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Δπραξηζηίεο 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνλ θαζεγεηή κνπ θαη πξφεδξν ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο θ.Νεγθάθε Υξήζην, γηα ηηο ζπκβνπιέο θαη ηελ 

θαζνδήγεζε  ηνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, θαζψο επίζεο 

θαη γηα ηελ έκπλεπζε πνπ κνπ έδσζε, ράξηο ζην κάζεκά ηνπ, γηα ηελ επηινγή ηνπ 

παξφληνο ζέκαηνο. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ νηθνγέλεηα κνπ, γηα 

ηελ ζηήξημε πνπ κνπ παξείρε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. 
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Πεξίιεςε (Abstract) 

Βξηζθφκαζηε ζηελ επνρή ηεο ζπλερψο απμαλφκελεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, νη 

νπνίεο ζρεδηάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πνιηηηθή ψζηε λα αληαπεμέξζνπλ ζηηο 

ζπλζήθεο. Σαπηφρξνλα, πνιιά αλαπηπγκέλα θξάηε, απαηηνχλ απφ ηνπο πνιίηεο ηνπο 

ηελ θαηαβνιή νινέλα θαη πςειφηεξσλ θφξσλ, πξάγκα πνπ απνηειεί ηδηαίηεξν βάξνο 

γηα ην βηνηηθφ ηνπο επίπεδν. ια ηα παξαπάλσ, δηθαηνινγνχλ ηα δεκνζηεχκαηα πνπ 

έξρνληαη φιν θαη πην ζπρλά ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο θαη αθνξνχλ πνιπεζληθέο 

εηαηξίεο, νηθνλνκηθά ηζρπξά πξφζσπα ή αθφκα θαη απινχο πνιίηεο, νη νπνίνη 

εκπιέθνληαη ζε ζθάλδαια θνξνδηαθπγήο ρξεζηκνπνηψληαο σο εξγαιείν ηνπο 

ππεξάθηηεο εηαηξίεο, κε έδξα ηνπο ιεγφκελνπο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο. Δπηπιένλ, 

απηνί νη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζν γηα ηελ λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ δηάθνξεο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θάλνληαο ηε κάρε θαηά ηνπ 

νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο αθφκα πην δχζθνιε. ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη 

πξνζπάζεηα κηαο νινθιεξσκέλεο παξνπζίαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ ππεξάθηησλ 

εηαηξηψλ θαη ησλ θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ θαη ηεο ζχλδεζεο απηψλ κε ηε δηαθζνξά. 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο παξνπζίαζεο, παξαηίζεληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο offshore  εηαηξηψλ, νη κνξθέο ηνπο θαη ν ηξφπνο ρξήζεο 

ηνπο γηα θνξναπνθπγή, θνξνδηαθπγή θαη μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο. Σέινο, δελ 

γίλεηαη λα ιείπεη ε αλαθνξά ζηηο δηεζλείο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο 

πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο ππεξάθηηεο εηαηξίεο θαη ηα πξφζθαηα ζθάλδαια δηαξξνψλ 

εκπηζηεπηηθψλ εγγξάθσλ πνπ ξίρλνπλ θσο ζην ζθνηεηλφ θφζκν ησλ offshore. 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

Πεξηερόκελα 

 

Δπραξηζηίεο …  ii 

Πεξίιεςε (Abstract) ... iii 

Πεξηερόκελα … iv 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ν : ΔΙΑΓΩΓΗ  …  1 

1.1 Δηζαγσγή ζηηο Τπεξάθηηεο Δηαηξίεο … 1   

1.2 θνπφο ηεο Δξγαζίαο θαη Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα …. 2 

1.3 Γνκή … 3 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2ν : ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ … 5  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3ν : ΤΠΔΡΑΚΣΙΔ ΔΣΑΙΡΙΔ …16 

3.1 Δλλνηνινγηθφο Πξνζδηνξηζκφο …16         

3.2 χζηαζε κηαο Τπεξάθηηαο Δηαηξίαο … 17 

3.3 Φνξνινγηθνί Παξάδεηζνη θαη Γηεζλή Τπεξάθηηα Οηθνλνκηθά Κέληξα (IOFC …18 

3.4 Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Μπζηηθφηεηαο γηα Τπεξάθηηεο Γηθαηνδνζίεο ηνπ Tax Justice 

Network … 21 

3.5  Ηζηνξηθή Αλαδξνκή … 22           

3.6 Σα Πιενλεθηήκαηα ησλ Τπεξάθηησλ Δηαηξηψλ … 24  

3.7 Σα Μεηνλεθηήκαηα ησλ Τπεξάθηησλ Δηαηξηψλ… 26 

3.8 Κχξηνη Οηθνλνκηθνί Σνκείο Τπεξάθηηαο Γξαζηεξηνπνίεζεο … 26 

3.9 Δίδε θαη Βαζηθέο Μνξθέο Τπεξάθηησλ εηαηξηψλ … 28 

3.9.1 Δηαηξίεο Υαξηνθπιαθίνπ (Holding Companies) … 28 

3.9.2 Δηαηξίεο Παξνρήο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (Finance Companies) 

…29 

3.9.3 Δηαηξίεο Αδεηψλ θαη Γηθαησκάησλ (Licensing Companies)… 30 

3.9.4 Δκπνξηθέο Δηαηξίεο (Trading Companies) … 30 



v 
 

3.9.5 Δηαηξίεο Παξνρήο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ (Administration Companies) … 

31 

3.9.6 Ναπηηιηαθέο Δηαηξίεο (Shipping Companies) …32 

3.9.7 Δκπηζηεχκαηα (Trusts) …33 

3.9.8 Δηαηξίεο Δπελδχζεσλ (Investment Companies)…34 

3.9.9 Σξαπεδηθέο Δηαηξίεο (Banking Companies ή «The Offshore Bank»)…35 

3.9.10 Δηαηξίεο Αληηπξνζψπεπζεο (Nominee) …36 

3.9.11 Δηαηξίεο Αζθαιίζεσλ (Insurance Companies)…36 

3.9.12 Δηαηξίεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ (Service Companies) …37 

3.9.13 Αθίλεηα (Real Estate)…37 

3.9.14 Δηαηξίεο Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο (Leasing Companies)…38 

3.9.15 Δηαηξίεο Τβξίδηα (Hybrid Companies)…38 

3.10 Αληηκεηψπηζε ησλ Τπεξάθηησλ Δηαηξηψλ απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία…39 

3.10.1 Τπεξάθηηεο Δηαηξίεο ζηελ Διιάδα…40 

3.10.2 Φνξνινγηθή Αληηκεηψπηζε Τπεξάθηησλ Δηαηξηψλ…41 

3.10.3 Ζ Ννκνινγία ηνπ Αξείνπ Πάγνπ…44 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4Ο : ΤΠΔΡΑΚΣΙΔ ΔΣΑΙΡΙΔ ΚΑΙ ΓΙΑΦΘΟΡΑ… 45 

4.1 Φνξναπνθπγή θαη Φνξνδηαθπγή…45 

4.1.1 πκβάζεηο Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο…46 

4.1.2 Σξηγσληθέο πλαιιαγέο …46 

4.1.2.1 Γηαδηθαζία Δηθνληθψλ Σξηγσληθψλ πλαιιαγψλ …47 

4.1.3 Σν Παξάδεηγκα Φνξναπνθπγήο ηεο ΗΚΔΑ …48 

4.2 Ξέπιπκα Μαχξνπ Υξήκαηνο …50 

4.2.1 Δίδε Τπεξάθηησλ Δηαηξηψλ πνπ πκκεηέρνπλ ζην Ξέπιπκα Υξήκαηνο…51 

4.2.1.1 Δηαηξίεο Βηηξίλα…51 

4.2.1.2 Δηθνληθέο Δηαηξίεο…52 

4.2.1.3 Δηαηξίεο Ραθηνχ…52 



vi 
 

4.2.1.4 Δηαηξίεο Φαληάζκαηα…52 

4.2.2 ηάδηα Ννκηκνπνίεζεο Παξάλνκσλ Δζφδσλ… 52 

4.2.3 Tν Παξάδεηγκα ηεο BCCI: Ζ Σξάπεδα πνπ Ξέπιελε Υξήκα…54 

4.2.4 Ξέπιπκα Μαχξνπ Υξήκαηνο θαη Σξνκνθξαηία…57 

4.2.5 Ρπζκηζηηθνί Φνξείο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο Μέζσ 

Τπεξάθηησλ  Δηαηξηψλ… 58 

4.2.5.1 Κίλεκα Διαρηζηνπνίεζεο Γπζρεξψλ Φνξνινγηθψλ Πνιηηηθψλ «Harmful 

Tax Practices» ηνπ Ο.Ο..Α…58 

4.2.5.2 Οκάδα  Υξεκαηνπηζησηηθήο  Γξάζεο  γηα  ηελ  Πξφιεςε  ηεο  

Ννκηκνπνίεζεο  Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο «F.A.T.F»…59 

4.2.5.3 Forum Οηθνλνκηθήο ηαζεξφηεηαο…60 

4.2.5.4 Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία…60 

4.2.5.5 Σν πκβνχιην ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο…61 

4.2.5.6 Office of Foreign Assets Control…61 

4.2.5.7 H χκβαζε ηεο Βηέλλεο…62 

4.2.5.8 Ζ χκβαζε ηνπ ηξαζβνχξγνπ… 63 

4.2.5.9 Ζ Γηεζλήο χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ…63 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5ν : Η ΔΠΟΥΗ ΣΩΝ «ΓΙΑΡΡΟΩΝ»: Panama Papers θαη Άιιεο 

Πεξηπηώζεηο …65 

5.1 Ζ «Γηεζλήο χκπξαμε Δξεπλεηψλ Γεκνζηνγξάθσλ» θαη ε εηξά Δξεπλψλ γηα 

Τπεξάθηηεο Γηθαηνδνζίεο…65 

5.2 Ζ Αξρή ησλ Offshore Γηαξξνψλ…66 

5.3 Οη Γηαξξνέο ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ (Luxembourg Leaks)… 67 

5.3.1 Οη Γηαξξνέο ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ ζηελ Διιεληθή Πξαγκαηηθφηεηα…68 

5.3.2 Οη Δπηπηψζεηο ησλ Γηαξξνψλ ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ…69 

5.4 Οη Γηαξξνέο ηεο Διβεηίαο (Swiss Leaks)…71 

5.4.1 H Λίζηα Lagarde…72 

5.5 Σα Panama Papers…73 



vii 
 

5.5.1 Οη Πειάηεο ηεο Mossack Fonseca…74 

5.5.2 Σα Panama Papers ζηελ Δπξσπατθή Πξαγκαηηθφηεηα…75 

5.5.3 πκπεξάζκαηα απφ ηε Γηαξξνή…76 

5.6 Οη Γηαξξνέο ησλ Μπαράκεο (Bahamas Leaks)…77 

5.6.1 Οη Πξψηεο Αληηδξάζεηο γηα ηηο Γηαξξνέο ησλ Μπαράκεο…77 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6ν : ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ… 80 

 

Βηβιηνγξαθία…84



 
 



 
 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

  

ΔΙΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Δηζαγσγή ζηηο Τπεξάθηηεο Δηαηξίεο 

Ζ ζπλερψο απμαλφκελε παγθνζκηνπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε ζε κηθξνκεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

λα δηεπξχλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη λα δηεζλνπνηεζνχλ ψζηε λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηελ ξαγδαία εμέιημε ηνπ αληαγσληζκνχ. Ζ δηεζλνπνίεζε απηή ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ησλ Τπεξάθηησλ 

Δηαηξηψλ, ή αιιηψο «Offshore Companies», θπξίσο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θνξνινγηθψλ θηλδχλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ζε δηαθνξεηηθά 

θνξνινγηθά θαζεζηψηα. Ηζηνξηθά νη ππεξάθηηεο εηαηξίεο αλαθέξνληαη απφ ηα αξραία 

ρξφληα, ην θαηλφκελν φκσο ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ, φπσο παξνπζηάδνληαη ζήκεξα, 

μεθίλεζε λα αλαδχεηαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50‟, κεηά ηε δεκηνπξγία ηεο 

επξσπατθήο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο κε βάζε ην Λνλδίλν (Nairn, 1997).Οη 

ππεξάθηηεο εηαηξίεο πξνζθέξνπλ πιεζψξα πιενλεθηεκάησλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο, 

φπσο αλσλπκία, πξνζηαζία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θνξνινγηθά νθέιε, θαιχηεξε 

πξφζβαζε ζε δηεζλήο αγνξέο θ.α. Ωζηφζν δελ ιείπνπλ θαη ηα κεηνλεθηήκαηα. 

Πιένλ ηα ππεξάθηηα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη 

ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, αιιά ηαπηφρξνλα ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηνπο 

παξακέλεη κεξηθψο αλεμεξεχλεην. Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπο 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα αζέκηηνπο ζθνπνχο. Έηζη, νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ ζπλδέζεη 

ηνλ φξν offshore κε ην ηξαπεδηθφ απφξξεην θαη ηελ αλσλπκία, ηελ θνξνδηαθπγή θαη 

ηνπο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο, ην μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο, ηηο δσξνδνθίεο θαη 

άιιεο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ έιιεηςε αξθεηψλ ζηνηρείσλ θαη ν κηθξφο 

αξηζκφο εξεπλψλ θάλεη ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ θξηηηθή απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο αθφκα 

πην δχζθνιε θαη νη απφςεηο πνπ επηθξαηνχλ γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ δηίζηαληαη. 

Πνιιέο ήηαλ νη πεξηπηψζεηο αζέκηηεο ρξήζεο ησλ εμσρψξησλ εηαηξηψλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ, πνπ ήξζαλ ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο αλά ηα ρξφληα Σν 

ζθάλδαιν ηεο Enron, ε ππφζεζε ηεο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Σξάπεδαο BCCI, 

νη δηαξξνέο ζηνηρείσλ γηα offshore εηαηξίεο κέζσ ησλ νλνκαδφκελσλ Swissleaks θαη 

Luxleaks, φπνπ εκπιέθνληαη κεγάιεο ηξάπεδεο φπσο νη HSBC θαη UBS, θαζψο 
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επίζεο ην πξφζθαην παξάδεηγκα ησλ Panama Ρapers θαη ηεο δηθεγνξηθήο εηαηξίαο 

ηνπ Mossack Fonseca, είλαη κεξηθά παξαδείγκαηα απηψλ. Σα γεγνλφηα απηά 

νδήγεζαλ πνιιά αλεπηπγκέλα θξάηε κε πςειή θνξνιφγεζε λα αλαπηχμνπλ 

ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο κε ηε δεκηνπξγία πξσηνβνπιηψλ 

φπσο ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαη πλεξγαζίαο (ΟΟΑ), ην Financial 

Action Task Force, ην Forum Οηθνλνκηθήο ηαζεξφηεηαο θ.α. Ωζηφζν ε θξηηηθή πνπ 

αζθείηαη ζην έξγν θαη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο είλαη αλάκεηθηε θαη βαζίδεηαη ζηελ 

ππφζεζε ηεο έιιεηςεο επαξθήο πνιηηηθήο βνχιεζεο θαη ηελ χπαξμε δηάθνξσλ 

ζπκθεξφλησλ γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη ηελ ιήςε απνθάζεσλ. 

Οη ππεξάθηηεο εηαηξίεο απνηεινχλ ηελ «βηηξίλα» ελφο ηδηφκνξθνπ θφζκνπ πνπ 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη δπζλφεηνο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ακθηιεγφκελε. Ο 

πφιεκνο πνπ δέρνληαη, ηα ηειεπηαία ηδίσο ρξφληα, έρεη δεκηνπξγήζεη αξλεηηθέο 

θπξίσο απφςεηο. Παξφια απηά, νη ππεξάθηηεο εηαηξίεο θαηαθέξλνπλ λα 

πξνζαξκφδνληαη ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ θαη ζπλερίδνπλ λα ζπλδένληαη κε ην 

κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ θαη ηνπ δηεζλνχο δαλεηζκνχ. Απηφο 

είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ιφγνπο πνπ θαζηζηά αλαγθαία ηελ κεγαιχηεξε 

έξεπλα θαη ζπδήηεζε πάλσ ζην ζέκα απηφ. 

 

 

1.2 θνπόο ηεο Δξγαζίαο θαη Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

Οη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη θαη νη ππεξάθηηεο εηαηξίεο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπο έρνπλ 

πξνζειθχζεη κηα ζπλερψο απμαλφκελε πξνζνρή ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν ελδηαθέξνλ 

απηφ αληαλαθιά ην δπζαλάινγν ξφιν πνπ θαηέρνπλ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. ηα 

πιαίζηα ηεο αλάγθεο γηα κεγαιχηεξε έξεπλα πάλσ ζηηο ππεξάθηηεο εηαηξίεο θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, ζθνπφο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γίλεηαη ε δηεξεχλεζε 

ηνπ φξνπ ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ, ησλ θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ θαη ε εθηελέζηεξε 

έξεπλα ησλ ζεκάησλ πνπ ηνπο αθνξνχλ. Γίλεηαη αλαθνξά ζηηο κνξθέο ησλ 

ππεξάθηησλ εηαηξηψλ θαη ηηο ρξήζεηο ηνπο, αιιά θαη ζηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα απηψλ. 

Κεληξηθφο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη ηελ ζπκβνιή ησλ 

εμσρψξησλ εηαηξηψλ ζηε δηαθζνξά, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε θνξναπνθπγή, ηελ 

θνξνδηαθπγή θαη ηε λνκηκνπνίεζε παξάλνκσλ εζφδσλ. πγθεθξηκέλα, γίλεηαη 
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αλαθνξά ζηηο ηξηγσληθέο ζπλαιιαγέο σο εξγαιείν θνξνδηαθπγήο θαη παξαηίζεηαη 

παξάδεηγκα λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Γελ ζα 

κπνξνχζε λα ιείπεη ε αλαθνξά ζηηο παγθφζκηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο κέζσ ππεξάθηησλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιά θαη ην 

πξφζθαην θαηλφκελν δηαξξνψλ εκπηζηεπηηθψλ εγγξάθσλ ζηα πιαίζηα κηαο 

παγθφζκηαο έξεπλαο γηα απηέο. 

Αλαιπηηθά, κέζσ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δίλνληαη απαληήζεηο, φζν ην δπλαηφλ 

θαιχηεξα, ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 

1. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ησλ 

ππεξάθηησλ εηαηξηψλ; 

2. Πσο νη ππεξάθηηεο εηαηξίεο ζπκβάινπλ ζηε θνξνδηαθπγή θαη ζην 

μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο; 

3. Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη νη νξγαλσκέλεο θηλήζεηο γηα ηελ πάηαμε 

ηεο δηαθζνξάο κέζσ offshore δξαζηεξηνηήησλ; 

 

 

1.3 Γνκή  

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ θαη ε έξεπλα ηεο ζρέζεο ηνπο κε 

ηελ δηαθζνξά, ζηα πιαίζηα ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ 

εζφδσλ, ζηελ παξνχζα εξγαζία αθνινπζεί ηελ παξαθάησ δηάξζξσζε. 

ην δεχηεξν θεθάιαην, ζηα πιαίζηα κηαο επηζθφπεζεο βηβιηνγξαθίαο, 

αλαθέξνληαη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα νη απφςεηο θαη έξεπλεο αηφκσλ πνπ έρνπλ 

αζρνιεζεί κε ηηο ππεξάθηηεο εηαηξίεο θαη ηα ζέκαηα πνπ ηηο αθνξνχλ. 

ηε ζπλέρεηα, ζην ηξίην θεθάιαην μεθηλά ε πεξηγξαθή βαζηθψλ ζηνηρείσλ γηα 

ηηο ππεξάθηηεο εηαηξίεο. Παξαηίζεηαη ν νξηζκφο κηαο offshore εηαηξίαο κε βάζε ηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία θαη ε δηαδηθαζία ζχζηαζήο ηεο. Δπηπιένλ, γίλεηαη γεληθή 

αλαθνξά ζηα ππεξάθηηα νηθνλνκηθά θέληξα θαη ηηο ρψξεο πνπ ζεσξνχληαη 

θνξνινγηθνί παξάδεηζνη. ε απηή ηελ αλαθνξά δίλεηαη ν νξηζκφο ησλ ππεξάθηησλ 

νηθνλνκηθψλ θέληξσλ κε βάζε ηνλ Ο.Ο..Α, αιιά θαη πίλαθαο κε ηηο ρψξεο πνπ 

ζεσξνχληαη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη. Αθνινπζεί κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζην 

θαηλφκελν ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ, ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε ηνπο, αιιά θαη νη βαζηθνί ηνκείο ππεξάθηηαο 

δξαζηεξηνπνίεζεο. Σέινο, παξαηίζεληαη νη γλσζηέο κνξθέο ππεξάθηησλ εηαηξηψλ κε 



4 
 

ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. ην ίδην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. πγθεθξηκέλα, 

γίλεηαη ζχληνκε αλαθνξά ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ηηο πεξηθιείεη θαη ζηε 

θνξνινγηθή ηνπο αληηκεηψπηζε. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην πεξηέρεη ηε ζχλδεζε ησλ offshore εηαηξηψλ κε ηε 

δηαθζνξά θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ θνξναπνθπγή, ηε θνξνδηαθπγή θαη ην μέπιπκα 

καχξνπ ρξήκαηνο. ε πξψηε θάζε, παξνπζηάδνληαη ν ξφινο ησλ θνξνινγηθψλ 

πνιηηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηε θνξνδηαθπγή, νη ζπκβάζεηο απνθπγήο δηπιήο 

θνξνινγίαο κεηαμχ θξαηψλ θαη νη ηξηγσληθέο ζπλαιιαγέο σο κέζν θνξναπνθπγήο 

πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ. Σν θνκκάηη απηφ νινθιεξψλεηαη κε ην παξάδεηγκα 

θνξναπνθπγήο ηεο ΗΚΔΑ θαη ησλ δηάθνξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί γηα λα ηελ πεηχρεη. Καηά δεχηεξε θάζε, γίλεηαη αλαθνξά ζην θξίζηκν 

ζέκα ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ππεξάθηησλ 

δξαζηεξηνηήησλ.Αλαιπηηθφηεξα, παξαηίζεληαη ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο μεπιχκαηνο 

«βξψκηθνπ» ρξήκαηνο θαη ηα είδε εηαηξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηή θαζψο 

επίζεο θαη κε ην παξάδεηγκα ηεο ηξάπεδαο BCCI, πνπ έκεηλε γλσζηή ζηελ ηζηνξία σο 

ε ηξάπεδα πνπ μέπιελε ρξήκα. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε κηα ζχληνκε 

πεξηγξαθή ησλ νξγαλσκέλσλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο κέζσ offshore δξαζηεξηνηήησλ. 

Σν πέκπην θεθάιαην έρεη σο ζέκα ηηο πξφζθαηεο δηαξξνέο εκπηζηεπηηθψλ 

εγγξάθσλ, πνπ αθνξνχλ ηελ χπαξμε θαη ρξήζε ππεξάθηησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ 

επηθαλή θπξίσο πξφζσπα. ηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα θάλεη κηα ζχληνκε 

αλαθνξά ζην πσο απηέο νη δηαξξνέο έρνπλ επεξεάζεη ησλ θφζκν ησλ offshore, ηνπο 

άκεζα εκπιεθφκελνπο, αιιά θαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη απφ θξάηε θαη 

δηεζλείο νξγαληζκνχο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ππεξάθηηεο δηθαηνδνζίεο. Σέινο, ην έθην θεθάιαην πεξηιακβάλεη  

θπξίσο ζπκπεξάζκαηα, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εξγαζία, θαη πξνηάζεηο γηα 

κειινληηθή έξεπλα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

 

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Οη ππεξάθηηεο εηαηξίεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο, θαηέρνπλ 

πνιχ ζεκαληηθή ζέζε ζηε ζεζκηθή δνκή ησλ δηεζλψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ 

θαη αζθνχλ κηα ζπλερψο απμαλφκελε θαη δπλακηθή επίδξαζε ζηηο αγνξέο απηέο, 

θαζψο ε παγθνζκηνπνίεζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλερίδεηαη κε 

γξήγνξνπο ξπζκνχο. Σα ππεξάθηηα νηθνλνκηθά θέληξα θαη νη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα γηα πνηθίινπο ιφγνπο. Σν 

επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο φκσο βξίζθεηαη ζηε θνξνδηαθπγή, ηελ θνξναπνθπγή, 

ηελ ππεξηηκνιφγεζε, ην μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο θαη άιισλ παξφκνησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο ππεξάθηηεο νηθνλνκίεο θαη απνηεινχλ 

πεγή πξνβιεκαηηζκνχ θαη αληηπαξάζεζεο αλάκεζα ζε εηδηθνχο. Οηθνλνκνιφγνη, 

λνκηθνί, δεκνζηνγξάθνη αθφκα θαη πνιηηηθνί ,κέζα απφ έξεπλεο θαη άξζξα ηνπο, 

έρνπλ αζρνιεζεί κε ηηο ππεξάθηηεο νηθνλνκίεο ζε κηα πξνζπάζεηα λα ξίμνπλ 

πεξηζζφηεξν θσο ζε έλα πνιχπινθν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα πνπ βξίζθεηαη ζπλερψο 

ζηελ  επηθαηξφηεηα. 

Οη Dufey θαη Bartram (1997), ζε έξεπλα ηνπο, παξέρνπλ κηα αλαιπηηθή 

επηζθφπεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ ππεξάθηησλ νηθνλνκηθψλ θέληξσλ, παξαζέηνληαο 

ηφζν ηελ εμέιημή ηνπο φζν θαη ηε κειινληηθή ηνπο ζέζε ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ 

πιαίζην. Πξνζπαζνχλ λα επηθεληξσζνχλ ζε επηδξάζεηο θαη παξάγνληεο πέξα απφ ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο θνξνινγίαο, πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηηο εμσρψξηεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη επίθεληξν ζρεδφλ φισλ ησλ εξεπλψλ. Πξψηνλ, γηα ηελ αλάιπζε 

ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ δχν δηαζηάζεηο  δπλακηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη  

κε ην θαηλφκελν. Αλαθέξνπλ φηη ππάξρεη αληαγσληζκφο ηφζν κεηαμχ εμσρψξησλ θαη 

εγρψξησλ νηθνλνκηψλ φζν θαη αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ εμσρψξησλ. 

Γεχηεξνλ, ππνζηεξίδνπλ φηη ην ππεξάθηην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα βαζίδεηαη ζε κηα 

ηξηζδηάζηαηε δνκή κεηαμχ ησλ εγρψξησλ, ησλ παξαδνζηαθψλ μέλσλ θαη ησλ 

«εμσρψξησλ» αγνξψλ ζε φηη αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δηακεζνιαβήζεηο αιιά 

θαη ηηο αγνξέο θηλεηψλ αμηψλ. Καηά ηελ γλψκε ηνπο, απηή ε δνκή απνηειεί ηε βάζε 

γηα ηηο ηάζεηο ζηηο δηεζλείο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

απμαλφκελε παγθνζκηνπνίεζε. 
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O Sharman (2010), ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα ππεξάθηηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θέληξα θαη 

επηθεληξψλεηαη ζηε ζπκβνιή απηψλ ζηελ απμαλφκελε αζάθεηα θαη ακθηινγία πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο νηθνλνκίεο απηέο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη φηη παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα δίλνληαη δηακεηξηθά αληίζεηεο αιιά παξάιιεια λφκηκεο απαληήζεηο 

ζηελ ίδηα εξψηεζε απφ δηαθνξεηηθά κέξε. Σφζν ηα θπζηθά αιιά θαη ηα λνκηθά 

πξφζσπα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εμσρψξηεο ππεξεζίεο απνιακβάλνπλ ηαπηφρξνλα 

ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηελ απειεπζέξσζε απφ νπνηεζδήπνηε 

ππνρξεψζεηο, ην δαλεηζκφ ρσξίο αλάιεςε ρξένπο ,ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζίαζε θαη 

κε θεξδψλ, ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ εγρψξηνπ θεθαιαίνπ σο μέλεο επελδχζεηο 

θ.α. Γη απηφλ, φια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρνληαη ζηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξάθηησλ 

εηαηξηψλ ηείλνπλ λα ππνβαζκίδνπλ ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Υξεζηκνπνηψληαο έκκεζεο ηερληθέο δηαθπβέξλεζεο, ηα πνιπεζληθά 

δίθηπα θαλνληζηηθψλ θνξέσλ έρνπλ θαηαθέξεη λα απινπνηήζνπλ ηε ιεγφκελε 

ππεξάθηηα νηθνλνκία κε αλάκεηθηα απνηειέζκαηα. 

Ο Hines (1997), θάλνληαο κηα εηζαγσγή ζηε δηεζλή θνξνιφγεζε θαη ηηο 

πνιπεζληθέο δξαζηεξηφηεηεο, παξαζέηεη φηη νη δηάθνξεο κέζνδνη γηα απνθπγή ηεο 

θνξνινγίαο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο νη πνιπεζληθέο εηαηξίεο απμάλνπλ ηηο 

πηζαλφηεηεο νη μέλεο άκεζεο  επελδχζεηο λα ζηξέθνληαη ζε πεξηνρέο κε ρακεινχο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ κεηαθνξά θνξνινγηθψλ θεξδψλ 

απφ πεξηνρέο κε πςειή θνξνιφγεζε, απμάλνληαο έηζη ηε ρξήζε ησλ θνξνινγηθψλ 

παξαδείζσλ θαη ησλ εμσρψξησλ δξαζηεξηνηήησλ. Σνλίδεη φηη ε ππφζεζε φηη νη 

θνξνινγηθέο πνιηηηθέο ησλ εηαηξηψλ έρνπλ ακειεηέα επηξξνή έρεη ηεζεί ππφ 

εθηεηακέλε έξεπλα  θαη ηα απνηειέζκαηα αιιάδνπλ ηα δεδνκέλα. Ζ θνξνινγία 

επεξεάδεη άκεζα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

δαλεηζκφ, ηελ ηηκνιφγεζε, ηα δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο θαη ηηο πιεξσκέο 

κεξηζκάησλ, θαζψο επίζεο θαη ηηο απνδφζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

δεκηνπξγψληαο ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ρξήζε ησλ ιεγφκελσλ 

θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ κέζσ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ. 

Δπηθεληξσκέλνη ζηελ ξαγδαία αλάπηπμε ησλ θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ, νη 

Hines θαη Dharmapala (2009) ζε έξεπλα ηνπο, θάλνπλ κηα πξνζπάζεηα αλάιπζεο ηνπ 

πνηεο ρψξεο γίλνληαη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη θαη κεηαηξέπνληαη ζε εμσρψξηα 

νηθνλνκηθά θέληξα. Τπνζηεξίδνπλ φηη πεξίπνπ ην 15% ησλ ρσξψλ είλαη θνξνινγηθνί 

παξάδεηζνη. Απηέο νη ρψξεο ηείλνπλ λα είλαη κηθξέο θαη εχπνξεο, ελψ κηα πνιχ 
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δπλαηή εκπεηξηθή πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεη φηη ρψξεο κε ηζρπξέο θαη θαιέο 

θπβεξλήζεηο  έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα γίλνπλ παξάδεηζνη θνξνινγίαο. Γηα 

παξάδεηγκα, γηα κηα ζπλεζηζκέλε ρψξα κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν ηνπ ελφο 

εθαηνκκπξίνπ, ε πηζαλφηεηα λα κεηαηξαπεί ζε θνξνινγηθφ παξάδεηζν απμάλεηαη απφ 

26% ζε 61%, θαζψο ε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο πεξλά απφ ηα επίπεδα ηεο Βξαδηιίαο 

ζε απηά ηεο Πνξηνγαιίαο. Δπίζεο ζηνηρεία απφ εηαηξίεο ησλ ΖΠΑ ππνδεηθλχνπλ φηη 

νη ρακεινί δείθηεο θνξνιφγεζεο πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξα θίλεηξα ζε μέλεο 

επελδχζεηο πξνο ρψξεο κε θαιή δηαθπβέξλεζε ζε ζρέζε κε ρακειφηεξνπο δείθηεο 

νπνπδήπνηε αιινχ. Απηφ κπνξεί λα εμεγήζεη ην θαηλφκελν φπνπ θξάηε κε θαθή 

δηαθπβέξλεζε δελ πξνζπαζνχλ πνηέ λα κεηαηξαπνχλ ζε θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο 

θαη ππνδεηθλχεη φηη ε γθάκα ησλ εχινγσλ επηινγψλ ζηηο πνιηηηθέο θνξνιφγεζεο 

πεξηνξίδεηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο δηαθπβέξλεζεο. Σνλίδνπλ φηη κε ηελ έλλνηα θαιή 

δηαθπβέξλεζε αλαθέξνληαη ζηελ αλάιεςε επζπλψλ, ηελ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ,ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαθπβέξλεζεο, ην θξάηνπο δηθαίνπ θ.α. 

Πνηα είδε εηαηξηψλ φκσο ηείλνπλ λα αλαπηχζζνπλ επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο; Οη Desai, Foley θαη Hines (2005), 

επηθεληξσκέλνη ζε δεδνκέλα απφ αλαιχζεηο ησλ Ακεξηθάληθσλ εηαηξηψλ θαηαιήγνπλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο θαη εηαηξίεο κε αλεπηπγκέλεο 

ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο θαη πςειή ελεξγεηηθφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγαιχηεξα πνζνζηά ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη 

απφ ηνπο ιεγφκελνπο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο. πκπεξαίλνπλ επίζεο φηη 

κεγαιχηεξνη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν γηα ηελ 

επαλαηνπνζέηεζε θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο, ελψ κηθξφηεξεο ρψξεο γηα ηελ 

δηεπθφιπλζε ηεο αλαβνιήο θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ μέλα θεθάιαηα. 

Καηαιήγνπλ, φηη κε βάζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο αλάιπζεο ηνπο, κηα αχμεζε 1% 

ζηηο πσιήζεηο θαη ηηο επελδχζεηο εηαηξηψλ ζε κηα ρψξα κε θαλνληθά ή πςειά επίπεδα 

θνξνιφγεζεο ζρεηίδεηαη κε 1,5% ή 2% κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα απηέο νη εηαηξίεο λα 

αλαπηχμνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζε ρψξεο κε ρακειή ή κεδεληθή θνξνιφγεζε. 

Οη ίδηνη πξνζπαζνχλ, κέζα απφ έξεπλά ηνπο, λα απαληήζνπλ ζε έλα αθφκα 

εξψηεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ην δίιεκκα ηνπ αλ νη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη 

εθηξέπνπλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηηο ππφινηπεο θνληηλέο θπξίσο ρψξεο. 

