και τακτική επικαιροποίησή της στη 

συνέχεια.  

  

Τα στοιχεία που απαρτίζουν την έννοια του «Γνώρισε τον Πελάτη Σου» είναι 

τα εξής:  

• Ταυτοποίηση του πελάτη και επαλήθευση της ταυτότητας βάσει 

εγγράφων που δεν μπορούν να παραποιηθούν  

• Εξακρίβωση των πραγματικών δικαιούχων των εταιρειών, δηλαδή των 

φυσικών προσώπων που πραγματικά και τελικά ελέγχουν την εταιρεία. 

Για τις εισηγμένες εταιρείες, ο κάτοχος μετοχών ποσοστού άνω του 25% 

θεωρείται ότι πληροί αυτό το κριτήριο  

• Εξακρίβωση της ύπαρξης Πολιτικώς Εκτεθειμένων Προσώπων  

• Κατηγοριοποίηση πελατών με βάση τον κίνδυνο  

• Άσκηση δέουσας επιμέλειας τόσο κατά την έναρξη της σχέσης με τον 

πελάτη όσο και κατά τη διάρκειά της  

• Υπολογισμός του συναλλακτικού προφίλ του πελάτη (αναμενόμενο είδος 

και όγκος των συναλλαγών και προέλευση των κεφαλαίων)  

• Παρακολούθηση των συναλλαγών  
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• Επανεξέταση της σχέσης και επικαιροποίηση των στοιχείων ταυτότητας 

του πελάτη σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον κάθε χρόνο για 

τους πελάτες υψηλού κινδύνου)  

 Όπως αναφέρεται διεξοδικά στην απόφαση ΕΤΠΘ 281/2009, τα στοιχεία που 

απαιτούνται κατ’ ελάχιστον για την πιστοποίηση της ταυτότητας των φυσικών και 

νομικών προσώπων είναι τα εξής:  

 

Πίνακας 7.1: Στοιχεία Πιστοποίησης ταυτότητας φυσικών προσώπων 

 

Φυσικά πρόσωπα  

Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο  

Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου   

Eκδούσα αρχή  

Ημερομηνία και τόπος γέννησης  

Παρούσα Διεύθυνση κατοικίας  

Τηλέφωνο επικοινωνίας  

Ασκούμενο Επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση  

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ)  

Υπόδειγμα υπογραφής πελάτη  

 

Η επαλήθευση των ανωτέρω στοιχείων των φυσικών προσώπων 

πραγματοποιείται βάσει πρωτότυπων εγγράφων που εκδίδονται από αξιόπιστες και 

ανεξάρτητες πηγές (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο (ή ισότιμο 

έγγραφο) σε ισχύ ή  δελτίο ταυτότητας υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και 

στις Ένοπλες Δυνάμεις) καθώς και από έγγραφα τα οποία είναι δύσκολο να 

παραποιηθούν ή να αποκτηθούν με παράνομο τρόπο (πρόσφατος λογαριασμός 

Οργανισμού Κοινής Ωφελείας, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας ή επαγγελματικής 

στέγης που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), παραστατικά 

έγγραφα εκδόσεως ΔΟΥ, άδεια παραμονής αλλοδαπού, βεβαίωση εργοδότη, 

αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, δήλωση έναρξης επιτηδεύματος, επαγγελματική 

ταυτότητα ή παραστατικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. 
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Πίνακας 7.2: Στοιχεία πιστοποίησης ταυτότητας νομικών προσώπων 

 

1. Ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, περιλαμβανομένων 

των υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών αντίστοιχης νομικής μορφής:   

Α.  Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) του Τεύχους Ανωνύμων 

Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης όπου έχει δημοσιευθεί περίληψη 

του καταστατικού της Α.Ε. και της Ε.Π.Ε., το οποίο περιέχει εκτός των άλλων:  

• την επωνυμία, την έδρα, τον σκοπό, τον αριθμό των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου και τα ονόματα των διαχειριστών της Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.),   

• τον τρόπο εκπροσώπησης της εταιρείας,  

• τον αριθμό και χρονολογία της απόφασης της αρχής που ενέκρινε τη 

σύσταση της ανώνυμης εταιρείας ή τον αριθμό της πράξης καταχώρισης του άρθρου 

8 παρ. 1 του Ν. 3190/1955 «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης»,   

• τα Φ.Ε.Κ. με τις τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού που αφορούν 

τα παραπάνω, συνοδευόμενα από πρόσφατα πιστοποιητικά μεταβολών/ 

τροποποιήσεων  του καταστατικού εκδιδόμενα από τις αρμόδιες αρχές (Πρωτοδικείο  

για τις Ε.Π.Ε. και Νομαρχία για τις Α.Ε.),   

• τα στοιχεία πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας των 

πραγματικών δικαιούχων, όπου απαιτείται, των νομίμων εκπροσώπων, και όλων των 

ατόμων που είναι εξουσιοδοτημένα να χειρίζονται το λογαριασμό της εταιρείας (όσα 

δεν επαληθεύονται από τα επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα).  

Β.   Επί ανωνύμων εταιρειών, πέραν των ανωτέρω, απαιτείται πρακτικό 

Γενικής Συνέλευσης της Α.Ε. περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου και 

πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί εξουσιοδοτήσεως των προσώπων που 

δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία καθώς και βεβαίωση του Μητρώου 

Α.Ε. περί καταχώρησης των δύο ανωτέρω πρακτικών  ή το ΦΕΚ δημοσίευσης.  

 

2. Προσωπικές εταιρείες:   

• επικυρωμένο αντίγραφο του αρχικού καταστατικού που έχει 

κατατεθεί στο Πρωτοδικείο καθώς και τυχόν τροποποιήσεών του,  

• πρόσφατο πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας 

περί των τροποποιήσεων του αρχικού καταστατικού  
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• στοιχεία πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας των εταίρων-

των νομίμων εκπροσώπων και όλων των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να 

χειρίζονται το λογαριασμό της εταιρείας (όσα δεν επαληθεύονται από τα επίσημα 

νομιμοποιητικά έγγραφα)  

3. Λοιπά Νομικά Πρόσωπα ή οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα:    

• προσήκοντα, κατά περίπτωση, νομιμοποιητικά έγγραφα πρωτότυπα ή 

επικυρωμένα από Δημόσια Αρχή,  

• στοιχεία ταυτότητας των νομίμων εκπροσώπων και όλων των 

προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να χειρίζονται το λογαριασμό του προσώπου 

ή της οντότητας (όσα δεν επαληθεύονται από τα επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα)  

  

  

 

7.2 Κατηγοριοποίηση Πελατών με Βάση τον Κίνδυνο  

  

 

Ο βαθμός κινδύνου που καθορίζεται για κάθε πελάτη καθορίζεται από κάποιες 

παραμέτρους κινδύνου, μερικές από τις οποίες είναι οι εξής:  

• Τελικός δικαιούχος: εξετάζεται η επιχειρηματική σχέση και η συνάφεια 

με τη δηλωμένη επαγγελματική δραστηριότητα του πελάτη  

• Αιτία της συναλλαγής: εξετάζεται η συνάφεια με τη δηλωμένη 

επαγγελματική δραστηριότητα του πελάτη  

• Πολύπλοκο οργανωτικό σχήμα εταιρείας: η περίπλοκη δομή εταιρείας 

όπου ο καθορισμός του πραγματικού δικαιούχου είναι δύσκολος απαιτεί 

μεγαλύτερη προσοχή και παρακολούθηση στη συναλλακτική 

συμπεριφορά  

• Χώρα προέλευσης των κεφαλαίων: εξετάζονται χώρες που υπόκεινται σε 

διεθνή εμπάργκο ή που χαρακτηρίζονται ως φορολογικοί παράδεισοι ή  

που δεν εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις συστάσεις της FATF  

• Σχέση με φυσική ή όχι παρουσία του πελάτη: λαμβάνονται 

συμπληρωματικά μέτρα και έγγραφα για την πιστοποίηση της ταυτότητας 

και την εξακρίβωση των πραγματικών δικαιούχων  
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• Φύση της επιχειρηματικής συναλλαγής: εξετάζεται η συνάφεια με τη 

δηλωμένη επαγγελματική δραστηριότητα του πελάτη  Ύπαρξη 

υπόνοιας ή έρευνας των αρχών για παράνομη δραστηριότητα: ερωτήματα 

δικαστικών αρχών, έρευνες του ΣΔΟΕ, έρευνες της Επιτροπής για το 

ξέπλυμα  

• Υπεράκτιες εταιρείες: λαμβάνονται συμπληρωματικά μέτρα και έγγραφα 

για την πιστοποίηση της ταυτότητας και την εξακρίβωση των 

πραγματικών δικαιούχων  

• Ύπαρξη Πολιτικώς Εκτεθειμένου Προσώπου:  

Φυσικά πρόσωπα που κατέχουν ή κατείχαν εξέχουσα θέση σε κυβερνητικά 

σχήματα ή φορείς του δημοσίου, τα πρόσωπα της οικογένειάς τους και 

στενοί συνεργάτες τους.  

Ως Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα θεωρούνται και τα πρόσωπα που είναι 

εγκατεστημένα στην Ελλάδα και ως εκ τούτου, εφαρμόζονται και γι αυτά μέτρα 

αυξημένης δέουσας επιμέλειας.  

  

Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα - Παράδειγμα: η οικογένεια Abacha  

Ο στρατηγός Sani Abacha ανέλαβε με πραξικόπημα την εξουσία στη Νιγηρία 

το 1993 και πέθανε το 1998. Στο διάστημα αυτό εκτιμάται ότι περίπου £ 2 δις τα 

οποία ανήκαν στο κράτος διοχετεύτηκαν από την κεντρική τράπεζα της Νιγηρίας 

προς τραπεζικούς λογαριασμούς σε ευρωπαϊκές και άλλες τράπεζες, σε διάφορες 

ευρωπαϊκές χώρες στους γιούς του δικτάτορα, οι οποίοι δραστηριοποιούντο στον 

χρηματοοικονομικό κλάδο, και γενικότερα σε λογαριασμούς οικογενειακούς ή 

συνεργατών. Η διασπάθιση του δημόσιου χρήματος της Νιγηρίας πραγματοποιήθηκε 

μέσω προμηθειών, χαλκευμένων συμβάσεων, και απάτης.   

  

  

• Κίνδυνος διάπραξης φοροδιαφυγής ή νομιμοποίησης του προκύπτοντος 

οφέλους. Για την κατηγοριοποίηση των πελατών με βάση τον κίνδυνο 

φοροδιαφυγής η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ορίσει κάποιες παραμέτρους 

που αποτελούν παράγοντες κινδύνου φοροδιαφυγής. Οι εν λόγω 

παράγοντες απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:  
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Πίνακας 7.3: Παράγοντες κινδύνου φοροδιαφυγής 

 

Προσδιορισμός κινδύνου φοροδιαφυγής:  

o Πηγή εισοδήματος φυσικού προσώπου o Κλάδος ή είδος επιχειρηματικής 

δραστηριότητας o Νομική μορφή και έδρα νομικού προσώπου   

o Ύπαρξη αιτήματος παροχής στοιχείων ή επιβολής προσωρινών μέτρων από 

τις Αρχές  

o Σημαντική απόκλιση από το συναλλακτικό προφίλ του πελάτη σε σύγκριση 

με το μέσο δηλούμενο εισόδημα αντίστοιχων επαγγελμάτων ή 

δραστηριοτήτων  

 

Σε κάθε περίπτωση, στην εν λόγω κατηγορία υψηλού κινδύνου 

περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι παρακάτω:   

• ελεύθεροι επαγγελματίες, που διατηρούν ή είναι πραγματικοί δικαιούχοι 

λογαριασμών, στους οποίους πιστώθηκαν κατά το προηγούμενο 

ημερολογιακό έτος ποσά συνολικών εισοδημάτων τους άνω των €200.000  

• νομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές 

καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό 

έτος υπερέβησαν το ποσό των €300.000.  

 Προβλέπονται τουλάχιστον τρεις (3) κατηγορίες κινδύνου, οι οποίες 

συνεπάγονται και τρεις (3) μορφές δέουσας επιμέλειας  

  

• Χαμηλού  

• Μεσαίου  

• Υψηλού  

  

Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα κατηγοριοποιεί τους πελάτες υψηλού κινδύνου 

στις υποκατηγορίες, που ορίζονται κατ’ελάχιστον στην απόφαση ΕΤΠΘ 281/2009, 

παρ.  

• 5.15.1. Λογαριασμοί πελατών μη κατοίκων   

• 5.15.2. Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα  

• 5.15.3. Εταιρείες με ανώνυμες μετοχές   
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• 5.15.4. Λογαριασμοί υπεράκτιων εταιριών (εταιρειών εξωχώριων 

δραστηριοτήτων) και εταιριών ειδικού σκοπού  

• 5.15.5. Στερούμενα νομικής προσωπικότητας σχήματα ή οντότητες, που 

διαχειρίζονται κεφάλαια ή άλλες ομάδες περιουσιακών στοιχείων   

• 5.15.6. Λογαριασμοί ενώσεων προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  

•  5.15.7. Λογαριασμοί διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σημαντικών 

πελατών   

• 5.15.8. Έναρξη Επιχειρηματικής Σχέσης & Συναλλαγές χωρίς φυσική 

παρουσία του πελάτη  

• 5.15.9. Διασυνοριακές σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης   

• 5.15.10. Χώρες οι οποίες δεν εφαρμόζουν επαρκώς τις συστάσεις της 

FATF  

• 5.15.11. Επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές που ενέχουν αυξημένο 

κίνδυνο φοροδιαφυγής   

  

Ο αριθμός των πελατών του πιστωτικού ιδρύματος που έχει κατηγοριοποιηθεί 

στις παραπάνω υποκατηγορίες υψηλού κινδύνου, πρέπει να αναφέρεται στην 

Τράπεζα της Ελλάδος στην ετήσια έκθεση του Αρμόδιου Διευθυντικού Στελέχους για 

την πρόληψη του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας 

Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μπορεί να καταρτίσει ένα έντυπο ή μία εφαρμογή 

μέτρησης του κινδύνου με βάση τα κριτήρια που αναφέρθηκαν και να 

χρησιμοποιήσει το αποτέλεσμα της μέτρησης αυτής για την κατάταξη του πελάτη σε 

συγκεκριμένη κατηγορία κινδύνου.  

