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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Πολλοί πιστεύουν ότι οι φορολογικοί παράδεισοι είναι εξωτικά νησιά όπου συνηθίζουν να 

καταφεύγουν οι πλούσιοι για να πληρώνουν λιγότερους φόρους. Πολύ λιγότεροι γνωρίζουν 

ότι δεν είναι µόνο νησιά αλλά πολιτείες, μικρές χώρες, αλλά και μεγάλα χρηματοοικονομικά 

κέντρα. Όπως επίσης δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο µμηχανισμός αυτών των παραδείσων και τι 

ποσοστό του παγκόσμιου πλούτου ελέγχει. Οι offshore έχουν συνδεθεί με αδιαφανείς 

πρακτικές και ύποπτους στόχους ως οχήματα για την αποφυγή της φορολογίας, ενώ η πιο 

αθώα λειτουργία τους είναι αυτή της φοροδιαφυγής. Να σημειωθεί ότι η offshore είναι μια 

μορφή ξένης εταιρίας, αναγνωρισμένη πλήρως από το διεθνές δίκαιο ως ένα νομικό πρόσωπο 

το οποίο έχει δικαίωμα να προβαίνει σε οιασδήποτε μορφής δικαιοπραξίες, και έχει 

απεριόριστη διάρκεια ζωής, εφ' όσον βεβαίως καλύπτει τις υποχρεώσεις της έναντι του 

κράτους στο οποίο έγινε η σύστασή της. 

Στην παρούσα μελέτη γίνεται μία προσπάθεια ολοκληρωμένης παρουσίασης του σύγχρονου 

φαινομένου των υπεράκτιων επιχειρήσεων αλλά και της νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, ευρέως γνωστής και ως ξέπλυμα βρώμικου ή μαύρου χρήματος. 

Επίσης εκτενής αναφορά γίνεται στους τρόπους με τους οποίους δρουν οι επιχειρήσεις 

εκμεταλλευόμενες την απόλυτη ευελιξία που τους προσφέρει το διεθνές οικονομικό 

περιβάλλον (τραπεζικό σύστημα, μετακίνηση κεφαλαίων κ.τ.λ.). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Εισαγωγή στις υπεράκτιες (offshore) εταιρίες  

Η Υπεράκτια Εταιρεία ή αλλιώς offshore εταιρία, αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου. Οι υπεράκτιες εταιρίες είναι εταιρίες αγγλοσαξονικής προέλευσης που “γεννήθηκαν” 

στις βρετανικές αποικίες και αναπτύχθηκαν μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο με γρήγορους 

ρυθμούς. Οι εταιρείες αυτές ιδρύονται προκειμένου ο ιδιοκτήτης ή ο δικαιούχος να επιτύχει 

το μικρότερο δυνατό κόστος φορολόγησης των διεθνών δραστηριοτήτων του. 

Ο ουσιαστικότερος λόγος της επέκτασης των επιχειρήσεων διεθνώς είναι η δυνητική 

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

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

Σε ορισμένες περιπτώσεις η έλλειψη εναρμόνισης των φορολογικών συστημάτων 

διαφορετικών χωρών μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις που η ανάληψη επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών σε τρίτη χώρα να συνεπάγεται υψηλό φορολογικό κόστος. Ένα ακραίο 

παράδειγμα μη εναρμόνισης είναι η διπλή φορολόγηση κερδών, δηλαδή, τα κέρδη ενός ξένου 

υποκαταστήματος να φορολογούνται με υψηλό φορολογικό συντελεστή 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, εκτός εάν υπάρχει κάποια έκπτωση για 

τους φόρους που έχουν ήδη πληρωθεί από το ξένο υποκατάστημα στην αλλοδαπή. 

Την έλλειψη εναρμόνισης των διακρατικών φορολογικών συστημάτων, έτσι ώστε να 

μην επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις στις διεθνείς δραστηριότητές τους με αυξημένους φόρους, 

την υποκατέστησε το ίδιο το διεθνές κεφάλαιο στην επιδίωξή του να δημιουργήσει τις όσο το 

δυνατόν καλύτερες συνθήκες για την απρόσκοπτη κυκλοφορία του. «Εφηύρε» το θεσμό των 

υπεράκτιων (offshore) εταιρειών, δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν μικρές κατά το πλείστων χώρες 

στις οποίες λειτουργεί ιδιαίτερα χαμηλή φορολογία για τις ξένες εταιρείες παρέχοντας 

ταυτόχρονα πλήρη εχεμύθεια. 

Το νέο στοιχείο είναι ότι η παγκοσμιοποίηση αν και από τη μία πλευρά δημιουργεί 

μεγάλες δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης, από την άλλη δημιουργεί τεράστιες 

δυνατότητες ανάπτυξης του οικονομικού εγκλήματος χωρίς όμως να έχουν δημιουργηθεί 
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αποτελεσματικοί υπερεθνικοί μηχανισμοί για την αντιμετώπισή του. Το όλο ζήτημα 

επαφίεται ακόμη κατά κύριο λόγο στο κάθε κράτος ξεχωριστά. 

 Όσο και αν φαίνεται περίεργο ο μεγαλύτερος φορολογικός παράδεισος για βάση 

κεφαλαίων είναι το Μανχάταν, όπου δεν υπάρχει κανείς μηχανισμός ανταλλαγής 

πληροφοριών για τα κεφάλαια που επενδύονται στις Η.Π.Α.. 

Ο  Ο.Ο.Σ.Α. υποστηρίζει ότι μέχρι το 2007 τα κεφάλαια που διακινούνται μέσω 

offshore εταιρειών ανέρχονται μεταξύ 5-7 τρις δολάρια και αποτελούν το 6-8% της 

συνολικής παγκόσμιας υπό διαχείριση επένδυσης. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υ-

πολογίζει ότι ετησίως ξεπλένονται περίπου 600 δις δολάρια, εκ των οποίων τα μισά στις 

Η.Π.Α.. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Η.Π.Α. έχουν αντιταχθεί στις προσπάθειες του Ο.Ο.Σ.Α. να 

τεθούν περιορισμοί στους «φορολογικούς παραδείσους». Η ευαισθησία που έχει αναπτυχθεί 

εξαιτίας του τρομοκρατικού χτυπήματος της 11 Σεπτέμβρη του 2001 και της διαπίστωσης 

διακίνησης των κεφαλαίων των τρομοκρατών μέσω υπεράκτιων εταιρειών δεν αλλάζει τα 

πράγματα. 

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή της Ελβετίας. Το 30% των κεφαλαίων των 

υπεράκτιων εταιρειών είναι τοποθετημένα στην Ελβετία.  Όλα αυτά χωρίς τη δυνατότητα 

οποιοσδήποτε διεθνούς ή κρατικής αρχής να αποκτήσει πρόσβαση στο πόθεν 

έσχες και τον προορισμό αυτών των κεφαλαίων. (Π. Δουβής - 2008) 

Η βασική λειτουργία ενός φορολογικού παραδείσου είναι αρκετά απλή, αν και 

αξιοποιούνται άπειρα πολυσύνθετα χρηματοπιστωτικά εργαλεία και λογιστικές απάτες. Τα 

κέρδη μιας επιχείρησης και το εισόδημα ενός ατόμου υπό κανονικές συνθήκες 

φορολογούνται. Η λογική των φόρων δεν είναι βεβαίως κάτι το τρομερά ριζοσπαστικό, 

αντιθέτως ακόμα και σύμφωνα με την κυρίαρχη λογική, οι φόροι είναι το μερίδιο που οφείλει 

ο καθένας να καταβάλει για να αξιοποιήσει αυτά που του παρέχει το κράτος. Μια επιχείρηση 

που εγκαθίσταται σε έναν τόπο, αξιοποιεί τις φυσικές και τεχνικές του υποδομές, το 

μορφωμένο εργατικό προσωπικό ενώ οι πολίτες της περιοχής είναι αυτοί που θα αγοράσουν 

το προϊόν της. Σαν αντιστάθμισμα για τα κέρδη της οφείλει να καταβάλει φόρους. Αν όμως 

μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε μια άλλη περιοχή, ή αν δημιουργήσει διαφορετικές 

θυγατρικές και παρουσιάσει τα κέρδη της σε μια από αυτές που βρίσκεται κάπου που 

υφίσταται χαμηλή ή και καθόλου φορολόγηση και το κόστος της σε μια άλλη που έχει 

υψηλότερη φορολογία, τότε μπορεί πολύ εύκολα και συχνά νόμιμα να αποφύγει την 

καταβολή των φόρων. Οι τεράστιες πολυεθνικές που μοιράζονται το συντριπτικά μεγαλύτερο 

κομμάτι της παγκόσμιας αγοράς, αποτελούνται από πολυάριθμες θυγατρικές, διασπαρμένες 

σε όλα τα μήκη του κόσμου μεταξύ των οποίων γίνονται οι περισσότερες συναλλαγές, σχεδόν 
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τα δύο τρία των διασυνοριακών εμπορικών συναλλαγών. Το πιο κλασικό παράδειγμα είναι 

μια επιχείρηση να έχει μια χώρα εξαγωγής και μια χώρα εισαγωγής. Ανάλογα με τις 

διευκολύνσεις που παρέχονται, η επιχείρηση αυτή υποστηρίζοντας ότι αποφεύγει τη διπλή 

φορολόγηση, στην πράξη δεν πληρώνει πουθενά τίποτα. Στα φυσικά πρόσωπα, το πράγμα 

είναι ακόμα πιο απλό, καθώς με μια μόνο μεταφορά της περιουσίας σου σε ένα μυστικό 

λογαριασμό της Ελβετίας, αποφεύγεις για πάντα τη φορολόγηση στη χώρα που ζεις. 

 

Σε παγκόσμια κλίμακα τα κέντρα υπεράκτιων εταιρειών υπερβαίνουν τα 80 και μέσα 

από τις εταιρείες αυτές διακινείται περίπου το μισό του παγκόσμιου κύκλου εργασιών. 

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 συναλλασσόμενων μπορεί να φανεί, είτε κατά 

τον έλεγχο του συναλλάγματος (όταν δεν πρόκειται για κατοίκους της περιοχής), είτε κατά τη 

φάση υπογραφής συμβάσεων καταπιστεύματος, 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 εταιρείας 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 εταιρειών εκδίδονται ανώνυμες, χωρίς 

εγγυήσεις από τους διευθύνοντες αυτές. 

Οι θιγόμενες χώρες από τη διεθνή αυτή μέθοδο φοροαποφυγής (tax avoidance) προσπάθησαν 

και προσπαθούν να αντιδράσουν, θέτοντας ειδικούς νομοθετικούς κανόνες για τη διασφάλιση 

φορολόγησης της φορολογητέας ύλης και κυρίως χωρίς να υπογράφουν συμβάσεις αποφυγής 

διπλής φορολογίας με χώρες «φορολογικούς παραδείσους». (Μελάς-2010) 
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1.2 Σκοπός της εργασίας, μεθοδολογία και ερευνητικά ερωτήματα 

 

 Σκοπός της εργασίας είναι να δοθεί ένας ακριβής ορισμός των offshore εταιριών, 

αλλά και των φορολογικών παραδείσων, όσο αυτό είναι δυνατό στα πλαίσια των συνεχών 

οικονομικών αλλαγών. Επίσης θα γίνει μια προσπάθεια να αναλυθούν και να απαντηθούν τα 

ερωτήματα όπως: 

 τι είναι «φορολογικός παράδεισος» τι προνόμια και διευκολύνσεις προσφέρει στις 

εταιρίες,  

 τι είναι υπεράκτια εταιρία πως συστήνεται ποια τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

της,  

 πως αντιμετωπίζει φορολογικά η ελληνική πολιτεία τις υπεράκτιες εταιρίες, 

  τι είναι «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» πως πραγματοποιείται και τι ρόλο 

διαδραματίζουν οι υπεράκτιες εταιρίες σε αυτό,  

 και πως συντελεί το  πολυσύνθετου φαινόμενο της φοροδιαφυγής και της 

εκμετάλλευσης των νόμιμων "παραθύρων " της φορολογικής νομοθεσίας των 

συναλλασσόμενων χωρών στην δημιουργία αυτού του φαινομένου. 

 

Συγκεκριμένα στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει μια αναφορά από διάφορους οικονομικούς 

συγγραφείς που έχουν ασχοληθεί με το εν λόγω θέμα και τα συμπεράσματα αυτών, ενώ στο 

τρίτο κεφάλαιο  θα δοθεί ορισμός των εξωχώριων εταιριών καθώς και οι ιστορικοί λόγοι που 

συντέλεσαν στην δημιουργία αυτών, και τέλος θα αναφερθούν οι μορφές των υπεράκτιων 

εταιριών, στο τέταρτο κεφάλαιο θα γίνει προσπάθεια ανάλυσης των τρόπων αντιμετώπισης 

του φαινομένου σε διεθνή και εσωτερικό επίπεδο σε θεσμικό πλαίσιο, στο πέμπτο κεφάλαιο 

θα δοθούν διάφορα σημαντικά παραδείγματα από αποτελέσματα ελέγχων του Υπουργείου 

Οικονομικών για τους τρόπους αποφυγής φορολογικής επιβάρυνσης μέσω offshore εταιριών, 

στο έκτο κεφάλαιο  θα γίνει αναφορά των τρόπων ξεπλύματος παράνομου και μαύρου 

χρήματος μέσω υπεράκτιων εταιριών, όπως επίσης στο έβδομο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά-

μελέτη διάφορων περιπτώσεων διεθνών μεγάλων επιχειρήσεων που χρησιμοποίησαν ως 

όχημα τις offshore εταιρίες για την αποφυγή φόρων, και τέλος στο όγδοο κεφάλαιο θα κλείσει 

η παρούσα εργασία με κάποια συμπεράσματα, προτάσεις για την αντιμετώπιση του 

φαινομένου, άλλα και ερευνητικά ερωτήματα που δεν αναλύθηκαν στην παρούσα 

προσπάθεια και αποτελούν μελλοντικά ερευνητικά ερωτήματα για επόμενες παρόμοιες 

εργασίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Το φαινόμενο των υπεράκτιων offshore εταιριών και των φορολογικών παραδείσων 

που τους φιλοξενούν είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο και επίκαιρο θέμα που στις μέρες 

μας έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και έχει πάψει πλέον να αποτελεί ένα κοινό 

μυστικό καθότι η λειτουργία τους αποτελεί μία νόμιμη πράξη. Πολλοί είναι οι 

οικονομολόγοι και συγγραφείς οικονομικών θεμάτων που ασχολήθηκαν εντατικά με 

το εν λόγω θέμα, και πραγματοποίησαν σχετικές έρευνες, καθώς  συνέγραψαν 

σημαντικά βιβλία, ή δημοσίευσαν κείμενα ή άρθρα στον έντυπο η ηλεκτρονικό τύπο 

επιδιώκοντας να αναλύσουν τα καίρια ερωτήματα και τις απόκρυφες πλευρές του 

σοβαρού αυτού οικονομικού θέματος στο ευρύ κοινό, διατυπώνοντας τις απόψεις του, 

θετικές και αρνητικές, προτείνοντας ακόμη και συμβουλές και λύσεις με βάση τις 

γνώσεις και την εμπειρία τους σε νέους μελετητές του παγκόσμιου αυτού 

οικονομικού μοντέλου ή σε όσους ζητούν να ενημερωθούν ποιος είναι ο κατάλληλος  

φορολογικό παράδεισο για την δική τους οικονομική δραστηριότητα. 

Παρακάτω θα αναφέρουμε ορισμένους από τους συγγραφείς  που 

ασχολήθηκαν σημαντικά με την ανάλυση του φαινομένου της λειτουργίας των 

offshore υπεράκτιων εταιριών. Πρώτη χρονολογικά και σε μεγαλύτερο εύρος 

αναπτύχθηκε η ξένη βιβλιογραφία, λογικό καθώς η εφεύρεση της υπεράκτιας εταιρίας 

είναι αγγλοσαξονικής προελεύσεως και περιήλθε στη δική μας ελληνική κουλτούρα, 

σκέψη και εφαρμογή πολύ αργότερα.  

  Έτσι  πιο συγκεκριμένα μπορούν να αναφερθούν οι εξής: 

Ο Hampton (1996) ασχολήθηκε με την οικονομία των νησιωτικών υπεράκτιων 

χρηματοπιστωτικών κέντρων (IOFC-Διεθνή Υπεράκτια Οικονομικά Κέντρα) και 

συγκεκριμένα πραγματοποίησε μία έρευνα για το φορολογικό παράδεισο του νησιού  

Jersey, ένα βρετανικό Channel Island. Αναφέρει πως η ανάπτυξη του Jersey σε IOFC 

εμφανίστηκε στη δεκαετία του '60 και βασίστηκε πάνω σε τέσσερις τομείς δράσης: 

α) τον τομέα των νομοθετικών κανονισμών, β) τον τομέα της οικονομίας, γ) την 

εμπιστευτικότητα και δ) τον πολιτικό κόσμο. Με το πέρασμα των χρόνων 

αποδείχτηκε πως τη δράση αυτή μιμήθηκαν και άλλα νησιά τα οποία επωφελήθηκαν 

τις θετικές οικονομικές επιπτώσεις που έχει η ίδρυση υπεράκτιων εταιριών στην 

απασχόληση και τα δημόσια έσοδα του κράτους τους. Παράλληλα όμως 
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κληρονόμησαν και τα προβλήματα που δημιούργησε η εξάρτησή τους από τις 

επιλογές των ξένων επενδυτών καθώς και το πρόβλημα της ηθικής υπόστασης των 

υπεράκτιων οικονομικών δραστηριοτήτων, αφού αυτού του είδους οι εταιρίες 

αντιμετωπίζονταν από τότε ως μια μορφή φορολογικής παρανομίας. Σε τελική 

ανάλυση όμως η δημιουργία ενός IOFC μπορεί για κάποια μικρά νησιά να αποδειχθεί 

ιδιαίτερα επωφελής οικονομικά παρά το αρχικό κόστος που συνεπάγεται η σύστασή 

τους. Μακροπρόθεσμα μάλιστα, είναι πιθανό να αποδειχθεί ότι τα νησιωτικά IOFC 

αποτελούν ένα ακόμη παράδειγμα που φανερώνει ότι τα μικρά νησιά στον απόηχο 

της οικονομικής παγκοσμιοποίησης μπορούν να επιδείξουν υψηλό βαθμό ευελιξίας 

και προσαρμοστικότητας, με μεγάλα οικονομικά οφέλη. 

Ο Christensen (2010) εξετάζει το ρόλο των κινήτρων που δόθηκαν μέσα από 

τις διεφθαρμένες πρακτικές που ακολουθών οι χώρες φορολογικοί παράδεισοι. Η 

μυστικότητα είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των διεθνών χρηματοπιστωτικών 

αγορών παρέχοντας συγχρόνως έναν συνδυασμό από χαμηλούς ή ακόμη και 

μηδενικούς φορολογικούς συντελεστές, χαλαρή νομική ρύθμιση, αδύναμο επίπεδο 

διεθνούς δικαστικής συνεργασίας με άλλα κράτη και πάνω απ' όλα νομιμοποιημένο 

απόρρητο. Το νομιμοποιημένο αυτό μυστικό περιβάλλον για φυσικά και νομικά 

πρόσωπα δημιουργείται σκόπιμα για να μην αποκαλύπτονται ποτέ οι πραγματικοί 

ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, και να γίνεται όλο και πιο ελκυστικό το περιβάλλον 

αυτό για την προσέλκυση ακόμη και του βρώμικού χρήματος από εγκληματικές 

δραστηριότητες. Η προσπάθεια για άρση του απορρήτου από τα ενδιαφερόμενα 

κράτη είναι σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματική, ίσως η κοινωνία των πολιτών να 

μπορέσει στο μέλλον να αυξήσει την πίεση για πιο αποτελεσματική δράση  στην 

διαφάνεια των υπεράκτιων εταιριών.  

Ο Shaxson επισημαίνει πως οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι 

υπόλοιποι πληρώνουν τους φόρους τους, και όπως κανείς να τα αποκαλέσει αυτά τα 

εξωτικά μέρη που φιλοξενούν τις διαβόητες "offshore εταιρίες" αποτελούν το 

απόλυτο μέσο φορολογικής απόδρασης για τις ελίτ των πλουσίων και ισχυρών της 

Γης. Αναφέρει επίσης ότι στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, οι πλούσιοι - ιδιώτες ή 

πολυεθνικές επιχειρήσεις χάρη στις offshore δεν πληρώνουν σχεδόν καθόλου φόρους. 

Υπάρχουν πάνω από 60 φορολογικοί παράδεισοι στον κόσμο: Βερμούδες, Νησιά 

Καϊμάν, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι. 

Ο συγγραφέας αναφέρει πώς συνέβησαν όλα αυτά και αποκαλύπτει όλα όσα δεν 

γνωρίζουν οι περισσότεροι, όπως ότι οι πιο σημαντικοί, φορολογικοί παράδεισοι  δεν 
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βρίσκονται σε τροπικά νησιά με κοκοφοίνικες ούτε σε άγνωστες αφρικανικές χώρες, 

αλλά στα κέντρα των πιο ισχυρών χωρών του πλανήτη. Για την ακρίβεια, οι δυο 

σπουδαιότεροι βρίσκονται όντως σε νησιά: σ' ένα νησί που ονομάζεται Μανχάταν, 

στη Νέα Υόρκη, και στο Σίτυ του Λονδίνου, στο νησί της Μεγάλης Βρετανίας! Οι 

φορολογικοί παράδεισοι βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας οικονομίας. Πάνω 

από το 50% των παγκόσμιων εμπορικών συναλλαγών και το μεγαλύτερο μέρος του 

διεθνούς δανεισμού διεκπεραιώνονται πλέον μέσω αυτών. Οι φορολογικοί 

παράδεισοι έχουν διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε κάθε σημαντικό οικονομικό 

γεγονός, σε κάθε μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο και σε κάθε κρίση τα τελευταία 

χρόνια, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσφατης παγκόσμιας ύφεσης.  

Ο Sharman διερευνά κατά πόσον η πολιτική του ξεπλύματος χρήματος 

λειτουργεί, και γιατί έχει εξαπλωθεί τόσο γρήγορα σε τόσο πολλά κράτη 

προσεγγίζοντας  αυτή την κατάσταση ως μια μάχη ένα αγώνα μεταξύ Δαβίδ και 

Γολιάθ από μια πολιτική οπτική γωνία. Στηριζόμενος σε ένα συνδυασμό δημοσίων 

εγγράφων, από έρευνες και συνεντεύξεις ο εν λόγω Καθηγητής επιχειρεί να εξηγήσει 

πώς μερικές δεκάδες σχετικά αδύναμοι φορολογικοί παράδεισοι είναι σε θέση να 

νικήσουν τον ΟΟΣΑ έναν συνασπισμό όλων των ισχυρών χωρών, 

συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Μεγάλης Βρετανίας, της 

Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιαπωνίας. Οι αδύναμες χώρες κατηγόρησαν τον 

ΟΟΣΑ βασιζόμενες στο γεγονός ότι παραβίαζε την εθνική τους κυριαρχία, 

προσπαθώντας να τους επιβάλλει πρότυπα τα οποία δεν εφάρμοζαν τα ίδια τα κράτη-

μέλη του (π.χ. Λουξεμβούργο και Ελβετία)  υποστηρίζοντας ότι «οι όροι 

καθορίζονται μονομερώς και δεν αντιμετωπίζονται ως ίσοι σε σχέση με τις 

ισχυρότερες οικονομικές χώρες». Απέδωσε λοιπόν την αποτυχία του έργου του 

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

σε πολύπλευρες συγκρούσεις, και αρνητική στάση από την πλευρά των χωρών με 

τους φορολογικούς παράδεισους. 

Συγχρόνως υπάρχει και πλήθος άρθρων και σχετικών κειμένων σε εφημερίδες  

επιστημονικά περιοδικά και οικονομικά έντυπα που έχουν γραφτεί για αυτό το θέμα 

από οικονομολόγους δημοσιογράφους, δικηγόρους και άλλες ειδικότητες, τα οποία 

διαλευκάνουν  την διαδικασία σύστασης  των offshore εταιριών, τα φορολογικά 

κίνητρα και τις ελαφρύνσεις που προσφέρουν αλλά και την παράνομη χρήση τους 

που είναι κυρίως η φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από νόμιμες και 

παράνομες δραστηριότητες. 
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Αλλά και στην χώρα μας έχουμε κάποιες αξιόλογες προσπάθειες ερμηνείας 

και διερεύνησης του θέματος όπως: 

Ο Δουβής (2008) έχει συγγράψει ένα σημαντικό βιβλίο με θέμα «offshore 

Δραστηριότητες τελευταία έκδοση το 2008 στο οποίο αποτυπώνει τις εμπειρίες και 

γνώσει του, τις διαπιστώσεις και τις σκέψεις του, οι οποίες προέκυψαν μέσα από την 

ενασχόλησή του με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Τα θέματα που αναλύει ι είναι ο 

προσδιορισμός των δομών των υπεράκτιων εταιριών και των κέντρων offshore, η 

φορολόγησή τους στην Ελλάδα, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και όλες οι σχετικές 

νομοθετικές ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν σε διεθνές κοινοτικό  και εσωτερικό επίπεδο 

για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης των εσόδων που προέρχονται από 

παράνομες δραστηριότητες μέχρι και το έτος 2008. Καταγράφει μια μεγάλη λίστα 

χωρών φορολογικών παραδείσων αποτυπώνοντας για την κάθε μία σπουδαία 

οικονομικά στοιχεία, νομοθεσίες, γεωγραφικούς προσδιορισμούς,  λειτουργία 

τραπεζικών συστημάτων Λογιστικές και ελεγκτικές υποχρεώσεις και άλλα σημαντικά 

στοιχεία, π.χ για χώρες  όπως η  Ελβετία το Λουξεμβούργο η Ιρλανδία μέχρι τα νησιά 

Μπαχάμες δίνοντας και μερικά παραδείγματα. Συγχρόνως έχει αρθρογραφήσει σε 

πολλά έντυπα και οικονομικά περιοδικά αναλύοντας τις πτυχές του φαινομένου των 

offshore δραστηριοτήτων.  

 Ο Μελάς (2010) στην διδακτορική του τριβή αναλύει ότι ο βασικός λόγος 

σύστασης των υπεράκτιων επιχειρήσεων δεν είναι άλλος από την αποφυγή της 

υπέρμετρης φορολόγησης των κερδών των επιχειρήσεων και των καθαρών 

εισοδημάτων των φυσικών προσώπων, είτε ακόμα και της διπλής φορολόγησης 

αυτών, επειδή κάθε κράτος είναι γνωστό ότι φορολογεί σύμφωνα με τον τόπο κτήσης 

των κερδών αλλά και σύμφωνα με την ιθαγένεια. Επίσης καταγράφει πως οι 

υπεράκτιες εταιρίες ευνοούν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αναφερόμενος ακόμα και 

στην περίπτωση της Ελλάδας και στις μεθόδους ξεπλύματος του βρώμικού χρήματος. 

Αναφέρεται στου σημαντικότερους λόγους δημιουργίας και χρησιμοποίησης  των 

υπεράκτιων εταιριών καταγράφοντας και τα κριτήρια για την επιλογή ενός 

υπεράκτιου σχήματος.   

Επιπλέον αναλύει το ελληνικό φορολογικό σύστημα με ότι αυτό προβλέπει 

για τις offshore εταιρίες και τον τρόπο λειτουργία τους καθώς και τις ελεγκτικές 

μεθόδους που εφαρμόζει το κράτος για την αντιμετώπισή τους. Στο τέλος του βιβλίου 

καταγράφεται μία έρευνα που διεξήγαγε με σκοπό να παρουσιάσει και να αναλύσει 

τα προβλήματα που προέκυψαν ειδικά μετά από τη νομοθετική αλλαγή στην Ελλάδα 
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ενάντια στη φοροδιαφυγή σε σχέση με τις υπεράκτιες επιχειρήσεις της Κύπρου και 

κυρίως τις αντιδράσεις των μετόχων των υπεράκτιων επιχειρήσεων λόγω της αλλαγής 

των φορολογικών ρυθμίσεων. Σε αυτήν την έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στην 

Κύπρο με ερωτηματολόγια ανοικτού τύπου, συμμετείχαν δέκα τρεις επιχειρήσεις 

οικονομικών συμβούλων που κατά δήλωση τους αντιπροσωπεύουν 6,068 υπεράκτιες 

και διεθνείς κυπριακές επιχειρήσεις. Ένα από τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι η 

χώρα δε θεωρείται «φορολογικός Παράδεισος» άλλα ένα εξελιγμένο νομοθετικά 

κράτος που προσελκύει ξένες επενδύσεις κυρίως λόγω των χαμηλών φορολογικών 

συντελεστών και του τραπεζικού απορρήτου. 

Ο Κάτσιος (1998) ασχολήθηκε με τον μηχανισμό μέσω του οποίου 

«ξεπλένεται» το βρώμικο χρήμα. Όπως περιγράφεται και αναλύεται στο σύγγραμμα 

του, οι δράστες επιδιώκουν να βρουν διεξόδους προκειμένου να διαχειριστούν και να 

αξιοποιήσουν τα κεφάλαια αυτά με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην προκαλέσουν 

υποψίες για την παράνομη και εγκληματική δραστηριότητα τους από την οποία 

προήλθαν τα κεφάλαια αυτά.  

Το σημαντικότερο κίνητρο των δραστών επομένως, είναι η αξιοποίηση των  

κεφαλαίων από παράνομες δραστηριότητες αποφεύγοντας τον εντοπισμό της  

εγκληματικής τους προέλευσης και την επιβολή των ανάλογων ποινών. 

Χρησιμοποιώντας το χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι δράστες επιδιώκουν την  

συγκάλυψη της εγκληματικής προέλευσης των κεφαλαίων και την νομιμοποίησή 

τους. 

Η μεθοδολογία  ξεπλύματος  βρώμικου   χρήματος,   δεν  είναι  ενιαία   και   δεν είναι  

δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια ίσως ούτε καν να πιθανολογηθεί καθώς αφενός 

η περιπτωσιολογία είναι μεγάλη και αφετέρου η επινοητικότητα όσων επιδιώκουν να 

ξεπλύνουν χρήμα που προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες είναι ανεξάντλητη. 

Ωστόσο, η μελέτη των πραγματικών περιστατικών σε βάθος χρόνου έχει 

εντοπίσει κάποια κοινά χαρακτηριστικά των ποικίλων μεθοδεύσεων και οδήγησε σε 

κάποιας μορφής τυποποίηση, τα λεγόμενα «στάδια του ξεπλύματος».  

Καταρχήν, καταβάλλεται προσπάθεια για την δημιουργία απόστασης τόσο 

γεωγραφικής, μεταξύ του δράστη του αδικήματος και των χρημάτων που προέρχονται 

από αυτό, όσο και χρονικής μεταξύ του χρόνου διάπραξης και της τελικής χρήσης 

των χρημάτων.  

Για να δημιουργηθεί η απόσταση, δημιουργούνται πολύπλοκα σχήματα 

συναλλαγών δια μέσου τρίτων χωρών, εταιρειών σε χώρες χαρακτηριζόμενες ως 
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φορολογικοί παράδεισοι (Offshore companies), επαγγελματιών (δικηγόροι, μεσίτες, 

επενδυτικοί σύμβουλοι) και μεταφοράς χρημάτων μέσω διαφορετικών 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (συμμετοχή πολλών προσώπων). 

Το ξέπλυμα χρήματος διενεργείται κυρίως μέσω : 

1. Συναλλαγών σε μετρητά, 

2. Μεταφορών χρημάτων (εμβάσματα) 

3. Τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων, 

4. Συναλλαγών σε επενδυτικά προϊόντα, 

5. Χορήγησης δανείων, 

6. Αγοραπωλησίες ακινήτων 

Επίσης στο ως άνω σύγγραμμα σημαντική έμφαση δίνεται στις υποχρεώσεις 

των τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όπως αυτές ορίζονται από τη 

νομοθεσία Συγκεκριμένα, κρίνεται απαραίτητη η γνωστοποίηση των ύποπτων 

συναλλαγών στον εκάστοτε αρμόδιο φορέα, η πολιτική του «γνώριζε τον πελάτη 

σου» , η υποχρέωση αρχειοθέτησης και φύλαξης στοιχείων, η επιβολή χρηματικών 

προστίμων, η δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης, η θέσπιση εσωτερικών 

διαδικασιών και μια σειρά από άλλα μέτρα που ενισχύουν την διαφάνεια των 

οικονομικών συναλλαγών και συμβάλουν στην εξυγίανση του τραπεζικού 

συστήματος. 