ε αληίζεζε κε ηε γεληθή άπνςε πνπ επηθξαηεί , θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε ρψξεο κε ρακειή ή κεδεληθή θνξνιφγεζε, 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα βειηηψλνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ. 
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Οη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη έρνπλ ηξαβήμεη κεγάιε πξνζνρή, εηδηθφηεξα απφ 

φζνπο ζρεηίδνληαη κε ηε ράξαμε επηρεηξεζηαθψλ πνιηηηθψλ, θαη γη απηφλ ην ιφγν έρεη 

αλαπηπρζεί έλα κεγάιν εχξνο εξεπλψλ γηα ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο θαη ηηο 

επηπηψζεηο ηεο χπαξμεο ηνπο. Ο Dharmapala (2008), αλαθέξεη φηη νη θνξνινγηθνί 

παξάδεηζνη παξέρνπλ επθαηξίεο γηα θνξνινγηθή νξγάλσζε ζηηο πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν θαηαιήγνπλ λα δηαθζείξνπλ ηελ θνξνινγηθή 

βάζε ρσξψλ κε πςεινχο δείθηεο θνξνιφγεζεο. Ωζηφζν, ελψ νη θνξνινγηθνί 

παξάδεηζνη θηινμελνχλ έλα δπζαλάινγν θνκκάηη ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

(FDI), ε χπαξμε ηνπο δελ έρεη αλαγθαία θέξεη ζε δπζκελή ζέζε ηηο ρψξεο κε πςειή 

θνξνινγία. Κάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, νη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη κπνξνχλ 

λα βειηηψζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη λα πεξηνξίζνπλ ηελ θνξνινγηθή 

αληαγσληζηηθφηεηα. λησο, ηα εηαηξηθά θνξνινγηθά έζνδα ζε ρψξεο κε ζεκαληηθή 

εμαγσγή θεθαιαίσλ έρνπλ παξνπζηάζεη  ηζρπξή αλάπηπμε ,παξφιε ηελ ζεκαληηθή 

εθξνή άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζε ρψξεο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπ. 

ηνλ αληίπνδα ησλ παξαπάλσ απφςεσλ, νη Slemrod θαη Wilson (2009) 

αλαπηχζζνπλ ζε έξεπλα ηνπο έλα πιαίζην θνξνινγηθνχ αληαγσληζκνχ θαηά ην νπνίν 

νη ιεγφκελνη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη δξνπλ σο «παξάζηηα» ησλ εζφδσλ άιισλ 

ρσξψλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο ρξεζηκνπνηνχλ κέζα ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

κεηψζνπλ ηελ κεηαθνξά θνξνινγηθψλ εζφδσλ ζε ρψξεο κε ρακειή ε κεδεληθή 

θνξνιφγεζε. Σνλίδνπλ φηη ε κεξηθή ή νινθιεξσηηθή εμάιεηςε ησλ θνξνινγηθψλ 

παξαδείζσλ κπνξεί λα θαιπηεξεχζεη ηελ επεκεξία ησλ άιισλ ρσξψλ θαη 

ππνδεηθλχνπλ φηη ε θαηάξγεζε ελφο κηθξνχ πνζνζηνχ ησλ ζρεηηθά «κεγάισλ» 

θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ θαηάζηαζε ηφζν ζηηο άιιεο ρψξεο 

φζν θαη ζηνπο ελαπνκείλαληεο παξαδείζνπο. Σνικνχλ λα ζπκπεξάλνπλ φηη νη ρψξεο 

κε θαλνληθά θνξνινγηθά θαζεζηψηα κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζε θαιχηεξε ζέζε εάλ 

απμήζνπλ ηα πνζνζηά θνξνιφγεζεο θαη ηελ αλαγθαζηηθή ζπκκφξθσζε ψζηε λα 

νδεγεζεί ζε αχμεζε ε δήηεζε ππεξεζηψλ ησλ θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ. Έηζη ζα 

απμεζεί θαη ε ηηκή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ζα απνζαξξπλζεί ε ρξήζε ηνπο. 

ηελ ίδηα θηινζνθία, ε Radu (2012) ππνζηεξίδεη φηη νη ρψξεο κε ρακειή ε 

κεδεληθή θνξνιφγεζε απνηεινχλ πξφβιεκα, θαζψο επηδξνχλ αλεπηζχκεηα ζηα 

έζνδα θαη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ππφινηπσλ θξαηψλ πνπ ηεξνχλ θαζεζηψηα 

πςειήο θνξνινγίαο. Μεξηθά απφ ηα απνηέιεζκα απηψλ είλαη ε αχμεζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο, ηελ έλλνκε αιιά θαη παξάλνκε κεηαλάζηεπζε θεθαιαίσλ, ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αζηάζεηα θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξάθακςε ηνπ ειέγρνπ 
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νδεγνχλ ζε νηθνλνκηθέο θξίζεηο. Οη βαζηθφηεξεο επηπηψζεηο ηεο θνξναπνθπγήο 

βαζίδνληαη ζηελ έιιεηςε ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα επηηεπρζεί  

ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Έξεπλεο ησλ ρσξψλ πνπ είλαη κέιε 

ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) ην 2007, έδεημαλ 

φηη ηα θεθάιαηα πνπ ηνπνζεηήζεθαλ κέζσ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ ζε θνξνινγηθνχο 

παξαδείζνπο αγγίδνπλ ηηκέο κεηαμχ 5.000 θαη 7.000 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. 

Οη Elsayyand θαη Konrad (2011) ζε κηα πξνζπάζεηα θξηηηθήο ηνπ έξγνπ ηνπ 

ΟΟΑ, πνπ ζηνρεχεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ δπζκελψλ θνξνινγηθψλ πξαθηηθψλ, 

αλαπηχζζνπλ κηα ζεσξία πνπ αμηνινγεί κηα πνιχ ζεκαληηθή δηάζηαζε απηνχ ηνπ 

έξγνπ. Οπζηαζηηθά ππνζηεξίδνπλ φηη ν ζπλερφκελνο ραξαθηήξαο ησλ πξαθηηθψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ είλαη επηβιαβήο θαη θνζηίδεη πεξηζζφηεξν απφ κηα ηαπηφρξνλε πνιπκεξή 

πξνζέγγηζε. Ζ δηαδνρηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο  πνπ εθαξκφδνληαη 

κπνξεί αθφκα θαη λα απνηξέςεη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Γηα παξάδεηγκα ,ην 

θιείζηκν ελφο ππνζπλφινπ θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ επηθέξεη κείσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο κεηαμχ απηψλ πνπ παξακέλνπλ ελεξγνί. Έηζη, νη επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ γίλνληαη πην επηθεξδείο θαη 

κεγαιχηεξα κεξίδηα επηρεηξήζεσλ ζηξέθνληαη πξνο απηνχο, θαζηζηψληαο αδχλαηε 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπο. Καηαιήγνπλ φηη κεηψλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ παξαδείζσλ θαη 

φρη εμαιείθνληαο ηνπο φινπο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο επεκεξίαο ησλ 

ρσξψλ πνπ είλαη κέιε ηνπ νξγαληζκνχ.  

Ο Hampton (1996) επηδηψθεη κηα εηζαγσγή ζην θαηλφκελν ηνπ ππεξάθηηνπ 

ζπλδεηηθνχ θξίθνπ κεηαμχ ηεο  δηαθζνξάο, ησλ ππεξάθηησλ νηθνλνκηθψλ θέληξσλ θαη 

ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Δπηθεληξσκέλνο ζηελ ερεκχζεηα θαη ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα πνπ παξέρνπλ νη ππεξάθηηεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνλίδεη 

φηη κηα εθηελήο έξεπλα ηεο πηζαλήο ζρέζεο κεηαμχ ηεο δηαθζνξάο, ηεο δηαξξνήο 

θεθαιαίσλ θαη ησλ ππεξάθηησλ νηθνλνκηψλ είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε. Δπηζεκαίλεη 

επίζεο φηη ε ηδησηηθή ηξαπεδηθή, σο βαζηθή παξερφκελε ππεξεζία ησλ ππεξάθηησλ 

νηθνλνκηψλ, ρξεζηκνπνηεί σο κέζν ην ηξαπεδηθφ απφξξεην γηα ηελ εχθνιε 

κεηαθίλεζε θεξδψλ απφ παξάλνκεο ζπλαιιαγέο θαη ηνλίδεη φηη απηφ απνηειεί 

ζπλέξγεηα ησλ ππεξάθηησλ, ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο εθάζηνηε εγρψξηαο 

δηαθζνξάο. Ζ πξνζπάζεηα ηνπ Ο.Ο..Α θαη ηνπ FATF (Financial Action Task Force) 

γηα πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα έρεη πξνθαιέζεη αληηδξάζεηο, θαζψο πνιιέο ρψξεο 

απνθαινχλ απηέο ηηο θηλήζεηο ππνθξηηηθέο θαη ζεσξνχλ φηη νη δπηηθέο αλεπηπγκέλεο 
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εηαηξίεο ζπκβάιινπλ ζπλερψο ζηελ αλάπηπμε ησλ offshore δξαζηεξηνηήησλ. Έηζη ν 

Hampton πξνηείλεη επηπιένλ έξεπλα γηα ην θαηλφκελν θαη ηελ ξαγδαία εμέιημε ηνπ. 

To 1999, νη Hampton θαη Levi, ζε έξεπλα ηνπο, εμεηάδνπλ ηελ εμέιημε ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζρεηηθή 

αλάπηπμε ησλ εμσρψξησλ νηθνλνκηθψλ θέληξσλ, θπξίσο ζε κηθξέο πεξηνρέο φπσο ηα 

λεζηά θαη νη κηθξνπνιηηείεο ζηελ πεξηνρή ηεο Καξατβηθήο θαη αιινχ. Αλαθέξνπλ φηη 

ε θαηλνκεληθή αλάπηπμε ησλ ππεξάθηησλ νηθνλνκηψλ κπνξεί λα αλαιπζεί ζε 

δηάθνξνπο «ρψξνπο». Σξεηο απφ απηνχο απνηεινχλ ε εκπηζηεπηηθφηεηα ,νη 

ξπζκηζηηθνί θαλφλεο θαη ε πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα λα ηελ αλάιπζε ηεο αλάδεημεο ηνπ θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο γηα έλα δηεζλέο 

ζχζηεκα πνπ βνεζά ην μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο. Βαζηζκέλνη ζε απηή ηελ αλάιπζε 

είλαη αβέβαηνη γηα ην κέιινλ ησλ εμσρψξησλ νηθνλνκηθψλ θέληξσλ θαη γηα ην αλ ζα 

ζπλερίζνπλ λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν απφ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ 

απνξξήηνπ, φζν θαη απφ ηελ έιιεηςε θξηηηθήο πξνο απηά θαζψο ην πνιηηηθφ 

πεξηβάιινλ ζπλερψο κεηαιιάζζεηαη. 

Ο Sharman (2010) ζε κηα πξνζπάζεηα λα παξνπζηάζεη ηε ζεκαληηθή ζέζε ησλ 

εηαηξηψλ«βηηξίλα» ζηελ αλσλπκία θαη ην έγθιεκα ζην παγθφζκην ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα παξαζέηεη ηξεηο πεξηπηψζεηο πνπ ηέηνηεο εηαηξίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ, θαζψο θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία θαηά ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ λα ηδξχζεη ππεξάθηηεο εηαηξίεο, απνθξχπηνληαο ηελ ηαπηφηεηα ην, 

γηα ζθνπνχ έξεπλαο. Σν πξψην παξάδεηγκα ζρεηίδεηαη κε έξεπλα πνπ δηελέξγεζε 

γεξνπζηαζηήο ησλ Ζ.Π.Α γηα πεξηπηψζεηο θνξνδηαθπγήο κέζσ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ. 

ε απηή ηελ έξεπλα ν γεξνπζηαζηήο επηθεληξψλεηαη ζε δπν πξφζσπα πνπ σζνχζαλ 

ηνπο πειάηεο ηνπο ζηε δεκηνπξγία ππεξάθηησλ εηαηξηψλ ψζηε λα επσθειεζνχλ απφ 

ηελ αλσλπκία θαη λα απνθχγνπλ ηελ θνξνιφγεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. 

Δηαηξίεο θαη trusts ζρεκαηίδνληαλ ζηε Νεβάδα θαη ηε λήζν ηνπ Μαλ θαη ε κεηαθνξά 

θεθαιαίνπ γηλφηαλ κέζσ πιαζκαηηθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ κεηαμχ ησλ 

αηφκσλ θαη ησλ εηαηξηψλ.  

Σν δεχηεξν παξάδεηγκα ζρεηίδεηαη κε ηελ έξεπλα γηα δηαθζνξά θαηά ηελ 

πψιεζε νπιηθψλ ζπζηεκάησλ θφζηνπο 86 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ κεηαμχ ηεο 

BAE Systems θαη ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο. Ζ BAE Systems πιήξσλε πξνκήζεηεο 

πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ θάζε ρξφλν ζηηο θπβεξλήζεηο θξαηψλ ,κέζσ ππεξάθηησλ 

εηαηξηψλ, σο ακνηβέο γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο.  
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Σν ηξίην παξάδεηγκα αθνξά ηε ρξεζηκνπνίεζε εηαηξηψλ «βηηξίλα» θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπο απφ ηελ Gazprom γηα ηελ δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ. Καηά 

ηελ δηθή ηνπ έξεπλα, ν Sharman πξνζπάζεζε λα ηδξχζεη ππεξάθηηεο εηαηξίεο θαη λα 

αλνίμεη αλψλπκνπο ινγαξηαζκνχο απνθξχπηνληαο εληειψο ηελ ηαπηφηεηά ηνπ ψζηε 

λα εμεηάζεη θαηά πφζν ε ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ απαγφξεπζε ίδξπζεο 

αλψλπκσλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ εθαξκφδεηαη ζηελ πξάμε. Δλα 10% ησλ 

πεξηπηψζεσλ έθαλε δεθηφ ην αίηεκα γηα απφιπηε αλσλπκία. Έηζη θαηαιήγεη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ελψ ππάξρνπλ επίζεκνη λφκνη θαη θαλφλεο γηα ηε κάρε ππέξ ηεο 

δηαθάλεηαο, ε εθαξκνγή ηνπο είλαη αβέβαηε. 

Ο Christensen (2006) εξεπλψληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θνξνινγηθψλ 

παξαδείζσλ ζηε παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά θαη ηνλ ξφιν ηνπο ζηηο 

πξαθηηθέο ηεο δηαθζνξάο πξνζπαζεί λα ηνλίζεη ηελ αλάγθε γηα αιιαγή πξνζέγγηζεο 

ζην δηάινγν γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνλ εκθαλή  ξφιν πνπ θαηέρνπλ νη θνξνινγηθνί 

παξάδεηζνη ζε απηή. Γίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ δπλαηφηεηα ησλ εμσρψξησλ 

δξαζηεξηνηήησλ λα παξέρνπλ αδηαθαλείο θαη πνιπζχλζεηεο πξαθηηθέο κέζσ ησλ 

νπνίσλ παξάλνκα ρξεκαηηθά πνζά δηνρεηεχνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

απνθξχπηνληαη νη πεγέο πξνέιεπζεο ηνπο θαη αλαθέξεη ηελ ζεκαληηθή  έιιεηςε 

ζηνηρείσλ γηα εθηελή έξεπλα . Δλ ζπληνκία αλαθέξεη βαζηθέο επηπηψζεηο ησλ offshore 

δξαζηεξηνηήησλ, μεθηλψληαο απφ ηα νθέιε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο πνπ πξνζθέξνπλ. 

Οη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη δεκηνπξγνχλ έλα απνηειεζκαηηθφ εκπφδην ζηηο έξεπλεο 

θαη δηεπθνιχλνπλ ην μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο απφ έλα επξχ θάζκα εγθιεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. πλερίδεη,αλαθέξνληαο φηη νη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη ελζαξξχλνπλ 

ηελ θπγή θεθαιαίσλ, επηδεηλψλνπλ νηθνλνκηθέο θξίζεηο, επηβξαδχλνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη απμάλνπλ ηελ αλεξγία, κέζσ ηεο θνξνδηαθπγήο. 

πγθεθξηκέλα ζεσξεί ηελ θνξνδηαθπγή ηελ πςειφηεξε κνξθή δηαθζνξάο, γηαηί 

ζηεξεί απφ ηελ θνηλσλία ηνπο λφκηκνπο δεκφζηνπο πφξνπο πνπ δηθαηνχηαη.   

πκπεξαίλεη φηη ππάξρνπλ απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηεο 

αδηαθάλεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ, θπξίσο κέζσ κηαο παγθφζκηαο θνηλήο 

πξνζπάζεηαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζή ηεο, αιιά ππεξηζρχεη ε έιιεηςε επαξθήο 

πνιηηηθήο βνχιεζεο γηα δξάζε. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη φηη ηφζν νη Ζ.Π.Α φζν θαη ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην απνηεινχλ βαζηθά παξαδείγκαηα ηεο έιιεηςεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

βνχιεζεο αλάκεζα ζηηο ρψξεο κέιε ηνπ Ο.Ο..Α ιφγσ ζπκθεξφλησλ. 

ε αληίζεζε κε ηηο παξαπάλσ απφςεηο έξρνληαη έξεπλεο ησλ ακεξηθάληθσλ 

θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ, ηνπ FATF αιιά θαη ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, 
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πνπ ηζρπξίδνληαη φηη νη ρψξεο κε θαζεζηψηα ρακειήο θνξνιφγεζεο δελ απνηεινχλ 

παξάδεηζν γηα μέπιπκα ρξήκαηνο απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Ο Daniel Mitchell 

(2003) θάλεη αλαθνξά ζε απηέο ηηο έξεπλεο γηα λα ηνλίζεη ηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη 

γηα ηελ ππνλφκεπζε ηεο θήκεο απηψλ ησλ ρσξψλ ψζηε λα κεησζεί ν θνξνινγηθφο 

αληαγσληζκφο. πλερίδεη παξαζέηνληαο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο εγθιεκαηίεο δελ ζα 

ρξεζηκνπνηνχζαλ θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο γηα ηα ρξήκαηα πνπ δηαρεηξίδνληαη. Γηα 

παξάδεηγκα, ηα ρξήκαηα ζε πξαθηηθφ επίπεδν ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ήδε ζε έλα 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα γηα λα γίλεη ε κεηαθνξά ηνπο ζε εμσρψξηεο εηαηξίεο, άξα 

ην μέπιπκα έρεη ήδε γίλεη. Δπίζεο, αληηκεησπίδνπλ επηπιένλ ξίζθν βγάδνληαο  

ρξήκαηα εθηφο ζπλφξσλ θαη επαλαθέξνληάο ηα εληφο ζπλφξσλ φηαλ απηά είλαη 

αλαγθαία, θαζψο απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα εληνπηζκνχ. Δπηπιένλ αλαθέξεη φηη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, νη ηξνκνθξάηεο δελ ελδηαθέξνληαη γηα ρακειή 

θνξνιφγεζε ή πξνζηαζία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ επεηδή ππνθηλνχληαη απφ ην 

κίζνο. 

 ζν αλαθνξά ηελ παγθφζκηα ζπλεξγαζία γηα ηελ εμάιεηςε ηεο αδηαθάλεηαο 

ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ εγθιήκαηνο, ηζρπξίδεηαη φηη ην 

ηξαπεδηθφ απφξξεην δελ απνηειεί εκπφδην γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ. Οη 

θπβεξλήζεηο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε απφξξεηα δεδνκέλα θαη κπνξνχλ 

λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα έξεπλαο. Ωζηφζν, ζπλνςίδνληαο δελ 

παξαιείπεη λα αλαθέξεη φηη ην μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο είλαη εμ νξηζκνχ δχζθνιν 

λα αλαιπζεί θαη φιεο νη πξνζπάζεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα βαζίδνληαη ζε ππνζέζεηο. 

Ο Rawlings (2005) εζηηάδεη ηελ έξεπλά ηνπ ζηηο ζπλέπεηεο πνπ επέθεξαλ νη 

πξνζπάζεηεο παγθφζκησλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ λνκνζέηεζε ησλ ππεξάθηησλ 

νηθνλνκηθψλ θέληξσλ (ΟFCs) ζηηο επηρεηξεκαηηθέο απνδφζεηο, ηε βησζηκφηεηα θαη 

ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα απηψλ. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ηέηνηεο νηθνλνκίεο έρνπλ 

ελζαξξπλζεί αιιά θαη πηεζηεί απφ πνιπκεξείο νξγαληζκνχο θαη ζεζκνχο λα αλ 

αληαιιάμνπλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ παξάλνκα θαη κε θνξνινγηθά ζέκαηα. 

Αλαθέξνπλ φηη έξεπλεο  ππνδεηθλχνπλ φηη απηέο νη πξνζπάζεηεο  επέθεξαλ ζπλαίξεζε 

θαη αλαδηνξγάλσζε ζηα θνξπθαία ππεξάθηηα νηθνλνκηθά θέληξα, αιιά ην επξχ 

πειαηνιφγην ηνπο θαη ε πξφζβαζε ηνπο ζε θαηαμησκέλεο αγνξέο παγθφζκησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζπλερίδνπλ λα ηηο θαζηζηνχλ ειθπζηηθέο. Πην 

ζνβαξά ήηαλ  ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο κηθξφηεξεο θαη ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο 

πνπ ειθχνπλ ππεξάθηηεο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη 

αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζην λα δηαηεξήζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ 
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παγθφζκηα αγνξά. ια ηα παξαπάλσ ππνδειψλνπλ φηη ε παγθφζκηα πξνζπάζεηα γηα 

έιεγρν ησλ ππεξάθηησλ νηθνλνκηψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο έρνπλ άληζεο 

ζπλέπεηεο κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ν θνξνινγηθφο αληαγσληζκφο ζε αληίζεζε κε 

ηελ αξρηθή πξφζεζε πνπ ήηαλ ε κείσζε απηνχ. Έηζη ζπκπεξαίλεη φηη ζα πξέπεη λα 

απνζαθεληζηεί  αλ ν θνξνινγηθφο αληαγσληζκφο ζπκβάιεη ή εμαιείθεη ηηο αληζφηεηεο 

θαη αληηθάζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο αλνκνηφκνξθεο αλάπηπμεο πνπ 

παξάγεηαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα ,έηζη ψζηε νη πνιπκεξείο πνιηηηθέο λα είλαη 

απνηειεζκαηηθέο. 

Οη Sikka θαη Willmott (2010) πξνζπαζνχλ λα ξίμνπλ θσο ζε έλα ηδηαίηεξα 

πνιχπινθν θαη ζεκαληηθφ ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο, 

ηηο ππεξάθηηεο εηαηξίεο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ. Ζ ηηκνιφγεζε ησλ 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ δελ είλαη απιά κηα ινγηζηηθή ηερληθή πνπ βνεζά λα 

ηνπνζεηεζνχλ ηα θφζηε αλάκεζα ζηα δηάθνξα ηκήκαηα θαη ηηο ζπγαηξηθέο 

πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ. Δίλαη έλα κέζν πνπ παξέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηε 

δπλαηφηεηα θνξναπνθπγήο θαη δηεπθνιχλεη ηε θπγή θεθαιαίσλ. Κάπνηνη εηδηθνί 

αλαθέξνληαη ζην ιεγφκελν transfer pricing σο ην πην απαηηεηηθφ ζέκα πνπ έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ. Αλ θαη κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο λα απνθχγνπλ ηε δηπιή 

θνξνιφγεζε ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ 

γίλεηαη θαηάρξεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη.  

Οη ζπγγξαθείο, εζηηάδνληαο  ζηα δεδνκέλα θαη ηε θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, παξαζέηνπλ δηάθνξα παξαδείγκαηα ηερληθψλ θαη 

ελζαξξχλνπλ κηα πην θξηηηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζε κηα πην 

ππεχζπλε αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Σνλίδνπλ φηη ν θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ 

κεηαβίβαζεο ζε ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο πξνζεγγίδεηαη ρσξίο θακία ζθέςε γηα ην 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ηνπο πεξηερφκελν θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα κεηαθέξνπλ 

πινχην κέζσ θνξναπνθπγήο. Σέινο, ζπκπεξαίλνπλ φηη θαζψο νη εηαηξίεο ζπλερψο 

ζρεδηάδνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο ψζηε λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ δηαθνξνπνηεκέλε 

θνξνιφγεζε ζε πνηθίιεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, ε ηηκνιφγεζε ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ηνπο μεπεξλά ηα φξηα ηεο θνξναπνθπγήο θαη πεξλά ζηελ θνξνδηαθπγή. 

ηηο 3 Απξηιίνπ 2016 ήξζαλ ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο δξαζηεξηφηεηεο απφ 

214.000 ππεξάθηηεο εηαηξίεο κέζσ ησλ ιεγφκελσλ Panama Papers.Ζ δηαξξνή απηψλ 

ησλ πιεξνθνξηψλ μεθίλεζε κηα λέα, πην εληαηηθή έξεπλα γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

δηεμάγνληαη ζηα ππεξάθηηα νηθνλνκηθά θέληξα θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηε 

θνξνδηαθπγή θαη ην μέπιπκα παξάλνκσλ εζφδσλ. ε έξεπλα γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο 
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δηαξξνήο, νη Donovan, Wanger θαη Zueme (2016) παξαζέηνπλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ 

εηαηξίεο κε ζπγαηξηθέο ζηνλ Παλακά, ηηο Βξεηαληθέο Παξζέλνπο Νήζνπο, ηηο 

Μπαράκεο θαη ηηο ευρέιιεο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 90% ησλ 

θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζθάλδαιν, γηα λα θαηαιήμνπλ φηη νη 

εηαηξίεο απηέο αληηκεηψπηζαλ κηα κέζε πηψζε ηνπ πνζνζηνχ 0,5%-0,6% ζηελ 

εηαηξηθή ηνπο αμία. Δπίζεο εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ρψξεο πνπ πςειά 

πθηζηάκελα θπβεξλεηηθά πξφζσπα θέξνληαη λα είλαη κπιεγκέλα θαη αλαθέξνληαη 

νλνκαζηηθά ζηα ζηνηρεία ησλ Panama Papers,αληηκεηψπηζαλ παξφκνηα πηψζε ζηελ 

αμία ηνπο. Γεληθά, νη εθηηκήζεηο αλαθέξνπλ φηη νη επελδπηέο αληηιακβάλνληαη ηελ 

δηαξξνή σο κέζν θαηαζηξνθήο κέξνπο ηεο αμίαο πνπ πεγάδεη απφ ππεξάθηηεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Κάλνληαο θξηηηθή νη ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ φηη νη επηπηψζεηο ηεο 

δηαξξνήο ησλ ζηνηρείσλ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ηφζν ζεηηθέο φζν θαη αξλεηηθέο θαη 

βαζίδνληαη θαζαξά ζην πφζν δπζθνιφηεξε ζα γίλεη ε ρξήζε ησλ ππεξάθηησλ 

δξαζηεξηνηήησλ γηα απνθπγή θνξνιφγεζεο, σο κέζν απφθξπςεο ρξεκάησλ γηα 

δσξνδνθίεο θαη λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Ο Esoimeme (2016), επηθεληξψλεη ηελ έξεπλα ηνπ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, απηνχ ηεο δηαρείξηζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη πσο 

ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα Panama Papers έδεημαλ ηελ εππάζεηα ησλ 

ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ ζηε λνκηκνπνίεζε παξάλνκσλ εζφδσλ. Δλψ νη πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο εζηηάδνληαη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε θνξνδηαθπγή θαη ην 

μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο κέζσ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ, εδψ επηθεληξψλεηαη ζε 

πξνγξάκκαηα θαηά ηηο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ πνπ νη ηξάπεδεο ζα έπξεπε λα 

εθαξκφζνπλ ψζηε λα πεξηνξίζνπλ ηα θαηλφκελα απηά θαηά ηε δηαρείξηζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Σνλίδεη φηη ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή είλαη ην θιεηδί γηα 

λα θαηαξξηθζεί ην πέπιν ηεο κπζηηθφηεηαο κηα γηα πάληα θαη λα εμαιεηθζεί ε 

θνξνδηαθπγή. ε αληίζεζε κε ηε δεκηνπξγία λέσλ λφκσλ νη πξνζπάζεηεο πξέπεη λα 

επηθεληξσζνχλ ζηελ απφιπηε εθαξκνγή ησλ ήδε ππαξρφλησλ θαη ζηε πξνψζεζε κηαο 

βειηησκέλεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα θνξνιφγεζεο θαη νηθνλνκηθψλ 

εγθιεκάησλ. 

 

πλνςίδνληαο, είλαη θαλεξφ φηη νη έξεπλεο θαη κειέηεο πνπ επηθεληξψλνληαη 

ζηηο ππεξάθηηεο δηθαηνδνζίεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε απηέο, 

πξνζπαζνχλ λα ξίμνπλ θσο ζην πεξίπινθν απηφ θνκκάηη ηεο νηθνλνκίαο, λα δψζνπλ 
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απαληήζεηο ζε ζνβαξά δεηήκαηα, λα δπγίζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηά ηνπ, λα ηνλίζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηνπ θαη λα πξνβιεκαηίζνπλ. ε θακία 

πεξίπησζε φκσο ε έθηαζε ησλ εξεπλψλ απηψλ δελ αληηθαηνπηξίδεη ηνλ απμαλφκελν 

κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο ππεξάθηην θφζκν. Ζ κπζηηθφηεηα πνπ ηνλ πεξηβάιεη θαζηζηά 

αδχλαηε ηελ ζπιινγή ησλ θαηάιιεισλ πιεξνθνξηψλ γηα επαξθή έξεπλα θαη θάζε 

επηπιένλ πξνζπάζεηα, γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε, ζεσξείηαη απαξαίηεηε θαη 

θαζνξηζηηθή. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
Ο

 

ΤΠΔΡΑΚΣΙΔ ΔΣΑΙΡΙΔ 

 

3.1 Δλλνηνινγηθόο Πξνζδηνξηζκόο 

Ζ έλλνηα ηεο offshore εηαηξίαο ζηα ειιεληθά απνδίδεηαη κε δηάθνξνπο φξνπο φπσο 

ππεξάθηηα, εμσρψξηα θαη ππεξπφληηα, σζηφζν ν ραξαθηεξηζκφο απηφο δελ 

ζπκπεξηιακβάλεη ηηο εηαηξίεο κε έδξα επεηξσηηθέο ρψξεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο 

θνξνινγηθή παξάδεηζνη. Δίλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα δνζεί έλαο ζπλνπηηθφο νξηζκφο 

γηα ηελ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε κηαο ηέηνηαο εηαηξίαο. Ζ ππεξάθηηα εηαηξία απνηειεί 

λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο παίξλεη ηε κνξθή 

εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ). Απνηειεί νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ 

δεκηνπξγείηαη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, ζπλήζσο βξαρππξφζεζκν, θαη δελ 

βαζίδεηαη ζηε γεληθά παξαδεθηή αξρή ηεο ζπλερνχο δξαζηεξηφηεηαο. 

Δπίζεο, ε ππεξάθηηα εηαηξία δηαθέξεη απφ άιιεο αιινδαπέο εηαηξίεο (on shore 

companies) ζε δχν ζεκεία. Σν πξψην είλαη ε εμ νξηζκνχ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηφπνπ 

ίδξπζεο θαη ηνπ ηφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο θαη ην δεχηεξν έγθεηηαη ζηελ επηινγή 

ηνπ δηθαίνπ θξάηνπο ηδξχζεσο πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο θνξνινγηθφο παξάδεηζνο 

(Λενληάξεο, 2014). 

ηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε λφκν (Ν.3091/2002,άξζξν 5,παξ.7) δίλεηαη ν 

αθφινπζνο νξηζκφο γηα ηελ ππεξάθηηα εηαηξία «σο εμσρψξηα εηαηξία ελλνείηαη ε 

εηαηξία πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ζε αιινδαπή ρψξα θαη κε βάζε ηε λνκνζεζία ηεο 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε άιιεο ρψξεο θαη απνιακβάλεη ηδηαίηεξα επλντθήο  θνξνινγηθήο 

κεηαρείξηζεο». Με βάζε απηφ ηνλ νξηζκφ ηα θξηηήξηα γηα λα ζεσξεζεί κηα εηαηξία 

εμσρψξηα είλαη ηα επφκελα: 

 Οη ππεξάθηηεο εηαηξίεο πξέπεη λα ζπζηήλνληαη κε βάζε ηνπο θαλνληζκνχο θαη 

ηνπο λφκνπο ησλ δηθαηνδνζηψλ ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ. 

 Οη ππεξάθηηεο εηαηξίεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή έδξα ηνπο ζε κηα απφ 

ηηο ρψξεο «θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο». 

 ιεο νη εξγαζίεο/δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππεξάθηησλ πξέπεη λα εθηεινχληαη 

απνθιεηζηηθά εθηφο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη επνκέλσο φια ηα 

εηζνδήκαηα ηνπο λα πξνέξρνληαη κφλν απφ εξγαζίεο ηνπο ζην εμσηεξηθφ. 
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 Απαγνξεχεηαη ξεηά ζηηο εμσρψξηεο εηαηξίεο λα πξνζθέξνπλ πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο κέζα ζηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, ηφζν ζε κφληκνπο 

θαηνίθνπο, φζν θαη ζε αιινδαπνχο, αιιά ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

δηνηθνχληαη θαη λα έρνπλ κφληκε εγθαηάζηαζε ζηηο παξαπάλσ ρψξεο (Shiwei, 

2004). 

 

3.2 ύζηαζε κηαο Τπεξάθηηαο Δηαηξίαο 

Γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο ππεξάθηηαο εηαηξίαο απαηηείηαη νη ηδξπηέο λα ζπληάμνπλ θαη 

λα ππνγξάςνπλ ηδησηηθφ ηδξπηηθφ έγγξαθν κε ην νπνίν γίλεηαη ε εγγξαθή ζην κεηξψν 

ηεο εθάζηνηε ρψξαο. Σν έγγξαθν απηφ βεβαηψλεη ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξίαο θαη 

πεξηιακβάλεη ζηνηρεία απαξαίηεηα φπσο ε επσλπκία, ν ηχπνο ησλ κεηνρψλ, ν ζθνπφο 

ίδξπζεο, νη ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο, ην αξρηθφ θεθάιαην θ.α. Δπίζεο απαηηνχκελα 

έγγξαθα είλαη ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ηεο εηαηξίαο κε ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

αιιά θαη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ. ηεο εηαηξίαο. Ζ δηαδηθαζία ηεο 

ζχζηαζεο είλαη απιή θαη γξήγνξε και τθ δηαδηθαζία ηεο ίδξπζεο αλαιακβάλνπλ 

ζπλήζσο εμεηδηθεπκέλνη λνκηθνί ή επηρεηξεκαηηθνί ζχκβνπινη. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο ρξεηάδεηαη ζπκβνιαηνγξαθηθή ζεψξεζε ή θαη ζχζηαζε ηνπ εγγξάθνπ 

θαη εμαξηάηαη απφ ηελ ρψξα ίδξπζεο ηεο ππεξάθηηαο εηαηξίαο. 