  

 Πίνακας 7.4: Παράμετροι μέτρησης κινδύνου φοροδιαφυγής 

 

Κατηγορία  Λεπτομέρειες  Εύρος 

Αξιολόγησης 

Αξιολόγηση  Βαρύτητα  Αποτέλεσμα  

(αξιολόγηση x 

βαρύτητα)  

Εγκατάσταση  0-4  1  1  1  

Δραστηριότητα  0-4  2  1  2  

  

  

ΧΩΡΑ  Μη συμμόρφωση 

με FATF  

0-4  3  1  3  
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ΠΕΠ  (Ναι/Όχι)  0-1  1  10  10  

ΔΟΜΗ  Απλή/Περίπλοκη 0-1  0  5  0  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  Σύνθετα ή 

ευαίσθητα  

προϊόντα  

(Ναι/Όχι)  

0-1  1  2  2  

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  

(Ναι/Όχι)  0-1  0  10  0  

ΓΝΩΣΗ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΠΛΟΥΤΟΥ  

(Ναι/Όχι)  0-1  1  3  3  

ΥΠΟΒΟΛΗ  

ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

ΥΠΟΠΤΗΣ  

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ  

(Ναι/Όχι)  0-1  0  10  0  

ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

(Ναι/Όχι)  

  

0-1  1  5  5  

ΕΡΕΥΝΑ ΑΡΧΩΝ  (Ναι/Όχι)  0-1  0  10  0  

ΥΠΑΡΞΗ 

ΥΠΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ  

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ  

(Ναι/Όχι)  0-1  1  10  10  

 

 

Αποτελέσματα αξιολόγησης:   

  

- 0-5  χαμηλού κινδύνου -  6-9  μεσαίου κινδύνου - 10+  υψηλού κινδύνου  

 

 

7.3 Δέουσα Επιμέλεια  

  

 

Η δέουσα επιμέλεια εφαρμόζεται ανάλογα με το προφίλ κινδύνου που έχει 

διαμορφωθεί για τον κάθε πελάτη. Έτσι έχουμε τις εξής αντιστοιχίες:  
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Πελάτης Χαμηλού κινδύνου          > 

  

-Απλουστευμένη Δέουσα Επιμέλεια  

Πελάτης Μεσαίου κινδύνου          > 

  

- Κανονική Δέουσα Επιμέλεια  

Πελάτης Υψηλού κινδύνου           > - Αυξημένη Δέουσα Επιμέλεια  

  

  

Τι σημαίνει δέουσα επιμέλεια;  

  

Πρόκειται για μία συνεχή διαδικασία που ξεκινάει από το άνοιγμα του 

λογαριασμού και επεκτείνεται στη φάση της επανεξέτασης της πελατειακής σχέσης 

αλλά και σε κάθε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο (όπως, σημαντική αλλαγή στο 

προφίλ του πελάτη).  

  

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3691/2008, τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως 

προς τον πελάτη εφαρμόζονται από τα πιστωτικά ιδρύματα στις εξής περιπτώσεις:  

  

α) όταν συνάπτουν επιχειρηματικές σχέσεις,  

  

β) όταν διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή, το ποσό της οποίας είναι ισότιμο 

των 15.000 ευρώ τουλάχιστον, είτε διενεργείται με μια πράξη, είτε με περισσότερες 

μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση. Τα ΠΙ πρέπει, σε κάθε 

περίπτωση, να είναι σε θέση να εντοπίζουν αν μια συναλλαγή έχει εκτελεστεί σε 

πολλαπλές πράξεις,  

  

γ) όταν υπάρχει υπόνοια νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ανεξάρτητα από 

οποιοδήποτε κατώτατο όριο, παρέκκλιση ή εξαίρεση,   

  

δ) όταν υπάρχουν αμφιβολίες για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την 

καταλληλότητα των στοιχείων που προσκομίστηκαν για την πιστοποίηση και 
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επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη, άλλου προσώπου για λογαριασμό του 

οποίου ενεργεί ο πελάτης και του πραγματικού δικαιούχου.  

  

Όταν μιλάμε για δέουσα επιμέλεια, πρόκειται για μία συνεχή διαδικασία που 

ξεκινάει από το άνοιγμα του λογαριασμού και επεκτείνεται στη φάση της 

επανεξέτασης της πελατειακής σχέσης αλλά και σε κάθε περίπτωση που κρίνεται 

απαραίτητο (όπως, σημαντική αλλαγή στο προφίλ του πελάτη).  

 

Η δέουσα επιμέλεια συνίσταται στα εξής:  

  

• Επαλήθευση μέσω ανεξάρτητων και έγκυρων πηγών των στοιχείων 

της ταυτότητας του πελάτη  

• Πιστοποίηση του πραγματικού δικαιούχου μέσω επίσημων εγγράφων  

• Εξακρίβωση του σκοπού και της αναμενόμενης φύσης της σχέσης με 

τον πελάτη καθώς και της προέλευσης του πλούτου  

• Λήψη πληροφοριών για τη φήμη του πελάτη  

  

Η κατηγοριοποίηση του κινδύνου του πελάτη και ο βαθμός της δέουσας 

επιμέλειας καθορίζουν και την περιοδικότητα της επανεξέτασης της σχέσης με τον 

πελάτη και της επικαιροποίησης των στοιχείων του φακέλου του.  

  

Για τους πελάτες Υψηλού κινδύνου στους οποίους εφαρμόζεται η αυξημένη 

δέουσα επιμέλεια, η επανεξέταση της σχέσης γίνεται υποχρεωτικά σε ετήσια βάση με 

τη λήψη επικαιροποιημένων εγγράφων πιστοποίησης της ταυτότητας και 

επαναπροσδιορισμού της φύσης της αναμενόμενης συναλλακτικής δραστηριότητας.  

  

Για τους πελάτες Μεσαίου και Χαμηλού κινδύνου δεν υπάρχει υποχρεωτικά 

οριζόμενη περιοδικότητα και το κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μπορεί να ορίσει την 

επανεξέταση της σχέσης με τον πελάτη όπως εκείνο κρίνει, για παράδειγμα κάθε 3 

χρόνια για τους πελάτες μεσαίου κινδύνου και κάθε 5 χρόνια για τους χαμηλού 

κινδύνου.  

Σε κάθε περίπτωση, η πελατειακή σχέση επανεξετάζεται κάθε φορά που 

προκύπτει μία σημαντική αλλαγή στη δραστηριότητα του πελάτη, στη χώρα 

εγκατάστασης ή δραστηριοποίησής του, στην προσθήκη Πολιτικώς Εκτεθειμένου 
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Προσώπου. Με την επανεξέταση αυτή ενδέχεται να αλλάξει και η κατηγοριοποίηση 

του πελάτη και να μεταβεί σε υψηλότερη ή και σε χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου.  

  

 

7.4 Δημιουργία Συναλλακτικού Προφίλ Πελάτη  

  

 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας «Γνώρισε τον 

Πελάτη Σου» αποτυπώνονται είτε σε έντυπο (γνωστό ως Προφίλ Πελάτη ή KYC 

profile) είτε σε μηχανογραφική εφαρμογή. Το πλεονέκτημα της εφαρμογής έναντι του 

εντύπου είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης πολλών πεδίων με 

πληροφορίες για τον πελάτη καθώς και επισύναψης εγγράφων (π.χ. νομιμοποιητικά 

έγγραφα για εταιρείες, έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητας για φυσικά πρόσωπα, 

έγγραφα πιστοποίησης των πραγματικών δικαιούχων, πληροφορίες που αντλούνται 

από ιστοσελίδες ή ανεξάρτητες πηγές, αποτελέσματα των ερευνών σε διεθνείς λίστες 

περιοριστικών μέτρων, αποτελέσματα ερευνών σε βάσεις δεδομένων για Πολιτικώς 

Εκτεθειμένα Πρόσωπα κλπ).  

Στο Προφίλ Πελάτη, σε οποιαδήποτε μορφή αυτό τηρείται, εντάσσεται και το 

συναλλακτικό προφίλ, που αποτελεί την πληροφόρηση για την αναμενόμενη 

συναλλακτική συμπεριφορά του πελάτη. Οι πληροφορίες συλλέγονται τόσο από τον 

ίδιο τον πελάτη κατά τη διάρκεια των συναντήσεών του με τους Υπεύθυνους  

Πελατείας (Relationship Managers), όσο και από τα έγγραφα τα οποία εκείνος 

προσκομίζει για την επαλήθευση των στοιχείων του (για παράδειγμα οικονομικές 

πληροφορίες και δεδομένα που συλλέγονται από το εκκαθαριστικό σημείωμα). Τα 

εισοδήματα του πελάτη, εξάλλου, είναι μία από τις σημαντικές παραμέτρους για τη 

δημιουργία του συναλλακτικού του προφίλ.  

 Το συναλλακτικό προφίλ περιλαμβάνει την αναμενόμενη δραστηριότητα του 

πελάτη τόσο σε αριθμό συναλλαγών όσο και σε ποσά. Έτσι, μπορεί να απεικονιστεί η 

αναμενόμενη συναλλακτική συμπεριφορά σε αναλήψεις, καταθέσεις μετρητών, 

διακίνηση επιταγών ή κίνηση κεφαλαίων.   

Το συναλλακτικό προφίλ του πελάτη αποτελεί μία πολύ σημαντική βάση για 

την παρακολούθηση της συναλλακτικής συμπεριφοράς για τη διαπίστωση τυχόν 

αποκλίσεων. 
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7.5 Παρακολούθηση Συναλλαγών  

  

 

Πρόκειται για τον μετασυναλλακτικό τρόπο προστασίας του τραπεζικού συστήματος 

από την προσπάθεια νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.  

Ο στόχος της παρακολούθησης των συναλλαγών είναι να εντοπιστούν οι 

αποκλίσεις από την αναμενόμενη συναλλακτική συμπεριφορά του πελάτη, όπως αυτή 

έχει καθοριστεί στο συναλλακτικό του προφίλ.   

Η παρακολούθηση των συναλλαγών γίνεται μέσω αυτοματοποιημένων 

συστημάτων φιλτραρίσματος των συναλλαγών και παραγωγής αποκλίσεων «alerts», 

τα οποία πρέπει να εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν 

ύποπτης συναλλαγής.  

 Ειδικότερα, οι συναλλαγές άνω των € 15.000 πρέπει να εξετάζονται με 

ιδιαίτερη προσοχή και να επιβεβαιώνεται η ταυτότητα των εμπλεκομένων προσώπων.   

 Με την ΠΔΤΕ 2652/2012 η παρακολούθηση των συναλλαγών πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει και τον έλεγχο τυχόν αποκλίσεων μεταξύ των δηλωθέντων 

εισοδημάτων του πελάτη και των συνολικών ετήσιων πιστώσεων στους 

λογαριασμούς του.  Για τον υπολογισμό των ετήσιων συνολικών πιστώσεων στους 

λογαριασμούς του πελάτη λαμβάνονται υπόψη τόσο οι καταθετικοί και οι δανειακοί 

του λογαριασμοί όσο και κάθε είδους τραπεζικά προϊόντα όπου πιστώνονται ποσά μη 

προερχόμενα από καταθετικούς λογαριασμούς.  

 

Οι ετήσιες συνολικές πιστώσεις συνίστανται σε:  

• Καταθέσεις μετρητών  

• Καταθέσεις τραπεζικών ή ιδιωτικών επιταγών  

• Εμβάσματα από άλλες τράπεζες  

  

ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών και 

μεταφορές μεταξύ λογαριασμών του ίδιου πελάτη.  

 Η παραμετροποίηση της αναμενόμενης συναλλακτικής συμπεριφοράς γίνεται 

με την εισαγωγή σε μηχανογραφική εφαρμογή των ποσοτικών στοιχείων που 

αποτελούν το συναλλακτικό προφίλ του πελάτη.  
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 Εκτός από τα ποσοτικά στοιχεία που μπορούν να εισαχθούν στην εφαρμογή 

ανά πελάτη, οι μηχανογραφικές εφαρμογές παρακολούθησης των συναλλαγών 

τροφοδοτούνται με στοιχεία που αφορούν ομάδες ομοειδών πελατών, όπως πελατών 

που ανήκουν στην ίδια επαγγελματική κατηγορία (peer groups) καθώς και στοιχεία 

που αποτελούν «σενάρια» ασυνήθους ή ύποπτης συμπεριφοράς 

Η τυπολογία των ύποπτων ή ασυνήθων συναλλαγών μπορεί να αξιοποιηθεί 

για τη δημιουργία τέτοιων σεναρίων για την παραμετροποίηση (υποενότητα 1.7).  

 Κάθε απόκλιση από την αναμενόμενη συναλλακτική συμπεριφορά παράγει 

«alerts» την επόμενη ημέρα από τη διενέργεια της συναλλαγής. Τα «alerts» 

εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η συγκεκριμένη συναλλαγή είναι 

αιτιολογημένη και υποστηρίζεται από τη δραστηριότητα του πελάτη ή αλλιώς εάν 

αποτελεί ασυνήθη ή ύποπτη κίνηση.  

 

Τι εννοούμε ασυνήθη και τι ύποπτη συναλλαγή;  

  

Ασυνήθης είναι κάθε συναλλαγή που δεν έχει προφανή οικονομική ή νόμιμη 

αιτία.  

 Ύποπτη είναι κάθε συναλλαγή που θεωρείται ασυμβίβαστη με τη γνωστή στο 

πιστωτικό ίδρυμα, νόμιμη δραστηριότητα του πελάτη, τις προσωπικές του 

δραστηριότητες ή τη συνήθη κίνηση του λογαριασμού του πελάτη.  

   

 Πληροφορίες που πρέπει να συνοδεύουν τον πληρωτή στα εξερχόμενα 

εμβάσματα  

  

Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται και η υποχρέωση των πιστωτικών 

ιδρυμάτων να θεσπίζουν διαδικασίες για την κίνηση κεφαλαίων και να ελέγχουν την 

πληρότητα των πληροφοριών που πρέπει να συνοδεύουν τον πληρωτή στα 

εξερχόμενα εμβάσματα. Ο στόχος είναι η αντιμετώπιση της απόπειρας 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω της κίνησης κεφαλαίων.  

  

 

Οι υποχρεωτικές πληροφορίες που πρέπει να συνοδεύουν τον πληρωτή σε ένα 

εξερχόμενο έμβασμα είναι:  
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Πίνακας 7.5: Υποχρεωτικές πληροφορίες πληρωτή εξερχόμενου εμβάσματος 

 

1. Ονοματεπώνυμο του εντολέα  

2. Διεύθυνση ή τόπος γεννήσεως ή αριθμός ταυτότητας  

3. Αριθμός λογαριασμού ή μοναδικός αριθμός αναγνώρισης  

 

Για τις εγχώριες πληρωμές το όριο μέχρι το οποίο δεν απαιτείται η συλλογή 

των παραπάνω πληροφοριών είναι 1.000 € . Εντούτοις, η εξαίρεση αυτή δεν αφορά 

επαναλαμβανόμενες και συσχετιζόμενες πληρωμές που έχουν άθροισμα πάνω από 

1.000 €.  

 Για πληρωμές άνω των 1.000 € απαιτείται επαλήθευση των στοιχείων 

ταυτότητας από ανεξάρτητες και αξιόπιστες πηγές.   

 Τα εξερχόμενα μηνύματα που δεν περιέχουν τις υποχρεωτικές πληροφορίες 

πρέπει να στέλνονται πίσω στην τράπεζα του εντολέα για συμπλήρωση των 

υποχρεωτικών πληροφοριών.  Αν οι πληροφορίες εξακολουθούν να είναι  ελλιπείς ή 

εάν η τράπεζα του εντολέα δεν επιθυμεί να παράσχει τις πληροφορίες, τότε η τράπεζα 

του δικαιούχου οφείλει να εξετάσει το ενδεχόμενο να τερματίσει τη συναλλακτική 

σχέση και να αναφέρει τη συναλλαγή ως ύποπτη.  

 

 

7.6 Αναφορά Ασυνήθων ή Ύποπτων Συναλλαγών  

 

  

Ο υπάλληλος που έχει βάσιμες υπόνοιες ότι μία συναλλαγή είναι αποτέλεσμα 

εγκληματικής δραστηριότητας, οφείλει να αναφέρει τη συγκεκριμένη συναλλαγή στο 

αρμόδιο στέλεχος για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από 

Εγκληματικές Δραστηριότητες.  

 Το αρμόδιο στέλεχος οφείλει να αναλύει και να εξετάζει κάθε αναφερόμενη 

συναλλαγή, ζητώντας περισσότερες πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία για την 

προέλευση ή τον προορισμό των κεφαλαίων, καθώς και την ακριβή ταυτότητα του 

δικαιούχου.  

• Εάν μετά την αξιολόγηση από το αρμόδιο στέλεχος, δεν προκύπτουν 

βάσιμες υπόνοιες ότι πρόκειται για προσόδους από εγκληματική 
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δραστηριότητα, τότε η αναφερόμενη συναλλαγή αρχειοθετείται, μαζί με 

όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα.  