           Εκτός από τους συγγραφείς υπάρχουν και οργανισμοί που έχουν εκπονήσει 

σχέδια, μελέτες και εκθέσεις για την χρήση των υπεράκτιων offshore εταιριών όπως ο 

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ο οποίος έχει 

μελετήσει και  εκπονήσει το σύστημα αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στο 

οποίο θα συμμετάσχει και η Ελλάδα από το 2017. Πάνω από 37 δισ. ευρώ έχουν 

εντοπιστεί σε λογαριασμούς off-shore εταιρειών από το 2009, σύμφωνα με νέα 

έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΑΣΑ), η οποία 

αποδίδει την επιτυχία στα προγράμματα εθελοντικής συνεργασίας των 

φορολογούμενων με τις αρχές. 

           Οι νέοι κανόνες σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ήταν η 

μεγάλη κίνηση μιας συντονισμένης επίθεσης κατά της φοροδιαφυγής στον απόηχο 

της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και μιας σειράς φορολογικών σκανδάλων των 

κυβερνήσεων. 
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Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ «τεράστια» ποσά αφορολόγητων χρημάτων βρήκαν 

καταφύγιο σε offshore, αλλά περισσότερο από μισό εκατομμύριο φορολογούμενοι 

έχουν ήδη επωφεληθεί από τα προγράμματα εθελοντικής γνωστοποίησης - τα οποία 

προσφέρουν μειωμένες ποινές για εκείνους που παραδέχονται μυστικούς offshore 

λογαριασμούς. Ήδη 65 χώρες έχουν ήδη δεσμευθεί πως θα συμμετάσχουν στο 

σύστημα (πάνω από 40 εξ αυτών από το 2017).  

Μεταξύ των κρατών που έχουν δηλώσει πως θα συνεργαστούν βρίσκονται σημαντικά 

τραπεζικά κέντρα όπως η Ελβετία, το Λουξεμβούργο και η Σιγκαπούρη. 

Ανάμεσα στις χώρες που θα συμμετέχουν στο σύστημα είναι και η Ελλάδα. 

Τέλος πρέπει να αναφέρουμε μία σημαντική έκθεση πόνημα του Σ.Δ.Ο.Ε. 

(Σώμα δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος) όπου αναφέρονται τα οικονομικά στοιχεία 

οι νομικές πλευρές, οι δρόμοι και οι παράδεισοι της φοροδιαφυγής και δίνονται 

σχηματικά παραδείγματα απεικόνισης των δραστηριοτήτων τους στην Ελληνική 

οικονομία. 

Η εν λόγω έκθεση αναφέρεται στους όρους  "φορολογικός παράδεισος" ή 

"φορολογικό καταφύγιο” όπου χαρακτηρίζονται γενικά χώρες - κράτη που έχουν 

θεσπίσει πολύ μικρές φορολογικές επιβαρύνσεις ειδικά για ξένους επενδυτές. 

Επίσης αναφέρεται σε χώρες που βρίσκονται σε «μαύρη λίστα» των 

ελληνικών και ευρωπαϊκών φορολογικών υπηρεσιών, και όποιος ανοίγει offshore 

εταιρία στις χώρες που περιλαμβάνονται σ' αυτή τη «μαύρη λίστα», ελέγχεται 

αναλόγως. Άξιο παρατήρησης είναι, ότι δεν βρίσκονται όλα τα κέντρα offshore σε 

νησιά, όπως αναφέρεται στην πρώτη ερμηνεία: αρκεί να σκεφθεί κανείς την Ελβετία, 

το Δουβλίνο, και το Delaware των ΗΠΑ. Μπορεί να αναφέρεται σε εταιρίες ειδικού 

σκοπού, θυγατρικές ενός ομίλου, ή ακόμη και συγγενείς επιχειρήσεις. 

Συμπερασματικά όλων των ως άνω βιβλιογραφικών αναφορών θα 

μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι η δραστηριότητα των εξωχώριων εταιριών 

συνδυάζεται άμεσα με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ανθεί σε χώρες με σχεδόν 

ανύπαρκτα φορολογικά καθεστώτα που δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις 

κυρίως  του Ο.Ο.Σ.Α., και δημιουργεί ένα παγκόσμιο οικονομικό και πολιτικό 

πρόβλημα.  Η επίλυση του φαινομένου αυτού χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια 

από όλους του εμπλεκόμενους φορείς, πολιτική βούληση των κυβερνήσεων και 

ισότιμη αντιμετώπιση των κρατών στην τήρηση των κανόνων που ορίζουν οι διεθνείς 

οργανισμοί για την αντιμετώπιση του φαινομένου.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

ΕΝΝΟΙΑ  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ  ΛΟΓΟΙ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ (OFFSHORE) ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 

3.1  Ορισμός offshore εταιρειών και ιστορική τους αναδρομή   

 

3.1.1 Φορολογικοί Παράδεισοι και Υπεράκτιες (offshore) Εταιρίες 

 

Με τον όρο "φορολογικός παράδεισος" ή "φορολογικό καταφύγιο" χαρακτηρίζονται 

γενικά χώρες - κράτη που έχουν θεσπίσει πολύ μικρές φορολογικές επιβαρύνσεις 

ειδικά για ξένους επενδυτές.  

Ορισμένα κράτη προκειμένου να προσελκύσουν ξένους επενδυτές, θέσπισαν 

ειδικούς φορολογικούς νόμους σύμφωνα με τους οποίους όποιος ξένος επενδυτής 

δημιουργήσει μια εταιρία με έδρα το έδαφός τους, θα καταβάλει πολύ μειωμένη 

φορολογία έναντι της προβλεπόμενης εκείνης στη χώρα της μόνιμης διαμονής του.  

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, φυσικά ή ακόμη και νομικά πρόσωπα, καθώς και 

διεθνείς εταιρίες να καταφεύγουν σ’ αυτά τα κράτη και να δημιουργούν εταιρίες τις 

λεγόμενες "Οφ-σορ" εκ του αγγλικού όρου Offshore (υπεράκτιες εταιρίες ή 

"υπερπόντιες εταιρίες) με έδρα αυτούς τους «παραδείσους» με απώτερο σκοπό την 

μικρότερη δυνατή φορολογική τους επιβάρυνση, και κατ’ επέκταση την απαλλαγή 

φορολογίας τους από τη χώρα της μόνιμης διαμονής τους.  

Ο όρος offshore σημαίνει μακράν των ακτών, επειδή δημιουργήθηκε στην 

Αγγλία που είναι μια μεγάλη νήσος. O όρος αυτός κατ’ επέκταση σημαίνει "εκτός 

επικράτειας", και με αυτή την έννοια κατέληξε διεθνής όρος επιχειρηματικότητας 

εξωτερικού, και ειδικότερα γι’ αυτή που δημιουργείται σε "φορολογικό παράδεισο".  

Υπεράκτια εταιρία (αγγλικά: offshore Company) ονομάζεται η οικονομική 

οντότητα που θεωρείται πως δημιουργήθηκε για ένα συγκεκριμένο σκοπό, συνήθως 

βραχυπρόθεσμο και δε διαπνέεται από την γενικά παραδεκτή αρχή του συνεχούς της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Συνήθως ο όρος αναφέρεται με σκοπό να 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%8D%CE%B3%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
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υποδειχθούν οι επιχειρήσεις που ιδρύονται σε οικονομικά κέντρα με ένα πολύ χαμηλό 

επίπεδο φόρων, που συνήθως βρίσκονται σε νησιά (όπως τις Νήσους Cayman ή τις 

Μπαχάμες). Συχνά ο όρος χρησιμοποιείται και ως «φορολογικός παράδεισος». Αυτές 

οι εταιρίες συχνά χρησιμοποιούνται προκειμένου ο ιδιοκτήτης ή ο δικαιούχος να 

κρύψει συγκεκριμένα οικονομικά έσοδα/ κέρδη, για διάφορους λόγους (όπως η 

ανακύκλωση βρώμικου χρήματος, απόκρυψη της ιδιοκτησίας). Στην πραγματικότητα 

όμως, ακριβώς επειδή δεν είναι παράνομη η ίδρυση μιας τέτοιας εταιρείας, όλες οι 

πολυεθνικές έχουν offshore εταιρίες δημιουργημένες σε χώρες με ηπιότερο 

φορολογικό καθεστώς, για μια πιο αποδεκτή φορολόγηση των κερδών. Υπάρχουν 

χώρες που βρίσκονται σε «μαύρη λίστα» των ελληνικών και ευρωπαϊκών 

φορολογικών υπηρεσιών, και όποιος ανοίγει offshore εταιρία στις χώρες που 

περιλαμβάνονται σ’ αυτή τη «μαύρη λίστα», ελέγχεται αναλόγως.  Άξιο παρατήρησης 

είναι, ότι δεν βρίσκονται όλα τα κέντρα offshore σε νησιά, όπως αναφέρεται στην 

πρώτη ερμηνεία: αρκεί να σκεφθεί κανείς την Ελβετία, το Δουβλίνο, και το Delaware 

των ΗΠΑ. Μπορεί να αναφέρεται σε εταιρίες ειδικού σκοπού, θυγατρικές ενός 

ομίλου, ή ακόμη και συγγενείς επιχειρήσεις. (ΣΔΟΕ-2014, Μπεζαντάκος) 

 

3.1.2 Κράτη Φορολογικοί Παράδεισοι σύμφωνα με τον Ο.Ο.Σ.Α  

 

Σύμφωνα με τον Ο.Ο.Σ.Α ορίζονται ως φορολογικοί παράδεισοι, ορισμένες κρατικές 

οντότητες οι οποίες «δεν συνεργάζονται επαρκώς στο φορολογικό πεδίο».  

Στη μαύρη λίστα περιλαμβάνονται: η Κόστα Ρίκα, η Μαλαισία, οι Φιλιππίνες 

και η Ουρουγουάη, οι χώρες δηλαδή που απέφυγαν να δεσμευθούν ότι θα σεβαστούν 

τα διεθνή φορολογικά πρότυπα του ΟΟΣΑ και να συνεργαστούν με τις εθνικές 

φορολογικές αρχές άλλων χωρών σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής.  

Τα κράτη που είτε δεν σέβονται τα διεθνή κριτήρια τραπεζικής και 

φορολογικής ασφάλειας είτε έχουν υποσχεθεί ότι θα συμμορφωθούν με τα πρότυπα 

αυτά αλλά δεν το έπραξαν έδωσε στη δημοσιότητα ο Οργανισμός Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) την επομένη της Συνόδου της G20, η οποία 

εξήγγειλε αυστηρή αντιμετώπιση και κυρώσεις για τους «φορολογικούς 

παραδείσους». Στη «μαύρη» και «γκρίζα» λίστα, αντιστοίχως, του Οργανισμού 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Cayman&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Cayman&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%87%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9E%CE%AD%CF%80%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%B1_%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9E%CE%AD%CF%80%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%B1_%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Delaware&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Delaware&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CF%85%CE%B3%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CF%85%CE%B3%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CF%85%CE%B3%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%9F%CE%A3%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%9F%CE%A3%CE%91
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περιλαμβάνονται ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Ελβετία, η Αυστρία, το Βέλγιο, 

το Λιχτενστάιν και το Μονακό, αλλά καμία αμερικανική Πολιτεία, γεγονός που 

προκάλεσε αντιδράσεις στη Γηραιά Ήπειρο για τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν.   

Η Ελλάδα βρίσκεται στη «λευκή λίστα» των κρατών που έχουν «ουσιωδώς» 

εφαρμόσει τα διεθνή αναγνωρισμένα φορολογικά πρότυπα. Σύμφωνα με το διεθνή 

οργανισμό, Κόστα Ρίκα, Μαλαισία, Φιλιππίνες και Ουρουγουάη είναι οι χώρες οι 

οποίες δεν εμφανίζονται πρόθυμες να «ευθυγραμμιστούν» με τους κανόνες του 

ΟΟΣΑ. Παράλληλα, υπάρχει ειδική λίστα με 38 χώρες -μεταξύ των οποίων το 

Γιβραλτάρ, το Λιχτενστάιν, η Ανδόρα και το Σαν Μαρίνο- οι οποίες έχουν υποσχεθεί 

ότι θα προσαρμοστούν στους κανόνες αλλά ακόμη δεν το έχουν πράξει. (ΣΔΟΕ-

2014). 

 

3.1.3 Η ιστορική εξέλιξη των εξωχώριων (offshore) εταιρειών 

 
Οι υπεράκτιες εταιρίες εμφανίστηκαν αρχικά σε μικρά κράτη, όπως τα νησιά της 

Καραϊβικής, των οποίων η δυναμική οικονομική ανάπτυξη κατέστη αδύνατη λόγω 

της γεωπολιτικής θέσης τους, αλλά και των ειδικών ιστορικών συγκυριών. Τα κράτη 

αυτά επέλεξαν ήδη από τη δεκαετία του 1960, σοφά όπως αποδείχτηκε, να 

υποκαταστήσουν την έλλειψη ακόμη και βασικών υποδομών τους με νομοθετικές 

ρυθμίσεις και κανονιστικά πλαίσια, τα οποία παρείχαν επιχειρηματικές 

«διευκολύνσεις» και δημιουργούσαν ευνοϊκό περιβάλλον για την άσκηση 

οικονομικών δραστηριοτήτων.  

Έτσι, τα κράτη αυτά κατόρθωσαν να προσελκύουν όλο και περισσότερους 

αλλοδαπούς επιχειρηματίες, λειτουργώντας ως «φορολογικοί παράδεισοι» για την -

τυπική έστω- εγκατάσταση των δραστηριοτήτων τους.  

Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με μία έρευνα του 1998 που δημοσιεύθηκε στην 

εφημερίδα «The Guardian» , πάνω 6 τρισεκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α. ήταν 

επενδυμένα σε εξωχώρια οικονομικά κέντρα, ποσό μεγαλύτερο από το Α.Ε.Π. όλων 

των χωρών, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες (ΣΔΟΕ – 2014). 

Επίσης η διεθνοποίηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών καθώς και η 

ραγδαία ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου που χαρακτήρισε τη μεταπολεμική περίοδο, 

αλλά και το σύνολο των διεθνών εξελίξεων της τελευταίας δεκαετίας, είχαν ως 

συνέπεια τη σημαντική αύξηση των συναλλαγών των υπεράκτιων εταιρειών. Προς 

την κατεύθυνση αυτή συνέτεινε τελευταία και η σταδιακή φιλελευθεροποίηση των 



15 
 

περιορισμών που υπήρχαν στον τομέα της διακίνησης των κεφαλαίων και του 

συναλλάγματος από το σύνολο σχεδόν των ανεπτυγμένων χωρών. Ετσι ενώ αρχικά τα 

λεγόμενα υπεράκτια κέντρα τοποθετούνταν σε νησιά της Καραϊβικής και σε 

Βρετανικές νήσους, σταδιακά επεκτάθηκαν και σε ηπειρωτικές χώρες όπως το 

Λιχτενστάιν, το Λουξεμβούργο και την Ιρλανδία στη Δυτική Ευρώπη, τη Μαδέιρα 

στην Πορτογαλία, την Ουγγαρία στην Ανατολική Ευρώπη έως την Ουρουγουάη στη 

Νότιο Αμερική. 

Σήμερα μπορεί να μιλήσει κανείς για υπεράκτια κέντρα σε ολόκληρη την 

υφήλιο, των οποίων ο αριθμός βαίνει διαρκώς αυξανόμενος εν όψει βέβαια και του 

αυξανόμενου ενδιαφέροντος για χρήση των σχετικών υπηρεσιών που παρέχουν. 

Η παγκόσμια έκταση των δραστηριοτήτων που συνδέονται με εξωχώρια 

(offshore) κέντρα δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί με ακρίβεια, δεδομένης και της 

μη παροχής πληροφόρησης που χαρακτηρίζει το χώρο αυτό. Υπολογίζεται ωστόσο 

ότι σχεδόν ο μισός όγκος των χρηματικών συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο συνδέεται 

άμεσα ή έμμεσα με υπεράκτια κέντρα. Αναζητώντας τα αίτια δημιουργίας των 

πολυάριθμων πλέον offshore (υπεράκτιων) κρατών παρατηρούμε ότι το 

σημαντικότερο ήταν η ανάγκη επιβίωσης και γρήγορης οικονομικής ανάπτυξης των 

συγκεκριμένων κρατών, τα οποία στη πλειοψηφία τους είναι κράτη μικρού μεγέθους 

χωρίς σημαντικούς οικονομικούς πόρους, με περιορισμένες δυνατότητες να 

διατηρήσουν την εθνική τους κυριαρχία και την οικονομική τους αυτοτέλεια. 

Μοναδική διέξοδος για τις οικονομίες των κρατών αυτών αποτέλεσε η παροχή 

ειδικών διευκολύνσεων σε αλλοδαπούς επιχειρηματίες με σκοπό την προσέλκυση των 

κεφαλαίων τους και την προτροπή αυτών να χρησιμοποιήσουν το έδαφος τους ως βά-

ση των οικονομικών τους δραστηριοτήτων. Οι εν λόγω διευκολύνσεις αφορούσαν κα-

τά κύριο λόγο φορολογικές απαλλαγές και απαλλαγή από δεσμεύσεις της εργατικής 

και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Πολυάριθμες επιχειρήσεις αλλά και ευκατάστατοι ι-

διώτες θέλησαν να επωφεληθούν από τις παρεχόμενες διευκολύνσεις των 

προαναφερθέντων κρατών αποβλέποντας σε μεγαλύτερα κέρδη. Για τα μικρά αυτά 

κράτη αυτό σήμαινε την απαρχή ενός καλύτερου μέλλοντος τόσο για τα ίδια όσο και 

για τους υπηκόους τους, με την εισροή συναλλάγματος, τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας, την καταβολή τελών, εισφορών, δικαιωμάτων και αμοιβών από τους 

αλλοδαπούς επενδυτές. Η πολιτική αυτή οδήγησε σε σύντομο χρονικό διάστημα στην 

αναδιοργάνωση της οικονομίας τους και στην επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. 



16 
 

Η ανάπτυξη των οικονομιών των μικρών κρατών έδωσε το έναυσμα για την 

επέκταση του φαινομένου και σε μεγαλύτερα κράτη που ανακάλυψαν μία πολύ 

σοβαρή πηγή εσόδων. Ετσι ο αριθμός των κρατών που δίνει τη δυνατότητα 

δημιουργίας τέτοιων εταιρειών έχει επεκταθεί σημαντικά και υπολογίζεται ότι 

σήμερα λειτουργούν περισσότερα από 80 τέτοια κέντρα σε όλο τον κόσμο (Δουβής - 

2008). 

3.1.4  Κατηγορίες Φορολογικών Παραδείσων   

Ο διεθνώς αποδιδόμενος χαρακτηρισμός των δικαιοδοσιών που περιγράφονται ως 

φορολογικοί παράδεισοι δε σημαίνει κατ’ ανάγκη φορολογική ασυλία για κάθε είδους 

οικονομική δραστηριότητα, ούτε εξομοιώνει όλες τις δικαιοδοσίες ως προς τη φορο-

λογική τους πολίτική. 

Κάθε δικαιοδοσία έχει ορισμένα χαρακτηριστικά φορολογικού παραδείσου. 

Άλλες προσφέρουν πλήρη φορολογική απαλλαγή άλλες μειωμένη. Άλλες 

προσφέρουν φορολογική απαλλαγή σε ορισμένες μόνο δραστηριότητες και δίνουν το 

πλεονέκτημα σε επιχειρηματίες να τις χρησιμοποιούν στο διεθνή φορολογικό τους 

σχεδίασμά με τελικό στόχο την αποφυγή ή τη μείωση των φορολογικών 

επιβαρύνσεων. 

Ποια είναι αυτά τα φορολογικά καταφύγια; O shaxson τα χωρίζει σε τέσσερις 

ομάδες.  

Η πρώτη είναι οι ευρωπαϊκοί παράδεισοι, Ολλανδία, Αυστρία, Βέλγιο, 

Ελβετία και τα μικρά κράτη Ανδόρα, Λιχτενστάιν, Μονακό και Μαδέρα. 

Η δεύτερη  ομάδα και η πιο σημαντική είναι µία σειρά φορολογικών 

παραδείσων που σε ακτινωτή μορφή έχουν ως κέντρο το Σίτι του Λονδίνου. Στον 

εσωτερικό δακτύλιο αυτών είναι τα εξαρτημένα εδάφη του αγγλικού στέμματος 

Τζέρσεϋ, Γκέρνσεϋ και Νήσος του Μαν, το διαβόητο νησάκι Sark Lak. 

Υπάρχουν και οι υπερπόντιοι βρετανικοί παράδεισοι όπως τα νησιά Κεϊµάν, το 

Χονγκ Κονγκ κ.ά. 

Η τρίτη ομάδα έχει ως έδρα τις ΗΠΑ. Εσωτερικά υπάρχουν οι φορολογικοί 

παράδεισοι των μικρών Πολιτειών της Φλόριδας, του Γουαϊόµινγκ, του Ντέλαγουερ 

και της Νεβάδας.  

Υπεράκτιοι παράδεισοι είναι οι Παρθένοι νήσοι, οι νήσοι Μάρσαλ αλλά και ο 

Παναμάς όσο και η αφρικανική Λιβερία µέσω μιας προνομιακής σχέσης µε τις ΗΠΑ. 
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Η τέταρτη ομάδα βρίσκεται στην Αφρική, στην Κύπρο, παλιότερα στη Λιβύη, 

και άλλες χώρες. 

 

Παρακάτω αναφέρονται με γενικά χαρακτηριστικά και εντελώς περιληπτικά για 

λόγους οικονομίας ορισμένες χώρες που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως: 

 Παναμάς (πλήρης προστασία απορρήτου, δεν υπάρχουν φόροι ή 

περιορισμοί στα funds που εισέρχονται στον Παναμά, δεν θέτει 

νομισματικούς περιορισμούς ή συναλλαγματικούς ελέγχους),  

 Ελβετία (δεν υπάρχουν συναλλαγματικοί έλεγχοι και έλεγχοι για 

επενδύσεις από και προς την Ελβετία, η φοροδιαφυγή στην Ελβετία δεν 

θεωρείται κακούργημα και ως εκ τούτου δεν αίρεται το τραπεζικό 

απόρρητο από τις φορολογικές αρχές για θέματα επιβολής φόρου ή 

φοροδιαφυγής), 

  Μπελίζ (δεν υπάρχει ελάχιστο κεφάλαιο, ίδρυση εταιρίας σε μία ώρα, δεν 

υπάρχει κανένα είδος φόρου στις διεθνείς τράπεζες),  

 Νήσοι Μάρσαλ (όλες οι ξένες εταιρείες εξαιρούνται της φορολογίας, δεν 

υπάρχει απαίτηση τήρησης ετήσιων οικονομικών λογαριασμών έναντι των 

κρατικών υπηρεσιών, η εταιρεία απαιτείται να κρατά οικονομικά στοιχεία 

τα οποία δείχνουν την οικονομική της θέση). 

(Δουβής – 2008)  
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3.2 Λόγοι ίδρυσης και λειτουργίας  των offshore εταιρειών 

 

3.2.1 Τα πλεονεκτήματα των εξωχώριων εταιριών 

3.2.1.α Η ταχύτητα και η απλότητα της διαδικασίας σύστασης τους 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μία εξωχώρια εταιρία μπορεί να συσταθεί σε μία μόλις 

ημέρα, από έναν μοναδικό μέτοχο, χωρίς καμία απολύτως προετοιμασία 

(συνεννοήσεις, διαπραγματεύσεις, ρύθμιση λεπτομερειών κλπ), αφού όλες οι 

λεπτομέρειες είναι δυνατόν να ρυθμιστούν εκ των υστέρων.  

Αντίθετα, μια ελληνική εταιρία (π.χ. ανώνυμη εταιρία) απαιτεί για τη 

σύστασή της τουλάχιστον μία ημερολογιακή εβδομάδα και επιπλέον την ανάμειξη 

δικηγόρου, συμβολαιογράφου, εποπτευουσών αρχών, καθώς και κάποια υποτυπώδη 

προηγούμενη συνεννόηση μεταξύ των δύο κατ’ ελάχιστον μετόχων για τον τρόπο 

λειτουργίας της υπό σύσταση εταιρίας, (ΣΔΟΕ – 2014).  

 

3.2.1.β Το χαμηλό κόστος σύσταση και λειτουργίας τους 

 
Μια εξωχώρια εταιρία (π.χ. Λιβεριανή) μπορεί να συσταθεί μόλις με 738,50 δολάρια 

ΗΠΑ, ενώ δεν είναι απαραίτητη η ανάμειξη (και συνεπώς η αμοιβή) δικηγόρου, 

συμβολαιογράφου, ούτε η ανάληψη επιπλέον γραφειοκρατικού κόστους, όπως 

δημοσιεύσεις στο ΦΕΚ, εγγραφές στο οικείο επιμελητήριο κ.ο.κ.. Τα έξοδα 

λειτουργίας των εξωχώριων εταιριών κυμαίνονται μεταξύ 450 και 700 δολαρίων 

ΗΠΑ κατ’ έτος, ανάλογα με τη χώρα ίδρυσης. Αντίθετα, για τη σύσταση μιας 

ανώνυμης εταιρίας στην Ελλάδα απαιτούνται κατ’ ελάχιστο 70.000 ευρώ (ελάχιστο 

καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, τέλος υπέρ της 

Επιτροπής Ανταγωνισμού, αμοιβή συμβολαιογράφου, υποχρεωτική παράσταση 

Δικηγόρου, δημοσιεύσεις στο ΦΕΚ, εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο κλπ). 

Περαιτέρω, η διατήρηση μιας ανώνυμης εταιρίας στην Ελλάδα απαιτεί την 

απασχόληση νομικού και οικονομικού συμβούλου, λόγω των πολυάριθμων 

διατυπώσεων που επιβάλλει η ελληνική νομοθεσία, (ΣΔΟΕ – 2014). 
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3.2.1.γ Η δυνατότητα διατήρησης της ανωνυμίας των μετόχων 

Κατά τη σύσταση εξωχώριας εταιρίας είναι καθ’ όλα νόμιμη και δυνατή η διατήρηση 

απόλυτης εχεμύθειας ως προς το πρόσωπο του/των πραγματικών μετόχων αυτής. 

Ειδικότερα, είτε δεν υπάρχει καν υποχρέωση γνωστοποίησης των πραγματικών 

μετόχων, είτε είναι δυνατή η γνωστοποίηση «ονομαστικών» μετόχων, οι  οποίοι 

 κατέχουν τις μετοχές για λογαριασμό άλλων. Αντίθετα, στην Ελλάδα η σύσταση 

οποιασδήποτε μορφής εταιρίας απαιτεί τη γνωστοποίηση των πραγματικών εταίρων/ 

μετόχων στις αρμόδιες αρχές, (ΣΔΟΕ – 2014). 

3.2.1.δ Η παροχή άλλων σημαντικών οικονομικών κινήτρων  

Η δυνατότητα διατήρησης της ανωνυμίας του μετόχου οδηγούσε μέχρι πρόσφατα σε 

πληθώρα λύσεων προς αποφυγή πληρωμής φόρων. Για παράδειγμα, ήταν απολύτως 

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

στοιχείων μεγάλης αξίας, όσο και σε περιπτώσεις εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες. Επιπλέον, ήταν δυνατή η πλήρης αποφυγή πληρωμής φόρου 

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

εκάστοτε κάτοχος των ανωνύμων μετοχών της εξωχώριας εταιρίας αποκτούσε 

αυτοδίκαια και την κυριότητα του ακινήτου. Ακόμη, το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή 

η εξακρίβωση του πραγματικού μετόχου μιας εξωχώριας εταιρίας αποτελεί ένα 

σοβαρό κίνητρο για προστασία των περιουσιακών στοιχείων αυτού από ενδεχόμενες 

μελλοντικές διεκδικήσεις κάθε μορφής πιστωτών (ΣΔΟΕ-2014). 

 

 

3.2.2 Γεγονότα που ενίσχυσαν την δημιουργία του φαινομένου  

 

Το φαινόμενο των φορολογικών παραδείσων ευνοήθηκε από την απελευθέρωση της 

παγκόσμιας κίνησης κεφαλαίων, η οποία συντελέστηκε κατά τη δεκαετία του 1970 με 

την κατάρρευση του συστήματος του Bretton Woods. Το σύστημα σταθερών 

ισοτιμιών του Μπρέττον Γουντς ήταν ένα σύστημα το οποίο προσδιόριζε σταθερές 

ισοτιμίες μεταξύ των νομισμάτων των χωρών που συμμετείχαν σε αυτό. Ονομάσθηκε 

έτσι από την ομώνυμη Νομισματική και Χρηματοοικονομική Διάσκεψη 

στο Μπρέττον Γουντς στο Νιου Χάμσαϊρ των ΗΠΑ η οποία έγινε το από την 1 έως 

τις 22 Ιουλίου του 1944 και στην οποία συμμετείχαν οι 44 συμμαχικές δυνάμεις οι 

οποίες είχαν βγει νικήτριες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Σύστημα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1_(%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%84%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BF%CF%85_%CE%A7%CE%AC%CE%BC%CF%83%CE%B1%CF%8A%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/22_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1944
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%92%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
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σταθερών ισοτιμιών του Μπρέττον Γουντς ίσχυσε έως και το 1971. Το 1971 , 

αντιμέτωπη με αυξανόμενες πιέσεις της παγκόσμιας ζήτησης για το χρυσό , Ρίτσαρντ 

Νίξον , ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανέστειλε μονομερώς το σύστημα 

του Bretton Woods , ακυρώνοντας την άμεση μετατρεψιμότητα του δολαρίου σε 

χρυσό. 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τον Vito Tanzi, πρώην διευθυντή του Τμήματος 

Δημοσιονομικών Υποθέσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), οι 

τεχνολογικές εξελίξεις από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα, κατέστησαν ευκολότερη 

και φτηνότερη τη διασυνοριακή μεταφορά χρημάτων, προκαλώντας την άνθηση των 

υπεράκτιων τραπεζικών υπηρεσιών, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 

ελκυστικότητα των φορολογικών παραδείσων. Η πραγματική εκτόξευση, ωστόσο, 

των υπεράκτιων κεφαλαίων ιδιωτών πραγματοποιήθηκε κατά την προηγούμενη 

δεκαετία. Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΝΤ, το 2001, η συνολική αξία των 

συγκεκριμένων κεφαλαίων ανερχόταν σε 5 τρισ. δολάρια. Το 2008, το μέγεθος αυτό 

υπερδιπλασιάστηκε, προσεγγίζοντας τα 11,5 τρισ. δολάρια. Παρόλα αυτά, το Tax 

Justice Network (TJN), βρετανικό ίδρυμα ερευνών για φορολογικά ζητήματα, 

επισημαίνει πως αυτά τα ποσά δεν αποδίδουν πλήρως την εικόνα του φαινομένου, 

καθώς είναι δύσκολος ο ακριβής προσδιορισμός του ύψους των κεφαλαίων που έχουν 

μεταφερθεί στους φορολογικούς παράδεισους. Ως αιτίες σημειώνονται, ο 

εκτεταμένος κατακερματισμός των κεφαλαίων, η απουσία κοινώς αποδεκτού ορισμού 

για το τι συνιστά φορολογικό παράδεισο, καθώς και η έντονη μυστικότητα που 

περιβάλλει τους φορολογικούς παράδεισους και τα εισερχόμενα σε αυτούς κεφάλαια.   

Έτερο σημείο αμφισβήτησης αυτών των δεδομένων από το TJN, είναι πως δεν 

συμπεριλαμβάνονται σε αυτά, τα ρευστά κεφάλαια ιδιωτών αξίας χαμηλότερης του 

ενός εκατομμυρίου δολαρίων, τα κεφάλαια που μεταφέρονται στους φορολογικούς 

παράδεισους από εταιρείες, όπως επίσης και τα κέρδη που προέρχονται από τη μη 

σωστή τιμολόγηση (mispricing) εμπορικών συναλλαγών και εμπλέκουν τις χώρες 

αυτές.  