Οη πεξηζζφηεξεο ππεξάθηηεο εηαηξείεο κπνξνχλ λα ηδξπζνχλ κε έλα κφλν 

κέηνρν. Ζ λνκνζεζία νξηζκέλσλ ρσξψλ φκσο νξίδεη, φηη ν ειάρηζηνο επηηξεπηφο 

αξηζκφο κεηφρσλ είλαη δπν. ζν αλαθνξά ην κεηνρηθφ θεθάιαην νη πεξηζζφηεξεο 

λνκνζεζίεο θξαηψλ πξνέιεπζεο ππεξάθηησλ εηαηξεηψλ νξίδνπλ, σο απαηηνχκελν 

θεθάιαην γηα ηελ ίδξπζε ησλ εηαηξεηψλ ηνπο έλα πνιχ κηθξφ πνζφ. Σν εηαηξηθφ 

θεθάιαην δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη θαηαβιεκέλν ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ θαη 

δελ απαηηείηαη λα πηζηνπνηεζεί ε θαηαβνιή ηνπ απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο ησλ θξαηψλ 

πξνέιεπζεο. Δπίζεο πνιιέο λνκνζεζίεο επηηξέπνπλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ 

εηαηξεηψλ λα είλαη θαηαβιεκέλν αθφκε θαη ζε είδνο ή ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην 

εγρψξην. Ζ έθδνζε κεηνρψλ δελ είλαη απαξαίηεηε, νχηε έρεη θάπνηα επίδξαζε ζηεο 

λνκηκφηεηα ηεο εηαηξείαο.  

Οη εξγαζίεο ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ δηεπζχλνληαη απφ ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην απηψλ. Οξηζκέλεο λνκνζεζίεο επηηξέπνπλ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην λα 

απαξηίδεηαη απφ έλα κφλν δηεπζπληή. ηηο πεξηζζφηεξεο φκσο πεξηπηψζεηο ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ ηξία κέιε (offshoregreece.eu). 
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3.3 Φνξνινγηθνί Παξάδεηζνη θαη Γηεζλή Τπεξάθηηα Οηθνλνκηθά 

Κέληξα (IOFC)  

Δίλαη αδχλαην θαλείο λα δψζεη επαθξηβή θαη νινθιεξσκέλν νξηζκφ ζρεηηθά κε ην ηη 

απνηειεί Γηεζλέο Τπεξάθηην Υξεκαηννηθνλνκηθφ Κέληξν. Σν αλ κηα ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο Γηεζλέο Τπεξάθηην Υξεκαηννηθνλνκηθφ Κέληξν, 

απηφ είλαη ζέκα πνιιψλ παξακέηξσλ. Δλψ πνιιέο ρψξεο, εηδηθά απηέο πνπ 

ζεσξνχληαη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη, παξέρνπλ επξεία θιίκαθα θνξνινγηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ψζηε επαγγεικαηίεο θαη ζχκβνπινη πάλσ ζε ζέκαηα θνξνινγίαο λα 

ηηο ζεσξνχλ Γηεζλή Τπεξάθηηα Οηθνλνκηθά Κέληξα, ππάξρνπλ θαη άιιεο πεξηνρέο 

πνπ έρνπλ πνιχ ιηγφηεξα εθκεηαιιεχζηκα ραξαθηεξηζηηθά πάλσ ζε ζέκαηα 

παγθφζκηαο θνξνινγηθήο νξγάλσζεο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη δηαθσλία ζρεηηθά κε 

ην αλ απηέο ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη IOFC. Πνιιά Γηεζλή Τπεξάθηηα Οηθνλνκηθά 

Κέληξα κπνξεί δηθαησκαηηθά λα πεξηγξάθνληαη σο θνξνινγηθνί παξάδεηζνη ιφγσ ηνπ 

εμαηξεηηθά ρακεινχ θφξνπ πνπ επηβάιιεηαη ζην εηζφδεκα. Σέηνηνη θνξνινγηθνί 

παξάδεηζνη είλαη ζπλήζσο πνιχ κηθξέο ρψξεο πνπ εζθεκκέλα έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα 

πεξηβάιινλ ρσξίο θακία θνξνινγία, έηζη ψζηε λα ελζαξξχλνπλ ηε ρξήζε ηεο 

πεξηνρήο απηήο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ παγθφζκησλ ζπλαιιαγψλ. Παξφια απηά, 

πνιιά Γηεζλή Τπεξάθηηα Οηθνλνκηθά Κέληξα είλαη θαη κεγάια εκπνξηθά θέληξα κε 

πςειά επίπεδα θνξνινγίαο θαη κε εμειηγκέλα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα (Γνπβήο, 

2008). 

Σα παξαπάλσ Γηεζλή Τπεξάθηηα Οηθνλνκηθά Κέληξα θαηέρνπλ ηδηφκνξθα 

λνκηθά θαη θνξνινγηθά ζπζηήκαηα πνπ ηνπο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε παγθφζκηα θνξνινγηθά πξνγξάκκαηα παξά ηα πςειά επίπεδα 

εζσηεξηθήο θνξνινγίαο. Έλα απφ ηα πην γλσζηά παξαδείγκαηα απηψλ ησλ θέληξσλ 

είλαη ε Διβεηία, πνπ έρεη θαηαθέξεη λα γίλεη ην πην γλσζηφ ππεξάθηην νηθνλνκηθφ 

θέληξν ιφγσ ηεο αλσλπκίαο θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη 

ζηνπο ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο ππεξεζηψλ. 

Ο νξηζκφο ησλ Τπεξάθηησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Κέληξσλ θαη ησλ 

θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ  έρεη απνδεηρζεί πξνβιεκαηηθφο ζην παξειζφλ, θαη ν φξνο 

«εμσρψξηνο» κπνξεί λα ζεσξεζεί ππνθεηκεληθφο ζηα κάηηα ηνπ θάζε ρξήζηε (Doggart 

2002, Orlov, 2004).Ο φξνο «θνξνινγηθφο παξάδεηζνο» κπνξεί ίζσο λα πξνζδηνξηζηεί 

απφ κηα εμέηαζε ηεο θήκεο ηνπ: Μηα ρψξα είλαη θνξνινγηθφο παξάδεηζνο έλα κνηάδεη 

κε έλαλ θαη αλ ζεσξείηαη έλαο απφ απηνχο πνπ ελδηαθέξνληαη (Gordon Report, 1981). 
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Δλψ ε ζηεξενηππηθή εηθφλα ελφο θνξνινγηθνχ παξαδείζνπ είλαη έλαο ηξνπηθφο 

λεζηψηηθνο παξάδεηζνο, ζε έθζεζε ηνπ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν ηαμηλφκεζε 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην σο έλα ππεξάθηην θέληξν ην 2007, θαη άιινη έρνπλ αλαθέξεη 

φηη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζα πξέπεη επίζεο λα ζεσξεζνχλ σο ππεξάθηην νηθνλνκηθφ 

θέληξν (Zorome, 2007). 

Oη πεξηζζφηεξνη νξηζκνί γηα ηνπο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο, ζπλήζσο 

πεξηιακβάλνπλ ραξαθηεξηζηηθά φπσο ρακειή ή θαζφινπ θνξνιφγεζε, πςειή 

νηθνλνκηθή κπζηηθφηεηα, θαη ειάρηζην έιεγρν. Έλα ππεξάθηην νηθνλνκηθφ θέληξν ή 

έλαο θνξνινγηθφο παξάδεηζνο είλαη πεξηνρέο πνπ έρνπλ ζρεδηάζεη έηζη ην νηθνλνκηθφ 

θαζεζηψο ηνπο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ παγθφζκηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ζε αιινδαπέο επηρεηξήζεηο θαη άηνκα (Sharman, 

2010). 

Ωζηφζν, ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) έρεη 

δψζεη ηνλ δηθφ ηνπ νξηζκφ γηα ηνπο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο. Φνξνινγηθφο 

παξάδεηζνο είλαη ην θξάηνο πνπ επηβάιιεη ρακειφ νλνκαζηηθφ ή θαλέλα θφξν 

εηζνδήκαηνο θαη θνξνινγεί επλντθά ή θαζφινπ νξηζκέλεο θαηεγνξίεο εηζνδήκαηνο. 

Δπηπιένλ, πξνζθέξεη ζηνπο θαηνίθνπο ηξίηεο ρψξαο ηε δπλαηφηεηα λα απνθχγνπλ 

ηελ επηβνιή θφξνπ ζηε ρψξα θνξνινγηθήο θαηνηθίαο ηνπο θαη δελ επλνεί ηελ παξνρή 

θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο, δελ ζέηεη σο πξνυπφζεζε ηελ άζθεζε 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ εηαηξηψλ πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο ζην 

έδαθνο ηνπ θαη ζηφρνο ηνπ είλαη ε πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ (OECD Report, 

1998). 

ίγνπξα ππάξρνπλ θάπνηεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δηεζλή 

ππεξάθηηα νηθνλνκηθά θέληξα θαη ζηνπο ιεγφκελνπο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο. Ζ 

πην βαζηθή φκσο είλαη φηη ηα ππεξάθηηα θέληξα ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα πνηθηιία 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη είλαη αλαγλσξίζηκα γηα ηελ ηδησηηθή ηξαπεδηθή 

ηνπο, ηα εμσρψξηα trusts θαη funds, ηηο εηαηξίεο holding, ηνλ ηνκέα ησλ αζθαιεηψλ 

θαη ηηο λαπηηιηαθέο offshore εηαηξίεο ηνπο, ελψ νη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη γηα ηελ 

δηαθνξνπνηεκέλε θνξνιφγεζε ηνπο ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο. 

Οη ρψξεο «θνξνινγηθνί παξάδεηζνη» ιακβάλνπλ εθηεηακέλα κεγάιεο πνζφηεηεο 

μέλσλ επελδχζεσλ θαη ε νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε έρεη γλσξίζεη ξαγδαία εμέιημε ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Τπάξρνπλ πεξίπνπ 40 θχξηνη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη ζην 

θφζκν ζήκεξα, πνπ είλαη παγθνζκίσο γλσζηνί (Dharmapala & Hines, 2009).  
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Παξαθάησ παξαηίζεηαη πίλαθαο κε ηα θχξηα Τπεξάθηηα Οηθνλνκηθά Κέληξα θαη ηνπο 

θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο αλά γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. 

 

Πεγή: Hampton P. M., (1996) 

 

Οη δχν πην παιηνί, γλσζηνί θνξνινγηθνί παξάδεηζνη ζηνλ θφζκν, ππφ ηελ 

κνξθή πνπ αλαγλσξίδνληαη ζήκεξα, είλαη ην Ληρηελζηάηλ θαη ν Παλακάο. Καη νη δχν 

ρξνλνινγνχληαη ζηα ηέιε ηνπ 1920 θαη είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιείο κέρξη θαη ζήκεξα. 

Γελ ζα κπνξνχζε φκσο λα εηπσζεί ην ίδην ζηηο πεξηπηψζεηο δχν άιισλ θνξνινγηθψλ 

παξαδείζσλ, πνπ ελψ μεθίλεζαλ ηελ πνξεία ηνπο σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί ζηελ 

πνξεία άξρηζαλ λα ππνρσξνχλ. Πξφθεηηαη γηα ηηο Μπαράκεο θαη ηα Νεζηά Κέπκαλ. 

Δηδηθφηεξα, νη Μπαράκεο ζεσξνχληαλ «εγέηεο» ζηνλ θφζκν ησλ ππεξάθηησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Πιένλ δελ αλαθέξνληα θαλ σο ρξήζηκεο γηα ηνπο ρξήζηεο offshore 

εηαηξηψλ, θαζψο έρνπλ επηηξέςεη ηελ κεγάιε επηξξνή πνπ αζθνχλ ζε απηέο νη 

γεηηνληθέο ηνπο Ζ.Π.Α. (Barber, 2007). 

ε γεληθά πιαίζηα ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο ππεξάθηησλ θέληξσλ θαη 

θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ πνπ πξνζθέξνληαη σο ιχζεηο γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ 

ζέινπλ λα αλαπηχμνπλ δξαζηεξηφηεηεο offshore. Κάζε έλα απφ ηα ππεξάθηηα 

νηθνλνκηθά θέληξα έρεη ηα δηθά ηνπ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ελδείθλπηαη γηα 

               ΤΠΕΡΑΚΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ  &  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΕΙΟΙ

ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ & ΑΣΛΑΝΣΙΚΟ ΕΤΡΩΠΗ,ΜΕΗ ΑΝΑΣΟΛΗ,ΑΦΡΙΚΗ ΑΙΑ,ΕΙΡΗΝΙΚΟ

Αγκουίλα Ανδόρα Νθςιά Κουκ

Αντιγκοφα Βαςίλειο του Μπαχρζιν Χονγκ Κονγκ

Μπαχάμεσ Άλντερνι Channel Islands Ομοςπονδιακι Επικράτεια του Λαμπουάν

Μπαρμπζιντοσ Κφπροσ Δθμοκρατία των νιςων Μάρςαλ

Μπελίηε Γιβραλτάρ Δθμοκρατία του Ναοφρου

Βερμοφδεσ Νιςοσ Μαν Φιλιππίνεσ

Βρετανικζσ Περκζνοι Νιςοι Λιβερία ιγκαποφρθ

Νθςιά Κζυμαν Λιχτενςτάιν Δθμοκρατία του Βανουάτου

Κόςτα Ρίκα Λουξεμβοφργο Δυτικι αμόα

Άγιοσ Δομίνικοσ Μάλτα ευχζλλεσ

Γρεναντίνεσ Μονακό

Μονςεράτ Ολλανδία

Ολλανδικζσ Αντίλλεσ Ελβετία

Νιςοσ Νζβισ Ηνωμζνα Αραβικά Εμιράτα

Παναμάσ Ιςραιλ

Αγία Λουκία Μαυροβοφνιο

Άγιοσ Βικζντιοσ Σηζρςευ

Νθςιά Σουρκσ & Κάικοσ

Κανάριεσ Νιςοι
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δηαθνξεηηθά είδε δξαζηεξηνηήησλ. Ζ επηινγή ελφο θέληξνπ βαζίδεηαη ζηηο 

πξνηηκήζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ επελδπηψλ. 

 

3.4 Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Μπζηηθόηεηαο γηα Τπεξάθηηεο 

Γηθαηνδνζίεο ηνπ Tax Justice Network 

Ο Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Μπζηηθφηεηαο (Financial Secrecy Index) δεκηνπξγήζεθε απφ 

ην Γίθηπν Φνξνινγηθήο Γηθαηνζχλεο (Tax Justice Network) ην 2009, ζε κηα 

πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ησλ ππεξάθηησλ δηθαηνδνζηψλ κε βάζε βαζηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά. Απηφ πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη φηη ν δείθηεο απηφο θαλεξψλεη φηη 

ηα παξαδνζηαθά ζηεξεφηππα πνπ πεξηβάιινπλ ηνπο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο είλαη 

ιάζνο. Οη πην ζεκαληηθνί πάξνρνη κπζηηθφηεηαο ζηνλ θφζκν δελ είλαη κηθξά λεζηά-

παξάδεηζνη φπσο πνιινί πηζηεχνπλ, αιιά κεξηθέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαη πην 

πινχζηεο ρψξεο. 

Ο δείθηεο θαηαηάζζεη ηηο δηθαηνδνζίεο κε βάζε ην επίπεδν κπζηηθφηεηά ηνπο 

θαη ην επίπεδν ησλ ππεξάθηησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Απνηειεί 

κηα πνιηηηθά νπδέηεξε θαηάηαμε, πνπ απνηειεί εξγαιείν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο κπζηηθφηεηαο, ησλ θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ, ησλ 

παξάλνκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ξνψλ θαη ηεο θπγήο θεθαιαίσλ (Tax Justice 

Network, 2016). 

 Ζ Διβεηία βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε. Παξφιν πνπ έρεη θάλεη δηάθνξεο 

παξαρσξήζεηο κεηά απφ εμσηεξηθέο πηέζεηο, ζπλερίδεη λα είλαη ε ρψξα κε ηελ 

κεγαιχηεξε κπζηηθφηεηα ζην ηξαπεδηθφ ηεο ζχζηεκα. Ζ Διβεηία έρεη δεζκεπηεί ζηνλ 

ΟΟΑ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, φκσο δελ είλαη ππφρξεε λα 

δηακνηξάδεηαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα θηλήζεηο ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη 

ζηνηρεία πειαηψλ ηεο κέρξη ην 2018. Δπίζεο, ε ρψξα ζα κπνξεί λα επηιέμεη ηηο ρψξεο 

ζηηο νπνίεο ζα δίλεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. Αίζζεζε πξνθαιεί θαη ε 3
ε 
ζέζε ησλ 

Ζ.Π.Α θαη ηνλίδεηαη φηη πξέπεη λα δνζεί κεγάιε ζεκαζία ζε απηή, θαζψο είλαη ρψξα 

κε κεγάιν αξηζκφ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ, αιιά θαη κε πνιιέο πξνζπάζεηεο λα 

πξνζηαηεπηεί απφ ηα άιια ππεξάθηηα θέληξα. Σέινο, ε ρψξα καο βξίζθεηαη ζηελ 92
ε
 

ζέζε ηεο θαηάηαμεο ( huffingtonpost.gr). 

Ζ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ κε βάζε ηνλ Γείθηε Οηθνλνκηθήο Μπζηηθφηεηαο γηα ην 

2015 είλαη ε παξαθάησ (αλαθέξνληαη νη πξψηεο 30 δηθαηνδνζίεο): 
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Πεγή: financialsecrecyindex.com, 2016 

 

3.5  Ιζηνξηθή Αλαδξνκή  

Απφ ηα αξραία ρξφληα, θξαηηθέο δηθαηνδνζίεο θαηαζθεχαδαλ ηνπο θνξνινγηθνχο θαη 

λνκηθνχο ηνπο θψδηθεο εζθεκκέλα έηζη ψζηε λα πξνζειθχνπλ μέλα θεθάιαηα. Πνιιέο 

είλαη νη αλαθνξέο δηάθνξσλ κειεηεηψλ πνπ ηνπνζεηνχλ ηελ ηδέα ησλ ππεξάθηησλ 

  FINANCIAL SECRECY INDEX  2015  
ΘΕΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΙΑ 
1 ΕΛΒΕΣΙΑ 
2 ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 
3 Η.Π.Α 
4 ΙΓΑΚΠΟΤΡΗ 
5 ΝΗΙΑ ΚΕΤΜΑΝ 
6 ΛΟΤΞΕΜΒΟΤΡΓΟ 
7 ΛΙΒΑΝΟ 
8 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
9 ΜΠΑΧΡΕΙΝ 
10 ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΣΑ (ΝΣΟΤΜΠΑΙ) 

11 ΜΑΚΑΟ 

12 ΙΑΠΩΝΙΑ 
13 ΠΑΝΑΜΑ 
14 ΝΗΟΙ ΜΑΡΑΛ 

15 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΙΛΕΙΟ 
16 ΣΖΕΡΕΙ 
17 ΓΚΕΡΝΕΙ 
18 ΜΑΛΑΙΙΑ 
19 ΣΟΤΡΚΙΑ 
20 ΚΙΝΑ 

21 ΒΡΕΣΑΝΙΚΕ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΟΙ 
22 ΜΠΑΡΜΕΙΝΣΟ 
23 ΜΑΤΡΙΚΙΟ 

24 ΑΤΣΡΙΑ 
25 ΜΠΑΧΑΜΕ 
26 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 
27 ΜΑΛΣΑ 
28 ΟΤΡΟΤΓΑΗ 
29 ΚΑΝΑΔΑ 

30 ΡΩΙΑ 
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εηαηξηψλ αξθεηά παιηά. πγθεθξηκέλα γίλνληαη αλαθνξέο ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ 

αξραία Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Αζήλα, φπνπ εχπνξνη πνιίηεο κεηέθεξαλ ηα 

ρξήκαηά ηνπο ζηε Γήιν, έλα λεζί ησλ Κπθιάδσλ θνληά ζηηο ειιεληθέο αθηέο, γηα ηελ 

απνθπγή ηεο θνξνιφγεζεο (Palan, 1999). 

Αληίζηνηρα ην Βαηηθαλφ, ην 750 π.Υ, απνηεινχζε ηνλ «θνξνινγηθφ παξάδεηζν» 

ηεο επνρήο ηνπ, θαζψο ε πεξηνπζία ηεο εθθιεζίαο δελ θνξνινγνχληαλ. Άιια 

παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηα λεζηά ηεο Μάγρεο κεηαμχ ησλ αγγιηθψλ θαη γαιιηθψλ 

αθηψλ θαη ε Νήζνο ηνπ Μαλ θνληά ζηηο αθηέο ηεο Αγγιίαο. Έηζη ζα ιέγακε φηη ν 

φξνο offshore δεκηνπξγήζεθε ζηελ Αγγιία, θαη απηφ γηαηί ε ρψξα ζεσξείηαη κηα 

κεγάιε λήζνο, εμνχ θαη ε έλλνηα ηεο ππεξάθηηαο ή ππεξπφληηαο δξαζηεξηφηεηαο.  

Δλψ αξρηθά νη ππεξάθηηεο εηαηξίεο εκθαλίζηεθαλ ζε κηθξά θξάηε, φπσο ηα 

λεζηά ηεο Καξατβηθήο θαη ζε Βξεηαληθνχο λήζνπο, ησλ νπνίσλ ε δπλακηθή 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαηέζηε αδχλαηε ιφγσ ηεο γεσπνιηηηθήο ζέζεο ηνπο, αξγφηεξα 

επεθηάζεθαλ θαη ζε επεηξσηηθέο ρψξεο (Γνπβήο, 2008). Σα θξάηε απηά επέιεμαλ λα 

ππνθαηαζηήζνπλ ηελ έιιεηςε αθφκε θαη βαζηθψλ ππνδνκψλ ηνπο κε λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο θαη θαλνληζηηθά πιαίζηα, ηα νπνία παξείραλ επηρεηξεκαηηθέο 

«δηεπθνιχλζεηο» θαη δεκηνπξγνχζαλ επλντθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ άζθεζε 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

ηα ηέιε ηνπ 19
νπ 
αηψλα, ρξνλνινγνχληαη νη πεξηπηψζεηο ηνπ Delaware θαη 

New Jersey ησλ Ζ.Π.Α., φπνπ πξνζπάζεζαλ κε ην θαηάιιειν λνκνζεηηθφ πιαίζην λα 

πξνζειθχζνπλ εηαηξίεο απφ άιιεο πνιηηείεο γηα λα εληζρχζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο 

ζέζε. ε απηέο ηηο πνιηηείεο ζπλαληάκε, γηα πξψηε θνξά ην 1899, ηελ ηδέα ησλ 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηνπ transfer pricing, σο κέζνδν κεησκέλεο απφδνζεο 

θφξσλ. Αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ησλ παξαπάλσ πνιηηεηψλ, ε ηδέα απηή 

κεηαδφζεθε κεηέπεηηα θαη ζηελ Δπξψπε. Ζ Διβεηία είλαη ε πξψηε απφ ηηο 

επξσπατθέο ρψξεο πνπ πηνζέηεζαλ ην παξάδεηγκα ηνπ Delaware θαη New Jersey θαη 

απνηέιεζε ηνλ πξψην ηφπν ρακειήο ε κεδεληθήο θνξνιφγεζεο. Παξάιιεια ην 1934 

ζεζπίζηεθε θαη ην απζηεξφ ηξαπεδηθφ απφξξεην, έλα απφ ηα πην βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξάθηησλ νηθνλνκηψλ, θάλνληαο ηελ Διβεηία ηνλ πην γλσζηφ 

θνξνινγηθφ παξάδεηζν ζηνλ θφζκν κέρξη θαη ζήκεξα (reportingproject.net). 

Ζ Διβεηία απνηέιεζε ηελ αξρή κηαο ξαγδαίαο νηθνλνκηθήο εμέιημεο γηα ηελ 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Δπξψπεο. ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ε ζπλερψο απμαλφκελε 

απφθιηζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθά εθκνληεξληζκέλσλ επξσπατθψλ θξαηψλ θαη ησλ 

γεηηνληθψλ ηνπο πην ζπληεξεηηθψλ κηθξφηεξσλ θξαηψλ είρε σο αθνχζηα ζπλέπεηα ηε 
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κεηαηξνπή ηφπσλ, φπσο ην Μνλαθφ θαη ην Ληρηελζηάηλ, ζε παξαδείζνπο γηα 

θνξναπνθπγή θαη θνξνδηαθπγή (Donaghy, 2001). Ακέζσο κεηά ηνλ Β‟ Παγθφζκην 

Πφιεκν, ε ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, ε δηεζλνπνίεζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη νη γεληθέο εμειίμεηο δεκηνχξγεζαλ ην θαηάιιειν έδαθνο γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ ππεξάθηησλ δηθαηνδνζηψλ. 

Σηο δεθαεηίεο ηνπ 80‟ θαη 90‟, ε ρξήζε ησλ ππεξάθηησλ νηθνλνκηθψλ θέληξσλ 

πεξηθπθιψζεθε απφ αλαθνξέο γηα μέπιπκα ρξήκαηνο απφ δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ θαη 

άιισλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ήηαλ ηφζν ζπρλέο ψζηε λα ζεσξνχληαη απφ 

έλα ζεκείν θαη έπεηηα πεξηζζφηεξν δξακαηνπνηεκέλεο παξά αιεζηλέο, θαη ελ ηέιεη λα 

παίξλνπλ ραξαθηεξηζηηθά κνληέξλαο κπζνινγίαο (Neal, 2001). Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ αθφκε κεγαιχηεξε αλάπηπμε ησλ ππεξάθηησλ δξαζηεξηνηήησλ ηελ 

πεξίνδν απηή. 

ήκεξα ε offshore βηνκεραλία έρεη αλαπηπρζεί ζε έλα απφ ηα πην θχξηα 

θνκκάηηα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, θαη ζρεηίδεηαη πεξίπνπ κε ην 1/3 ηνπ 

παγθφζκηνπ ζπλαιιάγκαηνο θαη κε πεξηζζφηεξν ηνπ κηζνχ ηνπ φγθνπ ησλ δηεζλψλ 

ζπλαιιαγψλ. Με βάζε ην πψο εθιακβάλεηαη θαλείο ηνλ φξν offshore, ππνινγίδεηαη 

φηη ππάξρνπλ 40 κε 70 ππεξάθηηα θέληξα παγθνζκίσο θαη ε αμία ησλ εμσρψξησλ 

επελδπηηθψλ αγαζψλ μεπεξλά ηα 11 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, πνζφ πνπ απμάλεηαη 

κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο Ωζηφζν, ε πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξίζεη θάπνηνο ηελ πνζφηεηα 

ηνπ πινχηνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε offshore δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο 

παξαπιαλεηηθή (Sharman, 2010). Ζ κε παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ε αζάθεηα πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηνλ θφζκν απηφ θαζηζηά ηνλ παξαπάλσ πξνζδηνξηζκφ ακθηιεγφκελν 

θαη ζρεδφλ αδχλαην. 

 

 

3.6 Σα Πιενλεθηήκαηα ησλ Τπεξάθηησλ Δηαηξηώλ 

Πνιινί είλαη απηνί πνπ κπνξεί λα αλαξσηεζνχλ γηαηί λα επηιέμνπλ κηα ππεξάθηηα 

εηαηξία θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη. πλήζσο ε ρξήζε ησλ εμσρψξησλ εηαηξηψλ 

ζπλδέεηαη κε ηελ επηζπκία βειηίσζεο ηεο πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

ηδησηηθφηεηαο, ελφο ζνβαξνχ πξνγξάκκαηνο πξνζηαζίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ελφο πξσηνπνξηαθνχ θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ. Κάπνηνη ζηξέθνληαη πξνο ηε ρξήζε 

ππεξάθηησλ εηαηξηψλ αλαδεηψληαο κεγαιχηεξεο επελδπηηθέο απνδφζεηο  ζε ζρέζε κε 

απηέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ρψξα ηνπο, ελψ άιινη ελδηαθέξνληαη γηα κεγαιχηεξε 
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ειεπζεξία επαγγεικαηηθψλ θηλήζεσλ θαη ιηγφηεξε θπβεξλεηηθή παξέκβαζε (Neal, 

2001). 

Ξεθηλψληαο απφ έλα απφ ηα πην βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ offshore, ζα πξέπεη 

λα αλαθεξζεί ε επθνιία ζχζηαζεο κηαο ππεξάθηηαο εηαηξίαο. Ζ ηαρχηεηα θαη 

απιφηεηα ηηο δηαδηθαζίαο βαζίδεηαη ζην φηη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπζηαζεί κέζα 

ζε κηα κφιηο εκέξα, απφ έλα κέηνρν θαη ρσξίο πξνεγνχκελε πξνεηνηκαζία θαζψο νη 

ιεπηνκέξεηεο κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ εθ ησλ πζηέξσλ. ε απηφ κπνξεί λα πξνζηεζεί 

θαη ην ρακειφ θφζηνο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο. Οη πεξηζζφηεξεο εμσρψξηεο εηαηξίεο 

έρνπλ θφζηνο ζχζηαζεο πεξίπνπ 1000 δνιάξηα θαη θφζηνο ιεηηνπξγίαο πεξίπνπ 400 

κε 800 δνιάξηα αλά έηνο, αλάινγα κε ηε ρψξα φπνπ βξίζθνληαη. 

Ζ ρξήζε ππεξάθηησλ εηαηξηψλ παξέρεη δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο γηα επέθηαζε 

ησλ επελδχζεσλ θαη κείσζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ ελέρνπλ. Οη ζηξαηεγηθέο πνπ 

βαζίδνληαη ζηε κείσζε ηεο θνξνινγίαο ησλ θεξδψλ επηθέξνπλ κεγαιχηεξεο 

απνδφζεηο θαη απμάλνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο πξννπηηθέο. Δδψ έξρνληαη λα 

πξνζηεζνχλ θαη νη δηκεξήο ζπκβάζεηο κεηαμχ θξαηψλ γηα απνθπγή ηεο δηπιήο 

θνξνιφγεζεο ζε πνιπεζληθέο δξαζηεξηφηεηεο σο έλα βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ 

εηαηξηψλ απηψλ. Σα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή πξνζηαζία ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηε απνθπγή νπνησλδήπνηε ρξεκαηηθψλ θαη 

ζπλαιιαγκαηηθψλ πεξηνξηζκψλ θαζηζηνχλ ηε ρξήζε ησλ εμσρψξησλ εηαηξηψλ ηδαληθή 

(Barber, 2007). 

Δπηπιένλ, πξέπεη λα αλαθεξζεί ε δπλαηφηεηα ηήξεζεο ηεο αλσλπκίαο ησλ 

κεηφρσλ. Ζ δηαηήξεζε ηεο ερεκχζεηαο σο πξνο ηελ ηαπηφηεηα ησλ κεηφρσλ θαηά ηε 

ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εηαηξηψλ είλαη θαζφια λφκηκε. Δπίζεο ζηνπο ρξήζηεο 

πξνζθέξεηαη κεγάιε ηδησηηθφηεηα, επειημία θαη αζθάιεηα ζηηο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο 

κεγηζηνπνηψληαο έηζη ηo νηθνλνκηθφ θαη πξνζσπηθφ απφξξεην. Δλ κέζσ βαζηάο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη αζηαζνχο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, θάπνηνη ζα 

κπνξνχζαλ λα αλαθέξνπλ ηελ πξνζηαζία πνπ πξνζθέξνπλ νη ππεξάθηηεο εηαηξίεο 

ζηνπο ρξήζηεο ηνπο, απφ κηα πηζαλή ρξενθνπία θαη θαηάξξεπζε ηεο εγρψξηαο  

νηθνλνκίαο. 
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3.7 Σα Μεηνλεθηήκαηα ησλ Τπεξάθηησλ Δηαηξηώλ 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζχζηαζεο κηαο ππεξάθηηαο 

εηαηξίαο είλαη αξθεηά, σζηφζν ππάξρνπλ θαη θάπνηνη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηνπο πηζαλνχο ρξήζηεο σο πξνο ηελ απφθαζε ηνπο γηα ηε 

ζχζηαζε κηαο εμσρψξηαο εηαηξίαο. 

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο δηθαηνδνζηψλ ζηηο νπνίεο απαγνξεχεηαη ε άζθεζε 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηηο ππεξάθηηεο εηαηξίεο ζηε ρψξα ζχζηαζεο 

ηνπο. Δπνκέλσο νη ρξήζηεο δελ κπνξνχλ λα δηεμάγνπλ εξγαζίεο ή λα δηαηεξνχλ 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηε ρψξα απηή. Δπίζεο ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο, φπσο ην άλνηγκα 

ελφο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, ζηηο νπνίεο ν έιεγρνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

εηαηξηψλ είλαη πην απζηεξφο ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν εγρψξην έιεγρν. Απηφ 

γίλεηαη ιφγσ ηεο ζπλερψο απμαλφκελεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ζηελ νπνία ζα αλαθεξζνχκε 

αλαιπηηθά ζε παξαθάησ θεθάιαην. 

Θέκαηα ηίζεληαη θαη ζηελ πεξίπησζε ζαλάηνπ ελφο εθ ησλ κεηφρσλ, ν νπνίνο 

ζα πξέπεη λα έρεη δηαζθαιίζεη φηη ε δηαζήθε ηνπ είλαη εηζεγκέλε σο πξνο επηθχξσζε 

ζηελ ππεξάθηηα δηθαηνδνζία ψζηε λα κελ δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα. Απηή ε 

επηπιένλ δηαδηθαζία είλαη ρξνλνβφξα θαη επηθέξεη κεγαιχηεξα θφζηε ζηνπο ρξήζηεο. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη ε ζέζπηζε ερζξηθήο λνκνζεζίαο θάπνησλ ρσξψλ 

απέλαληη ζηηο εμσρψξηεο εηαηξίεο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο θάλνληαο ηελ 

ζχζηαζε θαη ρξήζε ηνπο αθφκα πην δχζθνιε (accountancygreece.gr). 

 

 

3.8 Κύξηνη Οηθνλνκηθνί Σνκείο Τπεξάθηηαο Γξαζηεξηνπνίεζεο  

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηα ππεξάθηηα 

ζρήκαηα πνηθίινπλ αλάινγα κε ηνλ ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο θαη ηηο 

πξνηηκήζεηο θαη ηα θίλεηξα ησλ ρξεζηψλ ηνπο. Σν εχξνο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ 

θαιχπηεη έλα κεγάιν θάζκα νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζεσξνχληαη ην 

επίθεληξν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ζήκεξα. 