• Εάν μετά την αξιολόγηση από το αρμόδιο στέλεχος, μπορεί να 

στοιχειοθετηθεί βάσιμη υπόνοια ότι πρόκειται για έσοδα από 

εγκληματική δραστηριότητα, τότε το αρμόδιο στέλεχος αναφέρει τη 

συναλλαγή στην Επιτροπή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων 

από Εγκληματικές Δραστηριότητες.  

 

 

7.7 Τυπολογία Ύποπτων Συναλλαγών  

  

 

Ας δούμε μερικά παραδείγματα από την τυπολογία ύποπτων συναλλαγών, όπως αυτά 

αναφέρονται στην απόφαση ΕΤΠΘ 285/2009, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

βάση για σενάρια παραμετροποίησης στις μηχανογραφικές εφαρμογές 

παρακολούθησης των συναλλαγών:  

  

Παροχή στοιχείων και πληροφοριών   

• παροχή ανεπαρκών ή ύποπτων πληροφοριών και στοιχείων για την 

πιστοποίηση της ταυτότητας του πελάτη  

• ανεπαρκείς, ανακριβείς πληροφορίες ή έγγραφα αμφιβόλου γνησιότητας, 

απροθυμία στην προσκόμιση στοιχείων, παρεμπόδιση υπαλλήλων στη 

συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών  

  

Κίνηση κεφαλαίων   

• μη συμβατή με το συναλλακτικό και οικονομικό προφίλ του πελάτη 

συχνές μεταφορές κεφαλαίων σε χώρες που θεωρούνται «φορολογικοί 

παράδεισοι» ή χώρες υψηλού κινδύνου  

• κεφάλαια αποστέλλονται ή λαμβάνονται από φυσικά πρόσωπα χωρίς 

εμφανή οικονομικό σκοπό ή σχέση  

• κινήσεις κεφαλαίων από μία τράπεζα σε άλλη και τελικώς επιστροφή 

στην πρώτη τράπεζα  
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Συναλλαγές σε μετρητά   

• αύξηση  καταθέσεων  χωρίς  αντίστοιχη  αύξηση  της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας  

• συναλλαγές σε μετρητά ενώ το σύνηθες μέσο είναι τα αξιόγραφα ή τα 

μέσα πληρωμών  

• ενεργοποίηση αδρανών λογαριασμών  

• διαδοχικές καταθέσεις μικρών ποσών, σημαντικού συνολικού ύψους 

καταθέσεις  μετρητών σε λογαριασμό φυσικού προσώπου από διάφορα 

πρόσωπα χωρίς προφανή οικονομικό σκοπό  

  

Δάνεια  

• ολική αποπληρωμή ή αιφνίδια εξόφληση ληξιπρόθεσμων δανείων χωρίς 

να είναι γνωστή η προέλευση του κεφαλαίου  

• άμεσα ρευστοποιήσιμες εξασφαλίσεις ως εγγύηση για τη λήψη δανείου  

  

Εμπόριο  

• υπερτιμολόγηση ή υποτιμολόγηση αγαθών  

• διαφορά του είδους του εμπορεύματος από τη συνήθη εμπορική 

δραστηριότητα του εισαγωγέα ή του εξαγωγέα  

  

Πράξεις Κεφαλαιαγοράς  

• Επανειλημμένη αγορά ή πώληση τίτλων χωρίς προφανή οικονομικό 

σκοπό (όπως π.χ. με ζημία του επενδυτή)  

• Τακτικές μεταφορές χαρτοφυλακίου από και προς άλλες ΕΠΕΥ  

• Κοινός επενδυτικός λογαριασμός προσώπων που δεν φαίνονται να έχουν 

οποιαδήποτε σχέση με τον πελάτη (οικογενειακή ή επαγγελματική)  

  

Ασφαλιστικά Προϊόντα  

• χρησιμοποίηση των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες για αγορά 

νέου ασφαλιστηρίου συμβολαίου και ρευστοποίηση λίγο διάστημα 

αργότερα  

• αγορά ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής και χρήση του συμβολαίου ως 

εγγύηση για δάνειο για αγορά σπιτιού. Το σπίτι ενοικιάζεται και τα έσοδα 

επενδύονται σε νέες παράνομες δραστηριότητες  
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• ασυνήθιστα δυσμενείς ή ψευδείς πληροφορίες για την υγεία ή την ηλικία 

του ασφαλισμένου   

 

 

7.8 Μελέτες Περιπτώσεων HSBC-STANDARD CHARTERED BANK 

 

 

Α) H HSBC τιμωρήθηκε με ιδιαίτερα υψηλό πρόστιμο από τις Αμερικανικές Αρχές, 

(κατόπιν διακανονισμού θα πληρώσει 1.92 δις δολάρια – 1.19 δις λίρες Αγγλίας) για 

την αποτυχία ελέγχου και μπλοκαρίσματος κεφαλαίων που κατευθύνονται προς 

χώρες που εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών και άλλα εγκλήματα και σε 

ορισμένες εκ των οποίων έχουν επιβληθεί διεθνείς κυρώσεις. Η Αμερικανική 

Γερουσία κατηγόρησε την HSBC ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει, λόγω ελλιπών 

ελέγχων, το ξέπλυμα χρήματος ειδικά στο επίπεδο της θυγατρικής της στο Μεξικό, 

και ότι δεν ανέφερε σημαντικό αριθμό συναλλαγών που σχετίζονταν με το Ιράν. 

Δημοσιεύματα σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίζονται ότι μεγάλης κλίμακα 

έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αμερικανικές αρχές για παρόμοια θέματα σε 

άλλες Ευρωπαϊκές Τράπεζες. 

Β) Η Standard Chartered τιμωρήθηκε με πρόστιμο 100 εκ δολαρίων (62 εκ λίρες 

Αγγλίας ) από την Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, με πρόστιμο 227 εκ δολάρια (141 

εκ λίρες Αγγλίας) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης,  και με πρόστιμο 340 εκ δολάρια 

(217 εκ λίρες Αγγλίας), διότι απέκρυπτε παράνομα συναλλαγές με το Ιράν, οι οποίες 

επέτρεπαν στην εν λόγω χώρα να εμπορεύεται το πετρέλαιό της. Εκτιμάται ότι η εν 

λόγω τράπεζα ξέπλυνε περίπου 250 δις δολάρια σε μία δεκαετία, παραβιάζοντας τις 

Αμερικανικές κυρώσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο 

ΕΜΠΕΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 
 

8.1 Ερωτήματα 

 
 

Προκειμένου να διαπιστώσουμε το κατά πόσο το ανθρώπινο δυναμικό του 

τραπεζικού τομέα, είναι σε θέση να αντιληφθεί και να ανταποκριθεί σε ζητήματα 

νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, διαμορφώσαμε ένα ερωτηματολόγιο με τις εξής 

ερωτήσεις: 

1) Σύμφωνα με την επικρατούσα διεθνώς άποψη, στο πλαίσιο των 

χρησιμοποιούμενων μεθόδων για το ξέπλυμα χρήματος εντοπίζονται κάποια βασικά 

στάδια. Στα στάδια αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται: 

2) Η χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας κατά κανόνα δεν περιλαμβάνει: 

3) Εστιατόριο εμφανίζει σε χρονικό διάστημα ενός έτους έσοδα € 800.000 

σε μετρητά από ανώνυμη πηγή. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης καταθέτει τα χρήματα 

στον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης. Με χρέωση του ίδιου λογαριασμού 

εκδίδονται τραπεζικές επιταγές σε διαταγή μιας υπεράκτιας εταιρείας, ενώ ένα ποσό € 

300.000 εμβάζεται σε λογαριασμό τρίτης εταιρείας σε άλλη τράπεζα με την 

προσκόμιση ιδιωτικού συμφωνητικού για την παροχή υπηρεσιών. Η υπεράκτια 

εταιρεία χρησιμοποιεί τα χρήματα για εξόφληση επίπλων γραφείου γνωστής 

ελληνικής εταιρείας ενώ σημαντικό μέρος χρησιμοποιείται για την αγορά μετοχών 

εισηγμένης εταιρείας. Με βάση τα παραπάνω ποια (ες) από τις παρακάτω δηλώσεις 

περιγράφει το στάδιο της διαστρωμάτωσης 

4) Η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λάθος;  «Οι εγκληματίες 

χρησιμοποιούν συχνά επαγγελματίες διαμεσολαβητές για να τους βοηθήσουν  στην 

τοποθέτηση των παρανόμων κεφαλαίων τους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.  Αυτοί 

οι επαγγελματίες διαμεσολαβητές συνήθως είναι δικηγόροι, ειδικά γραφεία που 

ειδικεύονται στην δημιουργία εταιρειών, λογιστές, συμβολαιογράφοι, οικονομολόγοι 

και άλλοι  επαγγελματίες που εργάζονται σε μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ένας 

τραπεζικός υπάλληλος δεν θεωρείται γενικά ως επαγγελματίας διαμεσολαβητής, 

επειδή  εργάζεται σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα». 
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5) Προσδιορίστε ποια από παρακάτω δηλώσεις αφορά σε τεχνικές που 

αναφέρονται στην τοποθέτηση χρημάτων: i. Ένας εργάτης στον κατασκευαστικό 

τομέα στο Ντουμπάι χρησιμοποιεί ένα μη-εγκεκριμένο εναλλακτικό σύστημα 

πληρωμών για να εμβάσει νόμιμα κεφάλαια στην οικογένειά του στην Ινδία. ii. Ένας 

πελάτης που προέρχεται από μια χώρα γνωστή σαν παραγωγός – χώρα ναρκωτικών 

καταθέτει € 100.000 σε υπεράκτιο τραπεζικό λογαριασμό του. iii. Ένας γιατρός στο 

Παρίσι, κάνει μία καταβολή μετρητών ύψους 14.000 στην τράπεζα του.  iv. Ένας 

λαθρέμπορος ναρκωτικών χρησιμοποιεί παράνομα κεφάλαια για να αγοράσει 

διαμάντια από κοσμηματοπωλείο καταθέτοντας το σχετικό αντίτιμο στον τραπεζικό 

λογαριασμό του εμπόρου μαζί με τα απαραίτητα τιμολόγια. 

6) Ποιος από τους ακόλουθους όρους χρησιμοποιείται για να περιγράψει 

την διαδικασία αποστολής χρημάτων μέσω πολλών Πιστωτικών Ιδρυμάτων εγχώριων 

ή ξένων έχοντας σαν  στόχο να κάνει πάρα πολύ δύσκολο τον εντοπισμό τους: 

7) Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις περιγράφει καλύτερα το στάδιο της 

Ενσωμάτωσης; i. Τα κεφάλαια από λογαριασμούς που ανήκουν στις εγκληματικές 

ομάδες χρησιμοποιήθηκαν για να αγοράσουν περιουσιακά στοιχεία και να επενδύουν 

σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, ii. Τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν από 

λογαριασμούς σε τράπεζες στην Νέα Υόρκη σε διάφορα ευρωπαϊκά 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης και μιας Ελβετικής Τράπεζας, 

iii. Με τη βοήθεια δικηγόρων και ενός υποδιευθυντή καταστήματος τράπεζας, τα 

παράνομα κεφάλαια έχουν κατατεθεί σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς σε 

Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν. 

8) Η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λάθος;  «Οι εγκληματικές 

δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον νόμο 3691 / 2008 για το Ξέπλυμα 

Χρήματος και την Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας περιλαμβάνει και την 

Φοροδιαφυγή αλλά όχι τα επιμέρους φορολογικά αδικήματα μεγάλης αξίας τα οποία 

εμπεριέχονται στον Φορολογικό Νόμο». 

9) Αναφέρατε κατά πόσον η ακόλουθη δήλωση είναι αληθής ή ψευδής. 

«Κατά τη εφαρμογή των μέτρων πιστοποίησης και εξακρίβωσης της ταυτότητας του 

πελάτη όπως υπαγορεύονται από την νομοθεσία, ορισμένες κατηγορίες πελατών 

απαιτούν μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας. Οι υπεράκτιες εταιρείες (offshore 

companies), και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (non-profit organizations), πρέπει 

να παρακολουθούνται στενά επειδή εξ ορισμού θεωρούνται ως εν δυνάμει υψηλού 

κινδύνου αγωγοί εσόδων από παράνομες δραστηριότητες». 
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10) Μερικά νομικά πρόσωπα δημιουργούν ενδιάμεσες εταιρείες σαν ένα 

επιπλέον επίπεδο προστασίας με σκοπό την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

απομάκρυνση των περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων από τα άτομα στα οποία 

ανήκουν πραγματικά τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. Σε γενικές γραμμές, αυτές οι 

οντότητες υπάρχουν μόνο στα χαρτιά και δεν έχουν φυσική παρουσία. Αυτές οι 

εταιρείες ονομάζονται: 

11) Σε ποιες από τις παρακάτω κατηγορίες νέων πελατών θα πρέπει 

εφαρμοστούν μέτρα Απλουστευμένης Δέουσας Επιμέλειας; 

12) Ένας πολύ καλός και παλιός πελάτης της εταιρείας, σας συστήνει δύο 

νέους πελάτες. Οι δύο αυτοί νέοι πελάτες είναι εταιρείες με τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά:  Μία γνωστή ναυτιλιακή εταιρεία με έδρα τον Παναμά και κύρια 

δραστηριότητα την μεταφορά πετρελαιοειδών, της οποίας το μεγαλύτερο μέρος της 

δραστηριότητας διεξάγεται στο εξωτερικό ενώ είναι εισηγμένη και στον NASDAQ 

και  Μια πολύ γνωστή ανώνυμη εταιρεία με έδρα την Γερμανία και κύρια 

δραστηριότητα τα είδη εξοπλισμού κατοικιών και καταστημάτων.  Ποια είναι η 

κατηγορία των μέτρων Δέουσας Επιμέλειας που θα απαιτηθεί στις δύο περιπτώσεις 

13) Διαλέξτε την σωστή απάντηση. FATF είναι μια συντομογραφία των: 

14) Τι ενέργειες πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνουν σε ενδεχόμενη πίστωση 

λογαριασμού πελάτη σας από τρίτο πρόσωπο με έμβασμα προερχόμενο από την 

Μογγολία 

15) Η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λάθος;  «Η Τυπολογία 

δραστηριοτήτων Ξεπλύματος Χρήματος που έχει εκδώσει η Τράπεζα της Ελλάδος  

δεν συμπεριλαμβάνει τις εισηγμένες επιχειρήσεις». 

16) Η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λάθος;  « Όλοι οι πελάτες των 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων θα πρέπει από 1/1/2014 να έχουν ΑΦΜ ανεξάρτητα αν αυτοί 

είναι έλληνες, αλλοδαποί ή εξωχώριες εταιρείες που δεν έχουν εμπορική 

δραστηριότητα στην Ελλάδα». 

17) Αναφέρατε κατά πόσον η ακόλουθη δήλωση είναι αληθής ή ψευδής.  

«Οι εισηγμένες εταιρείες ανήκουν στα εποπτευόμενα ιδρύματα σύμφωνα με την 

νομοθεσία για την Καταπολέμηση ΞΧ και ΧΤ, και κατά συνέπεια έχουν περίπου τις 

ίδιες υποχρεώσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα. Ως εκ τούτου, τα μέτρα Δέουσας 

Επιμέλειας όσον αφορά τις οικονομικές συναλλαγές τους σύμφωνα με την 

Νομοθεσία για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες 

Δραστηριότητες δεν είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν. 
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18) Ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ανοίγει ένα λογαριασμό με δικαιούχο 

ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Το ταξιδιωτικό γραφείο διεξάγει ένα πολύ υψηλό ποσοστό 

επί του συνόλου των δραστηριοτήτων του με μετρητά αναλογικά με άλλα ταξιδιωτικά 

γραφεία στην ευρύτερη περιοχή. Η κύρια ευθύνη του Χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 

όσον αφορά τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την σχετική νομοθεσία για την 

καταπολέμηση ΞΧ και ΧΤ είναι να διασφαλίσει ότι: 

19) Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο ποιό / ποιά κατά την γνώμη σας από τα 

κατωτέρω περιγραφόμενα έγγραφα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

πιστοποίηση του ΑΦΜ ενός πελάτη; 

20) Πότε ζητάμε τις πληροφορίες για την δημιουργία του Οικονομικού/ 

Συναλλακτικού Προφίλ ενός πελάτη. 