Παράλληλα με την ανάπτυξη των φορολογικών καταφυγίων, εγέρθηκαν και 

ορισμένες επιφυλάξεις για τη σκοπιμότητά τους. Φορείς όπως το TJN και το Global 

Financial Integrity (GFI) πρόγραμμα του Center for International Policy για την 

καταπολέμηση των παράνομων οικονομικών ροών, υπογραμμίζουν ότι το χαλαρό 

θεσμικό καθεστώς αυτών των χωρών, αλλά και η έλλειψη διαφάνειας που τις 

χαρακτηρίζει, ενθαρρύνουν τη μεταφορά κεφαλαίων προερχόμενων από 

https://el.wikipedia.org/wiki/1971
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εγκληματικές δραστηριότητες, διαφθορά και φοροδιαφυγή. Η Παγκόσμια Τράπεζα 

υπολογίζει μάλιστα πως το ύψος των σχετικών διασυνοριακών ροών κεφαλαίων 

κυμαίνεται μεταξύ ενός και 1,6 τρισ. δολαρίων, εκ των οποίων το 60% αφορά 

κεφάλαια από φοροδιαφυγή.  

Παρόλα αυτά, δεν απουσιάζει και η αντίθετη άποψη. Τόσο το Center for 

Freedom and Prosperity (CF&P), αμερικάνικο think tank για τη φιλελευθεροποίηση 

των αγορών, όσο και το επίσης αμερικάνικο Cato Institute υποστηρίζουν πως οι 

επιθέσεις εναντίον των φορολογικών παραδείσων είναι αβάσιμες και υποκρύπτουν το 

γεγονός ότι προωθούν την οικονομική ανάπτυξη, την εξυγίανση της δημοσιονομικής 

πολιτικής και την προαγωγή των ατομικών ελευθεριών. Το CF&P μάλιστα 

επισημαίνει πως το πρόβλημα έγκειται στην υψηλή φορολογία που επιβάλλουν 

ορισμένες χώρες. Όταν αυτή μειωθεί, δεν θα υπάρχει ανάγκη εκροής κεφαλαίων προς 

τους φορολογικούς παράδεισους. Ο Mitchell, έμπειρος ερευνητής του ινστιτούτο 

Cato Institute για φορολογικά θέματα, τονίζει πως η μείωση των φορολογικών 

συντελεστών εισοδήματος στις αναπτυγμένες οικονομίες κατά την τελευταία 

τριακονταετία οφείλεται στο ρόλο που διαδραμάτισαν οι φορολογικοί παράδεισοι.  

Εντούτοις, τα στοιχεία δείχνουν πως η συμπεριφορά των φορολογικών 

παραδείσων δημιουργεί εξωτερικότητες, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά τις χώρες 

προέλευσης των υπεράκτιων κεφαλαίων. Σύμφωνα με την αμερικάνικη Γερουσία, οι 

Ηνωμένες Πολιτείες χάνουν ετησίως 100 δισ. δολάρια σε φόρους από την εναπόθεση 

κεφαλαίων σε φορολογικούς παράδεισους. Οι απώλειες για τις αναπτυσσόμενες 

χώρες, σύμφωνα με την Oxfam, διεθνή συνομοσπονδία μη κυβερνητικών οργανισμών 

για την καταπολέμηση της φτώχειας, κυμαίνονται μεταξύ 64 και 124 δισ. δολαρίων, 

την ίδια στιγμή που οι χώρες αυτές λαμβάνουν ετησίως εξωτερική βοήθεια ύψους 103 

δισ. δολαρίων. Συνολικά, κεφάλαια ύψους 6,2 τρις. δολαρίων από αναπτυσσόμενες 

χώρες βρίσκονται σε υπεράκτιες καταθέσεις φυσικών προσώπων.  

Ο τομέας της διακίνησης κεφαλαίων, παρότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

των υπηρεσιών συγκέντρωσης επενδυτικών κεφαλαίων στις υπεράκτιες αγορές, έχει 

αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα τα τελευταία χρόνια, καθώς οι σύγχρονες τεχνολογίες 

αυξάνουν τις δυνατότητες τάχιστης διακίνησης κεφαλαίων και άμεσης 

παρακολούθησής τους από τους επενδυτές. Ενδεικτική είναι η χρήση ψηφιακού 

χρήματος ή πιστωτικών καρτών που επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά κεφαλαίων 

εκτός των φορολογικών παράδεισων.  
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Στην περίπτωση των υπεράκτιων διαδικασιών υπάρχει πολυπλοκότητα και η 

αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι κατά περίπτωση. Οι υπεράκτιες επιχειρήσεις 

αποτελούν μια πραγματικότητα και τα προβλήματα τα οποία αυτές προκαλούν στην 

εθνική οικονομία δεν αντιμετωπίζονται με αφορισμούς.   

Η σύσταση μιας υπεράκτιας εταιρείας κατά κύριο λόγο αποβλέπει στη μείωση αν όχι 

στην εξάλειψη των φορολογικών επιβαρύνσεων, σε αυτό το σημείο κρίνεται 

αναγκαίο να παραθέσουμε τη διαφορά μεταξύ των εννοιών της φοροδιαφυγής και της 

φοροαποφυγής (ΣΔΟΕ-2014). 

Έννοια φοροδιαφυγής. Η φοροδιαφυγή (tax evasion)είναι το σύνολο των 

παράνομων ενεργειών των φορολογουμένων με τις οποίες αποβλέπουν στη μείωση ή 

την εξάλειψη της φορολογικής τους υποχρέωσης. Η φοροδιαφυγή προϋποθέτει 

κατάχρηση ή καταστρατήγηση των φορολογικών νόμων. Για να επιτευχθεί αυτό,   

είτε χρησιμοποιούνται οικονομικά δεδομένα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα, είτε αποκρύβονται  στοιχεία που δείχνουν τα πραγματικά 

οικονομικά δεδομένα που συνδέονται με την επιβολή και των προσδιορισμό του 

μεγέθους του φόρου.  

Έννοια φοροαποφυγής. Με την φοροαποφυγή (tax avoidance) εννοούμε το σύνολο 

των νόμιμων ενεργειών των φορολογουμένων με τις οποίες αποβλέπουν στη μείωση 

ή την εξάλειψη της φορολογικής τους επιβάρυνσης με την επιλογή λύσεων που 

στηρίζονται σε λάθη ή κενά της φορολογικής νομοθεσίας. 

 

3.2.3 Τα μειονεκτήματα των υπεράκτιων εταιριών 

 

Εκτός από τα ως άνω πλεονεκτήματα που δίνουν ουσιαστική ώθηση για την επιλογή 

ενός σχήματος  Υπεράκτιας Εταιρίας, συμβαίνει να υπάρχουν και κάποιοι σημαντικοί 

λόγοι που μπορεί να αναστείλουν την τελική επιλογή ενός τέτοιου σχήματος, και 

μπορεί να συνοψισθούν ως μειονεκτήματα ως εξής: 

Συνήθως απαγορεύεται στις υπεράκτιες εταιρείες η διεξαγωγή εργασιών ή τη 

διατήρηση των εργαζομένων στην δικαιοδοσία εντός της οποίας συστάθηκαν αν και 

αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό στη δικαιοδοσία, στην οποία εντάσσονται και στο 

είδος της εταιρείας. 

Για κανονιστικούς λόγους, συχνά υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί σχετικά με 

το είδος της επιχείρησης, που μία υπεράκτια εταιρεία μπορεί να ασκεί ,χωρίς την 

ανάγκη για κάποια άδεια. Στην πράξη αυτό δεν είναι διαφορετικό από το εγχώριο 
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εμπόριο, εφόσον η πλειοψηφία των τραπεζών έχουν υπεράκτιες δραστηριότητες και η 

πλειονότητα των ασφαλιστικών εταιρειών του κόσμου είναι υπεράκτιες εταιρείες 

εξαρτημένης ασφάλισης. 

Η δέουσα επιμέλεια σε έγκριτα υπεράκτια κέντρα τείνει να είναι πιο αυστηρή 

από τις περισσότερες εγχώριες περιοχές. Για παράδειγμα, για να ανοίξει κάποιος 

τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα μιας υπεράκτιας εταιρείας, ώστε να 

συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανονισμούς κατά του ξεπλύματος χρήματος, η 

τράπεζα θα απαιτεί κατά κανόνα τα έγγραφα επαλήθευσης της ταυτότητας από τους 

υπογράφοντες στο λογαριασμό και μπορεί να απαιτεί μία ή περισσότερες 

επαγγελματικές συστατικές επιστολές από έναν πληρεξούσιο, ένα λογιστή ή ακόμα 

και έναν τραπεζίτη που θα τον γνωρίζει. 

Ορισμένες χώρες έχουν νομοθεσία κατά του φορολογικού παραδείσου που 

καθιστά δύσκολη τη διεξαγωγή των εργασιών στις χώρες αυτές κατά τη 

χρησιμοποίηση μιας υπεράκτιας εταιρείας. 

Σε περίπτωση που ο μέτοχος της υπεράκτιας εταιρείας πεθάνει, είναι συνήθως 

απαραίτητο να έχει τη διαθήκη του εισηγμένη προς επικύρωση στην υπεράκτια 

δικαιοδοσία, η οποία μπορεί να προσθέσει στο κόστος, την καθυστέρηση και την 

ταλαιπωρία κατά τη διαχείριση περιουσίας του θανόντος (https://el.wikipedia.org/). 

 

3.2.4 Διαδικασία σύστασης μίας  Υπεράκτιας  Εταιρίας. 

 

Η διαδικασία της σύστασης αναλαμβάνεται από εξουσιοδοτημένα νομικά ή φυσικά 

πρόσωπα στην κάθε χώρα η οποία επιτρέπει την σύσταση Υπεράκτιων Εταιριών, 

όπως π.χ. στις Νήσους Μάρσαλ, στις Σεϋχέλλες, την Κύπρο, στην Λιβερία, στις 

Βρετανικές Νήσους της Παρθένου κλπ. 

Μέσω αυτών γίνεται η σύσταση και η νόμιμη εγγραφή της Εταιρίας στον 

Registrar, πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές του εκάστοτε 

ενδιαφερομένου. Αρχικά επιλέγεται το όνομα της Εταιρίας, καταβάλλονται τα τέλη 

και γίνεται σχεδόν αμέσως η σύστασή της. Σημειώνεται ότι το όνομα της Εταιρίας 

πριν εγγραφεί, ελέγχεται και εν συνεχεία γίνεται αποδεκτό, μόνον όταν δεν έχει ήδη 

εγγραφεί άλλη Εταιρία με το ίδιο όνομα. Το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το οποίο 

συνέστησε την Εταιρία, φροντίζει να καταβάλλονται προς το κράτος στο οποίο έγινε 

η σύσταση και στα τακτά χρονικά διαστήματα τα ετήσια τέλη της Υπεράκτιας 
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Εταιρίας, με σκοπό την διατήρηση της νομικής υπόστασης της Εταιρίας σύμφωνα με 

τους νόμους και έναντι τρίτων. 

Τα έγγραφα που συνιστούν την ύπαρξη της Υπεράκτιας Εταιρίας είναι τα 

εξής: 

1. Το έγγραφο ιδρύσεως της Εταιρίας, το οποίο είναι γνωστό ως Articles of 

Incorporation, ή ως Memorandum of Association, ανάλογα με την νομοθεσία 

την οποία ακολουθεί η Εταιρία (Αμερικανική ή Βρετανική). Το έγγραφο αυτό 

βεβαιώνει την ίδρυση της Εταιρίας και περιέχει βασικές πληροφορίες, όπως το 

όνομα της Εταιρίας, τον τύπο των μετοχών, τον σκοπό της ίδρυση της 

Εταιρίας, τις δραστηριότητες τις οποίες θα αναπτύξει κλπ. 

2. Ο εσωτερικός κανονισμός, ο οποίος είναι γνωστός ως By-laws, ή Articles of 

Association και περιλαμβάνει τους κανόνες λειτουργίας της Εταιρίας. 

Καθορίζει επίσης τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των προσώπων που 

συμμετέχουν στην ύπαρξη και λειτουργία της Εταιρίας. Ο εσωτερικός 

κανονισμός της Εταιρίας δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση του Δ.Σ., ή με 

απόφαση της πλειοψηφίας των μετόχων της Εταιρίας. 

3. Οι μετοχές ή τα πιστοποιητικά των μετοχών. 

4. Η σφραγίδα της Εταιρίας. 

5. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. της Εταιρίας. 

 

Τα στοιχεία, ή έγγραφα διατηρούνται στα δημόσια αρχεία του τόπου 

σύστασης (κράτους) της Εταιρίας και διαφέρουν ανάλογα με το κράτος στο οποίο 

γίνεται η σύσταση της Εταιρίας και στις περισσότερες περιπτώσεις περιλαμβάνουν: 

- Το όνομα της Εταιρίας και την ημερομηνία ίδρυσής της. 

- Αντίγραφο του Ιδρυτικού και του Εσωτερικού κανονισμού. 

- Το όνομα και την διεύθυνση του τοπικού πράκτορα. 

- Τα ονόματα των διευθυντών, των μετόχων κλπ. 

Επίσης το κεφάλαιο της Εταιρίας είναι ονομαστικό και μη καταβλητέο κατά 

την ίδρυση της Εταιρίας. Δεν χρειάζεται να αυξηθεί για να ανταποκρίνεται στα 

πραγματικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας.  

Οι μετοχές της Εταιρίας (ή τα πιστοποιητικά των μετοχών) εκδίδονται είτε ως 

ονομαστικές, είτε στον φέροντα (bearer shares). 
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Οι μετοχές (ή τα πιστοποιητικά των μετοχών) επιδίδονται κατόπιν συνεδριάσεως του 

Δ.Σ. της Εταιρίας και μεταβιβάζονται ελεύθερα από τον εκάστοτε μέτοχο ή κάτοχο, 

(http://www.offshoregreece.eu/gr/).  

3.2.5. Οι συνηθέστερες χρήσεις των Υπεράκτιων Εταιριών 

  
Οι χρήσεις των Υπεράκτιων Εταιριών είναι πολλές και μπορούν να προσαρμοσθούν 

ανάλογα με στις δραστηριότητες των ενδιαφερομένων. Μερικές από τις πλέον 

συνήθεις δραστηριότητες στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι: 

α) Για εισαγωγικές ή εξαγωγικές εταιρίες και διεθνείς εμπορικές δραστηριότητες, είτε 

εκτός της Ε.Ε. είτε εντός αυτής, οπότε γίνεται σύσταση εταιρίας με ΑΦΜ. Γενικά η 

Υπεράκτια Εταιρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενδιάμεση εταιρία μεταξύ της 

μητρικής εταιρίας και τρίτων. 

β) Για αγορά ακινήτων (οικοπέδων, διαμερισμάτων, κτιρίων κλπ). Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή ο αγοραστής είναι αλλοδαπή εταιρία, δεν υπόκειται 

στο "πόθεν έσχες" και στον φόρο μεταβίβασης. 

γ) Για αγορά μετοχών και πραγματοποίηση συναφών επενδύσεων, είτε στο 

Χρηματιστήριο, είτε αλλού, όπου η Υπεράκτια Εταιρία εμφανίζεται ως ο δικαιούχος 

και δεν κατονομάζεται το πραγματικό φυσικό πρόσωπο. 

δ) Για κατοχή θαλαμηγών και άλλων αντικειμένων αξίας. 'Όπως και τις 

προηγούμενες περιπτώσεις η Υπεράκτια Εταιρία δεν υπόκειται στην εξέταση του 

"πόθεν έσχες". 

ε) Για ναυτιλιακές εταιρίες. 

στ) Για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε συνάλλαγμα. 

ζ) Για εταιρίες παροχής υπηρεσιών και κατοχής πνευματικών δικαιωμάτων. 

η) Για χρηματοδοτήσεις εταιριών. Η Υπεράκτια Εταιρία χρηματοδοτεί μία άλλη 

εταιρία μέσω δανειοδότησης. Χρησιμοποιώντας την τακτική αυτή οι εταιρίες 

μπορούν να δανειοδοτούνται και να συγκεντρώνουν τους τόκους σε κράτη μηδενικής 

φορολογίας. 
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θ) Η Υπεράκτια Εταιρία μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει στην Ελλάδα 

με βάση τον νόμο 89/67, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους νόμους 814/78 και 

2234/94 (www.offshoregreece.eu/gr/). 

3.2.6. Τα κυριότερα σημεία τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη 

για να συσταθεί μια Υπεράκτια Εταιρία σε ένα συγκεκριμένο κράτος. 

 

α) Τα έξοδα του σχηματισμού, της διεύθυνσης και της διατήρησης της Υπεράκτιας 

Εταιρίας. 

β) Η ταχύτητα υπό την οποία τα διάφορα έγγραφα ετοιμάζονται και παραδίδονται. 

γ) Οι συμβάσεις περί αποφυγής διπλής φορολογίας οι οποίες έχουν υπογραφεί μεταξύ 

του συγκεκριμένου κράτους και των άλλων κρατών με τα οποία η Υπεράκτια Εταιρία 

θα έρθει σε επαφή κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της. 

δ) Το νομικό σύστημα στο οποίο βασίζεται η Υπεράκτια Εταιρία. 

ε.) Οι επικοινωνίες και η πολιτική σταθερότητα του κράτους. 

στ) Οι αναγκαίες πληροφορίες οι οποίες διατηρούνται στα δημόσια αρχεία του 

συγκεκριμένου κράτους και αφορούν την Υπεράκτια Εταιρία 

(www.offshoregreece.eu/gr/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.offshoregreece.eu/gr/
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3.3 Μορφές των υπεράκτιων εταιρειών 

 
Οι μορφές των υπεράκτιων εταιριών ποικίλουν ανάλογα με το είδος των 

δραστηριοτήτων   που θέλει να ακολουθήσει κάθε επιχειρηματίας σε απόλυτη 

συνάφεια με το φορολογικό όφελος που θα έχει από την δημιουργία αυτών των 

σχημάτων σε σχέση πάντα και με τα φορολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρει μία 

χώρα δικαιοδοσίας. Στην συνέχεια θα ακολουθήσει μια αναλυτική παρουσίαση των 

εν λόγω μορφών υπεράκτιων εταιριών, εκ των οποίων οι κυριότερες είναι οι 

παρακάτω. 

 

 

3.3.1 Εταιρίες χαρτοφυλακίου 

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

εγκατεστημένες σε εξωχώρια κέντρα, είναι μια μέθοδος διεθνούς φορολογικού 

 σχεδιασμού για την χρηματοδότηση των υπεράκτιων δραστηριοτήτων. Οι 

δραστηριότητες σε τρίτες χώρες συγκεντρώνονται σε μια υπεράκτια εταιρεία, η οποία 

είτε έχει λειτουργούντα υποκαταστήματα, είτε κατέχει τις μετοχές των διεθνών 

θυγατρικών εταιριών που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες. Η υπεράκτια εταιρεία 

λειτουργεί ως εταιρεία εκκαθαριστής για τα κέρδη από δραστηριότητες στις τρίτες 

χώρες, για συσσώρευση κερδών, επανεπένδυση των κερδών και εν γένει φορολογικό 

σχεδιασμό δραστηριοτήτων (ΣΔΟΕ-2014). 

 

3.3.2 Εταιρίες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 

 
Μια εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που βρίσκεται σε Υπεράκτιο 

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

εταιρεία. Η χρήση μιας υπεράκτιας εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 

παρέχει τη δυνατότητα να μετακινηθούν αποτελεσματικά κέρδη από την ξένη 

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

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

δόσεις αποπληρωμής του δανείου προς την υπεράκτια εταιρεία μειώνουν σημαντικά 

το φορολογητέο εισόδημα της δανειολήπτριας εταιρείας. Το μειονέκτημα του 

σχήματος αυτού είναι ότι η χώρες έδρας της δανειολήπτριας εταιρείας επιβάλλουν 
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την παρακράτηση φόρου σε ποσό του τόκου του δανείου. Προκειμένου λοιπόν να 

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

δανειολήπτρια εταιρεία πληρώνει τόκο στο εξωτερικό, μεθοδεύεται η κατεύθυνση 

των κεφαλαίων του δανείου μέσω φιλικών χωρών, που διαθέτουν τις φορολογικές 

συμβάσεις που απαλλάσσουν ή μειώνουν τους παρακρατούμενους φόρους. Πολλές 

υπεράκτιες χώρες δεν απαιτούν τη διατήρηση των συγκεκριμένων δεικτών 

κεφαλαιακής επάρκειας, πράγμα που δίνει τη δυνατότητα στις εταιρίες παροχής 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών να έχουν ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων. Οι 

εταιρίες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έχουν σημαντική αξία, στη 

περίπτωση που μια χώρα έχει υψηλούς συντελεστές φορολόγησης εισοδήματος και 

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

δανειολήπτριας εταιρείας αλλά μειώνει σημαντικά και τα προς αποπληρωμή 

μερίσματα της  (ΣΔΟΕ-2014). 

 

3.3.3 Εταιρίες αδειών δικαιωμάτων 

 

Μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί μια υπεράκτια εταιρεία αδειών για να 

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

περιοδικές πληρωμές για το δικαίωμα χρήσης βιομηχανικής και πνευματικής 

ιδιοκτησίας, όπως είναι τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, συγγραφικά δικαιώματα, 

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

χρησιμοποιούνται από πολλές δικαιοδοσίες σαν ενοίκιο, δηλαδή σαν έξοδα που 

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

μεταφέρονται κέρδη και συγκεντρώνονται κεφάλαια στην υπεράκτια εταιρεία  

(ΣΔΟΕ-2014). 

 

3.3.4 Εμπορικές εταιρίες 

  

Είναι οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο εισαγωγικό και εξαγωγικό 

εμπόριο. Η υπεράκτια εταιρεία χρησιμοποιείται εδώ κατά τέτοιο τρόπο ώστε 

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

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

περιπτώσεις επίσης αποκαλούνται ως τριγωνικό εμπόριο. Το σχήμα αυτό συνήθως 
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εφαρμόζεται ως ακόλουθο: μια εμπορική εταιρεία που πραγματοποιεί εξαγωγές – 

εισαγωγές ιδρύει μια υπεράκτια εταιρεία, που λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ 

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

ο προμηθευτής στέλνει τα εμπορεύματα απευθείας στην ιδρύτρια και εκδίδει το 

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

την ιδρύτρια επιχείρηση σε τιμή προσαυξημένη. Αντίστοιχα αν η μητρική επιχείρηση 

πραγματοποιεί εξαγωγές, το εμπόρευμα αποστέλλεται στον αγοραστή και η μητρική 

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

αγοραστή. Με αυτόν τον τρόπο η μητρική επιχείρηση καταρχήν μειώνει τα 

εμφανιζόμενα κέρδη και επιπλέον συσσωρεύει το κεφάλαιο στο λογαριασμό της 

υπεράκτιας εταιρείας (ΣΔΟΕ-2014). 

 

3.3.5 Εταιρίες παροχής διοικητικών υπηρεσιών 

 

Ορισμένες υπεράκτιες δραστηριότητες δεν περιλαμβάνουν άπλα μια ξένη θυγατρική 

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

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

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

εταιρείας παροχής υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης. Το συγκεκριμένο σχήμα 

προσφέρει εμπορικά πλεονεκτήματα με τη συγκέντρωση όλων των διοικητικών – 

διαχειριστικών λειτουργιών σε έναν φορέα. Η ίδρυση κεντρικών γραφείων διοίκησης 

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

όπου οι δραστηριότητες διοίκησης – διαχείρισης ενός ομίλου εταιριών 

αναλαμβάνονται από την υπεράκτια εταιρεία παροχής διοικητικών υπηρεσιών, η 

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

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

(ΣΔΟΕ-2014).  
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3.3.6 Ναυτιλιακές εταιρίες 

 

Ένας μεγάλος αριθμός των εξωχώριων κέντρων έχουν θεσπίσει ευνοϊκές ρυθμίσεις 

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

και ενοικίασης σκαφών. Οι χώρες αυτές ενθαρρύνουν δυναμικά τις ναυτιλιακές 

εταιρίες να λειτουργήσουν υπό τις λεγόμενες σημαίες ευκαιρίας, πράγμα που 

επιτρέπει σε μια μη μόνιμα εγκατεστημένη εταιρεία να νηολογήσει με σύντομες και 

όχι ιδιαιτέρα αυστηρές διαδικασίες, αλλά με εξαιρετικά χαμηλό και ανταγωνιστικό 

κόστος τα πλοία, χρησιμοποιώντας την σημαία της εξωχώριας χώρας. Τα κέρδη που 

προκύπτουν από την εκμετάλλευση του πλοίου που έχει μια υπεράκτια εταιρεία 

υποβάλλονται σε πολύ χαμηλή φορολογία (ΣΔΟΕ-2014). 

 

3.3.7 Εμπιστεύματα  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

αλλά αξιόγραφα. Ένα trust συστήνεται με έγγραφη συμφωνία. Πρέπει να 

σημειώσουμε ότι σε περισσότερες περιπτώσεις ο διαθέτης και ο δικαιούχος είναι το 

ίδιο πρόσωπο. Οι χώρες που αναγνωρίζουν το trust είναι κύριος του Αγγλοσαξονικού 

δικαίου , ενώ στις άλλες χώρες που βασίζονται σε Γαλλογερμανικό μοντέλο, όπως 

και η Ελλάδα δεν αναγνωρίζουν το trust. Οι περισσότεροι φορολογικοί παράδεισοι 

παρέχουν τη δυνατότητα στέγασης σε trust. Η συνηθέστερη αιτία χρήσης των 

υπεράκτιων trust είναι η απόκρυψη της ταυτότητας των διαθετών για την αποφυγή 

των διατάξεων περί ξεπλύματος του μαύρου χρήματος και αυξημένης φορολογίας 

(ΣΔΟΕ-2014).  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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3.3.8 Εταιρίες επενδύσεων  
Κεφάλαια συγκεντρωμένα δια μέσου υπεράκτιων εταιριών επενδύσεων μπορούν να 

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

φορολογικού παραδείσου  επιτρέπει να επενδυθούν τα προαναφερόμενα κεφάλαια σε 

χώρες με υψηλούς συντελεστές φορολόγησης εφόσον αυτές έχουν συνάψει 

φορολογικές συμβάσεις με υπεράκτιο κέντρο  (ΣΔΟΕ-2014). 

3.3.9 Τραπεζικές εταιρίες 
Τελευταίο καιρό πολλά τραπεζικά ιδρύματα σε υπεράκτιες χώρες έχουν καθιερωθεί 

ως φορολογικά καταφύγια. Πολλά από τα ιδρύματα είναι θυγατρικές μεγάλων 

διεθνών τραπεζών. Το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι ότι καταβάλλουν τόκους 

απαλλαγμένους από την παρακράτηση του φόρου. Πέραν αυτού ασχολούνται με 

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

υπόκειται σε συναλλαγματικούς ελέγχους η ελέγχους κεντρικών τραπεζών η ελέγχους 

επιτροπών κεφαλαιαγοράς (ΣΔΟΕ-2014). 

3.3.10  Εταιρίες αντιπροσώπευσης 

 

Οι εταιρίες αντιπροσώπευσης είναι δομές όπου μια εγχώρια εταιρεία ενεργεί ως 

αντιπρόσωπος μιας εξωχώριας εταιρείας. Όπως προαναφερθήκαμε οι εξωχώριες 

εταιρίες πάντα αποβλέπουν στην μείωση φορολογητέας ύλης των επιχειρηματικών 

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

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

προσπάθησαν να αντιδράσουν θέτοντας ειδικούς νομοθετικούς κανόνες για την 

διασφάλιση σύλληψης της φορολογητέας ύλης και στην δημιουργία εμποδίων για την 

λειτουργία των υπεράκτιων εταιριών. Το διεθνές κεφάλαιο ανταποκρίθηκε στα νέα 

νομοθετικά δεδομένα μέσω των επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης με έδρα σε μια χώρα 

με μεγάλο δίκτυο συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας όπως για παράδειγμα το 

Ηνωμένο Βασίλειο. Η κύρια δραστηριότητα των εταιριών αυτών είναι η 

αντιπροσώπευση των υπεράκτιων εταιριών. Η εκπρόσωπος εταιρεία συνάπτει με την 

υπεράκτια εταιρεία ένα συμφωνητικό αντιπροσώπευσης , όπου ορίζεται η αμοιβή της 

ως προμήθεια επί των συναλλαγών σε ποσοστό ύψους 3%-5%  (ΣΔΟΕ-2014). 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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3.3.11  Εταιρίες ασφαλειών 
 

Πολλοί διεθνείς οργανισμοί έχουν αναπτύξει την πρακτική συνδυασμού ενός 

υφιστάμενου trust σε φορολογικό παράδεισο  με πολιτικές ασφάλισης. Τα δυο αυτά 

προϊόντα σε συνδυασμό δίνουν νέες ευκαιρίες. Όταν ασφαλίζεται κάποιος πληρώνει 

ένα ασφάλιστρο. Η ασφάλιση στοιχίζει μόνο ένα μικρό μέρος του ασφαλίστρου που 

καταβάλλεται. Η ασφαλιστική εταιρεία αφού προβεί στην ασφάλιση , τοποθετεί το 

υπόλοιπο ποσό μαζί με τα δικά της επενδυτικά κεφάλαια και προβαίνει στην 

παθητική διαχείριση , δηλαδή σε επενδύσεις χαμηλού κίνδυνου. Έτσι η ασφαλιστική 

πολιτική οδηγεί στο σχηματισμό ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου, το οποίο 

σημειωτέων μπορεί να περιλαμβάνει όχι μόνο τα χρήματα , αλλά και άλλες μορφές , 

όπως μετοχές, ομολογίες, παράγωγα χρήματα οικονομικά προϊόντα, ομόλογα κτλ. 

(ΣΔΟΕ-2014).  

 

 

3.3.12  Εταιρίες Ακινήτων 

 

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

χρόνια είναι η αγορά και διαχείριση ακινήτων. Προκειμένου να προχωρήσει μια 

υπεράκτια εταιρεία στην αγορά ακινήτου, πρέπει το φυσικό πρόσωπο, που 

εμφανίζεται ενώπιον του συμβολαιογράφου ως εκπρόσωπος της εταιρείας, να είναι 

εφοδιασμένος με πλήρη σειρά εγγράφων που θα αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση 

της εταιρείας κατά το δίκαιο της έδρας της , την μέχρι εκείνη τη στιγμή λειτουργία 

και μη λύση της και την πληρεξουσιότητα του εμφανιζόμενου προσώπου για την 

κατάρτιση και υπογραφή του συμβολαίου αγοράς. Σημειωτέων ότι όπως γίνεται 

δεκτό από την διοίκηση η μίσθωση και ιδιόχρηση ακινήτων στην Ελλάδα από μόνα 

τους δεν δημιουργούν μόνιμη εγκατάσταση, καθώς και η μεταγενέστερη μεταβίβαση 

των μετοχών της εταιρείας και ως εκ τούτου όλης της περιουσίας της τόσο της 

κινητής όσο και της ακίνητης δεν είναι εύκολο να γίνει αντιληπτή (ΣΔΟΕ-2014). 
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3.3.13  Εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης 
 

Τέτοιες κατασκευές είναι σκόπιμες όταν έχουν συσσωρευτεί κεφάλαια στο όνομα της 

υπεράκτιας  εταιρείας στο εξωτερικό και επιθυμείτε ο επαναπατρισμός τους στον 

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

όνομα της τα μηχανήματα που χρειάζεται η ιδρύτρια της και τα μισθώνει στην 

τελευταία. Με αυτόν τον τρόπο η ιδρύτρια επιχείρηση αποκτά τον εξοπλισμό που 

χρειάζεται με τα κονδύλια που έχουν συσσωρευτεί στο εξωτερικό χωρίς να τα 

φορολογήσει αλλά επιπλέον το κόστος του εξοπλισμού εκπίπτει από το εισόδημα της 

ιδρύτριας επιχείρησης με την μορφή των καταβαλλομένων μισθωμάτων (ΣΔΟΕ-

2014). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ 

ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

4.1 Αντιμετώπισή τους από τον ΟΟΣΑ – αποφάσεις  

 

Είτε φορολογικό καταφύγιο (“tax haven” στην αγγλική), είτε φορολογική όαση 

(“Steueroase” στη γερμανική), είτε φορολογικός παράδεισος (“paradis fiscal” στη 

γαλλική και ασφαλώς ομώνυμα στην ελληνική), το πρώτο πράγμα που έρχεται στο 

νου κάποιου όταν ακούει αυτούς τους όρους, είναι ένα θαλερό μέρος που κρύβει 

πολλές υποσχέσεις για τον επισκέπτη του.  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο, ο επισκέπτης δεν είναι ένας 

άνθρωπος, αλλά το πορτοφόλι του. 