Οη παξάγνληεο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε νη ρξήζηεο θαηά ηελ επηινγή ελφο 

ππεξάθηηνπ ζρήκαηνο, βαζίδνληαη θπξίσο ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο αιιά θαη ζηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξάθηησλ νηθνλνκηψλ. Ζ πνιηηηθννηθνλνκηθή 
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ζηαζεξφηεηα, ην θχξνο θαη ε αμηνπηζηία ελφο ππεξάθηηνπ θέληξνπ απνηεινχλ έλα απφ 

ηα θχξηα θξηηήξηα επηινγήο. Δπίζεο, ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ θαη ε ζχγρξνλε θαη 

επέιηθηε λνκνζεζία θαη ε έιιεηςε ππεξγξαθεηνθξαηίαο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα 

ππεξάθηηα θέληξα. Οθείινπκε λα αλαθεξζνχκε ζηα δχν βαζηθά πξνλφκηα πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ηηο ππεξάθηηεο εηαηξίεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπο σο βαζηθφ θξηηήξην 

επηινγήο. Οη θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο θαη νη ζπκβάζεηο απνθπγήο δηπιήο 

θνξνινγίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην απφξξεην θαη ηελ ερεκχζεηα θαηεπζχλνπλ ηηο 

απνθάζεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ γηα ηελ επηινγή ηνπο. 

Ωζηφζν, ην θεληξηθφ θξηηήξην επηινγήο ελφο ππεξάθηηνπ ζρήκαηνο είλαη ν 

ηνκέαο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ ηνπο θαη ηα νθέιε πνπ πξνζδνθνχλ φηη ζα 

απνθνκίζνπλ απφ ηηο ππεξάθηηεο δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο ηνκείο απηνχο. Οη ηνκείο 

απηνί είλαη νη παξαθάησ. 

I. Δκπνξηθή δηακεζνιάβεζε 

Ο βαζηθφο ηνκέαο εθαξκνγήο ησλ εμσρψξησλ εηαηξηψλ είλαη νη επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Κπξίσο επηθεληξψλεηαη ζηηο ελδννκηιηθέο 

ζπλαιιαγέο θαη ηελ ηηκνιφγεζε αγαζψλ θαη εκπνξεπκάησλ ψζηε λα κεησζεί ζην 

ειάρηζην ν ζπλδεδεκέλνο θφξνο θαη λα απμεζνχλ ηα θέξδε απφ ηελ ζπλαιιαγή. Γηα 

παξάδεηγκα, θαηά ηελ εμαγσγή εκπνξεπκάησλ ε εμσρψξηα εηαηξία αγνξάδεη ηα αγαζά 

ζηε κηθξφηεξε δπλαηή ηηκή, πνπ ζεσξείηαη λφκηκε, θαη ηα πνπιάεη ζηνπο αγνξαζηέο 

ζηελ αγνξαία ηηκή πνπ έρεη δηακνξθσζεί. 

II. Αγνξά θαη αλέγεξζε αθηλήησλ θαη θαηνρή αθξηβήο ηδηνθηεζίαο  

H αγνξά νπνηαζδήπνηε αθξηβήο ηδηνθηεζίαο (αθίλεηα, απηνθίλεηα, ηδησηηθά 

αεξνπιάλα θαη ζθάθε) κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην φλνκα ηεο εμσρψξηαο 

εηαηξίαο θαη φρη ηνπ επελδπηή, γηα θνξνινγηθνχο θπξίσο ζθνπνχο. 

III. Ηδηνθηεζία θαη ιαλζάξηζκα εκπνξηθνχ ζήκαηνο θαη πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ 

Έλα εκπνξηθφ ζήκα κπνξεί λα θαηαρσξεζεί ζηελ ηδηνθηεζία κηαο offshore εηαηξίαο, ε 

νπνία κε ηε ζεηξά ηεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ζηνπο επελδπηέο 

έλαληη κηαο πιεξσκήο .Απηή ε πιεξσκή (royalties) απμάλεη ηνλ αληίζηνηρν 

ινγαξηαζκνχ ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ επελδπηή κεηψλνληαο θαηά επέθηαζε ηνλ 

απαηηνχκελν θφξν. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, ε ηηκή ησλ 

νπνίσλ δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλε θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα λφκηκεο απνθπγήο θφξσλ 

θαη κεηαθνξά θεθαιαίσλ. 

IV. Δπελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα 
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Ζ ππεξάθηηα εηαηξία ή έλα δίθηπν απφ απηέο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα ζεκείν 

«μεθφξησζεο» θεθαιαίνπ πξηλ ηελ ηειηθή επέλδπζε. Σν θεθάιαην κπνξεί λα 

ζπγθεληξσζεί ζε κηα offshore εηαηξία ρσξίο ηελ επηβάξπλζε θφξσλ θαη ζηε ζπλέρεηα, 

έρνληαο απνθηήζεη ηελ θαηάιιειε αλσλπκία θαηνρήο, λα κελ έρεη θακία ζχλδεζε κε 

ηνλ αξρηθψλ επελδπηή. Μέζσ ηεο ππεξάθηηαο δξαζηεξηφηεηαο κπνξνχλ λα 

επηηεπρζνχλ πνιιά δηαθνξεηηθά είδε επελδχζεσλ φπσο αληαιιαγέο ζπλαιιάγκαηνο, 

θεξδνζθνπία ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο θαη ηηο αγνξέο αθηλήησλ θ.α. 

V. Πινηνθηεζία 

Βαζηθφο ηνκέαο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ εμσρψξησλ εηαηξηψλ απνηειεί ε πινηνθηεζία 

θαη ηα πξνλφκηα πνπ παξέρνληαη ζε απηή. Γηάθνξα ππεξάθηηα νηθνλνκηθά θέληξα 

δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο κεγαινπινηνθηήηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 

λαπηηιηαθφ ηνκέα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ζεκαία ηνπο (ζεκαίεο επθαηξίαο) γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπο, θαη λα απνθεχγνπλ ηελ πςειή θνξνιφγεζε. Γλσζηά ππεξάθηηα 

νηθνλνκηθά θέληξα ζην ηνκέα ηεο λαπηηιίαο απνηεινχλ ε Νήζνο Μαλ, ν Παλακάο, ε 

Κχπξνο, ε Ληβεξία θαη ην Γηβξαιηάξ. 

VI. Αζθαιηζηηθή δξαζηεξηφηεηα 

Μηα εμσρψξηα αζθαιηζηηθή εηαηξία δίλεη ηελ δπλαηφηεηα εμαγσγήο εγρψξηνπ 

θεθαιαίνπ γηα ηελ απνθπγή  επηβάξπλζεο θφξνπ. 

VII. Δμσρψξηα ηξαπεδηθή 

Ζγεηηθή ζέζε θαηέρεη ν ηνκέαο ηεο ηξαπεδηθήο ζηηο εμσρψξηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Σξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνθπγή θφξσλ, ηελ πξνζηαζία 

θεθαιαίσλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, γηα ηελ αλσλπκία θαη ερεκχζεηα πνπ 

πξνζθέξνπλ, αθφκα θαη γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά ρξεκάησλ θαη ηνλ γξήγνξν 

δηαθαλνληζκφ πιεξσκψλ. 

(Dufey & Bartram, 1997) 

 

 

3.9 Δίδε θαη Βαζηθέο Μνξθέο Τπεξάθηησλ Δηαηξηώλ  

3.9.1 Δηαηξίεο Υαξηνθπιαθίνπ (Holding Companies) 

Ζ δεκηνπξγία θαη ρξήζε εηαηξηψλ Holding ή αιιηψο offshore εηαηξηψλ επελδχζεσλ 

ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο δηεζλνχο θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ππεξάθηησλ δξαζηεξηνηήησλ. 
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Οη δξαζηεξηφηεηεο ζε ηξίηεο ρψξεο ζπγθεληξψλνληαη ζε κηα ππεξάθηηα εηαηξία, 

ε νπνία είηε έρεη ππεξάθηηα ππνθαηαζηήκαηα είηε θαηέρεη κεηνρέο δηεζλψλ 

ζπγαηξηθψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ζε εκπφξην θαη επηρεηξήζεηο ζε άιιεο 

ρψξεο. Ζ ππεξάθηηα εηαηξία ιεηηνπξγεί σο εηαηξία εθθαζάξηζεο γηα ηα θέξδε απφ 

μέλεο δξαζηεξηφηεηεο, γηα ζπζζψξεπζε θεξδψλ, επαλεπελδχζεηο θεξδψλ θαη 

επέθηαζε δξαζηεξηνηήησλ. Ζ πην ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή είλαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπγαηξηθέο ζε ηξίηεο ρψξεο παξά ηα ππνθαηαζηήκαηα. Σα ππεξάθηηα θέληξα 

παξέρνπλ εηδηθά θνξνινγηθά πξνλφκηα ζηηο offshore εηαηξίεο ζπκκεηνρψλ κεξηθά εθ 

ησλ νπνίσλ είλαη ε αλαβνιή ή πιήξεο απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ αιιά θαη 

ε απνπζία ζπλαιιαγκαηηθψλ ειέγρσλ (Γνπβήο, 2008). 

Οη παξαδνζηαθέο θαη γλψζηεο ηνπνζεζίεο εγθαηάζηαζεο δνκψλ ησλ εηαηξηψλ 

ζπκκεηνρψλ – holding (Ζλσκέλν Βαζίιεην, Λνπμεκβνχξγν, Γαλία, Οιιαλδία, 

Οιιαλδηθέο Αληίιιεο) έρνπλ νξγαλψζεη ηελ λνκνζεζία ηνπο εηδηθά γηα ηε 

κεηαρείξηζε ησλ εηζνδεκάησλ απφ ηα μέλα κεξίζκαηα. Κάζε ρψξα απφ ηηο 

πξναλαθεξφκελεο έρεη έλα εθηεηακέλν δίθηπν δηκεξψλ θνξνινγηθψλ ζπκβάζεσλ. 

Άιια θαζεζηψηα εηαηξηψλ holding είλαη ειθπζηηθά επεηδή ρξεζηκνπνηνχλ ηελ νδεγία 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο κεηξηθέο – ζπγαηξηθέο εηαηξίεο, εηδηθά γηα 

πεξηπηψζεηο Δπξσπατθψλ Δπελδχζεσλ. 

 

 

3.9.2 Δηαηξίεο Παξνρήο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ (Finance 

Companies) 

Μηα εηαηξία παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ πνπ βξίζθεηαη ζε έλα 

ππεξάθηην θέληξν ιεηηνχξγεη σο θαλάιη δηνρέηεπζεο δαλείσλ ζε κηα μέλε ζπγαηξηθή 

εηαηξία. Ζ ρξήζε κηαο ππεξάθηηαο εηαηξίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ παξέρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθηλεζνχλ απνηειεζκαηηθά θέξδε απφ ηελ μέλε ζπγαηξηθή 

(δαλεηνιήπηξηα), πνπ ππάγεηαη ζε δηθαηνδνζία κε πςεινχο ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο 

ζηε ππεξάθηηα δηθαηνδνζία κε ρακειή θνξνινγία. δειαδή ν ηφθνο θαη δφζεηο 

απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ πξνο ηελ ππεξάθηηα εηαηξία κεηψλνπλ ζεκαληηθά ην 

θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηεο δαλεηνιήπηξηαο εηαηξίαο (Γνπβήο, 2008). 

Οη εηαηξίεο παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ έρνπλ ζεκαληηθή αμία , 

ζηε πεξίπησζε πνπ κηα ρψξα έρεη πςεινχο ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο εηζνδήκαηνο 

θαη κεξηζκάησλ. Ζ απνπιεξσκή ησλ ηφθσλ δελ κεηψλεη κφλν ηα θνξνινγεηέα θέξδε 
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ηεο δαλεηνιήπηξηαο εηαηξίαο αιιά κεηψλεη ζεκαληηθά θαη ηα πξνο απνπιεξσκή 

κεξίζκαηα ηεο. 

 

 

3.9.3 Δηαηξίεο Αδεηώλ θαη Γηθαησκάησλ (Licensing Companies) 

πλήζσο νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εηαηξίεο αδεηψλ-δηθαησκάησλ, κε έδξα 

ππεξάθηηα νηθνλνκηθά θέληξα, κε ζθνπφ λα ρνξεγήζνπλ κέζσ απηψλ άδεηεο θαη 

δηθαηψκαηα ζε μέλεο ζπγαηξηθέο πνπ βξίζθνληαη ζε ρψξεο κε πςειή θνξνινγία. Οη 

άδεηεο θαη ηα δηθαηψκαηα αθνξνχλ ζπλήζσο ηε ρξήζε βηνκεραληθήο θαη πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, φπσο δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο, πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, ζήκαηα, 

επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο θ.α. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε επηινγή ηνπ ππεξάθηηνπ 

νηθνλνκηθνχ θέληξνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο έδξα ηεο Licensing εηαηξίαο είλαη 

ζεκαληηθή, θαζψο απαηηείηαη ην θαηάιιειν θνξνινγηθφ θαζεζηψο πνπ ζα 

αλαγλσξίδεη ηηο παξαπάλσ άδεηεο θαη ηα δηθαηψκαηα.  

Οη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο εθηεινχλ πιεξσκέο, νη νπνίεο νλνκάδνληαη royalties, σο 

πξνο ηηο offshore εηαηξίεο αδεηψλ θαη δηθαησκάησλ σο αληάιιαγκα ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ πξνζθέξνπλ. Απηέο νη πιεξσκέο ζεσξνχληαη έμνδα, ηα νπνία κεηψλνπλ ηε 

θνξνινγεηέα αμία ησλ εζφδσλ, άξα θαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ νθείιεη λα θαηαβάιεη 

ε ζπγαηξηθή εηαηξία. Οπζηαζηηθά κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα θεθάιαηα ζπγθεληξψλνληαη 

ζε offshore δηθαηνδνζίεο (accountancygreece.gr). 

 

 

3.9.4 Δκπνξηθέο Δηαηξίεο (Trading Companies) 

Αλαθέξζεθε παξαπάλσ φηη έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ 

ππεξάθηησλ εηαηξηψλ είλαη ην εκπφξην κέζσ εηζαγσγψλ – εμαγσγψλ. Οη trading 

εηαηξίεο offshore είλαη ε βαζηθή αληηπξνζσπεπηηθή κνξθή εηαηξίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Μηα εηζαγσγηθή ή εμαγσγηθή εηαηξία ιακβάλεη 

παξαγγειίεο θαηεπζείαλ απφ ηνλ πειάηε αιιά ηνπ παξαδίδεη ηα πξντφληα απεπζείαο 

απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ ηφπν αγνξάο. 

Καηά θχξην ιφγν νη εκπνξηθέο εηαηξίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ έηζη ψζηε 

λα κεηαθέξνληαη θέξδε απνηειεζκαηηθά απφ κηα δηθαηνδνζία κε πςειή θνξνιφγεζε 

ζε κηα άιιε κε ρακειή θνξνιφγεζε. Οπζηαζηηθά ε offshore εηαηξία αγνξάδεη ηα 
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εθάζηνηε πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ζε ρακειφηεξεο ηηκέο ζε ζρέζε κε έλα 

αληηπξφζσπν θαη ζηε ζπλέρεηα ηα κεηαπσιεί κε θέξδνο ζηελ μέλε ζπγαηξηθή. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη κείσζε ησλ θεξδψλ ηεο ζπγαηξηθήο θαζψο αγνξάδεη ηα 

πξντφληα ζε πνιχ κεγαιχηεξε ηηκή απφ ηελ ππεξάθηηα εηαηξία ζε ζρέζε κε ηελ 

απεπζείαο αγνξά ηνπο ,θαη κεηψλνληαη ηα θέξδε ηεο. Σα θέξδε ηεο εκπνξηθήο εηαηξίαο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ πψιεζε ππφθεηληαη ζε εηδηθφ θφξν κε ρακειφ 

ζπληειεζηή. Έηζη έλα κέξνο ησλ θεξδψλ πνπ ζα γηλφηαλ απφ ηε ζπγαηξηθή 

κεηαθέξεηαη απνηειεζκαηηθά ζηελ ππεξάθηηα δηθαηνδνζία κε ρακειφ θνξνινγηθφ 

ζπληειεζηή. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία είλαη γλσζηή σο «ηξηγσληθφ εκπφξην», ε αιιηψο 

ηξηγσληθέο ζπλαιιαγέο (transfer pricing). 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη πεξηζζφηεξεο ππεξάθηηεο δηθαηνδνζίεο έρνπλ 

πςεινχο εηζαγσγηθνχο δαζκνχο, επνκέλσο απνθεχγεηαη ε παξαιαβή ησλ πξντφλησλ 

απφ ηελ offshore εηαηξία αιιά ε πψιεζε θαηεπζείαλ ζηελ μέλε ζπγαηξηθή ρσξίο απηά 

λα πεξλνχλ κέζσ ηνπ εδάθνπο ηεο έδξαο ηεο offshore.Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

απνθεχγεηαη ε πιεξσκή δηπιψλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ (Γνπβήο, 2008). 

 

 

3.9.5 Δηαηξίεο Παξνρήο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ (Administration 

Companies) 

Οξηζκέλεο ππεξάθηηεο δξαζηεξηφηεηεο δελ πεξηιακβάλνπλ άπια κηα μέλε ζπγαηξηθή 

εηαηξία , αιιά πεξηιακβάλνπλ έλαλ φκηιν πνπ απνηειείηαη απφ ηελ κεηξηθή εηαηξία 

θαη ηηο ζπγαηξηθέο ζηηο δηάθνξεο ρψξεο θαη κε δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ 

δηαρείξηζε θαη ν έιεγρνο ηνπ νκίινπ κπνξεί λα δηεμάγεηαη κέζσ κηαο εμσρψξηαο 

εηαηξίαο παξνρήο ππεξεζηψλ δηνίθεζεο – δηαρείξηζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζρήκα 

πξνζθέξεη εκπνξηθά πιενλεθηήκαηα κε ηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ – 

δηαρεηξηζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε έλαλ θνξέα.  

Ζ ίδξπζε θεληξηθψλ γξαθείσλ δηνίθεζεο ζε κηα Offshore ρψξα απφ 

θνξνινγηθή άπνςε είλαη κηα ηερληθή κεηαθνξάο θεξδψλ φπνπ νη δξαζηεξηφηεηεο 

δηνίθεζεο – δηαρείξηζεο ελφο νκίινπ εηαηξηψλ αλαιακβάλνληαη απφ ηελ ππεξάθηηα 

εηαηξία παξνρήο δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, ε νπνία ακείβεηαη κε πνζνζηφ επί ησλ 

θεξδψλ ηνπ νκίινπ. Ζ ππεξάθηηα εηαηξία γηα ηα θέξδε (ακνηβέο) ηεο δελ 

θνξνινγείηαη ή θνξνινγείηαη κε πνιχ ρακειφ ζπληειεζηή. Δίλαη βέβαηα πηζαλφ φηη νη 

εηαηξίεο ηνπ νκίινπ, φηαλ θάλνπλ ηηο πιεξσκέο ζηελ ππεξάθηηα εηαηξία παξνρήο 
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δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα πείζνπλ ηηο ηνπηθέο θνξνινγηθέο αξρέο ηεο 

έδξαο ησλ εηαηξηψλ ηνπ νκίινπ, γηα ην φηη ην ηίκεκα γηα ηηο ππεξεζίεο πξνζδηνξίδεηαη 

θάησ ππφ ηηο πιήξσο αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ φηαλ 

ππάξρεη πξφζεζε δεκηνπξγίαο κηαο ππεξάθηηαο εηαηξίαο παξνρήο δηνηθεηηθψλ 

ππεξεζηψλ , είλαη ζεκαληηθφ λα βεβαησζεί ν ελδηαθεξφκελνο φηη ην δηεζλέο εμσρψξην 

θέληξν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί έρεη ηηο απαξαίηεηεο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζα 

δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ ππεξάθηηα εηαηξία δηαρείξηζεο λα ιεηηνπξγεί 

απνηειεζκαηηθά (Γνπβήο, 2008). 

 

 

3.9.6 Ναπηηιηαθέο Δηαηξίεο (Shipping Companies) 

Έλα κεγάιν εχξνο ππεξάθηησλ δηθαηνδνζηψλ πξνζθέξνπλ επλντθή θνξνινγηθή 

κεηαρείξηζε ζε εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο λαχισζεο θαη ελνηθίαζεο ζθαθψλ. Απνηεινχλ έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ θνκκάηη θαη γηα ηελ ειιεληθή λαπηηιία. Ζ Διιάδα είλαη έλα απφ ηα 

ηζρπξφηεξα θαη πην ζεκαληηθά λαπηηθά θξάηε ηνπ θφζκνπ θαη ε εκπνξηθή ηεο 

λαπηηιία, καδί κε ηνλ ηνπξηζκφ, απνηεινχλ ηνπο ζηπινβάηεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. 

πλήζσο κηα offshore λαπηηιηαθή εηαηξία δεκηνπξγείηαη ψζηε λα έρεη ζηελ 

θαηνρή ηεο ηα ζθάθε θαη ζηελ ζπλέρεηα απηά θαηαρσξνχληαη ζην φλνκα ηεο εηαηξίαο 

πνπ ηα ρξεζηκνπνηεί. Ζ offshore απηή εηαηξία ιεηηνπξγεί θαη έρεη ηα ίδηα πξνλφκηα, 

θπξίσο θνξνινγηθά, κε φιεο ηηο άιιεο εμσρψξηεο εηαηξίεο. Σα ζθάθε ζα θέξνπλ ηε 

ζεκαία ηεο ρψξαο ζηελ νπνία είλαη ππνθείκελα. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη γλσζηή σο 

«ζεκαίεο επθαηξίαο» (flags of convenience) ή «ζεκαίεο αλνηρηνχ λενινγίνπ». Σα 

ζθάθε είλαη θαηαρσξεκέλα ζε απηέο ηηο ρψξεο ιφγσ ησλ πξνλνκηαθψλ λαπηηθψλ 

λφκσλ ηνπο θαη ηεο επειημίαο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο ηδηνθηήηεο (Barber, 2007). 

Σα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πινίνπ πνπ θέξεη ζεκαία 

θνξνινγηθνχ παξαδείζνπ θνξνινγνχληαη κε ηδηαίηεξα ρακειφ θνξνινγηθφ 

ζπληειεζηή. Δπίζεο ηα πεξηζζφηεξα ππεξάθηηα νηθνλνκηθά θέληξα έρνπλ ζεζπίζεη 

εηδηθνχο λφκνπο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πινίσλ θαη ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

(Μπεδαληάθνο, 2014). 

Ζ λννηξνπία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ηδηαίηεξα ηνπ Έιιελα λνκνζέηε, 

ρξήδεη δξαζηηθήο αιιαγήο, θαζφζνλ αθφκε δελ έρεη θαηνξζψζεη λα πξνζθέξεη φζα 

πξνζθέξνπλ ζε αληίζηνηρν επίπεδν (γίλεηαη αλαθνξά θπξίσο ζε θνξνινγηθήο θχζεσο 
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δηεπθνιχλζεηο) ηα θξάηε πνπ απνηεινχλ έδξα ησλ ππεξάθηησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ, 

φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη ηνπ Παλακά θαη ηεο Ληβεξίαο, 

ζηνπο νπνίνπο έρνπλ θπξίσο ζηξαθεί νη Έιιελεο εθνπιηζηέο. Πιένλ ρηιηάδεο πινία 

ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ αλήθνπλ ζε ιηβεξηαλέο ή ζε παλακέδηθεο εηαηξίεο.  

Ωζηφζν, ε ρψξα καο δηαζέηεη πιήξεο λνκηθφ πιαίζην, ην νπνίν θαιχπηεη 

απφιπηα ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο εηαηξίεο, ηφζν απφ λνκηθή φζν θαη απφ 

θνξνινγηθή (ν θφξνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ειηθία θαη ηνπο θφξνπο νιηθήο 

ρσξεηηθφηεηαο θάζε πινίνπ) ζθνπηά. Άκεζε απφξξνηα απηνχ είλαη πινία ηδηνθηεζίαο 

ηεο Ληβεξίαο θαη ηνπ Παλακά πνπ λενινγνχληαη θαη θέξνπλ ηελ ειιεληθή ζεκαία, 

ζεσξνχληαη ειιεληθά θαη ππάγνληαη ζηηο επλντθέο δηαηάμεηο ηνπ ζπληαγκαηηθψο 

θαηνρπξσκέλνπ Ν.Γ. 2687/1953 πνπ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ θεθαιαίσλ 

εμσηεξηθνχ (Ν.Γ. 187/1973, Άξζξν 5). 

 

 

3.9.7 Δκπηζηεύκαηα (Trusts) 

Ζ ηδέα ησλ trust αλαπηχρηεθε σο ηξφπνο πξνζηαζίαο ηεο πεξηνπζίαο. Γεκηνπξγήζεθε 

απφ ηνπο Άγγινπο θαη ζήκεξα ην θφζηνο δηαηήξεζήο ηνπ είλαη 1.000 αγγιηθέο ιίξεο 

πεξίπνπ, εηεζίσο. Οη ζπκβαιιφκελνη ζε έλα trust είλαη ν δηαζέηεο (settlor) πνπ 

κεηαθέξεη ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία ζε trust, ν δηαρεηξηζηήο (trustees), ν φπνηνο 

δηνηθεί ην trust, ν ζεκαηνθχιαθαο (custodian) θαη ν δηθαηνχρνο (beneficiary) πνπ 

ιακβάλεη ηα νθέιε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ trust.  

Σν trust δελ έρεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη δελ κπνξεί λα έρεη πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, φιε ε πεξηνπζία ηνπ trust είλαη εθρσξεκέλε ζηνλ δηαρεηξηζηή πνπ κπνξεί λα 

είλαη είηε ην θπζηθφ πξφζσπν είηε ε εηαηξία. Με άιια ιφγηα είλαη έλα είδνο αξγήο 

δσξεάο απφ ηνλ παξέρνληα ηα θεθάιαηα ζηνπο δηθαηνχρνπο. Πνιιέο θνξέο ν παξέρσλ 

ηα θεθάιαηα είλαη θαη ν δηθαηνχρνο. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ trust κπνξεί λα 

είλαη αθίλεηα, κεηξεηά θαη αιιά αμηφγξαθα, επελδχζεηο θαη αζθαιηζηηθέο πνιηηηθέο. 

Έλα trust ζπζηήλεηαη κε εγγξαθή ζπκθσλία δελ είλαη φκσο νχηε εηαηξία ζπκκεηνρψλ 

νχηε ζπκβφιαην ή δηαζήθε, κπνξεί φκσο λα δεκηνπξγεζεί απφ απηά. 

Οη ρψξεο πνπ αλαγλσξίδνπλ ην trust είλαη θχξηνο ηνπ Αγγινζαμνληθνχ δηθαίνπ , 

ελψ ζηηο άιιεο ρψξεο πνπ βαζίδνληαη ζε Γαιινγεξκαληθφ κνληέιν, φπσο θαη ε 

Διιάδα δελ αλαγλσξίδνπλ ην trust. Οη πεξηζζφηεξεο εμσρψξηεο δηθαηνδνζίεο 

παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηέγαζεο ζε trust. Ζ ζπλεζέζηεξε αηηία ρξήζεο ησλ 
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ππεξάθηησλ trusts είλαη ε απφθξπςε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ δηαζεηψλ γηα ηελ απνθπγή 

ησλ δηαηάμεσλ πεξί μεπιχκαηνο ηνπ καχξνπ ρξήκαηνο θαη απμεκέλεο θνξνινγίαο. 

 Σα trusts έρνπλ δηάθνξεο ρξήζεηο. Γηα παξάδεηγκα ηα αζθαιηζηηθά ζρήκαηα 

δσήο θαη ηα δηαζέζηκα αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, ηα ηεξάζηηα δηαζέζηκα ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ζσκαηείσλ, ε γε ζηελ Αγγιία πνπ θαηέρεηαη απφ πεξηζζφηεξνπο απφ 

έλαλ ηδηνθηήηεο θαη άιια παξφκνηα δηαζέζηκα θαη κε, δηαηεξνχληαη ζε trusts.Δπίζεο, 

ρψξεο κπνξνχλ λα ζηήζνπλ Δκπηζηεχκαηα γηα λα βνεζήζνπλ λέεο απηφλνκεο ε 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. ηελ Ακεξηθή, ηα Δκπηζηεχκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη σο 

κέζν δηαθξάηεζεο πιεηνςεθηθνχ παθέηνπ κεηνρψλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ ειέγρνπ 

ησλ εηαηξηψλ (taxcoach.gr). 

 

 

3.9.8 Δηαηξίεο Δπελδύζεσλ (Investment Companies) 

θνπφο ησλ εηαηξηψλ επελδχζεσλ είλαη ηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζε 

απηέο λα επελδπζνχλ ή λα θαηαηεζνχλ νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν. Σα έζνδα θαη νη 

ηφθνη πνπ πξνέξρνληαη απφ απηά ηα θεθάιαηα δελ θνξνινγνχληαη θαζψο 

θαηαηίζεληαη ζε κνξθή αθνξνιφγεησλ ηίηισλ είηε ζε κνξθή ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ 

ζε πξνλνκηαθέο πεξηνρέο, ρσξίο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο. 

Ζ ρξήζε κηαο offshore εηαηξίαο επελδχζεσλ βνεζά ηα έζνδα πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, λα επελδπζνχλ ζε ρψξεο κε πςεινχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο 

πνπ έρνπλ ζπλάςεη επλντθέο θνξνινγηθέο ζπλζήθεο κε Γηεζλή Τπεξάθηηα 

Οηθνλνκηθά Κέληξα. Οη επελδχζεηο κπνξνχλ λα πάξνπλ ηε κνξθή αλψλπκσλ 

ρξενγξάθσλ, φπσο κεηνρέο θαη νκφινγα, πνπ πσινχληαη ειεχζεξα θαη 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζε πνιιέο ρψξεο ρσξίο λα πεξάζνπλ απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

Τπάξρεη θαη ε πεξίπησζε ησλ ιεγφκελσλ Swiss annuities, έλαο ηχπνο αζθάιεηαο ή 

επέλδπζεο πνπ απνδίδεη εηήζην ηαθηηθφ εηζφδεκα. Ολνκάδνληαη έηζη θαζψο ζηελ 

Διβεηία απηφ ην είδνο επελδχζεσλ είλαη επέιηθην θαη απνδνηηθφ. Σέινο, αλαθέξνληαη 

θαη ηα swaps επηηνθίσλ θαη λνκηζκάησλ, σο κηα κνξθή ζπιινγηθήο επέλδπζεο  πνπ 

είλαη δηαζέζηκε ζε πνιιά offshore θέληξα, θαη ρξεζηκεχεη σο απνηακηεπηηθφ εξγαιείν 

γηα ηα θέξδε εθηφο ηεο ρψξαο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη (Γνπβήο, 2008). 
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3.9.9 Σξαπεδηθέο Δηαηξίεο (Banking Companies ή «The Offshore 

Bank») 

Σα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα πνπ ηδξχνληαη ζε ππεξάθηηα νηθνλνκηθά θέληξα 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο σο θνξνινγηθά θαηαθχγηα θεθαιαίσλ θαη σο κέζν 

αλσλπκίαο ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

απνηεινχλ ζπγαηξηθέο κεγάισλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ πνπ νη έδξεο ηνπο βξίζθνληαη ζε 

κεγάια ρξεκαηννηθνλνκηθά θέληξα. 

Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ offshore ηξαπεδψλ είλαη φηη 

θαηαβάιινπλ ηφθνπο απαιιαγκέλνπο απφ παξαθξάηεζε θφξνπ θαη φηη αζρνινχληαη 

κε ηε δηεζλή ρξεκαηνδφηεζε ρσξίο λα ππνβάιινληαη ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη σο θέληξα δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ 

θεθαιαίσλ απφ επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο. πλήζσο ε ιεηηνπξγία ηνπο βαζίδεηαη ζην 

αγγινζαμνληθφ δίθαην. 

Μπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ δπν ηνκείο πνπ εζηηάδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

offshore ηξαπεδηθψλ εηαηξηψλ. Ζ ρνλδξηθή ηξαπεδηθή (wholesale banking) θαη ε 

ηδησηηθή ηξαπεδηθή (private banking).ηελ πξψηε πεξίπησζε νη δξαζηεξηφηεηεο 

απνηεινχληαη θπξίσο απφ δηαηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ 

έιιεηςε δηαζηξεβισκέλσλ πνιηηηθψλ επηξξνψλ. Ζ ιήςε θαη ηνπνζέηεζε θαηαζέζεσλ 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε έδσζε ψζεζε ζε δείθηεο φπσο ην LIBOR,ην SIBOR θαη ην 

NIBOR.Ζ δεχηεξε θαηεγνξία παξέρεη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο ζε εηαηξίεο θαη ηδηψηεο, 

πξνζθέξνληαο έλα πεξηβάιινλ ερεκχζεηαο θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο, λνκηθήο 

πξνζηαζίαο θαη νρεκάησλ ππφ ηελ κνξθή trusts.Απηά θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά είλαη 

επλντθά γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο πινχζησλ ηδησηψλ ,επηρεηξήζεσλ θαη 

ηδξπκάησλ ( Dufey θαη Bartram, 1997). 

H Απζηξία, ε Διβεηία θαη ην Ληρλελζηάηλ έρνπλ καθξά παξάδνζε ζηελ 

offshore ηξαπεδηθή θαη ζηελ ηήξεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ, θαζψο είλαη επξέσο 

γλσζηφ φηη ακχλνληαη ζζελαξά γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο αλσλπκίαο ησλ πειαηψλ ηνπο. 

Απηή ηνπο ε ζηάζε, ηηο έρεη ηνπνζεηήζεη ςειά ζηε ιίζηα ησλ θξαηψλ κε 

ζπκκφξθσζεο κε ηνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο ππεξάθηηεο δξαζηεξηφηεηεο, κε 

απνηέιεζκα λα δέρνληαη κεγάιε θξηηηθή αιιά θαη θαρππνςία. 
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3.9.10 Δηαηξίεο Αληηπξνζώπεπζεο (Nominee) 

Οη εηαηξίεο αληηπξνζψπεπζεο είλαη δνκέο φπνπ κηα εγρψξηα εηαηξία ελεξγεί σο 

αληηπξφζσπνο κηαο εμσρψξηαο εηαηξίαο. Απηέο νη δνκέο παξέρνπλ έλα πςειφ επίπεδν 

αμηνπηζηίαο θαη ζεκαληηθά θνξνινγηθά νθέιε.H δπζθνιία κε ην θνξνινγηθφ 

ζρεδηαζκφ κέζσ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ είλαη φηη ηα ηηκνιφγηα εκθαλίδνληαη ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πνιινί είλαη απηνί πνπ δελ ζέινπλ ην φλνκά 

ηνπο ζπλδεδεκέλν κε δξαζηεξηφηεηεο ζε ππεξάθηηα θέληξα. Ζ ιχζε δίλεηαη απφ ηηο 

δνκέο Nominee θαζψο φιεο νη ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ κηα onshore 

εηαηξία (Γνπβήο, 2008). 