 

 

8.2 Δείγμα – Μεθοδολογία 

 

 

Το προαναφερθέν ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε, εστάλη σε 50 τραπεζικά στελέχη 

(45 υπάλληλοι – 5 διευθυντές), 5 Τραπεζών(ALPHABANK, EUROBANK, 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ATTICA BANK) της Αθήνας και της 

Θεσσαλονίκης. Το κριτήριο επιλογής αυτών ήταν η θέση τους και ο τομέας ευθύνης 

τους, στους κόλπους των Τραπεζών οπού εργάζονται. Η επιλογή των τραπεζών έγινε 

τυχαία αλλά με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη επίτευξη αξιοπιστίας από 

πλευράς υπαλλήλων. 

Έπειτα από την έρευνα μας, εξήχθησαν τα εξής αποτελέσματα βάσει των 

απαντήσεων των υπαλλήλων: 

-Στην πρώτη ερώτηση του ερωτηματολογίου, το 19,1% απάντησε ότι στα 

βασικά στάδια για το ξέπλυμα χρήματος δεν συμπεριλαμβάνεται η κατάθεση, ομοίως 

19,1% δεν συμπεριέλαβε την διαστρωμάτωση και τέλος 61,7% απάντησε σωστά στην 

ερώτηση, επιλέγοντας την ανακύκλωση 

-Στην δεύτερη ερώτηση που αφορά την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, το 

18,8% δεν συμπεριέλαβε τα έσοδα  από εράνους, το 12,5% τα έσοδα από εράνους 

ενώ το 14,6% δεν συμπεριέλαβε τα έσοδα από εγκληματικές οργανώσεις. Στην 

ανωτέρα ερώτηση, σωστά απάντησε το 54,2%, επιλέγοντας ως πηγή εσόδων που 
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κατά κανόνα δεν χρηματοδοτεί την τρομοκρατία, τη δραστηριότητα μη 

κερδοσκοπικών οργανώσεων. 

-Στην Τρίτη ερώτηση οπού αναφέρεται η περίπτωση των εσόδων του 

εστιατορίου και οι διαδικασίες διαστρωμάτωσης τους, το 8% απάντησε ότι το στάδιο 

της διαστρωμάτωσης επιτυγχάνεται μέσω της κατάθεσης των χρημάτων στον 

τραπεζικό λογαριασμό του εστιατορίου, το 20% μέσω της μεταφοράς των χρημάτων 

σε μία υπεράκτια εταιρεία, το 6% μέσω της αγοράς επίπλων γραφείου από την 

υπεράκτια εταιρεία, το 14% μέσω της αγοράς μετοχών από την υπεράκτια εταιρεία 

και το 2% μέσω του εμβάσματος των χρημάτων από το εστιατόριο σε άλλη εταιρεία 

για εξόφληση παροχής υπηρεσιών. Στο συγκεκριμένο ερώτημα υπήρξαν και 

συνδυαστικές απαντήσεις, οπού το 38% απάντησε ότι ο ενδεδειγμένος τρόπος 

διαστρωμάτωσης των εσόδων είναι μέσω της μεταφοράς τους σε υπεράκτια εταιρεία 

και αποστολής εμβάσματος σε άλλη εταιρεία για εξόφληση παροχής υπηρεσιών. Η 

παραπάνω απάντηση αποτελεί την σωστότερη του ερωτήματος. Τέλος ένα ποσοστό 

της τάξεως του 12% θεώρησε ως ενδεδειγμένες δραστηριότητες της διαστρωμάτωσης 

των εσόδων είναι η μεταφορά τους σε υπεράκτια εταιρεία και αγοράς από την πλευρά 

της μετοχών. 

-Στην Τέταρτη ερώτηση, το 93,8% θεώρησε ότι οι εγκληματίες 

χρησιμοποιούν συχνά επαγγελματίες διαμεσολαβητές για την τοποθέτηση των 

παράνομων κεφαλαίων τους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, η οποία είναι η σωστή 

απάντηση, ενώ αρνητικά απάντησε το 6,3%. 

-Στην Πέμπτη ερώτηση, περί τεχνικών τοποθέτησης χρημάτων, συναντάμε 

συνδυασμό απαντήσεων. Συγκεκριμένα, το 31,3% επέλεξε το πρώτο ζεύγος 

απαντήσεων, το 35,4% το δεύτερο ζεύγος απαντήσεων, το 33,3% το τρίτο ζεύγος και 

το 35,4% το τελευταίο. Στην παραπάνω ερώτηση, παρατηρείται μια ισορροπία ως 

προς τις απαντήσεις. Το σωστό ζεύγος απαντήσεων είναι αυτό που επιλέγει το 33,3%. 

-Στην Έκτη ερώτηση, όσον αφορά τον όρο που περιγράφει την διαδικασία 

αποστολής χρημάτων μέσω πολλαπλών Πιστωτικών ιδρυμάτων εγχώριων ή ξένων με 

σκοπό να καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό τους, το 8,3% επέλεξε τον όρο της 

«ενσωμάτωσης», το 60,4% τον όρο της «διαστρωμάτωσης» η οποία είναι η σωστή 

απάντηση, το 29,2% τον όρο «καμουφλάζ» και τέλος το 2,1% τον όρο «τοποθέτηση». 

-Στην Έβδομη ερώτηση, όπου παρατίθενται διάφορες δηλώσεις και ζητείται η 

επιλογή αυτών που περιγράφουν καλύτερα το στάδιο της Ενσωμάτωσης, το 59,2% 

επιλέγει τη πρόταση όπου τα κεφάλαια από λογαριασμούς που ανήκουν στις 
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εγκληματικές ομάδες χρησιμοποιούνται για την αγορά περιουσιακών στοιχείων και 

επενδύσεων σε επιχειρηματικές δραστηριότητες .Η παραπάνω απάντηση είναι η 

σωστή. Το 32,7% επιλέγει την δεύτερη απάντηση οπού τα κεφάλαια μεταφέρονται σε 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ν.Υόρκης και της Ελβετίας ενώ το 8,2% επιλέγει 

την δραστηριότητα μεταφοράς των κεφαλαίων μέσω δικηγόρων και ενός 

υποδιευθυντή, σε τράπεζες της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν. Αξίζει να αναφερθεί 

ότι η δεύτερη απάντηση στην ουσία, περιγράφει διαδικασίες διαστρωμάτωσης κα η 

Τρίτη διαδικασίες τοποθέτησης. 

-Στην Όγδοη ερώτηση, σχετικά με το νόμο 3691/2008 και της υπαγωγής σε 

αυτόν φορολογικών αδικημάτων μεγάλης αξίας τα οποία εμπεριέχονται στον 

Φορολογικό νόμο, καταφατικά απάντησε 29,2% ενώ αρνητικά και σωστά το 

υπόλοιπο 70,8%. 

-Στην Ένατη ερώτηση, περί υψηλής επικινδυνότητας των υπεράκτιων 

εταιρειών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών όσον αφορά τη μεταφορά εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, το 91,7% απάντησε καταφατικά και σωστά ενώ το 8,3% 

απέρριψε λανθασμένα την παραπάνω αιτίαση. 

-Στην Δέκατη ερώτηση και τη δημιουργία ενδιάμεσων εταιρειών με σκοπό 

την προστασία των φυσικών προσώπων, το 8% απάντησε ότι αυτές οι εταιρείες είναι 

οι υπεράκτιες, το 14% θεώρησε τα Trusts ως ενδιάμεσες εταιρείες, το 12% επέλεξε 

τις εταιρείες-βιτρίνα ενώ το 54% απάντησε σωστά στην ερώτηση επιλέγοντας τις 

εταιρείες-κελύφη(Shell companies) ως τις εταιρείες που επιλέγονται από τα νομικά 

πρόσωπα με σκοπό την επίτευξη περαιτέρω προστασίας. Τέλος, ένα ποσοστό της 

τάξεως του 12% απάντησε συνδυαστικά, επιλέγοντας τις Shell companies και Front 

companies. 

-Η επόμενη ερώτηση αναφέρεται στην επιβολή μέτρων Απλουστευμένης 

Δέουσας Επιμέλειας. Το 4% απάντησε ότι τέτοια μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται σε 

πελάτες χωρίς φυσική παρουσία, το 6% σε περιπτώσεις Διασυνοριακών Σχέσεων 

Τραπεζικής Επιμέλειας, ανάλογο ποσοστό συγκεντρώνουν και οι εταιρείες με 

ανώνυμες μετοχές καθώς και οι περιστασιακοί πελάτες που προσελκύονται λόγω 

τραπεζικού επιτοκίου, επίσης το 2% των ερωτηθέντων θεώρησε αναγκαία τα μέτρα  

σε εταιρείες με ονομαστικές μετοχές, το 4% για εισηγμένες εταιρείες ενώ το 26% σε 

Πρεσβείες Ξένων χωρών που φέρνουν την μισθοδοσία τους στην τράπεζα. Στην 

αναφερθείσα ερώτηση υπήρξαν και συνδυαστικές απαντήσεις. Συγκεκριμένα, 

ποσοστό 2% επέλεξε τις περιπτώσεις πελατών χωρίς φυσική παρουσία και 
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Πρεσβειών Ξένων χωρών, ανάλογο ποσοστό επέλεξε εταιρείες με ονομαστικές και 

ανώνυμες μετοχές, ποσοστό 6% επέλεξε εταιρείες με ονομαστικές μετοχές και 

Πρεσβείες Ξένων χωρών και 4% επέλεξε εταιρείες με ανώνυμες μετοχές και 

Πρεσβείες Ξένων χωρών. Τέλος ποσοστό της τάξεως του 26% απάντησε σωστά, 

επιλέγοντας το ζεύγος απαντήσεων των εταιρειών με ονομαστικές μετοχές και 

εισηγμένων εταιρειών. 

-Στην Δωδέκατη ερώτηση συναντάμε την περίπτωση επιβολής μέτρων 

Δέουσας Επιμέλειας σε δύο νέους πελάτες-εταιρείες,η μία εκ των οποίων είναι 

γνώστη ναυτιλιακή με έδρα τον Παναμά εισηγμένη στον NASDAQ και η άλλη 

εξίσου γνωστή με έδρα τη Γερμανία. Το 14,9% θεωρεί ότι πρέπει να επιβληθούν 

μέτρα Κανονικής Δέουσας Επιμέλειας, το 31,9% θεωρεί ότι πρέπει να παρθούν μέτρα 

Απλουστευμένης Δέουσας Επιμέλειας ενώ το 53,2% επιλέγει σωστά τα μέτρα 

Αυξημένης Δέουσας Επιμέλειας. 

-Η επόμενη ερώτηση αναφέρεται στην ερμηνεία του ακρωνυμίου της F.A.F.T. 

Το 77,6% επιλέγει τη σωστή απάντηση «FINANCIAL ACTION TASK FORCE»,το 

8,2% «FINANCIAL ACTION TRUTH FORCE», το 6,1% «FUNDAMENTAL 

ACTION TRUTH FORCE» και τέλος 8,2% «FUNDAMENTAL ACTION TASK 

FORCE». 

-Η δέκατη τέταρτη ερώτηση αναφέρεται σε τραπεζική συναλλαγή υψηλής 

επικινδυνότητας και επιτήρησης. Στη συγκεκριμένη ερώτηση, η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν στο έπακρο. Οι περισσότεροι εξ’ 

αυτών απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν τι ενέργειες πρέπει να κάνουν και μόνο ένα 

ποσοστό της τάξεως του 18% απάντησαν επαρκώς. Σε περιπτώσεις εμβάσματος από 

χώρες όπως η Μογγολία, ο υπάλληλος του πιστωτικού ιδρύματος οφείλει να 

εφαρμόσει μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας με ταυτόχρονη διερεύνηση της 

σχέσης πελάτη-αποστολέα. Επίσης, προυπόθεση για την διεκπεραίωση της 

συναλλαγής είναι και η ταύτιση του αποστολέα του εμβάσματος με οντότητες σε 

λίστες κυρώσεων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Μογγολία ανήκει στην κατηγορία 

των χωρών οι οποίες σύμφωνα με την FAFT , παρότι έχουν στρατηγικές ελλείψεις 

στην καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, 

έχει παράσχει συ υψηλό πολιτικό επίπεδο διαβεβαιώσεις για την αντιμετώπιση των 

παραπάνω φαινομένων.   

-Η δέκατη Πέμπτη ερώτηση, αφορά την Τυπολογία δραστηριοτήτων 

Ξεπλύματος Χρήματος που έχει εκδώσει η Τράπεζα της Ελλάδος και κατά πόσο 
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συμπεριλαμβάνει τις εισηγμένες επιχειρήσεις. Το 70,8% απάντησε, ορθά ,ότι δεν 

συμπεριλαμβάνει τις εισηγμένες επιχειρήσεις ενώ το υπόλοιπο 29,2% θεώρησε ότι τις 

περιλαμβάνει. 

-Η δέκατη έκτη ερώτηση, αφορά την υποχρεωτική έκδοση ΑΦΜ από 

1/1/2014 για όλους τους πελάτες των πιστωτικών ιδρυμάτων, ανεξάρτητα αν είναι 

Έλληνες ή ξένοι ή εξωχώριες εταιρείες. Στο παραπάνω ερώτημα, το 91,7% απάντησε 

σωστά και καταφατικά ενώ το 8,3% θεώρησε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης 

ΑΦΜ. 

-Η επόμενη ερώτηση αφορά το κατά πόσο είναι υποχρεωτική η εφαρμογή 

Μέτρων Δέουσας Επιμέλειας στις εισηγμένες εταιρείες λόγω του ότι ανήκουν στην 

ίδια κατηγορία με τα πιστωτικά ιδρύματα σε θέματα νομοθεσίας καταπολέμησης 

ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας. Στην αναφερθείσα 

ερώτηση παρουσιάζεται απόλυτη ισορροπία απαντήσεων καθώς το 50% θεωρεί ότι 

τα Μέτρα Δέουσας επιμέλειας δεν είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν ενώ το 

υπόλοιπο 50% διαφωνεί. Η σωστή απάντηση είναι ότι δεν είναι απαραίτητη η 

εφαρμογή των Μέτρων. 

-Η δέκατη όγδοη ερώτηση αναφέρεται στην περίπτωση όπου ένα 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ανοίγει λογαριασμό σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο το οποίο 

διεξάγει συναλλαγές με μετρητά σε υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα άλλα 

πρακτορεία της ευρύτερης περιοχής. Επομένως τίθεται το ερώτημα περί της ευθύνης 

του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και των ανάλογων μέτρων που απορρέουν από τη 

νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το 6,3% 

θεωρεί ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των μέτρων Δέουσας Επιμέλειας 

κατά το άνοιγμα του λογαριασμού, το 20,8% θεωρεί ότι ο πελάτης και η 

συναλλαγματική του συμπεριφορά πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς και το 

72,9% θεωρεί ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των μέτρων Δέουσας 

Επιμέλειας κατά το άνοιγμα του λογαριασμού και ο πελάτης και η συναλλαγματική 

του συμπεριφορά να παρακολουθείται συνεχώς. Η σωστή απάντηση του ερωτήματος 

είναι η παραπάνω. 

