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Πριν την παρουσίαση της παρούσας διπλωματικής θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τον
επιβλέποντα καθηγητή Κο Γκίνογλου Δημήτριο για την βοήθεια και συμπαράσταση στην
εκπόνηση και ολοκλήρωση της εργασίας αυτής, αλλά και όλους τους καθηγητές που
συμμετείχαν στο μεταπτυχιακό « Στρατηγική Διοικητική Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Διοίκηση » που με το επιστημονικό τους υπόβαθρο κατάφεραν ολοκληρωμένα να
παρουσιάσουν και να διδάξουν όλες τις πτυχές της σύγχρονης λογιστικής μέσα από
πληρέστατη και σύγχρονη θεματολογία, άκρως επικαιροποιημένη έως και τις τελευταίες
εφαρμοσμένες τεχνικές και μορφές αλλά και με τις τελευταίες ισχύουσες νομοθετικές
διατάξεις
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ΓΕΝΙΚΑ
Με την συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, επιχειρείται καταρχήν η παρουσίαση,
μορφών οικονομικής απάτης με κύριο άξονα την ανάπτυξη δύο ιδιαίτερων τέτοιων μορφών,
που στα περισσότερα κράτη παγκοσμίως χαρακτηρίζονται και ως οικονομικά εγκλήματα
ιδιαιτέρως ειδεχθή και σαν τέτοια, αποτελούν πέραν των επιβαλλόμενων διοικητικών και
άλλων κυρώσεων και αυτούσιες αξιόποινες πράξεις με επίσης σημαντικές ποινές του κοινού
ποινικού δικαίου. Με αυτά τα δεδομένα γίνεται προσπάθεια επιστημονικής προσέγγισης με
πλήρη ανάλυση και καταγραφή του συνεχώς αυξανόμενου φαινομένου μια ιδιάζουσας μορφής
φοροδιαφυγής, ήτοι της χρήσης, έκδοσης & αποδοχής πλαστών εικονικών & νοθευμένων
στοιχείων.
Συνεχίζοντας, αναπτύσσεται ετέρα μορφή οικονομικής απάτης επίσης σημαντική και
ιδιαιτέρως χρησιμοποιούμενη, που δεν είναι άλλη από την νομιμοποίηση εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες, με έμφαση στο κοινώς λεγόμενο «ξέπλυμα μαύρου χρήματος».
Απαραίτητα εργαλεία, η ανάπτυξη των σχετικών ορισμών, των χρησιμοποιούμενων μεθόδων
αλλά και των τρόπων εντοπισμού και αναγνώρισης των φαινομένων αυτών οικονομικής
απάτης.
Τέλος, καταγράφεται με σαφήνεια η σχέση αλλά & συσχέτιση των δύο αυτών
φαινομένων οικονομικού εγκλήματος, δίνοντας στον αναγνώστη την ευχέρεια αιτιολόγησης
της συσχέτισης αυτής, με την ανάπτυξη σχετικής περιπτωσιολογίας, τόσο μεμονωμένα ανά
οικονομική απάτη, όσο & χρήση εικονικών/πλαστών στοιχείων προκειμένου στη συνέχεια να
«δικαιολογηθεί» ή να «νομιμοποιηθεί» μαύρο χρήμα από παράνομες δραστηριότητες.
Στο σημείο αυτό και διευκρινιστικά είμαι υποχρεωμένος ως συντάκτης και εκδότης της
παρούσης, να επισημάνω ότι η περιπτωσιολογία που αναπτύσσεται βασίζεται σε πραγματικές
υποθέσεις που είτε εγώ είτε άλλοι συνάδελφοι της ευαίσθητης υπηρεσίας που επί χρόνια έως
και σήμερα εργάζομαι, χειρίσθηκαν και ολοκλήρωσαν.
Επρόκειτο για το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος με πλούσια και πολύχρονη δράση
και αποκάλυψη φαινομένων οικονομικής απάτης μεγάλης έκτασης, στο οποίο είχα και έχω την
τιμή να αποτελώ ενεργό μέλος – ελεγκτή δράσης, εξιχνιάζοντας δύσκολες και πολύμηνες
υποθέσεις αυξημένης έκτασης φοροδιαφυγής ή προσπάθειας νομιμοποίησης παράνομων
κεφαλαίων.
Για λόγους δεοντολογίας αλλά και απορρήτου στην αναπτυσσομένη περιπτωσιολογία που
ταυτόχρονα αποτελεί και μελέτη περίπτωσης κατά είδος ή μορφή οικονομικής απάτης, δεν
εμφανίζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα .
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Καταλήγουμε με τα απαραίτητα και αναγκαία συμπεράσματα, που βοηθούν και
εμπλουτίζουν την κρίση του νομοθέτη που κατά καιρούς επικαιροποίησε τους ορισμούς των
προαναφερομένων μορφών οικονομικής απάτης , με τον δίκαιο χαρακτηρισμό αυτών μεταξύ
των άλλων και ως ιδιαιτέρως ειδεχθή και άκρως επιζήμια για την κοινωνία, την οικονομία και
γενικότερα το κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Την τελευταία κυρίως εικοσαετία στην χώρα μας το έγκλημα της φοροδιαφυγής μέσω
της χρήσης εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων έλαβε τεράστιες διαστάσεις,
καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας μας, από την
παραγωγή (πρωτογενή, δευτερογενή) και το εμπόριο αγαθών μέχρι τον τομέα των
κατασκευών, την παροχή δραστηριοποίηση επαγγελμάτων αμιγώς παροχής υπηρεσιών και τη
δραστηριότητα των ελευθέρων επαγγελματιών. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συγκεκριμένων
συναλλαγών εστιάζεται κυρίως στο τομέα της παροχής υπηρεσιών και ειδικά στο χώρο της
διαφήμισης, των γραφικών τεχνών, στον κατασκευαστικό τομέα αλλά και στο τομέα του
χονδρικού εμπορίου όπου με ιδιαίτερη ένταση εμφανίζεται στον κλάδο παράδοσης
ανακυκλώσιμων υλικών σιδήρου, χαλκού, στον κλάδο της εμπορίας μεταχειρισμένων
αυτοκινήτων, στον κλάδο χρυσοχοΐας. Εξέχουσα θέση επίσης, κατέχουν στην αγροτική
οικονομία σε όλους τους τομείς της, αλλά και στις εισαγωγές-εξαγωγές και ενδοκοινοτικές
παραδόσεις-αποκτήσεις προϊόντων.
Κυριότερος σκοπός της χρήσης εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων είναι
η αποφυγή της καταβολής ή η μείωση της καταβολής των ποσών τόσο έμμεσων όσο και των
άμεσων φόρων και σε μερικές περιπτώσεις η «τακτοποίηση» λογιστικών – φορολογικών
ατασθαλιών και παρατυπιών ως προσπάθεια των επιτηδευματιών να μην καταβάλουν φόρους,
και κάλυψης προγενέστερων μεθόδων φοροδιαφυγής που προηγήθηκαν.
Η μη καταβολή έμμεσων φόρων ή η καταβολή μειωμένου ποσού φόρου εστιάζεται
κυρίως στο Φ.Π.Α. με τη διόγκωση του Φ.Π.Α. των εισροών, ο οποίος συμψηφίζεται με το
Φ.Π.Α. των εκροών, με φορολογικά στοιχεία κυρίως για ανύπαρκτες αγορές και δαπάνες.
Η αποφυγή καταβολής ή η μείωση καταβολής άμεσων φόρων επιδιώκεται μέσω της
μείωσης των κερδών, με την αύξηση είτε των δαπανών, είτε του κόστους πωληθέντων
προϊόντων ή εμπορευμάτων ή παρασχεθέντων υπηρεσιών, με φορολογικά στοιχεία για
ανύπαρκτες δαπάνες ή αγορές, που έχουν σαν αποτέλεσμα τη μεταβολή των οικονομικών
αποτελεσμάτων της οντότητας (μείωση των κερδών, μείωση ή μηδενισμό της ζημίας).
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Επίσης σε διεθνές επίπεδο και ειδικά στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές η έκδοση
πλήθους εικονικών φορολογικών στοιχείων, αποτελεί σύνηθες φαινόμενο σε μια σειρά
κυκλικών συναλλαγών που σκοπό έχουν είτε την είσπραξη ποσών Φ.Π.Α. μέσω της
διαδικασίας επιστροφής που προβλέπεται για το Φ.Π.Α., είτε την μη απόδοση των ποσών
Φ.Π.Α. που αντιστοιχούν στις συναλλαγές αυτές.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων,
χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις ως μέσο εμφάνισης διογκωμένων, πλασματικών
ακαθαρίστων εσόδων, προκειμένου :
-

είτε να λάβουν επιδοτήσεις και χαμηλότοκα δάνεια από το τραπεζικό σύστημα

-

είτε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της αγοράς και των υποψήφιων επενδυτών και
προμηθευτών – πελατών, χάριν της καλής οικονομικής κατάστασης που
εμφανίζουν, εφαρμόζοντας ασφαλώς και τον αθέμιτο ανταγωνισμό, με πλασματική
προσέλκυση συναλλασσόμενων λόγω των παραπάνω που αναπτύχθηκαν

-

είτε για να προσπαθήσουν να νομιμοποιήσουν έσοδα προερχόμενα από παράνομες
δραστηριότητες μη δηλωμένες, καταβάλλοντας τους αναλογούντες φόρους,
προκειμένου να προσδώσουν αληθοφάνεια και κυρίως να περιορίσουν

τον

εντοπισμό και την ενεργοποίηση υπηρεσιών δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Επρόκειτο ασφαλώς για το λεγόμενο «Ξέπλυμα μαύρου Χρήματος», με τον πλέον
αληθοφανή τρόπο, με κυρίαρχο σκοπό την υποτιθέμενη αφενός παραγωγή εσόδων
που στην πραγματικότητα είναι πλασματική, και αφετέρου, την ταύτιση εν
συνεχεία των εσόδων αυτών με έσοδα προερχόμενα από εγκληματικές
δραστηριότητες μεταξύ των οποίων η εκτεταμένη φοροδιαφυγή πάσης φύσεως, η
εμπορία ναρκωτικών, όπλων, τοκογλυφίας , δωροδοκίας και λοιπών άκρως
αξιόποινων πράξεων.
Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων αυτών μορφών απάτης, το διαρκώς αυξανόμενο μέγεθος
της φοροδιαφυγής από την χρήση εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων, αλλά και η
αυξανόμενη ανάγκη για νομιμοποίηση εσόδων εγκληματικών δραστηριοτήτων που
επιχειρήθηκαν είτε τοπικά είτε διεθνή, από όλους τους υποκείμενους του οικονομικού
φάσματος , εξαιτίας και της παγκοσμιοποίησης και ελαστικότητας συνοριακών ελέγχων
φυσικών ή ηλεκτρονικών, κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη εκπόνησης επιχειρησιακών
σχεδίων και δράσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο , αλλά και την ανάπτυξη , ύπαρξη και
εφαρμογή σχετικής νομοθεσίας .
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Για αυτό το λόγο άλλωστε οι ελεγκτικές υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών &
Δημόσιας Τάξης ιδιαίτερα, έχουν επικεντρωθεί σε τεχνικές ελέγχου αποκάλυψης αυτών των
συναλλαγών και πράξεων, στην εξειδίκευση οργανωτικών μονάδων – υπαλλήλων, στην
δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που έχουν εμπλακεί
σε υποθέσεις πλαστών – εικονικών φορολογικών στοιχείων & νομιμοποίησης εσόδων , σε
διακρατικές συνεργασίες ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας καθώς και σε βελτιώσεις
των νομοθετικών ρυθμίσεων ώστε να υπάρχει άμεση καταστολή των φαινομένων αλλά και η
αποθάρρυνση

στην χρησιμοποίηση τέτοιων μορφών φοροδιαφυγής και οικονομικού

εγκλήματος.
Ύστερα από τα παραπάνω εισαγωγικά , κατηγοριοποιήθηκαν τα πεδία έρευνας ή ανάλυσης
που αναπτύχθηκαν παραπάνω, με σκοπό την ομαλή διάρθρωση, στοχεύοντας στην φιλική
ανάγνωση και κατανόηση από όλους τους χρήστες.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κατηγορία Α΄ : Εικονικά και Πλαστά Στοιχεία
Α.1 Νομοθεσία – Ορισμοί– Αδίκημα Φοροδιαφυγής – Κυρώσεις
Α.1.1 Ισχύουσα Νομοθεσία - Άρθρο 55. Ν. 4174 / 13 (ισχύς από 1/1/14). Παραβάσεις
φοροδιαφυγής – Πρόστιμα
1. Για τους σκοπούς του Κώδικα, ως «φοροδιαφυγή» νοείται:
α) η απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή με μη υποβολή δήλωσης ή με
υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή φόρου εισοδήματος. Ως
απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων νοείται και η περίπτωση κατά την οποία καταχωρούνται στα
βιβλία πλασματικές ή εικονικές ολικά ή μερικά δαπάνες ή γίνεται επίκληση στη φορολογική
δήλωση τέτοιων δαπανών, ώστε να μην εμφανίζονται καθαρά εισοδήματα ή να εμφανίζονται
αυτά μειωμένα,
β) η μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση φόρου
προστιθέμενης αξίας και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών,
καθώς και η μη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης με σκοπό τη μη
πληρωμή των παραπάνω φόρων τελών ή εισφορών, εφόσον προβλέπεται από τις διατάξεις της
φορολογικής νομοθεσίας που αφορά φόρους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα,
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γ) η είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων από τη Φορολογική Διοίκηση μετά από
παραπλάνηση της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών
ή με αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων,
δ) η έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων, καθώς και η νόθευση φορολογικών στοιχείων.
Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί με
οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καταχωριστεί στα οικεία βιβλία της αρμόδιας φορολογικής
αρχής σχετική πράξη θεώρησής του και εφόσον η μη καταχώριση τελεί σε γνώση του
υπόχρεου για τη θεώρηση του φορολογικού στοιχείου. Θεωρείται ως πλαστό και το
φορολογικό στοιχείο και όταν οι αξίες που αναγράφονται στο πρωτότυπο και στο αντίτυπο
αυτού, το οποίο χρησιμοποιείται για φορολογικούς σκοπούς είναι διαφορετικές,
ε) η έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και η αποδοχή αυτών. Εικονικό είναι το
στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για μέρος αυτής ή για
συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται
στο στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, με την έννοια ότι δεν
έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύματός του ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στην κατά τόπο
αρμόδια, σύμφωνα με την αναγραφόμενη στο στοιχείο διεύθυνση, φορολογική αρχή. Εικονικό
είναι επίσης το στοιχείο που φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική εταιρία,
κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ή από φυσικό πρόσωπο για
το οποίο αποδεικνύεται, ότι είναι παντελώς αμέτοχο, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση η
σχετική διοικητική κύρωση επιβάλλεται, καθώς και η ποινική δίωξη ασκείται κατά του
πραγματικού υπευθύνου που υποκρύπτεται. Τα φορ//κά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία
συναλλαγής κατώτερη της πραγματικής θεωρούνται πάντοτε για τους σκοπούς του παρόντος
νόμου ως ανακριβή, ενώ τα φορ/κά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία μεγαλύτερη της
πραγματικής θεωρούνται ως εικονικά κατά το μέρος της μεγαλύτερης αυτής αξίας.
2. α) Όταν η παράβαση αναφέρεται σε μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση παραστατικού
στοιχείου και έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, η δε
αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, επιβάλλεται πρόστιμο
για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) της αξίας της συναλλαγής ή
του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε με ελάχιστο ύψος προστίμου στην περίπτωση αυτή το
ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ.
β) Σε περίπτωση έκδοσης πλαστών φορολογικών στοιχείων επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε
παράβαση ίσο με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της αξίας του στοιχείου.
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γ) Σε περίπτωση έκδοσης ή λήψης εικονικών φορ/κών στοιχείων επιβάλλεται πρόστιμο για
κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό 50% της αξίας του στοιχείου. Αν η αξία του στοιχείου είναι
μερικώς εικονική, το ως άνω πρόστιμο επιβάλλεται για το μέρος της εικονικής αξίας.
Εξαιρετικά στις κατωτέρω περιπτώσεις το πρόστιμο της περίπτωσης γ΄ μειώνεται ως εξής:
αα) Όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μερικώς εικονικής αξίας επιβάλλεται
πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό 25% της αξίας του στοιχείου.
ββ) Όταν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, στο λήπτη του
εικονικού στοιχείου επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό 25% της αξίας
του στοιχείου. Στην περίπτωση αυτή, εάν ο λήπτης του στοιχείου έχει εξοφλήσει μέσω
πιστωτικού ιδρύματος ή αξιόγραφων πλήρως την αξία του τιμολογίου και τον αναλογούντα
φόρο προστιθέμενης αξίας στον εκδότη του στοιχείου και καταθέσει στη Φορολογική
Διοίκηση τα σχετικά παραστατικά με αναφορά στο εικονικό στοιχείο τεκμαίρετε ότι τελούσε
σε καλή πίστη και δεν επιβάλλεται πρόστιμο στον λήπτη. Σε αυτή την περίπτωση το πρόστιμο
που επιβάλλεται στον εκδότη διπλασιάζεται.
γγ) Στον λήπτη εικονικού στοιχείου επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό
15% της αξίας του στοιχείου, εφόσον η λήψη του στοιχείου δεν είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση
του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους
δδ) Όταν η εικονικότητα του στοιχείου αφορά το χαρακτηρισμό της αναγραφείσας
συναλλαγής, η οποία αποδεικνύεται ότι αφορά άλλη υποκρυπτόμενη πραγματική συναλλαγή
και κατά συνέπεια η έκδοση του εικονικού στοιχείου δεν επιφέρει καμία απώλεια εσόδων
σχετικά με φόρους, επιβάλλεται πρόστιμο για την έκδοση μη προσήκοντος στοιχείου, ύψους
πεντακοσίων ευρώ ανά στοιχείο και με ανώτατο ύψος προστίμου πενήντα χιλιάδες (50.000)
ευρώ ανά ελεγχόμενο φορολογικό έτος.
δ) Στο Φ.Π.Α., όταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στο φόρο, ως λήπτης
εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό
του, διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις
περί Φ.Π.Α., ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα
φορολογικά στοιχεία, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με το 50% του φόρου που εξέπεσε ή που
επιστράφηκε ή δεν απέδωσε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή.
Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται και στα πρόσωπα που έλαβαν επιστροφή φόρου με βάση πλαστά, εικονικά ή
νοθευμένα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσαν οι ίδιοι.
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3. Η επιβολή προστίμων και η σχετική διοικητική διαδικασία σύμφωνα με τον Κώδικα είναι
ανεξάρτητες από τυχόν οινικές κυρώσεις και οποιαδήποτε ποινική διαδικασία προβλέπεται
από οποιονδήποτε άλλο νόμο.
4. Πληροφορίες ή έγγραφα, τα οποία αφορούν ποινική διαδικασία, δεν χορηγούνται στη
Φορολογική Διοίκηση χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του αρμόδιου Εισαγγελέα.
Α.1.2 Άρθρο 60. Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια
Κάθε πρόσωπο που παρεμποδίζει ή αποπειράται να παρεμποδίσει τις ενέργειες και την
εκτέλεση καθηκόντων της Φορολογικής Διοίκησης κατά την άσκηση των εξουσιών της
σύμφωνα με τον Κώδικα ή υποθάλπει ή υποκινεί άλλο πρόσωπο ή συνεργεί με άλλο πρόσωπο
για τη διάπραξη παράβασης του Κώδικα υπόκειται στα ίδια πρόστιμα που υπόκειται ο
φορολογούμενος.
Α.1.3 Άρθρο 50. Αλληλέγγυα ευθύνη
1. Τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη
διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κατά το χρόνο της
διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του
φόρου που οφείλεται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες καθώς και του
φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Στα νομικά πρόσωπα
που συγχωνεύονται, ευθύνεται αλληλεγγύως μαζί με τα πιο πάνω πρόσωπα, για την πληρωμή
των κατά το προηγούμενο εδάφιο οφειλόμενων φόρων του διαλυόμενου νομικού προσώπου
και εκείνο που το απορρόφησε ή το νέο νομικό πρόσωπο που συστήθηκε ανεξάρτητα από το
χρόνο βεβαίωσής τους.
2. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως
για τους παρακρατούμενους φόρους και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου
που εκπροσωπούν ως εξής:
α) Αν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα που είχαν μία από τις ως άνω
ιδιότητες

από

τη

λήξη

της

προθεσμίας

απόδοσης

του

φόρου

και

μετά.

β) Αν δεν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα, που είχαν μία από τις πιο πάνω
ιδιότητες κατά το χρόνο που υπήρχε η υποχρέωση παρακράτησης του φόρου.
3. Αν κατά το χρόνο διάλυσης νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας δεν έχουν εξοφληθεί
όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας,
περιλαμβανόμενων των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, οι κατά το χρόνο
διάλυσης αυτών μέτοχοι ή εταίροι με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 5% ευθύνονται
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αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα για την καταβολή του οφειλόμενου
φόρου, μέχρι του ποσού των αναληφθέντων κερδών ή απολήψεων σε μετρητά ή σε είδος λόγω
της ιδιότητας του μετόχου ή εταίρου κατά τα τρία (3) τελευταία έτη προ της λύσης.
4. Ευθύνεται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα για την καταβολή του
οφειλόμενου και μη εξοφληθέντος φόρου κατά τη λύση του νομικού προσώπου ή της νομικής
οντότητας, και κάθε πρόσωπο που υπήρξε μέτοχος ή εταίρος αυτού με ποσοστό συμμετοχής
τουλάχιστον5% κατά τα 3 τελευταία έτη πριν τη λύση του μέχρι του ποσού των αναληφθέντων
κερδών ή απολήψεων σε μετρητά ή σε είδος λόγω της ιδιότητας του μετόχου ή εταίρου και
εφόσον η οφειλή αφορά την περίοδο, στην οποία το εν λόγω πρόσωπο ήταν μέτοχος ή εταίρος.
5. Πρόσωπα ευθυνόμενα για την καταβολή φόρου εκ μέρους του νομικού προσώπου ή της
νομικής οντότητας σύμφωνα με το παρόν άρθρο δύνανται να ασκήσουν έναντι της
Φορολογικής Διοίκησης, παράλληλα με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα,
οποιοδήποτε δικαίωμα θα είχε στη διάθεσή του το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα.
6. Οι παράγραφοι 3 και 4 δεν ισχύουν για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες εισηγμένες
στο ΧΑΑ ή αναγνωρισμένο χρηματιστήριο σε άλλο κράτος − μέλος της Ε.Ε..
Α.1.4 Άρθρο 45. Απαρίθμηση εκτελεστών τίτλων
1. Η είσπραξη των φόρων και των λοιπών εσόδων του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του Κώδικα πραγματοποιείται δυνάμει εκτελεστού τίτλου.
2. Εκτελεστοί τίτλοι από το νόμο είναι:
α) στην περίπτωση άμεσου προσδιορισμού φόρου, ο προσδιορισμός του φόρου, όπως
προκύπτει ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης,
β) στην περίπτωση διοικητικού προσδιορισμού φόρου, η πράξη προσδιορισμού του φόρου που
κοινοποιείται στον φορολογούμενο,
γ) στην περίπτωση εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού
του φόρου,
δ) στην περίπτωση διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, η πράξη διορθωτικού
προσδιορισμού του φόρου,
ε) στην περίπτωση προληπτικού προσδιορισμού φόρου, η πράξη προληπτικού προσδιορισμού
του φόρου,
στ) σε περίπτωση έκδοσης οριστικής δικαστικής απόφασης, η απόφαση αυτή όπως
κοινοποιείται στον φορολογούμενο,
ζ) σε περίπτωση καταλογισμού τόκων και προστίμων, οι αντίστοιχες πράξεις.
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Α.1.5 Άρθρο 46. Λήψη διασφαλιστικών μέτρων

1. Η Φορολογική Διοίκηση, για την αποτροπή κινδύνων είσπραξης φόρων και προστίμων,
δύναται να προβαίνει με βάση τον εκτελεστό τίτλο του άρθρου 45 του Κώδικα και χωρίς
δικαστική απόφαση στην επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης κινητών, ακινήτων, εμπραγμάτων
δικαιωμάτων σε αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη
του Δημοσίου είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 707−723 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εξαιρουμένων
των άρθρων 715 παρ. 5 και 722 του ανωτέρω Κώδικα.
2. Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί με τις ίδιες προϋποθέσεις της παραγράφου 1, να προβαίνει
στη λήψη των προβλεπόμενων στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ασφαλιστικών μέτρων με
βάση τον εκτελεστό τίτλο κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 691 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας.
3. Τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου διατάσσονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Πρωτοδικείου της έδρας της αρμόδιας για τη σχετική φορολογία αρχής χωρίς να απαιτείται
προηγούμενη κλήτευση του φορολογουμένου.
4. Με τις ίδιες προϋποθέσεις μπορεί να εγγραφεί υποθήκη για κάθε φόρο και λοιπά έσοδα του
Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα.
Α.1.6 Άρθρο 47. Ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής / υπερημερίας
1. Σε περίπτωση μη καταβολής των ποσών που αναφέρονται στην πράξη προσδιορισμού του
φόρου ή στην πράξη επιβολής τόκων ή προστίμων ή στην πράξη εκκαθάρισης του φόρου μετά
την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης μέχρι την προβλεπόμενη σε αυτά ημερομηνία
πληρωμής το αρμόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης αποστέλλει στον φορολογούμενο
ατομική ειδοποίηση καταβολής των οφειλών του που δεν έχουν καταβληθεί εντός των
νομίμων προθεσμιών πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης σύμφωνα με όσα
ορίζονται στα επόμενα άρθρα του Κώδικα.
2. Σε περίπτωση μη καταβολής των ποσών που αναφέρονται στην ατομική ειδοποίηση εντός
τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής, το
αρμόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης μπορεί να προβεί στη λήψη μέτρων
αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα μετά την πάροδο της
προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.
3. Στην ατομική ειδοποίηση αναφέρονται:
α) το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία του φορολογουμένου,
β) ο Α.Φ.Μ. του φορολογουμένου, εφόσον έχει εκδοθεί,
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γ) η ημερομηνία έκδοσης της ατομικής ειδοποίησης καθώς και παραπομπές στους
αντίστοιχους εκτελεστούς τίτλους, συμπεριλαμβανομένων αριθμών, σχετικών προθεσμιών ή
και ημερομηνιών καταβολής δόσεων,
δ) το είδος και το ποσό των οφειλόμενων φόρων, των τόκων, των προστίμων και η φορολογική
περίοδος ή περίοδοι που αφορούν αυτά, με εξαίρεση αυτά για τα οποία ισχύει νόμιμη ή
δικαστική αναστολή πληρωμής,
ε) η εντολή καταβολής των ποσών αυτών,
στ) ο τρόπος πληρωμής των ανωτέρω,
ζ) ο όρος ότι οι τόκοι συνεχίζουν να υπολογίζονται μέχρι την τελική εξόφληση της οφειλής,
η) ο όρος ότι εφόσον ο φορολογούμενος δεν προβεί σε εξόφληση εντός τριάντα (30) ημερών
από την επίδοση της ατομικής ειδοποίησης, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε
διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης των ποσών που αναφέρονται σε αυτή, εκτός εάν ο
φορολογούμενος υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών εντός τριάντα (30) ημερών
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του Κώδικα.
4. Η ατομική ειδοποίηση κοινοποιείται στον φορολογούμενο σύμφωνα με το άρθρο 5 του
Κώδικα.
5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα καθώς και οι
λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.
Α.1.7 Άρθρο 48. Αναγκαστική εκτέλεση
1. Εξαιρουμένων των θεμάτων που ρυθμίζονται διαφορετικά από τον παρόντα Κώδικα, η
αναγκαστική είσπραξη των φόρων και λοιπών εσόδων του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του Κώδικα διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 356/1974 περί Κώδικα
Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.
2. Ειδικά, η διαδικασία συμψηφισμού που προβλέπεται στο άρθρο 83 του ν.δ. 356/1974 περί
Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων δεν εφαρμόζεται αναφορικά με τους φόρους και λοιπά
έσοδα του Δημοσίου που καλύπτονται από τον Κώδικα.
3. Όπου στον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων γίνεται αναφορά στον Προϊστάμενο της
Δ.Ο.Υ., στον Διευθυντή του Δημοσίου Ταμείου ή γενικότερα σε άλλο αρμόδιο όργανο νοείται
στο εξής ο Γενικός Γραμματέας.
4. Αναγκαστική εκτέλεση δεν διενεργείται για οφειλές, η πληρωμή των οποίων τελεί σε
νόμιμη ή δικαστική αναστολή και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί. Αναγκαστική εκτέλεση δεν
διενεργείται επίσης για οφειλές που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών, εφόσον ο
φορολογούμενος συμμορφώνεται με το πρόγραμμα.
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Α.1.8 Άρθρο 49. Λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης
1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που υπάρχουν πληροφορίες ή υπόνοιες ότι ο φορολογούμενος
θα προβεί σε μεταβίβαση περιουσιακών του στοιχείων ή προβαίνει σε προπαρασκευαστικές
ενέργειες για να εγκαταλείψει τη χώρα ή σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο
την είσπραξη του φόρου, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να λαμβάνει με βάση τον εκτελεστό
τίτλο μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης ακόμη και πριν τη νόμιμη ημερομηνία καταβολής της
οφειλής ή την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης ή την παρέλευση της τριακονθήμερης
προθεσμίας που προβλέπεται για την καταβολή της οφειλής με τη σύμφωνη γνώμη του
Οικονομικού Εισαγγελέα.
2. Με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο μπορεί επίσης να
εγγράφεται υποθήκη.
3. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία
του, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβαίνει στην άσκηση αγωγής καταδολίευσης για τη
διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα με τα άρθρα 931κ.ε. του ΑΚ και για
τη χρονική περίοδο μέχρι δύο (2) έτη από την ημερομηνία της καταδολιευτικής ενέργειας.
Στην περίπτωση αυτή η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να ζητήσει ως ασφαλιστικό μέτρο τη
δικαστική μεσεγγύηση σύμφωνα με τα άρθρα 725 κ.ε. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
===================================================================
===================================================================
===================================================================
===================================================================

Α.2 Προϊσχύουσα Νομοθεσία (κυρίως Ν. 2523 / 97)
<< Απαρίθμηση μόνο σχετικών άρθρων προηγούμενης νομοθεσίας>>

Συνδυασμός διατάξεων κατά περίπτωση των άρθρων 1, 5, 6, 14, 15, 17, 18, 19 και 20 του ν.
2523/97.