Το ζήτημα των φορολογικών παραδείσων επανήλθε στο προσκήνιο με την 

πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση. Οι κυβερνήσεις αναζητούν περισσότερα 

κονδύλια για να μπορέσουν να επαναφέρουν τις οικονομίες στο μονοπάτι της 

ανάπτυξης, όμως δυσκολεύονται να τα βρουν. Μία εκδοχή για την ερμηνεία αυτής 

της δυσχέρειας είναι πως οι εύποροι έχουν εναποθέσει τα κεφάλαιά τους σε χώρες, οι 

οποίες όχι απλά δεν τους φορολογούν, αλλά καθιστούν σχεδόν αδύνατο για τις χώρες 

καταγωγής να εισπράξουν οι ίδιες τους φόρους, καθώς δεν παρέχεται επαρκής 

πληροφόρηση από τις τοπικές αρχές.  

Η ενασχόληση με την υπόθεση των φορολογικών παραδείσων υποκρύπτει 

ορισμένες δυσκολίες. Κατ’ αρχάς, απουσιάζει ένας κοινός αποδεκτός ορισμός τού τι 

συνιστά «φορολογικό παράδεισο». Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ «Επιζήμιος 

Φορολογικός Ανταγωνισμός: Ένα Αναδυόμενο Παγκόσμιο Ζήτημα», η οποία 

δημοσιεύθηκε το 1998, αποδίδονται τέσσερα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο 

φορολογικό παράδεισο. Πρώτον, ένας φορολογικός παράδεισος επιβάλλει 

ελάχιστους, ακόμη και μηδενικούς, φορολογικούς συντελεστές. Δεύτερον, δεν 

ανταλλάσσει πληροφορίες περί φορολογικών θεμάτων με τις χώρες καταγωγής των 

κεφαλαίων. Τρίτον, ισχύει το τραπεζικό απόρρητο και -ως τελευταίο χαρακτηριστικό- 

δεν πραγματοποιείται πραγματική οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με το 

δημιουργούμενο εισόδημα. Μία δεκαετία αργότερα, το Government Accountability 

Office (GAO) των ΗΠΑ, προβαίνοντας σε μία επισκόπηση της βιβλιογραφίας, 
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προσθέτει στον προηγούμενο ορισμό νέα χαρακτηριστικά, τα οποία άντλησε από 

διάφορες ακαδημαϊκές, κυβερνητικές και διεθνείς πηγές. Πιο συγκεκριμένα, το GAO 

επισημαίνει πως ένας φορολογικός παράδεισος δεν απαιτεί τη μόνιμη παρουσία του 

καταθέτη στην επικράτειά του και αυτοπροβάλλεται ως υπεράκτιο 

χρηματοοικονομικό κέντρο.  

Οι αναπτυγμένες οικονομίες δεν ενστερνίστηκαν την άποψη των 

φιλελεύθερων think tanks. Η πρώτη απόπειρα διαχείρισης του ζητήματος έγινε από το 

G-7, το οποίο, στη σύνοδό του στη Λυών το Μάιο του 1996, ζήτησε από τον ΟΟΣΑ 

να αναπτύξει μέτρα για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που προκαλεί ο 

επιζήμιος φορολογικός ανταγωνισμός. Ο ΟΟΣΑ με μία έκθεσή του το 1998 

συγκεκριμενοποίησε το ζήτημα, ενώ ίδρυσε και το Forum για τις Επιζήμιες 

Φορολογικές Πρακτικές, στο οποίο ανέθεσε να συντάξει μία μαύρη λίστα με τους 

φορολογικούς παράδεισους. Μία νέα έκθεση του ΟΟΣΑ που δημοσιεύθηκε το 2000 

(«Προς μία παγκόσμια φορολογική συνεργασία») ενσωμάτωσε μία μαύρη λίστα με 

35 φορολογικούς παράδεισους, εναντίον των οποίων προτάθηκε η ανάληψη μίας 

σειράς μέτρων όπως η επιβολή παρακρατούμενο φόρου επί συναλλαγών με πολίτες 

των εν λόγω χωρών κτλ.  

Πιο πρόσφατα, ο ΟΟΣΑ ανέκτησε το ρόλο του στο συγκεκριμένο ζήτημα. Το 

G20, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο το 2009, αποφάσισε την επιβολή 

κυρώσεων εναντίον των μη συνεργάσιμων φορολογικών παραδείσων, με σκοπό την 

προστασία των δημόσιων οικονομικών, αλλά και των χρηματοπιστωτικών 

συστημάτων των μελών του. Για τη στοχοποίηση των χωρών που αρνούνται να 

συνεργαστούν, το G-20 στην τελική του ανακοίνωση δήλωσε πως θα αξιοποιήσει τη 

μαύρη λίστα του ΟΟΣΑ. Ένα πρώτο ζήτημα που εγείρεται από την ανωτέρω 

τοποθέτηση είναι ότι αυτή η μαύρη λίστα είναι ουσιαστικά λευκή. Λίγες μέρες μετά 

τη δημοσίευση της λίστας του ΟΟΣΑ, οι εναπομείνασες στη μαύρη λίστα χώρες 

(Κόστα Ρίκα, Μαλαισία, Φιλιππίνες και Ουρουγουάη) δήλωσαν την πρόθεσή τους να 

εφαρμόσουν το διεθνές φορολογικό πρότυπο που έχει υιοθετήσει ο ΟΟΣΑ, με 

αποτέλεσμα να αφαιρεθούν από τη μαύρη λίστα και να ενταχθούν στη γκρίζα λίστα. 

Αυτό σημαίνει πως ο Οργανισμός διαθέτει πλέον μόνο δύο λίστες: τη λευκή λίστα, η 

οποία περιλαμβάνει τα κράτη που έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην 

υιοθέτηση του διεθνώς συμφωνημένου φορολογικού προτύπου, και τη γκρίζα λίστα, 

η οποία περιλαμβάνει τις κυβερνήσεις που έχουν σημειώσει περιορισμένη πρόοδο 

στο ίδιο πεδίο.  
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Ένα δεύτερο πρόβλημα από την τοποθέτηση του G-20, είναι ότι οι ηγέτες των 

μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου περιορίστηκαν σε μία γενικόλογη απειλή για 

λήψη μέτρων κατά των φορολογικών παραδείσων, χωρίς ωστόσο να τα 

συγκεκριμενοποιούν. Τέλος, το G-20 εστίασε στα υπεράκτια κεφάλαια των ιδιωτών 

και όχι των εταιρειών, το μέγεθος των οποίων είναι εξίσου -αν όχι περισσότερο- 

σημαντικό. Είναι πολύ νωρίς για να ελεγχθεί αν αυτή η πρωτοβουλία του G-20 έχει 

κάποιο αντίκτυπο στη ροή κεφαλαίων προς τους φορολογικούς παράδεισους, καθώς 

δεν υπάρχουν απτά μέτρα σε εξέλιξη, παρά μόνο οι αόριστες, τυπικές δεσμεύσεις 

ορισμένων χωρών για την υιοθέτηση του διεθνούς φορολογικού προτύπου. Δεν 

λείπουν πάντως οι πρωτοβουλίες σε μονομερές επίπεδο.  

Από την άλλη μεριά, πέραν της συνεργασίας με το G-20, ο ΟΟΣΑ ακολουθεί 

τη δική του ατζέντα στο ζήτημα των φορολογικών καταφυγίων, ενθαρρύνοντας την 

υπογραφή διμερών συμβάσεων, αλλά και την ενίσχυση της διαφάνειας εκ μέρους των 

φορολογικών παραδείσων, χωρίς να λαμβάνει μέτρα εναντίον τους, σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης (πχ. κυρώσεις κτλ.).  

Το διεθνές φορολογικό πρότυπο του ΟΟΣΑ αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών, 

κατόπιν υποβολής αιτήματος, όπου αυτό είναι απαραίτητο, για την εφαρμογή των 

νόμων του ενδιαφερόμενου κράτους και χωρίς να εγείρονται κωλύματα εξαιτίας του 

τραπεζικού απόρρητου. Σε αυτό το πλαίσιο είναι υποχρεωτικός ο σεβασμός των 

δικαιωμάτων των φορολογουμένων και η τήρηση εχεμύθειας επί των ανταλλαγεισών 

πληροφοριών (ΣΔΟΕ-2014). 

 

4.2 Αντιμετώπισή τους από κυβερνήσεις εκτός Ε.Ε. και G20.  
Για παράδειγμα, οι ΗΠΑ στράφηκαν εναντίον της ελβετικής τράπεζας UBS, 

επιβάλλοντάς της το Φεβρουάριο πρόστιμο ύψους 780 εκατ. δολαρίων και 

αναγκάζοντάς την να αποκαλύψει 300 ονόματα πελατών με αμερικανική υπηκοότητα, 

οι οποίοι τηρούσαν λογαριασμούς στην τράπεζα χωρίς να το έχουν γνωστοποιήσει 

στις αμερικανικές φορολογικές αρχές. Οι ΗΠΑ ζητούν επιπλέον στοιχεία για 52.000 

Αμερικανούς πελάτες της τράπεζας. Παράλληλα, το Μάρτιο, ο Αμερικάνος υπουργός 

Οικονομικών, Timothy Geithner, κατέθεσε νομοσχέδιο στο Κογκρέσο, το οποίο 

προβλέπει άσκηση πιέσεων στους φορολογικούς παράδεισους ώστε να αποκαλύψουν 

στις αμερικανικές αρχές την ταυτότητα των πλούσιων ιδιωτών, αλλά και των 

εταιρειών που τους χρησιμοποιούν για να αποφύγουν την καταβολή φόρων (ΣΔΟΕ-

2014). 
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4.3  Αντιμετώπισή τους από Ε.Ε. – Αποφάσεις – Οδηγίες  

Συγκριτικά αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

καθώς με την Οδηγία της για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων, η οποία τέθηκε σε 

εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2005, προβλέπεται πως όταν ένας κάτοικος μίας χώρας 

έχει εισόδημα από τόκους καταθέσεων σε μία άλλη χώρα, τότε οι σχετικές 

πληροφορίες αποστέλλονται αυτομάτως στη χώρα καταγωγής του πελάτη, ώστε να 

είναι σε θέση η τελευταία να φορολογήσει αναλόγως τον πολίτη της. Η συγκεκριμένη 

Οδηγία εφαρμόζεται, εκτός από τα κράτη-μέλη και τα συνδεδεμένα ή εξαρτώμενα 

εδάφη, και από τρίτα κράτη (Ανδόρα, Ελβετία, Λιχτενστάιν, Μονακό και Σαν 

Μαρίνο). Η Αυστρία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο έχουν εξαιρεθεί από τη ρήτρα 

της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών και αντ’ αυτού επιβάλλουν έναν 

παρακρατούμενο φόρο ύψους 20% επί του τόκου των κατατεθειμένων κεφαλαίων, ο 

οποίος αυξήθηκε στο 35% το 2011. Το 75% των εισπραττόμενων φόρων 

καταβάλλονται στη χώρα καταγωγής του καταθέτη. Παρόλα αυτά, και αυτή η Οδηγία 

διαθέτει νομικά κενά, σύμφωνα με το TJN. Κατ’ αρχάς, αναφέρεται αποκλειστικά σε 

φυσικά πρόσωπα, εξαιρώντας έτσι τις καταθέσεις των εταιρειών. Δεύτερον, τα έσοδα 

από τόκους μπορούν να αποκτήσουν άλλη μορφή, να «βαπτιστούν» λχ. κέρδη 

κεφαλαίου. Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απλά να εισπράξουν τους τόκους τους 

από μία τράπεζα που δεν εδράζεται στην ΕΕ ή στα συνεργαζόμενα κράτη. 

Διαπιστώνοντας την ύπαρξη αυτών των κενών, η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει από το 

Νοέμβριο του 2008 την τροποποίηση της Οδηγίας, με σκοπό την κάλυψή τους. 

Συγκεκριμένα, με την αναθεωρημένη Οδηγία θα επεκτείνεται η εφαρμογή και σε 

μορφές εισοδήματος που αποκτώνται μέσω επενδύσεων όπως τα «καινοτόμα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα», όπως και μέσω επενδύσεων σε ορισμένα προϊόντα 

ασφάλειας ζωής.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αποδεχτούμε το γεγονός  ότι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση αντιμετωπίζει μεγάλη δυσκολία στο να προσφύγει στη λήψη ουσιαστικών 

μέτρων όσον αφορά τις υπεράκτιες εταιρείες, δεδομένου ότι οι σημαντικότερες 

χρηματοοικονομικές αγορές εντός της Γηραιάς Ηπείρου (Ελβετία, Λιχνενστάιν κλπ.) 

είναι επί της ουσίας φορολογικοί παράδεισοι ή προσφέρουν υπό περιπτώσεις 

φορολογικά κίνητρα. Στην ουσία «φορολογικοί παράδεισοι» με την ευρεία έννοια του 

προσδιορισμού είναι και χώρες που ανήκουν στην Ε.Ε., εφαρμόζουν όμως τους 

ελάχιστα αποδεκτούς συντελεστές άμεσης φορολογίας 10%, Βουλγαρία, Κύπρος 

(ΣΔΟΕ  2014). 
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4.4 Το Ελληνικό Φορολογικό σύστημα, Νόμοι και Αποφάσεις, για τις   

       Υπεράκτιες Εταιρίες  

Στο πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας ένας πρώτος ορισμός της εξωχώριας εταιρίας 

εντοπίζεται στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 3091/2002, στο άρθρο 5 παρ. 7 εδ. β΄ του 

ιδίου νόμου, καθώς και στο άρθρο 31 παρ. 1 του πλέον αντικατασταθέντος Κ.Φ.Ε 

Ν.2238/1994, σύμφωνα με το οποίο ως εξωχώρια εταιρία οριζόταν «η εταιρία που 

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

δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε άλλες χώρες και απολαμβάνει ιδιαίτερα 

ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης». 

Με το Ν. 3842/2010, ωστόσο, και τις μεταβολές που αυτός επέφερε, ο όρος 

της «εξωχώριας» εταιρίας απαλείφθηκε οριστικά από το κείμενο του νόμου, πράγμα 

το οποίο συνεχίζει να υφίσταται και στο πλαίσιο του νέου Κ.Φ.Ε (Ν. 4172/2013). 

Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά είχε αναφερθεί με αφορμή την εξάλειψη της έννοιας 

των «εξωχώριων εταιριών» στο πλαίσιο των τροποποιήσεων του Ν. 3842/2010, «η 

εμπλοκή μιας υπεράκτιας εταιρίας με την ελληνική φορολογική νομοθεσία γίνεται 

πλέον σύμφωνα με το άρθρο 51 Α του ΚΦΕ, βάσει της διάκρισης μεταξύ 

συνεργάσιμων κρατών στο φορολογικό τομέα και κρατών με προνομιακό φορολογικό 

καθεστώς». 

Να επισημανθεί, ότι η προαναφερθείσα παρατήρηση ισχύει και στο πλαίσιο 

του νέου Κ.Φ.Ε (Ν. 4172/2013), καθώς, όπως ήδη εκτέθηκε, η διάκριση μεταξύ 

συνεργάσιμων κρατών και κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, 

επαναλαμβάνεται στο πλαίσιο του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013, με πανομοιότυπο 

περιεχόμενο (Δ. Σταματόπουλος - Α. Καραβοκύρης-2014). 

 

4.4.1 Η φορολογική μεταρρύθμιση του Ν.3091/2002  

 
Ενώ στο παρελθόν η σύσταση μιας υπεράκτιας/εξωχώριας εταιρίας αποτελούσε 

συνηθέστατη πρακτική για τους Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι είχαν σημαντική 

περιουσία και ήθελαν να αποφύγουν τη σκληρή φορολογική πολιτική της χώρας μας, 

ο φορολογικός νόμος ήρθε να αλλάξει την εδραιωμένη αυτή κατάσταση. Βασικά 

σημεία στα οποία ο νέος νόμος επιφέρει καθοριστικές τροποποιήσεις, ακριβώς γιατί 

τα σημεία αυτά μέχρι σήμερα παρουσίαζαν το σημαντικότερο φορολογικό 

ενδιαφέρον είναι τα κάτωθι:  
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Οποιεσδήποτε δαπάνες πραγματοποιούνται από επιχείρηση προς εξωχώριες 

εταιρίες δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα εισοδήματα αυτής 

(άρθρο 31 παρ. 14 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 5 παρ.9 του Ν.3091/2002).  

Οι εξωχώριες εταιρίες που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής 

κυριότητας ή επικαρπίας επί ακινήτων που βρίσκονται στην Ελλάδα υπόκεινται σε 

ειδικό ετήσιο φόρο 3% έως το 2010 όπου άλλαξε ο συντελεστής και έως σήμερα είναι 

με 15% σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 3842/2010 επί της αντικειμενικής αξίας των 

ακινήτων. Οι εταιρίες αυτές απαλλάσσονται από το φόρο, εφόσον υπάρχει σύμβαση 

διοικητικής συνδρομής για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής 

μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας της έδρας τους . 

Οι πρακτικές συνέπειες του παραπάνω νόμου κατέστησαν γρήγορα σαφείς. 

Από τη μια πλευρά μειώθηκαν σημαντικά τα πλεονεκτήματα της περίφημης 

«τριγωνικής» συναλλαγής, κατά την οποία η εξωχώρια εταιρία λειτουργούσε ως 

διαμεσολαβητής μεταξύ δύο νομικών προσώπων, δίνοντας τη δυνατότητα αφενός μεν 

να τιμολογούνται αγαθά σε χώρες με ευνοϊκές για το σκοπό αυτό ρυθμίσεις, 

αφετέρου δε να εξάγεται συνάλλαγμα προς τους φορολογικούς παραδείσους με τη 

μορφή δαπανών υπηρεσιών προς την εξωχώρια εταιρία.  

Κάτι τέτοιο πλέον είναι ιδιαίτερα δυσχερές, καθώς η ελληνική εταιρία -βάσει 

της προαναφερθείσας διάταξης- δεν μπορεί να εκπέσει τις σχετικές δαπάνες από τα 

ακαθάριστα έσοδα της. Από την άλλη πλευρά, το κόστος διατήρησης ακινήτου σε 

εξωχώρια εταιρία είναι πλέον πολύ υψηλό. Το ποσοστό 15% επί της αντικειμενικής 

αξίας του ακινήτου πρακτικά σημαίνει ότι σε 6,5 χρόνια ο πραγματικός κύριος του 

ακινήτου καταβάλλει το σύνολο της αντικειμενικής αξίας αυτού ως φόρο ! Το 

ζητούμενο είναι να επιβληθούν αυστηρότατες κυρώσεις σε περίπτωση μη καταβολής 

του φόρου 15% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ώστε να μην αποφεύγουν 

οι εξωχώριες εταιρίες την καταβολή του (π.χ. δέσμευση – κατάσχεση του ακινήτου.)   

Όπως και να ’χει, η διεθνής κρίση, τα διογκούμενα ελλείμματα των 

αναπτυγμένων κρατών, τα οποία είναι υποχρεωμένα να δαπανήσουν ακόμη 

μεγαλύτερα ποσά για την έξοδο από την ύφεση, αλλά και η συνεπαγόμενη ανάγκη για 

την αύξηση των φορολογικών εσόδων, θα οδηγήσουν σε ακόμη ισχυρότερες πιέσεις 

εναντίον των φορολογικών παραδείσων. Ήδη έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες, οι 

οποίες ωστόσο, όπως είδαμε, είτε δεν είναι επαρκείς, είτε μπορούν εύκολα να 

παρακαμφθούν. Αυτό που διαφαίνεται ξεκάθαρα είναι πως το ζήτημα μπορεί να 
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αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα σε πολυμερές επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη 

ωστόσο και τα συμφέροντα των ίδιων των φορολογικών παραδείσων, οι οποίοι 

αναμένεται να πληγούν έντονα από την ενδεχόμενη φυγή των υπεράκτιων κεφαλαίων 

(ΣΔΟΕ- 2014). 

Επιπλέον, ενδεικτικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και κάποιους άλλους 

νόμους σχετικά με την λειτουργία των υπεράκτιων εταιριών στην Ελλάδα. Ο νόμος 

89/1967 αφορά την εγκατάσταση ξένων εμποροβιομηχανικών εταιρειών στην 

Ελλάδα, καθώς και τις ειδικές απαλλαγές φόρων και εισαγωγικών δασμών που έχουν 

οι εταιρίες αυτές. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι δραστηριοποιούνται περίπου 231 

αλλοδαπές επιχειρήσεις οι οποίες προσφέρουν σημαντικές θέσεις εργασίες και 

δαπανούν υψηλά ποσά κεφαλαίων στην χώρα μας. Επομένως η παραμονή τους 

θεωρείται επωφελής για την εγχώρια οικονομία, αρκεί να μην υπάρξει για αυτές 

κάποια περαιτέρω αύξηση των φόρων ή των δασμών. Ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε 

από έναν νέο νόμο τον 3427/2005  ο οποίος διεύρυνε την κατηγορία των 

εμποροβιομηχανικών εταιριών που μπορούσαν να εγκατασταθούν στην χώρα μας με 

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

την έδρα τους στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται να εδρεύουν στην ίδια χώρα (Μελάς 

- 2010). 

 4.4.2 Τρόποι Φορολόγησης των Υπεράκτιων Εταιριών στην Ελλάδα  

Η Φορολόγηση των μερισμάτων 

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

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

πραγματοποιείται μόνο σε επίπεδο νομικού προσώπου και μόνο για τα 

πραγματοποιηθέντα κέρδη. Για τις υπεράκτιες εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται 

στην Ελλάδα, ισχύει επίσης το παραπάνω δηλαδή τα διανεμόμενα μερίσματα δεν 

φορολογούνται, όπως συμβαίνει και στις περισσότερες χώρες. Όμως, με τον νόμο 

3697/2008 τα κέρδη τα οποία μοιράζουν οι υπεράκτιες εταιρίες με την μορφή 

μερισμάτων έπαψαν να είναι αφορολόγητα και έτσι παρακρατείτε από αυτά φόρος 

10%, ώστε να εξαντληθεί η υποχρέωση του δικαιούχου για τα εισοδήματα αυτά. 

(Μελάς - 2010) 
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Εισοδήματα από ακίνητα 

 Η υπεράκτια εταιρία έχει την υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση στην 

αρμόδια ΔΟΥ για τα εισοδήματα τα οποία προέρχονται από ακίνητά της στην 

Ελλάδα. Η δήλωση υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον 

νόμιμο πληρεξούσιο της εταιρίας στην Ελλάδα, μέχρι την 20η Μαΐου κάθε έτους. Σε 

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

της στην Ελλάδα πληρώνει ειδικό φόρο από 3% έως 15% ανάλογα με την αγοραία ή 

αντικειμενική αξία του ακινήτου (άρθρο 57, νόμος 3842/2010). Επίσης, φόρο 15% 

επί της αξίας του ακινήτου πληρώνουν εταιρίες που βρίσκονται στην Ελλάδα και που 

ανήκουν σε αλλοδαπές εταιρείες οι οποίες δεν έχουν καμία δραστηριότητα στην χώρα 

της έδρας τους. Επιπλέον, σε περίπτωση που το ακίνητο κατοικείται ή 

χρησιμοποιείται από κάποιο τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε χρήση, το ετήσιο 

εισόδημα από αυτήν την δραστηριότητα προσδιορίζεται τεκμαρτά και δεν πρέπει να 

είναι μικρότερο από το 3,5% της αξίας του ακινήτου. Τέλος, για την μεταβίβαση των 

ακινήτων τα οποία οικοδομήθηκαν έως την 31/12/2005 και αγοράστηκαν με 

συντελεστή 9%-11% , τα ποσοστά μειώθηκαν σε 8% και 10% αντίστοιχα (άρθρο 22, 

νόμος 3842/2010) και ο ΦΠΑ αυξήθηκε από 19% σε 21% (η ισχύς άρχισε από 

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

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

1/1/2006 και έπειτα. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με το άρθρο 18 του νόμου 

3091/2002 η μεταβίβαση ακινήτων από επαχθή αίτια ή για χαριστικούς λόγους, 

εφόσον πραγματοποιηθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση καταβολής του φόρου υπεραξίας. (www.tax heaven.gr) 

Εικονικές συναλλαγές με offshore εταιρείες (υπερτιμολογήσεις/υποτιμολογήσεις) 

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και αυξάνονται οι εισαγωγές  αγαθών στην Ελλάδα από 

κράτη χαμηλού κόστους. Επειδή όμως η αξία εισαγωγής είναι ελάχιστη σε σχέση με 

τη τελική τιμή πώλησής τους, ο δρόμος τιμολόγησής τους συνήθως διαπερνάει 

κάποια offshore εταιρεία εγκατεστημένη σε χώρα με χαμηλό φορολογικό συντελεστή, 

έτσι ώστε τελικά να επιτευχθεί η εμφάνιση μειωμένου κέρδους και χαμηλής 

φορολογικής δαπάνης. Για παράδειγμα, ένα ελληνικό εργοστάσιο αγοράζει πρώτες 

ύλες από τις Η.Π.Α. και συστήνει μια offshore εταιρεία η οποία λειτουργεί «ως 

ενδιάμεση» στην πώληση. Με τον τρόπο αυτό «φουσκώνει» το κόστος αγοράς και 

μειώνει το καθαρό κέρδος στην Ελλάδα, ενώ η offshore εταιρεία, για το κέρδος από 
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αυτήν την εικονική μεσολάβηση, φορολογείται με πολύ μικρό συντελεστή ή ακόμα 

και μηδενικό. Αυτή η περίπτωση ρυθμίζεται από τη διάταξη του άρθρου 23 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013), που ορίζει ότι το σύνολο των 

δαπανών που καταβάλλονται σε offshore εταιρείες δεν εκπίπτουν, εκτός εάν ο 

φορολογούμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές είναι πραγματικές και συνήθεις και 

δεν έχουν σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή, καθώς και τα άρθρα 21 και 22 

του Κώδικα Φορολογίας Διαδικασίας (Ν.4174/2013) σχετικά με τις ενδοομιλικές 

συναλλαγές και την υποχρέωση των εταιρειών να τηρούν φάκελο τεκμηρίωσης και να 

αιτούνται την «προέγκριση της μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης» από την 

αρμόδια φορολογική αρχή. (www.tax law.gr) 

 

Φορολογία των τόκων που καταβάλλονται σε offshore εταιρείες 

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

η οποία δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα δικαιούται 

τόκους από εισοδήματα, τότε παρακρατείτε φόρος από την καταβάλλουσα εταιρία 

29% , για την περίοδο από 01.01.2006 έως 31.12.2006, με ταυτόχρονη υποχρέωση 

υποβολής δήλωσης εισοδήματος. Στη συνέχεια το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σε 40%, 

από την 01.012013 έως σήμερα. Όμως, το ποσοστό αυτό είναι αρκετά υψηλό και για 

τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται μια υπεράκτια εταιρία χώρας με την οποία η Ελλάδα 

έχει συνάψει "σύμβαση αποφυγής διπλής φορολόγησης", ώστε η παρακράτηση του 

φόρου να μειώνεται. (Μελάς - 2010) 

Φορολογία εισοδήματος από μεταβίβαση μετοχών 

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

μεταβιβάζονται από μια εγχώρια ΑΕ παρακρατείτε φόρος 5%, ( 15% με ν.4172/2103) 

ο οποίος προσδιορίζεται σύμφωνα με την τεκμαρτή αξία τους. Εάν η μεταβίβαση 

πραγματοποιηθεί από αλλοδαπό πρόσωπο και ο αγοραστής είναι φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο δεν υπάρχει οφειλή φόρου. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1032/26.1.2015 της 

Γ.Γ.Δ.Ε.  που εμπεριέχει οδηγίες για την φορολογική μεταχείριση από μεταβίβαση 

τίτλων προβλέπεται πως το εισόδημα από τη μεταβίβαση μετοχών, εταιρικών 

μεριδίων κ.λπ. από φυσικά πρόσωπα φορολογείται με συντελεστή 15%, χωρίς να 

απαιτείται, κατά το χρόνο της μεταβίβασης η υποβολή δήλωσης, όπως ίσχυε με τις 

προ ισχύουσες διατάξεις, καθόσον το εν λόγω εισόδημα θα συμπεριληφθεί στην 

ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φυσικού προσώπου και θα φορολογηθεί 

http://www.taxlaw.gr/
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στο τέλος του επόμενου έτους. Αναφορικά με την υπεραξία που αποκτά φυσικό 

πρόσωπο από τη μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά 

απαλλάσσεται της φορολογίας εάν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί πριν την 1/1/2009 ή 

έχουν αποκτηθεί μετά την 1/1/2009 και ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό 

κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό μικρότερο του 5%. Απαλλάσσονται επίσης από 

την φορολογία αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που δεν έχουν τη φορολογική τους 

κατοικία και δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, αλλά και  φυσικά 

πρόσωπα με κατοικία σε χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση 

αποφυγής διπλής φορολόγησης. Σε αυτή τη περίπτωση δεν προκύπτει υποχρέωση 

υποβολής δήλωσης και δεν χρειάζεται το φυσικό πρόσωπο να αποκτήσει ΑΦΜ στην 

Ελλάδα αλλά το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας το οποίο τεκμηριώνει την 

απαλλαγή θα πρέπει να κατατεθεί στο πρόσωπο που θα είναι υπόχρεος να αποδείξει 

τη φορολογική απαλλαγή στις φορολογικές αρχές. (Δ. Σταματόπουλος - Α. 

Καραβοκύρης-2014) 

4.4.3 Υποχρέωση Τήρησης Βιβλίων Και Στοιχείων 

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

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

θεωρούνται επιτηδευματίες. Ως επιτηδευματίας για την εφαρμογή του συγκεκριμένου 

νόμου θεωρείται κάθε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής που δεν έχει 

εγκατάσταση στην Ελλάδα, εφόσον αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα 

επί ακίνητου ή αναγείρει ακίνητο στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 

1024/15.02.2007, από τις 01.01.2007 παύουν να θεωρούνται επιτηδευματίες τα 

αλλοδαπή νομικά πρόσωπα που αποκτούν κυριότητα ή άλλο δικαίωμα επί ακινήτου. 

Επομένως, δεν υποχρεούνται να τηρούν βιβλία υπεράκτιες εταιρίες οι οποίες δεν 

έχουν κάποια άλλη δραστηριότητα στην χώρα μας εκτός από την κατοχή κάποιου 

ακινήτου . Το ως άνω γεγονός ισχύει κα με τον ΚΦΑΣ του 2012 Ν. 4093/2012 όπου 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση απεικόνισης συναλλαγών τα αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα ή οντότητες (π.χ off-shore εταιρείες που είναι κάτοχοι ακινήτων στην 

Ελλάδα) εκτός και αν αναγείρουν ακίνητο ή εκτελούν εργασίες προσθηκών και 

βελτιώσεων σε ήδη υπάρχον ακίνητο (Δ. Σταματόπουλος - Α. Καραβοκύρης-2014). 
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4.4.4 Υποχρέωση Υποβολής Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος 

Σύμφωνα με το άρθρο 68 του νόμου 4172/2013 τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές 

οντότητες έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στην Φορολογική Διοίκηση όλων 

των εισοδημάτων που αποκτούν ακόμα και εάν αυτά απαλλάσσονται του φόρου είτε 

φορολογούνται αυτοτελώς. Επομένως οι ΑΕ, ΕΠΕ, IKE, ΟΕ, ΕΕ, τα μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στα οποία 

περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα που συστήθηκαν στην 

ημεδαπή ή την αλλοδαπή, οι συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, οι κοινωνίες αστικού 

δικαίου, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, οι συμμετοχικές ή 

αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι κοινοπραξίες, οι νομικές 

οντότητες εταιρικές ή μη, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περι-

λαμβάνονται σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις έχουν υποχρέωση δήλωσης ό-

λων των εισοδημάτων που αποκτούν στην Φορολογική Διοίκηση. Προηγούμενη 

σχετική ισχύ με το άρθρο 107 του νόμου 2238/1994 (Δ. Σταματόπουλος - Α. 