-Η δέκατη ένατη ερώτηση, εξετάζει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την 

πιστοποίηση του ΑΦΜ και τα έγγραφα με τα οποία  διασφαλίζεται. Το 2% των 

ερωτηθέντων απάντησε με τη δήλωση του εργοδότη που αναγράφεται το ΑΦΜ του 

υπαλλήλου-πελάτη. Ανάλογο ποσοστό απάντησε με λογαριασμό ΔΕΚΟ οπού 

αναγράφεται το ΑΦΜ, ομοίως με το εκκαθαριστικό σημείωμα. Ποσοστό 10% θεωρεί 
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ότι υπεύθυνη δήλωση με σφραγίδα εφορίας εξασφαλίζει την πιστοποίηση του ΑΦΜ , 

4% υπεύθυνη δήλωση του πελάτη με θεώρηση υπογραφής από το ΚΕΠ, 6% με τη  

φορολογική δήλωση Ε1 και 28% με βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από την εφορία. Στο 

συγκεκριμένο ερώτημα συναντάμε πλήθος συνδυαστικών απαντήσεων. Ειδικότερα, 

το 2% θεωρεί ότι αρκεί φορολογική δήλωση και εκκαθαριστικό εφορίας, το 2% 

επίσης θεωρεί ότι αρκεί φορολογική δήλωση-εκκαθαριστικό εφορίας και υπεύθυνη 

δήλωση σφραγισμένη από το ΚΕΠ, ομοίως το 2% επιλέγει το συνδυασμό 

φορολογικής δήλωσης-εκκαθαριστικού σημειώματος-λογαριασμός ΔΕΚΟ και 

βεβαίωση εφορίας. Με το ίδιο ποσοστό(2%) επιλέγονται και τα παρακάτω ζεύγη 

απαντήσεων: (φορολογική δήλωση – εκκαθαριστικό - βεβαίωση από εφορία), 

(φορολογική δήλωση - βεβαίωση από εφορία), (φορολογική δήλωση-λογαριασμός 

ΔΕΚΟ). Τέλος με ποσοστό 4% έχουμε τα παρακάτω ζεύγη απαντήσεων: 

(εκκαθαριστικό σημείωμα - λογαριασμός ΔΕΚΟ), (λογαριασμός ΔΕΚΟ - υπεύθυνη 

δήλωση σφραγισμένη από εφορία - βεβαίωση απόδοσης από εφορία). Η σωστή 

απάντηση στην παραπάνω ερώτηση είναι το ζεύγος απαντήσεων (εκκαθαριστικό 

σημείωμα-βεβαίωση απόδοσης από εφορία) με ποσοστό 26%. 

-Η τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου, αφορά τον χρόνο που ζητάνε 

πληροφορίες τα πιστωτικά ιδρύματα για τη δημιουργία οικονομικού/συναλλακτικού 

προφίλ του πελάτη. Το 2,1% απάντησε πριν τη σύναψη της επιχειρηματικής σχέσης, 

το 6,3% κατά τη διάρκεια της σχέσης μέσω επικαιροποίησης, το 10,4% κάθε χρόνο 

εφόσον ο πελάτης χαρακτηρίζεται ως υψηλού κινδύνου, το 6,3% όταν κάνει κάποια 

μεγάλη για τα δεδομένα του συναλλαγή, το 4,2% επέλεξε συνδυασμό απαντήσεων 

και συγκεκριμένα ότι πρέπει να ζητούνται πληροφορίες πριν τη σύναψη της 

επιχειρηματικής σχέσης αλλά και κατά τη διάρκεια της σχέσης μέσω 

επικαιροποίησης, ομοίως το 4,2% θεωρεί ότι πρέπει να ζητούνται πληροφορίες κάθε 

χρόνο εφόσον ο πελάτης είναι υψηλού κινδύνου και όταν κάνει κάποια ασυνήθιστα 

μεγάλη συναλλαγή. Τέλος, το 66,7% απάντησε σωστά, ότι πρέπει να ζητούνται 

πληροφορίες για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Η έννοια των φορολογικών διευκολύνσεων σχετικά με την ίδρυση επιχειρήσεων  

εμφανίζεται στα τέλη του 19ου αιώνα στις Ηνωμένες και ειδικότερα στο New Jersey 

και στο Delaware. To 1920 η πρακτική αυτή εξαπλώνεται και στην Ευρώπη και 

συγκεκριμένα στο καντόνι «Zug» της Ελβετίας, στη Ζυρίχη και στο Λιχτενστάιν. Ο 

όρος «φορολογικοί παράδεισοι», εισήχθηκε στα μέσα του 20ου αιώνα και σήμερα 

συμπληρώνουν σχεδόν εκατό χρόνια ζωής. Τα κράτη που χρησιμοποιήθηκαν ως 

φορολογικοί παράδεισοι, στην πραγματικότητα επέλεξαν να κάνουν αυτήν την 

επιλογή για να προσελκύσουν κεφάλαια και να καρπωθούν οικονομικά οφέλη. Σε 

πολλές περιπτώσεις η επιλογή αυτή ήταν μονόδρομος λόγω της έλλειψης βασικών 

προϋποθέσεων που απαιτούνται για την οικονομική ανάπτυξη των κρατών. 

Οι υπεράκτιες εταιρίες σε ένα μεγάλο βαθμό συνδέθηκαν και με τις 

διαδικασίες νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Σύμφωνα με μία έρευνα της 

εφημερίδας «Guardian» πάνω από 6 τρισεκατομμύρια δολλάρια Η.Π.Α. ήταν 

επενδυμένα σε εξωχώρια οικονομικά κέντρα. Το φαινόμενο των υπεράκτιων εταιριών 

και της νομιμοποίησης εσόδων έχει άμεσες επιπτώσεις στις κοινωνίες και τις 

οικονομίες τόσο σε μακροοικονομικό επίπεδο, λόγω της εκτροπής πόρων σε στείρες 

δραστηριότητες, όσο και σε μικροοικονομικό λόγω της μείωσης της πραγματικής 

αγοραστικής δύναμης. Οι διεθνείς φορείς έχουν εντείνει τις προσπάθειες τους για την 

καταπολέμηση του φαινόμενου των υπεράκτιων δραστηριοτήτων μέσω του ελέγχου 

των συναλλαγών υποχρεώνοντας τα πιστωτικά ιδρύματα να εισάγουν ένα 

κανονιστικό πλαίσιο συμμόρφωσης με τα πρότυπα που ορίζουν οι διεθνείς συνθήκες.    

Μέσω της εμπειρικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε σε τραπεζικά στελέχη, 

εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα για την κατάρτιση και τη συμμόρφωση τους ως 

προς το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο. Παρακάτω παρατίθενται τα ποσοστά των 

σωστών απαντήσεων.Ειδικότερα, το 61,7% γνώριζε τα βασικά στάδια της 

διαδικασίας νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, το 38% γνώριζε τις διαδικασίες 

διαστρωμάτωσης των παράνομων εσόδων ενώ το 33,3% τις τεχνικές τοποθέτησης 

χρημάτων στον κύκλο της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και το 93,8% τους 
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επαγγελματίες διαμεσολαβητές για να ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία. Το 

59,2% ήταν σε θέση να διακρίνει κάτω από ποιες προυποθέσεις οι μεταφορές 

κεφαλαίων συσχετίζονται με τη διαδικασία της ενσωμάτωσης των παράνομων 

εσόδων στο τραπεζικό σύστημα και το 60,4% ότι το στάδιο της «διαστρωμάτωσης» 

εμπεριέχει τις μεταφορές κεφαλαίων μέσω πολλαπλών πιστωτικών ιδρυμάτων 

εγχώριων ή ξένων με σκοπό τον δύσκολο εντοπισμό τους. Οι παραπάνω απαντήσεις 

αφορούσαν τεχνικά ζητήματα νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.  

 Ανάλογης σπουδαιότητας αποτελούν και τα ερωτήματα που αφορούν τη 

συγκέντρωση πληροφοριών για το προφίλ των πελατών των πιστωτικών ιδρυμάτων 

καθώς και το νομικό πλαίσιο που αφορά την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου 

χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Συγκεκριμένα, το 70,8% 

γνωρίζει ότι ο νόμος 3691/2008 για το ξέπλυμα χρήματος περιλαμβάνει την 

φοροδιαφυγή αλλά αποκλείει τα επιμέρους φορολογικά αδικήματα μεγάλης αξίας που 

εμπεριέχονται στον Φορολογικό νόμο. Επίσης, το 91,7% των τραπεζικών στελεχών 

αναγνωρίζει την υψηλή επικινδυνότητα των υπεράκτιων εταιρειών και των μη 

κερδοσκοπικών οργανισμών ως αγωγοί εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

γεγονός που καθιστά επιβεβλημένη την λήψη μέτρων αυξημένης δέουσας επιμέλειας. 

Συνήθης πρακτική για την δημιουργία πλέγματος ασφαλείας για την περιουσία 

φυσικών προσώπων αποτελεί η σύσταση shell-companies.Την παραπάνω πρακτική 

γνώριζε το 54% των τραπεζικών στελεχών. Όσον αφορά την επιβολή μέτρων 

Απλουστευμένης Δέουσας Επιμέλειας σε κατηγορίες πελατών, το 26% θεωρεί ορθά 

ότι οι κατηγορίες αυτές είναι οι εισηγμένες εταιρείες και οι εταιρείες με ονομαστικές 

μετοχές ενώ το 50% θεωρεί ότι δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή Μέτρων Δέουσας 

Επιμέλειας στις εισηγμένες εταιρείες λόγω του ότι ανήκουν στην ίδια κατηγορία με 

τα πιστωτικά ιδρύματα. Το ποσοστό 53,2% των τραπεζικών στελεχών θεωρεί 

αναγκαία την επιβολή Μέτρων Αυξημένης  Δέουσας Επιμέλειας σε εταιρείες-πελάτες 

ακόμα και αν κάποιες εξ’ αυτών είναι εισηγμένες στον NASDAQ είτε έχουν ισχυρό 

Brand Name στην Γερμανική αγορά ενώ το 54,2% δεν θεωρεί ως πηγή εσόδων της 

τρομοκρατίας την δραστηριότητα μη κερδοσκοπικών οργανώσεων. Επιπρόσθετα, το 

77,6% γνωρίζει το ακρωνύμιο της F.A.F.T. και το 70,8% των ερωτηθέντων 

απάντησε σωστά ότι η Τυπολογία δραστηριοτήτων Ξεπλύματος Χρήματος που έχει 

εκδώσει η Τράπεζα της Ελλάδος δεν συμπεριλαμβάνει τις εισηγμένες επιχειρήσεις. 



 

 

82 

Στον τομέα της συγκέντρωσης πληροφοριών για τα προφίλ των πελατών, το 

91,7% των ερωτηθέντων γνωρίζει ότι είναι υποχρεωτική η έκδοση ΑΦΜ σε όλους 

τους πελάτες των πιστωτικών ιδρυμάτων είτε Έλληνες είτε αλλοδαποί είτε εξωχώριες 

εταιρείες που δεν έχουν εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στο ίδιο μήκος 

κύματος, το 26% των τραπεζικών υπαλλήλων είναι σε θέση να αξιολογήσει σωστά 

την εγκυρότητα του ΑΦΜ των πελάτων του, ζητώντας εκκαθαριστικό εφορίας και 

βεβαίωση απόδοσης από την ανάλογη ΔΟΥ. Επίσης, το 66,7% θεωρεί ότι πρέπει να 

ζητούνται πληροφορίες για τη δημιουργία οικονομικού/συναλλακτικού προφίλ του 

πελάτη σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σχέσης με το πιστωτικό ίδρυμα με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίπτωση ανοίγματος λογαριασμού από ένα 

ταξιδιωτικό γραφείο το οποίο διεξάγει συναλλαγές με μετρητά και σε υψηλότερο 

ποσοστό συγκριτικά με τα άλλα πρακτορεία της περιοχής. Σε αυτήν την περίπτωση το 

72,9% απαντάει ορθώς ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των μέτρων 

Δέουσας Επιμέλειας κατά το άνοιγμα του λογαριασμού με συνεχή παρακολούθηση 

του συναλλακτικού/οικονομικού προφίλ του πελάτη. 

Τέλος, στο ερώτημα που αφορούσε τις απαιτούμενες ενέργειες σε ενδεχόμενη 

πίστωση λογαριασμού πελάτη της τράπεζας με έμβασμα προερχόμενο από τη 

Μογγολία, μόνο ένα ποσοστό της τάξης του 18% ανταποκρίθηκε επαρκώς. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι η παραπάνω ερώτηση απαιτούσε εξειδικευμένες γνώσεις. 

Οι ευθύνες για τη γιγάντωση των υπεράκτιων δραστηριοτήτων είναι 

πολύπλευρες και δεν εξαντλούνται στη συμμόρφωση των τραπεζικών υπαλλήλων ως 

προς το κανονιστικό πλαίσιο αλλά ξεκινάνε από τη βούληση των κρατών και 

καταλήγουν στις ευθύνες του χρηματοπιστωτικού τομέα σε επίπεδο ηγεσίας.   

Είναι κοινά αποδεκτό, ότι η άνθηση και η εξέλιξη του δικτύου των offshore 

οφείλεται εν πολλοίς στη δομή του καπιταλιστικού συστήματος και τη φιλελεύθερη 

οικονομική οργάνωση των οικονομιών. Μόνο συμπτωματικό δεν μπορεί να θεωρηθεί 

το γεγονός της δημιουργίας σημαντικών υπεράκτιων κέντρων στις παρυφές των 

ισχυρότερων οικονομιών σε Αμερική, Ευρώπη και Ασία. Άξια λόγου είναι και η 

άρρηκτη σχέση μεταξύ onshore και offshore τραπεζικών ιδρυμάτων όπως και η 

πρακτική των μεγαλύτερων πολυεθνικών ομίλων να εμβάζουν τα κέρδη τους σε 

φορολογικά καταφύγια. Όπως γίνεται αντιληπτό, ο θεσμός των offshore 

δικαιοδοσιών αποφέρει σημαντικά οφέλη σε τραπεζικά ιδρύματα και πολυεθνικές 

επιχειρήσεις οι οποίες σε μεγάλο βαθμό και σε πολλά κράτη επηρεάζουν και τις 
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πολιτικές αποφάσεις. Παρατηρώντας τα πεπραγμένα στο χώρο της Ευρώπης δεν είναι 

δυνατόν να μην αναφερθεί ότι οι σημαντικότεροι φορολογικοί παράδεισοι είναι η 

Ελβετία, το Λιχτενστάιν και το Λουξεμβούργο του Jean-Claude Juncker. Συνεπώς, 

η εξέλιξη και η αντιμετώπιση του φαινομένου των υπεράκτιων εταιριών και της 

φοροαποφυγής, επαφίεται στη βούληση και στην επιλογή των κρατών να δράσουν με 

γνώμονα το όφελος των πολιτών του κόσμου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

Ξέπλυμα χρήματος 

 

Το παρόν ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο Διπλωματικής εργασίας του 

Κεραμιδά Αβραάμ στο Τμήμα Λογιστικής Χρηματοοικονομικής Π.Μ.Σ. Στρατηγική 

Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

 