Οι

παραπάνω

διατάξεις

συμπεριλήφθηκαν

επικαιροποιημένες

πλέον

και

συμπληρωμένες ή κατά περίπτωση καταργούμενες ή τροποποιημένες στις προαναφερόμενες
διατάξεις των άρθρων του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), περί διοικητικών κυρίως κυρώσεων.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται παρακάτω για τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις και της
άσκησης ποινικής δίωξης (όπου συνεχίζουν να ισχύουν κατά περίπτωση τόσο οι διατάξεις του
ν. 2523/97 όσο και οι πρόσφατες επικαιροποιημένες στο ν. 4174/13 στον οποίο γίνεται σαφής
αναφορά σε ισχύ, προγενέστερων διατάξεων.
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Α.3 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 17 του ν.2523/1997
Αδίκημα φοροδιαφυγής για την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς
δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος
«1. Αδίκημα φοροδιαφυγής στην φορολογία εισοδήματος διαπράττει όποιος προκειμένου να
αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος παραλείπει να υποβάλλει δήλωση ή υποβάλλει
ανακριβή δήλωση, αποκρύπτοντας καθαρά εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή εισοδήματος.
Ως απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων νοείται και η περίπτωση κατά την οποία καταχωρούνται
στα βιβλία εικονικές ολικά ή μερικά δαπάνες ή γίνεται επίκληση στη φορ/κή δήλωση τέτοιων
δαπανών, ώστε να μην εμφανίζονται καθαρά εισοδήματα ή να εμφανίζονται αυτά μειωμένα.
2. Ο δράστης του αδικήματος αυτού τιμωρείται: α) με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1)
έτους, εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα καθαρά εισοδήματα που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει
σε κάθε διαχειριστική περίοδο το ποσό των 15.000 ευρώ και β) με ποινή κάθειρξης μέχρι δέκα
(10) ετών, εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα καθαρά εισοδήματα που έχουν αποκρυβεί
υπερβαίνει σε κάθε διαχειριστική περίοδο το ποσό των 150.000 ευρώ.
3. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου: α) ως καθαρό εισόδημα νοείται για τα
φυσικά πρόσωπα το καθαρό φορολογητέο εισόδημα αυτών που έχει αποκρυβεί και για τα
πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και του άρθρου 101 του ν. 2238/1994, το ποσό των
καθαρών φορολογητέων κερδών που έχει αποκρυβεί

και β) ως φόρος που αναλογεί στο

καθαρό εισόδημα νοείται για τα φυσικά πρόσωπα ο φόρος που προκύπτει με βάση τις
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 για το εισόδημα αυτό και για τα
πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 ο φόρος που
προκύπτει με την εφαρμογή στα καθαρά αυτά φορολογητέα κέρδη του συντελεστή φορολογίας
που ισχύει για καθένα από αυτά.
4. Αδίκημα φοροδιαφυγής διαπράττει και όποιος προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή
φόρου πλοίων δεν αποδίδει στο Δημόσιο το φόρο αυτόν, τιμωρούμενος με φυλάκιση
τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε για κάθε
διαχειριστική περίοδο υπερβαίνει τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και με κάθειρξη μέχρι
δέκα (10) ετών, εφόσον το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα
χιλιάδες (150.000) ευρώ)».
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Άρθρο 18 του ν.2523/1997
Αδίκημα φοροδιαφυγής για μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών
«1. Αδίκημα μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης στο Δημόσιο του φόρου προστιθέμενης
αξίας, του φόρου κύκλου - εργασιών και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων,
τελών ή εισφορών διαπράττει ο φορολογούμενος ο οποίος προκειμένου να αποφύγει την
πληρωμή αυτών δεν απέδωσε ή απέδωσε ανακριβώς τους άνω φόρους, τέλη ή εισφορές ή
συμψήφισε ή εξαπατώντας τη φορολογική αρχή έλαβε επιστροφή Φ.Π.Α., τιμωρούμενος: α)
με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου,
τέλους ή εισφοράς ή το ποσό του Φ.Π.Α. που συμψηφίσθηκε ή επιστράφηκε ή δεν αποδόθηκε,
υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και β) με κάθειρξη μέχρι
δέκα ετών, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει σε ετήσια βάση τα εβδομήντα πέντε χιλιάδες
(75.000) ευρώ. (1)
Σε περίπτωση συρροής περισσότερων τέτοιων φόρων, τελών ή εισφορών τα ως άνω ποσά
υπολογίζονται ξεχωριστά για κάθε μερικότερο φόρο, τέλος ή εισφορά.
2. Παρακρατούμενοι φόροι, τέλη και εισφορές είναι εκείνοι που ρητά ορίζονται σε επί μέρους
διατάξεις ότι παρακρατούνται και τελικά αποδίδονται στο Δημόσιο ή άλλο φορέα από
πρόσωπο διάφορο του πραγματικού φορολογουμένου».
Άρθρο 19, παρ. 1 και 2 του ν.2523/1997
Αδίκημα φοροδιαφυγής για έκδοση ή αποδοχή πλαστών, νοθευμένων ή εικονικών
φορολογικών στοιχείων
«1. Όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται
εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη
την πληρωμή φόρου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
"Ειδικά, όποιος εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη
συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής, τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός
(1) έτους, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό
των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και β) με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών, εφόσον το ως άνω
ποσό υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ."
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Όταν η συνολική αξία των πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, για την
πλαστότητα ή εικονικότητα των οποίων καταδικάζεται ο δράστης, υπερβαίνει το ποσό των
διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (235.000) ευρώ, επιβάλλεται ως παρεπόμενη ποινή το
κλείσιμο του καταστήματος, γραφείου, εργοστασίου, εργαστηρίου, αποθήκης και γενικά
επαγγελματικής εγκατάστασης αυτού μέχρι ένα (1) μήνα. Η εκτέλεση της παρεπόμενης αυτής
ποινής ουδεμία ασκεί επίδραση στις ενοχικές σχέσεις του επιτηδευματία με τους μισθωτούς
που συνδέονται με αυτόν με σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας.
2. Το αδίκημα του άρθρου αυτού είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο από τα αδικήματα, που
προβλέπονται και τιμωρούνται με τις λοιπές ποινικές διατάξεις του παρόντος νόμου.

Α.4 ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 21 του ν.2523/1997
Προσφυγή - Ποινική δίωξη - Παραγραφή
«1. Εφόσον, με …………………………… ………………………………………..
2. Η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπάγγελτα. Η ποινική δίωξη δεν αρχίζει πριν από την
τελεσίδικη κρίση του διοικητικού δικαστηρίου στην προσφυγή που ασκήθηκε ή σε περίπτωση
μη άσκησης προσφυγής πριν από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής με την
πάροδο της νόμιμης προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής κατά της εγγραφής αυτής.
"Κατ' εξαίρεση, στις περιπτώσεις του άρθρου 19 του παρόντος νόμου η ποινική δίωξη
ασκείται άμεσα με βάση τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου και τη μηνυτήρια αναφορά
του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ή του
προϊσταμένου της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο, σε περίπτωση που ο έλεγχος
διενεργήθηκε από όργανα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) ή των
Ελεγκτικών Κέντρων του άρθρου 3 του ν.2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α΄). Στις περιπτώσεις
του προηγούμενου εδαφίου η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας διοικητικής επίλυσης της διαφοράς επί της οικείας
απόφασης επιβολής προστίμου (Α.Ε.Π.) του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.),
ανεξάρτητα αν κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου
διοικητικού πρωτοδικείου".
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"Ειδικά, όταν η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν
ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής υπερβαίνει το ποσό των εκατόν
πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, δεν ακολουθείται η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου,
αλλά η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται αμέσως με την ολοκλήρωση του ελέγχου και ζητείται
από τον αρμόδιο εισαγγελέα η κατά προτεραιότητα εκδίκαση της υπόθεσης με βάση τα
πορίσματα του φορολογικού ελέγχου." (το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την παράγρ. 2 του
άρθρου 40 του ν.3220/04 και ισχύει σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ του άρθρου 56 του νόμου
αυτού, για αδικήματα που διαπράχθηκαν από 28.1.2004 και μετά)
3. Η τελεσίδικη κρίση του διοικητικού δικαστηρίου δεσμεύει τα δικαστήρια που
επιλαμβάνονται του ποινικού μέρους της υπόθεσης ως προς το ύψος των καθαρών
εισοδημάτων που έχουν αποκρυβεί και το φόρο εισοδήματος που αναλογεί σε αυτά, σε σχέση
πάντα με την τελευταία φορολογική δήλωση που υποβλήθηκε νομότυπα. Κατά τον αυτό λόγο
η ίδια τελεσίδικη κρίση δεσμεύει και ως προς το ύψος των λοιπών φόρων που πρέπει να
αποδοθούν στο Δημόσιο ή σε άλλον οριζόμενο φορέα, καθώς και ως προς τον καθορισμό της
διαφοράς του φόρου που προκύπτει κάθε φορά επί ανακριβούς δήλωσης.

Το διοικητικό

δικαστήριο διαπιστώνοντας την ύπαρξη των πραγματικών περιστατικών, που στοιχειοθετούν
τα αδικήματα των άρθρων 17 και 18 του παρόντος νόμου διατάσσει την αποστολή με μέριμνα
της γραμματείας του επικυρωμένου αντιγράφου της απόφασής του στον αρμόδιο εισαγγελέα
για την άσκηση της κατά νόμο ποινικής δίωξης. Η γραμματεία του διοικητικού δικαστηρίου
υποχρεώνεται να διαβιβάζει το συντομότερο δυνατόν το άνω αντίγραφο στον αρμόδιο
εισαγγελέα. Τέτοια υποχρέωση δεν συντρέχει για τη γραμματεία του διοικητικού
πρωτοδικείου όταν ασκηθεί έφεση από έναν από τους διαδίκους.
4. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, εφόσον δεν ασκήθηκε
προσφυγή κατά του οικείου φύλλου ελέγχου, υποβάλλει σχετική μηνυτήρια αναφορά στην
αρμόδια εισαγγελική αρχή, που συνοδεύεται από επικυρωμένα αντίγραφα της οικείας έκθεσης
ελέγχου, της καταλογιστικής πράξης του φόρου και των στοιχείων από τα οποία αποδεικνύεται
η οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, για την άσκηση της κατά νόμο ποινικής δίωξης.
Στις ίδιες ενέργειες προβαίνει ο άνω προϊστάμενος και όταν ασκήθηκε έφεση κατά της
πρωτόδικης απόφασης, πλην όμως αυτή απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους από το διοικητικό
δικαστήριο που δικάζει κατ' έφεση.
5. Αρμόδιο δικαστήριο είναι κατά περίπτωση το μονομελές πλημμελειοδικείο ή το τριμελές
εφετείο κακουργημάτων του τόπου της έδρας της αρμόδιας για τη φορολόγηση δημόσιας
οικονομικής υπηρεσίας.
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6. Οι ποινές του παρόντος νόμου επιβάλλονται ανεξάρτητα από τους πρόσθετους φόρους και
τα πρόστιμα που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και την προσωποκράτηση.
7. Τα αδικήματα του παρόντος νόμου είναι αυτοτελή και ανεξάρτητα μεταξύ τους.
8. Μετατροπή της ποινής δεν επιτρέπεται σε περίπτωση δεύτερης και κάθε περαιτέρω
υποτροπής.
9. Στη διαδικασία των κακουργημάτων του παρόντος νόμου εφαρμόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 20 και 21 του ν. 663/1977 (ΦΕΚ 215 Α').
10. Η παραγραφή των αδικημάτων του παρόντος νόμου αρχίζει από την τελεσιδικία της
απόφασης επί της προσφυγής που ασκήθηκε ή σε περίπτωση μη άσκησης προσφυγής από την
οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής λόγω παρόδου της προθεσμίας προς άσκησή της.
"Στις περιπτώσεις του άρθρου 19 του παρόντος νόμου η παραγραφή αρχίζει από το χρόνο
διαπίστωσης του αδικήματος, ο οποίος προσδιορίζεται από την ημερομηνία θεώρησης του
οικείου πορίσματος του φορολογικού ελέγχου από τον προϊστάμενο της αρχής που διενήργησε
τον έλεγχο."
11. Το Δημόσιο μπορεί ……………..……………….
12. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και του
γενικού μέρους του Ποινικού Κώδικα».
IV. ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ
ΠΡΟΪΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 41 του ν.1884/1990
«Η ποινική δίωξη για ποινικά αδικήματα, που προβλέπονται από το άρθρο 31 παρ. 1 περ. ζ΄ και ή του ν.1591/1986,
ενεργείται αυτεπάγγελτα μόλις διαπιστωθεί το αδίκημα, μετά από μηνυτήρια αναφορά από τον προϊστάμενο της
δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στον αρμόδιο εισαγγελέα του τόπου της κατοικίας του υπαιτίου ή της
έδρας της επιχείρησης, χωρίς να απαιτείται οριστικοποίηση της σχετικής φορολογικής εγγραφής.
Η μη υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς αποτελεί για τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
Η υποβολή της μηνυτήριας και η ποινική δίωξη δεν κωλύεται από την επίτευξη εξωδίκου ή κατά τις διατάξεις του ν.
4600/1966 (ΦΕΚ 242 Α) λύσεως της φορολογικής διαφοράς.»
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ΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΟΙ
Άρθρο 20 του ν.2523/1997
Αυτουργοί και συνεργοί
«1. Στα νομικά πρόσωπα ως αυτουργοί του αδικήματος της φοροδιαφυγής θεωρούνται:
α) Στις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, οι πρόεδροι των Δ.Σ., οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι ή συμπράττοντες
σύμβουλοι, οι διοικητές, οι γενικοί διευθυντές ή διευθυντές, ως και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα
από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών. Αν ελλείπουν
όλα τα παραπάνω πρόσωπα, ως αυτουργοί θεωρούνται τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των εταιριών αυτών,
εφόσον ασκούν πράγματι προσωρινά ή διαρκώς ένα από τα καθήκοντα που αναφέρονται πιο πάνω.
β) Στις εταιρίες ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες, οι ομόρρυθμοι εταίροι ή διαχειριστές αυτών και στις περιορισμένης
ευθύνης εταιρίες, οι διαχειριστές αυτών και όταν ελλείπουν ή απουσιάζουν αυτοί, ο κάθε εταίρος.
γ) Στους συνεταιρισμούς, οι πρόεδροι ή οι γραμματείς ή οι ταμίες ή οι διαχειριστές αυτών.
2. Στις κοινοπραξίες, κοινωνίες, αστικές, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες, ως αυτουργοί του αδικήματος της
φοροδιαφυγής θεωρούνται οι εκπρόσωποί τους και αν ελλείπουν αυτοί, τα μέλη τους. Όταν στα μέλη αυτών
περιλαμβάνονται και νομικά πρόσωπα ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή αλλοδαποί οργανισμοί, εφαρμόζονται ανάλογα
και οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3.
3. Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις γενικά και στους κάθε είδους αλλοδαπούς οργανισμούς, ως αυτουργοί του
αδικήματος της φοροδιαφυγής θεωρούνται οι διευθυντές ή αντιπρόσωποι ή πράκτορες, που έχουν στην Ελλάδα.
4. Επίσης, αυτουργοί θεωρούνται και: α) όσοι δυνάμει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή διάταξης τελευταίας
βούλησης είναι διαχειριστές αλλότριας περιουσίας και β) ο επίτροπος ή κηδεμόνας ή διοικητής αλλοτρίων κατά τις
διατάξεις του Α.Κ..
5. Ως άμεσοι συνεργοί του αδικήματος της φοροδιαφυγής θεωρούνται ο προϊστάμενος του λογιστηρίου κάθε μορφής
ή τύπου επιχείρησης ή όποιος συμπράττει με οποιονδήποτε τρόπο γενικά στη διάπραξη των αδικημάτων του
παρόντος, ως τοιούτου νοουμένου και του υπογράφοντος τη δήλωση ως πληρεξούσιος.
6. Οι ανωτέρω αυτουργοί και συνεργοί τιμωρούνται εφόσον κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήματος είχαν την
ιδιότητα αυτή και εφόσον γνώριζαν ή από την ιδιότητά τους και εν όψει των συγκεκριμένων περιστάσεων γίνεται
φανερό ότι γνώριζαν για τις πράξεις ή παραλείψεις, με τις οποίες εκπληρώθηκαν οι όροι των αδικημάτων του
παρόντος.»
Σημείωση:Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 2523/1997 προϋπόθεση για την καταδίκη των
θεωρουμένων ως αυτουργών είναι αυτά να γνώριζαν τη διάπραξη του αδικήματος, θεωρουμένου κατά μαχητό
τεκμήριο ότι κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων τα εν λόγω πρόσωπα έχουν σχετική γνώση.

==================================================
==================================================
==================================================
==================================================
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Α.5 Χρήση Πλαστών & Εικονικών στοιχείων – Εκδότες εικονικών –
Τρόποι κατασκευής και έκδοσης εικονικών
Α.5.1 Επισήμανση
Οι επιχειρήσεις που δέχονται πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία είναι συνήθως
οικονομικά εύρωστες, σε αντίθεση με αυτές που εκδίδουν τέτοια στοιχεία, οι οποίες βασικά
είναι αδύναμες οικονομικά ή και ανύπαρκτες.
Α.5.2 Εκδότες Πλαστών και Εικονικών στοιχείων
Εκδότες μπορεί να είναι :
α) Υπαρκτά πρόσωπα που θεωρούν φορολογικά στοιχεία στις Δ.Ο.Υ. με την προβλεπόμενη
διαδικασία τα οποία χρησιμοποιούν για εικονικές συναλλαγές τις οποίες διενεργούν σε πολύ
μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια εγκαταλείποντας τη δηλωθείσα εγκατάσταση δεν
εντοπίζονται από τους φορολογικούς ελέγχους ή μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα
εξαφανίζονται. Οι περιπτώσεις αυτές είναι από τις πιο δυσχερείς όσον αφορά την απόδειξη και
τεκμηρίωση της εικονικότητας δεδομένου ότι δεν εμφανίζονται τα πρόσωπα και δεν
υφίστανται στοιχεία, αφού δεν προσκομίζονται ούτε τα βιβλία ούτε τα στοιχεία, προκειμένου
να αξιολογηθούν και να εκτιμηθούν για την τελική τεκμηρίωση της εικονικότητας.
β) Ανύπαρκτες επιχειρήσεις που εκδίδουν πλαστά στοιχεία για πραγματικές ή για εικονικές
συναλλαγές.
γ) Επιχειρήσεις με νομιμοφανείς συναλλαγές

-

- Άτομα τα οποία χρησιμοποιώντας κλεμμένες ή χαμένες ταυτότητες και κυρίως χαμένα
προσωρινά δελτία ταυτότητας

(στα οποία εύκολα αντικαθίσταται η φωτογραφία),

παρουσιάζονται στις Δ.Ο.Υ. και αφού προσκομίσουν και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την έναρξη επαγγέλματος, όπως βεβαιώσεις επιμελητηρίων και ασφαλιστικών
ταμείων, μισθωτήρια συμβόλαια κ.λπ., θεωρούν βιβλία και φορολογικά στοιχεία, από τα οποία
στη συνέχεια εκδίδουν στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνήθως μεγάλης αξίας.
- Επιτήδειοι (υποκρυπτόμενοι) εκμεταλλευόμενοι άτομα που βρίσκονται σε δύσκολη
κατάσταση κάνουν έναρξη εργασιών και θεωρούν φορολογικά στοιχεία στο όνομα αυτών, τα
οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούν για την κάλυψη ανύπαρκτων συναλλαγών, είτε δικών τους
είτε προς τρίτους. Στις ανωτέρω περιπτώσεις και για να δοθεί νομιμοφάνεια στις συναλλαγές
αυτές, υπάρχει το ενδεχόμενο υποβολής στις Δ.Ο.Υ. δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος,
Φ.Π.Α. κ.λπ., όπου οι προς απόδοση φόροι (Φ.Π.Α., εισοδήματος) είναι ελάχιστοι, αφού
συμψηφίζουν το Φ.Π.Α. των υποτιθέμενων (ανύπαρκτων) εισροών με εκείνο των εικονικών
εκροών, τα δε δηλούμενα καθαρά κέρδη επίσης είναι ελάχιστα.
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δ) Επίσης έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων γίνεται και από επιχειρήσεις που
εμπλέκονται

στις

περιπτώσεις

κυκλικής

απάτης

όπως

αναφέρθηκαν

παραπάνω.

ε) Επίσης έκδοση εικονικών στοιχείων γίνεται και από επιχειρήσεις ή και επαγγελματίες, που
φορολογούνται εξωλογιστικά ή με ειδικό τρόπο ή που έχουν ελάχιστα έσοδα και βέβαια
εφόσον στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου υπάρχει σ΄ αυτούς περιθώριο εσόδων,
προκειμένου να καλύψουν φορολογικές ανάγκες τρίτων.
στ) Μία άλλη περίπτωση, που διαπιστώνεται σε μικρή κλίμακα, είναι η έκδοση στοιχείων που
καλύπτουν ανύπαρκτες συναλλαγές, μερικώς ή στο σύνολό τους, από εύρυθμες κατά τ΄ άλλα
επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που μεταξύ τους υφίσταται συγγενική σχέση. Σημειώνεται εδώ
ότι στις περιπτώσεις ημεδαπών επιχειρήσεων για τις οποίες υπάρχει μεταξύ τους σχέση
άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονομικής εξάρτησης ή ελέγχου ή η ημεδαπή
εταιρεία τελεί υπό τον έλεγχο της αλλοδαπής, λόγω συμμετοχής της δεύτερης στο κεφάλαιο ή
τη διοίκηση της πρώτης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν.2238/1994 περί
υπερτιμολογήσεων και υποτιμολογήσεων.
Α.5.3

Τρόποι

κατασκευής

και

έκδοσης

πλαστών

και

εικονικών

στοιχείων

Οι τρόποι κατασκευής και έκδοσης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων ποικίλουν
και διαμορφώνονται ανάλογα με την επιδίωξη του εκάστοτε εκδότη τέτοιων στοιχείων. Έτσι
διαπιστώνεται:
Α.5.3.1 Παράνομη χρήση φορολογικών μηχανισμών
Έκδοση φορολογικών στοιχείων από μηχανισμούς του ν.1809/1988 μη νόμιμους ή από
παραποιημένους ή από μη δηλωμένους μηχανισμούς με καταχωρημένα στοιχεία σ΄ αυτούς,
στοιχεία επιχειρήσεων που λειτουργούν νόμιμα και εκδίδουν νόμιμα φορολογικά στοιχεία.
Ως φορολογικός μηχανισμός σύμφωνα με το ν. 1809/1988, χαρακτηρίζεται κάθε συσκευή ή
σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται για την έκδοση, την πιστοποίηση και διαφύλαξη στοιχείων,
διαθέτει ασφαλή φορολογική μνήμη, κατάλληλο λογισμικό, θύρες διασύνδεσης, καθώς και
άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία καθορίζονται και εξειδικεύονται κατά περίπτωση από
τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, και διαθέτει επίσης άδεια καταλληλότητας που έχει
χορηγηθεί από την επιτροπή του άρθρου 7 του νόμου 1809/1988.
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Α.5.3.2 Χρησιμοποίηση απωλεσθέντων (δήθεν) στοιχείων
Χρησιμοποίηση φορολογικών στοιχείων από τον εκδότη τους, ο οποίος έχει υποβάλει στη
Δ.Ο.Υ. δήλωση απώλειάς τους. Στις περιπτώσεις αυτές για τα εκδιδόμενα φορολογικά
στοιχεία τα οποία δηλώθηκαν ότι έχουν απωλεσθεί, δεν εκπληρώνονται οι φορολογικές
υποχρεώσεις του εκδότη, αφού οι συναλλαγές αυτές δεν εμφανίζονται στα βιβλία του εκδότη ή
δεν υφίστανται καθόλου βιβλία λόγω διακοπής εργασιών
Α.5.3.3 Χρήση αποκρυβέντων εντύπων από προσκομισθέντα για ακύρωση στοιχεία
Η επιχείρηση θεωρεί στη Δ.Ο.Υ. μεγάλο αριθμό φορολογικών στοιχείων. Στη συνέχεια
υποβάλει στη Δ.Ο.Υ. δήλωση διακοπής εργασιών και ακυρώνει τα θεωρημένα στοιχεία από τα
οποία όμως, χωρίς να διακόπτεται η συνέχεια, έχει αποσπαστεί ένας αριθμός πρωτότυπων
στοιχείων, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται σε παράνομες συναλλαγές, για τις οποίες
δεν εκπληρώνονται οι φορολογικές υποχρεώσεις του εκδότη, αφού έχει ήδη δηλώσει διακοπή
επαγγέλματος και έχει ακυρώσει τα στοιχεία της. Σ΄ αυτή την περίπτωση η εμφανιζόμενη ως
εκδότρια επιχείρηση επικαλείται την ακύρωση των στοιχείων, αφού διαθέτει και σχετική
βεβαίωση της Δ.Ο.Υ.
Α.5.3.4 Λαθραία διάτρηση
Λαθραία διάτρηση με παρεμβολή επί πλέον φύλλων σε στελέχη ή μηχανογραφημένα έντυπα
στοιχείων, τα οποία προσκομίζονται για θεώρηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση
συρράπτονται σ΄ ένα μπλοκ φορολογικών στοιχείων που πρόκειται να θεωρηθούν νόμιμα και
λευκά έντυπα (χωρίς συνήθως τα ατομικά στοιχεία του εκδότη), τα οποία στην συνέχεια
αποκόπτονται, τίθενται σ΄ αυτά σφραγίδες με στοιχεία κάποιας ανύπαρκτης επιχείρησης και
διακινούνται στις παράνομες συναλλαγές.
Α.5.3.5 Μη νόμιμη διάτρηση σε μηχανή Δ.Ο.Υ.
-----------------------------------------------------Α.5.3.6 Παράνομη διάτρηση εκτός Δ.Ο.Υ
Διάτρηση στοιχείων με διάφορους μηχ/σμούς όπως ραπτομηχανές κα καθώς & ιδιοκατασκευές
όπως παλιές μηχανές τυπογραφείων ή και με απλά αιχμηρά αντικείμενα, όπως καρφίτσα κλπ η
οποία είναι σχεδόν ίδια με τη διάτρηση των στοιχείων που γίνεται από τις Δ.Ο.Υ.
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Α.5.3.7 Παράνομη χρήση των επί πλέον θεωρημένων αντιτύπων
Από τον Κ.Β.Σ. προβλέπεται η έκδοση και συνεπώς και η θεώρηση ενός φορολογικού
στοιχείου τουλάχιστον ως διπλότυπο όταν εκδίδεται χειρόγραφα. Μπορεί όμως ο
επιτηδευματίας να θεωρήσει και να εκδίδει τα φορολογικά στοιχεία σε περισσότερα αντίτυπα
εφόσον σε κάθε αντίτυπο αναγράφεται με σφραγίδα ή εντύπως ο προορισμός του.
Διαπιστώθηκε θεώρηση στοιχείων, είτε χειρόγραφων, είτε μηχανογραφικών, σε περισσότερα
αντίτυπα, στα οποία ο προορισμός τους αναγράφεται σε θέση τέτοια που μπορούν να
αποκοπούν και να χρησιμοποιηθούν ως πρωτότυπα για τον πελάτη όλα τα αντίτυπα.
Α.5.3.8 Λοιπές μέθοδοι
Οι κατασκευαστές πλαστών στοιχείων μπορεί να χρησιμοποιούν και τις παρακάτω μεθόδους :
- Α.Φ.Μ. υπαρκτής επιχείρησης και παρεμφερή επωνυμία και αντικείμενο εργασιών,
- στοιχεία υπαρκτής επιχείρησης με ανύπαρκτο Α.Φ.Μ.,
- πλήρη στοιχεία υπαρκτής επιχείρησης. Στόχος στις περιπτώσεις αυτές είναι να μη μπορούν
να επαληθευτούν οι συναλλαγές με τον πραγματικό εκδότη των στοιχείων και στην τελευταία
περίπτωση

δημιουργούνται

προβλήματα

στις

επιχειρήσεις

που

εν

αγνοία

τους

χρησιμοποιήθηκε το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία τους στα πλαστά και εικονικά φορολογικά
στοιχεία. Για την περίπτωση αυτή σημειώνεται ότι δεν πρέπει να καταλογίζονται παραβάσεις
στη φερόμενη ως εκδότρια, εφόσον από την έρευνα και τις ελεγκτικές επαληθεύσεις προκύψει
ότι αποδεδειγμένα δεν είχε συμμετοχή και τελούσε σε πλήρη άγνοια.