πσο πξναλαθεξζήθακε νη εμσρψξηεο εηαηξίεο πάληα απνβιέπνπλ ζηελ κείσζε 

θνξνινγεηέαο χιεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαζψο επίζεο πνιχ ζπρλά 

ζην μέπιπκα ηνπ καχξνπ ρξήκαηνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη ζηγφκελεο ρψξεο απφ ηελ 

δηεζλή απηή κέζνδν θνξναπνθπγήο πξνζπάζεζαλ λα αληηδξάζνπλ ζέηνληαο εηδηθνχο 

λνκνζεηηθνχο θαλφλεο γηα ηελ δηαζθάιηζε ζχιιεςεο ηεο θνξνινγεηέαο χιεο θαη 

ζηελ δεκηνπξγία εκπνδίσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ.  

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ησλ εηαηξηψλ απηψλ είλαη ε αληηπξνζψπεπζε ησλ 

ππεξάθηησλ εηαηξηψλ. Ζ εθπξφζσπνο εηαηξία ζπλάπηεη κε ηελ ππεξάθηηα εηαηξία έλα 

ζπκθσλεηηθφ αληηπξνζψπεπζεο , φπνπ νξίδεηαη ε ακνηβή ηεο σο πξνκήζεηα επί ησλ 

ζπλαιιαγψλ ζε πνζνζηφ χςνπο 3%-5%.  

 

 

3.9.11  Δηαηξίεο Αζθαιίζεσλ (Insurance Companies) 

Οη αζθάιεηεο δσήο απνηεινχλ έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία ηνπ δηεζλή θνξνινγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ. Πνιινί δηεζλείο νξγαληζκνί έρνπλ αλαπηχμεη ηελ πξαθηηθή ζπλδπαζκνχ 

ελφο πθηζηάκελνπ trust, ην νπνίν δελ είλαη λέν offshore πξντφλ, κε πνιηηηθή 

αζθάιηζεο, επίζεο φρη λέν onshore πξντφλ. Σα δπν απηά πξντφληα ζε ζπλδπαζκφ 

δίλνπλ λέεο επθαηξίεο. ηαλ αζθαιίδεηαη θάπνηνο πιεξψλεη έλα αζθάιηζηξν. Ζ 

αζθάιηζε ζηνηρίδεη κφλν έλα κηθξφ κέξνο ηνπ αζθαιίζηξνπ πνπ θαηαβάιιεηαη. 

Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία αθνχ πξνβεί ζηελ αζθάιηζε , ηνπνζεηεί ην ππφινηπν 

πνζφ καδί κε ηα δηθά ηεο επελδπηηθά θεθάιαηα θαη πξνβαίλεη ζηελ παζεηηθή 

δηαρείξηζε, δειαδή ζε επελδχζεηο ρακεινχ θίλδπλνπ. Έηζη ε αζθαιηζηηθή πνιηηηθή 

νδεγεί ζην ζρεκαηηζκφ ελφο επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ, ην νπνίν ζεκεησηέσλ 
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κπνξεί λα πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηα ρξήκαηα, αιιά θαη άιιεο κνξθέο , φπσο κεηνρέο, 

νκνινγίεο, παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, νκφινγα θηι.(Γνπβήο 2008). 

Σν λέν ζρήκα (ζπλδπαζκφο ηεο αζθαιηζηηθήο δνκήο κε ην trust) παξέρεη ηελ 

επειημία σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ άλσ 

ραξηνθπιαθίνπ θαη γίλεηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζηηο ρψξεο ηνπ Γαιινγεξκαληθνχ 

δηθαίνπ, φπνπ ν ζεζκφο ηνπ trust είλαη δχζθνια θαηαλνεηφο, θαζψο δελ 

αλαγλσξίδεηαη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρεη κεγάιε 

εθαξκνγή (offshorecompanies.uk). 

 

 

3.9.12 Δηαηξίεο Παξνρήο Τπεξεζηώλ (Service Companies) 

πλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ άηνκα κε πςειέο ακνηβέο φπσο ζχκβνπινη 

επηρεηξήζεσλ, ζπγγξαθείο θ.α γηα θνξνινγηθνχο ιφγνπο. Σα δηθαηψκαηα ησλ ακνηβψλ 

εθρσξνχληαη ζε κηα offshore εηαηξία, ε νπνία απαιιάζζεηαη απφ ηελ νθεηιή θφξνπ 

επί ησλ θεξδψλ ηεο, θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα επελδπζνχλ ππφ ζπλζήθεο κεδεληθήο 

θνξνινγίαο.Οη πιεξσκέο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο γίλνληαη έηζη ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηνχληαη νη θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

 

 

3.9.13 Αθίλεηα (Real Estate) 

Οη εμσρψξηεο εηαηξίεο Real Estate έρνπλ σο θχξην ζθνπφ ηελ αγνξά θαη δηαρείξηζε 

αθηλήησλ. Ίζσο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί, καδί κε ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ε πην δηαδεδνκέλε ρξήζε ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ ζηελ 

Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη κηα ππεξάθηηα εηαηξεία ζηελ αγνξά αθηλήηνπ, 

πξέπεη ην θπζηθφ πξφζσπν, πνπ εκθαλίδεηαη ελψπηνλ ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ σο 

εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε πιήξε ζεηξά εγγξάθσλ πνπ ζα 

απνδεηθλχνπλ ηε λφκηκε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο θαηά ην δίθαην ηεο έδξαο ηεο, ηελ 

κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή ιεηηνπξγία θαη κε ιχζε ηεο θαη ηελ πιεξεμνπζηφηεηα ηνπ 

εκθαληδφκελνπ πξνζψπνπ γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ αγνξάο. 

 εκεησηένλ φηη φπσο γίλεηαη δεθηφ απφ ηελ δηνίθεζε ε κίζζσζε θαη ηδηφρξεζε 

αθηλήησλ ζηελ Διιάδα απφ κφλα ηνπο δελ δεκηνπξγνχλ κφληκε εγθαηάζηαζε, θαζψο 
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θαη ε κεηαγελέζηεξε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο θαη σο εθ ηνχηνπ φιεο 

ηεο πεξηνπζίαο ηεο ηφζν ηεο θηλεηήο φζν θαη ηεο αθίλεηεο δελ είλαη εχθνιν λα γίλεη 

αληηιεπηή (Μπεδαληάθνο, 2014). 

 

 

3.9.14 Δηαηξίεο Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο (Leasing Companies) 

Μηα εηαηξία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζε ππεξάθηην θέληξν ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί θεθάιαηα ζην φλνκα ηεο ππεξάθηηαο εηαηξείαο 

ζην εμσηεξηθφ θαη επηζπκείηαη ν επαλαπαηξηζκφο ηνπο ζηνλ ηφπν ηεο έδξαο ηεο 

ηδξχηξηαο επηρείξεζεο. Έηζη, ε ππεξάθηηα εηαηξεία αγνξάδεη ζην φλνκα ηεο ηα 

κεραλήκαηα πνπ ρξεηάδεηαη ε ηδξχηξηα ηεο θαη ηα κηζζψλεη ζηελ ηειεπηαία. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν ε ηδξχηξηα επηρείξεζε απνθηά ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ρξεηάδεηαη κε ηα 

θνλδχιηα πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί ζην εμσηεξηθφ ρσξίο λα ηα θνξνινγήζεη αιιά 

επηπιένλ ην θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ εθπίπηεη απφ ην εηζφδεκα ηεο ηδξχηξηαο 

επηρείξεζεο κε ηελ κνξθή ησλ θαηαβαιινκέλσλ κηζζσκάησλ (Μπεδαληάθνο, 2014). 

 

 

3.9.15 Δηαηξίεο Τβξίδηα (Hybrid Companies) 

Οη εηαηξίεο απηέο ζπλδπάδνπλ δηαθνξεηηθνχο παξαδνζηαθνχο ηχπνπο εηαηξηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ, εκπνξηθψλ θαη κε. ηφρνο είλαη ε επηινγή εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ 

δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ επηζπκνχλ νη ηδξπηέο, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ηνλ 

απψηεξν  ζθνπφ  ζχζηαζεο  ησλ  εηαηξηψλ  απηψλ,  κε  ηελ  αμηνπνίεζε  ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ.  

Γηα λα θαηαδεηρζεί ε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ κηαο εηαηξίαο πβξηδίνπ, κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ην παξάδεηγκα κηαο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, πνπ είλαη 

εκπνξηθή εηαηξία ζχκθσλα κε ην αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα θαη κηαο εηαηξίαο παξνρήο 

εγγπήζεσλ, πνπ ζπληζηά κε εκπνξηθή επηρείξεζε. ηελ πεξίπησζε ηεο ΔΠΔ, θαηά 

ηελ ίδξπζή ηεο εηζθέξεηαη έλα πνζφ ρξεκάησλ γηα ην ζρεκαηηζκφ θεθαιαίνπ, κε ηελ 

αληίζηνηρε αλάιεςε ηνπ εηαηξηθνχ κεξηδίνπ πνπ ηζνδπλακεί ζηελ θαηαβνιή απηή. Σν 

θεθάιαην πνπ ζα ζπγθεληξσζεί, κεηαζρεκαηίδεηαη ζε εηαηξηθή πεξηνπζία, ε νπνία ζα 

δηαηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ΔΠΔ. Οη εηαίξνη αλάινγα κε ην 

εηαηξηθφ κεξίδην πνπ θαηέρνπλ, ζα δηθαηνχληαη αληίζηνηρν πνζνζηφ επί ησλ θεξδψλ  
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πνπ  πξαγκαηνπνηεί  ε  εηαηξία.  ηελ  πεξίπησζε  ηεο  εηαηξίαο  παξνρήο  εγγπήζεσλ,  

πθίζηαηαη επίζεο ε έλλνηα ηεο εηζθνξάο ρξεκάησλ, αιιά φρη θαηά ηελ ίδξπζή ηεο, 

παξά κφλν φηαλ παξίζηαηαη αλάγθε. Ζ ρξεκαηηθή ελίζρπζε απφ κέξνπο ησλ κειψλ 

επηηειεί  εγγπεηηθή  ιεηηνπξγία  θαη  παξέρεηαη  φηαλ  αληηκεησπίδνληαη  θίλδπλνη  θαη 

νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. Δπνκέλσο, ν ζπλδπαζκφο ησλ σο άλσ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

δχν  επηρεηξήζεσλ  νδεγεί  ζηε  δεκηνπξγία  ηεο  ιεγφκελεο  «εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο 

εγγχεζεο», ε νπνία δηαζέηεη εηαηξηθφ θεθάιαην. 

Καηά ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία, κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ πβξηδηθά εηαηξηθά 

ζρήκαηα πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ σο επηρεηξεκαηηθά trusts, σο εκπνξηθά εξγαιεία ή σο 

επελδπηηθά εξγαιεία, ζε εμσρψξηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θέληξα, κε ηα ζπλαθφινπζα 

θνξνινγηθά νθέιε πνπ έρνπλ ήδε παξνπζηαζζεί ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο γηα ηηο 

αληίζηνηρεο εηαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Μέζσ ηνπ δηαρσξηζκνχ ηδηνθηεζίαο θαη 

ειέγρνπ, ηδηνθηεζίαο  θαη  εκπνξηθνχ  νθέινπο,  ειέγρνπ  θαη  νθέινπο  πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ απηνχ ηνπ 

δηαρσξηζκνχ  ζε  δηαθνξεηηθά  πξφζσπα,  δεκηνπξγνχληαη  νη  θαηάιιειεο  δνκέο, 

πξνθεηκέλνπ  λα  δνζνχλ  ζπκθέξνπζεο  θνξνινγηθέο  ιχζεηο.  Δπηπιένλ,  νη  εηαηξίεο 

πβξίδηα  ρξεζηκνπνηνχληαη  ζπρλά  γηα  ηελ  απνθπγή  θνξνινγίαο θιεξνλνκηψλ, 

ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ πθίζηαηαη δεζκφο γάκνπ αλάκεζα ζηα κέιε πνπ 

θιεξνλνκνχλ  θαη  ζε απηά  πνπ  πεζαίλνπλ,  σο  αληηζηάζκηζκα  ησλ  θνξνινγηθψλ 

πξνλνκίσλ πνπ ρνξεγνχληαη ζηνπο έγγακνπο ζηηο πεξηζζφηεξεο δηθαηνδνζίεο. Σέινο, 

ζπληζηάηαη ε απνθπγή αγνξάο έηνηκσλ πβξηδηθψλ εηαηξηθψλ ζρεκάησλ ή ζε θάζε 

πεξίπησζε ε  πξνεγνχκελε  ελεκέξσζε  ηνπ  αγνξαζηή ζρεηηθά  κε  ην  θαζεζηψο 

ζπλεξγαζίαο  ηνπ  πβξηδίνπ,  θαζψο ππάξρεη  ε  δπλαηφηεηα  δεκηνπξγίαο  δηαθφξσλ 

ζρεκαηηζκψλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ηδξπηή ηνπο (Γνπβήο, 2008). 

 

 

3.10 Αληηκεηώπηζε ησλ Τπεξάθηησλ Δηαηξηώλ από ηελ Διιεληθή 

Ννκνζεζία 

Ζ ρξήζε ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ δελ είλαη 

άγλσζηε ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ηδηαίηεξα απφ ην 1980 θαη κεηά, φιν θαη 

πεξηζζφηεξνη επηρεηξεκαηίεο δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζε offshore νηθνλνκηθά θέληξα, 

είηε κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο θνξνινγίαο ,είηε ηελ απφθξπςε θεθαιαίσλ, είηε γηα 

ιφγνπο επίδεημεο πινχηνπ, θαζψο ε θαηνρή κηαο ππεξάθηηαο εηαηξίαο απνηεινχζε γηα 
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ηελ επνρή έλδεημε ηζρχνο. Οη ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζεο είλαη πνιινί. Οη Έιιελεο 

επηρεηξεκαηίεο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηελ αγνξά θαη αλέγεξζε αθηλήησλ, ηηο 

λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο, ηελ θαηνρή ζθαθψλ 

αλαςπρήο, ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα, νη πην δεκνθηιείο θνξνινγηθνί 

παξάδεηζνη γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο είλαη ν Παλακάο , ε Ληβεξία, νη Βξεηαληθέο 

Παξζέλνη Νήζνη θαη νη Νήζνη Μάξζαι. Δλψ άιια ζηνηρεία δείρλνπλ φηη πάλσ απφ 

23.000 ππεξάθηηεο θαη αιινδαπέο εηαηξίεο αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Διιάδα. 

Μεγάινο αξηζκφο απηψλ έρεη σο έδξα ηνπο ππεξάθηηεο δηθαηνδνζίεο νη νπνίεο δελ 

αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο κε ην ειιεληθφ θξάηνο, θαζηζηψληαο ηελ πξνζπάζεηα γηα 

ηνλ εληνπηζκφ ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο αιιά θαη ηε ζπιινγή πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ 

ηδηαίηεξα δχζθνιε. ήκεξα ζηε ρψξα καο δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξίπνπ 10.000 

ππεξάθηηεο εηαηξίεο, απφ ηηο νπνίεο ειάρηζηνο αξηζκφο έρεη ειεγρζεί. 

 

 

3.10.1 Τπεξάθηηεο Δηαηξίεο ζηελ Διιάδα 

ηελ Διιάδα ην ζεζκηθφ ηεο πιαίζην γηα ηε ιεηηνπξγία ππεξάθηησλ επηρεηξήζεσλ 

βαζίδεηαη ζηνλ α.λ.89/1967 «πεξί εγθαηαζηάζεσο ελ Διιάδη αιινδαπψλ 

εκπνξνβηνκεραληθψλ εηαηξεηψλ», φπσο απηφο ζπκπιεξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε 

κεηαγελέζηεξα θπξίσο απφ ηνπο α.λ.378/1968, λ.27/1975 θαη 814/1978. Δπίζεο, 

εηδηθά γηα ηηο αιινδαπέο ηερληθέο επηρεηξήζεηο ηζρχεη αλάινγν πξνλνκηαθφ θαζεζηψο 

κε βάζε ηνλ λφκν 4171/61 (Γνπβήο, 2008). Με βάζε ηα παξαπάλσ νη κνξθέο ησλ 

εμσρψξησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν ρσξίδνληαη ζε εκπνξνβηνκεραληθέο, 

λαπηηιηαθέο, πηζησηηθέο θαη ηερληθέο επηρεηξήζεηο, πνπ ε θάζε κία έρεη ηηο δηθέο ηεο 

πξνυπνζέζεηο λφκηκεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγία ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ηηο 

παξεξρφκελεο απαιιαγέο θαη δηεπθνιχλζεηο. 

Πιένλ, ηζρχεη φηη αιινδαπέο εηαηξίεο, απφ ηελ 1/1/2006, κπνξνχλ λα 

εγθαζίζηαληαη ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ α.λ 89/1967 (ΦΔΚ Α‟ 

132) φπσο ηζρχεη κε ην λ.3427/2005, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ λα παξέρνπλ ζηα 

θεληξηθά ηνπο θαηαζηήκαηα ή ζε ζπλδεδεκέλεο κε απηέο θαη κε εγθαηεζηεκέλεο ζηελ 

Διιάδα επηρεηξήζεηο: 

 Τπεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα  

 Κεληξηθήο ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο 
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 Διέγρνπ πνηφηεηαο παξαγσγήο, πξντφλησλ 

  Γηαδηθαζηψλ θαη ππεξεζηψλ 

  Καηάξηηζεο κειεηψλ, ζρεδίσλ θαη ζπκβάζεσλ 

  Γηαθήκηζεο θαη κάξθεηηλγθ 

  Δπεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ 

  Λήςεο θαη παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη εξεπλάο θαη αλάπηπμεο 

Οη εγθαζηζηάκελεο απηέο εηαηξείεο ππνρξενχληαη λα δαπαλνχλ εηεζίσο ην πνζφ 

ησλ 100.000 επξψ ηνπιάρηζηνλ, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ 

θάιπςε ησλ θάζε είδνπο δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο θαη κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπο, θαη ην νπνίν ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη απφ αληίζηνηρα παξαζηαηηθά ζηνηρεία, 

πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ. Δπηπιένλ, νη 

εηαηξείεο απηέο ππνρξενχληαη λα απαζρνινχλ πξνζσπηθφ ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ 

αηφκσλ. 

 

 

3.10.2 Φνξνινγηθή Αληηκεηώπηζε Τπεξάθηησλ Δηαηξηώλ 

Σν 2002, ςεθίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα λφκνη πνπ αθνξνχζαλ θαζαξά 

ηηο ππεξάθηηεο εηαηξίεο θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. πγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη νη 

δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 2992/2002, 3052/2002 θαη 3091/2002. 

χκθσλα κε ηελ εγθχθιην δηαηαγή «1021764/10217/Β0012/ΠΟΛ  1041/5-3-

2003» νη ππεξάθηηεο εηαηξίεο ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία παίξλνπλ ηελ νλνκαζία 

εμσρψξηεο θαη ηαπηφρξνλα θαζνξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ραξαθηεξηζκνχ κηαο 

εηαηξίαο σο εμσρψξηαο. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα εμήο: 

1. Ο εθδφηεο  ηνπ θνξνινγηθνχ  ζηνηρείνπ δελ είλαη  παξαγσγφο ή 

θαηαζθεπαζηήο  ηνπ πξντφληνο, αιιά κεζνιαβεηήο-θαηαζθεπαζηήο. 

Γηφηη νη εμσρψξηεο εηαηξείεο θαηά θαλφλα δηακεζνιαβνχλ ζε ηξηγσληθέο 

ζπλαιιαγέο, φπνπ απφ άιιε ρψξα απνζηέιινληαη  ηα εκπνξεχκαηα θαη 

απφ άιιε ηηκνινγνχληαη. 

2. ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία (πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ) δελ 

αλαγξάθεηαη ν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ, θαζφζνλ νη 

πεξηζζφηεξεο εμσρψξηεο εηαηξείεο δε δηαζέηνπλ Α.Φ.Μ. 

3. Ωο  δηεχζπλζε  ηεο  έδξαο ηεο  εηαηξείαο  ζπλήζσο  αλαγξάθεηαη  ην  

«Β.Ο.»  (BOX OFFICE) εηαηξία γξακκαηνθηβσηίνπ. 



42 
 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δελ αξθνχλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ κηαο 

εηαηξείαο σο ππεξάθηηαο, ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην, νη επηρεηξήζεηο είλαη 

ππνρξεσκέλεο  λα θαηαζέζνπλ επηπιένλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζα ηνπο δεηεζνχλ 

απφ ηνλ έιεγρν. 

Βαζηθά ζεκεία ηνπ θνξνινγηθνχ λνκνζρεδίνπ Ν. 3091/2002 θαη δηάθνξεο 

δηαηάμεηο πεξηέρνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θνξνινγία αθηλήησλ πνπ αλήθνπλ ζε 

ππεξάθηηεο εηαηξίεο, ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ απφ ππεξάθηηεο πνπ θαηέρνπλ 

αθίλεηα, ηελ αλαγλψξηζε θαη κε δαπαλψλ απφ θαη πξνο ππεξάθηηεο εηαηξίεο, ηε κε 

αλαγλψξηζε απνζβέζεσλ παγίσλ φηαλ αγνξάδνληαη απφ ππεξάθηηεο εηαηξίεο θ.α. 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη θχξηα ζέκαηα ηνπ λνκνζρεδίνπ. 

Πεξί δαπαλψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ,ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο 9 πξνβιέπεηαη ε κε 

έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ δαπαλψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ γηα ηελ αγνξά αγαζψλ ή ιήςε ππεξεζηψλ απφ εμσρψξηα εηαηξία, 

θαζψο θαη ησλ δηθαησκάησλ ή απνδεκηψζεσλ πνπ θαηαβάιινπλ απηέο ζε εμσρψξηα 

εηαηξία γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ζηελ Διιάδα ηερληθήο βνήζεηαο, επξεζηηερληψλ, 

ζεκάησλ, ζρεδίσλ, κπζηηθψλ βηνκεραληθψλ κεζφδσλ θαη ηχπσλ, πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο θαη άιισλ ζπλαθψλ δηθαησκάησλ. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη δαπάλεο πνπ 

αθνξνχλ αγνξά ή κεηαθνξά ζηελ Διιάδα αξγνχ πεηξειαίνπ, πεηξειαηνεηδψλ ή 

άιισλ πξντφλησλ γηα ηα νπνία δεκνζηεχνληαη δείθηεο ηηκψλ ρνλδξηθήο πψιεζεο θαη 

ην νπνία απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή 

αγνξά πξντφλησλ (ετκέλεο, 2013) 

Δπίζεο, δελ επηηξέπεηαη ε έθπησζε απνζβέζεσλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα κηαο 

ειιεληθήο επηρείξεζεο γηα ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπο ηα νπνία αγνξάδνληαη 

απφ εμσρψξηα εηαηξία. Καηά ζπλέπεηα, νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα εξεπλνχλ αλ ε 

αιινδαπή επηρείξεζε απφ ηελ νπνία πξφθεηηαη λα πξνκεζεπηνχλ πάγηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία έρεη έδξα ζε θάπνην απφ ηα Κξάηε ή εδάθε (θνξνινγηθνί παξάδεηζνη) ζηα 

νπνία ππάξρνπλ offshore εηαηξείεο, νχησο ψζηε λα εμεηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα αλ 

πξφθεηηαη πεξί εμσρψξηαο εηαηξίαο, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ θαη ηα θξηηήξηα πνπ 

δφζεθαλ παξαπάλσ θαη νξίδνληαη απφ ην λνκνζρέδην. 

Γηα ηελ θνξνινγία αθηλήησλ πνπ θαηέρνπλ ππεξάθηηεο εηαηξίεο ζηελ Διιάδα 

αλαθέξεηαη φηη επηβάιιεηαη ε θαηαβνιή θφξνπ κεηαβίβαζεο (ΦΜΑ) φηαλ αγνξάδνπλ 

ην αθίλεην. Γηα ηα παιηά αθίλεηα ν θφξνο (ΦΜΑ) αλέξρεηαη ζε 8-10%. Γηα ηα 

λεφδκεηα αθίλεηα πνπ έρνπλ αλεγεξζεί κε άδεηα κεηά ηελ 1/1/2006 θαηαβάιιεηαη 

ΦΠΑ 23%.Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 ε θνξνιφγεζε επεθηάζεθε θαη ζηνπο 
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πσιεηέο αθηλήησλ επί ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ πψιεζε (20%).Δπίζεο 

επηβάιιεηαη εηήζηνο θφξνο 15% επί ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

Διιάδα θαη πνπ αλήθνπλ ζε αιινδαπέο εηαηξίεο νη νπνίεο δελ έρνπλ θακία 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ ρψξα ηεο έδξαο ηνπο. Δπηπιένλ αλαθέξεηαη φηη νη εηαηξίεο απηέο 

δελ έρνπλ θακία δξαζηεξηφηεηα νχηε θαη ζηελ ρψξα ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα 

αθίλεηα ηα νπνία θαηέρνπλ (ετκέλεο, 2013). 

χκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ηα ζηνηρεία, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κέρξη 

ζήκεξα δηαζηαπξψζεηο θαη ειέγρνπο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ, ζρεηηθά κε ηα αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα θαη είλαη δεισκέλα 

φηη αλήθνπλ ζε ππεξάθηηεο εηαηξίεο, δείρλνπλ φηη πνιινί Έιιελεο θνξνινγνχκελνη 

έρνπλ επηιέμεη λα κεηαβηβάζνπλ ηα αθίλεηά ηνπο ζε εηαηξίεο κε έδξα θάπνην 

θνξνινγηθφ παξάδεηζν. Οffshore εηαηξίεο, πνπ έρνπλ αθίλεηα ζηελ Διιάδα, 

ππάξρνπλ ζηελ Μχθνλν (117), ζην Κξαλίδη Αξγνιίδαο (101), ζηελ Κέξθπξα (74), 

ζηελ Πάξν (55), ζηελ Σδηα (40) θαη ζηηο πέηζεο (38). Ζ ιίζηα ησλ ππεξάθηησλ 

εηαηξηψλ κε ηδηνθηεζία αθηλήησλ ζηελ Διιάδα είλαη πνιχ κεγαιχηεξε ησλ 425, πνπ 

θαηαγξάθνληαη παξαπάλσ, θαη δελ ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο κε 

απνηέιεζκα ε απψιεηα εζφδσλ είλαη πνιχ κεγάιε γηα ην ειιεληθφ δεκφζην 

(capital.gr). 

ζν αλαθνξά ηελ πεξίπησζε ηεο ππεξηηκνιφγεζεο θαη ππνηηκνιφγεζεο ησλ 

πξντφλησλ κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, ζεζπίζηεθε ν Ν.2238/1994,  ν  

νπνίνο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ 4110/2013, θαη νξίδεη φηη φηαλ κεηαμχ  

ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαιιαγέο κε κεγαιχηεξα 

νηθνλνκηθά νθέιε απφ εθείλα πνπ ζα είραλ ζπκθσλεζεί κεηαμχ αλεμάξηεησλ 

επηρεηξήζεσλ, ηα θέξδε ηα νπνία, ρσξίο ηα νθέιε απηά, ζα είραλ πξαγκαηνπνηεζεί 

απφ ηελ εκεδαπή επηρείξεζε, πξνζαπμάλνπλ ηα θαζαξά θέξδε ηεο επηρείξεζεο ή 

κεηψλνπλ ηε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηα βηβιία ηεο, ρσξίο λα ζίγεηαη ην θχξνο 

απηψλ. Οη παξαπάλσ λφκνη έρνπλ σο ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηηθνχ 

θνηλνχ (Μπεδαληάθνο, 2014). 
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3.10.3 Η Ννκνινγία ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε απηνχ ηνπ είδνπο ησλ εηαηξηψλ 

θαζνξίζηεθε απφ ηελ Οινκέιεηα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ (2/2003) ζχκθσλα κε ηελ νπνία:  

«δελ αλαγλσξίδεηαη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ζηηο offshore εηαηξίεο, φηαλ γηα ηε 

ζχζηαζή ηνπο έρεη αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ζχζηαζεο ηεο θαηαζηαηηθήο ηνπο έδξαο 

θαη φρη απηή ηεο πξαγκαηηθήο ηνπο έδξαο (πξαγκαηηθή είλαη ε έδξα ζηελ νπνία 

αζθείηαη ε δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο)» (Μπεδαληάθνο, 2014).  

Ζ ζπγθεθξηκέλε απφθαζε είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο θαζψο ν Άξεηνο Πάγνο 

θξίλεη άθπξεο ηηο εηαηξίεο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζε ρψξεο εθηφο Διιάδνο θαη 

πξαγκαηνπνηνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζηε ρψξα εάλ δελ ππφθεηληαη ζηε 

λνκνζεζία πνπ αθνξά ηηο εμσρψξηεο εηαηξείεο. Ζ απφθαζε απηή βαζίζηεθε ζηε 

πξνζπάζεηα ησλ ειιεληθψλ αξρψλ λα παηάμνπλ ηελ θνξνδηαθπγή. Ωζηφζν, 

απνθάζεηο φπσο θαη απηή δελ πξφθεηηαη λα ζηακαηήζνπλ ηνπο επηρεηξεκαηίεο λα 

αλαδεηνχλ ηελ θαιχηεξε ιχζε γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
Ο

 

ΤΠΔΡΑΚΣΙΔ ΔΣΑΙΡΙΔ ΚΑΙ ΓΙΑΦΘΟΡΑ 

Ζ ρακειή ή κεδεληθή θνξνινγία ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κπζηηθφηεηα θαη ηελ αλσλπκία 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο ππεξάθηηεο δηθαηνδνζίεο δεκηνπξγνχλ ηηο θαηάιιειεο βάζεηο 

γηα ηελ αλάπηπμε αλήζηθσλ πξαθηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Οη αλαθνξέο πνπ 

γίλνληαη, ζπλδένπλ ηηο ππεξάθηηεο εηαηξίεο κε κηα ζεηξά απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζηε θνξνδηαθπγή θαη ην μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο. 

Δηδηθφηεξα, νη ζπλζήθεο ερεκχζεηαο πνπ δεκηνπξγνχληαη, είηε κε ηξαπεδηθνχο λφκνπο 

θαη δηαηάμεηο είηε κε απιέο ηξαπεδηθέο πνιηηηθέο, δηεπθνιχλνπλ ην μέπιπκα ρξήκαηνο 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο απφ έλα κεγάιν εχξνο παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο απάηεο, 

ππεμαηξέζεηο θαη θινπέο, δσξνδνθίεο, δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, δηαθίλεζε παξάλνκσλ 

φπισλ, πιαζηνγξάθεζε, ρξεκαηηζηεξηαθή εθκεηάιιεπζε εκπηζηεπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, παξάλνκεο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο, απφθξπςε θεθαιαίσλ, 

θνξνδηαθπγή θ.α. (Christensen, 2006). ια ηα παξαπάλσ ππνδεηθλχνπλ ηελ έληνλε 

παξείζθξεζε εγθιεκαηηθψλ «ηαπηνηήησλ» κέζα ζηα θαηά ηα άιια λφκηκα 

επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα. 

 

 

4.1 Φνξναπνθπγή θαη Φνξνδηαθπγή 

Οη θνξνινγηθέο πνιηηηθέο ζην κνληέξλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα επεξεάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο απνδφζεηο πέξα απφ ηα ζχλνξα ησλ ρσξψλ πνπ ηηο 

εθαξκφδνπλ. Ζ δπλαηφηεηα θαη ε πξνθαλήο ζέιεζε ησλ θνξνινγνχκελσλ λα 

επαλαηνπνζεηήζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα θεθάιαηα ηνπο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

θνξνινγηθψλ θαζεζηψησλ θαη λα επσθειεζνχλ απφ ηα θίλεηξα πνπ δεκηνπξγνχληαη 

απφ ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ εγρψξησλ θαη μέλσλ θνξνινγηθψλ λφκσλ, ζπλεπάγνληαη 

ηελ αλάγθε αμηνιφγεζεο ησλ θνξνινγηθψλ πνιηηηθψλ, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ 

επίδξαζε ηνπο ζηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. 

H θνξνινγία επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ, ηνλ επηρεηξεκαηηθφ δαλεηζκφ, ηελ ηηκνιφγεζε, ηα δηθαηψκαηα 

εθκεηάιιεπζεο θαη ηηο πιεξσκέο κεξηζκάησλ, θαζψο επίζεο θαη ηηο απνδφζεηο 

(Hines, 2000). Οη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη κέζα απφ ηηο ππεξάθηηεο δηθαηνδνζίεο 

θαη ηηο offshore εηαηξίεο είλαη γηα πνιινχο ε ιχζε ζε ζέκαηα φπσο ηα παξαπάλσ. 
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Δίλαη θαζφια λφκηκε ε ρξήζε φισλ ησλ εμσρψξησλ «εξγαιείσλ» γηα ηε κείσζε 

θαηαβνιήο θφξνπ. Οη γλψκεο φκσο δηίζηαληαη πάλσ ζην ζέκα ηηο θνξναπνθπγήο θαη 

πφηε απηή πξνζεγγίδεη ηα φξηα ηεο θνξνδηαθπγήο. 

Οη επηρεηξήζεηο έρνπλ αλαπηχμεη πνιινχο θαη δηάθνξνπο ηξφπνπο γηα άκεζε ή 

έκκεζε εθκεηάιιεπζε ησλ θνξνινγηθψλ πξνλνκίσλ πνπ παξέρνπλ νη offshore 

δηθαηνδνζίεο. Δίλαη πνιιέο φκσο νη πεξηπηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αζέκηηα κε 

ζθνπφ ηε θνξνδηαθπγή. Δλψ ζε γεληθέο γξακκέο, νη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη κπνξνχλ 

λα ζπκβάιινπλ ζε έλαλ πγηή θνξνινγηθφ αληαγσληζκφ κε άιιεο, κε ππεξάθηηεο, 

δηθαηνδνζίεο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο παξνπζηάδνληαη σο «παξάζηηα» ησλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ άιισλ θξαηψλ. 