Η χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας κατά κανόνα δεν περιλαμβάνει: 

o  Έσοδα από εράνους 

o  Δωρεές 

o  Δραστηριότητα μη κερδοσκοπικών οργανώσεων 

o  Έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες 

 
Μερικά νομικά πρόσωπα δημιουργούν ενδιάμεσες εταιρείες σαν ένα επιπλέον 
επίπεδο προστασίας με σκοπό την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απομάκρυνση 
των περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων από τα άτομα στα οποία ανήκουν 
πραγματικά τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. Σε γενικές γραμμές, αυτές οι 
οντότητες υπάρχουν μόνο στα χαρτιά και δεν έχουν φυσική παρουσία. Αυτές 
οι εταιρείες ονομάζονται 

o  Offshore companies (εξωχώριες εταιρείες) 

o  Trusts (Καταπιστεύματα) 

o  Shell companies (εταιρείες – κελύφη) 

o  Front Companies (εταιρείες - βιτρίνα) 

 
Προσδιορίστε ποια από παρακάτω δηλώσεις αφορά σε τεχνικές που 
αναφέρονται στην τοποθέτηση χρημάτων: i. Ένας εργάτης στον 
κατασκευαστικό τομέα στο Ντουμπάι χρησιμοποιεί ένα μη-εγκεκριμένο 
εναλλακτικό σύστημα πληρωμών για να εμβάσει νόμιμα κεφάλαια στην 
οικογένειά του στην Ινδία. ii. Ένας πελάτης που προέρχεται από μια χώρα 
γνωστή σαν παραγωγός – χώρα ναρκωτικών καταθέτει € 100.000 σε 
υπεράκτιο τραπεζικό λογαριασμό του. iii. Ένας γιατρός στο Παρίσι, κάνει μία 
καταβολή μετρητών ύψους 14.000 στην τράπεζα του. iv. Ένας λαθρέμπορος 
ναρκωτικών χρησιμοποιεί παράνομα κεφάλαια για να αγοράσει διαμάντια από 
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κοσμηματοπωλείο καταθέτοντας το σχετικό αντίτιμο στον τραπεζικό 
λογαριασμό του εμπόρου μαζί με τα απαραίτητα τιμολόγια 

o  i και ii 

o  i και iv 

o  ii και iii 

o  i και iv 

 
Σε ποιες από τις παρακάτω κατηγορίες νέων πελατών θα πρέπει εφαρμοστούν 
μέτρα Απλουστευμένης Δέουσας Επιμέλειας; 

o  Πελάτες από χώρες της ΕΕ - μη Κατοίκους 

o  Πελάτες χωρίς φυσική παρουσία 

o  Διασυνοριακές Σχέσεις Τραπεζικής Ανταπόκρισης 

o  Εταιρείες με ονομαστικές μετοχές 

o  Εταιρείες με ανώνυμες μετοχές 

o  Εισηγμένες εταιρείες 

o  Περιστασιακοί πελάτες που προσελκύονται λόγω επιτοκίου του 
προϊόντος της τράπεζας 

o  Πρεσβείες Ξένων χωρών που φέρνουν την μισθοδοσία τους στην 
τράπεζα 

 
Πότε ζητάμε τις πληροφορίες για την δημιουργία του Οικονομικού/ 
Συναλλακτικού Προφίλ ενός πελάτη 

o  πριν την σύναψη επιχειρηματικής σχέσης 

o  κατά τη διάρκεια της σχέσης μέσω της επικαιροποίησης 

o  κάθε χρόνο εφόσον ο πελάτης είναι χαρακτηρισμένος σαν υψηλού 
κινδύνου 

o  όταν κάνει κάποια μεγάλη για τα δεδομένα του συναλλαγή 

o  Το (α) και (β) 

o  Το (γ) και (δ) 

o  Όλα τα παραπάνω 
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Η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λάθος; «Οι εγκληματικές 
δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον νόμο 3691 / 2008 για το Ξέπλυμα 
Χρήματος και την Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας περιλαμβάνει και την 
Φοροδιαφυγή αλλά όχι τα επιμέρους φορολογικά αδικήματα μεγάλης αξίας τα 
οποία εμπεριέχονται στον Φορολογικό Νόμο.» 

o  Σωστή 

o  Λάθος 

Εστιατόριο εμφανίζει σε χρονικό διάστημα ενός έτους έσοδα € 800.000 σε 
μετρητά από ανώνυμη πηγή. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης καταθέτει τα 
χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης. Με χρέωση του ίδιου 
λογαριασμού εκδίδονται τραπεζικές επιταγές σε διαταγή μιας υπεράκτιας 
εταιρείας, ενώ ένα ποσό € 300.000 εμβάζεται σε λογαριασμό τρίτης εταιρείας 
σε άλλη τράπεζα με την προσκόμιση ιδιωτικού συμφωνητικού για την παροχή 
υπηρεσιών. Η υπεράκτια εταιρεία χρησιμοποιεί τα χρήματα για εξόφληση 
επίπλων γραφείου γνωστής ελληνικής εταιρείας ενώ σημαντικό μέρος 
χρησιμοποιείται για την αγορά μετοχών εισηγμένης εταιρείας. Με βάση τα 
παραπάνω ποια (ες) από τις παρακάτω δηλώσεις περιγράφει το στάδιο της 
διαστρωμάτωσης 

o  Το εστιατόριο καταθέτει τα χρήματα στον τραπεζικό του 
λογαριασμό 

o  Tα χρήματα μεταφέρονται σε μια υπεράκτια εταιρεία 

o  Η υπεράκτια εταιρεία αγοράζει έπιπλα γραφείου 

o  Η υπεράκτια εταιρεία αγοράζει μετοχές 

o  Το εστιατόριο εμβάζει χρήματα σε άλλη εταιρεία για εξόφληση 
παροχής υπηρεσιών 

 
Η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λάθος; « Όλοι οι πελάτες των 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων θα πρέπει από 1/1/2014 να έχουν ΑΦΜ ανεξάρτητα 
αν αυτοί είναι έλληνες, αλλοδαποί ή εξωχώριες εταιρείες που δεν έχουν 
εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα.» 

o  Σωστή 

o  Λάθος 
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Αναφέρατε κατά πόσον η ακόλουθη δήλωση είναι αληθής ή ψευδής. «Οι 
εισηγμένες εταιρείες ανήκουν στα εποπτευόμενα ιδρύματα σύμφωνα με την 
νομοθεσία για την Καταπολέμηση ΞΧ και ΧΤ, και κατά συνέπεια έχουν 
περίπου τις ίδιες υποχρεώσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα. Ως εκ τούτου, τα 
μέτρα Δέουσας Επιμέλειας όσον αφορά τις οικονομικές συναλλαγές τους 
σύμφωνα με την Νομοθεσία για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες δεν είναι απαραίτητο να 
εφαρμοστούν. 

o  Αληθής 

o  Ψευδής 

 
 
Η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λάθος; «Η Τυπολογία δραστηριοτήτων 
Ξεπλύματος Χρήματος που έχει εκδώσει η Τράπεζα της Ελλάδος δεν 
συμπεριλαμβάνει τις εισηγμένες επιχειρήσεις.» 

o  Σωστή 

o  Λάθος 

 
Τι ενέργειες πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνουν σε ενδεχόμενη πίστωση 
λογαριασμού πελάτη σας από τρίτο πρόσωπο με έμβασμα προερχόμενο από 
την Μογγολία 

 
 
 
 
Σύμφωνα με την επικρατούσα διεθνώς άποψη, στο πλαίσιο των 
χρησιμοποιούμενων μεθόδων για το ξέπλυμα χρήματος εντοπίζονται κάποια 
βασικά στάδια. Στα στάδια αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται: 

o  Η κατάθεση 

o  Η διαστρωμάτωση 

o  Η ανακύκλωση 

o  Η ενσωμάτωση 

 
Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο ποιό / ποιά κατά την γνώμη σας από τα 
κατωτέρω περιγραφόμενα έγγραφα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
πιστοποίηση του ΑΦΜ ενός πελάτη; 

o  Φορολογική Δήλωση (Έντυπο Ε1) 

o  Εκκαθαριστικό Σημείωμα 
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o  Υπεύθυνη Δήλωση από τον πελάτη για τον ΑΦΜ του με θεώρηση 
της υπογραφής του στο ΚΕΠ 

o  Υπεύθυνη Δήλωση του πελάτη με σφραγίδα Εφορίας 

o  Λογαριασμός ΔΕΚΟ όπου αναγράφεται το ΑΦΜ 

o  Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από την Εφορία 

o  Υπεύθυνη Δήλωση του πελάτη ότι δεν έχει ΑΦΜ γιατί είναι 
ξένος υπήκοος 

o  Δήλωση του εργοδότη στην οποία αναγράφεται το ΑΦΜ του 
υπαλλήλου – πελάτη 

 
Ένας πολύ καλός και παλιός πελάτης της εταιρείας, σας συστήνει δύο νέους 
πελάτες. Οι δύο αυτοί νέοι πελάτες είναι εταιρείες με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: Μία γνωστή ναυτιλιακή εταιρεία με έδρα τον Παναμά και 
κύρια δραστηριότητα την μεταφορά πετρελαιοειδών, της οποίας το 
μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας διεξάγεται στο εξωτερικό ενώ είναι 
εισηγμένη και στον NASDAQ και Μια πολύ γνωστή ανώνυμη εταιρεία με 
έδρα την Γερμανία και κύρια δραστηριότητα τα είδη εξοπλισμού κατοικιών 
και καταστημάτων. Ποια είναι η κατηγορία των μέτρων Δέουσας Επιμέλειας 
που θα απαιτηθεί στις δύο περιπτώσεις 

o  Κανονική Δέουσα Επιμέλεια 

o  Απλουστευμένη Δέουσα Επιμέλεια 

o  Αυξημένη Δέουσα Επιμέλεια 

 
Ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ανοίγει ένα λογαριασμό με δικαιούχο ένα 
ταξιδιωτικό γραφείο. Το ταξιδιωτικό γραφείο διεξάγει ένα πολύ υψηλό 
ποσοστό επί του συνόλου των δραστηριοτήτων του με μετρητά αναλογικά με 
άλλα ταξιδιωτικά γραφεία στην ευρύτερη περιοχή. Η κύρια ευθύνη του 
Χρηματοπιστωτικού ιδρύματος όσον αφορά τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από την σχετική νομοθεσία για την καταπολέμηση ΞΧ και ΧΤ 
είναι να διασφαλίσει ότι: 

o  έχει γίνει ορθή εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας κατά το 
άνοιγμα του λογαριασμου 

o  έχει γίνει ορθή εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας κατά το 
άνοιγμα του λογαριασμου και ο πελάτης και η συναλλαγματική του 
συμπεριφορά παρακολουθούνται συνεχώς 

o  ο πελάτης και η συναλλαγματική του συμπεριφορά 
παρακολουθούνται συνεχώς 
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Αναφέρατε κατά πόσον η ακόλουθη δήλωση είναι αληθής ή ψευδής. «Κατά 
τη εφαρμογή των μέτρων πιστοποίησης και εξακρίβωσης της ταυτότητας του 
πελάτη όπως υπαγορεύονται από την νομοθεσία, ορισμένες κατηγορίες 
πελατών απαιτούν μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας. Οι υπεράκτιες 
εταιρείες (offshore companies), και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (non-
profit organizations), πρέπει να παρακολουθούνται στενά επειδή εξ ορισμού 
θεωρούνται ως εν δυνάμει υψηλού κινδύνου αγωγοί εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες.» 

o  Αληθής 

o  Ψευδής 

 
Η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λάθος; «Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν 
συχνά επαγγελματίες διαμεσολαβητές για να τους βοηθήσουν στην 
τοποθέτηση των παρανόμων κεφαλαίων τους στο χρηματοπιστωτικό 
σύστημα. Αυτοί οι επαγγελματίες διαμεσολαβητές συνήθως είναι δικηγόροι, 
ειδικά γραφεία που ειδικεύονται στην δημιουργία εταιρειών, λογιστές, 
συμβολαιογράφοι, οικονομολόγοι και άλλοι επαγγελματίες που εργάζονται σε 
μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ένας τραπεζικός υπάλληλος δεν θεωρείται 
γενικά ως επαγγελματίας διαμεσολαβητής, επειδή εργάζεται σε ένα 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.» 

o  Σωστή 

o  Λάθος 

 
Διαλέξτε την σωστή απάντηση. FATF είναι μια συντομογραφία των: 

o  Financial Action Truth Force 

o  Financial Action Task Force 

o  Fundamental Action Truth Force 

o  Fundamental Action Task Force 

 
Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις περιγράφει καλύτερα το στάδιο της 
Ενσωμάτωσης; i. Τα κεφάλαια από λογαριασμούς που ανήκουν στις 
εγκληματικές ομάδες χρησιμοποιήθηκαν για να αγοράσουν περιουσιακά 
στοιχεία και να επενδύουν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, ii. Τα 
κεφάλαια μεταφέρθηκαν από λογαριασμούς σε τράπεζες στην Νέα Υόρκη σε 
διάφορα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης και 
μιας Ελβετικής Τράπεζας, iii. Με τη βοήθεια δικηγόρων και ενός 
υποδιευθυντή καταστήματος τράπεζας, τα παράνομα κεφάλαια έχουν 
κατατεθεί σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς σε Χρηματοπιστωτικά 
Ιδρύματα της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν. 
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o  i 

o  ii 

o  iii 

 
Ποιος από τους ακόλουθους όρους χρησιμοποιείται για να περιγράψει την 
διαδικασία αποστολής χρημάτων μέσω πολλών Πιστωτικών Ιδρυμάτων 
εγχώριων ή ξένων έχοντας σαν στόχο να κάνει πάρα πολύ δύσκολο τον 
εντοπισμό τους: 

o  Ενσωμάτωση 

o  Διαστρωμάτωση 

o  Καμουφλάζ 

o  Τοποθέτηση 

  
 



22/9/2015 Ξέπλυμα χρήματος  Φόρμες Google

file:///D:/MARIA_ENTYPO/%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%95%CE%A3/ABRAAM/%CE%9E%CE%AD%CF%80%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%B1%20%CF%87%CF%81%CE%AE%… 1/14

Η κατάθεση 9 19.1%

Η διαστρωμάτωση 9 19.1%

Η ανακύκλωση 29 61.7%

Η ενσωμάτωση 0 0%

Η κατάθεση 9 19.1%

Η διαστρωμάτωση 9 19.1%

Η ανακύκλωση 29 61.7%

Η ενσωμάτωση 0 0%

Έσοδα από εράνους 9 18.8%

Δωρεές 6 12.5%

Δραστηριότητα μη κερδοσκοπικών οργανώσεων 26 54.2%

Έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες 7 14.6%

Έσοδα από εράνους 9 18.8%

Δωρεές 6 12.5%

Δραστηριότητα μη κερδοσκοπικών οργανώσεων 26 54.2%

Έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες 7 14.6%

50 απαντήσεις
Προβολή όλων των απαντήσεων  Να δημοσιευτούν τα αναλυτικά στοιχεία

Σύνοψη

Σύμφωνα με την επικρατούσα διεθνώς άποψη, στο πλαίσιο των χρησιμοποιούμενων μεθόδων για το ξέπλυμα χρήματος εντοπίζονται κάποια
βασικά στάδια. Στα στάδια αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται:

Η χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας κατά κανόνα δεν περιλαμβάνει:

Εστιατόριο εμφανίζει σε χρονικό διάστημα ενός έτους έσοδα € 800.000 σε μετρητά από ανώνυμη πηγή. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης καταθέτει τα
χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης. Με χρέωση του ίδιου λογαριασμού εκδίδονται τραπεζικές επιταγές σε διαταγή μιας
υπεράκτιας εταιρείας, ενώ ένα ποσό € 300.000 εμβάζεται σε λογαριασμό τρίτης εταιρείας σε άλλη τράπεζα με την προσκόμιση ιδιωτικού
συμφωνητικού για την παροχή υπηρεσιών. Η υπεράκτια εταιρεία χρησιμοποιεί τα χρήματα για εξόφληση επίπλων γραφείου γνωστής ελληνικής