Α.6 Μέθοδοι εντοπισμού εικονικών ή πλαστών φορολογικών στοιχείων
Α.6.1 ΓΕΝΙΚΑ
Ο εντοπισμός, τόσο ενός πλαστού, όσο και ενός εικονικού φορολογικού στοιχείου, πολλές
φορές είναι εύκολος, με μόνο τον έλεγχο του στοιχείου ως εντύπου ή του περιεχομένου του.
Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις χρειάζεται ειδική μελέτη τόσο του στοιχείου, ως εντύπου,
όσο και επαλήθευση του περιεχομένου του ως προς τα στοιχεία των αντισυμβαλλομένων και
σε βάθος έλεγχος, για τη διαπίστωση της γνησιότητας του φορολογικού στοιχείου και της
πραγματοποίησης ή μη της συναλλαγής.
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Οι περιπτώσεις που αναφέρονται στη συνέχεια, δεν μπορεί κάθε μία χωριστά να αποτελέσει
απόδειξη για πλαστότητα του στοιχείου ή εικονικότητα της συναλλαγής ή του προσώπου που
διενήργησε τη συναλλαγή. Αυτές αποτελούν ενδείξεις που θα οδηγήσουν τον έλεγχο σε σειρά
άλλων ελεγκτικών επαληθεύσεων και διαπιστώσεων, από τη διενέργεια των οποίων ο έλεγχος
θα αποκτήσει τα στοιχεία εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα για να στοιχειοθετήσει και να
αποδείξει τη βασιμότητα του χαρακτηρισμού των στοιχείων ως πλαστών και των συναλλαγών
ως εικονικών :
Α.6.1.1 Η έλλειψη στοιχείου διακίνησης ή η μη αναγραφή του αρ, κυκλοφορίας του 1ου
φορτηγού αυτοκινήτου ή του ονόματος του πλωτού μέσου στα στοιχεία διακίνησης.
Πολλές συναλλαγές εμφανίζονται μόνο σε φορολογικά στοιχεία αξίας, τα οποία δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διακίνηση. Εάν δεν υπάρχουν στοιχεία διακίνησης οι
συναλλαγές αυτές μπορεί να είναι εικονικές, αφού η διακίνηση δεν καλύπτεται με τα
προβλεπόμενα στοιχεία. Είναι όμως δυνατό να υπάρχουν και τα στοιχεία διακίνησης αλλά να
μην πληρείται η υποχρέωση αναγραφής στο δελτίο αποστολής ή στο Σ.Δ.Α. πέραν των όσων
ήδη προβλέπονται από τις διατάξεις του ΚΦΑΣ, του αριθμού κυκλοφορίας του πρώτου
φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, που χρησιμοποιείται κατά τη μεταφορά
των αγαθών (έναρξη διακίνησης) ή προκειμένου για θαλάσσιες μεταφορές, το όνομα του
πλωτού μέσου, η οποία θεσπίσθηκε για τον πληρέστερο έλεγχο της πραγματοποίησης των
διακινήσεων αγαθών με τις διατάξεις του άρθρου 16, παράγραφος 4 του ν.2992/2002 (Ισχύς
από 20.3.2002). Περαιτέρω, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έγινε πράγματι η μεταφορά με
οχήματα που εκμεταλλεύεται η επιχείρηση, θα πρέπει να αξιοποιούνται όλα τα δεδομένα που
προκύπτουν από υφιστάμενα στοιχεία δαπανών αναφορικά με μεταφορές π.χ. αποδείξεις για
διόδια, δαπάνες επισκευής αυτοκινήτων, δαπάνες διανυκτέρευσης, δαπάνες που αφορούν το
πετρέλαιο κίνησης κ.λπ. Επί πλέον για επαλήθευση μπορεί να ζητούνται στοιχεία από τις
Λιμενικές αρχές οι οποίες υποχρεούνται στην καταγραφή των αυτοκινήτων που μεταφέρονται
με οχηματαγωγά πλοία.
Επίσης ο έλεγχος πρέπει να προσανατολίζεται κατά τη διακίνηση στην αναζήτηση στοιχείων
που να αποδεικνύουν για λογαριασμό τίνος γίνεται κάθε φορά η μεταφορά και στα ημεδαπά
αλλά και στα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα, τα οποία υποκρυπτόμενα πολλές φορές πίσω
από τη χρήση οχήματος με πινακίδες κυκλοφορίας άλλης χώρας και με τα CMR που
συνοδεύουν τα αγαθά, διακινούν αυτά στο εσωτερικό της χώρας χωρίς να έχουν εκδώσει τη
σχετική φορτωτική.
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Α.6.1.2 Το μεταφορικό μέσο και ο τρόπος μεταφοράς
Στα φορολογικά στοιχεία διακίνησης είναι ενδεχόμενο να αναγράφονται μεγάλες
ποσότητες, όπου το βάρος τους ή ο όγκος τους ή το είδος τους (π.χ. σε υγρή μορφή) να είναι
τέτοιος που η μεταφορά τους να είναι αδύνατη με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο ή το
φορτηγό αυτοκίνητο να αδυνατεί να μεταφέρει τέτοιου είδους αγαθό που αναγράφεται στο
φορολογικό στοιχείο.
Για την επαλήθευση αυτή και την πληρότητα του ελέγχου θα πρέπει, πέραν των άλλων, να
διαπιστώνεται το ωφέλιμο φορτίο του φορτηγού αυτοκινήτου με το οποίο φαίνεται ότι
διενεργήθηκε η μεταφορά και να επισυνάπτεται, εάν είναι δυνατόν, φωτοαντίγραφο της άδειας
κυκλοφορίας στην οικεία έκθεση ελέγχου.
Παράδειγμα: Σε ένα φορολογικό στοιχείο διακίνησης αποτυπώνεται η μεταφορά 100 τόνων
τσιμέντου από την Αθήνα στη Λάρισα. Αυτό αποτελεί ένδειξη για την εικονικότητα του
στοιχείου, αφού κανένα αυτοκίνητο δεν μπορεί να μεταφέρει αυτή την ποσότητα. Είναι επίσης
δυνατόν, μέσω της ώρας έναρξης αποστολής που αναγράφεται σε δύο δελτία αποστολής να
τεκμηριώνονται ή να ενισχύονται οι ενδείξεις εικονικότητας φορολογικών στοιχείων (π.χ. δύο
μεταφορές αγαθών με το ίδιο φορτηγό αυτοκίνητο, η μία από Λαμία προς Σπάρτη – με ώρα
έναρξης αποστολής την 09:00΄ π.μ. και η άλλη από Λαμία προς Καβάλα με ώρα έναρξης
αποστολής την 11:35΄ π.μ. της ίδιας ημέρας. Με δεδομένο ότι στο μικρό χρονικό διάστημα (2
ώρες και 35΄ λεπτά) που μεσολαβεί μεταξύ των δύο μεταφορών, η πραγματοποίηση και των
δύο μεταφορών είναι αδύνατη με τον τρόπο αυτό και συνεπώς είναι εμφανές ότι τουλάχιστον
μία εκ των δύο συναλλαγών είναι εικονική και περαιτέρω εναπόκειται στον έλεγχο μέσω
επιπλέον ελεγκτικών επαληθεύσεων (π.χ. στοιχεία εφοδιασμού με καύσιμα, στοιχεία διοδίων,
ύπαρξη αποθεμάτων των μεταφερομένων αγαθών κ.λ.π.), να προσδιορίσει επακριβώς το ή τα
φορολογικά στοιχεία που πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω.
Α.6.1.3 Η έλλειψη φορτωτικών εγγράφων
Όταν η επιχείρηση δεν διαθέτει μεταφορικά μέσα, η μη ύπαρξη φορτωτικών
μεταφοράς πρέπει να οδηγήσει σε έρευνα αν ο αντισυμβαλλόμενος, αγοραστής ή πωλητής,
διαθέτει τέτοια μέσα.
Αν δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη μεταφορικών μέσων, αυτό αποτελεί σοβαρή ένδειξη
εικονικότητας της συναλλαγής.

30
Α.6.1.4 Η έλλειψη μηχανολογικού εξοπλισμού και εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού
εκτέλεσης έργου
Για εκτελέσεις τεχνικών έργων μπορεί να εμφανίζονται ως εκδότες τιμολογίων
επιχειρήσεις, οι οποίες δεν διαθέτουν ούτε τον απαιτούμενο για την εκτέλεση του έργου
μηχανολογικό εξοπλισμό (μηχανήματα εκσκαφών, επιστρώσεων, φορτωτές, αυτοκίνητα
κ.λ.π.) ούτε απασχολούν ανθρώπινο δυναμικό ικανό να εκτελέσει το έργο, ούτε έχουν λάβει
φορολογικό στοιχείο από άλλη επιχείρηση που κατέχει ή εκμισθώνει μηχανήματα ή εξοπλισμό
ή απασχολεί ανθρώπινο δυναμικό, ικανά να πραγματοποιήσουν τέτοιου είδους εργασίες. Σε
σχέση με το ανωτέρω προκύπτει ότι ο έλεγχος οφείλει να επεκταθεί και σε έρευνα και των
συναλλασσομένων με την ελεγχόμενη επιχείρηση προκειμένου να διαπιστώσει τη δυνατότητα
εκτέλεσης εργασιών ή τεχνικών έργων.
Α.6.1.5 Ο τρόπος πληρωμής
Η εξόφληση των συναλλαγών με εικονικά ή πλαστά στοιχεία γίνεται τις περισσότερες
φορές με καταβολή μετρητών σε όποιο ύψος και αν ανέρχονται αυτές. Και ενώ η επιχείρηση
εξοφλεί προμηθευτές και άλλες υποχρεώσεις της, ακόμη και μικρών ποσών, με επιταγές, αυτές
τις συναλλαγές (εικονικές) τις εξοφλεί «μετρητοίς». Στις περιπτώσεις αυτές κρίνεται κατΆ
αρχήν αναγκαία η επαλήθευση της ύπαρξης υπολοίπου του λογαριασμού «ΤΑΜΕΙΟΥ»,
ικανού να ανταποκριθεί στην καταβολή μετρητών στο ύψος των υποτιθέμενων συναλλαγών (
σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας). Όταν δεν υπάρχουν μετρητά για να καλυφθεί
η συναλλαγή, το Ταμείο θα παρουσιάσει πιστωτικό υπόλοιπο ή θα καταχωρηθεί εικονική
εγγραφή με ανάληψη μετρητών από τραπεζικό λογαριασμό καταθέσεων, κλπ.
Περαιτέρω, κρίνεται απαραίτητο στην περίπτωση αυτή, να επαληθευθεί αν για την εν λόγω
συναλλαγή, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία εξόφλησης
μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή. Προκειμένου να αποδειχθεί η
συναλλαγή, θα πρέπει στην περίπτωση εξόφλησης τμηματικής ή ολικής, από το λήπτη των
φορολογικών στοιχείων με δίγραμμη επιταγή, ο εκδότης αυτής να αποδεικνύει τη συναλλαγή
με φωτοαντίγραφο της επιταγής ή με άλλο πρόσφορο τρόπο ή μέσο, διαφυλάσσοντας τα
αποδεικτικά στοιχεία, για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του ΚΦΑΣ., ενώ αν η
συναλλαγή γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού, η απόδειξη της συναλλαγής θα πρέπει να
προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο π.χ. από τα εκδιδόμενα τραπεζικά παραστατικά ή
έγγραφα, που αποδεικνύουν την κίνηση του λογαριασμού, τα οποία επίσης πρέπει να
διαφυλάσσονται από τον λήπτη του στοιχείου, για όσο χρόνο επίσης προβλέπεται από τις
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διατάξεις του ΚΦΑΣ. Σε παρά πολλές περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι για τις εικονικές
συναλλαγές καταβάλλεται με μετρητά μόνο το ποσό ΦΠΑ που αφορά τις συναλλαγές αυτές
και η καθαρή αξία των στοιχείων αυτών εξοφλείται με διαφορετικό τρόπο.
Α.6.1.6 Ο χρόνος έκδοσης του στοιχείου
Σοβαρές ενδείξεις για περαιτέρω έλεγχο αποτελούν τα φορολογικά στοιχεία ιδιαίτερης
αξίας που εκδίδονται στο τέλος φορολογικών περιόδων απόδοσης Φ.Π.Α. και κυρίως στο
τέλος διαχειριστικών περιόδων, με σκοπό να μην αποδοθούν τα οφειλόμενα ποσά Φ.Π.Α..
Α.6.1.7 Η συνάφεια της δραστηριότητας του εκδότη με το αντικείμενο εργασιών
Το αντικείμενο εργασιών του εκδότη μπορεί να διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό από
το αντικείμενο που εμφανίζεται στο εκδοθέν φορολογικό στοιχείο της συναλλαγής.
Παράδειγμα: Εκδότης ο οποίος στο φορολογικό στοιχείο και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εμφανίζει
ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία ενδυμάτων, εκδίδει φορολογικό στοιχείο με αιτιολογία
την εκτέλεση χωματουργικών έργων. Συνεπώς στις περιπτώσεις αυτές, χωρίς να αποκλείεται
ότι υπήρξε επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης για τις οποίες δεν έχουν γίνει οι
αντίστοιχες δηλώσεις μεταβολών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., θα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα
εκτέλεσης σχετικών εργασιών ή των τεχνικών έργων αν πρόκειται για έργα ή, εφόσον
πρόκειται για εμπορία, η ύπαρξη αποθεμάτων, τα οποία προέρχονται από πραγματικές αγορές.
Α.6.1.8 Ο προμηθευτής
- Η εμφάνιση στα βιβλία της επιχείρησης, για μια και μοναδική φορά, προμηθευτή με
συναλλαγές σημαντικών ποσοτήτων και μεγάλης αξίας, πρέπει να οδηγήσει σε περαιτέρω
έρευνα για την εγκυρότητα των φορολογικών στοιχείων και την εικονικότητα ή μη των
συναλλαγών.
- Η εμφάνιση στα βιβλία προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών από προμηθευτή που είναι
εγκαταστημένος σε μεγάλη απόσταση και τα έξοδα μεταφοράς είναι σημαντικά, ενώ υπήρχε η
δυνατότητα προμήθειας από επιχειρήσεις που βρίσκονται στον τόπο ή πλησίον του τόπου
λειτουργίας της λήπτριας επιχείρησης καθώς και σε τιμή μικρότερη από την αναγραφόμενη
στα φορολογικά στοιχεία, γεγονός που μπορεί να αποδεικνύεται από προσφορές ή από
φορολογικά στοιχεία ομοειδών επιχειρήσεων κ.λπ..
- Η εμφάνιση στα βιβλία της επιχείρησης μιας μόνο συναλλαγής μεγάλου ύψους με
προμηθευτή σε ένα έτος ή σε κάποια έτη. Ο έλεγχος των εν λόγω συναλλαγών των
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προμηθευτών γίνεται κυρίως από τον έλεγχο των συγκεντρωτικών καταστάσεων ή από έλεγχο
των ίδιων των επιτηδευματιών προμηθευτών ή από τις οικείες εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία
ή από άλλες λοιπές διασταυρώσεις ή πληροφορίες.
Α.6.1.9 Οι αποθηκευτικοί χώροι και η ύπαρξη των πωληθέντων ως αποθέματα
Η επιχείρηση αγοράζει και αποθηκεύει, για μεγάλο ή μικρό χρονικό διάστημα,
εμπορεύματα για τα οποία δεν διαθέτει κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους ή ο ήδη υπάρχον
αποθηκευτικός χώρος δεν επαρκεί για την αγοραζόμενη ποσότητα εμπορευμάτων.
Παραδείγματα: Επιχείρηση εμφανίζει αγορά αγαθών για την συντήρηση των οποίων
απαιτείται ψυκτικός θάλαμος, τον οποίο δεν διαθέτει, αλλά ούτε και από άλλο στοιχείο
αποδεικνύεται αποθήκευση των αγαθών αυτών σε ψυκτικούς θαλάμους τρίτων. Επιχείρηση
αγοράζει μεγάλες ποσότητες που είναι αδύνατον να αποθηκευτούν στους χώρους που διαθέτει
αυτή και από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει αποθήκευσή τους σε άλλο χώρο αφού από τον
έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν αδήλωτες εγκαταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
εξετάζεται αν τα εμπορεύματα ή τα προϊόντα που εμφανίζονται στις συναλλαγές υπήρχαν ως
αποθέματα, όταν αυτό είναι δυνατόν και να κατευθύνεται ο έλεγχος στα αγαθά εκείνα τα οποία
χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα επικίνδυνα.
Α.6.1.10 Ο πάγιος εξοπλισμός
Πρόκειται, στην περίπτωση αυτή για αγορές αγαθών που χρησιμοποιούνται από την
λήπτρια επιχείρηση ως πάγια (π.χ. έπιπλα) ή μηχανήματα χωρίς ταυτότητα, τα οποία
διαπιστώνεται ότι δεν είναι καινούργια. Τα αγαθά αυτά είχε προμηθευτεί η επιχείρηση σε
προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους, με τη λήψη καθ΄ όλα νόμιμων φορολογικών
στοιχείων. Για τα ίδια αγαθά λαμβάνει εκ νέου φορολογικά στοιχεία. Περαιτέρω για τα πάγια
που εμφανίζονται στα βιβλία της επιχείρησης, εξετάζεται αν υπάρχουν στις εγκαταστάσεις της
και διερευνάται επίσης αν εμφανίζονται πάγια που δεν συνάδουν με τη δραστηριότητα της
επιχείρησης.
Παράδειγμα: Επιχείρηση έχει προμηθευτεί νόμιμα μηχανήματα ή έπιπλα. Αφού παρέλθει ο
χρόνος, εντός του οποίου γίνονται οι νόμιμες αποσβέσεις και έχει μεσολαβήσει και τακτικός
φορολογικός έλεγχος ή περαίωση με οποιονδήποτε τρόπο, λαμβάνει εικονικά ή και πλαστά
φορολογικά στοιχεία αγοράς των ίδιων αγαθών, προκειμένου να τύχει όλων των ανωτέρω
αναφερόμενων για τη λήψη εικονικών στοιχείων (μείωση Φ.Π.Α., αλλοίωση αποτελεσμάτων
κ.λπ.).
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Α.6.1.11

Προμήθεια μη συμβατών με τη δραστηριότητα της επιχείρησης ειδών ή

προμήθεια ειδών σε ποσότητες δυσανάλογες των ποσοτήτων προηγούμενων ετών
Αγοράζονται είδη και σε ποσότητες που εκ των πραγμάτων δεν είναι απαραίτητα και
δεν χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση ή χρησιμοποιούνται αλλά είναι αδύνατο από τη
συχνότητα λήψης των φορολογικών στοιχείων και την ποσότητα να αναλωθούν όλα τα είδη.
Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να εξετάζετε αν μεσολάβησε επέκταση των δραστηριοτήτων
της επιχείρησης, αύξηση των λοιπών αγορών, αύξηση των ακαθαρίστων εσόδων ή
οποιαδήποτε άλλη μεταβολή ικανή να δικαιολογήσει την παραπάνω αγορά. Παράδειγμα:
Επιχείρηση αγοράζει 20.000 μπλοκ Δελτία Αποστολής, Τιμολόγια, κλπ., ενώ εκδίδει τα
φορολογικά της στοιχεία μηχανογραφικά ή αγοράζει αναλώσιμα υλικά σε τριπλάσια ποσότητα
σε σχέση με τις προηγούμενες χρήσεις χωρίς να υπάρξει άλλη μεταβολή που να δικαιολογεί
την αγορά αυτή.
Α.6.1.12 Οι τιμές των αγαθών
Προμήθεια - αγορά αγαθών για τα οποία είναι εμφανής η διαφορά τιμής προμήθειας
από τις κοινώς αποδεκτές τιμές εμπορίου ή αγορά από την ίδια επιχείρηση σε τιμές τέτοιες που
είναι κατώτερες των τιμών της αγοράς. Στη δεύτερη περίπτωση εξετάζεται αν τυχόν πρόκειται
για συναλλαγή με εξαφανισμένο έμπορο.
Παράδειγμα:
Αγορά αγαθών σε τιμή διπλάσια της τιμής της αγοράς.
Α.6.1.13 Η συχνότητα των συναλλαγών και η ποσότητα αγοράς των αγαθών
Προμήθεια - αγορά αγαθών τόσο συχνά και σε τόσο μεγάλη ποσότητα που είναι
αδύνατο λόγω της φύσης του αγαθού να πουληθεί σε μικρό - σύντομο χρονικό διάστημα και
σε τέτοια μειωμένη τιμή που να διαφέρει από την επικρατούσα τιμή στην αγορά, με την
προϋπόθεση βεβαίως να μην υφίστανται τα αγαθά ως αποθέματα κατά τον έλεγχο.
Επίσης αγορά παγίων σε τέτοια μεγέθη και σε τέτοιες διαστάσεις τα οποία είναι αδύνατον να
εγκατασταθούν στους ήδη υπάρχοντες χώρους της ελεγχόμενης επιχείρησης.
Σε σχέση με τα ανωτέρω διαπιστώθηκε σε επιχείρηση να έχει χρησιμοποιήσει σε κτίριο
επιφάνειας 58 m2 μοκέτα και να έχει λάβει φορολογικά στοιχεία για αγορά μοκέτας
επιφάνειας 3.500 m2 , χωρίς την ύπαρξη αποθεμάτων.
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Α.6.1.14 Η τραπεζική δανειοδότηση
Επί του φορολογικού στοιχείου να υπάρχει η πιστοποίηση κάποιας Τράπεζας ότι:
«Δανειοδοτήθηκε για ποσό ………..», αξίας ίσης με αυτή του φορολογικού στοιχείου και στην
συνέχεια να εκδίδεται Πιστωτικό Τιμολόγιο για επιστροφή των αγαθών στον προμηθευτή. Η
συναλλαγή αυτή έχει όλες τις ενδείξεις της εικονικότητας.
Α.6.1.15 Η διαφορά στην επιχειρηματική πρακτική
Ορισμένες συναλλαγές που γίνονται διαφοροποιούνται ως προς την ακολουθούμενη
οργανωμένη επιχειρηματική πρακτική της επιχείρησης. Παράδειγμα: Επιχείρηση με
οργανωμένο τμήμα προμηθειών, για κάθε αγορά δαπάνη εκδίδει αριθμημένο δελτίο
παραγγελίας, στο οποίο παρακολουθείται η έγκριση αγοράς ή παραλαβής κ.λπ. Για τις
εικονικές όμως συναλλαγές τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν για να περιορίζεται και ο κύκλος
γνώσης της εικονικότητας.
Α. 6.1.16 Ο γραφικός χαρακτήρας
Ο γραφικός χαρακτήρας του εκδότη και η ύπαρξη ορθογραφικών λαθών στα
φορολογικά στοιχεία σε σχέση με το αντικείμενο εργασιών αποτελούν ενδείξεις για συνέχιση
της έρευνας για την εγκυρότητα της συναλλαγής. Παράδειγμα: Επιχείρηση εκδίδει Τ.Π.Υ. για
διενεργηθείσα απ΄ αυτή έρευνα αγοράς στον τομέα ψηφιακής τεχνολογίας και στα στοιχεία
αυτά υπάρχουν σοβαρά ορθογραφικά λάθη, γεγονός που δεν είναι συμβατό με τις γραμματικές
γνώσεις που πρέπει να έχει κάποιος που ασχολείται με το αντικείμενο αυτό χωρίς να
αποκλείεται βέβαια ότι οφείλεται η ύπαρξη των λαθών αυτών στο απασχολούμενο προσωπικό.
Α.6.1.17 Οι αλλοιώσεις στοιχείων ή εγγραφών
Τα στοιχεία φέρουν διορθώσεις, διαγραφές, επιγραφές, ξυσίματα που εμφανώς
αλλοιώνουν το περιεχόμενό τους ως προς την ημερομηνία, τις ποσότητες, τις αξίες, κ.λπ..
Α.6.1.18 Η χωρική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ
Η σύγκριση της χωρικής αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. με τη Δ.Ο.Υ. και τη διεύθυνση που
αναγράφει στα στοιχεία του ο εκδότης, σε συνδυασμό με τον κωδικό που εμφανίζεται στη
διάτρηση μπορεί να αποκαλύψει την πλαστότητα του στοιχείου εφόσον πρόκειται για
θεωρημένα από τη Δ.Ο.Υ. στοιχεία. Σημειώνεται ότι κάθε θεωρημένο στοιχείο φέρει εκτός
των άλλων τον τετραψήφιο κωδικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Ως εκ τούτου αν ένα στοιχείο έχει
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στη διάτρηση κωδικό Δ.Ο.Υ. που η χωρική αρμοδιότητα δεν περιλαμβάνει τη διεύθυνση του
εκδότη, είναι ένα στοιχείο που μας οδηγεί στην παραπέρα διερεύνηση της γνησιότητας του
στοιχείου και της συναλλαγής. Επί πλέον λόγος περαιτέρω διερεύνησης της συναλλαγής
αποτελεί και το ανύπαρκτο Α.Φ.Μ..
Α.6.1.19 Τεχνικές επιχειρήσεις του άρθρου 34 του ν. 2238/1994
Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνετε στις συναλλαγές των τεχνικών επιχειρήσεων, λόγω
των επί πλέον κινήτρων που έχουν οι επιχειρήσεις αυτές ως προς την λήψη πλαστών και
εικονικών τιμολογίων προκειμένου να μην υπάρχει δυσαναλογία μεταξύ του βάσει βιβλίων
κόστους κατασκευής με το πραγματικό, αλλά και της εμπλοκής μεγάλου αριθμού
συναλλασσόμενων (εργολάβοι, υπεργολάβοι κ.λπ.).
===================================================================

Α.7 Η Σκοπιμότητα χρήσης Εικονικών – Πλαστών στοιχείων ή Νόθευση
στοιχείων και διάφορες μέθοδοι φοροδιαφυγής
Α.7.1 ΓΕΝΙΚΑ
Ο ουσιαστικός λόγος χρήσης εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων, όπως
προαναφέρθηκε, είναι η μείωση της καταβολής ή η μη καταβολή τόσο έμμεσων όσο και
άμεσων φόρων. Επιπλέον όπως διαπιστώθηκε τα τελευταία κυρίως χρόνια η έκδοση εικονικών
στοιχείων σχετίζεται και χρησιμοποιείται ευρέως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επιχειρείται η
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ( σχετική ειδική αναφορά παρακάτω ως
προς τη σκοπιμότητα επί του θέματος αυτού ) .
Α.7.2 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
Ως προς την σκοπιμότητα που εξυπηρετεί η έκδοση εικονικών ή πλαστών
φορολογικών στοιχείων, ή η λήψη και η χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων καθώς και η
νόθευση τέτοιων στοιχείων διαπιστώνονται τα παρακάτω :


Έκδοση εικονικών τιμολογίων – δελτίων αποστολής ή λοιπών στοιχείων, με

οικονομικά ανταλλάγματα, από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ ή Α΄ κατηγορίας
του Κ.Β.Σ. οι οποίες προσδιορίζουν εξωλογιστικά τα καθαρά τους κέρδη, δηλαδή με
την εφαρμογή επί των ακαθαρίστων εσόδων ή αμοιβών ή επί των αγορών, κατά
περίπτωση, των Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.) ή
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φορολογούνται με ειδικό τρόπο, προς επιχειρήσεις που προσδιορίζουν λογιστικά το
αποτέλεσμά τους οι οποίες είτε τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. είτε τηρούν
βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Το ίδιο ισχύει και για επιχειρήσεις που τηρούν
βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και προσδιορίζουν λογιστικά το αποτέλεσμά
τους.


Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων με τη βοήθεια κατασκευασμένων

κυκλωμάτων με εμπλεκόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε εθνικό ή
κοινοτικό ή διεθνές πλαίσιο, οι οποίες, χρησιμοποιώντας διάφορα συστήματα και
μηχανισμούς, αποβλέπουν στη μη καταβολή του οφειλόμενου Φ.Π.Α. ή στην
αδικαιολόγητη επιστροφή Φ.Π.Α. Πρόκειται δηλαδή για εξαφανισμένους εμπόρους
ή για ενδιάμεσους εμπόρους ή μεσάζοντες ή διοργανωτές των κυκλωμάτων αυτών
(απάτη τύπου CAROUSEL ή κυκλική απάτη). Το όνομα της απάτης αυτής
οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορούν τα ίδια αγαθά, από το ένα κράτος
στο άλλο, απ΄ όπου και επιστρέφουν χωρίς να καταλήξουν σε κάποιο τελικό χρήστη.
Στην απλούστερη μορφή της, η διαδικασία αυτή προϋποθέτει τρεις εμπόρους
εγγεγραμμένους στα μητρώα των υποκειμένων στον Φ.Π.Α. σε δύο διαφορετικά
κράτη μέλη, αν και, συνήθως, συμμετέχουν περισσότεροι έμποροι εγκατεστημένοι
σε δύο ή παραπάνω κράτη μέλη. Στις περιπτώσεις αυτές, πρωταγωνιστής της
διαδικασίας αυτής είναι ο εξαφανισμένος έμπορος. Ο εξαφανισμένος έμπορος,
επωφελείται της δυνατότητάς να αγοράσει στο εξωτερικό χωρίς Φ.Π.Α., για να
μεταπωλήσει στην εσωτερική-εθνική αγορά, έχοντας υπόψη του ότι θα εισπράξει
Φ.Π.Α. τον οποίο όμως δεν θα αποδώσει ποτέ στο Δημόσιο αλλά θα τον
οικειοποιηθεί. Ο εξαφανισμένος έμπορος τις περισσότερες φορές δεν υποβάλλει
δηλώσεις, μερικές φορές υποβάλλει μηδενικές δηλώσεις ή ανακριβείς δηλώσεις
παρά τις πολύ μεγάλες αγορές που πραγματοποιεί από το εξωτερικό. Επειδή έχει
κερδίσει εκ των προτέρων τα ποσά που επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα να διαθέσει τα
αγαθά του στην εσωτερική αγορά σε πολύ χαμηλές τιμές – με ζημία.
(Αναλυτικότερη αναφορά για το θέμα αυτό γίνεται στο κεφάλαιο των διεθνών
συναλλαγών).
 Έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων από επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τομέα ανέγερσης νέων ακίνητων, η μεταβίβαση των
οποίων υπάγεται σε ΦΠΑ από 1/1/2006 και μετά (ν. 3427/27.12.2005) και για τα
οποία υφίσταται διαφορετικό καθεστώς αντιμετώπισης της μεταβίβασης αυτών σε
σχέση με τα λοιπά ακίνητα. Ο τρόπος άσκησης καθώς και το δικαιούμενο ποσοστό
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έκπτωσης του φόρου στις περιπτώσεις αυτές καθορίσθηκε με διατάξεις του ίδιου
νόμου. Στις περιπτώσεις αυτές η λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων οδηγεί σε
αύξηση του φόρου εισροών που αφορούν στη νέα οικοδομή και συνεπώς στην
καταβολή μικρότερου ποσού φόρου εκροών για την εν λόγω οικοδομή.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000),
προϋπόθεση για την έκπτωση του Φ.Π.Α. με τον οποίο επιβαρύνθηκαν οι εισροές
της επιχείρησης είναι, οι εισροές αυτές να χρησιμοποιούνται για την
πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων. Έτσι όταν μια κατασκευαστική
επιχείρηση διενεργεί παραδόσεις ακινήτων υποκείμενες σε Φ.Π.Α., εκπίπτει
ολόκληρο το φόρο των εισροών της. Σε περίπτωση όμως που διενεργεί πράξεις
απαλλασσόμενες από το φόρο για τις οποίες δεν προβλέπεται από το νόμο δικαίωμα
έκπτωσης (π.χ. μεταβίβαση πρώτης κατοικίας, δωρεά ακινήτου κ.λπ.) δεν μπορεί να
εκπέσει το φόρο που επιβάρυνε τις εισροές που χρησιμοποιήθηκαν για την
κατασκευή αυτών των ιδιοκτησιών. Για το λόγο αυτό πρέπει να προσδιοριστεί
σύμφωνα με τα ανωτέρω ο Φ.Π.Α. των εισροών που βάρυνε τις ιδιοκτησίες για τις
οποίες παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης καθώς και ο Φ.Π.Α. που βάρυνε τις
ιδιοκτησίες για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης και να διακανονισθεί
αυτός μέσω της περιοδικής δήλωσης. Επί πλέον διευκρινίζεται ότι το ποσό του
εκπιπτόμενου φόρου προσδιορίζεται ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής κάθε
ιδιοκτησίας στο συνολικό φόρο εισροών, με βάση την πραγματική διάθεση των
αγαθών ή υπηρεσιών ανά οικοδομή, όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία και
στοιχεία του Κ.Β.Σ. Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης
1031382/1116/ΠΟΛ.1054/27.3.2006, προβλέπεται ότι ως προς το φόρο εκροών που
αφορά το τίμημα του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, εξαντλείται σε επίπεδο Δ.Ο.Υ. ο
έλεγχος αυτός και οι υποβαλλόμενες ειδικές δηλώσεις ΦΠΑ του μεταβιβαζόμενου
ακινήτου θεωρούνται υπό προϋποθέσεις ειλικρινείς.
 Έκδοση εικονικών τιμολογίων – δελτίων αποστολής ή λοιπών στοιχείων, για
εξυπηρέτηση κάποιου τρίτου ο οποίος αδυνατεί να εκδώσει φορολογικά στοιχεία,
για διάφορους λόγους, όπως είναι η περίπτωση μη δήλωσης έναρξης εργασιών, ή η
μη θεώρηση στοιχείων λόγω οφειλών προς το δημόσιο κ.λπ. Οι περιπτώσεις αυτές
αφορούν συνήθως πραγματικές συναλλαγές οι οποίες όμως διενεργούνται από
πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται στα στοιχεία (εικονικότητα ως
προς το πρόσωπο).
 Έκδοση Τιμολογίων Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων με πολύ μεγάλες αξίες, αφού
δεν καταβάλλεται Φ.Π.Α. κατά την αγορά των προϊόντων αυτών, αλλά η ειδική
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εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. Στην προκειμένη περίπτωση λειτουργεί το αμοιβαίο
συμφέρον του αγοραστή των αγροτικών προϊόντων και του πωλητή – αγρότη. Ο μεν
πρώτος αυξάνοντας την τιμή αποβλέπει κατ΄ αρχήν, στην αύξηση του κόστους
πωληθέντων, μέσω του οποίου επιτυγχάνει αλλοίωση των αποτελεσμάτων του και
περαιτέρω αποβλέπει στην απόκτηση των αγροτικών προϊόντων σε διογκωμένη αυξημένη τιμή με βάση την οποία έχει τη δυνατότητα πώλησης των προϊόντων
αυτών σε τέτοια τιμή που να προκύπτει μικρός συντελεστής μικτού κέρδους,
αποφεύγοντας έτσι και τον έλεγχο περί υπερβολικού κέρδους, ο δε αγρότης
εισπράττει μεγαλύτερο ποσό επιστροφής Φ.Π.Α., το οποίο προκύπτει με την
εφαρμογή των κατ΄
αγροτικών