 

 

4.1.1 πκβάζεηο Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο 

Οη ζπκβάζεηο απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο είλαη έλα απφ ηα βαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ελφο ππεξάθηηνπ νηθνλνκηθνχ θέληξνπ θαη ηεο επηινγήο ηνπ σο έδξα ησλ 

ππεξάθηησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηζπκεί λα αλαπηχμεη έλαο ρξήζηεο. 

Οη ζπκβάζεηο απηέο είλαη ζπκθσλίεο κεηαμχ θξαηψλ ψζηε λα πεξηνξηζηεί ε 

επίδξαζε ησλ θφξσλ ζηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα δηθαηνδνζίεο. Βαζίδνληαη, θπξίσο, ζην 

θξηηήξην θνξνιφγεζεο κε βάζε ηελ θαηνηθία ηνπ θνξνινγνχκελνπ, ην νπνίν 

απνηειεί θαη θξηηήξην θαηά ηελ άζθεζε θνξνινγηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ. Δάλ δελ 

ππάξρεη ηέηνηα ζχκβαζε κεηαμχ δχν ρσξψλ ηφηε ην εηζφδεκα πνπ απνθηάηαη ζηε κηα 

θαη θνξνινγείηαη, ζηε ζπλέρεηα θνξνινγείηαη θαη ζηε δεχηεξε (Γνπβήο, 2008). 

Τπεξάθηηεο δηθαηνδνζίεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ζπκβάζεηο απνθπγήο δηπιήο 

θνξνινγίαο κε άιιεο ρψξεο πξνζθέξνπλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηε 

θνξνιφγεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπο. 

 

 

4.1.2 Σξηγσληθέο πλαιιαγέο 

Με ηελ δηαδηθαζία ησλ ηξηγσληθψλ ζπλαιιαγψλ, πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ελεξγνχλ 

αγνξαπσιεζίεο πξντφλησλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ κεηαμχ ηνπο, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 

λα απνθεχγνπλ ηελ πςειή θνξνινγία θαη λα κεηψλνπλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο 
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ππνρξεψζεηο. Απηή ε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο κεηαβηβαζηηθήο 

ηηκνιφγεζεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ κηα πνιπεζληθή εηαηξία έρεη ζπγαηξηθέο πνπ βξίζθνληαη ζε 

ρψξεο κε δηαθνξεηηθνχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξίδεη  

ηηο ηηκέο κεηαβίβαζεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θαζνξίζεη ηερλεηά ην επίπεδν θεξδψλ 

ηεο θάζε ζπγαηξηθήο. Ζ κεηξηθή εηαηξία ζέιεη λα αλαγλσξίζεη ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ζηηο ρψξεο φπνπ νη θφξνη εηζνδήκαηνο εηαηξηψλ είλαη 

ρακειφηεξνη. Δίλαη θαλεξφ φηη ε ρξήζε ησλ θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ ζηελ 

παξαπάλσ δηαδηθαζία είλαη πνιχ ζεκαληηθή. 

Οη ηξηγσληθέο ζπλαιιαγέο δελ είλαη παξάλνκεο ζαλ πξάμεηο, αιιά απνηεινχλ 

έλα εξγαιείν γηα ηνλ θνξνινγηθφ ζρεδηαζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ. Παξφια απηά  

θαζίζηαληαη παξάλνκεο φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ελδνεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ θνξναπνθπγή θαη ηελ απφθξπςε θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο. Ζ 

ρακειή ή θαη κεδεληθή θνξνιφγεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα πνπ 

πξνζθέξνπλ νη offshore δηθαηνδνζίεο, ζπκβάιινπλ είηε ζηελ πιεξσκή ειάρηζηνπ 

εηαηξηθνχ θφξνπ είηε αθφκα θαη κεδεληθνχ. 

ηαλ δπν αλεμάξηεηεο εηαηξίεο δηελεξγνχλ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπο, 

δεκηνπξγείηαη σο απνηέιεζκα κηα αγνξαία ηηκή γηα ηελ ζπλαιιαγή, πνπ γίλεηαη 

απνδεθηή γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο. Σν παξαπάλσ είλαη γλσζηφ σο θαζαξά 

εκπνξηθή ζπλαιιαγή ή αιιηψο αξρή «Arm‟s length». ηελ πεξίπησζε πνπ νη 

ηξηγσληθέο ζπλαιιαγέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θνξνδηαθπγή, γίλεηαη παξάβαζε ηεο 

αξρήο απηήο θαη ζπλαληάκε ηελ παξάλνκε ηηκνιφγεζε (transfer mispricing) (Tax 

Justice Network). 

 

 

4.1.2.1 Γηαδηθαζία Δηθνληθώλ Σξηγσληθώλ πλαιιαγώλ  

 

Γηα ηηο εηθνληθέο ηξηγσληθέο ζπλαιιαγέο, ζπλήζσο, αθνινπζείηαη ε παξαθάησ 

δηαδηθαζία. Πξψηνλ, απαηηείηαη ε ζχζηαζε δχν εηαηξηψλ, κηαο θνηλνηηθήο θαη κηαο 

εμσρψξηαο ζε έλα θξάηνο θνξνινγηθφ παξάδεηζν. Ζ θνηλνηηθή εηαηξία ζπλεζίδεη λα 

είλαη εκπνξηθή εηαηξία ε νπνία πξαγκαηνπνηεί ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο θαη 

παξαδφζεηο αγαζψλ, θαζψο βξίζθεηαη εληφο θνηλνηηθνχ θξάηνπο θαη δηαζέηεη Α.Φ.Μ.. 

Γεχηεξνλ, κεηαμχ  ησλ δχν  εηαηξηψλ  θαηαξηίδεηαη ζπκβφιαην αληηπξνζψπεπζεο 
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(Nominee Agreement), ην νπνίν ξπζκίδεη ηηο ζρέζεηο ησλ δχν εηαηξηψλ θαη αλαθέξεη 

ξεηά φηη φιεο νη δηεξγαζίεο δηεμάγνληαη απφ ηελ offshore εηαηξία ζην φλνκα ηεο  

θνηλνηηθήο εηαηξίαο  θαη  θαηαηίζεληαη  ζηηο  θνξνινγηθέο  αξρέο  ηνπ θνηλνηηθνχ 

θξάηνπο. Ζ θνηλνηηθή εηαηξία κε ηε ζεηξά ηεο ζπλαιιάζζεηαη ζην φλνκά ηεο γηα 

ινγαξηαζκφ φκσο ηεο offshore εηαηξίαο εθδίδνληαο θνηλνηηθφ ηηκνιφγην ρσξίο λα 

θαίλεηαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ ππεξάθηηα εηαηξία. Δπίζεο, δελ έρεη θαλέλα δηθαίσκα 

ζηηο  πσιήζεηο,  θαη  ην  θέξδνο  πνπ  απνθηά  είλαη  γηα  ινγαξηαζκφ  ηεο  ππεξάθηηαο 

εηαηξίαο, θαη  ρξεψλεη θάπνηα πξνκήζεηα  επί ησλ πσιήζεσλ, ε νπνία είλαη θαη ε 

κφλε πνπ θνξνινγείηαη εληφο θνηλνηηθνχ θξάηνπο. Σέινο, ηα ππφινηπα θέξδε ηεο  

ππεξάθηηαο εηαηξίαο θνξνινγνχληαη κε πνιχ ρακειφ ζπληειεζηή ή απαιιάζζνληαη 

ηεο θνξνινγίαο, δηφηη ππάξρεη ζχκβαζε απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο κεηαμχ ηνπ 

θνηλνηηθνχ θξάηνπο θαη ηνπ θνξνινγηθνχ παξαδείζνπ. 

Με βάζε φια ηα παξαπάλσ, ην ζπκπέξαζκα είλαη φηη φηαλ ε θνηλνηηθή εηαηξία 

θάλεη εηζαγσγέο αγαζψλ, ν πξνκεζεπηήο  ζηέιλεη  ηα  πξντφληα ζε απηή, αιιά  ην  

ηηκνιφγην πνπ εθδίδεηαη είλαη ζην φλνκα ηεο ππεξάθηηαο εηαηξίαο ε νπνία ηηκνινγεί 

ηελ θνηλνηηθή εηαηξία κε ηηκή κεγαιχηεξε. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ην 

θφζηνο γηα ηελ ηδξχηξηα εηαηξία, άξα λα κεηψλεηαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πξνο απφδνζε. 

Αληίζηνηρα, ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ εμαγσγψλ απφ ηελ 

θνηλνηηθή εηαηξία, κε κφλε δηαθνξά ηελ κείσζε ηεο ηηκήο πνπ ρξεψλεηαη απφ ηελ 

ππεξάθηηα. θνπφο ηεο ππεξηηκνιφγεζεο/ππνηηκνιφγεζεο είλαη λα κεησζεί ν 

νθεηιφκελνο θφξνο θαη ηα θεθάιαηα λα ζπγθεληξσζνχλ ζηελ ππεξάθηηα εηαηξία 

αλψλπκα (Wittendorf, 2010). 

 

 

4.1.3 Σν Παξάδεηγκα Φνξναπνθπγήο ηεο ΙΚΔΑ 

 

Σν 1943, ν Ίλγθβαξ Κάκπξαλη απφ ην Έηκηαξπλη ηνπ Άγθνπλαξπλη ηεο νπεδίαο 

ίδξπζε κηα κεγάιε εηαηξία, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν ησλ επίπισλ, θαη ηεο 

έδσζε ην φλνκα ΗΚΔΑ. ήκεξα ε ΗΚΔΑ θαηέρεη ππνθαηαζηήκαηα ζε πεξίπνπ 

ζαξάληα ρψξεο θαη ζεσξείηαη επηρεηξεκαηηθφο θνινζζφο. Γηα θνξνινγηθνχο θπξίσο 

ιφγνπο, ε ΗΚΔΑ κεηέθεξε ηελ έδξα ηεο ζηελ Οιιαλδία θαη αλέζεζε ηελ δηαρείξηζε 

ησλ θεθαιαίσλ ηεο ζε έλα ζπγαηξηθφ ηεο Δηδηθφ Υξεκαηνπηζησηηθφ Ίδξπκα, ηελ 

IΚΔΑ Intersystems BV.  
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Με βάζε ηα δεδνκέλα πνπ βξέζεθαλ ζηα αξρεία πνπ δηέξξεπζαλ απφ ην 

θνξνινγηθφ παξάδεηζν ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ (Luxeleaks) ην 2014, ν πνιπεζληθφο 

φκηινο ηεο ΗΚΔΑ έρεη αλαπηχμεη έλα πνιχπινθν ζχζηεκα θνξναπνθπγήο κέζσ 

ζπγαηξηθψλ ζε ππεξάθηηεο δηθαηνδνζίεο. Έηζη, ν φκηινο «κεγαζήξην» θαηαθέξλεη λα 

πιεξψλεη ιηγφηεξα απφ 50.000 € θφξν εηήζηα, παξά ην φηη ηα θέξδε ηνπ αλέξρνληαη 

ζε πνιιά δηο € (The International Consortium of Investigative Journalists, 2014). 

To «ζχζηεκα ΗΚΔΑ», φπσο νλνκάζηεθε ν θνξνινγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο 

εηαηξίαο, ζπλδέεηαη κε πνιινχο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο, φπσο ην Λνπμεκβνχξγν, 

ηελ Οιιαλδία, ηελ Διβεηία, ηα λεζηά Cayman, ηελ Κχπξν θ.α. Οη δπν πξψηεο ρψξεο 

απνηεινχλ θαη ηε βάζε ηεο θνξναπνθπγήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

ΗΚΔΑ ιεηηνπξγεί κε βάζε δπν αλεμάξηεηνπο νκίινπο εηαηξηψλ, ηνλ «Ηkea Group» πνπ 

ειέγρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ 364 ππνθαηαζηεκάησλ ηεο, θαη ηνλ «Inter Ikea Group» ν 

νπνίνο επηβιέπεη ηα ζέκαηα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ δηθηχνπ franchise (δηθαηψκαηα 

ρξήζεο). Ο «Inter Ikea Group» θαηέρεη, εθηφο ησλ άιισλ, κηα εηαηξία ζπκκεηνρψλ 

(holding company) θαη κηα εηαηξία παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ (finance 

company) ζην Λνπμεκβνχξγν, έλα ίδξπκα ζην Ληρηελζηάηλ (foundation) θαη έλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηκήκα (finance arm) ζηελ Διβεηία (The International Consortium 

of Investigative Journalists, 2014). 

πσο αλαθέξζεθε, ε κεζνδνινγία ηεο ΗΚΔΑ γηα ηνλ θνξνινγηθφ ζρεδηαζκφ 

είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθε. Ξεθηλψληαο, αλαθέξνπκε ην «ηέρλαζκα ηνπ 3%», φπσο 

είλαη επξέσο γλσζηφ. Αλαιπηηθφηεξα, θάζε έλα απφ ηα ππνθαηαζηήκαηα ηνπ νκίινπ 

ζην εμσηεξηθφ  πιεξψλεη γηα ην θάζε πξντφλ ηνπ, είηε πξφθεηηαη γηα έλα κηθξφ έπηπιν, 

είηε γηα έλα απιφ αληαιιαθηηθφ, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 3% ηεο ηηκήο ηνπ ζηελ 

εηαηξία «Inter Ikea Systems», έδξα ηεο νπνίαο είλαη ε Οιιαλδία. H ζπγθεθξηκέλε 

εηαηξία είλαη θάηνρνο φισλ ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ πξντφλησλ ηεο ΗΚΔΑ, 

ηα νπνία θαη ρξεψλεη ζηα ππνθαηαζηήκαηα. Έηζη, επεηδή θάζε ππνθαηάζηεκα 

κεηαθέξεη ην 3% ηεο αμίαο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ ζηελ Οιιαλδία, ην νπνίν 

πνζνζηφ θαηαγξάθεηαη σο έμνδν, κεηψλεηαη αληίζηνηρα ην θέξδνο ηνπ 

ππνθαηαζηήκαηνο θαη ε θνξνινγηθή ηνπ επηβάξπλζε. ηελ Οιιαλδία, ε ΗΚΔΑ 

πιεξψλεη 5% θφξν γηα ηα έζνδα απφ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ζην εμσηεξηθφ. Ζ 

νιιαλδηθή «Inter Ikea Systems» αλήθεη ζηελ «Ikea Holding» ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ, 

ζην νπνίν νη επηρεηξήζεηο απηνχ ηνπ είδνπο (Holding) δελ πιεξψλνπλ θαζφινπ 

θφξνπο. Ηδηνθηήηεο ηεο «Ikea Holding» είλαη ην ίδξπκα «Interogo», κε έδξα ην 

Ληρηελζηάηλ (Chenoweth, 2014). 
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πλερίδνληαο, ζπλαληάηαη ην παξάδεηγκα ηεο  «Inter Ikea Finance», ε νπνία 

είλαη κηα αθφκε επηρείξεζε ηνπ νκίινπ, κε έδξα ην Λνπμεκβνχξγν .θνπφο απηήο 

είλαη ε παξνρή δαλείσλ ζηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο ΗΚΔΑ, θαζψο επίζεο θαη ζηηο 

ππφινηπεο εηαηξίεο ηεο. Μέζσ ησλ δαλείσλ ηα ππνθαηαζηήκαηα εκθαλίδνπλ έμνδα 

γηα ηφθνπο  πνπ πιεξψλνπλ ζηελ «Inter Ikea Finance», κεηψλνληαο ηα θέξδε ηνπο. 

Φπζηθά ηα έζνδα απφ ηφθνπο ζην Λνπμεκβνχξγν θνξνινγνχληαη ειάρηζηα. Σέινο, 

έλα άιιν παξάδεηγκα θνξναπνθπγήο κέζσ ηνπ δαλεηζκνχ ζηνλ κηιν ΗΚΔΑ, είλαη 

απηφ πνπ γίλεηαη κέζσ ζπγαηξηθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ θαηέρεη ν 

φκηινο. Ζ ειβεηηθή «Ikea Bank» πνπ δαλείδεη άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ νκίινπ, αλήθεη 

ζηελ «Ikea Bank» ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ, ε νπνία ρξεκαηνδνηείηαη απφ κία άιιε 

ηξάπεδα ηεο πνιπεζληθήο, κε έδξα ηηο Οιιαλδηθέο Αληίιιεο (Chenoweth, 2014). 

πλνςίδνληαο, γίλνληαη θαηαλνεηέο νη ηεξάζηηεο επθαηξίεο θνξναπνθπγήο πνπ 

δίλνληαη ζηηο εηαηξίεο, θαηά ην θνξνινγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπο, κέζσ ππεξάθηησλ 

δηθαηνδνζηψλ. Ζ ΗΚΔΑ αμηνπνίεζε θάζε θνξνινγηθφ «παξάζπξν» ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη φπσο ηνπιάρηζηνλ θαίλεηαη απφ ηελ απνθάιπςε ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ 

δελ έρεη θάλεη απνιχησο ηίπνηα παξάλνκν, ηεξψληαο πάληνηε ηελ εθάζηνηε 

λνκνζεζία. 

 

 

4.2 Ξέπιπκα Μαύξνπ Υξήκαηνο 

 

Έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ έρεη σο ηδηαίηεξν ζηφρν ηελ 

απφθξπςε ηεο αξρηθήο εγθιεκαηηθήο ή παξάλνκεο πεγήο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, δεκηνπξγψληαο έηζη ηελ ιεγφκελε «καχξε νηθνλνκία». Γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζπλαιιαγψλ έρεη ζηεζεί κηα νιφθιεξε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αγνξά, κε δηθά ηεο κνληέια θαη ηερληθέο. Πνιινί είλαη απηνί πνπ 

ζπλδένπλ απηή ηελ αγνξά κε ηηο ππεξάθηηεο δηθαηνδνζίεο θαη ηε ρξήζε offshore 

εηαηξηψλ γηα ηε λνκηκνπνίεζε παξάλνκσλ εζφδσλ θαη ηελ απφθξπςε ζπλαιιαγψλ. 

Πξνζπαζψληαο λα δνζεί έλαο νξηζκφο ζην μέπιπκα ρξήκαηνο (money 

laundering) αλαθέξεηαη φηη ε πξαγκαηνπνίεζε κηαο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο 

ζπλδέεηαη κε κηα εηδηθή θαηεγνξία θφζηνπο ζπλαιιαγψλ, θαη φηη ε ρξεζηκνπνίεζε 

ησλ ζρεηηδφκελσλ θεξδψλ απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα αλαθάιπςεο ηνπ εγθιήκαηνο. Σα 

θφζηε απηά κπνξνχλ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ κέζσ κηαο απνηειεζκαηηθήο πξάμεο 
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«μεπιχκαηνο», δειαδή έλαλ ηξφπν απφθξπςεο πνπ δηαρσξίδεη ηηο ρξεκαηηθέο ξνέο 

απφ ηελ πεγή ηνπο (Mansciandaro, 2007). 

Mε άιια ιφγηα, ν φξνο «μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο» ζπλδέεηαη κε 

νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ζπγθάιπςεο ηεο πεγήο εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη εγθιεκαηηθέο πξάμεηο, ψζηε λα θαίλεηαη φηη ηα έζνδα 

απηά πξαγκαηνπνηήζεθαλ λφκηκα. Ζ καχξε νηθνλνκία ζπλδέεηαη κε κηα ζεηξά απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο εκπφξην θαη δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, εγθιεκαηηθέο 

νξγαλψζεηο, εκπφξην ιεπθήο ζαξθφο, αξραηνθαπειία, αιιά θαη ηξνκνθξαηία. 

 

 

4.2.1 Δίδε Τπεξάθηησλ Δηαηξηώλ πνπ πκκεηέρνπλ ζην Ξέπιπκα 

Υξήκαηνο 

 

Οη ππεξάθηηεο εηαηξίεο απνηεινχλ ηδαληθφ κέζν γηα ηελ θάιπςε πεγψλ παξάλνκσλ 

εζφδσλ ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ 

πξνζθέξνπλ. Ζ ερεκχζεηα θαη εκπηζηεπηηθφηεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλσλπκία, 

απνηεινχλ έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Δπηπιένλ νη offshore εηαηξίεο 

πξνζθέξνπλ ρακειφ έσο θαη κεδεληθφ θφζηνο,  ραιαξφ λνκνζεηηθφ θαζεζηψο θαη 

ηξαπεδηθφ απφξξεην. Τπάξρνπλ ηέζζεξα βαζηθά είδε εηαηξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηε δηαδηθαζία ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, νη 

εηαηξίεο βηηξίλα, νη εηθνληθέο εηαηξίεο, νη εηαηξίεο ξαθηνχ θαη νη εηαηξίεο θαληάζκαηα. 

 

4.2.1.1 Δηαηξίεο Βηηξίλα 

Οη εηαηξίεο βηηξίλαο είλαη λνκηθά πξφζσπα πνπ ηδξχνληαη λφκηκα αιιά κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζπλαιιαγέο πνπ ζπλδένληαη κε παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Μπνξεί λα πξαγκαηνπνηνχλ λφκηκεο ή παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ θάιπςε 

απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη ρξήζηεο απηψλ ησλ εηαηξηψλ ζπλήζσο έρνπλ ζηελ 

θαηνρή ηνπο πεξηζζφηεξεο απφ κία ηέηνηεο εηαηξίεο θαη κεηαθέξνπλ απφ ηε κία ζηελ 

άιιε ηα παξάλνκα ρξήκαηα  κε  ζθνπφ  ηε  λνκηκνπνίεζε  ησλ  ρξεκάησλ  κε  

δηάθνξεο  δηαδηθαζίεο θαη ηερληθέο. 
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4.2.1.2 Δηθνληθέο Δηαηξίεο 

Τπάξρνπλ πνιινί νξηζκνί γηα απηφ ην είδνο λνκηθνχ πξνζψπνπ. Οη εηθνληθέο εηαηξίεο 

κπνξεί λα είλαη εζσρψξηεο εηαηξίεο (onshore), ηδξχκαηα, trusts, νξγαληζκνί ή άιιεο 

κνξθήο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. πλήζσο δελ δηεμάγνπλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή 

δξαζηεξηφηεηα ή νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο εκπνξηθή ιεηηνπξγία ζηελ ρψξα 

ίδξπζήο ηνπο (Γνπβήο, 2008). Ζ ζχζηαζε ηνπο γίλεηαη θπξίσο γηα ιφγνπο 

θνξνδηαθπγήο θαζψο ε κηα εηαηξία κπνξεί λα ζπζζσξεχεη, κέζσ ινγαξηαζκψλ πνπ 

ηεξεί ε εηθνληθή εηαηξία, ηα θεθάιαηα ηεο ζε θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο. Σα 

θεθάιαηα απηά κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε νπνηαδήπνηε ρψξα ζηνλ θφζκν κε 

απφιπηε ερεκχζεηα. 

 

4.2.1.3 Δηαηξίεο Ραθηνύ  

Οη εηαηξίεο ξαθηνχ (Self Companies) είλαη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζην 

παξειζφλ αιιά πιένλ βξίζθνληαη ζε αδξάλεηα. Καηαβάιινπλ εηήζηα δηθαηψκαηα 

ζηελ εθάζηνηε ηνπηθή θπβέξλεζε ψζηε λα δηαηεξνχληαη σο εηαηξίεο θαη λα παξέρνπλ 

ηελ εηθφλα κηαο θαηλνκεληθά λφκηκεο εηαηξίαο. Οπζηαζηηθά εθδίδεηαη έλα εηαηξηθφ 

θαηαζηαηηθφ απφ ηελ θπβέξλεζε πξνο έλαλ εληνινδφρν, ν νπνίνο δηαηεξεί ην 

θαηαζηαηηθφ ζε λάξθε κέρξη λα αγνξαζζεί απφ θάπνηνλ πειάηε (Γνπβήο, 2008). 

 

4.2.1.4 Δηαηξίεο Φαληάζκαηα 

ε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα είδε, νη εηαηξίεο θαληάζκαηα ππάξρνπλ κφλν θαηά 

φλνκα. Γειαδή, δελ ζπληάζζεηαη νχηε θαηαρσξείηαη θαλέλα θαηαζηαηηθφ. 

Δκθαλίδνληαη ζπλήζσο ζε θνξησηηθά έγγξαθα θαη εληνιέο εκβαζκάησλ κε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ παξαιήπηε ή άιινπ ηξίηνπ πνπ ρξεζηκεχεη γηα ηελ απφθξπςε ηνπ 

ηειηθνχ ιήπηε ησλ παξάλνκσλ ρξεκάησλ (Γνπβήο, 2008). 

 

 

4.2.2 ηάδηα Ννκηκνπνίεζεο Παξάλνκσλ Δζόδσλ  

 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα κνληέια θαη ηερληθέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθξπςε ησλ αξρηθψλ πεγψλ παξάλνκσλ εζφδσλ. 

Δθκεηαιιεπφκελνη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ θαη ηα 

«παξαζπξάθηα» ησλ λφκσλ ησλ offshore δηθαηνδνζηψλ, πνιινί είλαη απηνί πνπ έρνπλ 
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θαηαθέξεη λα θνξνδηαθεχγνπλ θαη λα μεπιέλνπλ ρξήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ 

«γθξίδεο πεγέο». Ζ πην γλσζηή δηαδηθαζία μεπιχκαηνο είλαη ην Ακεξηθάληθν 

Μνληέιν, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηξία ζηάδηα, ηα νπνία αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

 

1
ν
 ΣΑΓΗΟ: Σνπνζέηεζε  

ην πξψην ζηάδην ηα ρξήκαηα απφ ηελ παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα ηνπνζεηνχληαη 

ζπλήζσο ζε πνιινχο  ηξαπεδηθνχο  ινγαξηαζκνχο, καδί  κε  ηα λφκηκα  ρξήκαηα  απφ  

κία εηαηξία βηηξίλα. Σελ εηαηξία απηή  έρεη  ζηελ  θαηνρή  ηνπ  ην  άηνκν  πνπ  αζθεί  

εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Σν πξψην ζηάδην θξίλεηαη πςίζηεο ζεκαζίαο θαζψο 

θαζνξίδεη αλ ηα ρξήκαηα ζα κπνξέζνπλ λα δηεηζδχζνπλ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

ρσξίο λα γίλνπλ αληηιεπηά. Δάλ ην πξψην ζηάδην νινθιεξσζεί ρσξίο λα θηλήζεη 

νπνηαδήπνηε ππνςία  ηφηε  ππάξρεη  κεγάιε  πηζαλφηεηα  λα επηηεπρηεί ε 

λνκηκνπνίεζε ησλ παξάλνκσλ εζφδσλ (Σξαγάθεο, 1996). 

 

2
ν
 ΣΑΓΗΟ: πζζψξεπζε – Γηαζηξσκάησζε  

Αθνχ ηα ρξήκαηα έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζε ινγαξηαζκνχο θαηά ην πξνεγνχκελν 

ζηάδην, ζηφρνο ηεο δεχηεξεο θάζεο είλαη ε κεγάιε θηλεηηθφηεηα απηψλ ψζηε λα ραζεί 

ν ζχλδεζκνο ηνπο κε ηελ πεγή. Έηζη ηα ρξήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα 

πνιιψλ ζπλαιιαγψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ αγνξά κεηνρψλ κηαο ππεξάθηηαο 

εηαηξίαο. Οη κεηνρέο απηέο ζα πνπιεζνχλ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αιινχ θ.ν.θ κέρξη λα 

γίλεη αδχλαηνο ν εληνπηζκφο ηεο αξρηθήο πεγήο ησλ ρξεκάησλ. 

 

3
ν
 ΣΑΓΗΟ: Οινθιήξσζε  

Δθφζνλ ηα δχν πξψηα ζηάδηα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε επηηπρία, θαη θπξίσο ην 

πξψην ζηάδην, ηφηε πξνρσξάκε ζην ηειεπηαίν ζηάδην φπνπ ηα θεθάιαηα επηζηξέθνπλ 

ζηελ αγνξά κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θαίλνληαη θεθάιαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ 

λφκηκεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη φηαλ ηα θεθάιαηα έρνπλ 

επηζηξέςεη λφκηκα ζε ινγαξηαζκφ ή εηαηξία πνπ βξίζθεηαη ζην φλνκα ηνπ εγθιεκαηία 

πνπ θάλεη ην μέπιπκα. 

Σν  ηειεπηαίν  ζηάδην  κπνξεί  λα  επηηεπρζεί  κε  ηε  ρξεζηκνπνίεζε  κηαο 

ππεξάθηηαο εηαηξίαο βηηξίλαο ή εηαηξίαο θαληάζκαηνο, ζηεο νπνίαο ηνλ ινγαξηαζκφ 

ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα θεθάιαηα φπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ. ηελ ζπλέρεηα ε 

εηαηξία απηή ζα κεηαθέξεη ηα ρξήκαηα ζηελ λφκηκε εηαηξία ηνπ εγθιεκαηία, ζπλήζσο 

κε ηε κνξθή δαλεηζκνχ ή σο πιεξσκή γηα κηα εηθνληθή ππεξεζία πνπ ηεο παξείρε ε 
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λφκηκε εηαηξεία. Γειαδή θάλεη επελδχζεηο ζην έδαθνο πνπ ζέιεη λα εηζάγεη ην 

αλαθπθισκέλν ρξήκα. Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν πξαγκαηνπνηείηαη ε λνκηκνπνίεζε ησλ 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο,  ρσξίο  λα  θηλεζνχλ νπνηεζδήπνηε ππνςίεο  

απφ  ηηο  αξκφδηεο  αξρέο (Σξαγάθεο, 1996). 

 

Σν παξαπάλσ κνληέιν ρξεζηκνπνίεζε θαη ν Eddie Antar, ηδηνθηήηεο ηεο Crazy 

Eddie's Electronics, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα απνθξχςεη ηα έζνδα ηεο εηαηξίαο ηνπ. 

Υξεζηκνπνηνχζε offshore ινγαξηαζκνχο ζην Ηζξαήι, ην νπνίν ήηαλ ε βάζε ηνπ γηα 

ην μέπιπκα ρξήκαηνο. Έηζη, θαηά ηε θάζε ηεο ηνπνζέηεζεο έθαλε κηα ζεηξά απφ 

θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδα ηνπ Ηζξαήι κε φρη θαη ηδηαίηεξα πςειά πνζά. Έρεη γίλεη 

αλαθνξά φηη ζε έλα κφλν ηνπ ηαμίδη, έθαλε 12 θαηαζέζεηο ζε κηα κέξα. ηε ζπλέρεηα 

θαηά ηελ δηαζηξσκάησζε, ηα ρξήκαηα κεηαθέξνληαλ θαηεπζείαλ απφ ηελ ηξάπεδα 

ηνπ Ηζξαήι ζηνλ Παλακά, φπνπ ηζρχεη ε ηξαπεδηθή ερεκχζεηα. ηφρνο ηνπ ήηαλ λα 

κελ γίλεη αληηιεπηή απφ ηεο αξρέο ε κεγάιε αιιαγή ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ. 

Έπεηηα, απφ ηνλ Παλακά ν Antar κπνξνχζε λα θάλεη αξθεηέο κεηαθνξέο ρξεκάησλ ζε 

δηάθνξνπο offshore ινγαξηαζκνχο. Σέινο, θαηά ηελ θάζε ηεο νινθιήξσζεο, ηα 

ρξήκαηα κεηαθέξνληαλ ζηαδηαθά απφ ηνπο ππεξάθηηνπο ινγαξηαζκνχο πίζσ ζηνλ 

λφκηκν ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο Crazy Eddie's Electronics, φπνπ ηα παξάλνκα 

ρξήκαηα αλακεηγλχνληαλ πιένλ κε λφκηκα θαη παξνπζηάδνληαλ σο έζνδα. 

Ο Antar ππνινγίδεηαη φηη μέπιπλε παξαπάλσ απφ 8 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, θαη 

κε ηελ παξαπάλσ «θνκπίλα» ηνπ θαηάθεξε λα θηάζεη ηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο 

εηαηξίαο ηνπ ζηα χςε. Ο ίδηνο επσθειήζεθε απφ απηφ, πνπιψληαο ηηο κεηνρέο ηνπ θαη 

θεξδίδνληαο 30 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Σν 1992, νη αξρέο θαηάθεξαλ λα ηνλ 

ζπιιάβνπλ θαη θαηαδηθάζηεθε ζε 8 ρξφληα θπιάθηζε (Layton, 2006). 

 

 

 

4.2.3 Tν Παξάδεηγκα ηεο BCCI: Η Σξάπεδα πνπ Ξέπιελε Υξήκα 

Ζ Bank of Credit and Commerce International, κε έδξα ζην Λνπμεκβνχξγν θαη 

θεληξηθά γξαθεία  ζην Καξάηζη θαη ην Λνλδίλν ήηαλ έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

νξγαληζκνχο private banking, κε πεξηζζφηεξα απφ 400 ππνθαηαζηήκαηα αλά ηνλ 

θφζκν. Ωζηφζν, δελ ήηαλ ην κφλν φλνκα ην νπνίν ήηαλ ζπλδεδεκέλν κε απηή. Σν 

1991 έκεηλε πιένλ γλσζηή ζηελ ηζηνξία σο Bank of Crooks and Criminals 
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International,  δειαδή παγθφζκηα ηξάπεδα ησλ απαηεψλσλ θαη ησλ εγθιεκαηηψλ, 

φηαλ ήξζαλ ζην θσο ππνζέζεηο εθηεηακέλεο απάηεο θαη μεπιχκαηνο καχξνπ 

ρξήκαηνο ζε επηά ρψξεο. 

Με ηελ ρξήζε θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ, ε ηξάπεδα παξείρε ηξαπεδηθέο 

εμππεξεηήζεηο θαη εηδηθή κεηαρείξηζε ζε πινχζηνπο πειάηεο ηεο ηφζν ζε 

ηξηηνθνζκηθέο ρψξεο φζν θαη ζε αλαπηπγκέλεο, νη νπνίνη εμαζθάιηδαλ ηελ απαιιαγή 

ηνπο απφ θνξνινγηθέο θαη άιιεο ππνρξεψζεηο απνιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα απφιπηε 

κπζηηθφηεηα ζε φηη αθνξά ηελ θίλεζε  θαη ην χςνο ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ 

ηνπο. χληνκα ήξζε ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο φηη ε ηξάπεδα ήηαλ κπιεγκέλε ζε 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο, ράλνληαο έηζη ηε 

θεξεγγπφηεηάο ηεο (Σξαγάθεο, 1996). Μεξηθνί απφ απηνχο πνπ ε ηξάπεδα είρε 

ζπλαιιαγέο ήηαλ ν  Noriega,  ν Saddam,  ν Marcos,  ν Πξφεδξνο  ηνπ  Πεξνχ Alan 

Garcia,  ν Daniel Ortega,  ν  εγέηεο  ηεο contra Adolfo Calero θαη  έκπνξνη φπισλ 

φπσο ν Adnan Khashoggi. 