Καραβοκύρης-2014). 

 

4.4.5 Η Νομολογία Του Αρείου Πάγου 

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

έχουν έδρα σε αλλοδαπή χώρα, εκτός Ελλάδος, αλλά δραστηριοποιούνται στην 

Ελλάδα και δεν έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία σύστασής τους σε αυτή κρίνονται 

άκυρες. Πιο συγκεκριμένα το Ελληνικό δίκαιο αναφέρει το εξής: «Αν συνεπώς 

διαπιστωθεί ότι η πραγματική έδρα της εταιρίας που φαίνεται ως αλλοδαπή βρίσκεται 

στην Ελλάδα και δεν έχουν τηρηθεί οι ιδρύσεως(συστάσεως και δημοσιότητας) που 

επιτάσσει το Ελληνικό δίκαιο για το συγκεκριμένο εταιρικό τύπο, η εν λόγω εταιρία 

είναι άκυρη και θεωρείται ως της πράγμασι μόνο εταιρία» (Μελάς - 2010). 
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4.4.6 Διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και    

         φοροδιαφυγής  

Βάση του νέου φορολογικού νόμου 4172/2013 ενεργοποιούνται δύο κρίσιμα άρθρα, 

το 65 και 66 που αποσκοπούν στην πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. 

Όπως προκύπτει από τον νέο νόμο 4172/2013, οι επιχειρήσεις που συναλλάσσονται 

με χώρες που αναφέρονται στον κατάλογο των μη συνεργάσιμων κρατών, θα 

πληρώνουν τελικώς περισσότερο φόρο καθώς είτε τα τιμολόγια δεν θα 

αναγνωρίζονται ως δαπάνες (όπως προβλέπεται για τις χώρες του άρθρου 65 του ν. 

4172/2013), είτε τα κέρδη των θυγατρικών ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων στις 

συγκεκριμένες χώρες θα συνυπολογίζονται σε αυτά της ελληνικής «μητρικής» ώστε 

να φορολογηθούν με υψηλότερο συντελεστή (άρθρο 66 του ν. 4172/2013). 

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών θα περιλαμβάνει δύο διαφορετικές «λίστες» 

κατάλογοι χωρών καθώς αυτό προβλέπει και ο σχετικός νόμος. Η πρώτη λίστα θα 

αφορά τις χώρες του άρθρου 65 για τις οποίες η νομοθεσία (βάσει του άρθρου 23 του 

ν. 4172/2013) προβλέπει το εξής: «Δεν εκπίπτει το σύνολο των δαπανών που 

καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι 

φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό 

φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Κ.Φ.Ε., εκτός 

εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και 

συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή 

εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή.  

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν αποκλείει την έκπτωση των δαπανών που 

καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι 

φορολογικός κάτοικος σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον υπάρχει η 

νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και αυτού του 

κράτους μέλους». 

Το άρθρο 65, μας δίνει τις έννοιες για να προσδιορίσει η φορολογική διοίκηση ποιες 

είναι αυτές οι χώρες. ¨Ετσι έχουμε του παρακάτω ορισμούς του σχετικού άρθρου:  

Κράτος για την εφαρμογή του ως άνω νόμου νοείται το κράτος ή η περιοχή 

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

καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης κατά την έννοια του διεθνούς δικαίου. 
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Σύμβαση διοικητικής συνδρομής, για την εφαρμογή του Κ.Φ.Ε. νοείται η διεθνής 

σύμβαση που επιτρέπει την ανταλλαγή όλων των πληροφοριών, που είναι 

απαραίτητες για την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας των συμβαλλόμενων 

μερών. 

Μη συνεργάσιμα κράτη είναι γενικά εκείνα τα κράτη που δεν είναι κράτη - μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάστασή τους σχετικά με τη διαφάνεια και την ανταλλαγή 

των πληροφοριών σε φορολογικά θέματα έχει εξεταστεί από τον Οργανισμό 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και τα οποία δεν έχουν συνάψει 

και δεν εφαρμόζουν με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής στο φορολογικό 

τομέα και δεν έχουν υπογράψει τέτοια σύμβαση διοικητικής συνδρομής με 

τουλάχιστον δώδεκα άλλα κράτη. 

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα θεωρείται ότι υπόκειται σε προνομιακό 

φορολογικό καθεστώς σε κράτος εκτός της Ελλάδος, όταν η φορολογική κατοικία τους 

βρίσκεται σε οποιοδήποτε κράτος, ακόμη και σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, εάν σε αυτό το κράτος δεν υπόκειται σε φορολογία ή, εάν υπόκειται  δεν 

φορολογείται εν τοις πράγμασι, ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική υπόκειται σε 

φόρο επί των κερδών ή των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου ο οποίος φόρος είναι ίσος ή 

κατώτερος από το πενήντα τοις εκατό (50%) το συντελεστή φορολογίας νομικών 

προσώπων και νομικών οντοτήτων που θα οφειλόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, εάν ήταν φορολογικός κάτοικος ή διατηρούσε 

μόνιμη εγκατάσταση κατά την έννοια του άρθρου του Κ.Φ.Ε. στην Ελλάδα. Δηλαδή η 

σύγκριση γίνεται μεταξύ ποσού φόρου σε συνδυασμό με το φορολογικό συντελεστή. 

Επομένως προκειμένου για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο η σύγκριση θα γίνει μεταξύ 

ποσού φόρου σε συνδυασμό με το φορολογικό συντελεστή για να θεωρηθεί ότι 

υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Στην Ελλάδα για τα νομικά 

πρόσωπα με διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ ο φορολογικός συντελεστής είναι 26% 

και επομένως για κέρδη 100.000€ ο φόρος είναι 26.000 ευρώ . Σε άλλο κράτος της 

Ε.Ε. ο φορολογικός συντελεστής για νομικά πρόσωπα είναι 12,5% και επομένως για 

κέρδη 100.000€ ο φόρος θα είναι 12.500€. Στην προκειμένη περίπτωση ο φόρος 12.500€ 

που προκύπτει από τον φορολογικό συντελεστή 12,5% είναι μικρότερος του 50% του 

φόρου στην Ελλάδα 13.000 (26.000€ X 50% = 13.000€) που προκύπτει από το 

φορολογικό συντελεστή 26% και επομένως το νομικό πρόσωπο είναι σε κράτος με 

προνομιακό φορολογικό καθεστώς. 

Επισημαίνεται, ότι σε κάθε περίπτωση, η σύγκριση θα πρέπει να γίνεται μεταξύ 
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των συντελεστών φορολογίας που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία και τη νομο- 

θεσία του άλλου κράτους και όχι με βάση τους πραγματικούς συντελεστές φορολογίας 

που προκύπτουν μετά την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας της κάθε χώρας 

(μεταφορά ζημιών παρελθουσών χρήσεων, σχηματισμός αφορολόγητων αποθεματικών, 

κ.λπ.). 

Τα κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς καθορίζονται με 

απόφαση του υπουργού Οικονομικών βάση των παραγράφων 6, και 7 του άρθρου 65 

του ν 4172/2013 και περιλαμβάνονται σε κατάλογο που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. Ο κατάλογος δημοσιεύεται τον Ιανουάριο κάθε έτους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΚΦΕ για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχει-

ρηματική δραστηριότητα οι επιτηδευματίες εκπίπτουν όλες τις δαπάνες τους σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό. Με τις διατάξεις του άρθρου 23 περ. γ' του ίδιου 

κώδικα δεν εκπίπτει το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη 

συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς εκτός εάν ο φο-

ρολογούμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις 

συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή 

κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή. Επομένως παρέχεται η 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν συναλλαγές με εταιρίες που έχουν 

την έδρα τους σε κράτη μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, να 

αποδείξουν την ύπαρξη πραγματικής και συνήθους συναλλαγής, προκειμένου να 

αναγνωρισθούν οι σχετικές δαπάνες τους (μαχητό τεκμήριο). 

Για την απόδειξη του μαχητού αυτού τεκμηρίου, θα πρέπει ο φορολογικός έλεγχος να 

λαμβάνει υπόψη του στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι η συναλλαγή πραγματικά 

έχει λάβει χώρα και ότι έχει αποφέρει πραγματικό οικονομικό όφελος στην ελεγχόμενη 

επιχείρηση που πραγματοποίησε τις σχετικές δαπάνες (αγορές, παροχή υπηρεσιών, 

κ.λπ.), λαμβάνοντας ιδιαίτερα στοιχεία όπως, η ύπαρξη εμπορικής συμφωνίας ή 

σύμβασης έργου με την αλλοδαπή , η καταβολή του τιμήματος αγοράς (τιμολόγια και 

τραπεζικά εμβάσματα), η πραγματική μεταφορά και λήψη των αγαθών (τελωνειακό 

έγγραφα) ή την πραγματική παροχή των υπηρεσιών (πρωτόκολλο ολοκλήρωσης και 

παράδοση του έργου», η αλλοδαπή εταιρία να πραγματοποιεί ουσιαστική 

επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη, και  η 

δαπάνη να πραγματοποιείται για το συμφέρον της επιχείρησης (παραγωγική) ή  κατά τις 

συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της (Δ. Σταματόπουλος - Α. Καραβοκύρης-2014). 
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Με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ΚΦΕ (Ν. 4172/2013 ) προσαρμόστηκε η 

εσωτερική φορολογική νομοθεσία στις υποδείξεις/οδηγίες του Ψηφίσματος του 

Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2010 για το συντονισμό των κανόνων περί 

ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιριών (ΕΑΕ) και περί υποκεφαλαιοποίησης εντός της 

ΕΕ (2010/C 156/01) αλλά και της Ανακοίνωσης της Επιτροπής (COM(2007) 

785), με την οποία συστήνεται η εφαρμογή κανόνων κατά των καταχρήσεων στον 

τομέα της άμεσης φορολογίας εντός της ΕΕ και όσον αφορά τρίτες χώρες με 

Κανόνες για τις ΕΑΕ. Συγκεκριμένα, εισήχθησαν για πρώτη φορά στο εσωτερικό 

μας δίκαιο κανόνες για την αποτροπή της φοροαποφυγής των ημεδαπών 

εταιρειών μέσω της μεταφοράς των εσόδων τους σε θυγατρικές που βρίσκονται 

σε χώρες με χαμηλή φορολογία. 

Βάση των ανωτέρων το άρθρο 66 του νόμου 4172/2013 ορίζει, ότι στο φορολογητέο 

εισόδημα του φορολογούμενου περιλαμβάνονται και τα μη διανεμηθέντα κέρδη 

νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι φορολογικός κάτοικος άλλης 

χώρας, στο οποίο ο φορολογούμενος είτε μόνος του είτε μαζί με τα συνδεδεμένα 

με αυτόν πρόσωπα συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα 

ψήφου ή στα κέρδη τους, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

1. η εν λόγω συμμετοχή να ανέρχεται σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις 

εκατό (50%),  

2. το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα να είναι φορολογικός κάτοικος 

σε μη συνεργάσιμο κράτος ή σε κράτος με προνομιακό φορολογικό 

καθεστώς,  

3. άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού εισοδήματος προ φόρων 

που πραγματοποιεί το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα να 

προέρχεται από ένα ή περισσότερα από τα εισοδήματα της παραγράφου 3 

του εν λόγω άρθρου 66 

4. το νομικό πρόσωπο να μην είναι εταιρεία, της οποίας η κύρια κατηγορία 

μετοχών αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου με αριθμό ΠΟΛ. 1076/17.3.2014, οι 

διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται 

από την 1.1.2014 και μετά, ήτοι για τα μη διανεμηθέντα κέρδη αλλοδαπών 

ελεγχόμενων εταιρειών που προκύπτουν από την ημερομηνία αυτή και μετά και 
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ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνουν τα μη διανεμηθέντα κέρδη παρελθουσών 

χρήσεων των εταιρειών αυτών. (Δ. Σταματόπουλος - Α. Καραβοκύρης-2014). 

 

4.4.7 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 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, εκτός αν 

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

υποκατάστημα. 

Οι υπεράκτιες δικαιοδοσίες διακρίνονται κατά κύριο λόγο σε αυτές που 
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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 προγραμματισμού, 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 εταιρεία συμφερόντων του, να επιτύχει τη διενέργεια 

συναλλαγών με χώρες που συνδέονται με το κράτος των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του με Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, ελαχιστοποιώντας 

έτσι ουσιαστικά τη φορολόγηση των δια- κινούμενων κεφαλαίων του. 

Η Ελλάδα έχει συμπεριλάβει στη φορολογική της νομοθεσία τις 

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

και διατάξεις, οι οποίες περιορίζουν τη διπλή φορολογία. Επιπλέον έχει συνάψει 

συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας με πολλές χώρες. 

(www.taxheaven.gr) 

 

 

4.4.8 Διεθνείς Φορείς Που Συμβάλλουν στην Καταπολέμηση της  

         Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες 

 

Οι Διεθνείς φορείς που μπορούν να συμβάλλουν στην όσο το δυνατό καταπολέμηση 

του φαινομένου της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και του 

ξεπλύματος μαύρου χρήματος είναι οι εξής: 

ΟΟΣΑ: Ο Ο.Ο.Σ.Α  (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), 

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

για την ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων δυσχερών φορολογικών πολιτικών που 

οδηγούν πολλούς επιχειρηματίες σε παράνομες δραστηριότητες προ κειμένου να 

φοροδιαφύγουν. 

F.A.T.F.: Η επιτροπή δράσης F A.T.F. (Financial Action Task Force on 

Money Laundering), δημιουργήθηκε στο Παρίσι το 1989 και μέλη της είναι οι 

http://www.taxheaven.gr/
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ισχυρότερες οικονομικά χώρες του κόσμου. Στόχος της επιτροπής δράσης είναι η 

καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Για τον λόγο αυτό, η επιτροπή έχει δημιουργήσει έναν κατάλογο αποτελούμενο από 

40 συστάσεις για την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού, οι οποίες δεν θα 

αναφερθούν γιατί κρίνεται ότι δεν άπτονται των στόχων της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας. Το 2000 η επιτροπή έκανε μια προσπάθεια αξιολόγησης 47 χωρών 

προκειμένου να εξεταστεί η το επίπεδο αποτελεσματικότητας των κανόνων που 

εφαρμόζουν για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Το έργο 

αυτό είναι πολύ σπουδαίο γιατί μέσα από συνεχείς αξιολογήσεις των χωρών, 

βελτιώνονται οι κανόνες και οι αρχές που εφαρμόζουν και έτσι το φαινόμενο μπορεί 

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

ξεκίνησε αγώνα για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

E.F.S.F: To E.F.S.F (European Financial Stability Facility), (Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), είναι ένα όργανο ειδικού σκοπού που 

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

διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας στην Ευρωζώνη. Αποστολή του, ανάμεσα 

στις πολλές αρμοδιότητες που έχει, είναι και η μελέτη της επίδρασης που έχουν 

υπεράκτιες εταιρίες στην σταθερότητα του οικονομικού συστήματος. Το έργο και οι 

συνεχείς έρευνες του συγκεκριμένου οργάνου, έδειξαν ότι η ύπαρξη των υπεράκτιων 

κέντρων δεν αποτελεί ζημιογόνο παράγοντα για τις οικονομίες, αρκεί να υπάρχει 

σχετικώς έλεγχος από τις εποπτικές αρχές. 

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

οργανισμός εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, ο οποίος έχει ως στόχο να προστατέψει 

τις χώρες από φαινόμενα όπως αυτό της τρομοκρατίας, της διακίνησης ναρκωτικών 

και άλλα. Για τον λόγο αυτό μάχεται ενάντια των χωρών που προστατεύουν τα 

χρήματα και την ανωνυμία ατόμων που σχετίζονται με τέτοιου είδους παράνομες 

δραστηριότητες. 

Επιτροπή της Βασιλείας: Η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική 

Εποπτεία ιδρύθηκε το 1974 με τη συμμετοχή 13 χωρών. Η Επιτροπή μέσα από την 

λειτουργία της προτείνει βέλτιστες πρακτικές, με την προσδοκία ότι οι επιμέρους 

εποπτικές αρχές θα λάβουν μέτρα για την εφαρμογή τους μέσω των θεσμικών 

κανόνων. Επίσης, μέσα από τις εκθέσεις της προτείνει τρόπους για την αντιμετώπιση 

της νομιμοποίησης εσόδων, τα οποία περνούν μέσα από το χρηματοπιστωτικό 

σύστημα. Μάλιστα, η εν λόγω επιτροπή προτείνει έναν κώδικα συμπεριφοράς όσων 
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αφορά το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ο οποίος θα απαλλάξει τις τράπεζες από το 

στίγμα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Ο κώδικας αυτός αφορά τα ακόλουθα 

θέματα: 

Οι τράπεζες είναι απαραίτητο να ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες, ώστε να 

επαληθεύουν την ταυτότητα των πελατών τους. 

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

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

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

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

σταματά οποιαδήποτε ενέργεια και αν κάνει. 

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

ένας πελάτης προέρχονται από παράνομες ή εγκληματικές δραστηριότητες, οφείλουν 

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

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

αυτής. 

Πρέπει να επιβληθούν στις τράπεζες πρόσθετοι κανόνες εσωτερικού ελέγχου και 

εποπτείας. 

Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι το 

συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004, έδωσε στην δημοσιότητα τα ονόματα 

των ατόμων τα οποία συνδέονται με τρομοκρατικές ενέργειες, έτσι ώστε τα κράτη και 

οι τράπεζες να διαθέτουν μηχανισμούς παρακολούθησης και σε περίπτωση που 

διαπιστώσουν κάποια περίεργη κίνηση να είναι σε θέση και να την αντιληφθούν αλλά 

και να λάβουν άμεσα τα κατάλληλα μέτρα (www.economist.com). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο 

ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΜΕΣΩΝ 

ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

5.1 Το μεγάλο πρόβλημα της υπερτιμολόγησης (transfer pricing)   

      μέσω offshore εταιριών και εταιριών Αντιπροσώπευσης   

      προμήθειας (nominee) 

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

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

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

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

συντελεστή (Βουλγαρία ή Κυπριακή εταιρεία Διεθνών Δραστηριοτήτων), έτσι ώστε 

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

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

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

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

θα έπρεπε να φορολογηθούμε).  

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

Ένωσης αναγκάστηκε να αποποιηθεί του οφέλους που αποκόμιζε από την 

εγκατάσταση των υπεράκτιων εταιρειών. Αμέσως όμως μετά μείωσε τον φορολογικό 

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

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

η Κύπρος έχει διαφοροποιηθεί από άλλα χρηματοοικονομικά κέντρα, έχοντας 

παράλληλα συνάψει και ένα μεγάλο δίκτυο συμβάσεων για την αποφυγή διπλής 

φορολογίας. Δεν συμπεριλαμβάνεται στους "φορολογικούς παράδεισους" ή τις "μη 

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

Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσμα πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες να το εκμεταλλευτούν  με σκοπό να 

μειώσουν τα προς φορολόγηση κέρδη τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα διάρθρωσης 

NOMINEE Κυπριακής εταιρείας  ακολουθεί κατωτέρω:  
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(Σ.Δ.Ο.Ε. – 2014) 

Αυτή η διάρθρωση είναι πολύ δημοφιλής και χρησιμοποιείται για 

περισσότερο από μία δεκαετία από επιχειρηματίες που θέλουν να συνδυάσουν το 

«Ευρωπαϊκό πρόσωπο» της Κύπρου με φορολογία χαμηλότερη του 10%.   

Σε αυτή τη διάρθρωση ο κύριος συμβαλλόμενος («principal» ή «P») είναι 

συνήθως μία offshore ( «offshore» συστημένη στις Σεϋχέλλες ή αλλού). Η offshore 

αναθέτει μέσω μιας σύμβασης εκπροσώπησης-αντιπροσώπευσης («nominee - agency 

agreement») σε μία Κυπριακή εταιρεία την εκπροσώπηση της παγκοσμίως (εκτός 

Κύπρου) για πάσης φύσεως συναλλαγές (αγορές, πωλήσεις, πληρωμές, εισπράξεις 

κ.α.). Κατ’ αυτό τον τρόπο η Κυπριακή εταιρεία συναλλάσσεται στο όνομά της αλλά 

για λογαριασμό της «offshore».   



55 
 

 Για αυτές τις υπηρεσίες (υπηρεσίες εκπροσώπησης - αντιπροσώπευσης προς την 

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

Αυτή η προμήθεια και μόνο φορολογείται στην Κύπρο. Τα υπόλοιπα κέρδη 

φορολογούνται στα βιβλία της «offshore» (συνήθως με πολύ χαμηλότερους 

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

διάρθρωσης είναι σε επίπεδα κατά πολύ χαμηλότερα του 10%.  

Οι φορολογικές αρχές της Ελλάδος είναι ιδιαίτερα δύσκολο να 

αντιμετωπίσουν το φαινόμενο αυτό επειδή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία θα 

πρέπει να αποδειχθεί σχέση κεφαλαίου ή φορέων (εταίρων – μετόχων) μεταξύ της 

υπεράκτιας και της ελληνικής εταιρείας. Η μεν σχέση κεφαλαίου  αποδεικνύεται 

δύσκολα επειδή θα ήταν αφελές η ημεδαπή εταιρεία να συμμετάσχει στο κεφάλαιο 

της υπεράκτιας, η δε σχέση συμμετοχής των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων και 

στις δύο εταιρείες μπορεί να  προστατευτεί με την σύσταση εμπιστευμάτων (trusts).  

Πως εξασφαλίζεται η Ανωνυμία και ποια είναι η έννοια του εμπιστεύματος 

(TRUST) 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση που απαιτείται ανωνυμία, οι 

εμπιστευματοδόχες εταιρείες στην Κύπρο μπορούν να κατέχουν τις μετοχές, άνευ 

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

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

Κεντρική Τράπεζα για να κατέχει μετοχές σε εμπίστευμα εκ μέρους των πραγματικών 

δικαιούχων.  

Σε μερικές περιπτώσεις, επιχειρηματικοί λόγοι καθιστούν επιτακτική την 

ανάγκη διατήρησης της ανωνυμίας των φυσικών ή νομικών προσώπων που 

συμμετέχουν σε ένα επιχειρηματικό φορέα (εταιρεία). Δεδομένου ότι οι μετοχές των 

κυπριακών "μη δημοσίων" εταιρειών είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, η επιζητούμενη 

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

έννοια του εμπιστεύματος, αν και ανύπαρκτη στο ελληνικό δίκαιο, είναι πλήρως 

αναγνωρισμένη κα ευρύτατα διαδεδομένη στο αγγλοσαξονικό δίκαιο με τους σαφείς 

και αυστηρούς κανόνες που την διέπουν.  

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

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

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

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

δεν είναι γνωστή στους τρίτους και ο εντολοδόχος παρουσιάζεται ως να κατέχει 
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περιουσιακά στοιχεία ή να διενεργεί πράξεις για ίδιο λογαριασμό, ενώ στην ουσία τα 

κατέχει και τις διενεργεί για λογαριασμό και προς όφελος του εντολέα του, προς τον 

οποίο έχει υποχρέωση απόδοσης λογαριασμού.  

Τα εμπιστεύματα αυτά (trusts) αναγνωρίζονται από την Νομοθεσία της 

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

εμπιστευματοδόχος (που συνήθως είναι εταιρείες των λογιστών της εταιρείας στην 

Κύπρο) παρουσιάζονται ως μέτοχοι της εταιρείας. Η παροχή υπηρεσιών 

εμπιστευματοδόχου (trustee) συνεπάγεται, φυσικά την καταβολή κάποιας 

επαγγελματικής αμοιβής η οποία συναρτάται από τον όγκο της επιτελούμενης 

εργασίας αλλά, στην πράξη, δεν συνθέτει ουσιαστική οικονομική επιβάρυνση.   

  Ο διαχειριστής ασκεί πλήρη οικονομικό έλεγχο στα περιουσιακά στοιχεία του 

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

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

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

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

(ταυτοπροσωπία δικαιούχου και διαθέτη).   

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

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

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

αφού χρησιμοποιήθηκε από πολλούς επιχειρηματίες ως εργαλείο «μυστικής» 

εξαγοράς του ανταγωνισμού, που δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει η αντιμονοπωλιακή 

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

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

Αναλύοντας τους τρόπους λειτουργίας ενός trust, εύκολα θα μπορέσουν να 

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

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

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

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

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

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

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

εγκατεστημένες οι μητρικές εταιρείες των trust, διότι εμπλέκονται σε πλήθος 

αμφισβητούμενων συναλλαγών και διαφυγόντων κερδών. Το διεθνές εμπορικό και 

φορολογικό νομοθετικό πλαίσιο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί 
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επαρκές, για να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις δραστηριότητες των συγκεκριμένων 

νομικών προσώπων.  

Δύσκολα μπορεί όμως να προστατευθεί η ελληνική πολιτεία από την 

φοροδιαφυγή που πραγματοποιείται μέσω αυτών των επιχειρηματικών σχημάτων 

επειδή η εμφανιζόμενη κυπριακή εταιρεία απολαμβάνει της αξιοπιστίας της 

επιχείρησης της Ευρωπαϊκής ένωσης. Ακριβώς τα ίδιο πρόβλημα υφίσταται και με τις 

Βρετανικές εταιρείες προμήθειας, οι οποίες στην ουσία είναι υποκρυπτόμενες 

υπεράκτιες επιχειρήσεις. Αποτελούν αντιπροσώπους υπεράκτιων εταιρειών των 

οποίων τα κέρδη προκύπτουν τεκμαρτά επί του κύκλου εργασιών με έναν συντελεστή 

συνήθως 5%, αφού αφαιρεθούν οι δαπάνες. Ο φορολογικός συντελεστής σε σχέση με 

τον εθνικό είναι ελάχιστος (Σ.Δ.Ο.Ε.- 2014). 

5.2 Οι ενδοομιλικές συναλλαγές ως μέσο μεταφοράς αφορολογήτων    

      Κεφαλαίων 

 
Υπάρχουν ήδη δύο νομοθετήματα τα οποία ρυθμίζουν το πλαίσιο τεκμηρίωσης των 

ενδοομιλικών συναλλαγών. Πέρα από το ζήτημα της επικάλυψης, το οποίο 

πραγματικά υφίσταται και το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαριστεί, καθώς το νομοθέτημα 

του (τέως) Υπουργείου Ανάπτυξης επιβάλλει υποχρέωση τεκμηρίωσης από τη χρήση 

2008 και εξής, ενώ του Υπουργείου Οικονομικών από τη χρήση 2010 και εξής (με 

αποτέλεσμα από τη χρήση 2010 να υπάρχει η ίδια υποχρέωση για τον ίδιο λόγο για 

δύο διαφορετικούς φορείς με ελαφρά διαφοροποιημένες επιμέρους υποχρεώσεις!), η 

ουσία είναι η εκπαίδευση των ελεγχόντων. Υπάρχουν δύο νόμοι για τις ενδοομιλικές 

συναλλαγές Ν.3728/2008 του Υπ. Ανάπτυξης και ο πιο πρόσφατος Ν.3775/2009 του 

Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Δ.Ο.Ε.- 2014).  
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5.3  Παραδείγματα από ελέγχους που έχουν διεξάγει οι Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και σχηματικές απεικονίσεις 

για την χρησιμοποίηση των offshore εταιριών  

1ο Παράδειγμα: Αγορά Ιατρικών ειδών από προμηθεύτρια χώρα της Ε.Ε. σε κρατικό 

Νοσοκομείο. 

Ελληνική εταιρία προμηθεύει κρατικά νοσοκομεία με ιατρικά είδη. Παράλληλα 

συστήνει ένα κύκλωμα, όπου με τριγωνικές πωλήσεις μέσω εταιρίας εκπροσώπησης 

και εταιρίας Offshore, υπερτιμολογεί τα ιατρικά είδη. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να 

χρεώνει το ελληνικό δημόσιο και τα ποσά της υπερτιμολόγησης από αυτή την 

διαδικασία, μέσω των ενδιάμεσων εταιριών ιδιοκτησίας του Έλληνα προμηθευτή να 

καταλήγουν στον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό.   

Οι αναφερόμενοι – εμπλεκόμενοι στο παράδειγμα που παραθέτουμε είναι οι 

ακόλουθοι:  

Α) Η Εταιρία Α Χώρας της Ε.Ε. που είναι ο Αρχικός Προμηθευτής των ιατρικών 

ειδών.   

Β) Η Εταιρία  Εκπροσώπησης B που ιδρύθηκε σε χώρα με ευνοϊκό φορολογικό 

καθεστώς (Ενδιάμεσος) δημιούργημα της Ελληνικής Εταιρίας.  

Γ) Η Εταιρία Offshore Γ με έδρα τον Παναμά δημιούργημα της Ελληνικής.  

Δ)Η Ελληνική Εταιρία  Δ -  που είναι ο Τελικός Προμηθευτής των ιατρικών ειδών 

στο ελληνικό δημόσιο (νοσοκομεία) και ο πραγματικός ιδιοκτήτης των εταιριών Β 

και Γ.  

Ε) Ελληνικό  Δημόσιο – Νοσοκομείο Ε.  
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Συνοπτικά αναφέρουμε πως :  

1) ο αρχικός προμηθευτής Α αποστέλλει τα εμπορεύματα στην ελληνική 

επιχείρηση με τριγωνική πώληση, εκδίδοντας της δελτίο αποστολής.  

   

2) Ο αρχικός προμηθευτής A εκδίδει τιμολόγια αγορών προς  την Εταιρεία 

Εκπροσώπησης B της χώρας με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, στην 

πραγματική τους αξία 800.000,00€.   

 

3) Η Εταιρία Εκπροσώπησης Γ εκδίδει τιμολόγια πώλησης  

800.000,00€ των εμπορευμάτων του αρχικού προμηθευτή προς την Ελλάδα σε 

πολλαπλάσια αξία (υπερτιμολόγηση), μειώνοντας τα φορολογητέα κέρδη 

της ελληνικής επιχείρησης.  

  

4) Η Ελληνική Εταιρία Δ λαμβάνει τιμολόγια για τα εμπορεύματα του 

αρχικού προμηθευτή Α από την Εταιρεία Εκπροσώπησης Γ της χώρας με 

ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, υπερτιμολογημένα. Ακολούθως αποστέλλει 

τα εμπορεύματα, στο Ελληνικό Δημόσιο σε αξία 5.000.000,00€ , που είναι  

πολλαπλάσια σε σχέση με την αρχική τιμολόγηση του αρχικού προμηθευτή .   

   

5) Το Ν.Π.Δ.Δ. Ε, λαμβάνει τα εμπορεύματα από την Ελληνική Επιχείρηση Δ 

η οποία μέσω του παραπάνω κυκλώματος τα έχει υπερτιμολογήσει, 

υπερχρεώνοντας  το Ελληνικό Δημόσιο με ποσό 4.200.000,00€ 

(υπερτιμολόγηση 5.000.000,00€ - πραγματικό κόστος εμπορευμάτων 

800.000,00€ = ποσό υπερτιμολόγησης 200.000,00€).    

 

   

   Παρακάτω ακολουθεί η σχηματική απεικόνιση:     
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(Σ.Δ.Ο.Ε.- 2014) 

 

Το ποσό της υπερτιμολόγησης ανέρχεται σε 5.000.000,00€ και κατανεμήθηκε ως 

εξής: α) 200.000,00€ φορολογήθηκε ως κέρδος του Έλληνα προμηθευτή στην 

Ελλάδα, β) 4.800.000,00€ εμβάστηκαν από τον Έλληνα προμηθευτή στην εταιρία 

εκπροσώπησης, γ) από την εταιρία εκπροσώπησης εμβάστηκαν 800.000,00€ στον 

αρχικό προμηθευτή και 4.000.000,00€ στην Offshore εταιρία ιδιοκτησίας του Έλληνα 

προμηθευτή.  