προϊόντων

αποκοπή συντελεστών, στην αξία των παραδιδόμενων
και

των

παρεχόμενων

αγροτικών

υπηρεσιών

του

Παραρτήματος IV του ν. 2859/2000 (παρ. 2 του άρθρου 41 του ν.2859/2000),
καθώς και περισσότερο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στα καύσιμα.
 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων για την κάλυψη παρανόμων
ενεργειών, όπως είναι η τοκογλυφία, το ξέπλυμα χρήματος, η κάλυψη λαθραίων
εισαγωγών κλπ. Ουσιαστικά επιχειρείται, εικονική η δήλωση εσόδων μη
πραγματοποιηθέντων γνωρίζοντας εκ τω προτέρων ότι θα φορολογηθούν
προκειμένου να « ξεπλυθούν » και έτσι να νομιμοποιηθούν για κάθε χρήση,
συσσωρευμένα έσοδα προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες όπως
προαναφέρθηκαν.
 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων, από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλίο
αποθήκης, προς ανύπαρκτους πελάτες για την κάλυψη άλλων συναλλαγών, για τις
οποίες δεν εκδόθηκαν φορολογικά στοιχεία πώλησης.
 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων κατά τους τελευταίους μήνες της
χρήσης επειδή σε όλη τη διάρκεια της χρήσης εμφάνιζαν υψηλές αγορές και
χαμηλές πωλήσεις, προκειμένου τα ανωτέρω μεγέθη να εμφανισθούν στο ίδιο
περίπου ύψος ή και μεγαλύτερο ή και για λόγους που αφορούν και συσχετίζονται με
ειδικές διαδικασίες (π.χ. αυτοέλεγχος βάσει του ν.3296/2004 κ.λπ).
 Έκδοση εικονικών ή νόθευση φορολογικών στοιχείων για την εμφάνιση
πωλήσεων ή υπηρεσιών σε τέτοιο ύψος που είναι καθορισμένο από διατάξεις άλλων
νόμων (πολλές φορές μη φορολογικών) για τη χορήγηση ωφέλειας στην επιχείρηση,
π.χ. άδεια πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου, επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις,
δανειοδοτήσεις κ.λπ.
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 Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων για όλους τους ανωτέρω λόγους και
πρόσθετα για την εξυπηρέτηση των ληπτών των στοιχείων αυτών, πάντα με ίδιο
οικονομικό όφελος (εμπορία στοιχείων).
 Έκδοση εικονικών πιστωτικών τιμολογίων για την εμφάνιση εκ μέρους των
επιχειρήσεων, μικρότερων ακαθαρίστων εσόδων ή αμοιβών και συνεπώς
μικρότερων φορολογητέων εκροών για την απόδοση του Φ.Π.Α.
 Έκδοση εικονικών πιστωτικών τιμολογίων, κυρίως στο τέλος διαχειριστικών
χρήσεων, προκειμένου να αποφύγουν οι επιχειρήσεις τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., δηλαδή την υποχρέωση τήρησης βιβλίων
ανώτερης κατηγορίας ή την υποχρέωση σύνταξης απογραφής ή τήρησης βιβλίου
αποθήκη ή επιδιώκοντας την υπαγωγή τους στα άρθρα 13 έως και 17 του
ν.3296/2004 (αυτοέλεγχος). Στις προηγούμενες δύο περιπτώσεις τις ενέργειες του
εκδότη, την έκδοση δηλαδή πιστωτικών τιμολογίων, πολλές φορές δε γνωρίζει ο
αναφερόμενος στα στοιχεία ως αντισυμβαλλόμενος. Άλλες όμως φορές,
υπεισέρχεται το στοιχείο της αμοιβαιότητας, που εντοπίζεται κυρίως στους λήπτες
που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλίο αγορών, στην προσπάθειά τους να μην
υπερβούν τα εκάστοτε προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. όρια, για την απαλλαγή ή την
τήρηση βιβλίου αγορών.
 Αντίστοιχα των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω για την έκδοση εικονικών ή
πλαστών φορολογικών στοιχείων, ισχύουν και για τη λήψη τέτοιων στοιχείων. Στις
σχέσεις εκδότη λήπτη συνήθως υπάρχει το στοιχείο της αμοιβαιότητας, δηλαδή η
διευκόλυνση για την καταστρατήγηση φορολογικών διατάξεων, με οικονομικά ή
άλλα ανταλλάγματα.

Α.8 Έκδοση και λήψη εικονικών στοιχείων συναλλαγών με εξωτερικό
Η περίπτωση αυτή αναφέρεται στην έκδοση και λήψη εικονικών στοιχείων που αφορούν
συναλλαγές με το εξωτερικό και κυρίως από και προς τα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δεδομένου του διαρκώς αυξανόμενου όγκου των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και της
δυνατότητας εύκολης καταστρατήγησης των σχετικών διατάξεων. Σχετικά με τις συναλλαγές
αυτές σημειώνονται τα εξής:
1. Η δημιουργία της ενιαίας αγοράς το 1993 μεταξύ των Κρατών Μελών της Ε.Ε., η αύξηση
των μελών της Ε.Ε., η κατάργηση των ελέγχων στα Τελωνειακά σύνορα και η απλούστευση
των διαδικασιών, επέφερε ραγδαία αύξηση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, γεγονός που
διευκόλυνε την φοροδιαφυγή στον τομέα αυτό
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση του φαινόμενο αυτού και την προστασία των
Κρατών Μελών, καθιέρωσε το σύστημα VIES και τις διασταυρώσεις μέσω των
υποβαλλόμενων από τις επιχειρήσεις καταστάσεων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και
αποκτήσεων. Παράλληλα, από σχετικές μελέτες της Ε.Ε. προέκυψε ότι οι περισσότερες μη
νόμιμες ενέργειες στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών ως προς το Φ.Π.Α.
διενεργούνται μέσω των εξής μηχανισμών:
i) Ψευδείς ενδοκοινοτικές παραδόσεις εμπορευμάτων σε άλλο Κράτος - Μέλος της Ε.Ε. χωρίς
να χρεωθεί ο Φ.Π.Α. στο Τιμολόγιο (όπως άλλωστε προβλέπεται), ενώ στην πραγματικότητα
τα εμπορεύματα είτε έχουν πωληθεί στην εσωτερική αγορά και ο Φ.Π.Α. δεν έχει αποδοθεί
είτε έχουν ληφθεί εικονικά τιμολόγια αγορών από την εσωτερική αγορά και στη συνέχεια
ζητείται η επιστροφή του Φ.Π.Α. αυτών.
Στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις, οι εμπλεκόμενοι σε τέτοιου είδους συναλλαγές επωφελούνται
από την καθυστέρηση της Αμοιβαίας Συνδρομής μεταξύ των Κρατών Μελών. Τα
εμπορεύματα μπορεί να δηλώνονται ότι παραδίδονται σε άλλο Κράτος - Μέλος (ως
ενδοκοινοτική παράδοση με απαλλαγή του Φ.Π.Α.), ενώ αυτά διοχετεύονται στο εσωτερικό
της χώρας χωρίς να εκδίδεται φορολογικό στοιχείο και χωρίς να εμφανίζονται τα ακαθάριστα
έσοδα.
ii) Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών από άλλο Κράτος - Μέλος, οι οποίες είτε δεν
καταχωρούνται στα βιβλία και δηλώνονται στις οικείες δηλώσεις, είτε δηλώνονται με
διαφορετική αξία.
iii) Απάτη τύπου "Καρουζέλ" ή κυκλική απάτη. Στην περίπτωση αυτή γίνεται μετακύλιση του
φόρου εισροών μέσω διαδοχικών πωλήσεων της μιας επιχείρησης προς την άλλη.
Χρησιμοποιούνται διάφορες επιχειρήσεις (στις οποίες συνήθως συμμετέχουν τα ίδια άτομα)
και τελικά κάποια ή κάποιες από αυτές δεν αποδίδουν το φόρο και εξαφανίζονται (κυκλική
απάτη).
iv) Επιχειρήσεις "Φοίνικας". Αναβίωση επιχειρήσεων που είχαν τεθεί σε αδράνεια και
προχώρησαν σε επαναδραστηριοποίηση με σκοπό την «πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών
συναλλαγών», τη μη απόδοση Φ.Π.Α. ή την έκδοση και λήψη πλαστών - εικονικών
φορολογικών στοιχείων.

41
2. Σε σχέση με την κυκλική απάτη και τον τρόπο λειτουργίας της σημειώνουμε τα εξής :
Στην απλούστερη μορφή της η κυκλική απάτη λειτουργεί ως εξής : Έμπορος Α εγγεγραμμένος
στα μητρώα Φ.Π.Α. κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πωλεί φορολογητέα αγαθά σε
έμπορο Β εγγεγραμμένο στα μητρώα Φ.Π.Α. άλλου κράτους μέλους. Ο Β θα έπρεπε να
δηλώσει την αγορά αυτή ως ενδοκοινοτική απόκτηση και να καταβάλει το Φ.Π.Α. στο δικό
του κράτος μέλος και στη συνέχεια, βάσει του ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα αγαθά αυτά
για να προβεί σε επακόλουθη φορολογητέα παράδοση, να πιστώσει το ίδιο ποσό ως φόρο επί
των εισροών. Συνήθως, αν συμμετέχει στο σύστημα κυκλικής απάτης, δεν κάνει τίποτα από
αυτά. Ο Β, πριν γίνει αντιληπτό ότι είναι ή πρόκειται να γίνει εξαφανισμένος έμπορος, πωλεί
τα αγαθά σε άλλο έμπορο Γ εγγεγραμμένο στα μητρώα Φ.Π.Α. του δικού του κράτους μέλους,
χρεώνοντας και λαμβάνοντας Φ.Π.Α. εξ επαχθούς αιτίας. Εντούτοις, δεν αποδίδει στις
φορολογικές αρχές το Φ.Π.Α. αυτόν και εξαφανίζεται. Είναι αυτός που αναφέρεται ως
«εξαφανισμένος έμπορος». Ο Γ (που μπορεί να λειτουργεί εν προκειμένω ως «μεσάζων»)
πωλεί στη συνέχεια τα αγαθά σε έμπορο καταχωρημένο στα μητρώα Φ.Π.Α. άλλου κράτους
μέλους. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της απλούστερης μορφής της απάτης αυτής είναι ότι ο
αγοραστής αυτός είναι ο Α, από την κυκλικότητα δε αυτή προέκυψε η ονομασία «κυκλική
απάτη». Ο Γ πιστώνει το φόρο επί των εισροών αλλά, επειδή στην πώλησή του προς τον Α
εφαρμόζεται μηδενικός συντελεστής στο κράτος μέλος του Γ (ενδοκοινοτική παράδοση), δεν
απαιτείται να αποδώσει Φ.Π.Α. επί των εκροών, και δύναται να ζητήσει επιστροφή του Φ.Π.Α.
Το αποτέλεσμα είναι ότι, αν η απάτη επιτύχει, ο Β έλαβε, αλλά δεν απέδωσε, το Φ.Π.Α. τον
οποίο οι φορολογικές αρχές πρέπει να καταβάλουν στον Γ ως επιστροφή. Ο Γ όμως μπορεί να
συμμετέχει στο κύκλωμα ή να αγνοεί παντελώς το τι συνέβη και το πώς χρησιμοποιήθηκε στις
εν λόγω συναλλαγές. Ο στόχος του Β, δεν είναι να αγοράσει και να πωλήσει κατά τη συνήθη
πορεία των συναλλαγών, αλλά να βρεθεί σε τέτοια θέση ώστε να εισπράξει το Φ.Π.Α. επί των
εκροών του τον οποίο ποτέ δεν θα αποδώσει. Στην περίπτωση που ο Α και ο Β ενεργούν από
κοινού, η αγορά εκ νέου από τον Α είναι επιθυμητή, εν μέρει για λόγους ελέγχου και εν μέρει
διότι είναι απλούστερο και φθηνότερο να χρησιμοποιείται μία περιορισμένη ποσότητα αγαθών
αρκετές φορές από το να αγοράζεται νέο εμπόρευμα στην ελεύθερη αγορά για κάθε νέο κύκλο.
Ο Β, προκειμένου να εξασφαλίσει την πώληση, γνωρίζοντας ότι θα αποκομίσει κέρδος από τη
μη απόδοση του Φ.Π.Α. επί των εκροών, έχει τη δυνατότητα να πωλήσει αγαθά στον Γ σε τιμή
κατώτερη από αυτήν που πλήρωσε στον Α και θα το κάνει αυτό, αν είναι αναγκαίο.
Στην πιο σύνθετη μορφή της στην περίπτωση αυτή, μπορεί να δραστηριοποιούνται πολλές
επιχειρήσεις και να εμφανίζονται στο κύκλωμα πάνω από δύο εξαφανισμένοι έμποροι και σε
πολλές περιπτώσεις να ζητείται επιστροφή από πολλές εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, με
αποτέλεσμα

να

υπάρχει

πολλαπλάσια

απώλεια

από

την

επιστροφή

Φ.Π.Α.
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3. Πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων υπάρχουν και επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε
κυκλώματα (αντί των εξαφανισμένων εμπόρων ή των κλεμμένων Α.Φ.Μ.), οι οποίες δεν
καταβάλλουν στο Δημόσιο τον οφειλόμενο Φ.Π.Α.. Αγοράζουν αγαθά από την Ε.Ε. με
μηδενικό συντελεστή Φ.Π.Α. ως ενδοκοινοτική απόκτηση. Δεν δηλώνουν όμως ενδοκοινοτική
απόκτηση και δεν συμψηφίζουν καθόλου Φ.Π.Α. Στη συνέχεια, πωλούν τα αγαθά με ένα πολύ
μικρό περιθώριο κέρδους σε άλλους ενδιάμεσους εμπλεκόμενους σε κύκλωμα. Η τελική
πώληση των αγαθών πραγματοποιείται από άλλη εμπλεκόμενη στο κύκλωμα επιχείρηση η
οποία πωλεί τα ίδια αγαθά σε άλλο Κράτος Μέλος με μηδενικό συντελεστή Φ.Π.Α.
(ενδοκοινοτική παράδοση) ή τα εξάγει σε Τρίτη χώρα και ζητάει επιστροφή του Φ.Π.Α.
εισροών. Τα αγαθά αυτά επανέρχονται στην αγορά του πρώτου Κράτους Μέλους και η
κυκλική απάτη αρχίζει εκ νέου. Οι επιχειρήσεις αυτές (επισφαλείς οφειλέτες) δημιουργούν ένα
τεράστιο χρέος οφειλόμενου Φ.Π.Α. γιατί δεν έχουν φόρο εισροών για να εκπέσουν το Φ.Π.Α.
εκροών. Δεν έχουν πόρους για να πληρώσουν το χρέος του και απλά συνεχίζουν τη δράση
τους μέχρι να γίνουν αντιληπτοί από τη Φορολογική Αρχή.

4. Επιπρόσθετα για τις ανωτέρω εικονικές ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις παραδόσεις) από ένα κράτος μέλος σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να
χρεωθεί ο Φ.Π.Α., ή τις εικονικές εξαγωγές εμπορευμάτων σε Τρίτη χώρα, αναφέρουμε τα
εξής:
i. Η τεχνική δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στις ανωτέρω συναλλαγές,
συνίσταται στο να προστεθούν μια σειρά εικονικών συναλλαγών που θα χρησιμοποιηθούν για
να καλύψουν τις αγορές στο εξωτερικό και τις πωλήσεις μέσα στη χώρα, δηλαδή συνίστανται
σε εικονικές ανύπαρκτες εθνικές αγορές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή εξαγωγές.

ii. Σε κάποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις μπορεί να εμπλέκονται επιχειρήσεις εικονικές
που παίζουν το ρόλο του αχυράνθρωπου. Δεν ασκούν πραγματικές δραστηριότητες, ούτε
διαθέτουν έδρα της επιχείρησης ή μόνιμη εγκατάσταση. Ο πραγματικός διοργανωτής
κυκλώματος, στις περιπτώσεις αυτές, ενεργεί μόνο με αυτούς που εισπράττει, επομένως ο
αχυράνθρωπος δεν ενημερώνεται για την πραγματική ταυτότητα αυτών που τον
χρησιμοποιούν, για να λάβει τα μέτρα του. Αυτοί που κινούν τα νήματα είναι αυτοί που
συνεργάζονται από τη μια με τους αλλοδαπούς προμηθευτές και από την άλλη με τους
μεσάζοντες. Σε αυτή την κατηγορία συναντώνται οι πιο πολλές περιπτώσεις φοροδιαφυγής.
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Οι μεσάζοντες στις περιπτώσεις αυτές έχουν έναν διπλό αλλά ουσιαστικό ρόλο: να
μπερδεύουν τους ελεγκτές και να εκδίδουν νομιμοφανή τιμολόγια που θα καταλήξουν σε
εμπόρους νόμιμα εγκατεστημένους. Είναι οι πελάτες του «εξαφανισμένου εμπόρου». Η
φορολογική κατάστασή τους είναι συχνά δύσκολο να γίνει αντιληπτή χωρίς να ανακαλυφθεί
το σύνολο του κυκλώματος.
iii. Η μέθοδος με διεθνείς μεσάζοντες συνίσταται στη συστηματική παράδοση αγαθών, με τη
συνεργασία των πελατών και των προμηθευτών, προς ανύπαρκτους εγκατεστημένους στο
εξωτερικό. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα αγαθά έχουν προέλευση τη χώρα παράδοσης. Συχνά, οι
μεταφορές πραγματοποιούνται από το ένα Κράτος Μέλος στο άλλο.
iv. Παρόμοια με τη φοροδιαφυγή στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές είναι και οι ψευδείς
εξαγωγές προς τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.), όπου χρησιμοποιούνται παραποιημένα έγγραφα (
διασαφήσεις).
Οι εικονικές εξαγωγές, είναι το ομοίωμα ή μάλλον το πρωτότυπο της μεθόδου με τις εικονικές
ενδοκοινοτικές παραδόσεις. Ο στόχος είναι πάντα ίδιος, να απαλλαγούν από το Φ.Π.Α. τα
εμπορεύματα που εξάγονται με σκοπό να διοχετευτούν στη συνέχεια στην εσωτερική αγορά, ή
στη μαύρη αγορά με τη βοήθεια πλαστών τιμολογίων. Στην προκειμένη περίπτωση επειδή
υφίστανται τα σύνορα με τις τρίτες χώρες, πρέπει να υπάρχουν ψεύτικα τελωνειακά
παραστατικά εξαγωγής με τη βοήθεια μη νόμιμων σφραγίδων και μη νόμιμων μεταφορικών
εγγράφων.
5. Για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των ανωτέρω φαινομένων φοροδιαφυγής κρίνονται
αναγκαία:
- Η επαλήθευση του Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. του αλλοδαπού αγοραστή, αν δηλαδή είναι
εγγεγραμμένος στο σύστημα VIES στη χώρα του.
- Ο έλεγχος των ετήσιων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων.
- Η παρακολούθηση επιχειρήσεων με πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών
ιδιαιτέρως και επισταμένως, ως προς την ορθή απόδοση του Φ.Π.Α. Επίσης η παρακολούθηση
ξεχωριστά των επιχειρήσεων κατά το πρώτο διάστημα λειτουργίας τους από την έναρξη των
εργασιών τους ή από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης μεταβολής για την πραγματοποίηση
ενδοκοινοτικών συναλλαγών ή από την ημερομηνία που παύουν να βρίσκονται σε αδράνεια
και επαναδραστηριοποιούνται.
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- Στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εξαγωγές σε τρίτες χώρες ή εισαγωγές από τρίτες
χώρες εκτός Ε.Ε., να ελέγχεται αν οι υπάρχουσες διασαφήσεις (η κατοχή από την εξαγωγική
επιχείρηση του αντιτύπου Ε.Δ.Ε. 3 αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο της εξαγωγής) είναι οι
ορθές ή έχουν παραποιηθεί και σε περίπτωση υπονοιών, ζητούνται πληροφορίες με κάθε
πρόσφορο τρόπο από το αρμόδιο τελωνείο εισόδου ή εξόδου των εμπορευμάτων.
- Σε κάθε περίπτωση ενδοκοινοτικών συναλλαγών (παραδόσεων ή αποκτήσεων) ή εισαγωγών
ή εξαγωγών από ή προς τρίτη χώρα αντίστοιχα, να ελέγχεται ο τρόπος εξόφλησης κάθε
τιμολογίου, αν δηλαδή υπάρχει παραστατικό τράπεζας για την είσπραξη ή την πληρωμή κατά
περίπτωση του σχετικού ποσού. Όταν δεν υφίστανται τέτοια παραστατικά και η επιχείρηση
ισχυρίζεται ότι η συναλλαγή έγινε με μετρητά, χωρίς τη μεσολάβηση τράπεζας, τότε η
υπόθεση θεωρείται ύποπτη και ο έλεγχος της συγκεκριμένης περίπτωσης διενεργείται σε
βάθος.
- Έλεγχος αν υφίσταται κάθε στοιχείο, από το οποίο αποδεικνύεται η μεταφορά των αγαθών
από την Ελλάδα στο άλλο κράτος μέλος. Ειδικότερα:
α) Δελτίο αποστολής και τιμολόγιο πώλησης ή Δελτίο αποστολής – Τιμολόγιο πώλησης, όπως
αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Στα ανωτέρω στοιχεία αναγράφεται εκτός
των άλλων υποχρεωτικά και ο Α.Φ.Μ. του αγοραστή,
β) Αποδεικτικά περί μεταφοράς των αγαθών από την Ελλάδα στο άλλο κράτος μέλος. Όσον
αφορά στα αποδεικτικά αυτά, διευκρινίζουμε τα εξής, ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς.
-- Μεταφορά με δημοσίας χρήσης μεταφορικά μέσα. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται
αντίτυπο της φορτωτικής του μεταφορέα ή του μεταφορικού γραφείου κ.λπ., όπως
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ. (φορτωτική, CΜR, κ.λπ.).
-- Μεταφορά με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικά μέσα του πωλητή. Στην περίπτωση αυτή
απαιτούνται:
- Στο Δελτίο αποστολής ή στο Δελτίο αποστολής - Τιμολόγιο, αναγράφεται και ο αριθμός του
Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου, με το οποίο πραγματοποιήθηκε η μεταφορά.
- Φορτωτική ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο του θαλάσσιου μέσου μεταφοράς που εκδίδεται για
τη μεταφορά του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου.
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- Βεβαίωση του παραλήπτη, ότι παρέλαβε τα αγαθά. Η βεβαίωση αυτή γίνεται είτε με
υπογραφή, σε συνοδευτικό έγγραφο των εμπορευμάτων, είτε στη φορτωτική, είτε σε χωριστό
έγγραφο. Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του παραλαβόντος και να
επισυνάπτεται φωτοτυπία του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς του.
- Αποδείξεις διοδίων, τελών διέλευσης ή άλλων επιβαρύνσεων και δαπανών που
πραγματοποιήθηκαν κατά τη μεταφορά, τόσο εντός της χώρας, όσο και εκτός αυτής, καθώς
και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται η διέλευση του αυτοκινήτου από τον τόπο
φόρτωσης, μέχρι τον τόπο παράδοσης των αγαθών στο άλλο κράτος μέλος.
γ) Μεταφορά με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικά μέσα του αγοραστή. Στην περίπτωση αυτή
απαιτούνται
- Στο Δελτίο αποστολής ή στο Δελτίο αποστολής - Τιμολόγιο πώλησης θα πρέπει να
αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου του αγοραστή, και υπογραφή του
παραλαβόντος τα αγαθά, καθώς επίσης και βεβαίωση του ιδίου, ότι προτίθεται να τα
μεταφέρει στο άλλο κράτος μέλος. Επίσης ο πωλητής θα πρέπει να κατέχει φωτοαντίγραφα της
άδειας

κυκλοφορίας

του

αυτοκινήτου

και

του

διαβατηρίου

του

παραλαβόντος.

- Αντίγραφα (φωτοτυπίες) των φορτωτικών ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων του θαλάσσιου
μέσου μεταφοράς που εκδίδεται για τη μεταφορά του αυτοκινήτου, τόσο για την άφιξή του
στην Ελλάδα, όσο και για τη μεταφορά του στο άλλο κράτος μέλος, για τα οποία ο πωλητής θα
πρέπει να επιμελείται ώστε να περιέρχονται στα χέρια του έστω και εκ των υστέρων.
- Αντίγραφα (φωτοτυπίες) των αποδείξεων διοδίων, τελών διέλευσης ή άλλων επιβαρύνσεων
και δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη μεταφορά, τόσο εντός της χώρας, όσο και εκτός
αυτής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται η άφιξη του αυτοκινήτου
στην

Ελλάδα,

καθώς

η

επιστροφή

του

στο

άλλο

κράτος

μέλος.

-Έλεγχος κάθε άλλου στοιχείου, το οποίο κατά την κρίση του ελέγχου θεωρείται απαραίτητο,
όπως π.χ. η ύπαρξη εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό, η δήλωση της ενδοκοινοτικής
απόκτησης από τον αλλοδαπό υποκείμενο, κ.λπ..
6. Η ύπαρξη των ανωτέρω δικαιολογητικών διασφαλίζει κατ' αρχήν τη νομιμότητα της μη
επιβολής Φ.Π.Α. στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και κατά συνέπεια το δικαίωμα επιστροφής
στους υποκειμένους του φόρου εισροών που αναλογεί στις ενδοκοινοτικές αυτές παραδόσεις
καθώς και σε μεγάλο βαθμό το ότι δεν πρόκειται για εικονικές συναλλαγές
7. Τέλος, η αναζήτηση στοιχείων από τα οποία αποδεικνύεται η πραγματοποίηση μιας
ενδοκοινοτικής συναλλαγής, εξαρτάται από τη φύση της συναλλαγής
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Α.9 Μελέτη περίπτωσης φοροδιαφυγής – οικονομικής απάτης, με χρήση
εικονικών – πλαστών στοιχείων ( Πραγματικό γεγονός – Σ.Δ.Ο.Ε. )
Από έρευνα που διενεργήθηκε τόσο σε επιχείρηση παροχής ιατρικών υπηρεσιών όσο και σε
τραπεζικούς λογαριασμούς νομικού και φυσικών προσώπων συμμετεχόντων στη διοίκηση του
Ν.Π. προέκυψαν τα εξής πραγματικά περιστατικά : Εκδόθηκαν εικονικά φορολογικά στοιχεία
– αποδείξεις παροχής υπηρεσιών σε αλλοδαπούς τουρίστες για υπαρκτές παροχές ιατρικών
υπηρεσιών σε αλλοδαπούς τουρίστες. Οι εν λόγω ιατρικές υπηρεσίες παρέχονταν σε ιατρεία
του νομικού προσώπου, ωστόσο τα χρηματικά ποσά που αξιώνονταν από αλλοδαπές
ασφαλιστικές εταιρίες πιστώνονταν σε λογαριασμούς φυσικών προσώπων – ιατρών καθότι
αυτοί εξέδιδαν στοιχεία αξίας με περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις
ασφαλιστικές. Επισημαίνεται ότι τα συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα – ιατροί δεν είχαν
υποβάλλει δήλωση έναρξης δραστηριότητας στις αρμόδιες ΔΟΥ και κατά συνέπεια με τον
τρόπο αυτό τα χρηματικά ποσά εισπράττονταν αφορολόγητα καθώς δεν δηλώνονταν ούτε από
τους ιατρούς αλλά ούτε και από το ιατρικό κέντρο – νομικό πρόσωπο. Καταλογίσθηκαν τελικά
παραβάσεις έκδοσης εικονικών στοιχείων, σε τρία φυσικά πρόσωπα – ιατρούς με συνέργειασυμμετοχή του νομικού προσώπου – εταιρίας, η μετοχική σύνθεση της οποίας απαρτίζονταν
από τα ίδια τρία φυσικά πρόσωπα, για χρονικό διάστημα πέντε ετών. Το πλήθος των
περιπτώσεων ανήλθε συνολικά σε χίλιες πεντακόσιες (1.500 ) αποδείξεων παροχής υπηρεσιών
εικονικές ως προς το πρόσωπο του εκδότη, συνολικής αξίας 750.000€. Ταυτόχρονα
ενεργοποιήθηκαν οι ποινικές κυρώσεις καθώς η έκδοση εικονικών αποτελεί αξιόποινη πράξη,
υποβλήθηκαν μηνυτήριες αναφορές και συντάχθηκαν οι σχετικές εκθέσεις Κώδικά Βιβλίων –
Στοιχείων και Εισοδήματος.
Επισήμανση : ουσιαστικά οι μέτοχοι – 3 Φ.Π. , έδρασαν για ίδιο όφελος, χρησιμοποιώντας τις
εγκαταστάσεις των τουριστικών ιατρείων του Ν.Π. και μη δηλώνοντας τα έσοδα προς
φορολόγηση στην εταιρία ως όφειλαν εκδίδοντας ταυτόχρονα ΑΠΥ της εταιρίας αυτής, αλλά
ούτε φορολογήθηκαν οι ίδιοι ατομικά αφού απέκρυψαν τα έσοδα συνολικά, αποσκοπώντας
τελικά στην μη φορολόγηση, ζημιώνοντας έτσι το Δημόσιο, ενώ προκειμένου να μη εγείρουν
υποψίες στις αλλοδαπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκδίδονταν εικονικές ατομικές Α.Π.Υ.
προσδίδοντας και τυπικά αληθοφάνεια στις συναλλαγές, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι οι
ασφαλιστικές εταιρίες εξωτερικού, δεν θα προχωρούσαν σε ταυτοποίηση των φερόμενων
εκδοτών των ΑΠΥ, αλλά τους αρκούσε το γεγονός της πραγματοποίησης των παρεχομένων
ιατρικών υπηρεσιών προς τον ασφαλισμένο τους – πελάτη / τουρίστα.
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Κατηγορία Β: Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες – Ξέπλυμα Χρήματος
Β.1 Τι αποτελεί ξέπλυμα χρήματος
Ο ορισμός της «Προεδρικής Επιτροπής για το Οργανωμένο Έγκλημα των Η.Π.Α.»
(President’s Commission on Organized Crime-1986) αναφέρει ότι :
« Ως νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες περιγράφεται η διαδικασία
μέσω της οποίας αποκρύπτεται η ύπαρξη , η παράνομη πηγή ή η παράνομη χρήση εσόδων,
τα οποία στη συνέχεια

μεταμφιέζονται με τέτοιο τρόπο

ώστε

η

προέλευσή τους να

εμφανίζεται νόμιμη. »
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δηλαδή με τον όρο «ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ» εννοούμε την μετατροπή ή τη μεταβίβαση
περιουσίας που προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες με σκοπό είτε την απόκρυψη
είτε την συγκάλυψη της παράνομης προέλευσης της.
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Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του όρου είναι :


Η μετατροπή ή μεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει ότι προέρχεται από εγκληματικές
δραστηριότητες, με σκοπό την απόκρυψη της παράνομης προέλευσής της ή την
παροχή συνδρομής σε οποιονδήποτε εμπλέκεται στις δραστηριότητες αυτές.