Επεξεργασία αυτής της φόρμας

19.1%

61.7%

19.1%

18.8%

14.6%54.2%

12.5%

ies13143@uom.edu.gr

https://docs.google.com/a/uom.edu.gr/spreadsheets/d/1WlOa2MM7L3DuA_TUx8jo2onyB4uZoBI6fQ3iZjHLYl8#gid=236626646
https://docs.google.com/a/uom.edu.gr/forms/d/11FthWUyQVaYD-6MKOjIm56ybMZHQENaAiF2bG7588XE/edit#start=publishanalytics
https://docs.google.com/a/uom.edu.gr/forms/d/11FthWUyQVaYD-6MKOjIm56ybMZHQENaAiF2bG7588XE/edit
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Το εστιατόριο καταθέτει τα χρήματα στον τραπεζικό του λογαριασμό 4 8.3%

Tα χρήματα μεταφέρονται σε μια υπεράκτια εταιρεία 33 68.8%

Η υπεράκτια εταιρεία αγοράζει έπιπλα γραφείου 3 6.3%

Η υπεράκτια εταιρεία αγοράζει μετοχές 11 22.9%

Το εστιατόριο εμβάζει χρήματα σε άλλη εταιρεία για εξόφληση παροχής υπηρεσιών 20 41.7%

Το εστιατόριο καταθέτει τα χρήματα στον τραπεζικό του λογαριασμό 4 8.3%

Tα χρήματα μεταφέρονται σε μια υπεράκτια εταιρεία 33 68.8%

Η υπεράκτια εταιρεία αγοράζει έπιπλα γραφείου 3 6.3%

Η υπεράκτια εταιρεία αγοράζει μετοχές 11 22.9%

Το εστιατόριο εμβάζει χρήματα σε άλλη εταιρεία για εξόφληση παροχής υπηρεσιών 20 41.7%

Σωστή 45 93.8%

Λάθος 3 6.3%

Σωστή 45 93.8%

Λάθος 3 6.3%

εταιρείας ενώ σημαντικό μέρος χρησιμοποιείται για την αγορά μετοχών εισηγμένης εταιρείας. Με βάση τα παραπάνω ποια (ες) από τις παρακάτω
δηλώσεις περιγράφει το στάδιο της διαστρωμάτωσης

Η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λάθος; «Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν συχνά επαγγελματίες διαμεσολαβητές για να τους βοηθήσουν στην
τοποθέτηση των παρανόμων κεφαλαίων τους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτοί οι επαγγελματίες διαμεσολαβητές συνήθως είναι δικηγόροι,
ειδικά γραφεία που ειδικεύονται στην δημιουργία εταιρειών, λογιστές, συμβολαιογράφοι, οικονομολόγοι και άλλοι επαγγελματίες που εργάζονται
σε μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ένας τραπεζικός υπάλληλος δεν θεωρείται γενικά ως επαγγελματίας διαμεσολαβητής, επειδή εργάζεται σε ένα
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.»

0 8 16 24 32

Το εστιατόριο…

Tα χρήματα μ…

Η υπεράκτια…

Η υπεράκτια…

Το εστιατόριο…

93.8%
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i και ii 15 31.3%

i και iv 17 35.4%

ii και iii 16 33.3%

i και iv 17 35.4%

i και ii 15 31.3%

i και iv 17 35.4%

ii και iii 16 33.3%

i και iv 17 35.4%

Ενσωμάτωση 4 8.3%

Διαστρωμάτωση 29 60.4%

Καμουφλάζ 14 29.2%

Τοποθέτηση 1 2.1%

Ενσωμάτωση 4 8.3%

Διαστρωμάτωση 29 60.4%

Καμουφλάζ 14 29.2%

Τοποθέτηση 1 2.1%

i 29 59.2%

ii 16 32.7%

iii 4 8.2%

Προσδιορίστε ποια από παρακάτω δηλώσεις αφορά σε τεχνικές που αναφέρονται στην τοποθέτηση χρημάτων: i. Ένας εργάτης στον
κατασκευαστικό τομέα στο Ντουμπάι χρησιμοποιεί ένα μηεγκεκριμένο εναλλακτικό σύστημα πληρωμών για να εμβάσει νόμιμα κεφάλαια στην
οικογένειά του στην Ινδία. ii. Ένας πελάτης που προέρχεται από μια χώρα γνωστή σαν παραγωγός – χώρα ναρκωτικών καταθέτει € 100.000 σε
υπεράκτιο τραπεζικό λογαριασμό του. iii. Ένας γιατρός στο Παρίσι, κάνει μία καταβολή μετρητών ύψους 14.000 στην τράπεζα του. iv. Ένας
λαθρέμπορος ναρκωτικών χρησιμοποιεί παράνομα κεφάλαια για να αγοράσει διαμάντια από κοσμηματοπωλείο καταθέτοντας το σχετικό αντίτιμο
στον τραπεζικό λογαριασμό του εμπόρου μαζί με τα απαραίτητα τιμολόγια

Ποιος από τους ακόλουθους όρους χρησιμοποιείται για να περιγράψει την διαδικασία αποστολής χρημάτων μέσω πολλών Πιστωτικών
Ιδρυμάτων εγχώριων ή ξένων έχοντας σαν στόχο να κάνει πάρα πολύ δύσκολο τον εντοπισμό τους:

Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις περιγράφει καλύτερα το στάδιο της Ενσωμάτωσης; i. Τα κεφάλαια από λογαριασμούς που ανήκουν στις
εγκληματικές ομάδες χρησιμοποιήθηκαν για να αγοράσουν περιουσιακά στοιχεία και να επενδύουν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, ii. Τα
κεφάλαια μεταφέρθηκαν από λογαριασμούς σε τράπεζες στην Νέα Υόρκη σε διάφορα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
συμπεριλαμβανομένης και μιας Ελβετικής Τράπεζας, iii. Με τη βοήθεια δικηγόρων και ενός υποδιευθυντή καταστήματος τράπεζας, τα παράνομα
κεφάλαια έχουν κατατεθεί σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς σε Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν.

23.1%

26.2%24.6%

26.2%

29.2%

60.4%
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i 29 59.2%

ii 16 32.7%

iii 4 8.2%

Σωστή 14 29.2%

Λάθος 34 70.8%

Σωστή 14 29.2%

Λάθος 34 70.8%

Αληθής 44 91.7%

Ψευδής 4 8.3%

Αληθής 44 91.7%

Ψευδής 4 8.3%

Offshore companies (εξωχώριες εταιρείες) 4 8.3%

Trusts (Καταπιστεύματα) 7 14.6%

Shell companies (εταιρείες – κελύφη) 31 64.6%

Front Companies (εταιρείες  βιτρίνα) 10 20.8%

Η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λάθος; «Οι εγκληματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον νόμο 3691 / 2008 για το Ξέπλυμα
Χρήματος και την Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας περιλαμβάνει και την Φοροδιαφυγή αλλά όχι τα επιμέρους φορολογικά αδικήματα μεγάλης
αξίας τα οποία εμπεριέχονται στον Φορολογικό Νόμο.»

Αναφέρατε κατά πόσον η ακόλουθη δήλωση είναι αληθής ή ψευδής. «Κατά τη εφαρμογή των μέτρων πιστοποίησης και εξακρίβωσης της
ταυτότητας του πελάτη όπως υπαγορεύονται από την νομοθεσία, ορισμένες κατηγορίες πελατών απαιτούν μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας.
Οι υπεράκτιες εταιρείες (offshore companies), και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (nonprofit organizations), πρέπει να παρακολουθούνται στενά
επειδή εξ ορισμού θεωρούνται ως εν δυνάμει υψηλού κινδύνου αγωγοί εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.»

Μερικά νομικά πρόσωπα δημιουργούν ενδιάμεσες εταιρείες σαν ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας με σκοπό την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
απομάκρυνση των περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων από τα άτομα στα οποία ανήκουν πραγματικά τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. Σε
γενικές γραμμές, αυτές οι οντότητες υπάρχουν μόνο στα χαρτιά και δεν έχουν φυσική παρουσία. Αυτές οι εταιρείες ονομάζονται

32.7%

59.2%

70.8%

29.2%

91.7%
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Offshore companies (εξωχώριες εταιρείες) 4 8.3%

Trusts (Καταπιστεύματα) 7 14.6%

Shell companies (εταιρείες – κελύφη) 31 64.6%

Front Companies (εταιρείες  βιτρίνα) 10 20.8%

Πελάτες από χώρες της ΕΕ  μη Κατοίκους 0 0%

Πελάτες χωρίς φυσική παρουσία 3 6.3%

Διασυνοριακές Σχέσεις Τραπεζικής Ανταπόκρισης 3 6.3%

Εταιρείες με ονομαστικές μετοχές 18 37.5%

Εταιρείες με ανώνυμες μετοχές 6 12.5%

Εισηγμένες εταιρείες 17 35.4%

Περιστασιακοί πελάτες που προσελκύονται λόγω επιτοκίου του προϊόντος της τράπεζας 4 8.3%

Πρεσβείες Ξένων χωρών που φέρνουν την μισθοδοσία τους στην τράπεζα 19 39.6%

Πελάτες από χώρες της ΕΕ  μη Κατοίκους 0 0%

Πελάτες χωρίς φυσική παρουσία 3 6.3%

Διασυνοριακές Σχέσεις Τραπεζικής Ανταπόκρισης 3 6.3%

Εταιρείες με ονομαστικές μετοχές 18 37.5%

Εταιρείες με ανώνυμες μετοχές 6 12.5%

Εισηγμένες εταιρείες 17 35.4%

Σε ποιες από τις παρακάτω κατηγορίες νέων πελατών θα πρέπει εφαρμοστούν μέτρα Απλουστευμένης Δέουσας Επιμέλειας;0,0 7,5 15,0 22,5 30,0

Offshore com…

Trusts (Καταπι…

Shell compan…

Front Compa…
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Περιστασιακοί πελάτες που προσελκύονται λόγω επιτοκίου του προϊόντος της τράπεζας 4 8.3%

Πρεσβείες Ξένων χωρών που φέρνουν την μισθοδοσία τους στην τράπεζα 19 39.6%

Κανονική Δέουσα Επιμέλεια 7 14.9%

Απλουστευμένη Δέουσα Επιμέλεια 15 31.9%

Αυξημένη Δέουσα Επιμέλεια 25 53.2%

Κανονική Δέουσα Επιμέλεια 7 14.9%

Απλουστευμένη Δέουσα Επιμέλεια 15 31.9%

Αυξημένη Δέουσα Επιμέλεια 25 53.2%

Financial Action Truth Force 4 8.2%

Financial Action Task Force 38 77.6%

Fundamental Action Truth Force 3 6.1%

Fundamental Action Task Force 4 8.2%

Financial Action Truth Force 4 8.2%

Financial Action Task Force 38 77.6%

Fundamental Action Truth Force 3 6.1%

Fundamental Action Task Force 4 8.2%

Ένας πολύ καλός και παλιός πελάτης της εταιρείας, σας συστήνει δύο νέους πελάτες. Οι δύο αυτοί νέοι πελάτες είναι εταιρείες με τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά: Μία γνωστή ναυτιλιακή εταιρεία με έδρα τον Παναμά και κύρια δραστηριότητα την μεταφορά πετρελαιοειδών, της οποίας το
μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας διεξάγεται στο εξωτερικό ενώ είναι εισηγμένη και στον NASDAQ και Μια πολύ γνωστή ανώνυμη εταιρεία με
έδρα την Γερμανία και κύρια δραστηριότητα τα είδη εξοπλισμού κατοικιών και καταστημάτων. Ποια είναι η κατηγορία των μέτρων Δέουσας
Επιμέλειας που θα απαιτηθεί στις δύο περιπτώσεις

Διαλέξτε την σωστή απάντηση. FATF είναι μια συντομογραφία των:

Τι ενέργειες πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνουν σε ενδεχόμενη πίστωση λογαριασμού πελάτη σας από τρίτο πρόσωπο με έμβασμα προερχόμενο
από την Μογγολία

Εφαρμογή μέτρων αυξημένης δέουσας επιμέλειας και ταύτιση του προφίλ του αποστολέα

Παραπομπή στην Τράπεζα της Ελλάδος

Αναζήτηση βοήθειας από ανώτερο κλιμάκιο

Διερεύνηση της σχέσης αποστολέαλήπτη και παραπομπή του θέματος στην ειδική υπηρεσία της Τράπεζας της Ελλάδος

NAI

14.9%

53.2%

31.9%

77.6%
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δεν ξερω

Δεν γνωρίζω

Ενδελεχής έρευνα του συναλλγματικού προφίλ του πελάτη

Έλεγχος συναλλακτικού προφιλ

δεν ειμαι σιγουρος

Επιβολή συνθηκών αυξημένης δέουσας επιμέλειας,διρεύνηση σχέσης με αποστολέα εμβάσματος και ταύτιση αποστολέα με οντότητες από λίστες κυρώσεων

εφαρμογη μετρων αυξημενης επιμελειας

Εφαρμογή μέτρων αυξημένης δέουσας επιμέλειας

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

Αναφορά στην Τράπεζα της Ελλάδος

δεν γνωριζω

Παραπομπή της υπόθεσης σε ανώτερο κλιμάκιο

Μέτρα αυξημένης επιμέλειας

Παραπομπή στο ειδικό τμήμα του Πιστωτικού Ιδρύματος

Εφαρμογή μέτρων αυξημένης δέουσας επιμέλειας και έλεγχος συναλλακτικού προφίλ

Μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας

η εφαρμογη μετρων αυξημενων δεουσας επιμελειας

παραπομπη του θεματος στον διευθυντη

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Μέτρα Δέουσας επιμέλειας

Αναφορά της υπόθεσης στο διευθυντή του υποκαταστήματος

Μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας με ταυτόχρονη διερεύνηση της σχέσης πελάτη και αποστολέα εμβάσματος

Διερεύνηση της συναλλαγής

Εφαρμογή μέτρων αυξημένης δέουσας επιμέλειας και ταύτιση του προφίλ του αποστολέα

Παραπομπή στην Τράπεζα της Ελλάδος

Αναζήτηση βοήθειας από ανώτερο κλιμάκιο

Διερεύνηση της σχέσης αποστολέαλήπτη και παραπομπή του θέματος στην ειδική υπηρεσία της Τράπεζας της Ελλάδος

NAI

δεν ξερω

Δεν γνωρίζω

Ενδελεχής έρευνα του συναλλγματικού προφίλ του πελάτη

Έλεγχος συναλλακτικού προφιλ
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Σωστή 14 29.2%

Λάθος 34 70.8%

Σωστή 14 29.2%

Λάθος 34 70.8%

Σωστή 44 91.7%

δεν ειμαι σιγουρος

Επιβολή συνθηκών αυξημένης δέουσας επιμέλειας,διρεύνηση σχέσης με αποστολέα εμβάσματος και ταύτιση αποστολέα με οντότητες από λίστες κυρώσεων

εφαρμογη μετρων αυξημενης επιμελειας

Εφαρμογή μέτρων αυξημένης δέουσας επιμέλειας

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

Αναφορά στην Τράπεζα της Ελλάδος

δεν γνωριζω

Παραπομπή της υπόθεσης σε ανώτερο κλιμάκιο

Μέτρα αυξημένης επιμέλειας

Παραπομπή στο ειδικό τμήμα του Πιστωτικού Ιδρύματος

Εφαρμογή μέτρων αυξημένης δέουσας επιμέλειας και έλεγχος συναλλακτικού προφίλ

Μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας

η εφαρμογη μετρων αυξημενων δεουσας επιμελειας

παραπομπη του θεματος στον διευθυντη

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Μέτρα Δέουσας επιμέλειας

Αναφορά της υπόθεσης στο διευθυντή του υποκαταστήματος

Μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας με ταυτόχρονη διερεύνηση της σχέσης πελάτη και αποστολέα εμβάσματος

Διερεύνηση της συναλλαγής

Η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λάθος; «Η Τυπολογία δραστηριοτήτων Ξεπλύματος Χρήματος που έχει εκδώσει η Τράπεζα της Ελλάδος δεν
συμπεριλαμβάνει τις εισηγμένες επιχειρήσεις.»