Η κίνηση του χρήματος είχε την παρακάτω ροή:  

1) Μετά την υπερτιμολόγηση από τον Έλληνα προμηθευτή εξοφλείται το ποσό 

που οφείλει ο φορέας του Ελληνικού Δημοσίου Ε, στο ποσό των  5.000.000,00 €, 

μεταφέροντας τα στον τραπεζικό λογαριασμό του Έλληνα προμηθευτή.  
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2) Ο Έλληνας Προμηθευτής Δ αποστέλλει έμβασμα 4.800.000,00€ στην Εταιρία 

Εκπροσώπησης Β, ώστε να εξοφλήσει τα τιμολόγια της τριγωνικής πώλησης, 

που παρέλαβε από την επιχείρηση της χώρας με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.   

  

3) Η Εταιρία Εκπροσώπησης Β αποστέλλει έμβασμα στον Αρχικό Προμηθευτή 

Α για να του εξοφλήσει το τιμολόγιο της τριγωνικής πώλησης με την πραγματική 

αξία των 800.000,00€.  

  

  

4) Η Εταιρία Εκπροσώπησης Β αποστέλλει έμβασμα στην εξωχώρια εταιρία για 

να της εξοφλήσει το εικονικό τιμολόγιο προμήθειας με αξία των 4.000.000,00€ .   

  

5) Ο Έλληνας ιδιοκτήτης Δ της εξωχώριας εταιρίας Γ, κάνει ανάληψη του 

αφορολογήτου ποσού από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας του 

συνολικής αξίας 4.000.000,00€         
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(Σ.Δ.Ο.Ε.- 2014) 

 

2ο  Παράδειγμα : Αγορά με δημόσιο διαγωνισμό τηλεπικοινωνιακού υλικού με 

λογισμικό, από επιχείρηση χώρας της ευρωπαϊκής ένωσης. 

Δύο Ν.Π.Δ.Δ. ύστερα από δημόσιο διαγωνισμό προχώρησαν στην αγορά 

τηλεπικοινωνιακού υλικού με το αντίστοιχο λογισμικό, προκειμένου να καλύψουν 

υπηρεσιακές τους ανάγκες. Μετά την επιλογή της ελληνικής επιχείρησης που 

λειτούργησε ως αντιπρόσωπος της ευρωπαϊκής προμηθεύτριας εταιρίας, στήθηκε ένα 

κύκλωμα προκειμένου ή αξία των εμπορευμάτων να υπερτιμολογηθεί. Την διαφορά 

της υπεραξίας όπως θα δείξουμε και παρακάτω την καρπώθηκε ο ιδιοκτήτης της 

ελληνικής επιχείρησης, χωρίς να αποκλείεται, αφού αυτός επιλέχθηκε από την 

ευρωπαϊκή προμηθεύτρια να ενήργησε για λογαριασμό της με την ανάλογη αμοιβή.  
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Οι αναφερόμενοι – εμπλεκόμενοι στο παράδειγμα που παραθέτουμε είναι οι 

ακόλουθοι:  

Α) Η Εταιρία Α Χώρας της Ε.Ε. που είναι ο Αρχικός Προμηθευτής του 

τηλεπικοινωνιακού μηχανολογικού εξοπλισμού.   

Β) Η Εταιρία  Εκπροσώπησης B που ιδρύθηκε σε χώρα  με ευνοϊκό φορολογικό 

καθεστώς (Ενδιάμεσος) δημιούργημα της Ελληνικής Εταιρίας.  

Γ) Η Εταιρία Offshore Γ με έδρα τον Παναμά δημιούργημα της Ελληνικής Δ.  

Δ)Η Ελληνική Εταιρία Δ - που είναι ο Τελικός Προμηθευτής του 

τηλεπικοινωνιακού μηχανολογικού εξοπλισμού στο ελληνικό δημόσιο (Ν.Π.Δ.Δ.) 

και ο πραγματικός ιδιοκτήτης των εταιριών Β και Γ.  

Ε) Ελληνικό  Δημόσιο – δύο Ν.Π.Δ.Δ..  

 Συγκεκριμένα η ακολουθία των γεγονότων έχει ως εξής:  

1) Ο Αρχικός Προμηθευτής Α τιμολογεί την Ελληνική Εταιρία Δ για τον 

τηλεπικοινωνιακό μηχανολογικό εξοπλισμό με δύο τιμολόγια :    

500.000,00€ + 400.000,00€   =   900.000,00€  

  

2) Στην συνέχεια και καθ’ υπόδειξη του Έλληνα ιδιοκτήτη της ελληνικής εταιρίας 

Δ o Αρχικός Προμηθευτής Α τιμολογεί την Εταιρία Εκπροσώπησης Β για το 

λογισμικό, με δύο Τ.Π.Υ. αξίας :1.500.000,00€ + 1.200.000,00€ = 2.700.000,00€. 

Η συνολική τιμολόγηση της ευρωπαϊκής προμηθεύτριας εταιρίας Α ανήλθε σε 

3.600.000,00€. (900.000,00€ + 2.700.000,00)    

 

3) Η Εταιρία Εκπροσώπησης Β τιμολογεί για το ίδιο λογισμικό την  

Ελληνική Εταιρία Δ με δύο τιμολόγια : 3.500.000,00€ (αρχικό 500.00,00€)+ 

3.800.000,00€ (αρχικό 1.200.00,00€) = 7.300.000,00€  υπερτιμολογώντας το 

λογισμικό κατά 2.000.000,00€ και 600.000,00€ αντίστοιχα.  

  

 4) Η Offshore Γ τιμολογεί την Εταιρία Εκπροσώπησης Β με προμήθειες 

προκειμένου να της δημιουργήσει έξοδα παρότι αυτή έχει έδρα σε χώρα με 

ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς με δύο Τ.Π.Υ. αξίας :1.200.000,00€ + 

2.500.000,00€ = 3.700.000,00€  
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 5) Η Ελληνική εταιρία Δ τιμολογεί το Ν.Π.Δ.Δ. Ε1 με δύο τιμολόγια                 

1.500.000,00€ (τεχνολογικός εξοπλισμός) + 3.000.000,00€(λογισμικό)  = 

4.500.000,00€ και επίσης τιμολογεί το Ν.Π.Δ.Δ. Ε2 με δύο τιμολόγια :                    

1.500.000,00€ (τεχνολογικός εξοπλισμός)  + 2.500.000,00€(λογισμικό)   = 

4.000.000,00€.  

Συνολική αξία τιμολόγησης Ελληνικού Δημοσίου :   

4.500.000,00€ +  4.000.000,00€ = 8.500.000,00€. Η διαφορά μεταξύ 

υπερτιμολόγησης και πραγματικής αξίας είναι 8.500.000,00€. - 3.600.000,00€. = 

4.900.000,00€  

  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στο ένα Ν.ΠΔ.Δ. εκδίδει για τον εξοπλισμό 

τιμολόγιο αξίας 1.500.000,00€ υπερτιμολογημένο κατά 1.000.000,00€ και για το 

λογισμικό τιμολόγιο αξίας 3.000.000,00€ υπερτιμολογημένο κατά 1.500.000,00€  . 

Στο άλλο Ν.Π.Δ.Δ. εκδίδει για τον εξοπλισμό τιμολόγιο αξίας 1.500.000,00€ 

υπερτιμολογημένο κατά 1.100.000,00€ και για το λογισμικό τιμολόγιο αξίας 

2.500.000,00€ υπερτιμολογημένο κατά 1.300.000,00€.  

  

Το συνολικό ποσό της υπερτιμολόγησης ανέρχεται στα 4.900.000,00€, το οποίο 

κατανεμήθηκε ως εξής:     

α) 300.000,00€ ως καθαρό κέρδος της ελληνικής επιχείρησης που φορολογήθηκε 

στην Ελλάδα (Έσοδα : 8.500.000,00 - Έξοδα  

8.200.000,00 = Κέρδη 300.000,00€),  

β) 900.000,00€ ως καθαρό κέρδος της επιχείρησης εκπροσώπησης ιδιοκτησίας του 

Έλληνα, που φορολογήθηκε στην χώρα με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς (Έσοδα : 

7.300.000,00€ - Έξοδα  

6.400.000,00€ = Κέρδη 900.000,00€)   

γ) 3.700.000,00€ που μεταφέρθηκε στην Offshore εταιρία Γ με έδρα τον Παναμά 

ιδιοκτησίας του Έλληνα προκειμένου να μην φορολογηθεί (βλέπε περίπτωση 4).    

 

(Σ.Δ.Ο.Ε.- 2014) 
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2ο Παράδειγμα: Σχηματική απεικόνηση διακίνησης εμπορευμάτων και 

φορολογικών στοιχείων με σκοπό την υπερ τιμολόγιση του ελληνικού δημοσίου. 

 

 

 

 

 

(Σ.Δ.Ο.Ε.- 2014) 
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3ο Παράδειγμα: Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού από προμηθεύτρια χώρα της 

ευρωπαϊκής ένωσης, που σχετίζεται με επιδότηση 50% από το ελληνικό δημόσιο.  

Ελληνική βιομηχανία αγόρασε μηχανολογικό εξοπλισμό από προμηθεύτρια εταιρία 

της ευρωπαϊκής ένωσης για το κόστος της οποίας πήρε επιδότηση από το ελληνικό 

δημόσιο στο 50% της αξίας αγοράς. Για τον λόγο αυτό ο μεγαλομέτοχος της 

ελληνικής βιομηχανίας έστησε ένα κύκλωμα προκειμένου να λάβει τον ως άνω 

εξοπλισμό σε πολλαπλάσια αξία από την πραγματική. Προφανής του σκοπός ήταν να 

λάβει μεγαλύτερη επιδότηση, που θα κάλυπτε την συμμετοχή της εταιρίας του στην 

αγορά του εξοπλισμού καθώς και να εμβάσει ποσά στους προσωπικούς λογαριασμούς 

του ίδιου και των υπολοίπων φυσικών προσώπων που συμμετείχαν στο κύκλωμα.  

Οι αναφερόμενοι – εμπλεκόμενοι στο παράδειγμα που παραθέτουμε είναι οι 

ακόλουθοι:  

1) Η Ελληνική βιομηχανία “Ω” που αγόρασε τον μηχανολογικό εξοπλισμό, πήρε την 

σχετική επιδότηση από το δημόσιο, εξαγόρασε την ομοειδή επιχείρηση Ι και είχε ως 

μετόχους τους Ω1, Ω2 και Ω3.    

2) Η αρχική προμηθεύτρια εταιρία Ε που πούλησε τον εξοπλισμό στην Ω.  

3) Ο μεγαλομέτοχος “Ω1” της Ω που έστησε το κύκλωμα σε συνεργασία με τον Δ. 

4) Ο Δ που σε συνεργασία με τον Ω1 ίδρυσαν την offshore Ο και την εταιρία 

εκπροσώπησης Θ σε χώρα με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, προκειμένου αυτές να 

στέλνουν έξοδα στην ελληνική βιομηχανία και να λαμβάνουν έσοδα.  

5) Η Λ που είναι η κόρη του Δ εισέπραξε μέρος της επιδότησης για να αγοράσει 

ακίνητο.   

6) Η Ζ που είναι μέτοχος της ομοειδούς εταιρίας Ι, την πούλησε στην Ω λαμβάνοντας 

μέρος από το ποσό της επιδότησης.  

7) Ο δικηγόρος Κ που παρείχε νομικές υπηρεσίες στον Ω1 και Δ προκειμένου να 

συστήσει την offshore Ο και την εταιρία εκπροσώπησης Θ, καθώς και να τις 

εκπροσωπεί, λαμβάνοντας την σχετική αμοιβή.  

  

Συνοπτικά αναφέρουμε πως ο αρχικός προμηθευτής Ε τιμολόγησε στην offshore O 

τον εξοπλισμό στην πραγματική του αξία η offshore O μέσω της εταιρίας 

εκπροσώπησης Θ τιμολόγησε στην ελληνική βιομηχανία Ω τον εξοπλισμό σε 

πολλαπλάσια αξία το ελληνικό δημόσιο επιδότησε την ελληνική βιομηχανία Ω στο 
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50% της πολλαπλάσιας αξίας η ελληνική βιομηχανία Ω εξόφλησε τα 

υπερτιμολογημένα τιμολόγια εμβάζοντας ποσά  στην offshore Ο  η offshore O 

κατέθεσε χρηματικά ποσά στα φυσικά πρόσωπα (Ω1, Ω2, Ω3, Δ, Λ, Κ και Ζ) που 

συμμετείχαν στο κύκλωμα, προκειμένου να αποκομίσουν τα  κέρδη από την διαφορά 

της επιδότησης.      

   

Συγκεκριμένα αναφέρουμε την ακόλουθη σειρά γεγονότων:  

1) O Αρχικός προμηθευτής Ε ξέδωσε τρία τιμολόγια  προς την offshore “O” 

συνολικής αξίας  9.040.000,00 €, που αφορούσε μηχανολογικό εξοπλισμό ως 

εξής : 3.100.000,00 €, 2.700.000,00 € και 3.240.000,00 € αντίστοιχα.  

  

2) H Εταιρία εκπροσώπησης της “Θ” εξέδωσε υπερτιμολογημένα τιμολόγια 

αξίας 36.160.000,00€  για λογαριασμό της offshore “Ο”, στην Ελληνική  

επιχείρηση “Ω”, και η offshore “Ο” κατέθεσε στην Θ 900.000,00 € ως  

προμήθεια.  

  

3) Σε συνεργασία με τον “Δ”, η ΩΜΕΓΑ έλαβε  από την offshore “Ο” μέσω της 

εταιρία εκπροσώπησης “Θ” μερικώς εικονικά τιμολόγια σε πολλαπλάσια αξία 

από την πραγματική, με σκοπό οι μέτοχοι Ω1, Ω2 ,Ω3 να καρπωθούν μέρος της 

διαφοράς ποσού 13.560.000,00€.  

  

4) Το Ελληνικό Δημόσιο Χορήγησε επιδοτήσεις ύψους  

18.080.000,00€ στην επιχείρηση ΩΜΕΓΑ.  

  

5) Μέσω της offshore “Ο”  του ”Δ” υπερτιμολογήθηκε η ελληνική επιχείρηση Ω, 

για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού από τον αρχικό προμηθευτή “E” . Η “Ω” 

εξόφλησε την  offshore “Ο” με συνολικό ποσό 36.160.000,00€,  (πήρε σαν 

επιδότηση από το Ελληνικό Δημόσιο το 50% της υπερτιμολόγησης). Στην 

συνέχεια η offshore “Ο” μετέφερε το ως άνω ποσό ως εξής: 9.040.000,00 €, στον 

αρχικό  προμηθευτή “E” για την  εξόφληση του εξοπλισμού  και 
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13.560.000,00€,στο κύκλωμα που καρπώθηκε την διαφορά μεταξύ πραγματικής 

επιδότησης και της  υπερτιμολογημένης.  

  

6) Η offshore “Ο”  κατέθεσε στους τραπεζικούς λογαριασμούς 1,2 και 3  του ”Δ”  

4.000.000,00 €, που αποτελούν μέρος της διαφοράς  (13.560.000,00€).μεταξύ 

πραγματικής και   υπερτιμολογημένης αξίας του εξοπλισμού .  

  

7) Η offshore “O” κατέθεσε για λογαριασμό του μετόχου “Ω1” της “Ω” συνολικά 

1.000.000,00 €, για  εξαγορά της εταιρίας “I” μέσω αύξησης Μ.Κ.   

  

8) Ο “Δ” κατέθεσε στην “Ζ” 860.000,00 €, για την συμμετοχή της στο κύκλωμα, 

αφού πούλησε την  εταιρία της “Ι”, στην ΩΜΕΓΑ με διαδοχικές αυξήσεις 

κεφαλαίου.  

  

9) Η offshore “O κατέθεσε  στον δικηγόρο “K” 1.500.000,00 €, από τα οποία τα 

100.000,00€  ήταν η αμοιβή του και τα υπόλοιπα 1.400.000,00 €, τα κατέθεσε o  

“K”  σε λογαριασμό του μετόχου ” Ω1” της “Ω”.  

  

10) Η offshore “O” κατέθεσε  στον μέτοχο “Ω1” 6.000.000,00 €, τα οποία τα 

διένειμε ισόποσα (2.000.000,00 €) σε δικό του λογαριασμό και σε λογαριασμούς 

των μετόχων “Ω2” και “Ω3” της “Ω”.  

  

11) Ο “Δ” κατέθεσε στον λογαριασμό της κόρης του “Λ”  

1.000.000,00 €, η οποία   στην συνέχεια έκανε ανάληψη του ποσού για αγορά 

ακινήτου.  

Διευκρινίζουμε πως η ροή των χρημάτων που διακινήθηκαν στο παραπάνω 

παράδειγμα από την τιμολόγηση του μηχανολογικού εξοπλισμού μέχρι και την 

κατάθεση στους προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των φυσικών προσώπων 

που συμμετείχαν στο κύκλωμα είναι η κάτωθι.  
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Απεικόνιση ποσών από τον Αρχικό Προμηθευτή μέχρι την είσπραξη της επιδότησης   

    

Πραγματικό  Κόστος  

Εξοπλισμού (βλέπε Νο1)  9.040.000,00€  

36.160.000,00€  

Επιδότηση  

Ελληνικού  

Δημοσίου  

50%  

4.520.000,00€  

Πραγματικό ποσό που θα 

έπρεπε να λάβει ως επιδότηση  

Υπερτιμολογημένο Ποσό 

(βλέπε Νο2)  18.080.000,00€  

Ποσό επιδότησης μετά την 

υπερτιμολόγηση (βλέπε Νο 1)  

Διαφορά  27.120.000,00€  Διαφορά  13.560.000,00€  

Ποσό  που  μοιράστηκε  στο  

κύκλωμα (βλέπε Νο 3,4)  

  

Κίνηση Χρηματικών Ποσών από την διαφορά της επιπλέον επιδότησης που κατατέθηκαν στους 

εμπλεκόμενους  

Σχόλια  Φυσικά Πρόσωπα                     

Ποσά  

Σχόλια  

(Βλέπε Νο 

9,10)  

Μέτοχος Ω1  3.400.000,00€  Αμοιβή του μετόχου Ω1.  

(Βλέπε Νο 10)  Μέτοχος Ω2  2.000.000,00€  Αμοιβή του μετόχου Ω2.  

(Βλέπε Νο 10)  Μέτοχος Ω3  2.000.000,00€  Αμοιβή του μετόχου Ω3.  

(Βλέπε Νο 

6,11)  

Δ ιδιοκτήτης Offshore   3.000.000,00€  Υπόλοιπο αμοιβής μείον κατάθεση στην Λ.   

(Βλέπε Νο 2)  Θ εταιρία εκπροσώπησης  900.000,00€  Αφορά Προμήθεια εκπροσώπησης.  

(Βλέπε Νο 11)  Λ κόρη Δ  1.000.000,00€  Μεταφέρθηκε από τον πατέρα της.  

(Βλέπε Νο 7)  Ι εξ αγορασθείσα εταιρία  1.000.000,00€  Ποσό εξαγοράς από Ω.  

(Βλέπε Νο 8)  Ζ μέτοχος της Ι   860.000,00€  Αμοιβή της μετόχου Ζ που έλαβε από τον Δ.  

(Βλέπε Νο 9)  Κ Δικηγόρος της Ω  100.000,00€  Αμοιβή του δικηγόρου Κ.  

(βλέπε Νο 3,4)  Σύνολο επιδότησης  13.560.000,00€    

  

 

 

Συμπερασματικά βλέπουμε πώς μία επιχείρηση στην άσκηση της επιχειρηματικής της 

δραστηριότητας εντός της ελληνικής επικράτειας συναλλάσσεται με τέτοιον τρόπο, 

που αντί με την παραγωγική της διαδικασία να αυξάνει το ΑΕΠ της χώρας, 

ακολουθεί την εύκολη όσο και κατακριτέα συμπεριφορά, που οδηγεί στην χρέωση 

του ελληνικού δημοσίου και κατ’ επέκταση στην υπερχρέωση της χώρας (Σ.Δ.Ο.Ε.- 

2014). 
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(Σ.Δ.Ο.Ε.- 2014). 

Αντίστοιχα και στο σύνολο των παραδειγμάτων, που αναφέραμε παραπάνω  

αποδεικνύεται πώς λειτούργησε ένα μέρος του επιχειρηματικού κόσμου στην χώρα 

μας, καθώς και με ποιον τρόπο χρησιμοποίησαν τις offshore εταιρίες, προκειμένου να 

αποκομίσουν αφορολόγητα χρήματα και στη συνέχεια να τα ξεπλύνουν  μέσω 

πολυδαίδαλων κυκλωμάτων.   
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 Αυτονόητο είναι το γεγονός πως η παραπάνω διαδικασία συντέλεσε σε αυτό 

που βιώνει η χώρα σήμερα και ευχή όλων μας είναι να τα καταφέρουμε. Το Σ.Δ.Ο.Ε. 

από την μεριά του όντας  η αιχμή του δόρατος, σχετικά με την πάταξη της 

φοροδιαφυγής και πάρα τις αντίξοες συνθήκες εργασίας (υλικοτεχνικός εξοπλισμός – 

προσωπικό – ωράριο εργασίας) συνεχίζει την προσπάθεια ώστε τα φαινόμενα 

φοροδιαφυγής αν όχι να παταχθούν, τουλάχιστον να μειωθούν στο ελάχιστο.  

To πλήθος των υποθέσεων που αντιμετωπίζει η υπηρεσία του Σ.Δ.Ο.Ε. 

σχετικά με την διαμεσολάβηση offshore εταιρειών στην διασπάθιση δημόσιου 

χρήματος είναι μεγάλο. Επίσης πρέπει να επισημάνουμε πως πέρα από τον δημόσιο 

τομέα το φαινόμενο αυτό συναντάται συχνά και στον ιδιωτικό τομέα όπου 

επιχειρήσεις προκειμένου να υπερτιμολογήσουν τους πελάτες τους (ιδιωτικές 

επιχειρήσεις), ακολουθούν ακριβώς την ίδια συναλλακτική συμπεριφορά με τα 

παραδείγματα που αναφέραμε προηγουμένως.  (Σ.Δ.Ο.Ε.- 2014) 

 

5.4  Η έννοια της πρακτικής της υποκεφαλαιοδότησης και η   

      Φοροαποφυγή 

Η πρακτική της υποκεφαλαιοδότησης συνιστά μία πολύ συνηθισμένη πρακτική για 

τις επιχειρήσεις και κυρίως τους ομίλους εταιριών, στο πλαίσιο αναζήτησης του 

ιδανικότερου φορολογικού σχεδιασμού για τις συναλλαγές τους. Συγχρόνως βέβαια, 

ο μηχανισμός της υποκεφαλαιοδότησης, αποτελεί και ένα πολύ συνηθισμένο μέσο 

τέλεσης φοροαποφυγής, όταν χρησιμοποιείται-καταχρηστικώς, από συνδεδεμένες, 

μεταξύ τους, επιχειρήσεις, προκειμένου να αποφύγουν ή έστω να μειώσουν τις 

φορολογικές επιβαρύνσεις στις οποίες υπόκεινται. 

Σε αυτή λοιπόν τη βάση, φοροαποφυγή μέσω της πρακτικής της 

υποκεφαλαιοδότησης συντελείται στην περίπτωση που μια εταιρεία, δανείζει άλλη με 

δυσανάλογα μεγάλα ποσά (μεγαλύτερα της δανειοληπτικής της ικανότητας ή 

μεγαλύτερα των αναγκών της), ώστε η δανειζόμενη να εμφανίζει, λόγω υπέρογκων 

τόκων, μειωμένα κέρδη ή και ζημίες. 

Πιο αναλυτικά ο μηχανισμός της υποκεφαλαιοδότησης, λειτουργεί με τον παρακάτω 

τρόπο. Αρχικά, στο μηχανισμό της υποκεφαλαιοδότησης εμπλέκονται δύο εταιρίες, η 

μία με την ιδιότητα της δανείστριας εταιρίας και η άλλη ως δανειολήπτρια. Η πρώτη 

λοιπόν εταιρία, η οποία είναι εγκατεστημένη σε κάποια χώρα, δανείζει δυσανάλογα 

μεγάλα χρηματικά ποσά σε κάποια άλλη εταιρία, η οποία εδρεύει σε άλλη χώρα. Στο 
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πλαίσιο διακανονισμού μεταξύ των δύο εταιριών, ρυθμίζονται ζητήματα που 

αφορούν τόσο την αποπληρωμή του δανείου, όσο και τους τόκους που θα πρέπει να 

καταβάλλει η δανειολήπτρια εταιρία. 

Έτσι λοιπόν, η δανειολήπτρια εταιρία επιτυγχάνει να μειώσει τα φορολογητέα κέρδη 

της, καθώς για την καταβολή των προαναφερθέντων τόκων χρησιμοποιεί τμήμα των 

κερδών της, εκπίπτοντας τους τόκους  που καταβάλλει στην αλλοδαπή δανείστρια 

εταιρία για την εξόφληση του εν λόγω δανείου. Συγχρόνως, η δανείστρια εταιρία 

υποβάλλεται σε χαμηλή φορολογία, καθώς το κράτος στο εδρεύει, συνήθως, έχει 

χαμηλό φορολογικό συντελεστή, οπότε τα έσοδα που φαίνεται να έχει από την 

είσπραξη των τόκων, δεν επιδρούν σημαντικά στην αύξηση της φορολογίας στην 

οποία υπόκειται. Μέσω της πρακτικής αυτής, παρατηρείται απώλεια φορολογικών 

εσόδων στη χώρα φορολόγησης της δανειολήπτριας εταιρίας, της οποίας μάλιστα το 

κεφάλαιο αποτελείται κατά κύριο λόγο από δάνεια που έχει λάβει παρά από τα ίδια τα 

κεφάλαια. 

Η πρακτική της υποκεφαλαιοδότησης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν 

χρησιμοποιείται από ομίλους εταιριών, στο πλαίσιο αναζήτησης του προσφορότερου 

φορολογικού σχεδιασμού για τις συναλλαγές τους, δηλαδή στο πλαίσιο εξασφάλισης 

της μικρότερης δυνατής φορολογικής επιβάρυνσης. Και σε αυτήν βέβαια την 

περίπτωση, ο μηχανισμός της υποκεφαλαιοδότησης, εύκολα μετατρέπεται σε μέσο 

τέλεσης φοροαποφυγής. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρακτική αυτή η μητρική εταιρία η οποία 

εδρεύει σε κάποια χώρα, επιδιώκει να αυξήσει το κεφάλαιο των θυγατρικών εταιριών 

της, όχι αγοράζοντας μετοχές της θυγατρικής εταιρίας, αλλά χορηγώντας  της δάνεια 

με επιτόκιο πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που προβλέπεται στην οικεία χρηματαγορά. 

Η μητρική λοιπόν εταιρία, με την πρακτική αυτή αποκτά εισοδήματα από τη 

θυγατρικής της με τη μορφή τόκων και όχι μερισμάτων, αποσπώντας μεγάλα 

φορολογικά πλεονεκτήματα, καθώς το μεν μέρισμα φορολογείται με έναν αρκετά 

υψηλό συντελεστή, στο όνομα του νομικού προσώπου της εταιρίας που διανέμει τα 

μερίσματα, οι δε τόκοι που διανέμονται, αφενός αφαιρούνται από τα φορολογητέα 

κέρδη της εταιρίας που τους καταβάλλει, αφετέρου φορολογούνται με έναν πολύ 

χαμηλό συντελεστή. 

Είναι λοιπόν εμφανές ότι η πρακτική αυτή, ειδικά σε επίπεδο ομίλου εταιριών, 

μειώνει σε μεγάλο βαθμό τη φορολογική επιβάρυνση του ομίλου, ενώ αυξάνει τα 

συνολικά καθαρά κέρδη του.  
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Να αναφερθεί απλά στο σημείο αυτό, ότι ήδη αρκετές χώρες έχουν θεσπίσει κανόνες 

για την αντιμετώπιση της πρακτικής της υποκεφαλαιοδότησης, μεταξύ αυτών και η 

χώρας μας, για πρώτη φορά μέσω του Ν. 3775/2009, αλλά και στο πλαίσιο του νέου 

Κ.Φ.Ε(Ν. 4172/2013) ενώ σε άλλες χώρες, όπως π.χ Γαλλία και Γερμανία, η εν λόγω 

πρακτική απαγορεύεται (www.kosdatos.org). 

 

5.5  Αναφορά για το πώς δραστηριοποιούνται οι offshore στην      

       Ελλάδα – Ε.Ε  

 

Οι offshore εταιρίες στην Ελληνική πραγματικότητα και στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα και επειδή τέτοιες καταστάσεις στην 

Ελλάδα παίρνουν απρόβλεπτα μεγάλες διαστάσεις, η ίδρυση υπεράκτιων εταιρειών 

από ορισμένους Έλληνες πολίτες, κυρίως στην Κύπρο μέχρι και την 31/12/2002, 

έγινε θέμα κοινωνικής καταξίωσης. Ο μεγαλύτερος αριθμός των εταιρειών αυτών 

συνήθως ιδρύθηκαν χωρίς κάποιο συγκεκριμένο λόγο, αλλά στα πλαίσια του «να 

υπάρχει ένα φορολογικό βοήθημα εκτός Ελλάδος» Οι περισσότερες από τις εταιρείες 

αυτές ιδρύθηκαν την εποχή της ανόδου του χρηματιστηρίου, όταν υπήρχαν 

υπερβολικές οικονομικές προσδοκίες από τους Έλληνες επιχειρηματίες με συνέπεια 

να αδρανήσουν στις μεταγενέστερες εποχές. Από τις εταιρείες που ιδρύθηκαν και 

τελικά συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται  εξυπηρετούνται δύο βασικοί σκοποί:  

α) Η Ανωνυμία και  β) Η Υπερτιμολόγηση .  

Ένα ποσοστό των υπεράκτιων εταιρειών ελληνικών συμφερόντων, αφορά 

«επιχειρήσεις» με μοναδικό πάγιο στοιχείο ένα ακίνητο συνήθως μεγάλης αξίας και 

χωρίς καμία εμπορική δραστηριότητα.   

Ένα μέρος λοιπόν των υπεράκτιων εταιρειών ελληνικών συμφερόντων 

αποτελούν αυτές που όπως προαναφέρθηκε έχουν ιδρυθεί για να προστατεύσουν τον 

ή τους μετόχους από την αποκάλυψη της ακίνητης περιουσίας που διαθέτουν. Σε 

περίπτωση δε που αυτοί θεωρήσουν τελικά ασύμφορη τη διατήρηση των ακινήτων 

στην υπεράκτια εταιρεία λόγω υπερβολικών φορολογικών επιβαρύνσεων, πιθανότατα 

θα προτιμήσουν να τα μεταβιβάσουν σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, παρά να 

εμφανιστούν αυτοί ως πραγματικοί ιδιοκτήτες. Αυτό που προέχει για τους ιδιοκτήτες 

των εταιρειών αυτών είναι η με κάθε τρόπο απόκρυψη της πραγματικής τους 

ταυτότητας.  
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Είναι αλήθεια ότι μετά την εφαρμογή του ν. 3091/2002, από την 1/1/2003, ο 

νομοθέτης έχει προσπαθήσει σοβαρά να βάλει όρια στην δράση των υπεράκτιων 

εταιρειών στον ελλαδικό χώρο. Βέβαια, όσον αφορά τα ακίνητα και σύμφωνα με τα 

όσα προαναφέρθηκαν, θεωρούμε όπως προαναφέραμε δύσκολο να επιτευχθούν σε 

μεγάλο ποσοστό οι επιδιώξεις του νομοθέτη επειδή οι πραγματικοί κάτοχοι των 

συγκεκριμένων ακινήτων επιθυμούν την ανωνυμία τους με οποιοδήποτε κόστος. 

Πολλά από αυτά τα πρόσωπα πιστεύουμε ότι ανήκουν στον πολιτικό ή καλλιτεχνικό 

χώρο και μια τέτοια δημόσια αποκάλυψη θα έβλαπτε την προσωπική τους εικόνα με 

απώλειες και σε πολλά άλλα επίπεδα. Πολλοί πραγματικοί κάτοχοι τέτοιων ακινήτων 

είναι είτε φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται σε καθεστώς πτώχευσης, οποιαδήποτε δε 

προσωπική περιουσία θα αποτελούσε άμεσο στόχο των πιστωτών τους, είτε 

εμφανίζουν ελάχιστα προσωπικά εισοδήματα επειδή είναι συνήθως κάτοχοι 

εταιρικών μεριδίων ή μετοχών εταιρειών που δεν αποδίδουν σχεδόν ποτέ μέρισμα 

λόγω συνεχώς εμφανιζομένων ζημιών με συνέπεια να παρουσιάζουν πρόβλημα 

σχετικά με το «πόθεν έσχες».  