Η απόκρυψη της αλήθειας με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, όσον αφορά στη φύση,
προέλευση, διάθεση, διακίνηση ή χρήση περιουσίας ή στον τόπο όπου αυτή
αποκτήθηκε,

εν

γνώσει

ότι

η

περιουσία

προέρχεται

από

εγκληματικές

δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες.


Η απόκτηση, κατοχή, διαχείριση ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει ότι η περιουσία
προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες
δραστηριότητες.



Η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με την τοποθέτηση σε αυτόν ή τη
διακίνηση μέσω αυτού εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, με
σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα εν λόγω έσοδα.



Η σύσταση ή συμμετοχή σε οργάνωση ή ομάδα δύο τουλάχιστον ατόμων για τη
διάπραξη μιας ή περισσότερων από τις ανωτέρω πράξεις.



Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες υπάρχει και όταν οι
δραστηριότητες από τις οποίες προέρχεται η προς νομιμοποίηση περιουσία έλαβαν
χώρα στο έδαφος άλλου κράτους, εφόσον αυτές θα ήταν βασικό αδίκημα αν
διαπράττονταν στην Ελλάδα και θεωρούνται αξιόποινες σύμφωνα με την νομοθεσία
του κράτους αυτού.

Β.1.1 Καταπολέμηση του εγκλήματος
Παραδοσιακά, το έργο της καταπολέμησης του εγκλήματος εστίαζε στη διαλεύκανση
εγκλημάτων. Ωστόσο, από τη δεκαετία του 1990, οι υπεύθυνοι για την καταπολέμηση του
εγκλήματος επιχείρησαν να αποτρέψουν τους εγκληματίες δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση
στην κατάσχεση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες. Πιο
πρόσφατα, με την εισαγωγή αναφορών ύποπτων συναλλαγών από τον ρυθμιζόμενο τομέα,
συχνά η ροή χρημάτων ή αγαθών διερευνάται πριν τη διαπίστωση ενός ποινικού
αδικήματος.
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B.1.2 Για ποιον λόγο οι εγκληματίες επιδιώκουν την νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες
Ένα άτομο που διαπράττει έγκλημα αρχικά θα προσπαθήσει να αποτρέψει την εφορία, την
αστυνομία ή/και τις αρχές επιβολής του νόμου από τον εντοπισμό των πράξεων του. Αν αυτό
το άτομο συλληφθεί ή φορολογηθεί επί των προϊόντων που προήλθαν από τις εγκληματικές
δραστηριότητες, θα προσπαθήσει να αποφύγει την ανίχνευση της προέλευσης των προϊόντων
εγκληματικών δραστηριοτήτων και την κατάσχεσή τους.
Όταν οι εγκληματίες αποφασίσουν να δαπανήσουν τα προϊόντα από τις εγκληματικές τους
δραστηριότητες, έρχονται αντιμέτωποι με ένα δίλημμα: πώς να δαπανήσουν ή να επενδύσουν
μεγάλα χρηματικά ποσά χωρίς τεκμήριο μιας νόμιμης πηγής εισοδήματος, που θα μπορούσε
να προσελκύσει το ενδιαφέρον των ορκωτών λογιστών και φορολογικών ελεγκτών.
Εναλλακτικά, η ικανότητα των εγκληματιών να δαπανούν χρήματα για την αγορά και χρήση
αγαθών μεγάλης αξίας ή την πραγματοποίηση επενδύσεων ενδέχεται να προσελκύσει το
ενδιαφέρον των αρχών επιβολής του νόμου. Η εφορία ενδέχεται να διενεργήσει φορολογικό
έλεγχο και να εκδώσει επαναξιολόγηση της φορολογικής δήλωσης ενώ οι αρχές επιβολής του
νόμου ενδέχεται να διενεργήσουν ποινική έρευνα ως προς την προέλευση των χρημάτων.
Προκειμένου να μπορούν να δαπανούν χρήματα ελεύθερα, οι εγκληματίες θα
προσπαθήσουν να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει καμία άμεση σύνδεση μεταξύ των προϊόντων
της εγκληματικής τους δραστηριότητας και των πραγματικών παράνομων δραστηριοτήτων.
Ενδεχομένως να προσπαθήσουν να κατασκευάσουν μια πειστική εξήγηση για την προφανή
νόμιμη προέλευση των χρημάτων που έχουν στην κατοχή τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι
εγκληματίες προσπαθούν να νομιμοποιήσουν τα προϊόντα των εγκληματικών τους
δραστηριοτήτων πριν τα δαπανήσουν ή τα επενδύσουν στη νόμιμη οικονομία.
B.1.3 Προβλήματα από την Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Οι εγκληματίες συγκεντρώνουν σημαντικά χρηματικά ποσά διαπράττοντας εγκλήματα όπως
διακίνηση ναρκωτικών και σωματεμπορία, κλοπές, επενδυτικές απάτες, εκβίαση, διαφθορά,
υπεξαιρέσεις

και

φορολογικές

απάτες.

Η

νομιμοποίηση

εσόδων

από

παράνομες

δραστηριότητες αποτελεί σοβαρή απειλή στη νόμιμη οικονομία και πλήττει την ακεραιότητα
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Μεταβάλλει επίσης την οικονομική ισχύ σε ορισμένους
τομείς. Εάν δεν ελεγχθεί, θα διαφθείρει την κοινωνία στο σύνολό της. Η καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς.
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Το έγκλημα προκαλεί υλικές και άυλες ζημίες σε τρίτα μέρη, φυσικά πρόσωπα και την
κοινωνία εν γένει. Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μπορεί να μειώσει
την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης απέναντι σε ορισμένα επαγγέλματα όπως είναι οι
δικηγόροι, οι λογιστές και οι συμβολαιογράφοι και σε ορισμένους οικονομικούς τομείς όπως
είναι ο τομέας ακίνητης περιουσίας, ο τομέας φιλοξενίας, οι τράπεζες και άλλα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η επένδυση των προϊόντων παράνομων δραστηριοτήτων
ενδέχεται επίσης να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων και επιχειρηματιών. Η
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες επιτρέπει στον εγκληματία να
ξεκινήσει, να συνεχίσει και να επεκτείνει δραστηριότητες σε νόμιμους τομείς της οικονομίας.
Ενδέχεται να δημιουργήσει την εντύπωση ότι το έγκλημα αποφέρει κέρδη και να ενθαρρύνει
τους νέους να εμπλακούν σε εγκληματικές δραστηριότητες.

Β.2 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στόχος των φοροδιαφευγόντων και εκείνων που εμπλέκονται σε μεγάλο αριθμό
εγκληματικών δραστηριοτήτων είναι να αποκρύψουν την προέλευση των χρημάτων και να
μετατρέψουν και να νομιμοποιήσουν τα χρήματα που προέρχονται από παράνομες
δραστηριότητες κατά τρόπο ώστε να μην είναι δυνατός ο εντοπισμός της προέλευσής τους,
όπως τοποθετώντας τα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδύοντάς τα σε ακίνητα,
μετατρέποντάς τα σε ασφάλιστρα και άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν αργότερα χωρίς να εγείρουν υποψίες. Είτε το έγκλημα είναι φορολογικής
φύσης είτε σχετίζεται με το εμπόριο ναρκωτικών, το παράνομο εμπόριο όπλων ή άλλη
εγκληματική δραστηριότητα, είναι παγκοσμίως αποδεκτό ότι η βασική διαδικασία που
χρησιμοποιούν οι επιδιώκοντες τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για
να μετατρέψουν κέρδη που αποκτήθηκαν παρανόμως σε φαινομενικά νόμιμα χρηματικά ποσά
ή

περιουσιακά

στοιχεία

αποτελείται

από

τρία

στάδια:

τοποθέτηση

(placement),

διαστρωμάτωση (layering) και ενσωμάτωση (integration). Αυτές είναι οι τρεις φάσης της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η φάση ενσωμάτωσης μπορεί να
διαχωριστεί περαιτέρω σε δύο υποκατηγορίες: τη δικαιολόγηση (justification) και την
επένδυση (investment).
 Τοποθέτηση
Στόχος σε αυτό το στάδιο είναι να κατατεθούν τα έσοδα που προέρχονται από παράνομες
δραστηριότητες, συνήθως μετρητά, σε έναν τραπεζικό λογαριασμό της ημεδαπής ή του
εξωτερικού.
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Για τον σκοπό αυτόν, τα μετρητά μπορούν να μετατραπούν σε άλλα τιμαλφή, όπως
εμπορικά αγαθά, διαμάντια, ράβδοι χρυσού ή τραπεζικές επιταγές. Μπορούν επίσης να
μετατραπούν σε άλλο νόμισμα, με μεγαλύτερη ονομαστική αξία ή/και να διαιρεθούν σε
μικρότερα ποσά, που επιτρέπουν την εύκολη μεταφορά από μέλη χρηματαποστολής. Τα
μετρητά ή άλλα τιμαλφή μπορούν να μεταφερθούν στο εξωτερικό, μακριά από τη χώρα στην
οποία διαπράχθηκε το έγκλημα, στη χώρα διαμονής του εγκληματία ή σε μια συγκεκριμένη
χώρα όπου τα χρήματα μπορούν να κατατεθούν ή να επενδυθούν εύκολα. Η μεταφορά μπορεί
να γίνει οδικώς, αεροπορικώς (επιβάτες ή φορτίο) ή με χρήση ενός λαθραίου τραπεζικού
συστήματος. Για όλες αυτές τις πράξεις, οι εγκληματίες ενδεχομένως να χρησιμοποιούν τρίτα
μέρη, είτε φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες. Τα χρήματα που προέρχονται από απάτες, όπως
φορολογικές ή επενδυτικές, μπορούν να είναι χρήματα κατατεθειμένα σε έναν τραπεζικό
λογαριασμό, ενώ η συναλλαγή τους μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά. Δεν έχουν όλα τα προϊόντα
που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες τη μορφή μετρητών ή ακόμα και
χρημάτων. Τα αγαθά που προέρχονται από κλοπή μπορούν να ανταλλάσσονται με άλλα
τιμαλφή.
 Διαστρωμάτωση
Στόχος σε αυτό το στάδιο είναι η απόκρυψη της εγκληματικής προέλευσης των προϊόντων.
Ως εκ τούτου, τα χρήματα μπορούν να μεταφέρονται και να διαιρούνται συχνά μεταξύ
τραπεζικών λογαριασμών, χωρών, ατόμων ή/και εταιρειών. Μπορεί επίσης να γίνει ανάληψη
μετρητών και κατάθεσή τους σε τραπεζικούς λογαριασμούς άλλων τραπεζών. Είθισται επίσης
χρήση τραπεζικών λογαριασμών σε χώρες με αυστηρούς νόμους ως προς το τραπεζικό
απόρρητο και η ίδρυση υπεράκτιων εταιρειών ως τους κατόχους του τραπεζικού
λογαριασμού.
 Ενσωμάτωση: Δικαιολόγηση
Στόχος σε αυτό το στάδιο είναι η δημιουργία μιας φαινομενικά νόμιμης προέλευσης των
προϊόντων παράνομης δραστηριότητας. Αυτό μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
•

Επιχειρηματική δραστηριότητα του ίδιου προσώπου (πλαστοποίηση πηγών
εισοδήματος, κερδών κεφαλαίου ή/και δανείων),

•

Συγκάλυψη της ιδιοκτησίας περιουσιακών στοιχείων, και

•

Χρήση προϊόντων παράνομης δραστηριότητας σε συναλλαγές με τρίτα μέρη.

Ο επιδιώκων τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δημιουργεί μια
φαινομενικά νόμιμη προέλευση των χρημάτων κατασκευάζοντας συναλλαγές (τιμολόγια,
τήρηση λογιστικών βιβλίων και συμβάσεις), με χρήση ψευδών και κατασκευασμένων
εγγράφων όπως τιμολόγια, εκθέσεις, συμβάσεις, συμφωνίες, πράξεις καθώς και γραπτές ή
προφορικές δηλώσεις.
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Οι κοινές μέθοδοι δικαιολόγησης που χρησιμοποιούνται είναι:
• Επινόηση

δανείου: δάνειο τύπου «loan-back» ή δάνειο τύπου «back-to-back»

• Επινόηση

αύξησης της καθαρής αξίας: Αγορά και πώληση ακίνητης περιουσίας και

άλλων στοιχείων, επινόηση κερδών από τυχερά παιχνίδια, λοταρίες, κληρονομιές, κ.λπ.,
• Απόκρυψη

της ιδιοκτησίας περιουσιακών στοιχείων και επιχειρηματικών κερδών

(συνεργασίες με νομικές οντότητες της αλλοδαπής, π.χ. υπεράκτιες εταιρείες ή
παρουσίαση συγγενικών προσώπων ως νόμιμων κατόχων),
• Χειραγώγηση

τιμών (υποτιμολόγηση και υπερτιμολόγηση),

• Χειραγώγηση

συνολικών εσόδων/πωλήσεων μέσω ανάμιξης παράνομων και νόμιμων

πηγών

εισοδήματος.

Ενσωμάτωση: Επενδύσεις
Στόχος σε αυτό το τελικό στάδιο είναι η χρήση των προϊόντων παράνομης
δραστηριότητας για ίδιο όφελος. Τα μετρητά ή το ηλεκτρονικό χρήμα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τους εξής λόγους:
• Αποταμίευση:

ρευστά διαθέσιμα,

• Κατανάλωση:

καθημερινές δαπάνες, τρόπος ζωής, κοσμήματα, οχήματα, σκάφη, έργα

τέχνης, κ.λπ.,
• Επενδύσεις:

Τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητη περιουσία, αποθέματα, αξιόγραφα,

απαιτήσεις, χρηματοδότηση νόμιμων και παράνομων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Οι εγκληματίες ενδεχομένως να θέλουν να επιδεικνύουν τα πλούτη τους ακολουθώντας
έναν πολυτελή τρόπο ζωής και αποκτώντας «σύμβολα πλούτου» όπως πολυτελείς κατοικίες,
οχήματα, σκάφη, κοσμήματα, κ.λπ. Οι εγκληματίες θα προσπαθήσουν να νομιμοποιήσουν τα
προϊόντα από τις παράνομες δραστηριότητές τους για να καλύψουν αυτές τις δαπάνες τους
προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο από τις φορολογικές αρχές ή τις αρχές επιβολής του
νόμου.

Β.3

Τάσεις και μέθοδοι της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες

δραστηριότητες
Οι παραδοσιακές μέθοδοι της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
έχουν επικεντρωθεί στη χρήση μετρητών κατά τη διενέργεια των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων και αυτό το στοιχείο παραμένει ένας σημαντικός τομέας. Ωστόσο, οι
εγκληματίες θα συνεχίσουν να αναζητούν καινοτόμες μεθόδους για την εκμετάλλευση των
αδυναμιών των χρηματοπιστωτικών συστημάτων και τρόπους να προβλέπουν τις κινήσεις των
επενδυτών.
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Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που βασίζεται σε επενδύσεις σε
ακίνητη περιουσία, δάνεια ή εμπορικές συναλλαγές είναι οι προτιμώμενες μέθοδοι των
εγκληματιών για τη νομιμοποίηση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές
δραστηριότητες και φορολογικές απάτες. Αυτές οι μέθοδοι περιγράφονται στη συνέχεια. Η
χρήση πιστωτικών καρτών που έχουν εκδοθεί από υπεράκτιες τράπεζες έχει αυξηθεί και
αναμένεται οι εγκληματίες να διερευνήσουν τα ευάλωτα σημεία των προϊόντων που
βασίζονται σε νέες τεχνολογίες, όπως είναι το ηλεκτρονικό χρήμα και το εμπόριο ή τα τυχερά
παιχνίδια μέσω διαδικτύου. Στην συνέχεια παρατίθενται διάφορες μέθοδοι νομιμοποίησης
εσόδων :
Β.3.1 Μέθοδοι πραγματικής οικονομίας
Β.3.1.1 Λαθρεμπόριο Χρήματος
Μια από τις παλαιότερες τεχνικές είναι η λαθραία
εξαγωγή ρευστού . Το φορτίο οδηγείται εκτός
συνόρων κρυμμένο, αφού πέρα από κάποιο όριο
η εξαγωγή χρήματος ελέγχεται . Έχουν εφευρεθεί
διάφορες μέθοδοι απόκρυψης ακόμη και μέσα στα
εμπορεύματα οποία υποτίθεται ότι διακινούνται.
Ανεξάρτητοι ταξιδιώτες μπορούν επίσης να
χρησιμοποιηθούν ως ταχυδρόμοι όπου θα ταξιδέψουν έχοντας κρυμμένα στις αποσκευές τους
τα ρευστά. Οι λαθρέμποροι μπορούν ακόμη πολύ απλά να χρησιμοποιήσουν εταιρείες
ταχυδρομικών υπηρεσιών για να κάνουν την αποστολή .Όπου εντείνονται και επιτυγχάνονται
από τις τράπεζες τα μέτρα κατά του ξεπλύματος και υπάρχουν κανόνες από αυτές για την
διαπίστωση της προέλευσης των χρημάτων, ο τρόπος αυτός της λαθραίας εξαγωγής
αυξάνεται.
Β.3.1.2 Ιππόδρομος
Τα κουπόνια τα οποία κερδίζουν αγοράζονται με ένα
επιπλέον πριμ

για να προσελκύσουν αυτούς που

πραγματικά κέρδισαν. Κατόπιν ο αγοραστής των
κουπονιών ο οποίος δεν είναι ο ίδιος ο οποίος
πραγματικά κέρδισε, εξοφλεί τα κουπόνια και έτσι είναι
στη διάθεσή του τα χρήματα από πιστοποιημένη νόμιμη πλέον πηγή, χωρίς ουσιαστική
πραγματική φορολόγηση μια και μόνο σχετικοί φόροι θα πληρωθούν
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Β.3.1.3 Δήλωση ανύπαρκτων κερδών από επιχειρήσεις
Με τη μέθοδο αυτή το οργανωμένο έγκλημα δημιουργεί παράλληλα νόμιμες επιχειρήσεις
που από την φύση τους εμφανίζουν έσοδα σε μετρητά όπως εστιατόρια, ηλεκτρονικά παίγνια
και ανταλλακτήρια συναλλάγματος πλυντήρια αυτοκινήτων. Ελέγχοντας τέτοιες επιχειρήσεις
μπορεί ο δράστης να καταθέτει μαζί με τις πραγματικές εισπράξεις και μεγάλα ποσά
εγκληματικών εσόδων χωρίς να εγείρει καμία υποψία
Β.3.1.4 Εικονικές πωλήσεις και αγορές – μέθοδος διπλής τιμολόγησης
Πρόκειται για μέθοδο που αφορά τιμολογήσεις
αγοραπωλησιών

με

πλαστά

παραστατικά

νόμιμων εταιριών ή εικονικών εταιριών με
στόχο την εμφάνιση νόμιμων πηγών προέλευσης
εσόδων.
Επίσης

η

μέθοδος

διπλής

τιμολόγησης

χρησιμοποιείται αρκετά συχνά για το ξέπλυμα.
Συγκεκριμένα το δίκτυο αγοράζει ή δημιουργεί μία ή περισσότερες εταιρίες τόσο στην χώρα
δημιουργίας του βρώμικου χρήματος όσο και στην χώρα τοποθέτησης.
Στην συνέχεια παραγγέλλει αγαθά ή υπηρεσίες από τη εταιρία στην οποία πρέπει να σταλούν
ή να προσφερθούν.
Υπάρχουν μάλιστα δύο επιλογές. Είτε να υπερτιμολογηθούν τα αγαθά οπότε το υπερβάλλον
μέρος είναι το χρήμα που « καθαρίζεται » , είτε να αποσταλούν πλαστά τιμολόγια οπότε το
σύνολο του καταβαλλόμενου ποσού είναι το χρήμα που ξεπλένεται.
Β.3.1.5 Αγορά χρυσού
Ο χρυσός προσφέρει το πλεονέκτημα μιας μεγάλης
αξίας σε ένα μικρό όγκο.
Η αγοραπωλησία του γίνεται σχετικά εύκολα σε
παγκόσμια κλίμακα και διατηρεί την αξία του
ανεξαρτήτως της μορφής του σε ράβδους ή σε
κόσμημα.
Κατά συνέπεια είναι πάντα ελκυστικός για
ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ως εργαλείο μεταφοράς
πλούτου, μεγάλης ενσωματωμένης αξίας, εύκολης μετατρεψιμότητας σε μετρητό χρήμα και
με δυνητική ανωνυμία στις συναλλαγές
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Β.3.1.6 Αγορά διαμαντιών
Η καθιερωμένη ανωνυμία των εμπόρων διαμαντιών
αποτελεί ήδη το καλύτερο μέσο απόκρυψης των
επενδυόμενων σε διαμάντια παράνομων εσόδων. Για τα
διαμάντια ισχύει ότι και για το χρυσό με την διαφορά
ότι τα διαμάντια μπορούν να διακινηθούν με πολλή
μεγαλύτερη μυστικότητα και ευκολία λόγω του όγκου
και του βάρους τους.
Β.3.1.7 Απόκτηση ειδών πολυτελείας
Οι δράστες επενδύουν σε είδη πολυτελείας τα οποία αγοράζονται είτε για προσωπική
χρήση είτε για εξαγωγή.
Η κοινώς παραδεκτή και αποδεκτή μεγάλη τους αξία καθιστά την απόκρυψη της προέλευσης
μεγάλων χρηματικών ποσών ιδιαίτερα εύκολη και σχετικά ακίνδυνη.
Η διακριτικότητα των επιχειρήσεων πώλησης τέτοιων ειδών εγγυάται τη αποφυγή περιττών
ερωτήσεων.
Β.3.1.8 Τυχερά παιχνίδια και καζίνο
Πρόκειται για τον τομέα που διακινεί σχεδόν
αποκλειστικά μετρητά. Ο δράστης μπορεί να ελέγχει ο
ίδιος το καζίνο και να εμφανίζει μεγάλα ποσά μετρητών
ως κέρδη από τις εργασίες του καζίνο. Παρά την
δεδομένη

φορολογική

δραστηριότητα
εξαιρετικά

και

επιβάρυνση

προσφέρει
απόλυτα

στους

αυτή

δράστες

νομιμοφανή

τρόπο

η
ένα
να

νομιμοποιήσουν χρήματα εγκληματικής προέλευσης.
Ο δράστης μπορεί και ως απλός παίκτης να ανταλλάξει ποσά με μάρκες τις οποίες θα τις
αλλάξει πάλι σε μετρητά τα οποία και θα καταθέσει στην τράπεζα του καζίνο λαμβάνοντας
τραπεζική επιταγή που αποδεικνύει την νόμιμη προέλευση των χρημάτων.
Πάντως αυτή η μέθοδος ξεπλύματος βρώμικου χρήματος σε μεγάλη έκταση μπορεί να πετύχει
μόνο εάν υπάρχει συνέργεια της διευθύνσεως του καζίνο ή και άλλων επιχειρήσεων
στοιχημάτων.
Όταν ένα καζίνο διαθέτει εγκαταστάσεις σε διάφορα χώρες
ανυποψίαστο διεθνές πλυντήριο.

μπορεί να χρησιμεύσει ως
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Λοταρίες - Κληρώσεις
Όπως
αυτά που συμβαίνουν

στις πίστες

ιπποδρομιών το αντίστοιχο υπάρχει και στα κέρδη
κληρώσεων από λοταρίες κληρώσεις λαχεία. Όταν
εμφανίζεται ο τυχερός για να εισπράξει τα κέρδη
του ,τον πλησιάζουν και του προτείνεται να
εισπράξει τα χρήματα ίσως με ένα ποσό επιπλέον
για να δηλωθεί ότι τα κέρδη ανήκουν σε άλλους .Σε μία περίπτωση για να γίνεται απολύτως
πιστευτό το πρόσωπο το οποίο εμφανιζόταν

ως ο τυχερός, έπαιζε σε χαμηλού ρίσκου

στοιχήματα λοταρίες και κληρώσεις σε διάφορα διάσπαρτα μέρη . Στο τέλος κατέληξε να
δείχνει μακροχρόνια ότι έχασε σε δαπάνη για στοιχήματα περίπου το 7% ποσοστό απωλειών
των κερδισμένων ποσών. Αυτό κρίνεται ότι είναι ένα μάλλον κακό επίπεδο απόδοσης για ένα
επαγγελματία παίχτη. Σε μία άλλη υπόθεση φάνηκαν ότι κατατέθηκαν 14 επιταγές κερδών
αυτού του είδους σε 10 συγκεκριμένους λογαριασμούς τραπεζών οι οποίοι ήταν ένοπλοι
ληστές και οι άμεσοι στενοί τους συγγενείς.
Β.3.1.9 Εικονικές συμβάσεις
Συνάπτοντας συμβάσεις με άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες ελέγχονται από τους ίδιους, οι
δράστες του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος καταφέρνουν να μειώσουν το δηλούμενο
εισόδημα κάτω από τα όρια του αφορολόγητου ή σε όσο το δυνατό πιο χαμηλή φορολογική
κλίμακα.