Ζ ηξάπεδα ζηεξίρζεθε πάλσ ζε πέληε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σν ηξαπεδηθφ 

απφξξεην θαη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα πνπ ζα έβξηζθε κέζσ ππεξάθηησλ δηθαηνδνζηψλ, 

έλα κεγάιν αξρηθφ θεθάιαην πνπ πξνήξζε θαηά βάζε απφ ηελ Bank of America, κηα 

πεγή αξρηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ ζα δίλνληαλ θπξίσο σο θαηαζέζεηο, κηα 

νκάδα απφ νκντδεάηεο ηνπ Παθηζηαλνχ ηδξπηή Agha Hasan Abedi γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ηεο ηξάπεδαο θαη ηέινο, αμηνπηζηία θαη θχξνο ( FAS, “The BCCI Affair, 1992).  

Σνλ θεληξηθφ  έιεγρν ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο είρε ε BCCI  Holdings  

κε έδξα ην Λνπμεκβνχξγν. Τπήξραλ δχν ζπγθξνηήκαηα επηρεηξήζεσλ, έλα ζην 

Λνπμεκβνχξγν θαη έλα ζηα Νεζηά Κέπκαλ. Κάζε έλα απφ ηα δχν ζπγθξνηήκαηα 

έιεγραλ δηαθνξεηηθά θνκκάηηα ηεο πνιπεζληθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ 

νκίινπ. Μέρξη ην 1980 ε BCCI είρε ζπγθεληξψζεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία άλσ ησλ 4 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ θαη πάλσ απφ 150 θαηαζηήκαηα ζε 46 ρψξεο θαη 

ζεσξνχληαλ κηα απφ ηηο πην επηηπρεκέλεο ηξάπεδεο ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Ζ γεληθή θηινζνθία πνπ επηθξαηνχζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηξαπεδηθνχ νκίινπ 

ήηαλ νη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξνη έιεγρνη θαη επνπηεία. Έηζη, φπσο αλέθεξε ζε 

ζπλέληεπμή ηνπ ν πξψελ ειεγθηήο ηεο ηξάπεδαο Vivian Ambrose, ηα αλψηεξα 

ζηειέρε δελ είραλ πιήξε εηθφλα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηξάπεδαο.O ίδηνο φκσο 

γλψξηδε φηη νη δξαζηεξηφηεηέο ηεο ήηαλ παξάλνκεο, παξφηη νη πξνζπάζεηεο γηα 

ρεηξαγψγεζε ήηαλ πνιιέο (Steve Lohr, NYTimes, 1991). O έιεγρνο πνπ δερφηαλ ην 

ίδξπκα, αθφκα θαη απφ ηελ ειεγθηηθή εηαηξία Price Waterhouse, ζηελ νπνία είρε 
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αλαζέζεη ηνλ έιεγρν ηεο, ήηαλ πεξηνξηζκέλνο θαη είρε απνθιεηζζεί ζε νξηζκέλεο 

ζπγαηξηθέο ηνπ. 

Σν 1991, απνθαιχθζεθε φηη ε ηξάπεδα ήηαλ κπιεγκέλε ζε πνιιέο απάηεο θαη 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο ησλ ΖΠΑ άξρηζαλ 

ζπζηεκαηηθνχο ειέγρνπο θαη αλαθάιπςαλ κεηαμχ άιισλ πσο ε ζπγθεθξηκέλε 

ηξάπεδα είρε εμαγνξάζεη άιιεο ηξεηο ηξάπεδεο ελψ βξηζθφηαλ ζε άζρεκε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, πξάγκα πνπ θαηάθεξε λα θξχςεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο γηα πνιιά έηε. 

Πξνζπαζνχζαλ λα απνθξχςνπλ δεκίεο δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ κέζσ πνηθίισλ  

παξάλνκσλ κέζσλ φπσο δσξνδνθίεο, εηθνληθά δάλεηα, θαηαζέζεηο πνπ δελ ππήξραλ 

ζηα  βηβιία  ηεο  ηξάπεδαο  θαη  γξήγνξεο  κεηαθνξέο  θεθαιαίσλ  απφ  έλα  κέξνο  

ζην άιιν. Η ηξάπεδα πήξε ηα ρξήκαηα απφ πεξηζζφηεξνπο απφ έλα εθαηνκκχξην 

θαηαζέηεο ζε φιν ηνλ θφζκν θαη έγηλε κηα πξνζσπηθή «piggy bank» γηα ηνπο Άξαβεο 

θαη Παθηζηαλνχο ηδηνθηήηεο ηεο θαη ηνπο επλνεκέλνπο πειάηεο ηεο. Γηα ηνπο 

θαιχηεξνπο πειάηεο ηεο, ηα εθαηνκκχξηα ησλ δνιαξίσλ ήηαλ άκεζα δηαζέζηκα, 

ζπρλά ρσξίο θακία ηεθκεξίσζε θαη κεξηθέο θνξέο θαηά παξάβαζε ησλ νξίσλ 

δαλεηζκνχ ηεο ηξάπεδαο (Steve Lohr, NYTimes, 1991). 

H ηξάπεδα, κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο πνπ απνηεινχληαλ απφ εθαηνληάδεο 

εηθνληθέο εηαηξίεο, ζπγαηξηθέο θαη ππνθαηαζηήκαηα ζε 70 πεξίπνπ ρψξεο θαη 

θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο, θαηάθεξλε λα θξχςεη ζρεδφλ νηηδήπνηε.  

Υξεζηκνπνηνχζε πνιχπινθεο κεζφδνπο ινγηζηηθήο πνπ ήηαλ θπξίσο γξακκέλεο ζηε 

γιψζζα Urdu ηνπ Παθηζηάλ, θαζηζηψληαο αδχλαηε ηελ θαηαλφεζή ηνπο. Οη αλψηεξνη 

ππάιιεινί ηεο ήηαλ δηεζλείο ηξαπεδίηεο ησλ νπνίσλ πξνθαλήο ζηφρνο ήηαλ λα 

θξαηεζνχλ νη ππνζέζεηο ηνπο κπζηηθέο θαη λα απνθεπρζεί ε αλίρλεπζε νπνηαζδήπνηε 

απάηεο (FAS, “The BCCI Affair”, 1992). 

Ζ θαηαζηξνθή ηεο BCCI μεθίλεζε ην 1986, φηαλ κπζηηθνί πξάθηνξεο ππφ ηελ  

επνπηεία ηνπ πξάθηνξα Robert Mazur, δηείζδπζαλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο 

ηδησηηθψλ πειαηψλ ηεο ηξάπεδαο. Απηνί απνθάιπςαλ ηνλ ελεξγφ ξφιν ηεο ηξάπεδαο 

ζηελ αλαδνρή θαηαζέζεσλ απφ εκπφξνπο λαξθσηηθψλ θαη ηε λνκηκνπνίεζε 

παξάλνκσλ εζφδσλ. Ζ επηρείξεζε θξάηεζε ζρεδφλ δχν ρξφληα, κε ηνλ πξάθηνξα 

Mazur λα έρεη θαηαθέξεη λα αλαπηχμεη ζηελέο ζρέζεηο κε ηνπο ηζχλνληεο ηεο 

ηξάπεδαο, πξάγκα πνπ ηνλ βνήζεζε αθφκα πεξηζζφηεξν ζηελ δηαιεχθαλζε ηεο 

ππφζεζεο. Σειηθά, ην 1988 μεθηλάεη δίθε ελαληίνλ ηεο ηξάπεδαο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα δπν ρξφληα αξγφηεξα ηε δήισζε ελνρήο ηεο, φρη φκσο γηα ην ζχλνιν ησλ 

εγθιεκάησλ ηεο (Σξαγάθεο, 1996). 
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Σν 1991, ε Σξάπεδα ηεο Αγγιίαο δεηά απφ ηελ ειεγθηηθή εηαηξία Price 

Waterhouse λα μεθηλήζεη εθηελή έξεπλα γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο BCCI. Ο έιεγρνο 

θαηέιεμε ζηελ αλαθνξά «Sandstorm», κε βάζε ηελ νπνία ε ηξάπεδα εκπιέθνληαλ ζε 

εθηεηακέλε απάηε θαη λφζεπζε, ην εχξνο θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ νπνίσλ ήηαλ 

ηέηνην πνπ θαζηζηνχζε αδχλαηε ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξαθηηθψλ ηεο ηξάπεδαο .Απηφ ήηαλ θαη ην ηέινο ηεο ηξάπεδαο, ε νπνία ελψ 

πξνζπαζνχζε λα αλαβηψζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο κέζσ κηαο λέαο ηξάπεδαο, ηελ 

"Oasis Bank", θαηέιεμε λα δηαιχεηαη κε ηελ ξεπζηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο. Πνιινί απφ ηνπο βαζηθνχο ππεχζπλνπο ηεο ηξάπεδαο δελ δηθάζηεθαλ 

πνηέ. Ζ BCCI έκεηλε ζηελ ηζηνξία σο «ε πην βξψκηθε ηξάπεδα» πνπ ππήξμε πνηέ θαη 

έδσζε έλα κεγάιν παξάδεηγκα γηα ην πψο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ παξάλνκα ηα 

εξγαιεία ησλ ππεξάθηησλ δηθαηνδνζηψλ θαη ηεο δηεζλνχο ηξαπεδηθήο. 

 

 

4.2.4 Ξέπιπκα Μαύξνπ Υξήκαηνο θαη Σξνκνθξαηία 

Μεηά ην ρηχπεκα ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ 2001 ζηηο Ζ.Π.Α, ζεσξήζεθε φηη ε Αι 

Κάηληα είρε δηνρεηεχζεη ρξήκαηα κέζσ θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ. Ωζηφζν, 

εξεπλεηέο αλαθάιπςαλ φηη νη ηξνκνθξάηεο είραλ βαζηζηεί πάλσ ζην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα ησλ Ζ.Π.Α , ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηεο Γεξκαλίαο θαη δηάθνξσλ θξαηψλ 

ηεο Μέζεο Αλαηνιήο γηα ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ζπλαιιαγψλ. 

Πεξεηαίξσ έξεπλα ππνζηήξημε φηη δελ ππήξραλ θαζφινπ απνδεηθηηθά ζηνηρεία ή 

ελδείμεηο φηη νη ηξνκνθξάηεο ρξεζηκνπνηνχζαλ δηθαηνδνζίεο ρακειήο θνξνινγίαο γηα 

μέπιπκα ησλ ρξεκάησλ ηνπο ( Mitchell, 2003). 

Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζην μέπιπκα ρξήκαηνο θαη ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, πνπ ζα πξέπεη λα απνζαθεληζηνχλ. Ζ βαζηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπο βξίζθεηαη ζην γεγνλφο  φηη  ζην  μέπιπκα  ρξήκαηνο  γίλεηαη  

πξνζπάζεηα  απφθξπςεο  ηεο  πεγήο  ησλ θεθαιαίσλ  θαη  ελζσκάησζήο  ηνπο  ζην 

λφκηκν εηζφδεκα, ελψ  ζηελ  ρξεκαηνδφηεζε  ηεο ηξνκνθξαηίαο ε πξνζπάζεηα αθνξά 

ζηελ απφθξπςε ηνπ πξννξηζκνχ ησλ θεθαιαίσλ αλεμάξηεηα απφ ηελ λνκηκφηεηα ή 

φρη ηεο πξνέιεπζήο ηνπο. 

Δίλαη απφιπηα θαηαλνεηφ φηη νη ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο αλαδεηνχλ ηελ 

αλσλπκία. Κάπνηνη φκσο ππνζηεξίδνπλ φηη ππνθηλνχληαη απφ ην κίζνο θαη φρη απφ 

ηελ αλάγθε γηα θνξνδηαθπγή ή πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, ψζηε 
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λα αλαδεηνχλ ιχζεηο ζε θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο (Mitchell, 2003). Γελ ζα πξέπεη 

λα απνθιείεηαη νχηε ε κία νχηε ε άιιε πεξίπησζε. Σν εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ησλ θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ θαη ε αλάκεημή ηνπο ζηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θαζηζηά πηζαλνχο ζπλεξγνχο ηεο παγθφζκηαο 

ηξνκνθξαηίαο. 

 

 

4.2.5  Ρπζκηζηηθνί Φνξείο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο 

Μέζσ Τπεξάθηησλ Δηαηξηώλ 

Ζ δηεζλήο θνηλφηεηα έρεη αλαγλσξίζεη ην θφζηνο πνπ επηθέξνπλ νη επηδήκηεο 

πξαθηηθέο ησλ ππεξάθηησλ δηθαηνδνζηψλ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη έρεη 

θαηαζηήζεη ηελ πξνζηαζία ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ παγθφζκηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο σο πξνηεξαηφηεηά ηεο. Ρπζκηζηηθνί θνξείο θαη 

παγθφζκηνη νξγαληζκνί έρνπλ πξνζπαζήζεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο λα ζπκβάιινπλ 

ζηε κείσζε ηεο δηαθζνξάο, ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ 

εζφδσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο offshore δξαζηεξηφηεηεο. Παξαθάησ αλαθέξνληαη 

θάπνηεο απφ ηηο πξνζπάζεηεο απηέο. 

 

 

4.2.5.1 Κίλεκα Διαρηζηνπνίεζεο Γπζρεξώλ Φνξνινγηθώλ Πνιηηηθώλ 

«Harmful Tax Practices» ηνπ Ο.Ο..Α 

Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟECD) απνηειεί κηα 

παγθφζκηα ζχκπξαμε θξαηψλ κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε πνιηηηθψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο επεκεξίαο ησλ αλζξψπσλ παγθνζκίσο. Ξεθίλεζε ην 

1960 σο κηα αξρηθή πξνζπάζεηα 18 Δπξσπατθψλ θξαηψλ θαη ζήκεξα απαξηζκεί 35 

ρψξεο - κέιε απφ φιν ηνλ πιαλήηε. 

Οη πνιηηηθέο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ δπζρεξψλ θνξνινγηθψλ πνιηηηθψλ έρνπλ σο 

ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο θνξνινγηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ θξαηψλ – κειψλ 

ελάληηα ζηνπο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο. Παξνηξχλνπλ ηελ παγθφζκηα ζπλεξγαζία 

ζε θνξνινγηθά ζέκαηα θαη ηελ εθαξκνγή δηαθαλψλ θαη θνηλψο απνδεθηψλ πξνηχπσλ 

ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο θαηαβάινπλ κεγάιε πξνζπάζεηα γηα ηελ 

ππνβνιή ππνρξεσηηθήο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ, ψζηε λα 
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ζηακαηήζεη ε ρξήζε ππεξάθηησλ εηαηξηψλ γηα παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ ηξαπεδηθή ερεκχζεηα θαη αλσλπκία (ΟECD report, 2006). 

 

 

4.2.5.2  Οκάδα  Υξεκαηνπηζησηηθήο  Γξάζεο  γηα  ηελ  Πξόιεςε  

ηεο  Ννκηκνπνίεζεο  Δζόδσλ από Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

«F.A.T.F» 

Ζ F.A.T.F (Financial Action Task Force) απνηειεί κία δηαθπβεξλεηηθή αλεμάξηεηε 

νκάδα δξάζεο πνπ ζπζηάζεθε απφ ηε ζχλνδν θνξπθήο ησλ ρσξψλ G-7 ην 1989. 

ηφρνο ηεο νκάδαο είλαη ε θαηαπνιέκεζε ησλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

εηδηθφηεξα ην μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο. Μέιε ηεο F.A.T.F ζήκεξα είλαη 26 θξάηε, 

ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην πκβνχιην πλεξγαζίαο ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ. 

Δπίζεο, ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ Ο.Ο..Α. 

Σν 1990, ε F.A.T.F δεκηνχξγεζε έλα θαηάινγν κε 40 πζηάζεηο πνπ βνεζνχλ 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ εζφδσλ απφ παξάλνκεο  δξαζηεξηφηεηεο, 

ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Οη ζπζηάζεηο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

πξνζηέζεθαλ άιιεο 9, ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο πεξηπηψζεηο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. Σν πεξηερφκελφ ηνπο αλαλεψλεηαη ζπρλά γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ζπλερφκελεο αιιαγέο θαη εμειίμεηο, κε ηειεπηαία αλαλέσζε ην 2012 (F.A.T.F). 

Δλ ζπληνκία, κε βάζε ην πεξηερφκελν ησλ ζπζηάζεσλ, νη ρψξεο πνπ ηηο 

εθαξκφδνπλ νθείινπλ λα πνηληθνπνηνχλ ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο  θαζψο θαη λα εθαξκφδνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζηε ζχκβαζε ηεο 

Βηέλλεο θαη ηε ζχκβαζε ηνπ Παιέξκν. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα δηαηεξνχλ έλα φξγαλν 

ην νπνίν ζα  ζπγθεληξψλεη  πιεξνθνξίεο γηα ην μέπιπκα ρξήκαηνο θαη ηηο παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο  απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, ζα ηηο αλαιχεη 

θαη ζα ηηο αλαηξνθνδνηεί. Σν φξγαλν απηφ ζα πξέπεη λα θαηέρεη ην θαηάιιειν θαη 

επαξθέο πιηθνηερληθφ θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ, πνπ νθείιεη λα παξέρεη θάζε ρψξα. 

ρεηηθά κε ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, νη ζπζηάζεηο ππνρξεψλνπλ ηηο ηξάπεδεο λα 

κελ ηεξνχλ αλψλπκνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, λα ιακβάλνπλ επηπιένλ κέηξα 

γηα ηηο ζπλαιιαγέο, θαζψο θαη λα θξαηνχλ αξρείν κε ηηο ζπλαιιαγέο ησλ ηειεπηαίσλ 

ηνπιάρηζηνλ 5 εηψλ. Αλ ππάξρεη νπνηαδήπνηε ππνςία φηη ζπλαιιαγέο ζρεηίδνληαη κε 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη μέπιπκα ρξήκαηνο, ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη 
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άκεζα νη αξκφδηεο αξρέο. Σέινο, κέζσ ησλ ζπζηάζεσλ, ελζαξξχλνληαη ηα θξάηε γηα 

θνηλή ζπλεξγαζία ηφζν ζε δηθαζηηθφ φζν θαη ζε δησθηηθφ επίπεδν, γηα ππνζέζεηο πνπ 

αθνξνχλ μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο. 

 

 

4.2.5.3 Forum Οηθνλνκηθήο ηαζεξόηεηαο 

Σν FSF (Financial Stability Forum) ην 1999, ζηελ Οπάζηλγθηνλ απφ ηνπο ππνπξγνχο 

Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπο δηνηθεηέο ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ησλ θξαηψλ G-7. ηφρνο 

ηνπ είλαη ε πξνψζεζε πνιηηηθψλ δηαζθάιηζεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο. Με βάζε ην ζηφρν απηφ, κειεηά ηελ επίδξαζε ησλ offshore 

δξαζηεξηνηήησλ ζηε ζηαζεξφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη πξνζπαζεί λα 

πξνηείλεη νπζηαζηηθέο ιχζεηο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα 

πξνθχπηνπλ. 

Μεξηθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο κειέηεο ηνπ θφξνπκ είλαη φηη ηα ππεξάθηηα 

νηθνλνκηθά θέληξα θαη νη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη δελ είλαη επηδήκηα γηα ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ειέγρνληαη θαη φηη  νη 

επνπηηθέο αξρέο ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, αλαθέξνπλ φηη νξηζκέλεο 

offshore δηθαηνδνζίεο ειέγρνληαη θαλνληθά θαη ζπλεξγάδνληαη κε άιια θξάηε σο 

πξνο ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, ελψ άιιεο φρη, πξάγκα πνπ απνηειεί απεηιή γηα ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή θνηλφηεηα θαη ρξήδεη κεγάιεο πξνζνρήο (Financial Stability 

Board). 

 

 

4.2.5.4 Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία 

Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία ηδξχζεθε ην 1974, κε ηε 

ζπκκεηνρή 13 ρσξψλ (Βέιγην, Καλαδάο, Γαιιία, Γεξκαλία, Ηηαιία, Ηαπσλία, 

Λνπμεκβνχξγν, Οιιαλδία, Ηζπαλία, νπεδία, Διβεηία, Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ΖΠΑ). 

πλάπηεη εθζέζεηο πνπ απνηεινχληαη απφ πξνηάζεηο κε ζηφρν ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο γηα μέπιπκα ρξήκαηνο απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Μέζσ ησλ εθζέζεσλ απηψλ παξνηξχλεη ηελ θνηλή θαη ίδηα 

αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ φιεο ηηο εζληθέο επνπηηθέο αξρέο 

ησλ κειψλ ηεο (Bank of Greece). 
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Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία εμέδσζε έθζεζε κε 

ηίηιν «Consolidated KYC (Know Your Customer) Risk Management», ε νπνία 

εκπεξηέρεη ιεπηνκεξείο αξρέο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζην πιαίζην ηεο 

ηζρχνπζαο δηαδηθαζίαο αλαγλψξηζεο θαη ηαπηφηεηαο ησλ πειαηψλ. 

 

 

4.2.5.5 Σν πκβνύιην ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο 

To 2004, ην πκβνχιην ηεο Δ.Δ ζπλέηαμε κηα ιίζηα κε πξφζσπα θαη νληφηεηεο πνπ 

ζπλδένληαη, άκεζα ή έκκεζα, κε ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο. Ζ ιίζηα απηή είρε σο 

ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο έλσζεο, ψζηε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε απηά λα δηαζέηνπλ κεραληζκνχο παξαθνινχζεζεο ησλ νλνκάησλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ιίζηα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζνπλ πσο θάπνην 

πξφζσπν ή νληφηεηα πξνρψξεζε ή απνπεηξάζεθε λα πξνρσξήζεη ζε ζπλαιιαγέο, λα 

ελεκεξψζνπλ ηηο αξκφδηεο αξρέο (europa.eu). 

 

 

4.2.5.6 Office of Foreign Assets Control 

Ο OFAC ζηεξίδεη ην έξγν ηνπ πάλσ ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ Ζ.Π.Α θαη 

θαζνξίδεη ηηο θπξψζεηο θαηά θξαηψλ κε νξηζκέλα θαζεζηψηα, ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηεο  

δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ, θαζψο επίζεο θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο θαη άιισλ απεηιψλ θαηά ηεο ακεξηθαληθήο εζληθήο 

αζθάιεηαο (Γθφξηζνο, 2005). Έρεη δεκηνπξγήζεη ιίζηα νλνκάησλ, νληνηήησλ θαη 

ρσξψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο θαη παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, 

ηε ιεγφκελε Specially Designated Nationals List (SDN) , ελψ δηαζέηεη εηδηθφ ηνκέα 

πνπ επηθεληξψλεηαη κφλν ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (U.S Department of 

Treasury). 
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4.2.5.7 H ύκβαζε ηεο Βηέλλεο 

Ζ χκβαζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ θαη 

ςπρνηξφπσλ νπζηψλ, ή αιιηψο χκβαζε ηεο Βηέλλεο, ππνγξάθζεθε ην 1988, κε 

πξνηξνπή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, θαη ίζρπζε απφ ην έηνο 1990.Μεηαμχ ησλ ρσξψλ 

πνπ ππέγξαςαλ ήηαλ νη ρψξεο ηεο G-7 αιιά θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ 

ζπκθψλεζαλ λα πνιεκήζνπλ ην μέπιπκα ρξήκαηνο θαη ηε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ. Σα 

κέηξα πεξηιάκβαλαλ ηελ πνηληθνπνίεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ πξνηξνπή γηα παγθφζκηα ζπλεξγαζία. Δπίζεο, παξαθηλνχζαλ 

ηελ αιιαγή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ησλ ρσξψλ θαη ηελ δέζκεπζε ζε απηφ. Με ηε 

ζχκβαζε απηή πξνηάζεθε θαη ε ζχζηαζε ηνπ Financial Action Task Force. 

(International Monetary Fund: Enhancing Contributions to Combating Money 

Laundering, 2001) 

Απφ ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία ε επηθχξσζε έγηλε κε ην Νφκν 1990/1991  

(ΦΔΚ Α  ,193/16.12.91).ζεο ρψξεο επηθχξσζαλ ηε ζχκβαζε κε λφκν ππνρξενχληαλ 

λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηα παξαθάησ: 

 Να πνηληθνπνηήζνπλ ην μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο θαη λα 

δηαβεβαηψλνπλ φηη ηφζν νη θχξηνη θαηεγνξνχκελνη φζν θαη εθείλνη πνπ 

βνεζνχλ ελ γλψζεη ηνπο ζηελ ηέιεζε απηνχ ηνπ αδηθήκαηνο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ. 

 Να θαζνξίζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ έθδνζε ησλ θαηεγνξνχκελσλ γηα 

μέπιπκα ζε άιια θξάηε.  

 Να δεκηνπξγήζνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο γηα λα επηηξέπεηαη ζηα δηθαζηήξηα 

ηεο ρψξαο λα εθδηθάδνπλ ππνζέζεηο μεπιχκαηνο βξψκηθνπ ρξήκαηνο κε  

παγθφζκηεο δηαζηάζεηο. 

 Να ζεζπίζνπλ λφκνπο θαη κεραληζκνχο πνπ ζα βνεζνχλ ζηελ 

θαηάζρεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ απφ δηαθίλεζε 

λαξθσηηθψλ. 

 Να ζπλεξγάδνληαη ε κία ρψξα κε ηελ άιιε ζε ζέκαηα πνηληθνχ δηθαίνπ. 

(Σξαγάθεο, 1996) 
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4.2.5.8 Η ύκβαζε ηνπ ηξαζβνύξγνπ 

Ζ χκβαζε ηνπ ηξαζβνχξγνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο κέλεη αλνηρηή απφ ην 

1990 θαη αθνξά ηε λνκηκνπνίεζε, ηελ αλίρλεπζε, ηελ θαηάζρεζε θαη ηε δήκεπζε ησλ 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Μαδί κε ηε χκβαζε ηεο Βηέλλεο 

απνηεινχλ ηε βάζε ηεο Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ «γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο» θαη απφ απηή θάζε ρψξα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη βαζηθά ζηνηρεία 

γηα ηελ λνκηθή αληηκεηψπηζε ηνπ μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο θαη ηεο δηαθίλεζεο 

λαξθσηηθψλ. 

Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο ν εγρψξηνο λνκνζέηεο είλαη ζε ζέζε λα 

θαζνξίζεη κέηξα ζρεηηθά κε ηελ θαηάζρεζε θαη δήκεπζε ρξεκαηηθψλ κέζσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη λα πξνσζήζεη ηε δηεζλή 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αξκφδησλ δηθαζηηθψλ, δησθηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ αξρψλ. 

Δπίζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα κεξηθήο θαηάξξηςεο ηνπ ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ, θαζψο 

επηηξέπεη ηελ θαηάζρεζε ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, εγγξάθσλ θαη παξαζηαηηθψλ 

ζπλαιιαγψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο δίσμεο. πγθεθξηκέλα, ζηελ Διιάδα έρνπλ 

ζεζπηζηεί δηαηάμεηο γηα ηελ άξζε ηνπ ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ (Σξαγάθεο, 1996). 

 

 

4.2.5.9 Η Γηεζλήο ύκβαζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ 

Tν 1999 ππνγξάθζεθε θαη ε Γηεζλή χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ απφ 132 ρψξεο, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη θαη ε Διιάδα. Ζ ζχκβαζε απηή είλαη κηα δηεζλή 

ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ γηα ηελ πνηληθνπνίεζε ησλ πξάμεσλ πνπ νξίδνληαη σο 

ηξνκνθξαηηθέο θαη νπνηεζδήπνηε ζρεηίδνληαη καδί ηνπο θαη ηεο επηβνιήο ζρεηηθψλ 

θπξψζεσλ. Ζ ζχκβαζε βξίζθεηαη ζε ηζρχ απφ ην 2002 θαη εθαξκφδεηαη απφ ην 2008 

κε εηδηθέο ξπζκίζεηο (EU law and publications). 

 

Οη θξηηηθέο πνπ αζθνχληαη ζηελ παγθφζκηα κάρε θαηά ηεο θνξνδηαθπγήο, ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο είλαη αλάκεηθηεο. ίγνπξα γηα πνιινχο νη ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο 

δηάθνξσλ θξαηψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ, πνπ πιήηηνπλ ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία, είλαη επαξθείο θαη ελ κέξεη απνηειεζκαηηθέο. Δλψ γηα πνιινχο 
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άιινπο νη πξνζπάζεηεο απηέο δελ είλαη νχηε αξθεηέο, νχηε ηθαλνπνηεηηθέο. Μεξηθέο 

απφ απηέο ραξαθηεξίδνληαη αθφκα θαη επηβιαβείο, πνπ έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο. 

 Γελ πξέπεη λα παξαβιέπνληαη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παγθφζκηαο 

θνηλφηεηαο πνπ θαζηζηνχλ ην έξγν θαηά ηεο δηαθζνξάο θαη ηε παγθφζκηα 

ζπλεξγαζία, δχζθνια. Πξψηνλ, ηα θξάηε δελ είλαη ππνρξεσκέλα λα βάινπλ ηνπο 

λφκνπο άιισλ ρσξψλ πάλσ απφ ηνπο δηθνχο ηνπο. Σν παγθφζκην λνκνζεηηθφ πιαίζην 

θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν πνπ εξεπλνχληαη θαη δηψθνληαη ηαπηφρξνλα εγθιεκαηηθέο 

πξάμεηο ζε δηάθνξα θξάηε. κσο, φηη ζεσξείηαη παξάλνκν ζε κηα ρψξα, δελ ζεκαίλεη 

φηη εθιακβάλεηαη σο παξάλνκν θαη ζε κηα άιιε. Γεχηεξνλ, ηα θξάηε ζα πξέπεη λα 

ζέβνληαη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ άιισλ ρσξψλ, θαηά ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο (Mitchell, 2003). Σέινο, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη απηφ πνπ 

ζίγνπξα ιείπεη είλαη ε επαξθήο βνχιεζε απφ ηα δηάθνξα εκπιεθφκελα κέξε γηα ηελ 

επηβνιή θαη ζσζηή ιεηηνπξγία φισλ ησλ ζπζηάζεσλ θαη λφκσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
Ο

 

Η ΔΠΟΥΗ ΣΩΝ «ΓΙΑΡΡΟΩΝ»: Panama Papers θαη Άιιεο 

Πεξηπηώζεηο 

Γηα έλαλ απιφ άλζξσπν ε ιέμε «offshore» είλαη ζπλδεδεκέλε κε ζθάλδαια θαη 

παξαλνκία ζε ηξνπηθνχο λεζησηηθνχο παξαδείζνπο. Σα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 

παξνπζηάδνπλ έλαλ δηεθζαξκέλν θφζκν πνιηηηθψλ, δηαζεκνηήησλ, πινχζησλ 

επηρεηξεκαηηψλ θαη άιισλ πςειά πθηζηάκελσλ πξνζσπηθνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηνπο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο γηα λα θξχςνπλ ηελ πεξηνπζία ηνπο θαη λα 

θνξνδηαθχγνπλ. Οη αξκφδηεο νηθνλνκηθέο αξρέο θαη δηάθνξεο θπβεξλήζεηο κηινχλ γηα 

δηθαηνδνζίεο ρακειήο θνξνινγίαο κε πςειή ερεκχζεηα, πνπ ζπλδένληαη κε 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, δηάβξσζε ηεο θνξνινγηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο, 

μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο, αθφκα θαη γηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη 

παιεχνπλ λα πνηληθνπνηήζνπλ ηελ ρξήζε ηνπο. Ίζσο, θαλείο δελ αλαθέξεηαη ζηελ 

λφκηκε χπαξμε θαη ρξήζε ηνπο, σο απνηέιεζκα ηεο ειεπζεξίαο ηνπ παγθφζκηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζκνπ. 

Σν θαηλφκελν ησλ offshore δέρεηαη κεγάιε θξηηηθή θαη βξίζθεηαη ζπλερψο ζηελ 

επηθαηξφηεηα θαη ην επίθεληξν εξεπλψλ απφ ηελ αξρή ηεο εκθάληζήο ηνπ. Ζ έιιεηςε 

ζηνηρείσλ θαη ε κπζηηθφηεηα πνπ ην ραξαθηεξίδεη θηλνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ θφζκνπ θαη έρνπλ θάλεη ηελ αλάγθε γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

αθφκα κεγαιχηεξε. Γη‟ απηφ ην ιφγν φιν θαη πεξηζζφηεξνη εηδηθνί, νηθνλνκνιφγνη, 

εξεπλεηέο θαη δεκνζηνγξάθνη πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηνλ πνιπδηάζηαην απηφ 

θφζκν θαη λα ξίμνπλ θσο ζε έλα απφ ηα πην πνιπζπδεηεκέλα νηθνλνκηθά ζέκαηα 

παγθνζκίσο. 

 

5.1 Η «Γηεζλήο ύκπξαμε Δξεπλεηώλ Γεκνζηνγξάθσλ» θαη ε εηξά 

Δξεπλώλ γηα Τπεξάθηηεο Γηθαηνδνζίεο 

Ζ Γηεζλήο χκπξαμε Δξεπλεηψλ Γεκνζηνγξάθσλ (International Consortium of 

Investigative Journalists) είλαη έλα παγθφζκην δίθηπν δεκνζηνγξάθσλ, κε θχξηα έδξα 

ηελ Οπάζηλγθηνλ, πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1997 θαη απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξνπο 

απφ 190 δεκνζηνγξάθνπο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 65 ρψξεο. θνπφο ηνπ είλαη ε έξεπλα 
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πάλσ ζε ζέκαηα φπσο ην δηαζπλνξηαθφ έγθιεκα θαη ε δηαθζνξά θαη απφ ηελ αξρή ηεο 

δξάζεο ηνπ έρεη θέξεη ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο πνιιέο πεξηπηψζεηο απηψλ (ICIJ). 

Ζ ICIJ ζπλεξγάζηεθε κε κεγάια κέζα ελεκέξσζεο ζε δηάθνξεο ρψξεο, φπσο ηα 

The Guardian, BBC θαη Le Monde, γηα λα μεθηλήζεη έξεπλα πάλσ ζηνπο 

θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο θαη ηελ offshore ηξαπεδηθή, κε ζθνπφ λα αλαθέξεη ηελ 

θπβεξλεηηθή δηαθζνξά παγθνζκίσο, ηηο πεξηπηψζεηο θνξνδηαθπγήο απφ πινχζηα 

πξφζσπα θαη ηελ θξπθή ρξήζε ππεξάθηησλ ινγαξηαζκψλ ζε δηάθνξεο παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη «θνκπίλεο». 