Ένα άλλο ποσοστό των ελληνικών συμφερόντων υπεράκτιων εταιρειών 

ασχολούνται με την υπερτιμολόγηση κατά την αγορά προϊόντων και πρώτων υλών, 

γνωστή ως «transfer pricing» μέσα από εικονικές τριγωνικές συναλλαγές, με σκοπό 

τη μείωση των κερδών ή την αύξηση του κόστους των «μητρικών» επιχειρήσεων. Το 

«transfer pricing» είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα που  δημιουργεί στην Ελλάδα 

το φαινόμενο των υπεράκτιων εταιρειών.      

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αξιοσημείωτη η σταθερά ανοδική 

ζήτηση για υπηρεσίες off-shore που επιτυγχάνεται χάρη στη χρήση των ψηφιακών 

δικτύων. Η διαφήμιση και η έκταση των προσφερόμενων υπηρεσιών μέσω του 

παγκόσμιου ιστού έχουν κάνει εύκολη και προσιτή τη χρήση των offshore 

υπηρεσιών. Γενικά οι παράκτιες αγορές προσαρμόζονται, διεκδικώντας 

ουσιαστικότερο ρόλο και επιδιώκοντας μεγαλύτερη αποδοχή στην παγκόσμια 

οικονομική και πολιτική κοινότητα και όπως είναι φυσικό και στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Αρκετές από αυτές, αφενός έχοντας καθιερωθεί στον τομέα των 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, αφετέρου επεκτείνοντας τις υπηρεσίες τους στον 

τομέα των ψηφιακών επενδύσεων, πετυχαίνουν την ουσιαστική ενσωμάτωσή τους 

στη διεθνή οικονομία  (ΣΔΟΕ-2014). 



75 
 

Ο μετασχηματισμός των Κυπριακών offshore σε εταιρίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.   

Στη περίπτωση δε της κυπριακής πραγματικότητας όπου υπήρξε μετασχηματισμός 

των υπεράκτιων επιχειρήσεων σε κυπριακές μετά από την αλλαγή της κυπριακής 

νομοθεσίας την 1/1/2003, συνήθως αυτές αποδέχθηκαν την αλλαγή, επειδή παρά την 

αλλαγή του φορολογικού συντελεστή (από 4,25% σε 10%), αυτός παρέμεινε 

ιδιαίτερα χαμηλός, υστερώντας ουσιαστικά κατά δέκα πέντε μονάδες του μέσου 

ελληνικού φορολογικού συντελεστή επιχειρήσεων. Επιπλέον η αμφιλεγόμενη μέχρι 

τότε υπεράκτια οντότητα, ενδύθηκε τον μανδύα της επιχείρησης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

Με την άρση των διεθνών περιορισμών στη διακίνηση του κεφαλαίου, 

παρατηρείται μια παγκόσμια τάση εισαγωγής χαμηλότερων φορολογικών 

συντελεστών με στόχο την προσέλκυση των κεφαλαίων αυτών. Οι διαφορές στη 

φορολογία διαδραματίζουν σήμερα ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη λήψη 

αποφάσεων επιχειρηματικής φύσεως και έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη 

πολυάριθμων χρηματοοικονομικών κέντρων, όπως η Κύπρος, σε όλο τον κόσμο τα 

οποία χρησιμοποιούν οι Έλληνες, ιδιαίτερα από το 1997 και μετά, στον διεθνή 

φορολογικό σχεδιασμό τους.  

Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο κάνει ιδιαίτερα ελκυστικές τις εταιρείες αυτές  

είναι το γεγονός ότι για τα εισοδήματα που προέρχονται εκτός του νησιού, 

φορολογείται η επιχείρηση (Εταιρεία Διεθνών Δραστηριοτήτων) μόνο αν η διοίκησή 

της ασκείται από την Κύπρο. Ασκείται δε η διοίκηση από την Κύπρο, όταν οι 

διοικούντες κατοικούν στο νησί για διάστημα μεγαλύτερο του ενός εξαμήνου. Σε 

αντίθετη περίπτωση φορολογούνται οι διοικούντες στο χώρο μόνιμης κατοικίας τους. 

Τι γίνεται συνήθως σε αυτή την περίπτωση; Εξευρίσκεται και δηλώνεται ως τόπος 

διαμονής των προσώπων της διοίκησης συνήθως μία υπεράκτια δικαιοδοσία όπου δεν 

φορολογεί τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων, όταν αυτά προέρχονται από πηγές 

εκτός της δικαιοδοσίας (π.χ. British Virgin Islands). Όλες σχεδόν οι πρώην 

υπεράκτιες εταιρείες στην Κύπρο και σήμερα Διεθνών Δραστηριοτήτων Ελληνικών 

συμφερόντων είναι στην ουσία εικονικές και δεν εξυπηρετούν πραγματικές εμπορικές 

δραστηριότητες (ΣΔΟΕ-2014). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο 

ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ (OFFSHORE) ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΜΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΣ 

6.1 Εισαγωγή 

 

Με τον όρο βρώμικο χρήμα, ή μαύρο χρήμα και ευρύτερα μαύρα, καθιερώθηκε να 

χαρακτηρίζεται, περισσότερο δημοσιογραφικά, οποιοδήποτε είδος εσόδου από 

παράνομη πράξη, ή ακόμη και έσοδο από νόμιμη πράξη το οποίο στη συνέχεια δεν 

δηλώνεται, κατά παράβαση της υφιστάμενης φορολογικής νομοθεσίας. Και στις δύο 

περιπτώσεις ανάγεται σε οικονομικό έγκλημα. 

Στην μεν πρώτη περίπτωση το προϊόν της παράνομης πράξης δεν δηλώνεται 

προκειμένου να μην αποκαλυφθεί αυτή και οι δράστες της, στη δε δεύτερη περίπτωση 

για να μην υποστεί φορολογική επιβάρυνση, που επίσημα χαρακτηρίζεται αδήλωτο 

έσοδο. Συνέπεια αυτού του χαρακτηρισμού είναι κατ’ αντίθεση η διάκριση του 

χρήματος σε «καθαρό χρήμα» που προέρχεται από νόμιμες δραστηριότητες και το 

οποίο στη συνέχεια δεν αποκρύπτεται και το «βρώμικο χρήμα», ή «μαύρο χρήμα» 

που αποκρύπτεται. 

Συνέχεια των παραπάνω «ξέπλυμα χρήματος», ή «ξέπλυμα μαύρου 

χρήματος», (που λέγεται κατ’ έμφαση, ή πλεονασμό), καθιερώθηκε ομοίως να 

χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή που γίνεται με διάθεση μαύρου 

χρήματος, επί νόμιμης πράξης που επιφέρει οικονομικό αγαθό το οποίο στη συνέχεια 

δεν αποκρύπτεται, μεταβαλλόμενο έτσι σε καθαρό χρήμα. Απλούστερα παραδείγματα 

είναι η κατάθεση μαύρου χρήματος σε τράπεζα και στην συνέχεια η ανάληψη για 

κάλυψη οικονομικών αναγκών, ή η απ’ ευθείας αγορά μετοχών από χρηματιστήριο. 

Φορείς μαύρου χρήματος ή ξεπλύματος χρήματος μπορεί να είναι 

τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και νομικά πρόσωπα (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), ή 

ακόμα και κυβερνήσεις χωρών. Γενικά το μαύρο χρήμα και οι όποιες δραστηριότητες 

επ΄ αυτού συνιστούν ευρύτερα την έννοια της παραοικονομίας. Αναφορά σε πολύ 

μεγάλα ποσά μαύρου χρήματος τότε αυτή ανάγεται σε εκδήλωση οργανωμένου 

εγκλήματος. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
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Έτσι ιστορικά μπορούμε να θυμηθούμε την εποχή της ποτοαπαγόρευσης στην 

Αμερική, όπου η Ιταλική «μαφία» είχε αναλάβει τη διαδικασία της παράνομης 

διακίνησης του αμφισβητούμενης ποιότητας παραγόμενου αλκοόλ. Φυσικά, όπως 

κάθε παράνομη οικονομική δραστηριότητα, τα κέρδη που απέφερε η διακίνηση στην 

οργάνωση ήταν τεράστια. Το πρόβλημα όμως, με τα παρανόμως αποκτηθέντα 

κεφάλαια όπως τότε έτσι και τώρα, είναι ότι δύσκολα μπορείς να τα προωθήσεις στο 

νόμιμο οικονομικό ιστό. Είναι βέβαια κατανοητό από τον αναγνώστη ότι τα χρήματα 

ως αντικειμενική υπόσταση δεν έχουν καμία αξία, αν δεν μπορούν να μετατραπούν 

σε υλικά αγαθά. Συνεπώς παρουσιαζόταν μια εγγενή αδυναμία από την οργάνωση 

στην προώθηση των παρανόμως αποκτηθέντων χρηματικών μέσων, σε νόμιμες  

δραστηριότητες.  

Τη λύση τη δώσανε οι οικονομολόγοι της οργάνωσης και ήταν η εξής απλή: 

Τα παράνομα χρήματα θα έπρεπε να διοχετευτούν σε νόμιμες επιχειρήσεις, οι οποίες 

θα απέφεραν κέρδη, πολλαπλάσια της αρχικής «επένδυσης». Αν όμως οι επιχειρήσεις 

ασχολούνταν με την παραγωγή ή την εμπορία θα ήταν πολύ εύκολο να αποκαλυφθεί 

ότι οι δημιουργηθείς υπεραξίες δεν είχαν καμία σχέση με το παραχθέν ή 

εμπορευόμενο αγαθό. Για το λόγο αυτό οι οικονομολόγοι της οργάνωσης καταλήξανε 

στο συμπέρασμα ότι θα έπρεπε να δραστηριοποιηθούν στην παροχή υπηρεσιών. 

 Ως τελική απόφαση πάρθηκε η δημιουργία καθαριστηρίων ενδυμάτων των 

(laundries). Με δεδομένο το χαμηλό φορολογικό συντελεστή επί των κερδών οι 

επιχειρήσεις αυτές εμφάνιζαν τεράστιους εικονικούς τζίρους, διένειμαν δε στους 

μετόχους τους υψηλά, φορολογηθέντα κέρδη. Από το γεγονός αυτό έλκει την 

ονομασία της η διαδικασία του ξεπλύματος χρήματος, γνωστή παγκοσμίως ως 

«money laundering». 

Σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας που δημοσιοποιήθηκε μέσα 

στο 2007, ο παγκόσμιος τζίρος από εγκληματικές πράξεις υπολογίζεται σε 1 με 1,6 

τρις. δολάρια το χρόνο. Το ποσό αυτό αναλύεται σε 20 - 40 δισ. δολάρια, 

προερχόμενα από διαφθορά, σε 500 - 1.000 δισ. δολάρια, προερχόμενα από 

εγκληματικές πράξεις και σε 500 δισ. δολάρια, προερχόμενα από φοροδιαφυγή.  

(Μελάς - 2010)  
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Όσον αφορά την Ελλάδα τα κρούσματα ξεπλύματος χρήματος παρουσίασαν έξαρση 

τα τελευταία χρόνια, Η δεκαετία 1999 - 2010 φαίνεται να είναι η περίοδος κατά την 

οποία διακινήθηκε το περισσότερο "μαύρο" χρήμα στη χώρα μας με την αξιοποίηση 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος, σύμφωνα με εκτιμήσεις μελών της Αρχής 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και 

της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής 

Κατάστασης. 

Είναι χαρακτηριστική η επισήμανση, εφοριακών, υπαλλήλων του ΣΔΟΕ, πως το 

μεγαλύτερο μέρος του οικονομικού εγκλήματος που υφίσταται στη χώρα μας, αφορά 

στη δεκαετία από το 1999 έως το 2010, οπότε, μέσω του τραπεζικού συστήματος, 

διακινήθηκε όλο το μαύρο χρήμα. 

Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ενημερώθηκε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει σήμερα τόσο η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, όσο και οι 

άλλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί του υπουργείου Οικονομικών σχετίζονται με 

την χρονική υστέρηση με την οποία οι τράπεζες ανταποκρίνονται στα αιτήματα και 

διαβιβάζουν στοιχεία για επίμαχους λογαριασμούς. Ειπώθηκε, δηλαδή, στη διάρκεια 

της συνεδρίασης ότι τις περισσότερες φορές τα στοιχεία που διαβιβάζονται από τις 

τράπεζες είναι μη επεξεργάσιμα, ενώ οι καθυστερήσεις μπορεί για ένα αίτημα να 

φτάσουν και τον έναν χρόνο. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί την αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή από 

τα εποπτευόμενα από αυτήν ιδρύματα του νομοθετικού πλαισίου πρόληψης και 

καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα 

χρήματος) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, από τα εποπτευόμενα 

ιδρύματα.  

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο έχει, κυρίως, διαμορφωθεί από την ενσωμάτωση της 

σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, η οποία είναι εναρμονισμένη με τις «Σαράντα (40) 

Συστάσεις για την καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος, της Χρηματοδότησης 

της Τρομοκρατίας και της Διασποράς Όπλων Μαζικής Καταστροφής (ΟΜΚ)», όπως 

υιοθετήθηκαν το Φεβρουάριο του 2012 από την  Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης 

(Financial Action Task Force-FATF) ως διεθνής φορέας θέσπισης των σχετικών 

προτύπων και οδηγιών. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο των εποπτικών της αρμοδιοτήτων, ελέγχει τη 

συμμόρφωση των εποπτευόμενων ιδρυμάτων με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των 
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διαδικασιών αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας που εφαρμόζουν. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα της Ελλάδος, έχει 

αποστείλει στα Εποπτευόμενα Ιδρύματα, εκτενή τυπολογία ύποπτων συναλλαγών με 

βάση την ελληνική πραγματικότητα και τη διεθνή βιβλιογραφία. 

Τονίζεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει προανακριτικές αρμοδιότητες, ούτε 

την ευθύνη διερεύνησης της ουσίας των αναφορών ύποπτων συναλλαγών που 

υποβάλλονται από τα εποπτευόμενα ιδρύματα, η οποία είναι αποκλειστική 

αρμοδιότητα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από 

Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και 

Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, καθώς και των διωκτικών και 

δικαστικών αρχών. 

Βάση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αποτελεί ο ν. 3691/05.08.2008, ο οποίος 

αναβαθμίζει σημαντικά τους μηχανισμούς πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και 

της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της χώρας μας και ενσωματώνει τις διατάξεις 

της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς 

και της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποτελεί εφαρμοστικό 

μέτρο της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ. Σημαντικές τροποποιήσεις του ν. 3691/2008 

πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα με το ν. 3875/2010 (αφορούν κυρίως στο ποινικό 

αδίκημα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας) και το ν. 3932/2011 (αφορούν στη 

διάρθρωση της Αρχής Καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τις διαδικασίες δέσμευσης των περιουσιακών 

στοιχείων των υποκείμενων σε συγκεκριμένες οικονομικές κυρώσεις προσώπων, 

ομάδων ή οντοτήτων (www.bankofgreece.gr).  

 

6.2 Το ξέπλυμα χρήματος μέσω υπεράκτιων εταιριών 

 
Όσον αφορά το ρόλο  των υπεράκτιων εταιρειών στο ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα 

με τη βιβλιογραφία διακρίνεται σε τρία στάδια:  Αναφορικά με την πρώτη φάση, 

δηλαδή αυτήν της «τοποθέτησης», ο ρόλος των εταιριών offshore είναι 

περιορισμένος. Έχει καταγραφεί μια τεχνική, όπου κάποιος είναι ιδιοκτήτης μιας 

εταιρείας «βιτρίνας» με απόλυτα νόμιμο αντικείμενο (εστιατόριο, κατάστημα 

πώλησης ενδυμάτων κ.λπ.) και καταθέτει στο λογαριασμό τα νόμιμα κέρδη, μαζί με 

το παράνομο χρήμα. 

 

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9D.3691-5.8.2008-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B4%CF%89%CE%BD.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1.60-26.10.2005-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%82_%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1.60-26.10.2005-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%82_%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/N.3875_2010.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9D.3932_2011.pdf
http://www.bankofgreece.gr/
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Στη δεύτερη φάση του «στοιβάγματος», όπου σημασία έχει η μεγάλη κι-

νητικότητα του χρήματος, για να χαθεί ο σύνδεσμός του με την πηγή και τις ρίζες 

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

σε τραπεζικούς λογαριασμούς, που μεμονωμένα δεν κινούν ανησυχία λόγω 

χαμηλού μεγέθους, αλλά συνολικά θα αποτελούσαν αντικείμενο αναφοράς από τις 

Τράπεζες, βρίσκει τη θέση της η υπεράκτια εταιρεία, οι μετοχές της οποίας 

αγοράζονται με τα χρήματα αυτά, και η οποία με τη σειρά της αναλώνεται σε 

επενδύσεις στο έδαφος που θέλει να εισάγει το ανακυκλωμένο χρήμα. Στη συνέχεια 

πωλεί και πάλι σε άλλο αγοραστή, αγοράζει εκ νέου και έτσι η οσμή του χρήματος 

χάνεται. 

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

και επιχρίεται με τη σκόνη της νομιμότητας, οι υπεράκτιες εταιρείες χρησιμεύουν, 

για να προσδώσουν στο βρώμικο χρήμα την ταυτότητα προϊόντος ή κέρδους από 

μία καθ’ όλα νόμιμη συναλλαγή, όπως η πώληση ακινήτου ιδιοκτησίας της offshore 

(Μελάς – 2010). 

 

6.3 Εταιρίες «φαντάσματα»,  Εταιρείες «βιτρίνες»,  Εικονικές   

εταιρίες 

Εταιρείες «φαντάσματα» 

Οι εταιρείες αυτές επιτελούν τον αποκλειστικό σκοπό της απορρόφησης των 

κεφαλαίων και του «αποσυσχετισμού» κεφαλαίων και προέλευσης τους. Η ίδρυσή 

τους εξαντλείται σε οροθέτηση εικονικών ρόλων και στην εγκαθίδρυση ενός 

τοπικού εντεταλμένου, που λειτουργεί ως διευθυντής και εκπρόσωπος. 

Εταιρείες «βιτρίνες» 

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

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

ξεπλύνουν χρήμα, έχουν συνήθως περισσότερες από μία τέτοιες εταιρείες και 

μεταφέρουν το βρώμικο χρήμα από τη μία στην άλλη. 
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Συναλλαγές στο Χρηματιστήριο 

Στις συναλλαγές στο Χρηματιστήριο, για να νομιμοποιήσουν έσοδα από 

εγκληματικές ή παράνομες δραστηριότητες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν φυσικά 

πρόσωπα, Off shore εταιρείες, νομικά πρόσωπα. 

Τα χρηματιστηριακά προϊόντα που προσελκύουν αυτούς που επιθυμούν να 

διοχετεύσουν παράνομους προσόδους, είναι τα εξής: 

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

2. Αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων 

3. Τοποθετήσεις σε repos 

4. Αγορά ομολόγων 

5. Συμμετοχή σε δημόσιες εγγραφές εταιρειών που πρόκειται να εισαγάγουν τις 

μετοχές τους στο Χ.Α.Α. 

6. Αγορά χρηματιστηριακών παράγωγων προϊόντων 

Οι διαδικασίες για τις ως άνω συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω χρη-

ματιστηριακών εταιρειών, εταιρειών επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.), καθώς και 

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

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

χρηματιστηριακής εταιρείας είναι υπεράκτια εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο - κάτοικος 

εξωτερικού και για λογαριασμό του ενεργεί θεσμικός επενδυτής. Στις περιπτώσεις 

αυτές η χρηματιστηριακή εταιρεία δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει το «προφίλ» 

του τελικού επενδυτή. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα συμπεριφοράς ύποπτης για «ξέπλυμα χρήματος» 

είναι το «βραχύβιο» της συναλλαγής, δηλαδή δεν πραγματοποιούνται συναλλαγές 

σημαντικών ποσών για επένδυση, αλλά 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 

επανένταξή τους στους υγιείς οικονομικούς κύκλους (Μελάς – 2010). 
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6.4 Μέθοδοι ξεπλύματος του βρώμικου χρήματος 

Διαχρονικά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, εμφανίστηκαν διάφοροι 

τρόποι ξεπλύματος του βρώμικου χρήματος. Οι μέθοδοι διαφέρουν από εποχή σε 

εποχή και από χώρα σε χώρα. Ως γενική παρατήρηση έχουμε να κάνουμε πως χώρες 

με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές έλκουν σημαντικά παράνομα κεφάλαια, 

επειδή το κόστος του ξεπλύματος, η εκάστοτε δηλαδή φορολογική επιβάρυνση, 

είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Δεν είναι τυχαίο ότι η Κύπρος μέχρι το 2002, όπου υφίστατο 

το καθεστώς των υπεράκτιων εταιρειών με φορολογικό συντελεστή 4,25%, αλλά και 

σήμερα με έναν από τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (10%), έλκει τέτοια κεφάλαια, αν και οφείλουμε να 

ομολογήσουμε ότι ο έλεγχος πια για την προέλευση των κεφαλαίων αυτών είναι 

ιδιαίτερα λεπτομερής και ουσιαστικός. 

Η Διεθνής Δράση για το ξέπλυμα χρήματος (FATF), έχει συγκεντρώσει 

χαρακτηριστικές περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος που έχουν εντοπισθεί διεθνώς. 

Οι απλές περιπτώσεις έχουν σχέση με την ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων 

(εμβάσματα). Σύμφωνα με την FATF, οι περιπτώσεις ξεπλύματος με εμβάσματα 

έχουν αυτήν τη μορφή: Μικροκαταθέσεις σε πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς 

διαφόρων τραπεζών, των οποίων οι εισπράξεις γίνονται από ένα άλλο πρόσωπο και 

όχι από το φαινομενικά δικαιούχο, με εξουσιοδότηση. Συνήθως οι περιπτώσεις 

αυτές σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος, που έχει προέλθει από σωματεμπορία 

(Human trafficking). 

Άλλη, ιδιαίτερα προσφιλής μέθοδος και στην Ελλάδα, είναι η αγορά λαχείων 

ή κερδισμένων λαχνών τυχερών παιχνιδιών. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου 

φορολογούμενοι προσκόμισαν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για κάλυψη τεκμηρίων, 

βεβαιώσεις κερδών επίσημων εθνικών τυχερών παιγνιδιών (ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ κ.λπ.), 

όπου τα τυχερά δελτία φαίνονταν να έχουν κατατεθεί την ίδια μέρα, με διαφορά 

λίγων μόνο λεπτών της ώρας, σε πολλές διαφορετικές πόλεις της χώρας. 

Η μέθοδος αυτή βαθμιαία φθίνει γιατί γεννά άμεσα υποψίες στα ελεγκτικά 

όργανα και ερευνάται προσεκτικά. 

Στην πραγματικότητα, εταιρείες «βιτρίνες» σήμερα ιδρύονται συνήθως σε 

χώρες φορολογικούς παραδείσους με μηδενική ή ελάχιστη φορολογική επιβάρυνση 

ή σε χώρες με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Οι επιχειρήσεις αυτές 
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χρησιμοποιούνται, κυρίως για ανατιμολογήσεις αγαθών σε περιπτώσεις τριγωνικών 

αγορών ή πωλήσεων. Κλασικό σ’ αυτήν την περίπτωση είναι το παράδειγμα 

ελληνικών εμπορικών επιχειρήσεων, που εισάγουν εμπορεύματα, κυρίως από την 

Κίνα. Είναι γνωστό ότι τα περιθώρια κέρδους των εμπορευμάτων αυτής της 

προέλευσης είναι ιδιαίτερα μεγάλα, με συνέπεια η ελληνική επιχείρηση να εμφα-

νίζει υψηλά καθαρά κέρδη και κατ’ επέκταση μεγάλη φορολογική επιβάρυνση. Αν 

λοιπόν, για παράδειγμα, μια επιχείρηση εμπορίας κλιματιστικών μηχανημάτων 

εισαγάγει τέτοια μηχανήματα από την Κίνα στην Ελλάδα, το κόστος δε της 

εισαγωγής είναι 200.000 € και η αξία των πωλήσεων 1.000.000 €, αυτή, αν 

θεωρήσουμε ότι υπάγεται σε φορολογικό συντελεστή 25%, θα έχει φορολογική 

επιβάρυνση 200.000 € (800.000 χ 25%). Αν όμως υπάρξει μία εταιρεία ιδίων 

συμφερόντων στην Κύπρο, που ανακοστολογήσει τα εμπορεύματα και τα πουλήσει 

στην ελληνική εταιρεία αντί 700.000 €, τότε η συνολική φορολογική επιβάρυνση θα 

είναι για μεν την Κύπρο 50.000 € [(700.000 - 200.000) χ 10%], για δε την Ελλάδα 

75.000 € [(1.000.000 - 700.000) χ 25%] και σε σύνολο 125.000 €. Βλέπουμε 

δηλαδή ότι άμεσα υπάρχει χρηματικό όφελος, ύψους 75.000 €. Επειδή δε η αγορά 

είναι τριγωνική θα πρέπει να αναφέρουμε ότι και στην μία και στην άλλη 

περίπτωση τα εμπορεύματα θα φορτωθούν στην Κίνα και θα παραληφθούν 

κατευθείαν στην Ελλάδα. Η κυπριακή εταιρία θα ασχοληθεί στην ουσία μόνο με 

την έκδοση των φορολογικών στοιχείων.  

Επειδή οι προαναφερόμενοι τρόποι βέβαια είναι πια κλασσικοί, οι «ειδικοί» 

προτείνουν πλέον εξειδικευμένες μεθόδους. Για λόγους οικονομίας του κειμένου θα 

αναφερθούμε μόνο επιγραμματικά σε μερικές από αυτές, όπως οι επιχειρήσεις 

πολυτίμων λίθων (συνήθως με τη μέθοδο αυτή ασχολούνται άτομα που πίσω από 

αυτά κρύβονται τρομοκρατικές οργανώσεις ή «επαναστατικοί στρατοί» σε 

αφρικανικές χώρες), είσπραξη ασφαλιστικών αποζημιώσεων από εικονικές ζημίες σε 

κλεμμένα πολυτελή οχήματα ή βύθιση πολυτελών σκαφών αναψυχής κ.λπ. Μία άλλη 

προσφιλής μέθοδος είναι η ίδρυση ενός φιλανθρωπικού ιδρύματος ή μιας μη 

κυβερνητικής οργάνωσης. Η οργάνωση εκτός από τις επίσημες επιχορηγήσεις μπορεί 

να έχει έσοδα και από χιλιάδες υποτιθέμενα «αρωγά μέλη» με πολύ μικρές καταβολές 

από το καθένα από αυτά. Το γεγονός αυτό κάνει σχεδόν αδύνατη την εξακρίβωση της 

ταυτότητας των μελών αυτών, πολλές δε χορηγίες μπορεί να είναι και ανώνυμες. 

Έτσι ο πραγματικός διαχειριστής των οικονομικών του ιδρύματος μπορεί να 

πραγματοποιεί ψεύτικες καταθέσεις από εικονικά «αρωγά μέλη», τις οποίες μετά να 
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τις επαναφέρει στο άτομό του ως «έξοδα κίνησης» ή αποζημίωση για άλλες 

υποτιθέμενες δικές του δαπάνες. Στην πράξη ένα ελάχιστο ποσό από τα χρήματα που 

συγκεντρώνει ένα μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο πηγαίνει για την «ευόδωση 

των σκοπών του», ενώ το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος αφορά «διοικητικά έξοδα», 

που τις πιο πολλές φορές εμφανίζονται ως έξοδα παραστάσεων ή έξοδα κινήσεως. 

Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι στα περισσότερα νομικά πρόσωπα αυτού του είδους 

τα «διοικητικά έξοδα» στις πιο πολλές των περιπτώσεων ανέρχονται στο 75% 

περίπου των συνολικών εσόδων. Με όλα τα ως άνω δε θέλουμε φυσικά να 

απαξιώσουμε ιδρύματα και οργανώσεις, που πραγματικά αγωνίζονται και 

προσφέρουν εξαιρετικές κοινωνικές υπηρεσίες. 

Μία άλλη προσφιλής μέθοδος ξεπλύματος είναι η ίδρυση επενδυτικής 

εταιρείας, η οποία δημιουργεί ένα επενδυτικό κεφάλαιο, του οποίου συνήθως οι 

αποδώσεις είναι συνδεδεμένες με την πορεία διαφόρων αγορών. Οι διαχειριστές 

του κεφαλαίου με τη δικαιολογία των προμηθειών ή των penalties, σε περίπτωση 

πρόωρης λήξης των επενδυτικών προγραμμάτων, μπορούν να βάζουν και να 

βγάζουν χρήματα που στην πραγματικότητα αφορούν αναλήψεις και καταθέσεις 

μικροποσών μεγάλου αριθμού, έτσι ώστε να είναι ουσιαστικά αδύνατη η 

παρακολούθηση της διαδρομής των κεφαλαίων. 

Τελειώνοντας την αναφορά μας στους «μοντέρνους» τρόπους ξεπλύματος 

χρήματος θα πρέπει να αναφερθούμε και στο σύστημα «Hawala», το οποίο 

αναφέρεται αποκλειστικά στο ξέπλυμα και τη μεταφορά χρημάτων σε 

τρομοκρατικές οργανώσεις και ήταν αυτό που χρησιμοποίησε ο Μπιν Λάντεν, για 

να χρηματοδοτήσει το τρομοκρατικό χτύπημα της Νέας Υόρκης την 11η 

Σεπτεμβρίου. Στην ουσία είναι μία πολύπλοκη διαδικασία μεταφοράς χρημάτων 

από το χρηματοδότη στην τρομοκρατική οργάνωση, μέσω πολλών ενδιάμεσων, 

φαινομενικά νόμιμων διαδικασιών και εικονικών επιχειρήσεων, με απώτερο σκοπό 

να μη γνωρίσει ο χρηματοδότης τα άτομα που θα εκτελέσουν το τρομοκρατικό 

χτύπημα. Ολοκληρώνοντας την αναφορά μας στις μεθόδους ξεπλύματος βρώμικού 

χρήματος θα θέλαμε να θυμίσουμε στους αναγνώστες την περίπτωση της ρωσικής 

εταιρίας Yukos όπου μετά την κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ύποπτα 

κεφάλαια που προέρχονταν από συμμορίες που εμπλέκονταν σε λαθρεμπόριο 

ναρκωτικών και όπλων, συμβόλαια δολοφονιών, εκβιασμούς, απάτες κ.λπ., 

διοχέτευαν, μέσω της Yukos, σε θυγατρική εταιρεία της στην Ολλανδία, η οποία πάλι 

τα τοποθετούσε σε πολυτελείς κατοικίες στην Ισπανία (Μελάς Δ. – 2010). 
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6.5 Η περίπτωση του Λιχτενστάιν 

Ανάμεσα στα σύνορα της Αυστρίας και της Ελβετίας, με έκταση 160 τετραγωνικών 

χιλιομέτρων και με 35.000 κατοίκους το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν αποτελείται 

από 11 χωριά, όπου έχουν έδρα 15 τράπεζες και 75.000 εταιρείες. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το Λιχτενστάιν τοποθετήθηκε από τον Ο.Ο.Σ.Α. στην 

τρίτη ομάδα από είκοσι πέντε υπεράκτια οικονομικά κέντρα (offshore economics 

centers - OFC), τα οποία κρίθηκαν ότι έχουν τα χαμηλότερα επίπεδα νομοθεσίας, 

επίβλεψης και συνεργασίας, σύμφωνα με το με χαρακτηριστικά DAFFE/CFA/FHP 

(2000)/REVl /CONF έγγραφο του ΟΟΣΑ. 