Β.3.2 Μέθοδοι στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Β.3.2.1 E-money ή E- cash
Η δυσκολία εντοπισμού του ηλεκτρονικού χρήματος που οφείλεται στις φυσικές ιδιότητες
του ως ψηφιακό ανώνυμο και άμεσα ( ηλεκτρονικά ) διαπραγματεύσιμο το καθιστά ιδιαίτερα
ελκυστικό στους δράστες του ξεπλύματος
Β.3.2.2 Το Bitcoin χρησιμοποιείται ως μέσο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες
Είναι άραγε το Bitcoin η νομισματική εποχή του
μέλλοντος; Μπορεί το υλικό νόμισμα, μέσω
κερμάτων

και

τραπεζογραμματίων,

να

αντικατασταθεί από ηλεκτρονικό αποκλειστικά
οικονομικό συνάλλαγμα; Εάν ναι, η νέα μορφή
οικονομίας, μέσω πχ του Bitcoin, είναι νομικά
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κατάλληλη για τη μετάβαση στη νέα εποχή;
Τα παραπάνω ερωτήματα γεννήθηκαν έπειτα από την είδηση ότι συνέλαβαν τον Chief
Executive Officer (CEO) του Bitcoin, με την αιτιολογία του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Οι Αμερικανικές υπηρεσίες συνέλαβαν τον γενικό διευθυντή Charlie Shrem, ο οποίος
προχωρούσε σε άνομες ενέργειες, έχοντας ως κάλυψη το Bitcoin για τις οικονομικές του
συναλλαγές. Η τελευταία τουλάχιστον πράξη του, ήταν αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων,
εκφρασμένο σε Bitcoin.
Οι κατηγορίες αυτές έχουν ακόμα βαθύτερη σημασία. Η σπουδαιότητα της σύλληψης
εστιάζει στην αναγνώριση του Bitcoin ως νόμισμα συναλλαγών. Οι Αμερικανικές αρχές, όπως
άλλωστε και όλες οι χώρες του πλανήτη, δεν έχουν αναγνωρίσει το Bitcoin ως το κυρίως
νόμισμα συναλλαγών μεταξύ κρατών, επιχειρήσεων και νοικοκυριών, με αποτέλεσμα η χρήση
του να είναι περιορισμένη.
Η χρήση του Bitcoin για επιχειρηματικές δραστηριότητες, είναι καθόλα παράνομη και δε
μπορεί να πραγματοποιηθεί πουθενά, ως αντικατάσταση του πραγματικού χρήματος από
επιχειρήσεις. Το Bitcoin μπορεί να αγορασθεί παρόλα αυτά, σε περισσότερες από 700,000
τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο, ακόμα και εκτός Αμερικής, όπως στη Βραζιλία και στη Ρωσία.
Επενδυτές και κερδοσκόποι από όλο τον πλανήτη, αγοράζουν και πωλούν Bitcoin,
αποκομίζοντας σημαντικά κέρδη.
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Ενδεικτικά, η τιμή του Bitcoin σε δολάρια, σύμφωνα με τα Bitcoin Charts, τον Ιανουάριο
του 2013 ήταν περίπου στα 10 με 15 δολάρια. Στα μισά του Απριλίου, η τιμή πήγε στα 200
και πλέον δολάρια. Αργότερα, προς το τέλος του 2013, και με την Αμερική να αντιμετωπίζει
προβλήματα ρευστότητας με τους δημοσίους υπαλλήλους να υποχρεώνονται σε αργία λόγω
του εθνικού χρέους, το Bitcoin εκτοξεύθηκε στα 400 δολάρια. Στις 18 Νοεμβρίου 2013, η
Αμερικανική κυβέρνηση αναγνώρισε το Bitcoin ως ύπαρξη, δίνοντάς του τεράστια ώθηση.
Στις 30 Νοεμβρίου, άγγιξε τα 1,209.94 δολάρια. Σήμερα, κυμαίνεται περίπου στα 800 με 900
δολάρια.
Β.3.2.3 Επενδύσεις στις αγορές κεφαλαίου
Oι δράστες επενδύουν τα εγκληματικά

έσοδα

σε

χρηματοοικονομικά εργαλεία όπως σε μετοχές και ομόλογα
, με σχετικά χαμηλό ή μηδαμινό επενδυτικό ρίσκο.
Επιπλέον τέτοιες επενδύσεις είναι εύκολα και άμεσα
ρευστοποιήσιμες με συναλλαγές το προϊόν των οποίων
είναι κατά κανόνα δύσκολα ανιχνεύσιμο.
Τα χρεόγραφα χαρακτηρίζονται από πολλές και συχνές
συναλλαγές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι
μηχανισμοί για να τα παρουσιάσουν σαν νομιμοποιημένα κέρδη από την οικονομική αγορά. Ο
συνηθισμένος πλέον τομέας για το ξέπλυμα αυτός των χρεογράφων χρησιμοποιείται κατά το
στάδιο της τοποθέτησης και της ένταξης .Οι περισσότεροι μεσάζοντες των συναλλαγών με
χρεόγραφα δεν δέχονται συναλλαγές με μετρητά . Αυτό όμως το δεδομένο δεν αποτελεί
εμπόδιο για τους εγκληματίες ,αφού ήδη χρησιμοποιούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα όπου
και βρίσκονται πολλά από τα χρήματα τα οποία πρέπει να ξεπλυθούν. Κατά την διάρκεια της
φάσης της τοποθέτησης τα χρεόγραφα κα τα λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα
αγοράζονται με τα παράνομα αυτά χρήματα τα οποία αντλούνται από έναν ή από διάφορους
τραπεζικούς λογαριασμούς .Μετά προχωρούν σε ρευστοποίηση αυτών και νομιμοποίηση των
εσόδων παράνομης προέλευσης αφού πλέον έχει βαπτιστεί η προέλευσή τους ως προϊόν της
ρευστοποίησης χρεογράφων.
Σε αντίθεση με τα συνηθισμένα ομόλογα αυτά που διακρατούνται ,τα οποία συνηθίσουν
να εκδίδουν κάποιες χώρες ,δεν έχουν εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες και έτσι όταν
μεταβιβάζονται και αλλάζουν χέρια αυτή η μεταβίβαση διεξαγάγετε δίνοντας απλά τον τίτλο
χωρίς αποδεικτικά έγγραφα. Έτσι ο δικαιούχος του ομολόγου είναι ο κομιστής του .Πολλές
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χώρες έχουν επικριθεί για τον βοηθητικό ρόλο που μπορεί να παίζουν για το ξέπλυμα
βρώμικου χρήματος .
Ακόμη ένας μηχανισμός ξεπλύματος είναι αυτό της ολοκλήρωσης ταυτόχρονα αγοράς και
μεταπώλησης μετοχών με αποκομιδή κερδών ή ζημιών από την αγοραπωλησία υπέρ ενός
πελάτη ο οποίος παίζει με βρώμικο χρήμα. Διαδικαστικά ο πελάτης έχει ένα χρηματιστή για
να διεκπεραιώσει την συναλλαγή. Από τις αγοραπωλησίες αυτές το κέρδος δεν είναι το μόνο
ζητούμενο. Το σημαντικότερο είναι ότι μετά την πώληση των μετοχών το ρευστό αποκτά
προέλευση :αυτή του χρηματιστηρίου.
Β.3.2.4 Τραπεζικές συναλλαγές
Αποτελεί την πλέον διαδεδομένη μέθοδο. Ο δράστης
μπορεί να καταθέσει μικρά ποσά, τα οποία δεν
υπερβαίνουν το όριο αναφοράς ( Ελλάδα 15.000,00 €
- ΗΠΑ 10.000,00 € ) σε τραπεζικούς λογαριασμούς (
μέθοδος smurfing ). Στην συνέχεια οι καταθέσεις
μπορούν

να

μεταφερθούν

οποιασδήποτε

αλλοδαπής

σε

λογαριασμούς

τράπεζας.

Όσο

περισσότερες τέτοιες συναλλαγές ( διαστρωματώσεις
) τόσο πιο δύσκολος ο εντοπισμός της προέλευσης
των χρημάτων. Η μέθοδος αυτή προϋποθέτει την
ύπαρξη προσώπων υπεράνω υποψίας, τα οποία αναλαμβάνουν να κάνουν καταθέσεις σε
τραπεζικούς λογαριασμούς ή να εκδώσουν τραπεζογραμμάτια τα οποία μετέπειτα τα
μεταβιβάζουν σε δεύτερους και τρίτους μεσάζοντες οι οποίοι με την σειρά τους τα
επανατοποθετούν σε άλλες τράπεζες ( συνήθως του εξωτερικού ) ή τα πιστώνουν κατευθείαν
στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Το πλήθος των μεσολαβητών αυτών θα μπορούσε να
είναι πολύ μεγάλο

Β.3.2.5 Δανειοδοτήσεις χαμηλού η μηδενικού ρίσκου
Με τον τρόπο αυτό οι δράστες μπορούν να μεταφέρουν μεγάλα ποσά μετρητών χωρίς να
χρειάζεται

να

διατηρούν

μεγάλες

καταθέσεις

σε

κάποιο

πιστωτικό

ίδρυμα

ή

χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Οι μικρές δόσεις αποπληρωμής του δανείου προστατεύουν τον
δράστη από την υποχρέωση αναφοράς. Ο λήπτης του δανείου ο οποίος γνωρίζει την
προέλευση των χρημάτων δεν πρόκειται να υποβάλλει αναφορά ύποπτης συναλλαγής λόγω
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των χαριστικών όρων αποπληρωμής του δανείου
Β.3.2.6 Ανταποκριτικοί τραπεζικοί λογαριασμοί
Η διάδοση αυτού του είδους λογαριασμών, οφείλεται στις συνεχώς αυξανόμενες
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλά αλλοδαπά τραπεζικά ιδρύματα στην προσπάθεια να
λάβουν Άδεια Λειτουργίας σε μια χώρα. Η παροχή τραπεζικών ανταποκριτικών υπηρεσιών
αφορά την παροχή υπηρεσιών από τη τράπεζα ανταποκριτή στην καλούσα τράπεζα. Με την
δημιουργία ενός ευρέως δικτύου ανταποκριτικών σχέσεων μπορούν οι τράπεζες να
διεκπεραιώσουν διεθνείς χρηματοπιστωτικές συναλλαγές σε δικαιοδοσίες όπου δεν έχουν
φυσική παρουσία ή εκπροσώπηση. Οι υπηρεσίες συμπεριλαμβάνουν διαχείριση τοκοφόρων
λογαριασμών σε διάφορα νομίσματα, ηλεκτρονική διεκπεραίωση εμβασμάτων, εκκαθάριση
επιταγών, διεκπεραιωτικοί

λογαριασμοί και υπηρεσίες συναλλάγματος. Πρόκειται για

υπηρεσίες που προσφέρονται ιδιαίτερα για δραστηριότητες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Αυτό οφείλεται στην έμμεση σχέση μεταξύ χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και του πελάτη
(ιδιώτη ή νομικού προσώπου ) που καθιστά αδύνατη την πιστοποίηση της ταυτότητας ή του
συναλλακτικού προφίλ του πελάτη εκ μέρους της ανταποκρίτριας.
Κατά συνέπεια η ανταποκρίτρια τράπεζα υποχρεώνεται να αφεθεί στην συνέπεια της τράπεζας
– εντολέα για την λήψη όλων των μέτρων της οφειλόμενης επιμέλειας και της εποπτείας της
κίνησης των λογαριασμών του πελάτη της.
Στο πλαίσιο των ανταποκριτικών σχέσεων τράπεζες διατηρούν στις ανταποκρίτριες τράπεζες
τους τροφοδοτούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς τους οποίους μπορούν οι δράστες να
χρησιμοποιήσουν για συναλλαγές και μεταφορές ποσών, μεταφέροντας εγκληματικά ποσά
από τροφοδότες λογαριασμούς ( λ.χ. τροφοδότης λογαριασμός σε τράπεζα της Ουκρανίας της
οποίας ο ανταποκριτής στην Ελλάδα είναι ελληνική τράπεζα στην οποία υπάρχει ο
τροφοδοτούμενος λογαριασμός), χωρίς να υπέχουν υποχρέωση ειδοποίησης των αρμόδιων
αρχών στην χώρα προορισμού.
Β.3.2.7 Ταξιδιωτικές επιταγές
Οι ταξιδιωτικές επιταγές μπορούν να αγορασθούν με
εγκληματικά έσοδα και δεδομένου ότι δεν υπέχουν
υποχρέωση

αναφοράς

κατά

την

διασυνοριακή

μεταφορά τους.
Οι επιταγές αυτές ρευστοποιούνται στη χώρα
προορισμού. Το γεγονός ότι οι εκδότες των επιταγών αυτών είναι κατά κανόνα
χρηματοπιστωτικοί οίκοι εγνωσμένης φήμης και φερεγγυότητας αποκλείει την έγερση
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οποιασδήποτε υποψίας.
Β.3.2.8 Τραπεζικές επιταγές και τραπεζικές εντολές
Η χρήση αυτών των εργαλείων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη αφού τέτοιου είδους
μεταφορές κεφαλαίου δεν υπόκειται κατά κανόνα σε αναφορά ύποπτης συναλλαγής εφόσον
δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο.
Β.3.2.9 Συλλογικοί λογαριασμοί
Βασιζόμενοι στην καλή επαγγελματική φήμη των επαγγελματιών μπορούν αυτοί οι
λογαριασμοί να χρησιμοποιηθούν για μεταφορά ποσών σε με πολλαπλές συναλλαγές σε
μεγάλο αριθμό τρίτων προσώπων που είναι συνεργάτες των δραστών.
Β.3.2.10 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια
Ένας από τους τρόπους εκμετάλλευσης της ασφαλιστικής αγοράς είναι η σύναψη
ασφαλιστικών συμβολαίων αποταμίευσης ή ζωής μέσω κάποιου συνεργαζόμενου ή μη
ενημερωμένου ασφαλιστικού συμβούλου. Τα συμβόλαια αυτά είτε με την λήξη τους είτε με
πρόωρη καταγγελία προσφέρουν στον ασφαλιζόμενο δράστη μεγάλα ποσά νομιμοποιημένων
μετρητών. Σε περίπτωση ασφάλισης περιουσιακών στοιχείων ο δράστης, με στόχο να μη
κινήσει υποψίες, προκαλεί την ζημία μόνος του απαιτώντας στη συνέχεια αποζημίωση
μικρότερη από την πραγματική αξία του ασφαλισθέντος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται και το
κέρδος του ασφαλιστή.
Είναι αυξημένη η δημοτικότητα σε ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία πληρώνουν κατ’
αποκοπή και εφάπαξ και όχι σε ετήσια βάση . Αυτοί που κάνουν ξέπλυμα είτε για τους ίδιους
είτε για πελάτες τους αγοράζουν ασφαλιστήρια συμβόλαια και μετά τα εξαργυρώνουν με μία
έκπτωση πληρώνοντας τα απαιτούμενα τέλη ή ποινές. Με αυτό τον τρόπο μέσω της
ασφαλιστικής εταιρείας “καθαρίζει “ τα χρήματα .
Ασφαλιστήρια συμβόλαια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση για
εκταμίευση δανείων από τράπεζες. Πολλά ασφαλιστικά προϊόντα πωλούνται μέσω
διαμεσολαβητή και κατά συνέπεια οι ασφαλιστικές εταιρείες πολλές φορές δεν έχουν άμεση
επαφή με τον αντισυμβαλλόμενο Έτσι δείχνουν ότι το χρήμα προέρχεται από το ασφαλιστήριο
και τους όρους αυτού. Έχουν ήδη αναφερθεί κάποιες σχετικά περίπλοκες υποθέσεις που
αφορούν τις ασφαλιστικές συμβάσεις και τις ροές χρημάτων που απορρέουν από αυτές.
Αφορούν συναλλαγές με πιο αργές διεργασίες .
Το μακρόν του χρονικού διαστήματος προσφέρει στους εγκληματίες χαμηλότερο ρίσκο να
γίνουν αντιληπτοί. Ο χρόνος άλλωστε από μόνος του προαγάγει μέσα από την χρονική
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διασπορά της τοποθέτησης σε αυτόν, το κατηγορούμενο έγκλημα του ξεπλύματος σε απλή
προφανή αποπληρωμή.
Αποδεικτικά στοιχεία υποδηλώνουν επίσης εισβολές από νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων ή
ξεπλύματος μαύρου χρήματος στον τομέα των αντασφαλίσεων .
Αυτή η προτίμηση ενισχύεται και γίνεται πιο ελκυστική για τους παράνομους έλλειψη
κανονιστικών ρυθμίσεων .Απόρροια των προαναφερομένων κάνει επιτρεπτή την μεγαλύτερη
τοποθέτηση στα παραπάνω.
Β.3.2.11 Η συνεργεία από το εσωτερικό κάποιου χρηματοπιστωτικού οργανισμού
Η περίπτωση αυτή είναι από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για το ξέπλυμα χρήματος,
καθώς είναι συχνό το φαινόμενο να υπάρχει δωροδοκία, εκβιασμός και ακόμα εκμετάλλευση
μιας δύσκολης οικονομικής κατάστασης ενός στελέχους τράπεζας, προκειμένου να γίνουν
ελαστικότερες ή ακόμα να παραληφθούν εντελώς οι διαδικασίες δήλωσης και αναγνώρισης
του πραγματικού δικαιούχου. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε συναλλαγές που αφορούν
μεγάλα ποσά. Οι καταθέσεις αυτές, συχνά γίνονται από αχυράνθρωπους οι οποίοι ουσιαστικά
συλλέγουν το παράνομο χρήμα και το τοποθετούν σε προσωπικούς λογαριασμούς που
διαθέτουν σε διάφορά τραπεζικά ιδρύματα. Κατόπιν μετατρέπουν το χρήμα αυτό σε
τραπεζικές επιταγές ή χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο μεταφέρουν το χρήμα στις «τσέπες» των
πραγματικών δικαιούχων.
Β.3.2.12 Ξέπλυμα χρήματος μέσω της αγοραπωλησίας ακινήτων
Ο δράστης επενδύει τα παράνομα έσοδα
σε ακίνητα, τα οποία κατά κανόνα διατηρούν
την αξία τους.
Με την συνεργασία μεσίτη, δικηγόρων και
συμβολαιογράφων μπορεί να αναγραφεί στο
συμβόλαιο

μεγαλύτερο

τίμημα

από

το

πραγματικό ή να πληρωθεί το όποιο τίμημα
απολύτως τοις μετρητοίς παρά το ότι δεν
δικαιολογείται από το οικονομικό προφίλ του αγοραστή. Η επαναπώληση του ακινήτου
αποτελεί ένα εξαιρετικό τρόπο νομιμοποίησης του χρήματος ιδιαίτερα μάλιστα με την
αναγραφή ακόμα μεγαλύτερου τιμήματος. Την φορολογική επιβάρυνση αναλαμβάνει
ευχαρίστως ο δράστης.
Η αγορά ακινήτων με χρήματα από εγκληματική δραστηριότητα είναι κοινό μυστικό. Από
τη στιγμή που το βρώμικο χρήμα που προήλθε από την εγκληματική δραστηριότητα
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μετατρέπεται σε ακίνητο, έχει ξεπλυθεί και έχει μετατραπεί σε νόμιμη δραστηριότητα, και
μάλιστα, επενδυτική!!
Κάποια από τα χαρακτηριστικά στοιχεία που συνήθως εντοπίζουμε σε αυτές τις
περιπτώσεις είναι ότι :
 Πραγματοποιείται μεταβίβαση ακινήτου σε τιμή ασυνήθιστα μεγαλύτερη από την
αντικειμενική αξία του.
 Εξοφλείται τίμημα αγοράς ακινήτου με επιταγές πληρωτέες στον κομιστή ή
οπισθογραφημένες υπέρ τρίτου προσώπου, μη σχετιζόμενου προς την αγοραπωλησία
 Εξοφλείται τίμημα αγοράς ακινήτου μέσω πολλών επιταγών που έχουν εκδοθεί σε
διαταγή ενός πωλητή την ίδια ημέρα.
 Εξοφλείται τίμημα αγοράς ακινήτου με χρήματα προερχόμενα από λογαριασμό τρίτου
προσώπου, το οποίο δεν έχει σχέση με τον αγοραστή που εμφανίζεται στο συμβόλαιο
της αγοραπωλησίας.
 Αγοραπωλησία ακινήτου εμφανίζεται να έχει πραγματοποιηθεί χωρίς να έχει τηρηθεί ο
απαιτούμενος από το νόμο τύπος, π.χ. με ιδιωτικό συμφωνητικό.
 Από τα στοιχεία του ακινήτου που αναφέρονται στο συμβόλαιο μεταβίβασης
προκύπτει ότι το ακίνητο έχει περιέλθει στην κυριότητα του πωλητή πολύ πρόσφατα

Β.3.3 ΑΛΛΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Β.3.3.1 Λαθρεμπόριο συναλλάγματος
Η μέθοδος αυτή αναφέρεται στη φυσική διασυνοριακή μεταφορά χαρτονομισμάτων με στόχο
την απόκρυψη της πηγής και του δικαιούχου.
Οι δράστες εισάγουν παράνομα τα μετρητά σε χώρες με την μεγαλύτερη δυνατό ανοχή σε
τέτοιες πρακτικές-φορολογικός παράδεισος και τα καταθέτουν σε υπεράκτιο τραπεζικό
λογαριασμό, από τον οποίο μπορούν να επαναεισάγουν το σύνολο ή μέρος των χρημάτων
μέσω ηλεκτρονικού εμβάσματος.
Β.3.3.2 Παράνομα τραπεζικά συστήματα και παρατραπεζικά δίκτυα
Η λειτουργία τους αποτελεί αναμφισβήτητα μια διαρκή απειλή όχι μόνο για το νόμιμο
χρηματοπιστωτικό σύστημα αλλά και για την εθνική ασφάλεια.
Πρόκειται για ένα διαρκή αγωγό διακίνησης παράνομων κεφαλαίων, ναρκοχρημάτων και
οικονομικών μέσων λογιστικής υποστήριξης τρομοκρατικών ομάδων εθνικής και διεθνούς
εμβέλειας.

64
Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σύστημα εκατέρωθεν καταβολής αποζημιώσεων, με το οποίο
αποφεύγονται οι κίνδυνοι της φυσικής διασυνοριακής μεταφοράς του χρήματος.
Ο δράστης της νομιμοποίησης καταθέτει στον παράνομο τραπεζίτη το ποσό έναντι ειδικής
απόδειξης (κομμάτι χαρτί, χαρτονόμισμα σκισμένο στα δύο), ο τραπεζίτης ειδοποιεί
χρησιμοποιώντας κωδικοποιημένα τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, ή ηλεκτρονικά μηνύματα τον
συνεργάτη του στη χώρα προορισμού, ο οποίος θα καταβάλλει με την παρουσίαση της ειδικής
απόδειξης στον καταθέτη το κατατεθειμένο ποσό στο εγχώριο νόμισμα, αφαιρούμενου του
δικαιώματος ή της προμήθειας του.
Ο συνδυασμός του άτυπου ελέγχου, της εμπιστευτικότητας, της ελάχιστης απαιτούμενης
παροχής πληροφοριών αποτελούν ιδιαίτερα ελκυστικά χαρακτηριστικά για τους παροχείς
παράνομων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τους δράστες βρώμικου χρήματος αλλά και για
τους χρηματοδότες τρομοκρατικών
Β.3.3.3 Εταιρίες βιτρίνα
Αυτές είναι επιχειρηματικές οντότητες χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο ή εμπορικό σκοπό και
συστήνονται με αποκλειστικό στόχο την απόκρυψη του πραγματικού δικαιούχου των
συναλλαγών, των περιουσιακών στοιχείων και των τραπεζικών λογαριασμών.
Τις περισσότερες φορές τέτοιες εταιρίες έχουν έδρα δικαιοδοσίες με αυστηρό τραπεζικό
απόρρητο και μάλλον χαλαρή εφαρμογή του πλαισίου καταπολέμησης του ξεπλύματος
βρώμικου χρήματος.
Η νομιμοποίηση εγκληματικών εσόδων γίνεται είτε με την μέθοδο του επαναδανεισμού είτε με
την μέθοδο της διπλής τιμολόγησης.
Με τον επαναδανεισμό ο δράστης τοποθετεί κεφάλαια στην εταιρία βιτρίνα τα οποία στην
συνέχεια δανείζει στον εαυτό του, χωρίς να είναι δυνατό να εξακριβωθεί ο πραγματικός
δικαιούχος των υπεράκτιων λογαριασμών.
Με την διπλή τιμολόγηση ο δράστης αγοράζει η ιδρύει μια εταιρία στην χώρα όπου
«παράγονται» τα παράνομα κέρδη και μια εταιρία στην χώρα όπου επιθυμεί να τα
τοποθετήσει.
Στην συνέχεια ο δράστης παραγγέλνει αγαθά ή υπηρεσίες από την εταιρία της χώρας
προορισμού των παράνομων κεφαλαίων, οπότε προσφέρονται πλέον δυο επιλογές :
- είτε πληθωρίζοντας τη τιμή των αγαθών και των υπηρεσιών που τιμολογούνται οπότε και το
επιπλέον ποσό είναι εκείνο που νομιμοποιείται,
- είτε εκδίδοντας εικονικά τιμολόγια (ως προς το σύνολο της συναλλαγής ) οπότε ολόκληρο το
ποσό είναι εκείνο που νομιμοποιείται και το οποίο κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό
κάποιου χρηματοοικονομικού κέντρου.
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Β.4 Παράμετροι επιρροής στο ξέπλυμα
Β.4.1 Τραπεζικό απόρρητο
Η Ελβετία αρχικά από σύμπτωση ενίσχυσε το νομικό πλαίσιο του τραπεζικού απορρήτου
νωρίς στα 1930. Αυτό συνέβη περισσότερο για λόγους παροχής βοήθειας σε πολίτες έτσι
ούτως ώστε να μπορέσουν να κρύψουν τα χρήματα τους από τους ΝΑΖΙ παρά για οποιοδήποτε
άλλο λόγο. Αυτό όμως προσέλκυσε όχι μόνο αυτούς που για νόμιμο και δικαιολογημένο λόγο
ήθελαν κάτι τέτοιο , αλλά και αυτούς των οποίων τα κίνητρα απόκρυψης προέρχονταν από
παράνομες αιτίες. Η Ελβετία βέβαια δεν είναι η μόνη χώρα η οποία έχει νόμους προστασίας
του τραπεζικού απορρήτου αλλά έχει παραδοσιακά αποκτήσει όνομα στην διακριτικότητα όσο
αφορά τους τραπεζικούς λογαριασμούς . Η φοροδιαφυγή δεν αποτελεί έγκλημα στην Ελβετία ,
έτσι μπορεί με ασφάλεια κάποιος χωρίς να χρειάζεται να απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις να
τοποθετήσει χρήματα εκεί. Μόνο 2 υπάλληλοι της τράπεζας απαιτείται να γνωρίζουν την
ταυτότητα του πελάτη. Για όλους τους άλλους είναι απλώς ένας αριθμός λογαριασμού ή ένας
λογαριασμός με ένα συμφωνημένο κωδικό. Κρύβοντας πάντως χρήματα είναι η μία
παράμετρος , η χρήση μέρους των χρημάτων αυτών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
ανατροφοδοτήσουν την βρώμικη επιχείρηση που τα παράγει είναι μία δεύτερη και βέβαια
υπάρχει και εκείνη της νομιμοποίησης και του ξεπλύματος αυτών.
Β.4.2 Υπεράκτια εταιρία
Υπεράκτια εταιρεία (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 υποδειχθούν οι επιχειρήσεις που ιδρύονται σε οικονομικά κέντρα με ένα πολύ χαμηλό
επίπεδο φόρων, που συνήθως βρίσκονται κυρίως σε νησιά και συχνά παρομοιάζονται ως
«φορολογικοί παράδεισοι».
Αυτές οι εταιρείες ιδρύονται προκειμένου ο ιδιοκτήτης ή ο δικαιούχος να πετύχει το
μικρότερο δυνατό κόστος φορολόγησης των διεθνών δραστηριοτήτων του. και η απόκρυψη
οικονομικών εσόδων/κερδών, από παράνομες δραστηριότητες όπως π.χ. λαθρεμπόριο όπλων,
ναρκωτικών κ.λπ. ή ακόμα και η ανακύκλωση βρώμικου χρήματος. Η όποια παραβατική
δραστηριότητα αν τελικά συμβεί δεν πραγματοποιείται στην έδρα των εταιρειών αυτών αλλά
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στις χώρες που αναπτύσσουν τις οικονομικές δραστηριότητές τους.
Στο τέλος του 19ου αιώνα δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά εταιρείες off-shore.
Tο New Jersey ήταν η πρώτη πολιτεία που πρόσφερε στις εταιρείες τη δυνατότητα να έχουν
έδρα σε αυτή την πολιτεία και να ασκούν δραστηριότητες σε μία άλλη πολιτεία αλλά να
πληρώνουν την φορολογική επιβάρυνση στην πολιτεία της έδρας .
Η πολιτεία του Delaware έλαβε γρήγορα το μήνυμα και έκανε και αυτή το ίδιο. Ακόμη και
σήμερα εξακολουθεί να είναι μια από τις πιο σημαντικές έδρες για off-shore εταιρείες στον
κόσμο.
Οι γειτονικές στις ΗΠΑ Μπαχάμες προήχθη σε σημαντικό κέντρο εταιρειών off-shore όταν
ανακαλύφθηκε από τις βιομηχανίες τζόγου και τις διεθνής εμπορικές εταιρείες .
Τα αγαθά είναι αντικείμενα εμπορίου σε όλο τον κόσμο και από μία χώρα σε άλλη αλλά η
εταιρεία πληρώνει ελάχιστο ή καθόλου φόρο στην έδρα της εταιρείας
Όταν άρχισε να αναπτύσσεται η μορφή αυτή των επιχειρήσεων έγινε επιτακτική η ανάγκη για
την ύπαρξη off-shore τραπεζών.
Έτσι γνωστές και φημισμένες τράπεζες εγκαταστάθηκαν στις Μπαχάμες για να εξυπηρετούν
τις εταιρείες αυτές .
Ο 2ος παγκόσμιος πόλεμος ήταν το γεγονός της έναρξης της μεγάλης ανάπτυξης για την
χρηματοοικονομική off-shore βιομηχανία. Διεθνής εταιρείες όπως η SHELL και η PHILIPS
μετέφεραν τις έδρες τους στις Κατωχώριες Αντίλλες για να διασωθούν από την εισβολή του
3ου Ράιχ στην Ευρώπη.
Κατά την διάρκεια του ψυχρού πολέμου πολλές εταιρείες έλαβαν παρόμοια μέτρα ασφαλείας .
Αναπτύχθηκαν σε αυτή την φάση πολλά χαμηλού φορολογικού κόστους επενδυτικά
χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία άντλησαν κεφάλαια από και προς τις μεγάλες
χρηματαγορές .
Βέβαια όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα επενδυτικά χρηματοοικονομικά
προϊόντα προσέλκυσαν και άλλους , πέρα από αυτούς για τους οποίους αρχικά
δημιουργήθηκαν .
Ολοένα και περισσότερες όχι και τόσο τίμιες οργανώσεις άρχισαν να κάνουν χρήση τα
χρηματοοικονομικά αυτά οχήματα, μέχρι το 1987, όταν δηλαδή πάρθηκαν μέτρα να
δημιουργήσουν εμπόδια στους επενδυτές από παράνομες δραστηριότητες .
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Offshore Financial Centres

Στάδια του Ξεπλύματος με OFF-SHORE Εταιρείες
1. Συγκέντρωση του παράνομου χρήματος. Π.χ. Οι εισπράξεις από την πώληση δύο κιλών
κοκαΐνης από οργανωμένη ομάδα. Τα χρήματα συγκεντρώνονται από τον ταμία της ομάδας
και καταλήγουν στα χέρια του διαχειριστή.
2. Κατάθεση. Τα ποσά κατατίθενται σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Είναι το
πρώτο και σημαντικό βήμα για την είσοδο του μαύρου χρήματος στο χρηματοπιστωτικό
σύστημα.
3. Διαχωρισμός των ποσών και μεταφορά κάποιων εξ αυτών σε εταιρικό τραπεζικό
λογαριασμό.
4. Μεταφορά των ποσών σε τράπεζα ή τράπεζες σε μέρη που χαρακτηρίζονται ως
φορολογικοί παράδεισοι όπου εδρεύουν ανύπαρκτες, offshore εταιρείες, οι οποίες, όμως έχουν
λογαριασμό στις εκεί τράπεζες.
5. Μεταφορά των ποσών στους λογαριασμούς των offshore εταιρειών.
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6. Η offshore μεταφέρει χρήματα από λόγους πληρωμής ή δανεισμού, συνήθως με εικονικά
τιμολόγια, στην αρχική εταιρεία.
7. Η διαδικασία ολοκληρώνεται καθώς φαίνεται ότι η offshore πλήρωσε νομίμως τις
υπηρεσίες της πρώτης. Ο δρόμος για την νόμιμη κυκλοφορία του πεντακάθαρου πλέον
χρήματος είναι ανοικτός.
8. Ένα μέρος των ποσών αυτών ξαναγυρίζει στην παράνομη αγορά, αφού επενδύεται για να
συνεχιστούν οι εγκληματικές δραστηριότητες

Β.5 Μαύρο χρήμα και η χώρα μας
Το εκτιμώμενο ποσό των χρημάτων που ξεπλένονται σε παγκόσμιο επίπεδο σε ένα έτος
υπολογίζεται σήμερα από 2 έως 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ, με το παγκόσμιο τζίρο από το
ξέπλυμα χρήματος να υπολογίζεται σε 500 δις – 1,6 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.
Η Ελλάδα τοποθετείται στην 29η θέση παγκοσμίως, αλλά πρώτη μεταξύ των κρατών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη λίστα με τα κράτη που θεωρούνται επιρρεπή στο ξέπλυμα βρώμικου
χρήματος.