Η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λάθος; « Όλοι οι πελάτες των Πιστωτικών Ιδρυμάτων θα πρέπει από 1/1/2014 να έχουν ΑΦΜ ανεξάρτητα αν
αυτοί είναι έλληνες, αλλοδαποί ή εξωχώριες εταιρείες που δεν έχουν εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα.»

70.8%

29.2%
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Λάθος 4 8.3%

Σωστή 44 91.7%

Λάθος 4 8.3%

Αληθής 24 50%

Ψευδής 24 50%

Αληθής 24 50%

Ψευδής 24 50%

έχει γίνει ορθή εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας κατά το άνοιγμα του λογαριασμου 3 6.3%

έχει γίνει ορθή εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας κατά το άνοιγμα του λογαριασμου και ο πελάτης και η συναλλαγματική του συμπεριφορά παρακολουθούνται συνεχώς 35 72.9%

ο πελάτης και η συναλλαγματική του συμπεριφορά παρακολουθούνται συνεχώς 10 20.8%

έχει γίνει ορθή εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας κατά το άνοιγμα του λογαριασμου 3 6.3%

έχει γίνει ορθή εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας κατά το άνοιγμα του λογαριασμου και ο πελάτης και η συναλλαγματική του συμπεριφορά παρακολουθούνται συνεχώς 35 72.9%

ο πελάτης και η συναλλαγματική του συμπεριφορά παρακολουθούνται συνεχώς 10 20.8%

Αναφέρατε κατά πόσον η ακόλουθη δήλωση είναι αληθής ή ψευδής. «Οι εισηγμένες εταιρείες ανήκουν στα εποπτευόμενα ιδρύματα σύμφωνα με
την νομοθεσία για την Καταπολέμηση ΞΧ και ΧΤ, και κατά συνέπεια έχουν περίπου τις ίδιες υποχρεώσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα. Ως εκ τούτου,
τα μέτρα Δέουσας Επιμέλειας όσον αφορά τις οικονομικές συναλλαγές τους σύμφωνα με την Νομοθεσία για την Καταπολέμηση της
Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες δεν είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν.

Ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ανοίγει ένα λογαριασμό με δικαιούχο ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Το ταξιδιωτικό γραφείο διεξάγει ένα πολύ υψηλό
ποσοστό επί του συνόλου των δραστηριοτήτων του με μετρητά αναλογικά με άλλα ταξιδιωτικά γραφεία στην ευρύτερη περιοχή. Η κύρια ευθύνη
του Χρηματοπιστωτικού ιδρύματος όσον αφορά τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την σχετική νομοθεσία για την καταπολέμηση ΞΧ και
ΧΤ είναι να διασφαλίσει ότι:

Σωστή

Λάθος

50%

50%

20.8%

72.9%
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Φορολογική Δήλωση (Έντυπο Ε1) 9 18.8%

Εκκαθαριστικό Σημείωμα 19 39.6%

Υπεύθυνη Δήλωση από τον πελάτη για τον ΑΦΜ του με θεώρηση της υπογραφής του στο ΚΕΠ 3 6.3%

Υπεύθυνη Δήλωση του πελάτη με σφραγίδα Εφορίας 6 12.5%

Λογαριασμός ΔΕΚΟ όπου αναγράφεται το ΑΦΜ 5 10.4%

Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από την Εφορία 31 64.6%

Υπεύθυνη Δήλωση του πελάτη ότι δεν έχει ΑΦΜ γιατί είναι ξένος υπήκοος 0 0%

Δήλωση του εργοδότη στην οποία αναγράφεται το ΑΦΜ του υπαλλήλου – πελάτη 1 2.1%

Φορολογική Δήλωση (Έντυπο Ε1) 9 18.8%

Εκκαθαριστικό Σημείωμα 19 39.6%

Υπεύθυνη Δήλωση από τον πελάτη για τον ΑΦΜ του με θεώρηση της υπογραφής του στο ΚΕΠ 3 6.3%

Υπεύθυνη Δήλωση του πελάτη με σφραγίδα Εφορίας 6 12.5%

Λογαριασμός ΔΕΚΟ όπου αναγράφεται το ΑΦΜ 5 10.4%

Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από την Εφορία 31 64.6%

Υπεύθυνη Δήλωση του πελάτη ότι δεν έχει ΑΦΜ γιατί είναι ξένος υπήκοος 0 0%

Δήλωση του εργοδότη στην οποία αναγράφεται το ΑΦΜ του υπαλλήλου – πελάτη 1 2.1%

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο ποιό / ποιά κατά την γνώμη σας από τα κατωτέρω περιγραφόμενα έγγραφα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την πιστοποίηση του ΑΦΜ ενός πελάτη;

0,0 7,5 15,0 22,5 30,0

Φορολογική…

Εκκαθαριστικ…

Υπεύθυνη Δ…

Υπεύθυνη Δ…

Λογαριασμός…

Βεβαίωση απ…

Υπεύθυνη Δ…

Δήλωση του…
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πριν την σύναψη επιχειρηματικής σχέσης 1 2.1%

κατά τη διάρκεια της σχέσης μέσω της επικαιροποίησης 3 6.3%

κάθε χρόνο εφόσον ο πελάτης είναι χαρακτηρισμένος σαν υψηλού κινδύνου 5 10.4%

όταν κάνει κάποια μεγάλη για τα δεδομένα του συναλλαγή 3 6.3%

Το (α) και (β) 2 4.2%

Το (γ) και (δ) 2 4.2%

Όλα τα παραπάνω 32 66.7%

πριν την σύναψη επιχειρηματικής σχέσης 1 2.1%

κατά τη διάρκεια της σχέσης μέσω της επικαιροποίησης 3 6.3%

κάθε χρόνο εφόσον ο πελάτης είναι χαρακτηρισμένος σαν υψηλού κινδύνου 5 10.4%

όταν κάνει κάποια μεγάλη για τα δεδομένα του συναλλαγή 3 6.3%

Το (α) και (β) 2 4.2%

Το (γ) και (δ) 2 4.2%

Όλα τα παραπάνω 32 66.7%

Πότε ζητάμε τις πληροφορίες για την δημιουργία του Οικονομικού/ Συναλλακτικού Προφίλ ενός πελάτη

Σύμφωνα με την επικρατούσα διεθνώς άποψη, στο πλαίσιο των χρησιμοποιούμενων μεθόδων για το ξέπλυμα χρήματος εντοπίζονται κάποια
βασικά στάδια. Στα στάδια αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται:

Η χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας κατά κανόνα δεν περιλαμβάνει:

Εστιατόριο εμφανίζει σε χρονικό διάστημα ενός έτους έσοδα € 800.000 σε μετρητά από ανώνυμη πηγή. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης καταθέτει τα
χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης. Με χρέωση του ίδιου λογαριασμού εκδίδονται τραπεζικές επιταγές σε διαταγή μιας
υπεράκτιας εταιρείας, ενώ ένα ποσό € 300.000 εμβάζεται σε λογαριασμό τρίτης εταιρείας σε άλλη τράπεζα με την προσκόμιση ιδιωτικού
συμφωνητικού για την παροχή υπηρεσιών. Η υπεράκτια εταιρεία χρησιμοποιεί τα χρήματα για εξόφληση επίπλων γραφείου γνωστής ελληνικής
εταιρείας ενώ σημαντικό μέρος χρησιμοποιείται για την αγορά μετοχών εισηγμένης εταιρείας. Με βάση τα παραπάνω ποια (ες) από τις παρακάτω
δηλώσεις περιγράφει το στάδιο της διαστρωμάτωσης

Η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λάθος; «Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν συχνά επαγγελματίες διαμεσολαβητές για να τους βοηθήσουν στην
τοποθέτηση των παρανόμων κεφαλαίων τους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτοί οι επαγγελματίες διαμεσολαβητές συνήθως είναι δικηγόροι,
ειδικά γραφεία που ειδικεύονται στην δημιουργία εταιρειών, λογιστές, συμβολαιογράφοι, οικονομολόγοι και άλλοι επαγγελματίες που εργάζονται
σε μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ένας τραπεζικός υπάλληλος δεν θεωρείται γενικά ως επαγγελματίας διαμεσολαβητής, επειδή εργάζεται σε ένα
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.»
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Προσδιορίστε ποια από παρακάτω δηλώσεις αφορά σε τεχνικές που αναφέρονται στην τοποθέτηση χρημάτων: i. Ένας εργάτης στον
κατασκευαστικό τομέα στο Ντουμπάι χρησιμοποιεί ένα μηεγκεκριμένο εναλλακτικό σύστημα πληρωμών για να εμβάσει νόμιμα κεφάλαια στην
οικογένειά του στην Ινδία. ii. Ένας πελάτης που προέρχεται από μια χώρα γνωστή σαν παραγωγός – χώρα ναρκωτικών καταθέτει € 100.000 σε
υπεράκτιο τραπεζικό λογαριασμό του. iii. Ένας γιατρός στο Παρίσι, κάνει μία καταβολή μετρητών ύψους 14.000 στην τράπεζα του. iv. Ένας
λαθρέμπορος ναρκωτικών χρησιμοποιεί παράνομα κεφάλαια για να αγοράσει διαμάντια από κοσμηματοπωλείο καταθέτοντας το σχετικό αντίτιμο
στον τραπεζικό λογαριασμό του εμπόρου μαζί με τα απαραίτητα τιμολόγια

Ποιος από τους ακόλουθους όρους χρησιμοποιείται για να περιγράψει την διαδικασία αποστολής χρημάτων μέσω πολλών Πιστωτικών
Ιδρυμάτων εγχώριων ή ξένων έχοντας σαν στόχο να κάνει πάρα πολύ δύσκολο τον εντοπισμό τους:

Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις περιγράφει καλύτερα το στάδιο της Ενσωμάτωσης; i. Τα κεφάλαια από λογαριασμούς που ανήκουν στις
εγκληματικές ομάδες χρησιμοποιήθηκαν για να αγοράσουν περιουσιακά στοιχεία και να επενδύουν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, ii. Τα
κεφάλαια μεταφέρθηκαν από λογαριασμούς σε τράπεζες στην Νέα Υόρκη σε διάφορα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
συμπεριλαμβανομένης και μιας Ελβετικής Τράπεζας, iii. Με τη βοήθεια δικηγόρων και ενός υποδιευθυντή καταστήματος τράπεζας, τα παράνομα
κεφάλαια έχουν κατατεθεί σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς σε Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν.

Η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λάθος; «Οι εγκληματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον νόμο 3691 / 2008 για το Ξέπλυμα
Χρήματος και την Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας περιλαμβάνει και την Φοροδιαφυγή αλλά όχι τα επιμέρους φορολογικά αδικήματα μεγάλης
αξίας τα οποία εμπεριέχονται στον Φορολογικό Νόμο.»

Αναφέρατε κατά πόσον η ακόλουθη δήλωση είναι αληθής ή ψευδής. «Κατά τη εφαρμογή των μέτρων πιστοποίησης και εξακρίβωσης της
ταυτότητας του πελάτη όπως υπαγορεύονται από την νομοθεσία, ορισμένες κατηγορίες πελατών απαιτούν μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας.
Οι υπεράκτιες εταιρείες (offshore companies), και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (nonprofit organizations), πρέπει να παρακολουθούνται στενά
επειδή εξ ορισμού θεωρούνται ως εν δυνάμει υψηλού κινδύνου αγωγοί εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.»

Μερικά νομικά πρόσωπα δημιουργούν ενδιάμεσες εταιρείες σαν ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας με σκοπό την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
απομάκρυνση των περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων από τα άτομα στα οποία ανήκουν πραγματικά τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. Σε
γενικές γραμμές, αυτές οι οντότητες υπάρχουν μόνο στα χαρτιά και δεν έχουν φυσική παρουσία. Αυτές οι εταιρείες ονομάζονται

Σε ποιες από τις παρακάτω κατηγορίες νέων πελατών θα πρέπει εφαρμοστούν μέτρα Απλουστευμένης Δέουσας Επιμέλειας;

Ένας πολύ καλός και παλιός πελάτης της εταιρείας, σας συστήνει δύο νέους πελάτες. Οι δύο αυτοί νέοι πελάτες είναι εταιρείες με τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά: Μία γνωστή ναυτιλιακή εταιρεία με έδρα τον Παναμά και κύρια δραστηριότητα την μεταφορά πετρελαιοειδών, της οποίας το
μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας διεξάγεται στο εξωτερικό ενώ είναι εισηγμένη και στον NASDAQ και Μια πολύ γνωστή ανώνυμη εταιρεία με
έδρα την Γερμανία και κύρια δραστηριότητα τα είδη εξοπλισμού κατοικιών και καταστημάτων. Ποια είναι η κατηγορία των μέτρων Δέουσας
Επιμέλειας που θα απαιτηθεί στις δύο περιπτώσεις

Διαλέξτε την σωστή απάντηση. FATF είναι μια συντομογραφία των:
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Τι ενέργειες πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνουν σε ενδεχόμενη πίστωση λογαριασμού πελάτη σας από τρίτο πρόσωπο με έμβασμα προερχόμενο
από την Μογγολία

Η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λάθος; «Η Τυπολογία δραστηριοτήτων Ξεπλύματος Χρήματος που έχει εκδώσει η Τράπεζα της Ελλάδος δεν
συμπεριλαμβάνει τις εισηγμένες επιχειρήσεις.»

Η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λάθος; « Όλοι οι πελάτες των Πιστωτικών Ιδρυμάτων θα πρέπει από 1/1/2014 να έχουν ΑΦΜ ανεξάρτητα αν
αυτοί είναι έλληνες, αλλοδαποί ή εξωχώριες εταιρείες που δεν έχουν εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα.»

Αναφέρατε κατά πόσον η ακόλουθη δήλωση είναι αληθής ή ψευδής. «Οι εισηγμένες εταιρείες ανήκουν στα εποπτευόμενα ιδρύματα σύμφωνα με
την νομοθεσία για την Καταπολέμηση ΞΧ και ΧΤ, και κατά συνέπεια έχουν περίπου τις ίδιες υποχρεώσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα. Ως εκ τούτου,
τα μέτρα Δέουσας Επιμέλειας όσον αφορά τις οικονομικές συναλλαγές τους σύμφωνα με την Νομοθεσία για την Καταπολέμηση της
Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες δεν είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν.

Ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ανοίγει ένα λογαριασμό με δικαιούχο ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Το ταξιδιωτικό γραφείο διεξάγει ένα πολύ υψηλό
ποσοστό επί του συνόλου των δραστηριοτήτων του με μετρητά αναλογικά με άλλα ταξιδιωτικά γραφεία στην ευρύτερη περιοχή. Η κύρια ευθύνη
του Χρηματοπιστωτικού ιδρύματος όσον αφορά τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την σχετική νομοθεσία για την καταπολέμηση ΞΧ και
ΧΤ είναι να διασφαλίσει ότι:

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο ποιό / ποιά κατά την γνώμη σας από τα κατωτέρω περιγραφόμενα έγγραφα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την πιστοποίηση του ΑΦΜ ενός πελάτη;

Πότε ζητάμε τις πληροφορίες για την δημιουργία του Οικονομικού/ Συναλλακτικού Προφίλ ενός πελάτη

Αριθμός καθημερινών απαντήσεων
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