 

Η τελευταία περίπτωση της αποκάλυψης χιλιάδων λογαριασμών 

υψηλόμισθων στελεχών, κυρίως από τη Γερμανία στο Πριγκιπάτο, επανάφερε πάλι 

τη χώρα στο προσκήνιο. Στην πραγματικότητα τα χρήματα αυτά αποτελούσαν 

«μπόνους» και εκτός μισθών αμοιβές υψηλόβαθμων στελεχών πολυεθνικών 

εταιριών, οι οποίες κατέθεταν το συμβατικό μισθό στη χώρα εργασίας του 

στελέχους, όπου και φορολογείτο με βάση τους εκεί ισχύοντες συντελεστές, ενώ το 

μεγαλύτερο μέρος των συνολικών αποδοχών το κατέθεταν στο Λιχτενστάιν, όπου η 

φορολογία ήταν ελάχιστη. Η αλήθεια είναι ότι το Πριγκιπάτο απολάμβανε μιας 

ιδιότυπης ασυλίας στο χώρο της Ευρώπης, η οποία πρακτικά βόλευε πολλούς, το 

θέμα ανακαινίστηκε μόνο αφού κάποιοι (και ήταν πολλοί αυτοί) ξεπέρασαν την 

«λεπτή κόκκινη γραμμή». Ως συνέπεια του γεγονότος αυτού ήταν μετά από 18 

χρόνια (από το 1992), ο Ότμαρ  Χάσλερ του Πριγκιπάτου να επισκεφθεί εσπευσμένα 

την καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ στο Βερολίνο (Μελάς – 2010). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ OFFSHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. 

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στις 18 και 19 του Ιούνη 2015, σε ένα καταπράσινο θέρετρο στις λίμνες Λοχ Έρν της 

Βόρειας Ιρλανδίας συναντήθηκαν οι ηγέτες των G8, οι ισχυρότεροι πολιτικοί στον 

κόσμο. Την πρώτη μέρα εξέδωσαν την διακήρυξη της Λοχ Έρν. Πρόκειται για ένα 

δεκάλογο μέτρων που στόχο έχουν, σύμφωνα με τον προεδρεύοντα για τη φετινή 

χρονιά, πρωθυπουργό της Αγγλίας, Ντέιβιντ Κάμερον να χτυπήσουν τη «μάστιγα της 

φοροδιαφυγής». 

Βέβαια, η εισαγωγική πρόταση της διακήρυξης, ξεκαθαρίζει πόσο 

αποφασισμένοι είναι όταν πλέκει το εγκώμιο στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που οδηγούν 

στην ανάπτυξη, μειώνουν τη φτώχεια και δημιουργούν θέσεις εργασίας. Θα 

μπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι, παρότι μπορεί να μη μοιράζονται την ίδια 

καχυποψία για το ατομικό κέρδος και το κεφάλαιο οι πρωθυπουργοί των ισχυρότερων 

κρατών, ίσως τουλάχιστον να επιδιώκουν να περιορίσουν κάπως τις ανεξέλεγκτες 

πολυεθνικές εταιρείες που κυβερνούν τον κόσμο. 

Θα ήταν έτσι, αν ο λάβρος κατά των φορολογικών παραδείσων, προεδρεύων 

της σύσκεψης, δεν ήταν ταυτόχρονα και ο ηγέτης της χώρας που συνδέεται 

περισσότερο με το διεθνές δίκτυο των offshore δραστηριοτήτων και αν το Σίτυ του 

Λονδίνου δεν ήταν το ίδιο κέντρο των φορολογικών παραδείσων όλου του κόσμου. 

Αλλά και ο συνοδοιπόρος του στον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής, Μπαράκ Ομπάμα, 

επιτίθεται συχνά στους ανεύθυνους Αμερικάνους εκατομμυριούχους, στους δόλιους 

τραπεζίτες και στις εξωτικές παραλίες των νησιών Κάιμαν, ξεχνώντας προφανώς ότι 

οι φοροδιαφεύγοντες μπορούν να βρουν ένα πρώτης τάξης καταφύγιο όχι κάπου 

μακριά στον ωκεανό, αλλά λιγότερο από δύο ώρες μακριά από την κατοικία του, 

στην πολιτεία του Ντέλαγουερ. 

Το ζήτημα της φοροδιαφυγής βρίσκεται καθημερινά στην επικαιρότητα σε 

παγκόσμια κλίμακα. Πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς όταν τη στιγμή που οι 

κυβερνήσεις έχουν κηρύξει έναν ανελέητο πόλεμο λιτότητας στους πολίτες, γίνεται 

γνωστό ότι η Apple, με κέρδη άνω των 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων την τελευταία 
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τριετία, δεν πλήρωσε για το ίδιο διάστημα ούτε ένα από αυτά για φόρο σε 

οποιαδήποτε χώρα; 

Στην Ελβετία, την παλαιότερη δημοκρατία του σύγχρονου κόσμου, ένα 

πολιτικό σύστημα με ενεργές αρχές άμεση δημοκρατίας, με συχνά δημοψηφίσματα, 

είναι σε ισχύ. Το μόνο κακό: ότι όλα μπορούν να συζητηθούν και να αμφισβητηθούν, 

εκτός από το σημαντικότερο. Την απόλυτη ελευθερία των επιχειρήσεων, το 

τραπεζικό απόρρητο που έχει μετατραπεί σε χαρακτηριστικό της εθνικής 

συγκρότησης. Τα κόμματα που αναγκαστικά συμμετέχουν εναλλάξ στην κυβέρνηση 

στα πλαίσια μιας ισότητας μεταξύ των καντονιών, δεν έχουν ούτε καν την τυπική 

εξουσία να αμφισβητήσουν αυτές τις «ανώτερες αρχές». Κάθε φορά που φτάνει στη 

δικαιοσύνη κάποιο μεγάλο σκάνδαλο, όπως η μεταφορά στις μεγάλες ελβετικές 

τράπεζες πλούτου που έχει κλαπεί από τις φτωχότερες χώρες σε λογαριασμούς των 

δικτατόρων τους, πάντοτε κουκουλώνεται. Οι βουλευτές δεν έχουν καν ασυμβίβαστο. 

Έτσι όλοι οι εκπρόσωποι είναι και μέλη εκατοντάδων Δ.Σ. επιχειρήσεων και 

τραπεζών. Στους νησιωτικούς παραδείσους, η ηγέτιδα δύναμη, συνήθως η ίδια η 

βασίλισσα της Αγγλίας, ορίζει τους άρχοντες που είναι υπεύθυνοι για τις σημαντικές 

αποφάσεις. Πολυεθνικές κατακλέβουν για δεκαετίες τους φυσικούς πόρους στην 

Ασία, τη Λατινική Αμερική και την Αφρική, καταδικάζουν στην πείνα 

δισεκατομμύρια ανθρώπους και δεν αφήνουν τίποτα στις χώρες. Αλλά και στη Δύση, 

οι εργαζόμενοι υποβάλλονται σε συνεχείς επιθέσεις για να γίνουν πιο 

«ανταγωνιστικοί», μένουν άνεργοι και καλούνται επιπροσθέτως να πληρώνουν όλο 

και περισσότερους φόρους τη στιγμή που οι πλούσιοι «συμπατριώτες» τους δεν 

αφήνουν ούτε δεκάρα (www.ilesxi.wordprees.com). 

Φουρτούνα στο «αρχιπέλαγος» της φοροδιαφυγής έχουν προκαλέσει και οι 

αποκαλύψεις της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), η οποία 

έφερε στο φως εκατομμύρια έγγραφα και e-mails που ρίχνουν φως στα άδυτα των 

φορολογικών παραδείσων ανά τον κόσμο. 

Στην έρευνα συμμετείχαν δημοσιογράφοι από 60 χώρες. Μεταξύ των ευρωπαϊκών 

μέσων ενημέρωσης που συνεργάστηκαν στην αποκαλυπτική έρευνα ήταν: 

 Από τη Βρετανία, το ειδησεογραφικό δίκτυο BBC και η εφημερίδα Guardian. 

 Από τη Γερμανία, το τηλεοπτικό δίκτυο NDR και η εφημερίδα Suddeutsche 

Zeitung.   

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/laxe-gesetze-in-steueroasen-kriminelle-willkommen-1.1640081
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/laxe-gesetze-in-steueroasen-kriminelle-willkommen-1.1640081
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 Από την Ιταλία, η εφημερίδα L Espreso 

 Από τη Γαλλία, η εφημερίδα Le Monde 

 Από την Ισπανία, η εφημερίδα El Confidencial 

 Από το Βέλγιο, η εφημερίδα Le Soir  

 Από την Ελβετία, οι εφημερίδες Le Matin και Sonntags Zeitung 

 Από τη Σουηδία, το εβδομαδιαίο περιοδικό Fokus 

 Και από την Ελλάδα, η εφημερίδα Τα Νέα  

Από την έρευνα προκύπτει ότι οι Έλληνες που διατηρούν ή διευθύνουν offshore 

εταιρείες στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και άλλους φορολογικούς παραδείσους 

σπάνια τις δηλώνουν στην εφορία. Μόλις 4 από τις 107 offshore εταιρείες που 

διερευνήθηκαν από την ICIJ έχουν καταχωρηθεί στις φορολογικές αρχές, όπως 

απαιτεί ο νόμος. Μετά την ενημέρωση που είχε, το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών 

ανέφερε ότι θα εξετάσει τα δεδομένα, προκειμένου να διαλευκανθεί το πέπλο 

μυστηρίου που καλύπτει τις υπόλοιπες 103 εταιρείες. 

Ιδιοκτήτες τους φέρονται να είναι άτομα διασκορπισμένα σε όλη την ελληνική 

επικράτεια. Από τα πλούσια προάστια των Αθηνών, μέχρι χωριά της βορείου 

Ελλάδος. 

Άκρως ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι μεσούσης της οικονομικής κρίσης, τα 

φορολογικά έσοδα από τις offshore εταιρείες που διατηρούν Έλληνες πολίτες 

μειώθηκαν κατά 90% τα προηγούμενα δύο χρόνια, από τα 3,4 εκατομμύρια ευρώ το 

2010 σε μόλις 345.000 ευρώ το 2012. 

«Οι offshore εταιρείες χρησιμοποιούνται από ιδιώτες για να αποφεύγουν τη 

φορολόγηση, από εταιρείες για να αποκρύπτουν τα κέρδη τους και από τους 

πολιτικούς για παράνομο πλουτισμό», δηλώνει ο πρώην προϊστάμενος του ΣΔΟΕ, 

Γιώργος Κανελλόπουλος. Είναι τέτοια η εξάπλωση του φαινομένου που από τις 2.400 

υπεράκτιες εταιρείες που είχε εντοπίσει το 1998, σήμερα ο αριθμός αυτός ξεπερνάει 

τις 23.000 (https://bluebig.wordprees.com). 
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7.2 Περιπτώσεις φοροαποφυγής πολυεθνικών εταιριών μέσω του   

      μηχανισμού των εξωχώριων εταιριών  

 

Οι offshore εταιρείες είναι µια από τις μυστηριώδες πλευρές της παγκόσμιας 

οικονομίας. Είναι η βιτρίνα ενός ιδιόμορφου κόσμου, όπου οι φόροι αποτελούν 

άγνωστη λέξη, η άρση της προστασίας του τραπεζικού απορρήτου έγκλημα και η 

ανωνυμία καταστατικό δικαίωμα όσων εμπιστεύονται τα κεφάλαιά τους στα 

θησαυροφυλάκια των τραπεζών τους. Πρόκειται για τις αποκαλούμενες «υπεράκτιες 

επικράτειες», τους περίφημους φορολογικούς παραδείσους, που είναι διάσπαρτοι σε 

όλη την υφήλιο. Κράτη και περιοχές όπου κυριαρχεί το σκοτεινό βασίλειο της 

διαφθοράς, το οποίο βασίζεται στις εταιρείες- φαντάσματα, στη δημιουργική 

λογιστική και στις υπηρεσίες ανώνυμής διαχείρισης συναλλαγών, που 

εκμεταλλεύονται μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες όπως θα εξετάσουμε παρακάτω.  

 

7.2.1 Το μήλο της αμαρτίας : φοροδιαφυγή δισεκατομμυρίων από την 

Apple  

Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις τέλεσης φοροαποφυγής, 

μέσω εκμετάλλευσης του μηχανισμού των «εξωχώριων» εταιριών και ως εκ τούτου 

και των φορολογικών παραδείσων στους οποίους και φιλοξενούνται, είναι αυτή της 

πολυεθνικής εταιρίας της Apple, αμερικάνικης πολυεθνικής εταιρείας τεχνολογίας, 

με έδρα στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια που σχεδιάζει, αναπτύσσει και πωλεί 

καταναλωτικά ηλεκτρονικά είδη, λογισμικό, online υπηρεσίες και υπολογιστές.  

Όσον αφορά λοιπόν την περίπτωση της Apple, η εν λόγω αμερικάνικη 

πολυεθνική χρησιμοποιώντας ένα ιδιαιτέρως πολύπλοκο και εξελιγμένο σύστημα 

φοροαποφυγής, αποτελούμενο από πλήθος εξωχώριων εταιριών, μερικές από τις 

οποίες εμφανίζονταν να μη απασχολούν καθόλου προσωπικό, ενώ συγχρόνως δεν 

εντάσσονταν στις φορολογικές αρχές καμίας χώρας, κατάφερε να φοροαποφεύγει 

εκατομμύρια δολάρια ημερησίως. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «ο 

μηχανισμός που έχει στήσει η Apple προκαλεί πραγματικά ζαλάδα. Θυγατρικές με 

έδρα την Ιρλανδία συνάπτουν συμβόλαια με εταιρίες που συναρμολογούν προϊόντα 

της διεθνώς, και κατόπιν πουλάνε τα προϊόντα αυτά σε άλλες θυγατρικές λιανικής 

της Apple, οι οποίες και διανέμουν τα προϊόντα αυτά. Τα κέρδη διαμοιράζονται σε 



90 
 

πλήθος θυγατρικών με τη μορφή μερισμάτων. Πολλές από αυτές τις θυγατρικές δεν 

έχουν δηλωμένη έδρα φορολόγησης και δεν πληρώνουν καθόλου φόρους».  

Όπως διαπιστώθηκε σε σχετική έρευνα, κορωνίδα του όλου μηχανισμού 

φοροαποφυγής της Apple αποτελεί η θυγατρική εταιρία της Apple, με έδρα 

σύστασης την Ιρλανδία, η Apple Operations International. Η δυνατότητα της 

αμερικάνικης εταιρίας Apple να φοροαποφεύγει και να προστατεύει ως εκ τούτου 

κέρδη πολλών δισεκατομμυρίων, στηρίχθηκε στην «εκμετάλλευση» ενός 

«παραθύρου» της ιρλανδικής φορολογικής νομοθεσίας, το οποίο σκοπίμως είχε 

σχεδιαστεί προκειμένου να προσελκύσει τις ξένες επενδύσεις, δημιουργώντας 

παράλληλα νέες θέσεις εργασίας. 

Πιο συγκεκριμένα, κατ’ αρχήν ο φορολογικός συντελεστής που προβλέπεται 

για τις επιχειρήσεις  στην Ιρλανδία είναι εξαιρετικά ευνοϊκός, καθώς ανέρχεται 

στο  12,5%, ενώ ειδικά για την θυγατρική της Apple είχε συναφθεί ειδική συμφωνία 

με το Δουβλίνο, ώστε να φορολογείται με συντελεστή 2%. Το παράδοξο βεβαίως με 

την εν λόγω θυγατρική, συνίσταται στο γεγονός ότι παρά τον εξωφρενικά χαμηλό 

φορολογικό συντελεστή που συμφωνήθηκε να ισχύει, εντούτοις η θυγατρική 

της Apple δεν έχει υποβάλλει κανένα φόρο, τα τελευταία πέντε έτη, σε καμία 

χώρα.  Αυτό  επιτεύχθηκε εκ μέρους της Apple  αξιοποιώντας τόσο την ιρλανδική 

όσο και την αμερικάνικη φορολογική νομοθεσία, παρουσιαζόμενη η θυγατρική της, 

εν τέλει, να μην εμπίπτει στην φορολογική δικαιοδοσία ούτε της μίας ούτε της 

άλλης χώρας. Αυτό συμβαίνει καθώς για το μεν αμερικάνικο φορολογικό σύστημα, 

μία χώρα εντάσσεται φορολογικά στη χώρα στην οποία έχει συσταθεί, για το δε 

ιρλανδικό φορολογικό σύστημα μία χώρα κατατάσσεται φορολογικά στην χώρα 

όπου και διευθύνεται.  

Τα στοιχεία είναι αμείλικτα και δείχνουν ότι ο αμερικανικός κολοσσός δεν 

πλήρωσε καθόλου φόρο στην Αμερική για κέρδη αξίας 74 δισ. δολ. δημιουργώντας 

θυγατρικές στην Ιρλανδία. Στην πλειοψηφία τους, πρόκειται για εταιρείες 

φαντάσματα, χωρίς γραφεία και φυσική παρουσία υπαλλήλων, που στήθηκαν για να 

επωφεληθούν από τη χαμηλή φορολογία που επιβάλλει το Δουβλίνο στις μεγάλες 

επιχειρήσεις. 

Η διαδρομή του χρήματος μέσω των off shore εταιρειών είναι δαιδαλώδης… 

Μοιάζει με το μονοπάτι του τυφώνα, που κανείς δεν γνωρίζει ποιο είναι ακριβώς, 

ενώ αποκαλύπτεται αφού έχει γίνει ζημιά και συνήθως μεγάλη. 
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Η πρακτική αυτή πάντως δεν είναι πρωτοποριακή. Αλλά ούτε και παράνομη! Την 

ακολουθούν εκατοντάδες πολυεθνικές σε όλο τον κόσμο, ενώ υπολογίζεται ότι 

κοστίζει στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ ούτε λίγο ούτε πολύ 100 δισ. δολαρίων  το χρόνο 

από ανείσπρακτους φόρους (www.enet.gr). 

7.2.2 Περίπτωση φοροδιαφυγής της  Google. 

H Google, η πιο δημοφιλής μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο, βρίσκει επίσης 

καταφύγιο σε φορολογικούς παραδείσους, με τεχνικές, όπως το Double Irish ή το 

Dutch Sandwich, γνώριμες στους δικηγόρους που ασχολούνται με φορολογικές 

υποθέσεις.  Με αυτές τις τεχνικές μεταφέρει τα εξωχώρια κέρδη της, μέσω της 

Ιρλανδίας και της Ολλανδίας, στις Βερμούδες και γλιτώνει περίπου 2 δισ. δολάρια σε 

φόρους κάθε χρόνο. Η εταιρεία βρέθηκε στο στόχαστρο των Βρετανών βουλευτών 

τον περασμένο Νοέμβριο και κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στο Βρετανικό 

κοινοβούλιο δυο φορές, ενώ σε εκκρεμότητα παραμένει και η υπόθεση του 1 δισ. 

δολαρίων με τις γαλλικές αρχές. Για φοροαποφυγή εκατοντάδων  εκατομμυρίων 

ευρώ και «ανήθικες» πρακτικές που «κλέβουν» τους βρετανούς φορολογούμενους 

πολίτες, κατηγόρησε την εταιρία πίσω από τη δημοφιλή μηχανή αναζήτησης  Google  

ένας πρώην μάνατζερ της, ο οποίος ερχόταν σε επαφή με διαφημιστές από το 2002 

ως το 2006.  

Το πρώην στέλεχος εμφανίζεται να πιστεύει ότι η εταιρία μετέφερε απευθείας 

τα κέρδη της από την Βρετανία στην Ιρλανδία και από εκεί μέσω ειδικής εταιρικής 

δομής τα έσοδα μεταφέρονταν σε φορολογικούς παράδεισους, όπως οι Βερμούδες. 

Σύμφωνα με τον πρώην μάνατζερ, ο διαδικτυακός κολοσσός απέφευγε να πληρώνει 

το μερίδιό του σε φόρους στην Βρετανία. Σύμφωνα με στοιχεία δηλώσεων στην 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, από το 2006 έως  το 2011 η πολυεθνική 

εταιρεία είχε έσοδα ύψους 11,9 δισεκατομμυρίων στερλινών από τη βρετανική 

αγορά. Ωστόσο, πλήρωσε φόρους περίπου 10 εκατομμυρίων στερλινών για το ίδιο 

χρονικό διάστημα. Και αυτό λόγω του ότι δήλωνε τα έσοδα από τις διαφημίσεις στην 

ιρλανδική θυγατρική της και από εκεί μέσω λογιστικών «μαγειρεμάτων» που όμως 

δεν αντιτίθενται στην ισχύουσα νομοθεσία κατέληγαν στις Βερμούδες όπου έβρισκαν 

φορολογική ασυλία με αποτέλεσμα να φοροαποφεύγει και να μην αποδίδει τα δέοντα 

για το κοινό καλό (www.tovima.gr). 

 

 



92 
 

7.2.3 Το δουκάτο της  φοροαπαλλαγής 

Η Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) έδωσε στη δημοσιότητα 

μέρος των 28.000 εγγράφων που αποδεικνύουν τη συστηματική φοροαποφυγή 

δισεκατομμυρίων ευρώ από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου.  

Το ICIJ αποκάλυψε ότι οι αρχές του Λουξεμβούργου μέσω ελεγκτικών 

εταιριών έκαναν συμφωνίες με μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο 

προκειμένου να μεταφέρεται στο Δουκάτο η φορολόγηση των κερδών των εταιριών, 

νόμιμα, απλά και εντελώς ανήθικα, αφού ουσιαστικά οι μεγάλες εταιρείες με αυτό 

τον τρόπο δεν φορολογούνται στις χώρες που δραστηριοποιούνται. Πρόκειται για ένα 

νόμιμο σύστημα, σύμφωνα με το οποίο οι εταιρείες μπορούν να πετυχαίνουν 

ξεχωριστές συμφωνίες με κράτη προκειμένου να έχουν ειδική φορολόγηση. 

Συμφωνίες "κάτω από το τραπέζι" του Λουξεμβούργου με μεγάλες 

πολυεθνικές επιχειρήσεις, μέσω των οποίων οι εταιρείες εξασφαλίζουν μειώσεις στις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις, διατηρώντας παράλληλα μικρή παρουσία στη χώρα, 

φέρνει στο φως της δημοσιότητας έρευνα της Διεθνούς Σύμπραξης Δημοσιογράφων. 

Οι συμφωνίες αυτές συνομολογήθηκαν ανάμεσα στο 2002 και το 2010 και 

αντιπροσωπεύουν ποσά δισεκατομμυρίων ευρώ σε διαφυγόντα φορολογικά έσοδα για 

τις χώρες όπου οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνται και καταγράφουν κέρδη, 

σύμφωνα με την ICIJ και τα μέσα που συνεργάζονται μαζί της, όπως οι εφημερίδες 

Le Monde, The Guardian, Suddeutsche Zeitung και Asahi Shimbun.  

Στην εξάμηνη έρευνα που πραγματοποίησε με τίτλο «Luxemburg Leaks» ή 

«LuxLeaks» η ICIJ απέκτησε πρόσβαση σε 28.000 σελίδες εγγράφων του «tax 

ruling» που δείχνουν πώς οι μεγάλες εταιρείες «βασίζονται στο Λουξεμβούργο και 

στο χαλαρό φορολογικό ρυθμιστικό του πλαίσιο, για να μεταφέρουν εκεί κέρδη ώστε 

να μην φορολογηθούν παρά σε πολύ μικρή κλίμακα», σύμφωνα με το δημοσίευμα 

της Le Monde. 

Η πρακτική του «tax ruling» είναι νόμιμη και επιτρέπει σε μία επιχείρηση να 

ερωτήσει εκ των προτέρων ποιας μεταχείρισης θα τύχει από τις φορολογικές αρχές 

μίας χώρας και να λάβει συγκεκριμένες νομικές εγγυήσεις (Εφημερίδα τα ΝΕΑ σε 

συνεργασία με Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ)-2014). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΕΡΕΥΝΑ  

 

Όπως και να τα αποκαλέσεις, τα εξωτικά μέρη που φιλοξενούν τις διαβόητες 

"offshore εταιρείες" αποτελούν το απόλυτο μέσο φορολογικής απόδρασης για τις ελίτ 

των πλούσιων και ισχυρών της Γης. Στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, οι πλούσιοι 

ιδιώτες ή πολυεθνικές επιχειρήσεις χάρη στις offshore δεν πληρώνουν σχεδόν 

καθόλου φόρους. Υπάρχουν πάνω από 60 φορολογικοί παράδεισοι στον κόσμο: 

Βερμούδες, Νησιά Καϊμάν, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι κ.τ.λ. Οι πιο σημαντικοί, 

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

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

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

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

Μεγάλης Βρετανίας! 

Οι φορολογικοί παράδεισοι βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας 

οικονομίας. Πάνω από το 50% των παγκόσμιων εμπορικών συναλλαγών και το 

μεγαλύτερο μέρος του διεθνούς δανεισμού διεκπεραιώνονται πλέον μέσω αυτών.  

Οι φορολογικοί παράδεισοι έχουν διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε κάθε σημαντικό 

οικονομικό γεγονός, σε κάθε μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο και σε κάθε κρίση τα 

τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσφατης παγκόσμιας ύφεσης. 

Οι φορολογικοί παράδεισοι δεν είναι μόνο εδάφη στα οποία το κεφάλαιο διαφεύγει 

από φόρους. Είναι περιοχές στις οποίες, η εξουσία των επιχειρήσεων είναι 

απεριόριστη και ανεμπόδιστη. Είναι περιοχές που αναιρείται κάθε, έστω τυπική, 

έννοια δημοκρατίας λαϊκής και εθνικής ανεξαρτησίας. 

Είναι ένας διπλά κλεμμένος πλούτος. Στην υπεραξία που κερδίζει ο 

κεφαλαιοκράτης από την ανθρώπινη εργασία, προστίθεται και η παλιά και 

δοκιμασμένη μέθοδος της πραγματικής κλοπής μέσω της χρησιμοποίησης των 

offshore για την αποφυγή των φόρων προς το κράτος, πράγμα που βαραίνει 

περισσότερο την ήδη ανεξέλεγκτη οικονομική κατηφόρα των πολιτών των χωρών 

αυτών.  

Στην Ελλάδα, το ζήτημα των offshore δραστηριοτήτων έχει τεράστια 

σημασία. Όλες οι κυβερνήσεις ορκίζονται ότι κάνουν τα πάντα για να βρουν όσους 
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φοροδιαφεύγουν. Στην πράξη, η συζήτηση επιστρέφει με μέτρα ενάντια στους 

μικρούς και μεσαίους, τη στιγμή που σύμφωνα με τις πρόσφατες έρευνες, μόνο στις 

Βρετανικές Παρθένες Νήσους εντοπίστηκαν 107 offshore εταιρίες ελληνικών 

συμφερόντων, εκ των οποίων μόνο 4 εμφανίζονται στους φορολογικούς καταλόγους.   

Όπως αναφέρεται και στο πόρισμα της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της 

Βουλής, από τα εν λόγω στοιχεία, προκύπτει ότι «από τις δράσεις των offshore 

εταιρειών, στην Ελλάδα, η απώλεια εσόδων του ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται σε 

ποσοστό της τάξεως του 40% και πλέον του Δημόσιου χρέους της χώρας μας». 

Τελικά μπορεί κάποιος να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι offshore 

εταιρείες συνιστούν διεθνή νομότυπη διαπλοκή, όταν παρέχεται η δυνατότητα 

πλήρους ανωνυμίας των μετόχων-ιδιοκτητών τους και δεν επιβάλλεται καν έλεγχος 

«πόθεν έσχες», δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για την  φοροαποφυγή των 

υπόχρεων φυσικών προσώπων που κρύβονται πίσω από τις offshore εταιρείες, για το 

ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και για την διασπάθιση του δημόσιου χρήματος, με 

κρατικές επιδοτήσεις, όταν μάλιστα από επίσημα στοιχεία που υπάρχουν προκύπτει 

ότι οι υπερτιμολογήσεις υπερβαίνουν ακόμα και το 500% . 

Καίρια σημεία στα οποία θα μπορούσαμε να σταθούμε ως προτάσεις από την 

παρούσα εργασία που θα μπορούσαν να μειώσουν το φαινόμενο καταστρατήγησης 

της φορολόγησης μέσω των υπεράκτιων εταιριών είναι τα εξής: 

 

 Να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές για τη φορολόγηση των εταιρειών 

στην Ελλάδα σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να αποτρέπεται επιχειρηματική 

δραστηριότητα μέσω offshore εταιρειών 

 Να φορολογούνται οι Έλληνες - μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και στην Ελλάδα 

για το παγκόσμιο εισόδημά τους, που προκύπτει από δραστηριότητα offshore 

εταιρειών 

 Στην αγορά ακινήτων και στις προμήθειες του Δημοσίου, από offshore 

εταιρείες, να θεσπιστεί υποχρεωτική δήλωση του πραγματικού ιδιοκτήτη-

μετόχου της εταιρείας 

 Στις εισαγωγές προϊόντων, να θεωρείται νόμιμο το τιμολόγιο που εκδίδεται 

από την προμηθεύτρια εταιρεία απευθείας στον συναλλασσόμενο και όχι 

μέσω offshore». 
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Καταλήγοντας πρέπει να επισημάνουμε ότι οι offshore εταιρίες ρίχνουν βαριά 

τη σκιά τους σε αυτή τη χρονική περίοδο της μεγάλης παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης, όταν ορισμένοι πλουτίζουν και οι πολλοί φτωχοποιούνται με όλο και πιο 

σκληρά κοινωνικά και φορολογικά μέτρα, ενώ προκαλούν έντονα αισθήματα 

αγανάκτησης στους  φορολογούμενους πολίτες, δηλητηριάζοντας έτσι τη φορολογική 

συνείδηση και καταστρατηγούν κάθε έννοια κοινωνικής δικαιοσύνης και διαφάνειας 

αποσυνθέτοντας έτσι το ήδη άρρωστο κοινωνικό ιστό των πολιτών της παγκόσμιας 

οικονομίας. Σήμερα οι ηγέτες καλούνται να δώσουν τη λύση γιατί αυτές οι πρακτικές 

οδηγούν στην πολιτική τους εξόντωση αλλά συγχρόνως διαλύουν και το ιστό της 

παγκόσμιας οικονομίας αυξάνοντας τις κοινωνικές ανισότητες και την οικονομική 

εξαθλίωση των πολιτών τους. 

Για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα προς το παρόν έχουν αναθέσει στον 

Ο.Ο.Σ.Α. να άρει το αδιέξοδο και να υποβάλλει συγκεκριμένη πρόταση για ένα 

δικαιότερο φορολογικό σύστημα, που θα εξετάσουν στην επόμενη σύνοδο των G20 

οι ισχυροί του πλανήτη. Μένει όμως καίριο ερώτημα εάν θα μπορέσουν να γράψουν 

τους τίτλους τέλους της φοροδιαφυγής για τους διεθνείς κολοσσούς ή εάν τελικά θα 

υποκύψουν και θα συμβιβαστούν με τα πολύ μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που 

χρησιμοποιούν κάθε νομιμοφανή τρόπο για την φοροαποφυγή των κερδών τους. 

Δύσκολες ισορροπίες αλλά η οικονομική κρίση και η εξαθλίωση των λαών 

που οδηγεί στην πολιτική απαξίωση των πολιτικών πιέζουν για οριστική και άμεση 

λύση του φαινομένου αυτού που πλήττει όλη την παγκόσμια οικονομία. 

Μέσα από την σημερινή συνεχόμενη ανάγκη για κάλυψη παράνομων 

δραστηριοτήτων αλλά και για την δικαιολόγηση μαύρου χρήματος, χρησιμοποιούνται 

νέες τεχνικές μεταφοράς κεφαλαίων μέσω offshore εταιριών σε φορολογικούς 

παραδείσους. Το σημερινό ηλεκτρονικό διατραπεζικό σύστημα συναλλαγών αποτελεί 

ένα από τα πιο σοβαρά και πολύπλοκα συστήματα ολοκλήρωσης νομιμοποίησης 

παράνομων ή μαύρων χρημάτων ή οποία πραγματοποιείται μέσω πολλών τραπεζικών 

λογαριασμών πληρωμής είτε ως μερίσματα, είτε ως εξόφληση τιμολογίων, είτε ως 

αμοιβή για υποτιθέμενες παροχές υπηρεσιών. Το εν λόγω τραπεζικό σύστημα έχει 

πολύ μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον, αλλά δεν  κρίθηκε απαραίτητο να αναπτυχθεί 

στην παρούσα διπλωματική εργασία λόγω της πολυπλοκότητας του και της μεγάλης 

έκτασης του που από μόνο του θα αποτελούσε θέμα για την ανάπτυξη μιας  

μελλοντικής ερευνητικής εργασίας, με θέμα την νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες ενέργειες μέσω του διεθνούς τραπεζικού συστήματος.    
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