Η σχετική κατάταξη προέρχεται από τη λίστα του Basel Institute on Governance, ενός
ανεξάρτητου μη κερδοσκοπικού οργανισμού με έδρα τη Ελβετία που ειδικεύεται στον τομέα
πρόληψης της διαφθοράς και της δημόσιας διοίκησης, της εταιρικής διακυβέρνησης και
συμμόρφωσης,

την

καταπολέμηση

της

νομιμοποίησης

εσόδων

από

παράνομες

δραστηριότητες, εφαρμογή του ποινικού δικαίου και την ανάκτηση των κλεμμένων
περιουσιακών στοιχείων.
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Σύμφωνα με τη φετινή λίστα με χαμηλότερο δείκτη το 0 και υψηλότερο το 10 (για την
πλέον διεφθαρμένη χώρα) και μετρώντας αντίστροφα, η Ελλάδα με βαθμολογία 6,78
κατατάσσεται στην 29η θέση παγκοσμίως.
Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Ιράν με βαθμολογία 8,57 και ακολουθούν: Κένυα,
Καμπότζη, Αϊτή, Τατζικιστάν, Μάλι, Ουγκάντα, Παραγουάη, Μπελίζ, Ζάμπια, Μπούρκινα
Φάσο, Αργεντινή, Λιβερία, Υεμένη, Βολιβία, Νιγηρία, Δομινικανή Δημοκρατία, Νιγηρία,
Ζιμπάμπουε, Τανζανία, Κομόρες, Πράσινο Ακρωτήρι, Σιέρα Λεόνε και Εκουαδόρ.
Η επόμενη ευρωπαϊκή χώρα μετά την Ελλάδα είναι το Λουξεμβούργο στη θέση 49 με
βαθμολογία 6,17. Η Γερμανία βρίσκεται στη θέση 68 με βαθμολογία 5,8. Η Ελβετία στη θέση
71 με βαθμολογία 5,78, η Αυστρία στη θέση 74με 5,74, η Ιταλία στη θέση 89με 5,49, η
Αλβανία στη θέση 90 με 5,48 και η Ισπανία στη θέση 104 με 5,15.
Η Κύπρος για την οποία πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στη θέση 114
μεταξύ των 144 χωρών της λίστας με βαθμολογία 4,93 και η Πορτογαλία στη θέση 130 με
4,28.
Στην τελευταία θέση (άρα την πρώτη) βρίσκεται η Νορβηγία με βαθμολογία 2,36
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Β.5.1 Συνηθέστερες μεθοδολογίες νομιμοποίησης εσόδων στη χώρα
Το κόλπο των κερδοφόρων δελτίων Τζόκερ, Λόττο ή Στοιχήματος, όπως και η μαζική αγορά
ακινήτων, ιστιοφόρων και θαλαμηγών, παραμένουν οι δημοφιλέστερες μέθοδοι των
παράνομων κυκλωμάτων στην Ελλάδα που ξεπλένουν «βρώμικο χρήμα».
Β.5.1.1 Κερδισμένα Δελτία ΟΠΑΠ
Ένα παλιό κλασσικό κόλπο απλό και διαχρονικό . Αιτιολόγηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ως κέρδη από δελτία Λόττο, Τζόκερ Προπό Στοίχημα. Κατά την κατάθεση
των δελτίων υπάρχουν πολλά δελτία τα οποία δεν είναι ονομαστικά μιας και ο ΟΠΑΠ δεν
υποχρεώνει κάτι τέτοιο. Μέσω υπαλλήλων του ΟΠΑΠ , ιδιοκτητών πρακτορείων Προπό ή
μέσω διαφόρων μεσαζόντων οι οποίοι έχουν τις “κατάλληλες ” γνωριμίες αγοράζονται από
τους πραγματικούς τυχερούς τα κερδισμένα δελτία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο φαίνονται ως κέρδη
της θεάς τύχης τα βρώμικης προέλευσης χρήματα .Το πρόβλημα είναι σημαντικό και μπορεί
να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά αν υποχρεωτικά ονομαστικοποίηθουν τα δελτία κατά την
κατάθεσή τους.
Β.5.1.2 Ιστιοφόρα και πολυτελείς θαλαμηγοί
Σε αυτή τη μορφή το πλυντήριο παίρνει την μορφή επιχείρησης που εκμισθώνει σκάφη .
Αγοράζονται σκάφη αναψυχής τα οποία εκμισθώνονται έναντι αστρονομικών ποσών σε
ιδιώτες . Οι υποτιθέμενες μισθώσεις για μία εβδομάδα στα νησιά αποφέρουν μεγάλα κέρδη
στις εταιρείες που τα εκμεταλλεύονται και νομιμοποιούν έτσι “άλλου ” είδους κέρδη .Αυτές
οι τόσο ακριβοπληρωμένες εκμισθώσεις σκαφών που θησαυρίζουν τις εταιρείες εκμίσθωσης
είναι συνήθως με το σκάφος αγκυροβολημένο στο λιμάνι! Βέβαια εκτός από την είσοδο ή
έξοδο των σκαφών από το λιμάνι θα μπορούσε να συγκρίνει κάποιος και την λογική των
ποσών με τα οποία τιμολογούνται οι εκμισθώσεις αυτές, οι οποίες είναι πολλαπλάσιες από
αυτές που χρεώνουν άλλες εταιρείες του κλάδου για περίπου ίδιας αξίας εκμισθούμενα σκάφη
και τις συνοδευτικές με την εκμίσθωση υπηρεσίες.
Β.5.1.3 Μεταφορά κεφαλαίων με εταιρείες μεταφοράς κεφαλαίου και ΕΛΤΑ
Η μεταφορά κεφαλαίων μπορεί να γίνει γρήγορα και κυρίως χωρίς ίχνη μέσα από εταιρείες
μεταφοράς κεφαλαίων ή και τα ΕΛ.ΤΑ. Τα στοιχεία που δίνονται για να πραγματοποιηθεί η
μεταφορά είναι ελλιπή ή πλασματικά. Τα παράνομα έσοδα μπορούν να σταλούν σε πολλά
μέρη του κόσμου χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει έλεγχος του αποστολέα ή του παραλήπτη και
χωρίς όρια στις συναλλαγές αυτές.
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Β.5.1.4 Το Συνάλλαγμα «ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΕΙ»
Συνεχείς αλλαγές νομισμάτων σε διάφορα ανταλλακτήρια μέχρις ότου χαθούν τα ίχνη του
χρήματος . Διεθνή κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών και λαθρεμπορίου τσιγάρων με μέλη
χρησιμοποιούν για το ξέπλυμα ανταλλακτήρια συναλλάγματος.
Καθάρισμα του χρήματος μέσα από αυτή την οδό πραγματοποιείται αφού από τις συνεχείς
αλλαγές χάνονται στο τέλος τα ίχνη και είναι δύσκολο να εντοπιστεί η αρχική εισαγωγή του
χρήματος στο σύστημα.
Σύμφωνα με αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ., «είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος εξαφάνισης του
χρήματος από διάφορα κυκλώματα αλλοδαπών κακοποιών οι οποίοι στέλνουν τα παράνομα
έσοδά τους από τη Ρουμανία και την Αλβανία ως τη Νιγηρία και τις Φιλιππίνες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σχετικό έλεγχο που είχε πραγματοποιηθεί πρόσφατα είχαν
εντοπιστεί μέσα σε 8 μήνες περίπου 6.000 συναλλαγές αξίας άνω των 11 εκατ. ευρώ, όπου τα
στοιχεία ήταν ελλιπή ή πλασματικά.
Β.5.1.5 Αγορά ακινήτων από Νονούς & Μαφιόζους
Η Ελλάδα είναι η ιδανική χώρα για ξέπλυμα χρήματος στα ακίνητα και μάλιστα με την
επίσημη έγκριση της κυβέρνησης με βάση τον νέο νόμο 4146/2013, ο οποίος προβλέπει τη
χορήγηση αδειών παραμονής σε πολίτες μη Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν αυτοί προβούν σε
αγορά ακινήτων αξίας άνω των 250.000 ευρώ.
Στην πρώτη γραμμή ενδιαφέροντος Ελλήνων «νονών» και Ρώσων μαφιόζων στην Ελλάδα,
Βούλγαρων ναρκεμπόρων και Αλβανών ληστών είναι η απορρύπανση του βρώμικου χρήματος
μέσω της αγοράς πολυτελών κατοικιών στα περίχωρα της Αθήνας, στη Χαλκιδική, στα νησιά
και αλλού. Συχνά προτιμώνται και ξενοδοχεία σε τουριστικές περιοχές, κέντρα διασκέδασης,
καφετέριες και άλλα καταστήματα.
«Μαύρα» χρήματα επενδύονται και σε αγορές κατοικιών και ξενοδοχείων στα παράλια της
Αδριατικής στην Αλβανία, στα θέρετρα της Μαύρης Θάλασσας στη Βουλγαρία και στην
Κωστάντζα της Ρουμανίας, ενώ άλλες φορές επιλέγεται η δημιουργία off-shore εταιρειών
μέσω των οποίων στέλνουν κεφάλαια σε γειτονικές χώρες αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία,
στη Γαλλία και σε άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.

Β.6 Νομοθετικό πλαίσιο
Η πλειονότητα των χωρών διαθέτει ένα νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία και αποτελεί χωριστό ποινικό
αδίκημα στον ποινικό κώδικα.

72
Ο ποινικός κώδικας ορίζει ποιες δραστηριότητες που σχετίζονται με προϊόντα από
εγκληματικές δραστηριότητες απαγορεύονται και απαριθμεί τα αντίστοιχα εγκλήματα που
καλύπτονται σε αυτόν, τα οποία είναι γνωστά ως αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται με
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ως αξιόποινες πράξεις μπορούν να οριστούν «όλα τα αδικήματα» που κατονομάζονται στον
ποινικό κώδικα ή μπορούν να περιοριστούν σε «σοβαρά αδικήματα» ή σε ένα κατώτατο όριο
που σχετίζεται με την ποινή φυλάκισης ή ένας συνδυασμός των δύο προσεγγίσεων.
Η νομοθεσία ενδέχεται να περιλαμβάνει τα φορολογικά εγκλήματα στις αξιόποινες πράξεις
που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Είναι επίσης
πιθανό τα φορολογικά εγκλήματα να μην αναφέρονται ως αξιόποινη πράξη.
Αυτό σημαίνει ότι οι συναλλαγές με χρήματα που προέρχονται αποκλειστικά από φορολογικό
έγκλημα (π.χ. μη αναφερθείσες πωλήσεις) ενδέχεται να μην νοούνται ως αδικήματα που
σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Αυτό δεν σημαίνει ότι οι φορολογικές αρχές στις εν λόγω χώρες παραμένουν αμέτοχες στην
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Τα χρήματα που προέρχονται από εγκλήματα που αναφέρονται ως αξιόποινες πράξεις
εξακολουθούν να μπορούν να εντοπίζονται από ορκωτούς λογιστές και φορολογικούς ελεγκτές
ενώ δεν αποκλείεται επίσης το ενδεχόμενο φορολογικών επιπτώσεων.
Β.6.1 ΟΜΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΩΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ( F.A.F.T)
Financial Action Task Force on Money Laundering
Ο κύριος φορέας σε διεθνές επίπεδο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες είναι η ομάδα χρηματοπιστωτικής δράσης ( F.A.F.T. ).
Πρόκειται για μια διεθνή διακυβερνητική επιτροπή η οποία συστήθηκε το έτος 1989 κατά την
σύνοδο του Παρισιού των επτά τότε ισχυρότερων οικονομικά κρατών ( G7) και τα μέλη της
συγκροτούν είκοσι εννέα κυβερνήσεις κρατών καθώς και δύο οργανισμοί.
Αποστολή της ομάδας είναι η καταπολέμηση του φαινομένου της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, με την ανάληψη κάποιων μέτρων και την έκδοση συστάσεων.
Για το σκοπό αυτό κατά το έτος 1990 εξέδωσε ένα κατάλογο με σαράντα συστάσεις ο οποίος
μέχρι σήμερα έχει αναθεωρηθεί δύο φορές( το 1996 και το 2003 ).
Οι συστάσεις δεν αποτελούν ένα αυστηρό δεσμευτικό κείμενο, παρά ένα σύνολο αρχών
δράσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
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Β.6.2 Η διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου στην Ελλάδα
Στην χώρα μας η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αποτελεί έγκλημα
μετά την καθυστερημένη ενσωμάτωση της πρώτης οδηγίας 91/308/ΕΟΚ μέσω του
Ν.2331/1995. Ο νόμος 2331/1995 παρέμεινε από την έναρξη ισχύος του ουσιαστικά ανενεργός
και προκειμένου να ενσωματωθεί και η δεύτερη οδηγία για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
( 2001/97/ΕΚ ) θεσπίστηκε ο Ν. 3424/2005 ο οποίος συμπληρώθηκε με το Ν. 3472/2006.
Λόγω του γεγονότος ότι, ο νομοθέτης με όλους τους προαναφερόμενους νόμους προχώρησε
σε βεβιασμένες και νομοτεχνικά πρόχειρες νομοθετικές πρωτοβουλίες, κάτω από την πίεση
εξωτερικών παραγόντων και συγκυριακών περιστάσεων

όπως πχ. η προσθήκη

κακουργημάτων σε « βασικά » αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα και η εκ των υστέρων
παρέμβαση, ενόψει κινδύνου παραγραφής ορισμένων αδικημάτων των υπόπτων για την
συμμετοχή στην επίκαιρη υπόθεση του λεγόμενου « παραδικαστικού κυκλώματος», η πολιτεία
τελικά προχώρησε στην θέσπιση του Ν. 3691/2008. Στο Ν. 3691/08 ενσωματώθηκε η 3η
οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
προστέθηκαν νέες κατηγορίες υπόχρεων προσώπων (πχ. εκπλειστηριαστές, ενεχυροδανειστές),
συστάθηκαν νέα συντονιστικά όργανα και τροποποιήθηκαν νέα συντονιστικά όργανα.
Σύμφωνα με το Ν.3691/2008 θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής τρείς κυρίως προϋποθέσεις για
το ξέπλυμα χρήματος α) Διάπραξη ενός ή περισσοτέρων σοβαρών ποινικών αδικημάτων, τα
οποία να αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν. 3691/2008 και τα οποία στην συνέχεια θα
ονομάζονται « Εγκληματικές Δραστηριότητες» ή «βασικά αδικήματα» β) Από την παραπάνω
διάπραξη ενός ή περισσοτέρων «βασικών αδικημάτων» να έχει προκύψει όφελος ή περιουσία
και γ) το παραπάνω όφελος, έσοδο ή περιουσία στη συνέχεια με κάποια μέθοδο, διαδικασία ή
τεχνική να επιχειρηθεί να αποκτήσει νομιμοφάνεια.
Β.6.2.1 Ποιες είναι οι «εγκληματικές δραστηριότητες»
( άρθρο 3 του Ν. 3691/2008)
α) Εγκληματική οργάνωση, β) Τρομοκρατία, γ) Παθητική δωροδοκία δ) Ενεργητική
δωροδοκία ε) Δωροδοκία δικαστή

στ) Εμπορία ανθρώπων ζ) Απάτη με υπολογιστή η)

Σωματεμπορία θ) Λαθρεμπόριο ναρκωτικών ι) Λαθρεμπόριο όπλων ια) Αρχαιοκαπηλία ιβ)
Αδικήματα ιοντίζουσων ακτινοβολιών ιγ) Αδικήματα λαθρομετανάστευσης ιδ) Προστασία
συμφερόντων Ε.Ε. ιε) Δωροδοκία αλλοδαπού Δημόσιου Λειτουργού ιστ) Δωροδοκία
υπαλλήλων Ε.Ε. ιζ) απάτες χρηματιστηρίου ιη) αδικήματα φοροδιαφυγής- λαθρεμπορίας ιθ)
αδικήματα με ποινή φυλάκισης άνω των έξι μηνών.

74
Β.6.2.2 Υπόχρεα πρόσωπα - αρμόδιες αρχές & αρμοδιότητα
Ως υπόχρεα πρόσωπα που υπόκεινται στις υποχρεώσεις του Ν. 3691/08 σύμφωνα με το άρθρο
5 θεωρούνται τα εξής:
 Τα πιστωτικά ιδρύματα ( Τράπεζες, Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων, Ίδρυμα
ηλεκτρ. Χρήματος κλπ.)
 Οι χρηματοπιστωτικοί λογαριασμοί ( Εταιρίες Leasing, Ανταλλακτήρια
συναλλάγματος κλπ.)
 Οι εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών
 Οι εταιρίες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου
 Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, οι εταιρίες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών κλπ.
 Οι φορολογικοί ή φοροτεχνικοί σύμβουλοι καθώς και οι εταιρίες φορολογικών ή
φοροτεχνικών συμβούλων
 Οι κτηματομεσίτες και οι κτηματομεσιτικές εταιρίες
 Οι επιχειρήσεις καζίνο, ο Ο.Π.Α.Π. κλπ.
 Οι οίκοι δημοπρασίας
 Οι έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας
 Οι εκπλειστηριαστές
 Οι ενεχυροδανειστές
 Οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι
 Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε εταιρίες και
εμπιστεύματα
Β.6.2.3 Αρμόδιες αρχές και φορείς για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3691/08
- Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας ( άρθρο 8 )
- Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες ( άρθρο 7 )
- Επιτροπή επεξεργασίας στρατηγικής και πολιτικών για το ξέπλυμα χρήματος (
άρθρο 9 )
- Φορέας διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για το ξέπλυμα χρήματος ( άρθρο 11 )
- Άλλες δημόσιες αρχές (άρθρο 10 )
- Αρμόδιες Αρχές ( άρθρο 6 )
- Επιτροπή δικηγόρων ( άρθρο 34 )
Ως αρμόδιες αρχές νοούνται οι δημόσιες αρχές οι οποίες εποπτεύουν, για την εφαρμογή
των διατάξεων του ν.3691/2008 , οι οποίες είναι:
α) Η Τράπεζα της Ελλάδος για:
 τα πιστωτικά ιδρύματα,
 τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης,
 τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων,
 τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος,
 τα ιδρύματα πληρωμών που διαμεσολαβούν στη μεταφορά κεφαλαίων,
 τις εταιρείες παροχής πιστώσεων,
 τις επιχειρήσεις της περίπτωσης ιστ΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.3691/2008,
 τις ταχυδρομικές εταιρείες, στην έκταση που ασκούν τη δραστηριότητα της
διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων. Η Τράπεζα της Ελλάδος, στα πλαίσια της
εποπτείας της επί των εταιρειών αυτών, συνεργάζεται με το Υπουργείο Μεταφορών και
Επικοινωνιών και με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,
 τις ασφαλιστικές εταιρείες,
 τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.
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β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για:
 τις ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου,
 τις ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων,
 τις ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία,
 τις ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών
συμμετοχών,
 τις ανώνυμες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,
 τις ανώνυμες εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης.
γ) Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων για
 τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές
 τις εταιρείες ορκωτών ελεγκτών λογιστών.
δ) Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Γενική Διεύθυνση Φορολογικών
Ελέγχων) για:
 τις εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών,
 τις εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου,
 τους φορολογικούς ή φοροτεχνικούς συμβούλους και τις εταιρείες παροχής
φορολογικών ή φοροτεχνικών συμβουλών,
 τους λογιστές που δεν συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας και τους ιδιώτες
ελεγκτές,
 τους κτηματομεσίτες και τις κτηματομεσιτικές εταιρείες,
 τους οίκους δημοπρασίας,
 τους εμπόρους αγαθών μεγάλης αξίας,
 τους εκπλειστηριαστές,
 τους ενεχυροδανειστές.
ε) Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38
Α') για:
 τις επιχειρήσεις καζίνο,
 τα καζίνο επί πλοίων με ελληνική σημαία,
 τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τους άλλους φορείς που διοργανώνουν ή και
διεξάγουν τυχερά παιχνίδια,
 τα πρακτορεία.
στ) Το Υπουργείο Δικαιοσύνης για
 τους συμβολαιογράφους
 τους δικηγόρους.
ζ) Το Υπουργείο Ανάπτυξης για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε
εταιρείες και εμπιστεύματα (trusts), όπως αναφέρονται στην περίπτωση ιδ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 5 του ν.3691/2008.
η) Για τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστήματα χρηματοπιστωτικών οργανισμών, οι
οποίοι έχουν την έδρα τους στην αλλοδαπή, αρμόδια αρχή είναι η κατά περίπτωση αρμόδια
αρχή των ελληνικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών οι οποίοι ασκούν αντίστοιχες
δραστηριότητες με τους αλλοδαπούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που εγκαθιστούν
υποκαταστήματα στην Ελλάδα.
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Η αρμοδιότητα των ανωτέρω αρχών έγκειται στο να :

















Η εποπτεία των Υπόχρεων Προσώπων για τα οποία είναι αρμόδιες .
Καθοδηγούν με κατάλληλες οδηγίες και εγκυκλίους τα υπόχρεα πρόσωπα, συλλογικά ή
ατομικά, ως προς την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων, τον καθορισμό
πρακτικών συμπεριφοράς έναντι των πελατών, την επιλογή των κατάλληλων
πληροφοριακών συστημάτων, την τήρηση αρχείου και την υιοθέτηση εσωτερικών
διαδικασιών για τον εντοπισμό ύποπτων ή ασυνήθων συναλλαγών ή δραστηριοτήτων
που ενδέχεται να σχετίζονται με τα αδικήματα του ΞΧ/ΧΤ.
Εκδίδουν κανονιστικές αποφάσεις με τις οποίες καθορίζουν τα έγγραφα και τα στοιχεία
που απαιτούνται για τη διενέργεια από τα υπόχρεα πρόσωπα της πιστοποίησης και
επαλήθευσης κατά την εφαρμογή μέτρων συνήθους, απλουστευμένης ή αυξημένης
δέουσας επιμέλειας, καθώς και κατά την εφαρμογή ανάλογων μέτρων στις περιπτώσεις
που τα πρόσωπα αυτά βασίζονται σε τρίτα μέρη.
Ενημερώνουν τα υπόχρεα πρόσωπα για πληροφορίες και καταστάσεις που αφορούν τη
συμμόρφωση ή μη χωρών προς την κοινοτική νομοθεσία και τις Συστάσεις της FATF.
Επεξεργάζονται τυπολογίες και τις διανέμουν στα υπόχρεα πρόσωπα.
Η επιβολή κάθε εξάμηνο αναλυτικής έκθεσης στο «Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα »
Η επιβολή πειθαρχικών και διοικητικών κυρώσεων στα πρόσωπα που εποπτεύουν
Η συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών από τα πρόσωπα που εποπτεύουν
Διενεργούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους στις εγκαταστάσεις των Υπόχρεων
Προσώπων
Καθορίζουν τις λεπτομέρειες των υποχρεώσεων των προσώπων που εποπτεύουν
Εκδίδουν εγκυκλίους και οδηγίες για την καθοδήγηση των Υπόχρεων Προσώπων
Καθορίζουν τα έγγραφα και τα στοιχεία που απαιτούνται για την πιστοποίηση
ταυτότητας του πελάτη
Ενημερώνουν τα πρόσωπα που εποπτεύουν για τις νέες τεχνικές και μεθόδους που
χρησιμοποιούνται για το ξέπλυμα χρήματος
Η εκπαίδευση των υπαλλήλων τους καθώς και των υπαλλήλων των προσώπων που
εποπτεύουν

Β.6.3 ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΙ

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

( άρθρο 7 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ.1 του Ν. 3923/2011)
Σκοπός της «Αρχής» είναι η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση
του ξεπλύματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καθώς και ο έλεγχος των
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.
Η «Αρχή» απολαμβάνει διοικητική και λειτουργική ανεξαρτησία και αποτελείται από τον
πρόεδρο και έντεκα μέλη και η διάρκεια της θητείας τους είναι τριετής. Πρόεδρος της αρχής
είναι Ανώτατος Εισαγγελικός λειτουργός εν ενεργεία. Τα μέλη της και οι αναπληρωτές
διορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και Δικαιοσύνης
εφόσον προηγηθεί η έγκριση από την επιτροπή θεσμών και διαφάνειας της Βουλής.
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Η Αρχή αποτελείται από τρείς αυτοτελείς μονάδες με ξεχωριστές αρμοδιότητες, προσωπικό
και υποδομές, αλλά με κοινό Πρόεδρο.

Συγκεκριμένα αρμοδιότητα της Α΄ Μονάδας

διερεύνησης και χρηματοοικονομικών πληροφοριών είναι να συγκεντρώνει και να ελέγχει
τις αναφορές ύποπτων συναλλαγών που υποβάλλουν τα Υπόχρεα πρόσωπα, να ερευνά τις
πληροφορίες που διαβιβάζονται από άλλους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή
περιέρχονται σε αυτή από πληροφορίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να αποφασίζει στο
τέλος της έρευνας αποφασίζει εάν η υπόθεση θα τεθεί στο αρχείο ή θα παραπεμφθεί στον
αρμόδιο Εισαγγελέα.
Η μονάδα συγκροτείται από τον Πρόεδρο και επτά μόνιμα μέλη και υποστηρίζεται από
πενήντα θέσεις προσωπικού. Ο Πρόεδρος μπορεί να διατάξει δέσμευση των περιουσιακών
στοιχείων των ελεγχόμενων φυσικών και νομικών προσώπων.
Στο τέλος κάθε χρόνου υποβάλλει έκθεση των πεπραγμένων της στη Βουλή και στους
αρμόδιους Υπουργούς.
Η Β΄ Μονάδα οικονομικών κυρώσεων κατά ύποπτων τρομοκρατίας συγκροτείται από τον
Πρόεδρο και δύο μέλη που υποστηρίζονται από πέντε θέσεις προσωπικού. Αρμοδιότητα της
είναι ο έλεγχος των πληροφοριών που διαβιβάζονται από τις αστυνομικές και εισαγγελικές
αρχές ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και αφορούν τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, να
διερευνά και να αξιολογεί τις πληροφορίες από φορείς της αλλοδαπής καθώς και να προβαίνει
σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων που επιβάλλονται με αποφάσεις Διεθνών Οργανισμών
( Ο.Η.Ε. , Ε.Ε. κτλ.). Κάθε έτος υποβάλλει έκθεση των πεπραγμένων της στους αρμόδιους
Υπουργούς.
Η Γ΄ Μονάδα ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης συγκροτείται από τον
Πρόεδρο και δύο μέλη της Αρχής και υποστηρίζεται από πέντε θέσεις μόνιμου προσωπικού.
Αρμοδιότητα της είναι να παραλαμβάνει τις Δηλώσεις όλων των προσώπων που υποχρεούνται
στην υποβολή δήλωσης του Ν. 3213/03, να ελέγχουν τις πληροφορίες σχετικά με τη μη
υποβολή ή την ανακριβή υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων, να διενεργούν δειγματοληπτικούς
ελέγχους της περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων προσώπων και να αποφασίζει με το
πέρας του ελέγχου εάν η υπόθεση θα τεθεί στο αρχείο η θα παραπεμφθεί στον αρμόδιο
Εισαγγελέα. Στο τέλος κάθε έτους υποβάλλει έκθεση των πεπραγμένων της στους αρμόδιους
Υπουργούς.
Οι Μονάδες έχουν πρόσβαση σε κάθε αρχείο Δημόσιας Αρχής ή Οργανισμού και μπορούν να
ζητούν κάθε απαραίτητο στοιχείο.
Επίσης έναντι των μονάδων δεν ισχύει οποιοδήποτε τραπεζικό, χρηματιστηριακό, φορολογικό
ή επαγγελματικό απόρρητο.
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Β.6.4 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
( Άρθρο 8 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3293/2011 )
Το υπουργείο οικονομικών έχει ορισθεί ως ο κεντρικός συντονιστικό φορέας για την
εφαρμογή των διατάξεων για το ξέπλυμα χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Αρμοδιότητα του κεντρικού συντονιστικού φορέα είναι να αξιολογεί τα μέτρα για την
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.
3691/08, να συντονίζει την δράση των αρμόδιων αρχών, να εξετάζει τις εκθέσεις που
υποβάλλουν κάθε εξάμηνο οι αρμόδιες Αρχές του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, να συγκροτεί
ομάδες εργασίας για την υποβολή προτάσεων αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου για το
ξέπλυμα χρήματος καθώς και να διοργανώνει συσκέψεις, συναντήσεις και σεμινάρια για το
ξέπλυμα χρήματος, να ενημερώνει τον Πρόεδρο της Επιτροπής Στρατηγικής του άρθρου 9 για
την αποτελεσματικότητα της επιτροπής αυτής.
Β.6.5

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ( άρθρο 9 του Ν. 3691/08 )

Η επιτροπή λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονομικών και ως πρόεδρος της επιτροπής έχει
ορισθεί ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών.
Τα μέλη της συγκροτούν υψηλόβαθμα στελέχη Υπουργείων και διαφόρων φορέων.
Αντικείμενο της επιτροπής είναι να σχεδιάζει συγκεκριμένες πολιτικές για την αντιμετώπιση
των αδυναμιών του μηχανισμού της χώρας για το ξέπλυμα, να μελετάει και να σχεδιάζει
νομοθετικά μέτρα για την βελτίωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και την συμμόρφωση
της χώρα μας με αποφάσεις ή οδηγίες Διεθνών Οργανισμών και Φορέων, να παρακολουθεί τις
εξελίξεις για το ξέπλυμα χρήματος σε διεθνές επίπεδο, να παρακολουθεί το βαθμό
συμμόρφωσης της χώρας με τα διεθνή πρότυπα για το ξέπλυμα χρήματος και των αποφάσεων
των Διεθνών Οργανισμών και Φορέων, να φροντίζει για την ανάπτυξη της συνεργασίας των
Υπουργείων και Φορέων που μετέχουν στην παρούσα επιτροπή καθώς και για την ανάπτυξη
συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα.
Τέλος υποχρεούται να υποβάλλει κάθε έτος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της
Βουλής έκθεσης των πεπραγμένων της καθώς και να τηρεί την εμπιστευτικότητα για τις
πληροφορίες που λαμβάνει στα πλαίσια της λειτουργίας της.

79
Β.6.6 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΣ
( Άρθρο 9 του Ν. 3691/2008 )
Ο φορέας συγκροτείται με απόφαση που εκδίδει ο Υπουργός Οικονομικών και ως Πρόεδρος
του φορέα ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με μέλη που
προτείνονται από τους εκπροσώπους των διάφορων κατηγοριών των Υπόχρεων Προσώπων,
Αρμοδιότητες του φορέα είναι η συνεργασία των συμμετεχόντων και η ανταλλαγή εμπειριών
γνώσεων και απόψεων για τα προβλήματα και τις διεθνείς εξελίξεις καθώς και ο εντοπισμός
των κλάδων ή τομέων που είναι ευάλωτοι για την απόπειρα ή την διάπραξη παράνομων
δραστηριοτήτων, να παρέχει διευκρινήσεις στα Υπόχρεα Πρόσωπα για την αντιμετώπιση
τεχνικών θεμάτων, να συγκροτεί ομάδες εργασίας για την αποτελεσματικότητα των
διαδικασιών που εφαρμόζονται για τον εντοπισμό ύποπτων ή ασυνήθιστων συναλλαγών και
την βελτίωση τους.
Β.6.7 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
(Άρθρο 34 του Ν.3691/2008)
Η επιτροπή απαρτίζεται από πέντε μέλη τα οποία έχουν τριετή διάρκεια θητείας. Τα μέλη της
επιτροπής ορίζονται από την ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων Ελλάδας και έχουν ως
έδρα τα γραφεία του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών.
Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι να λαμβάνει τις αναφορές των δικηγόρων για ύποπτες ή
ασυνήθεις συναλλαγές ή δραστηριότητες καθώς και να ελέγχει εάν οι ανωτέρω αναφορές
υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3691/2008.

Β.7 Καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος από τον τραπεζικό τομέα
«Σε όλες τις χώρες το τραπεζικό σύστημα, διεθνώς, εφάρμοσε για πρώτη φορά
ολοκληρωμένο

σύστημα

πρόληψης

της

νομιμοποίησης

εσόδων

από

εγκληματικές

δραστηριότητες»
Οι τράπεζες και γενικότερα οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί αποτελούν ένα σημαντικό
μέσο για τον εντοπισμό διακίνησης μαύρου χρήματος ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Οι τράπεζες έχουν αναλάβει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό και καταστολή
όλων των ύποπτων συναλλαγών βάση κάποιων χαρακτηριστικών που συνιστούν ύποπτες
Βασική μέριμνα όλων των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων είναι η πιστοποίηση και
ταυτοποίηση όλων των συναλλασσόμενων, για το σκοπό αυτό τα ιδρύματα απαιτούν κάποια
ελάχιστα έγγραφα κατά την σύναψη της συνεργασίας και μια διαδικασία ταυτοποίησης σε
κάθε συναλλαγή.
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Β.7.1 Σύστημα Καταπολέμησης ΞΧ κάθε Τράπεζας και Χ.Ο.


Πολιτική

καταπολέμησης

του

ξεπλύματος

χρήματος

(ΞΧ)

(αλλά

και

της

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - ΧΤ)


Ειδική Υπηρεσία για την πρόληψη και καταστολή του ΞΧ και της ΧΤ και Αρμόδιο
Διευθυντικό Στέλεχος



Διαδικασίες πιστοποίησης ταυτότητας και μέτρα δέουσας επιμέλειας



Αξιολόγηση πελατών με βάση τον κίνδυνο ΞΧ και εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων
δέουσας επιμέλειας



Πληροφοριακά συστήματα πρόληψης ΞΧ και ΧΤ



Εντοπισμός, χειρισμός και αναφορά ύποπτων & ασυνηθών συναλλαγών



Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος



Εκπαίδευση προσωπικού

Β.7.2 Διαδικασίες πιστοποίησης ταυτότητας και μέτρα δέουσας επιμέλειας


Ουσιαστική γνώση πελάτη (Know Your Customer)



Πιστοποίηση και επαλήθευση ταυτότητας πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου
βάσει εγγράφων από αξιόπιστες και ανεξάρτητες πηγές.



Δημιουργία

οικονομικού/συναλλακτικού

προφίλ

πελάτη

(σκοπός

ανοίγματος

λογαριασμού, προβλεπόμενη κίνηση, μέγεθος και πηγή εισοδημάτων και μέσω
εκκαθαριστικού ΦΕ, περιγραφή επαγγελματικής δραστηριότητας).
Τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα κατηγοριοποιούν τους πελάτες ως προς την Νομική ή φυσική
τους υπόσταση και ως προς την κατηγορία συναλλακτικού κινδύνου.
Για τα νομικά πρόσωπα:


Το-(α) φυσικό πρόσωπο(-α) στα οποία ανήκει το νομικό πρόσωπο ή ελέγχεται από
αυτά δια της κατοχής ή ελέγχου αμέσως ή εμμέσως επαρκούς ποσοστού των μετοχών ή
των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, μεταξύ άλλων & μέσω μετοχών στον κομιστή,
(ποσοστό μετοχών ύψους 25% τουλάχιστον θεωρείται ότι πληροί το κριτήριο αυτό)*.



Το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν κατ’ άλλο τρόπο έλεγχο
στη διαχείριση της Εταιρίας

Για λοιπές οντότητες ή σχήματα, (όπως ιδρύματα και οι εταιρίες εμπιστευματικής
διαχείρισης ή τα εμπιστεύματα (trusts), που διοικούν ή διανέμουν κεφάλαια):


Το φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα που δικαιούνται ποσοστό 25% τουλάχιστον των
περιουσιακών στοιχείων της νομικής οντότητας ή του νομικού σχήματος, εφόσον οι
μελλοντικοί δικαιούχοι έχουν ήδη προσδιορισθεί.

81


Η κατηγορία προσώπων προς το συμφέρων της οποίας κυρίως έχει συσταθεί ή
λειτουργεί η νομική οντότητα ή το νομικό σχήμα, εφόσον οι δικαιούχοι του νομικού
προσώπου ή του νομικού σχήματος δεν έχουν προσδιορισθεί ακόμη.



Το φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα που ασκούν έλεγχο σε ποσοστό 25% τουλάχιστον επί
των περιουσιακών στοιχείων της νομικής οντότητας ή του νομικού σχήματος.



εκτός από εταιρία που έχει νόμιμα εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά και η οποία
υπόκειται στις απαιτήσεις γνωστοποίησης που συνάδουν με την κοινοτική νομοθεσία ή
υπόκειται σε ισότιμα διεθνή πρότυπα

Διαδικασίες πιστοποίησης ταυτότητας και μέτρα δέουσας επιμέλειας


Mη κατάρτιση συναλλαγής, άρνηση παροχής υπηρεσιών χωρίς πιστοποίηση
ταυτότητας και χωρίς τήρηση μέτρων δέουσας επιμέλειας



Επικαιροποίηση φακέλων πελατών με σκοπό διασφάλιση ουσιαστικής γνώσης
πελάτη καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης.



Εξέταση κάθε συναλλαγής που μπορεί να συνδέεται με ΞΧ ή ΧΤ, ιδιαίτερα των
πολύπλοκων ή ασυνήθιστα μεγάλων συναλλαγών.



Πιστοποίηση ταυτότητας τρίτου για λογαριασμό του οποίου ενεργεί ο πελάτη
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Αξιολόγηση πελατών με βάση τον κίνδυνο ΞΧ και εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων δέουσας
επιμέλειας (Risk-Based Approach)


Διαδικασίες και μέτρα διαχείρισης κινδύνου ΞΧ/ΧΤ με βάση το μέγεθος, τη δομή και
τη πολυπλοκότητα των εργασιών κάθε τράπεζας



Ανάλυση κινδύνου



Κίνδυνος χώρας (ανεπαρκής εφαρμογή διεθνών προτύπων, λίστες κυρώσεων,
διαφθορά, φορολογικός παράδεισος)



Κίνδυνος πελάτη (επαγγελματική δραστηριότητα και κλάδος πελάτη, ΠΕΠ, μη
κάτοικος, επιχείρηση εντάσεως μετρητών, περίπλοκο ιδιοκτησιακό καθεστώς,
ασυνήθεις εμπορικές πρακτικές)



Κίνδυνος

προϊόντος/συναλλαγής

(private

banking,

τραπεζική

ανταπόκριση,

διασυνοριακά εμβάσματα, συναλλαγές με χρήση νέων τεχνολογιών, πολυπλοκότητα
συναλλαγών, όγκος, μέγεθος και είδος επιχειρηματικών συναλλαγών, μετρητά)


Λοιπές

μεταβλητές

(σκοπός

ανοίγματος

λογαριασμού,

οικονομικό/συναλλακτικό προφίλ πελάτη, διάρκεια συνεργασίας)

απόκλιση

από

το
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Αξιολόγηση πελατών με βάση τον κίνδυνο ΞΧ και εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων δέουσας
επιμέλειας (Risk-Based Approach)

ΧΑΜΗΛΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

ΥΨΗΛΟΣ

Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί με έδρα την Ε.Ε
Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί με έδρα εκτός Ε.Ε αλλά νομοθετικό
καθεστώς εφάμιλλο της Κοινοτικής Οδηγίας 2006/60
Εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά της Ε.Ε.
Ελληνική Δημόσια Αρχή, ΝΠΔΔ, ή επιχείρηση με συμμετοχή
δημοσίου τουλάχιστον 51%
Δημόσιες Αρχές ή οργανισμοί της Ε.Ε.
Πελάτες ηλεκτρονικού χρήματος
Στη κατηγορία αυτή ανήκει το μεγαλύτερο μέρος των πελατών ενός
ιδρύματος και γενικότερα όσοι δε προσδιορίζονται με τα κριτήρια σε
μία από τις άλλες 2 κατηγορίες. – συνήθη δέουσα επιμέλεια (due
diligence)
•Πελάτες μη κάτοικοι - άδεια διαμονής ή βίζα εισόδου
•Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα - έγκριση από ανώτερα
διοικητικά στελέχη για το άνοιγμα λογαριασμού
•Εταιρίες με ανώνυμες μετοχές - δήλωση από το νόμιμο
εκπρόσωπο, σε περίπτωση μεταβολής στο ιδιοκτησιακό καθεστώς,
να ενημερώνει την τράπεζα
•Offshore εταιρίες - δήλωση νομίμου εκπροσώπου για πραγματικό
δικαιούχο
•Σχήματα εμπιστευματικής διαχείρισης (trusts)
•Ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα συμβατότητα κίνησης λογαριασμού με καταστατικό)
•Private Banking - εξακρίβωση εάν δικαιούχος του λογαριασμού
είναι Πολιτικώς Εκτεθειμένο Πρόσωπο

•Αξιολόγηση πελατών με βάση τον κίνδυνο ΞΧ και εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων
δέουσας επιμέλειας (Risk-Based Approach)
Έναρξη Επιχειρηματικής Σχέσης & Συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία πελάτη –internet
banking (πρώτη πληρωμή μέσω λογαριασμού του πελάτη σε τράπεζα ΕΕ)
 Διασυνοριακές σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης - συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο ερωτηματολόγιο Ομάδας Wolfsberg
 Χώρες που δεν εφαρμόζουν επαρκώς τις συστάσεις της FATF - ανακοινώσεις FATF
για χώρες που δεν εφαρμόζουν επαρκώς τα διεθνή πρότυπα
 Επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές που ενέχουν αυξημένο κίνδυνο
φοροδιαφυγής (ελεύθεροι επαγγελματίες με καθαρές πιστώσεις άνω των €200.000 και
νομικά πρόσωπα με συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών άνω των €300.000 το
προηγούμενο έτος) – στενότερη παρακολούθηση κίνησης λογαριασμού (ΠΔΤΕ
2652/29.2.2012)
 Συναλλαγές μετρητών – ιδιαίτερη προσοχή σε υψηλού ποσού συναλλαγές και
σύσταση για αναλήψεις άνω των €50.000 να αποδίδονται τα χρήματα μέσω τραπεζικής
επιταγής ή μεταφοράς σε λογαριασμό
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Εντοπισμός, χειρισμός και αναφορά στην Αρχή του άρθρου 7 του ν.3691/2008 (FIU)
ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών
 Αξιολόγηση αναφοράς ή ειδοποίησης μέσω:


επισκόπησης κίνησης λογαριασμού κατά το παρελθόν, οικονομικού/συναλλακτικού
προφίλ και παλιότερων συμβάντων



συγκέντρωσης πληροφοριών από πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων (πχ
Τειρεσίας, ICAP)



συζήτησης με προσωπικό καταστήματος που γνωρίζει τον πελάτη



τυπολογίας ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών

 Αποστολή στην Αρχή με τρόπο που διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
και τήρηση ειδικών αρχείων
 Απαγόρευση γνωστοποίησης στον εμπλεκόμενο πελάτη ή σε τρίτους ότι διαβιβάστηκαν ή
ζητήθηκαν πληροφορίες ή ότι διεξάγεται έρευνα
 Κατάλληλα μέτρα προστασίας του Αρμόδιου Διευθυντικού Στελέχους και των υπαλλήλων
που αναφέρουν αρμοδίως τις υπόνοιές τους
Β.7.2.1 Τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών
 Παροχή καθοδήγησης για τον εντοπισμό ύποπτων ή ασυνήθων συναλλαγών και την
υποβολή σχετικής αναφοράς στην Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 (η οποία είναι
ενδεικτική και όχι εξαντλητική)
 14 κατηγορίες ανάλογα με το είδος της συναλλαγής, τη συμπεριφορά του πελάτη και
την τεχνική που χρησιμοποιείται

Παραδείγματα :
•Μεγάλη κίνηση κεφαλαίων προς και από το εξωτερικό από επιχείρηση, η οποία δεν
πραγματοποιεί εισαγωγές ή εξαγωγές αγαθών ή υπηρεσιών.
•Ενεργοποίηση αδρανών λογαριασμών ιδίως με καταθέσεις μετρητών μέσω καταστημάτων
διαφορετικών από αυτό στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός.
•Μερική ή ολική πρόωρη αποπληρωμή του δανείου από δανειολήπτη, χωρίς να είναι γνωστή η
προέλευση των κεφαλαίων
•Συναλλαγές σε λογαριασμούς μη κερδοσκοπικών ή φιλανθρωπικών οργανώσεων που δεν
δικαιολογούνται από το σκοπό της οργάνωσης με βάση τούς σκοπούς ή το καταστατικό της.
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Β.7.2.2 Τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών φοροδιαφυγής


Πελάτης απρόθυμος να προσκομίσει το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης
φυσικού προσώπου ή την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικού
προσώπου ως προαπαιτούμενο για την διαμόρφωση του οικονομικού/συναλλακτικού
του προφίλ, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις εκ μέρους του εποπτευόμενου
ιδρύματος.



Υπάρχουν πληροφορίες από εξωτερική πηγή (τοπική κοινωνία, μέσα ενημέρωσης, κλπ)
ότι πελάτης εμπλέκεται σε δραστηριότητες που πιθανώς συνδέονται με φοροδιαφυγή ή
ότι ο τρόπος διαβίωσής του είναι δυσανάλογα πολυτελής σε σχέση με τα προκύπτοντα,
από τη φορολογική του δήλωση, στοιχεία.



Διενεργούνται συναλλαγές που αφορούν πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων εταιρείας
με όρους που αποκλίνουν από τις συνήθεις της συγκεκριμένης αγοράς (τιμή σημαντικά
χαμηλότερη από την εμπορική, πώληση σε πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία,
εξαιρετικά γρήγορη ολοκλήρωση πώλησης) και ενδεχομένως υποκρύπτουν προσπάθεια
δόλιας χρεοκοπίας της.»



Πελάτης διενεργεί συναλλαγές, ιδίως καταθέσεις μετρητών, που δεν είναι συμβατές με
τη φορολογική του δήλωση ή με τη δηλωθείσα επαγγελματική του δραστηριότητα
(κυρίως ως προς το ύψος ή τις πηγές του δηλωθέντος εισοδήματος του).



Πελάτης εμφανίζει, κατά την αίτηση λήψης δανείου, εισοδήματα που δεν προκύπτουν
από τη φορολογική του δήλωση, προκειμένου να δικαιολογήσει την ικανότητα
εξυπηρέτησης υψηλότερου ποσού δανείου.



Χρησιμοποιείται προσωπικός λογαριασμός του ιδιοκτήτη ή του υπαλλήλου εταιρείας,
αντί του εταιρικού λογαριασμού, για τη διενέργεια συναλλαγών της εταιρείας, με σκοπό
την απόκρυψη πωλήσεων ή άλλων εταιρικών γεγονότων.



Γίνεται μεταφορά κεφαλαίων για την εξόφληση της αγοράς αγαθών ή της παροχής
υπηρεσιών σε λογαριασμό άλλον από αυτόν του πωλητή, ιδίως σε λογαριασμούς
εξωχώριων εταιρειών.



Πραγματοποιούνται αγορές ακινήτων ή αγαθών μεγάλης αξίας, όπως σκαφών
αναψυχής, πολυτελών αυτοκινήτων ή έργων τέχνης, από πρόσωπα εγκατεστημένα σε
περιοχή εξωχώριων δραστηριοτήτων ή χώρα χαμηλής φορολογίας, των οποίων ο
πραγματικός δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο με δηλούμενο εισόδημα που δεν
δικαιολογεί τις αγορές αυτές.



Πελάτης παρουσιάζει ικανότητα πληρωμής δόσεων ή αποπληρωμής δανείων, που δεν
δικαιολογείται με βάση τη φορολογική του δήλωση.
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Πελάτης πραγματοποιεί μεγάλου ύψους δωρεές, χωρίς τούτο να δικαιολογείται από το
δηλωθέν εισόδημά του και το οικονομικό/συναλλακτικό του προφίλ



Πραγματοποιούνται συναλλαγές (όπως κατάθεση τραπεζικών επιταγών, κατάθεση
μετρητών, εκταμίευση δανείου κα) που υποδηλώνουν υψηλότερη αξία αγοραπωλησίας
ακίνητης περιουσίας από αυτήν που αναγράφεται στο συμβόλαιο, προς αποφυγή
πληρωμής υψηλότερου φόρου μεταβίβασης ακινήτων.



Διενεργούνται σημαντικού ύψους συναλλαγές σε λογαριασμό πελάτη για τον οποίο το
πιστωτικό ίδρυμα έχει λάβει αιτήματα από φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικές ή
διωκτικές αρχές, για την παροχή στοιχείων ή την επιβολή προσωρινών μέτρων
διασφάλισης του Δημοσίου, ή σε λογαριασμούς μελών της οικογένειάς του ή στενών
συνεργατών του.



Η συναλλακτική δραστηριότητα πελάτη για τον οποίο έχουν έρθει σε γνώση του
πιστωτικού ιδρύματος αιτήματα από φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικές ή διωκτικές
αρχές, για την παροχή στοιχείων ή την επιβολή μέτρων διασφάλισης του Δημοσίου,
μεταφέρεται σε νέο λογαριασμό που ανήκει στον ίδιο ή σε εταιρεία που ανήκει,
διοικείται ή εκπροσωπείται από αυτόν.



Πελάτης αρνείται να προσκομίσει τα απαιτούμενα παραστατικά ή προκύπτουν
ανακολουθίες σε τιμολόγια ή παραστατικά που προσκομίζει για να δικαιολογήσει τις
συναλλαγές του, όπως απουσία βασικών στοιχείων του τιμολογίου (επωνυμία και
διεύθυνση, ΑΦΜ, αριθμός παραστατικού, ημερομηνία έκδοσης κλπ.), απεικόνιση
προϊόντων ή υπηρεσιών μη συνδεόμενων με την δραστηριότητα του πελάτη,
γενικόλογες περιγραφές προϊόντων ή υπηρεσιών που εμφανίζονται να έχουν υψηλό
κόστος.



Διενεργούνται συχνές ή σημαντικού ύψους συναλλαγές που αφορούν πωλήσεις
προϊόντων ευάλωτων σε απάτη ΦΠΑ (όπως, υπολογιστές, είδη τηλεφωνίας, προϊόντα
ήχου ή εικόνας, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, λευκές συσκευές κα) και δεν είναι συμβατές
με το συνήθη τρόπο συναλλακτικής δραστηριότητας



Διενεργούνται συχνές ή σημαντικού ύψους συναλλαγές προς/από:
α) μη συνεργάσιμα κράτη ως προς τη διαφάνεια και την ανταλλαγή των πληροφοριών
σε φορολογικά θέματα, όπως αυτά καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα Απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών,
β) χώρες ή περιοχές με σοβαρές αδυναμίες στο καθεστώς καταπολέμησης του
ξεπλύματος χρήματος ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, περιλαμβανομένης της
μη ένταξης των φορολογικών εγκλημάτων στα βασικά αδικήματα.
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Διενεργούνται

συναλλαγές

σε

λογαριασμούς

εταιρειών

νεοσύστατων

ή

νεοαποκτηθεισών με έδρα σε διεθνές χρηματοπιστωτικό κέντρο ή χώρα με ιδιαίτερα
ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς ή σε ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας φυσικού
προσώπου, που είναι ασυνήθεις σε σχέση με τον εταιρικό σκοπό των εν λόγω εταιρειών
ή που σχετίζονται με ιδιαίτερα ασαφείς εταιρικούς σκοπούς

Β.7.2.3 Ύποπτη συναλλαγή/δραστηριότητα:
«συναλλαγή ή δραστηριότητα από την οποία εκτιμάται ότι προκύπτουν αποχρώσες
ενδείξεις ή υπόνοιες για πιθανή απόπειρα ή διάπραξη των αδικημάτων του νόμου ή για
εμπλοκή

του

συναλλασσόμενου

ή

του

πραγματικού

δικαιούχου

σε

εγκληματικές

δραστηριότητες, με βάση την αξιολόγηση των στοιχείων της συναλλαγής (φύση της
συναλλαγής, κατηγορία χρηματοπιστωτικού μέσου, συχνότητα, πολυπλοκότητα και ύψος της
συναλλαγής, χρήση ή μη μετρητών) και του προσώπου (επάγγελμα, οικονομική επιφάνεια,
συναλλακτική ή επιχειρηματική συμπεριφορά, φήμη, παρελθόν, επίπεδο διαφάνειας του
νομικού προσώπου − πελάτη)»

Β.7.2.4 Ασυνήθης συναλλαγή/δραστηριότητα
«συναλλαγή ή δραστηριότητα που δεν συνάδει με τη συναλλακτική, επιχειρηματική ή
επαγγελματική συμπεριφορά του συναλλασσομένου ή του πραγματικού δικαιούχου ή με την
οικονομική του επιφάνεια ή που δεν έχει προφανή σκοπό ή κίνητρο οικονομικής,
επαγγελματικής ή προσωπικής φύσεως»

====================================================
====================================================
====================================================
====================================================
====================================================
====================================================
====================================================
====================================================
====================================================
====================================================
====================================================
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ : ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Γ.1

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΠΟΥ

ΑΦΟΡΑ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Το 2010 υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και της Διεύθυνσης Ασφαλείας
έλαβαν εντολή για δράση από κοινού, με σχετική εισαγγελική παραγγελία και εποπτεύοντα
οικονομικό εισαγγελέα.
Η συντονισμένη επιχείρηση των διωκτικών αρχών αφορούσε την διερεύνηση τάχιστα και
συντονισμένα της δράσης ύποπτου φυσικού προσώπου, διαμένοντα στην ελληνική επικράτεια,
ουκρανικής καταγωγής.
Αφορμή για την έρευνα των διωκτικών αρχών αποτέλεσε το γεγονός ότι ο ελεγχόμενος,
εμφάνιζε στα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα ασυνήθιστα μεγάλα χρηματικά ποσά πιστώσεων
από τρίτους είτε σε μορφή μετρητών είτε σε μορφή τραπεζικών εμβασμάτων και επιταγών.
Η έρευνα διήρκησε συνολικά δεκατέσσερις μήνες και ερευνήθηκε το σύνολο του οικονομικοί
προφίλ του υπόπτου, οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες, οι αναλυτικές κινήσεις των
τραπεζικών του λογαριασμών σε βάθος δεκαετίας καθώς και τα αξιόγραφα και οι θυρίδες που
υπήρχαν στην κατοχή του. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο συγκεκριμένος εγκαταστάθηκε
μόνιμα στην Ελλάδα κατά το έτος 2001 και έκτοτε έως το 2007 δεν εμφάνιζε καμία
επιχειρηματική δραστηριότητα παρά μόνο μικρά εισοδήματα από αυτοαπασχολούμενη
δραστηριότητα. Διαπιστώθηκε όμως ότι τουλάχιστο από το έτος 2001 είχε αναπτύξει πλήρως
την δραστηριότητα εκδούλευσης και έκδοσης γυναικών από διάφορες ανατολικές χώρες
εφαρμόζοντας δηλαδή αυτό που διεθνώς αποκαλούμε « trafficking ».
Από την δράση του αυτή αποκόμισε σημαντικά χρηματικά κεφάλαια, μέρος των οποίων
εμφάνιζε σταδιακά, από το 2008 έως 2010, μέσω πιστώσεων σε εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα.
Το συνολικό ύψος των συναλλαγών αυτών, που διακινήθηκαν μέσω των τραπεζικών
ιδρυμάτων, ξεπέρασε το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ. Ο ελεγχόμενος από το έτος
2008 προέβη στην ίδρυση τριών επιχειρήσεων βιτρίνα που ως δραστηριότητα εμφάνιζαν τη
βιοτεχνία – εμπόριο ενδυμάτων, με προφανή σκοπό την « εμφάνιση » και νομιμοποίηση του
επί χρόνια παράνομου πλουτισμού του προσπαθώντας παράλληλα να εξαφανίσει τα ίχνη των
παράνομων δραστηριοτήτων που του απέφεραν τα χρηματικά ποσά.
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Προφανώς προέβη στην κίνηση αυτή καθόσον γνώριζε ότι πλέον είχε τεθεί σε ισχύ ο ν.
3691/2008 που επικαιροποίησε και προσδιόρισε τα βασικά αδικήματα για την νομιμοποίηση
παράνομων εσόδων, γνωρίζοντας ότι τέθηκε σε ισχύ ο ν. 3691 / 08.
Για τον λόγο αυτό εμφάνισε μεγάλο αριθμό συναλλαγών τόσο μεταξύ των επιχειρήσεων ιδίων
συμφερόντων όσο και μεταξύ τρίτων που αφορούσαν κυρίως εικονικές πωλήσεις με έκδοση
ανάλογων φορολογικών στοιχείων, από τα οποία φέρονταν να εισέπραττε μεγάλα χρηματικά
ποσά – έσοδα και τα οποία εν συνεχεία τοποθετούσε στο τραπεζικό σύστημα.
Από το διασταυρωτικό έλεγχο των εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων σε συνδυασμό με τον
επιτόπιο έλεγχο στις επιχειρήσεις – βιτρίνα, με δεδομένο ότι λειτουργούσαν χωρίς πάγιο
εξοπλισμό – μηχανές παραγωγής ώστε να δικαιολογείται η παραγωγική διαδικασία, αλλά και η
απουσία παραστατικών αγοράς ά υλών ή ετοίμων ενδυμάτων προς μεταπώληση στοιχειοθέτησε
την εικονικότητα των συναλλαγών & κατά επέκταση των εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων.
Καταλογίσθηκαν παραβάσεις, εκδόσεως εικονικών φορολογικών στοιχείων του Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων και επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις του ν. 2523/97 συνολικής
αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ ( 4.000.000 € ) πλέον του φόρου προστιθέμενης αξίας
( ΦΠΑ ).
Επισημαίνεται ότι ο ελεγχόμενος απέδιδε στο Ελληνικό Δημόσιο τον αναλογούν ΦΠΑ
προκειμένου να προσδώσει αληθοφάνεια στις συναλλαγές του καθώς και για να μην εγείρει
υποψίες και υπόνοιες από τις διωκτικές αρχές
Ταυτόχρονα ενεργοποιηθήκαν οι διατάξεις του ν. 3691/2008 περί νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες, αφού εντέλει στοιχειοθετήθηκαν τα βασικά αδικήματα της
φοροδιαφυγής και της αποδιδόμενης κατηγορίας μαστροπείας με άμεση χρησιμοποίηση του
τραπεζικού συστήματος.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Από την ανάπτυξη της παρούσας διπλωματικής εργασίας προκύπτει με σαφήνεια η
μεθοδολογία της έκδοσης και λήψης εικονικών – πλαστών στοιχείων, η χρησιμοποίηση της
μεθόδου ως βασικό εργαλείο φοροδιαφυγής αλλά και η σύνδεση της ως μέσο νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες και χαρακτηρισμένες από το ν. 3691/2008 ως εγκληματικές
δραστηριότητες ή διαφορετικά κατά το κοινός λεγόμενο « Ξέπλυμα μαύρου χρήματος ».
Οι επίδοξοι οικονομικοί εγκληματίες δεν διστάζουν πλέον στην προσπάθεια τους να
προσδώσουν αληθοφάνεια σε εικονικές συναλλαγές, να πληρώσουν το κόστος νομιμοποίησης,
που βέβαια δεν είναι άλλο από την δήλωση και πληρωμή των αναλογούντων φόρων που
προκύπτουν από εικονικές συναλλαγές.
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Μέσα δηλαδή από την φορολόγηση των εικονικών συναλλαγών επιδιώκουν να
« καθαρίσουν » τα χρηματικά κεφάλαια που έχουν αποκτήσει από άλλες παράνομες
δραστηριότητες τους.
Έτσι, πολλές φορές, επιλέγουν την οδό της σύστασης και ίδρυσης επιχειρήσεων –
βιτρίνα, ακολουθώντας όλες τις νομότυπες διαδικασίες, ενώ στην συνέχεια προχωρούν σε
εικονικές συναλλαγές πώλησης εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών αποδίδοντας παράλληλα
και τους φόρους που αναλογούν στις παραπάνω συναλλαγές και σε συνδυασμό με την
χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καταφέρνουν τελικά με τον τρόπο αυτό
να εμφανίσουν συσσωρευμένα χρηματικά κεφάλαια που απέκτησαν από προγενέστερες
παράνομες πράξεις τους ως νόμιμα και καθαρά.
Εν κατακλείδι η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες όπως και η
έκδοση εικονικών – πλαστών φορολογικών στοιχείων αποτελούν φαινόμενα παγκόσμιας
εμβέλειας και έχουν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να διαπράττονται συχνά από φυσικά ή
νομικά πρόσωπα υπεράνω υποψίας, διαθέτοντας ένα εξευγενισμένο χαρακτήρα πράξης που
προσπαθεί να αναπτυχθεί μέσω «νομότυπων» διαδικασιών, εκμεταλλευόμενο τα διάφορα
νομοθετικά κενά και τον ελλιπή εποπτικό έλεγχο.
Για την αντιμετώπιση τους κρίνεται απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο και τη
λειτουργία των εποπτικών μηχανισμών, στην συχνότητα των ελέγχων, στην συνεπή και άρτια
εφαρμογή του νόμου όταν επιβάλλονται οι κυρώσεις αλλά και στη συνεργασία των χωρών σε
διεθνές επίπεδο.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------===================================================================
===================================================================
===================================================================
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