Σα θίλεηξα ηεο παξαπάλσ ζχκπξαμεο κπνξεί λα είλαη ηα αλαθεξφκελα απφ ηελ 

ίδηα, κπνξεί λα είλαη θαη ακθηζβεηνχκελα. Σα απνηέιεζκα ησλ εξεπλψλ ηεο φκσο 

παξακέλνπλ, αλεμαηξέησο, ηα ίδηα θαη παξνπζηάδνπλ ηελ αλάγθε γηα εθηελέζηεξν 

έιεγρν, θαιχηεξε λνκνζέηεζε θαη επηβνιή ζπκκφξθσζεο ζηνλ θφζκν ησλ offshore 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 

 

5.2  Η Αξρή ησλ Offshore Γηαξξνώλ 

Έλα άξζξν, πνπ δεκνζηεχηεθε απφ ηελ χκπξαμε ησλ δεκνζηνγξάθσλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2011, ήηαλ ε πξσηαξρηθή ηεο πξνζπάζεηα λα μεζθεπάζεη ην πέπιν κπζηεξίνπ ηνπ 

ππεξάθηηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζκνπ. Σν άξζξν αθνξνχζε έλαλ Απζηξαιηαλφ 

επηρεηξεκαηία πνπ βνεζνχζε ηνπο πειάηεο ηνπ λα έρνπλ λφκηκα ζηελ θαηνρή ηνπο 

ρηιηάδεο ππεξάθηηεο εηαηξίεο (shell companies), θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο αξγφηεξα 

ζπλδέζεθαλ κε παγθφζκηεο θηλήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ππνζέζεηο πεηξειαίνπ, φπισλ 

θαη παξάλνκσλ ρξεκάησλ (Ryle, ICIJ, 2011). 

Ζ παξαπάλσ απνθάιπςε απνηεινχζε κέξνο κηαο επξχηεξεο έξεπλαο ηεο ICIJ 

πνπ πήξε ηνλ ηίηιν «Μπζηηθφηεηα πξνο πψιεζε: κέζα ζηνλ παγθφζκην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ιαβχξηλζν ησλ offshore» (Secrecy for Sale: Inside the Global 

Offshore Money Maze) θαη ε νπνία ζχληνκα πήξε κεγάιεο δηαζηάζεηο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζεσξήζεθε κηα απφ ηηο πην κεγάιεο θαη πην πνιχπινθεο 

δηαζπλνξηαθέο έξεπλεο παγθνζκίσο, κε βαζηθφ ζηφρν ηελ απνθάιπςε ησλ ηδηνθηεηψλ 

αλψλπκσλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ. 

Σα εθαηνκκχξηα ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ πνπ δηέξξεπζαλ κέζσ ηεο παξαπάλσ 

έξεπλαο έθεξαλ ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο ηα κπζηηθά πεξηζζφηεξσλ απφ 120.000 

ππεξάθηησλ εηαηξηψλ. Σα νλφκαηα ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ παξαπάλσ εηαηξηψλ θαζψο θαη 
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ν ζθνπφο ηνπο έγηλαλ επξέσο γλσζηά θαη απέδεημαλ πσο νη ππεξάθηηεο εηαηξίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνθπγή θφξσλ θαη ηελ απφθξπςε πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ηελ αλψλπκε θαηνρή αθξηβψλ θαηνηθηψλ, ζθαθψλ αλαςπρήο, έξγσλ 

ηέρλεο θ.α. Γηαηξνί, δηθεγφξνη, εθαηνκκπξηνχρνη, θπβεξλεηηθνί αμησκαηνχρνη αιιά 

θαη απινί πνιίηεο θαηείραλ ππεξάθηηεο εηαηξίεο ζηηο Βξεηαληθέο Παξζέλεο Νήζνπο, 

ηα λεζηά Κνπθ θαη άιινπο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη 

φηη νλφκαηα Διιήλσλ πνιηηψλ ηεο κεζαίαο ηάμεο ήηαλ αλάκεζα ζηα νλφκαηα πνπ 

δηέξξεπζαλ. Δπίζεο, κεγάιεο ηξάπεδεο φπσο ε UBS, ε Credit Suisse θαη ε Deutsche 

Bank έρνπλ πξνζπαζήζεη πνιχ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο αλψλπκεο 

ππεξάθηηεο εηαηξίεο ζε θάπνηνπο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο. Δθηφο απφ ηηο κεγάιεο 

ηξάπεδεο, ηνλ ίδην ζθνπφ εμππεξεηνχζε θαη έλα κεγάιν δίθηπν ινγηζηψλ θαη 

ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ, θαζψο θαη δηθεγφξσλ (Secrecy for Sale: Inside the Global 

Offshore Money Maze , ICIJ, 2013). 

Ζ παξαπάλσ δηαξξνή έκεηλε γλσζηή σο Offshore Leaks, θαη θάπνηνη ηελ 

νλφκαζαλ έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ρηππήκαηα φισλ ησλ επνρψλ θαηά ηεο δηαθζνξάο 

θαη ηεο παγθφζκηαο θνξνινγηθήο απάηεο. Με αθνξκή ηελ δηαξξνή δεκηνπξγήζεθε 

εηδηθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη φια ηα έγγξαθα θαη είλαη πξνζβάζηκε απφ 

φινπο. Παξφια ηα παξαπάλσ φκσο, ε Γηεζλήο χκπξαμε Δξεπλεηψλ Γεκνζηνγξάθσλ 

αλέθεξε ζε αλαθνίλσζε ηεο φηη ππάξρνπλ λφκηκεο ρξήζεηο ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ θαη φηη δελ έρεη ηελ πξφζεζε λα ππνλνήζεη φηη νπνηνζδήπνηε 

αλαθεξφκελνο ζηα αξρεία ηεο δηαξξνήο είλαη εκπιεθφκελνο ζε παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 

5.3  Οη Γηαξξνέο ηνπ Λνπμεκβνύξγνπ (Luxembourg Leaks) 

Σν 2014, ε Γηεζλήο χκπξαμε Δξεπλεηψλ Γεκνζηνγξάθσλ απνθαιχπηεη ηελ εξεπλά 

ηεο γηα ην πψο ην Λνπμεκβνχξγν ελεξγεί σο θνξνινγηθφο παξάδεηζνο ζηελ θαξδηά 

ηεο Δπξψπεο. Πεξίπνπ 28.000 ζειίδεο εκπηζηεπηηθψλ εγγξάθσλ παξνπζηάδνπλ ηηο 

κπζηηθέο θνξνινγηθέο ζπκθσλίεο ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ κε κεγάιεο 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. Ζ δηαξξνή ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη γηα ηελ ρψξα καο, 

θαζψο εκπιέθνληαλ Έιιελεο πνιίηεο αιιά θαη πνιιέο εηαηξίεο ειιεληθψλ 

ζπκθεξφλησλ. 
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ην πεξηερφκελν ησλ δηαξξνψλ, γίλεηαη αλαθνξά ζε πνιχ κεγάιεο πνιπεζληθέο 

εηαηξίεο φπσο νη Pepsi, IKEA, AIG, Coach, Deutsche Bank, Abbott Laboratories θαη 

άιιεο πεξίπνπ 340 εηαηξίεο, νη νπνίεο έθαλαλ ζπκθσλίεο (tax rulings) κε ην 

Λνπμεκβνχξγν γηα ηελ κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. Αλάκεζα ηνπο 

θαη ε κεγάιε ακεξηθαληθή ςπραγσγηθή εηαηξία The Walt Disney Co, αιιά θαη νη 

πνιηηηθά ακθηιεγφκελεο Koch industries. Άκεζα ζπλδεδεκέλε είλαη θαη ε ειεγθηηθή 

εηαηξία PricewaterhouseCoopers, ε νπνία βνήζεζε πειάηεο ηεο λα απνθηήζνπλ 

ηνπιάρηζηνλ 584 ηέηνηεο ζπκθσλίεο. Αξγφηεξα, κε δεχηεξε έξεπλα ησλ 

δεκνζηνγξάθσλ, έγηλε γλσζηφ φηη θαη νη άιιεο ηξεηο κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο, 

Ernst & Young, Deloitte θαη KPMG, έθαλαλ ην ίδην γηα ηνπο πειάηεο ηνπο. 

Σν ζχζηεκα ησλ θνξνινγηθψλ ζπκθσληψλ είλαη απνιχησο λφκηκν, θαη 

βαζίδεηαη ζε πνιχπινθα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία, κέζσ ησλ νπνίσλ 

κεηαθέξνληαη ηα θέξδε απφ έλα θνκκάηη ηεο εηαηξίαο ζε έλα άιιν κε ζθνπφ ηε 

κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο πξνο θνξνινγία. ε πξνεγνχκελν θεθάιαην αλαθέξζεθε ν 

θνξνινγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο πνιπεζληθήο εηαηξίαο ΗΚΔΑ, ν νπνίνο βαζίδεηαη ζε 

απηέο ηηο θνξνινγηθέο ζπκθσλίεο, φπσο απνθαιχθζεθε απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα. Κάπσο έηζη, εηαηξίεο έρνπλ δηνρεηεχζεη εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα δνιάξηα 

κέζσ ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ θαη έρνπλ απνθχγεη εθαηνκκχξηα δνιάξηα θφξσλ. Μεξηθέο 

απφ απηέο απνιάκβαλαλ πνζνζηφ θνξνιφγεζεο κηθξφηεξν ηνπ 1% γηα ηα θέξδε πνπ 

κεηέθεξαλ εθεί. Δπίζεο, ε έξεπλα έδεημε φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ππεξάθηηεο 

εηαηξίεο πνπ δηαρεηξίδνληαλ απηά ηα ρξήκαηα, δηαηεξνχζαλ κηθξή παξνπζία θαη 

ειάρηζηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη φηη ζηε δηεχζπλζε 5, 

rue Guillaume Kroll, είραλ ηελ έδξα ηνπο πεξηζζφηεξεο απφ 1.600 offshore εηαηξίεο 

(Luxembourg Leaks: Global Companies' Secrets Exposed, ICIJ, 2014).  

 

 

5.3.1 Οη Γηαξξνέο ηνπ Λνπμεκβνύξγνπ ζηελ Διιεληθή 

Πξαγκαηηθόηεηα 

πσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, νη δηαξξνέο ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ είραλ ηδηαίηεξν 

«άξσκα» Διιάδαο. Αξθεηέο ήηαλ νη εηαηξίεο κε ειιεληθφ ελδηαθέξνλ πνπ είραλ σο 

έδξα ηνπο ην δνπθάην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ, ψζηε λα επσθειεζνχλ ησλ θνξνινγηθψλ 

ζπκθσληψλ. Μεξηθέο απφ απηέο είλαη ε Badcock & Brown, ε EFG Group, ε 
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Macquarie Group, ε Olayan Investments Company Establishment θαη ε Weather 

Investments. 

Ζ EFG Group είλαη έλα δηεζλέο ηδησηηθφ ηξαπεδηθφ ίδξπκα κε έδξα ηε Επξίρε, 

πνπ ζηελ Διιάδα δξαζηεξηνπνηείηαη κέζσ ηεο Eurobank θαη πιένλ ηνπ 

Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ. Δλψ, ε Weather Investments έρεη ηνλ έιεγρν ηεο 

εηαηξίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο Wind Hellas θαη ε Olayan ήηαλ ππνςήθηα ζηηο 

ειιεληθέο ηδησηηθνπνηήζεηο θαη είρε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξία Chipita. 

Δπίζεο, ε ηειεπηαία είρε πάξεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Αζηέξα 

Βνπιηαγκέλεο, αιιά δελ επηιέρζεθε πνηέ. Ζ Badcock & Brown έρεη επελδχζεη ζηελ 

Διιάδα ζε αηνιηθά πάξθα. 

Σν Λνπμεκβνχξγν ππήξμε θνξνινγηθή έδξα θαη γηα ηελ εηαηξία Dinavest, πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ηα θεθάιαηα ηεο Demergon Funds, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηνλ πξψελ 

πξφεδξν ηνπ ΔΒ Γεκήηξε Γαζθαιφπνπιν. Οη Boval θαη Kar-Tess Holding, κέηνρνη 

ηεο Coca Cola 3E, ήηαλ δχν εηαηξίεο πνπ είραλ πξνζεγγίζεη ηηο αξρέο ηνπ 

Λνπμεκβνχξγνπ, κε δηακεζνιαβεηή ηελ PricewaterhouseCoopers, κε κία 

πξνηεηλφκελε θνξνινγηθή ζπκθσλία πνπ ελέπιεθε ζπλνιηθά 159 εθαηνκκχξηα επξψ. 

Σν 2007, ε Macquaire Global Property Advisors, κεγάιε εηαηξία ζην ρψξν ηνπ real 

estate, ρξεζηκνπνίεζε σο έδξα ηεο ην Λνπμεκβνχξγν γηα ηελ απνθπγή θνξνιφγεζεο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία ζρεδίαδε ηελ επέλδπζε ηεο ζε ειιεληθή γε γηα ηελ 

δεκηνπξγία ελφο κεγάινπ εκπνξηθνχ θέληξνπ ζηελ Αθαδεκία Πιάησλνο, κέρξη πνπ 

εμαγνξάζηεθε απφ ηελ Blackrock. Αθφκα θαη κεηά ηελ εμαγνξά ηεο ζπλέρηζε ηελ 

δξαζηεξηνπνίεζε ηεο κε έδξα ην Λνπμεκβνχξγν. Σέινο, ε απζηξηαθή ηξάπεδα 

BAWAG PSK καδί κε κία offshore εηαηξία ζε θνξνινγηθφ παξάδεηζν ηεο 

Καξατβηθήο, δεκηνχξγεζε ηελ Zeus Recovery Fund, ζθνπφο ηεο νπνίαο ήηαλ ε 

απφθηεζε «θφθθηλσλ» δαλείσλ απφ ηελ Διιάδα ψζηε λα πξνζπαζήζνπλ λα 

ζπιιέμνπλ απηνί ηα ρξέε (ηα άδπηα ηεο «ειιεληθήο παξνηθίαο» ηνπ 

Λνπμεκβνχξγνπ, ΣΑ ΝΔΑ, 2014). 

 

 

5.3.2 Οη Δπηπηώζεηο ησλ Γηαξξνώλ ηνπ Λνπμεκβνύξγνπ 

Οη δηεζλείο αληηδξάζεηο ζην ζθάλδαιν ησλ δηαξξνψλ ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ ήηαλ 

άκεζεο. Άιισζηε εκπιέθνληαλ ζε απηφ έλα ηζρπξφ επξσπατθφ θξάηνο, νη 4 

κεγαιχηεξεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο ζηνλ θφζκν θαη έλαο κεγάινο αξηζκφο εηαηξηψλ κε 
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δηεζλή παξνπζία. Ζ απνθάιπςε ησλ δηαξξνψλ ζπλέβαιε ζηελ πξνζπάζεηα 

εθαξκνγήο κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηελ θαιχηεξε λνκνζέηεζε 

ησλ ηξφπσλ θνξναπνθπγήο πνπ είλαη επσθειείο ζε πνιπεζληθέο εηαηξίεο. 

Ζ λνκηκφηεηα ησλ θνξνινγηθψλ ζπκθσληψλ (tax rulings) ηέζεθε ππφ 

ακθηζβήηεζε θαη ελψ ππάξρνπλ ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο, άξρηζαλ λα 

ζεσξνχληαη πξφβιεκα γηα ηελ θνξνινγηθή αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ρσξψλ. Κάπσο 

έηζη ε Δπξσπατθή Κνκηζηφλ μεθίλεζε κηα κεγάιε έξεπλα πάλσ ζην ζέκα, θαη ζην 

κηθξνζθφπην ηεο βξέζεθαλ κεγάιεο εηαηξίεο πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ ζπκθσληψλ 

απηψλ (Press conference by Commissioner Margrethe Vestager, European 

Commission, 2015). Δπίζεο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην δεκηνχξγεζε κηα εηδηθή 

επηηξνπή κε 45 κέιε, ηεο νπνίαο ζθνπφο ήηαλ λα εξεπλήζεη ηηο θνξνινγηθέο 

ζπκθσλίεο ζε φια ηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα εθθξάζεη 

ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζέκαηνο (European Parliament Press 

Release, 2015). Απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο ήηαλ νη αλαθνξέο γηα ηηο 

θνξνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο εηαηξηψλ αλά ρψξα θαη ε παξνπζίαζε ηεο ιεγφκελεο 

Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), κηαο νκάδαο θαλφλσλ γηα ην 

πψο νη Δπξσπατθέο ρψξεο ζα πξέπεη λα θαζνξίδνπλ ηα πνζνζηά θνξνιφγεζεο ηνπο. 

Ζ Κνκηζηφλ παξνπζίαζε έλα ζρέδην γηα δηαθάλεηα ησλ θνξνινγηθψλ 

ζπλαιιαγψλ (Tax Transparency Package), ην νπνίν είρε σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο 

ζπζηήκαηνο απηφκαηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ θνξνινγηθέο 

ζπκθσλίεο κεηαμχ θξαηψλ – κειψλ. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ζρεδίνπ πξνηάζεθε ε 

εθαξκνγή ησλ Κνηλψλ Πξνηχπσλ Αλαθνξάο (Common Reporting Standards) ηνπ 

Ο.Ο..Α ζε φια ηα θξάηε-κέιε ηεο. Ωζηφζν, θάπνηνη ζεψξεζαλ φια ηα παξαπάλσ 

κέηξα αζαθή θαη κε απνηειεζκαηηθά (European Network on Debt and Development, 

2015).ηελ ίδηα ινγηθή, ε ζχλνδνο ησλ G-20 πηνζέηεζε ην ζρέδην «Base Erosion and 

Profit Shifting» (BEPS) ηνπ Ο.Ο..Α, σο αλαγθαίν κέηξν θαηά ηεο θνξνδηαθπγήο. 

κσο νη αληηδξάζεηο ήηαλ ην ίδην επηθξηηηθέο κε απηέο γηα ηηο απνθάζεηο ηεο 

Κνκηζηφλ (Tax Justice Network, 2015). 

Σν Λνπμεκβνχξγν δελ έκεηλε άπξαγν κεηά ηελ δηαξξνή ησλ εγγξάθσλ. 

Αλαθνίλσζε φηη νη θνξνινγηθέο ζπκθσλίεο ηνπ είλαη θαζφια λφκηκεο θαη ζπλέρηζε λα 

ηεο ρξεζηκνπνηεί. πγθεθξηκέλα, ν πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο δήισζε φηη ε Κνκηζηφλ 

δελ είρε ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηα έγγξαθα πνπ αθνξνχζαλ ηηο θνξνινγηθέο 

ζπκθσλίεο ηεο ρψξαο ηνπ (ICIJ, 2014). ηελ Διιάδα, ην ζθάλδαιν ησλ δηαξξνψλ ηνπ 

Λνπμεκβνχξγνπ έθεξε ζχειια πνιηηηθψλ, θπξίσο, αληηδξάζεσλ. Ωζηφζν, ν εγρψξηνο 
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ηχπνο θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο πξνζπάζεζαλ λα κελ δψζνπλ κεγάιεο δηαζηάζεηο ζηα 

γεγνλφηα, πξάγκα γηα ην νπνίν θαηεγνξήζεθαλ. Κάπνηνη ζεψξεζαλ ηελ «ζησπή» ησλ 

κέζσλ σο ζπγθάιπςε, θπξίσο σο πξνο ηα γλσζηά επηρεηξεκαηηθά πξφζσπα πνπ 

ζπλδένληαλ κε ηηο δηαξξνέο. 

 

 

5.4  Οη Γηαξξνέο ηεο Διβεηίαο (Swiss Leaks) 

Oη δηαξξνέο ηεο Διβεηίαο απνηεινχληαη απφ πεξίπνπ 60.000 εκπηζηεπηηθά έγγξαθα 

πνπ αθνξνχλ ην ειβεηηθφ παξάξηεκα ηεο HSBC, κηαο απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο 

ηνπ θφζκνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ηεο χκπξαμεο Γεκνζηνγξάθσλ εζηηάδεηαη ζην 

ηξαπεδηθφ απφξξεην θαη πσο ε αδηαθάλεηα ζπκβάιεη ζηελ θνξνδηαθπγή θαη ηε 

λνκηκνπνίεζε παξάλνκσλ εζφδσλ. Με βάζε ηα ζηνηρεία, ε ηξάπεδα δηαηεξνχζε ζε 

αλψλπκνπο ινγαξηαζκνχο πάλσ απφ 100 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα . 

Σα έγγξαθα πνπ εξεπλήζεθαλ απφ ηνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη ζηε ζπλέρεηα 

ήξζαλ ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο ην 2015, απνδεηθλχνπλ πσο ε HSBC γλψξηδε γηα ηηο 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο δηάθνξσλ πειαηψλ ηεο θαη επσθεινχληαλ απφ 

ζπλεξγαζίεο ηεο κε θνξνθπγάδεο θαη εγθιεκαηίεο. Κάπνηνη απφ ηνπο πειάηεο ηεο 

είραλ ζηνρνπνηεζεί απφ ηηο Ζ.Π.Α θαζψο ζπλδένληαλ κε εκπφξην παξάλνκσλ φπισλ, 

«καησκέλσλ» δηακαληηψλ θαη δσξνδνθίεο. Άιινη πειάηεο ηεο ήηαλ πςειά 

πθηζηάκελα πνιηηηθά πξφζσπα, δηάζεκεο πξνζσπηθφηεηεο θαη επηρεηξεκαηίεο απφ 

πεξηζζφηεξεο απφ 200 ρψξεο, νη νπνίνη επσθεινχληαλ απφ ην ηξαπεδηθφ απφξξεην. 

Ακέζσο κεηά ηε δηαξξνή ε ηξάπεδα αλαγλψξηζε πσο ήηαλ «ππφινγε γηα 

ππνρσξεηηθφηεηα ζην παξειζφλ θαη αδπλακίεο ζσζηνχ ειέγρνπ», αιιά ηαπηφρξνλα 

δηαβεβαίσλε ηνπο πειάηεο ηεο φηη δελ ζα θνηλνπνηνχζε ζηηο δησθηηθέο αξρέο θακία 

ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, αθφκα θαη αλ ην πεξηερφκελν 

απηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ δελ είρε δεισζεί ζηηο εθάζηνηε θνξνινγηθέο αξρέο ησλ 

ρσξψλ. Σαπηφρξνλα, ε Γηεζλήο χκπξαμε Δξεπλεηψλ Γεκνζηνγξάθσλ ζηελ εξεπλά 

ηεο δήισζε φηη ε θαηνρή έλαο ειβεηηθνχ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ δελ είλαη 

παξάλνκε θαη δελ ππνλνείηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη πειάηεο ηεο HSBC Private Bank 

(Suisse) έρνπλ δηαπξάμεη νηηδήπνηε παξάλνκν (Swiss Leaks: Murky Cash Sheltered 

by Bank Secrecy, ICIJ, 2015).  
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5.4.1 H Λίζηα Lagarde 

Μέξνο ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο πνπ δεκνζηεχηεθε απφ ηελ χκπξαμε Δξεπλεηψλ 

Γεκνζηνγξάθσλ πξνέξρεηαη απφ ηνλ πξψελ εξγαδφκελν ηεο HSBC Hervé Falciani, ν 

νπνίνο είρε ζηελ θαηνρή ηνπ θαθέινπο δεδνκέλσλ ηεο ηξάπεδαο πνπ αθνξνχζαλ 

100.000 πειάηεο θαη 20.000 offshore εηαηξίεο κε θξπθέο θαηαζέζεηο ζην ηξαπεδηθφ 

ίδξπκα (Le Monde, 2015).Σα δεδνκέλα πεξηήιζαλ ζηελ θαηνρή ησλ γαιιηθψλ αξρψλ 

ην 2009 θαη έκεηλαλ γλσζηά σο «Λίζηα Falciani». 

Ζ Λίζηα Falciani πεξηείρε πεξίπνπ 2.000 πηζαλνχο Έιιελεο θνξνθπγάδεο, κε 

θξπθνχο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ζηελ Διβεηηθή ηξάπεδα. Ζ ηφηε ππνπξγφο 

νηθνλνκηθψλ ηεο Γαιιίαο, Christine Lagarde, έδσζε ηα ζηνηρεία ζηελ ειιεληθή 

θπβέξλεζε ην 2010, κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο 

ζηελ ρψξα, ε νπνία βξηζθφηαλ ζε δπζκελή ζέζε ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ ιίζηα 

Lagarde, φπσο έκεηλε γλσζηή, πέξαζε ζηα ρέξηα ησλ ειιεληθψλ αξρψλ, αιιά ην 

γεγνλφο έγηλε επξέσο γλσζηφ δχν ρξφληα αξγφηεξα, απνδεηθλχνληαο ηελ απξνζπκία 

ηεο ηφηε θπβέξλεζεο λα εμεηάζεη ηα δεδνκέλα.  

Σν ψκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο ελεκεξψζεθε γηα ηα ζηνηρεία πνπ 

θαηείρε ε ειιεληθή θπβέξλεζε θαη μεθίλεζε κηα κηθξή έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ 

πηζαλφηεηα θνξνδηαθπγήο, ηα απνηειέζκαηα φκσο δελ έγηλαλ πνηέ γλσζηά θαη δελ 

ππήξμαλ δηψμεηο. Ζ χπαξμε ηεο ιίζηαο έκεηλε θξπθή θαη ε ίδηα βξίζθνληαλ ζηα ρέξηα 

ησλ εθάζηνηε ππνπξγψλ νηθνλνκηθψλ, νη νπνίνη δελ είραλ ηε ζέιεζε λα ελεξγήζνπλ 

ζε ζρέζε κε ην ζέκα. Ήηαλ θαλεξφ πσο ζηελ ιίζηα πεξηέρνληαλ νλφκαηα επηθαλψλ 

πξνζψπσλ, πνιηηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηψλ, πνπ θεκνινγείηαη φηη είραλ ζρέζεηο κε 

πξφζσπα ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Σα επαθφινπζα ηεο ππφζεζεο ηεο ιίζηαο Lagarde ήηαλ πνιιά. Ο 

δεκνζηνγξάθνο πνπ έθεξε ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο ηελ χπαξμε ηεο ιίζηαο 

δηψθηεθε πνηληθά αιιά θξίζεθε αζψνο. Ο ηφηε ππνπξγφο νηθνλνκηθψλ, Γηψξγνο 

Παπαθσλζηαληίλνπ, δέρζεθε θξηηηθή θαη βξέζεθε ππφινγνο ελψπηνλ εηδηθνχ 

δηθαζηεξίνπ έπεηηα απφ θνηλνβνπιεπηηθή έξεπλα ζε ζρέζε κε ηελ θαηνρή ηεο ιίζηαο. 

Σν βαζηθφηεξν φισλ, φκσο, ήηαλ ε απφδεημε ηεο αδπλακίαο ησλ ειιεληθψλ αξρψλ λα 

θαηαπνιεκήζνπλ ηε θνξνδηαθπγή θαη ηεο έιιεηςεο επαξθνχο βνχιεζεο γηα πάηαμε 

ηεο δηαθζνξάο. 
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5.5  Σα Panama Papers 

Ζ Γηεζλήο χκπξαμε Δξεπλεηψλ Γεκνζηνγξάθσλ, ζε ζπλεξγαζία κε 

δεκνζηνγξάθνπο απφ 107 νξγαληζκνχο κέζσλ ελεκέξσζεο ζε 80 ρψξεο,  εμέηαζαλ 

θαη έθεξαλ ζηε δεκνζηφηεηα ηελ κεγαιχηεξε δηαξξνή εκπηζηεπηηθψλ εγγξάθσλ γηα 

ππεξάθηηεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηζηνξία. Σα Panama Papers απνηεινχληαη απφ 11,5 

εθαηνκκχξηα αξρεία, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ νηθνλνκηθέο θαη λνκηθέο πιεξνθνξίεο 

γηα πεξηζζφηεξεο απφ 214.488 ππεξάθηηεο νληφηεηεο πειαηψλ ηεο δηθεγνξηθήο 

εηαηξίαο Mossack Fonseca ηνπ Παλακά. Πεξηζζφηεξν απφ έλαο ρξφλνο αλάιπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ ρξεηάζηεθε πξηλ γίλεη ε δεκνζίεπζε ησλ ζηνηρείσλ ζηηο 3 Απξηιίνπ 2016 

(The Panama Papers, ICIJ, 2016). 

Σα Panama Papers, κε ζηνηρεία πνπ θαιχπηνπλ ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα, 

παξνπζηάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πινχζηα πξφζσπα θαη δεκφζηεο 

πξνζσπηθφηεηεο θαηαθέξλνπλ λα θξαηήζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο, πεξί 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θξπθέο. Δλψ νη ππεξάθηηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε θαηνρή 

δηάθνξσλ offshore νληνηήησλ είλαη λφκηκα, ζηα αξρεία πνπ δεκνζηεχηεθαλ βξέζεθαλ 

εηαηξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα παξάλνκνπο ζθνπνχο, απάηεο, θνξνδηαθπγή θαη 

λνκηκνπνίεζε παξάλνκσλ εζφδσλ. Οη εηαηξίεο απηέο θαη δηάθνξνη ηξαπεδηθνί 

ινγαξηαζκνί ζπλδένληαη κε 21 θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο 

είλαη ε Νεβάδα, ην Υνλγθ Κνλγθ θαη νη Βξεηαληθέο Παξζέλνη Νήζνη (Giant Leak of 

Offshore Financial Records Exposes Global Array of Crime and Corruption, ICIJ, 

2016). Αλάκεζα ζηα νλφκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαξξνή ππάξρνπλ πνιηηηθνί 

εγέηεο θαη αξρεγνί θξαηψλ, δηζεθαηνκκπξηνχρνη επηρεηξεκαηίεο, δηάζεκεο 

πξνζσπηθφηεηεο, αζιεηηθνί αζηέξεο, εγθιεκαηίεο ζπλδεδεκέλνη κε παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζθάλδαια θ.α (The Guardian, 2016) 

Οη ππεξεζίεο πνπ παξείρε ζηνπο πειάηεο ηεο ε δηθεγνξηθή εηαηξία Mossack 

Fonseca, ε νπνία δηαηεξνχζε ππνθαηαζηήκαηα ζε 35 ρψξεο παγθνζκίσο, αθνξνχζαλ 

θπξίσο offshore δξαζηεξηφηεηεο κέζσ πεξίπινθσλ ππεξάθηησλ ζρεκάησλ (shell 

corporations) ζε «θηιηθέο» δηθαηνδνζίεο. Σα ζπγθεθξηκέλα ζρήκαηα, αλ θαη λφκηκα, 

βνεζνχζαλ ηνπο θαηφρνπο ηνπο λα δξαζηεξηνπνηνχληαη θάησ απφ απζηεξή 

κπζηηθφηεηα (The Guardian, 2016). Ζ εηαηξία δηαηεξνχζε σο ζπλεηαίξνπο δηάθνξεο 

ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξίεο φπσο ε Emirates Asset Management Ltd, ε Ryan Mohanlal 

Ltd, ε Sun Hedge Invest θαη ε Blue Capital Ltd.Δπίζεο, ζπλεξγάζηεθε κε πάλσ απφ 
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14.000 ηξάπεδεο, δηθεγνξηθέο εηαηξίεο θαη άιιεο επηρεηξήζεηο γηα λα ζηήζεη εηαηξίεο, 

ηδξχκαηα θαη trusts γηα ηνπο πειάηεο ηεο (Σhe Panama Papers, ICIJ, 2016). 

 

 

5.5.1 Οη Πειάηεο ηεο Mossack Fonseca 

Οη πειάηεο ηεο Mossack Fonseca πξνέξρνληαλ απφ πεξίπνπ 100 ρψξεο, νη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαλ απφ ην Υνλγθ Κνλγθ, ηνλ Παλακά , ηελ 

Διβεηία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην Λνπμεκβνχξγν θαη ηελ Κχπξν. Πεξίπνπ 3.100 

εηαηξίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηε δηαξξνή θαίλνληαη λα έρνπλ δεζκά κε ακεξηθαλνχο 

offshore εηδηθνχο, θαη πεξίπνπ 3.600 κέηνρνη ππεξάθηησλ εηαηξηψλ έρνπλ 

θαηαρσξεζεί κε ακεξηθάληθε δηεχζπλζε (Σhe Panama Papers numbers, ICIJ, 2016). 

Oη ηξάπεδεο πνπ δήηεζαλ ηηο ππεξεζίεο ηεο Mossack Fonseca, σο 

δηακεζνιαβεηέο ησλ πειαηψλ ηνπο, αξηζκνχληαη πάλσ απφ 500. Ζ HSBC θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηεο κεηξνχλ πάλσ απφ 2.300 εηαηξίεο απφ ηηο 15.600 πνπ αλαθέξνληαη. 

Δπηπιένλ, θάζε κηα απφ ηηο Dexia θαη J. Safra Sarasin ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ, ηελ 

Channel Islands and the Swiss UBS Credit Suisse ησλ Channel Islands θαη ηελ 

ειβεηηθή UBS δήηεζαλ ηε ζχζηαζε 500 πεξίπνπ εηαηξηψλ εθ κέξνπο πειαηψλ ηεο 

(Σhe Panama Papers numbers, ICIJ, 2016). 

Ζ Mossack Fonseca είρε σο πειάηεο άηνκα ηα νπνία είραλ βξεζεί ζηελ καχξε 

ιίζηα ησλ Ζ.Π.Α. Πεξίπνπ 30 αλαθέξνληαη ζηελ δηαξξνή θαη πνιινί απφ απηνχο 

είλαη ζπλδεδεκέλνη κε επηρεηξήζεηο ζηε Ρσζία, ηε πξία θαη ηε Βφξεηα Κνξέα. Σν 

εχξνο ησλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο είλαη κεγάιν. Τπάξρνπλ αλαθνξέο φηη ε 

εηαηξία παξείρε ππεξεζίεο ζε εηαηξία ζηε ευρέιιεο, ε νπνία ζεσξείηαη απφ ηελ 

θπβέξλεζε ησλ Ζ.Π.Α φηη εθνδίαδε θαχζηκα ηε ζπξηαθή θπβέξλεζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ ησξηλνχ εκθχιηνπ πνιέκνπ, κέρξη θαη ηνλ Αχγνπζην ην 2015 (BBC, 

2016). 

Αλάκεζα ζηα νλφκαηα πνπ ππήξραλ ζηε δηαξξνή ήηαλ αλψηαηνη άξρνληεο 

θξαηψλ ή αξρεγνί θπβεξλήζεσλ, φπσο ηεο Αξγεληηλήο, ηεο Ηζιαλδίαο, ηεο ανπδηθήο 

Αξαβίαο, ηεο Οπθξαλίαο θαη ησλ Ζλσκέλσλ Αξαβηθψλ Δκηξάησλ. Δπίζεο, 

αλαθέξνληαη θπβεξλεηηθνί αμησκαηνχρνη, ζπγγελείο θαη θνληηλνί ζπλεξγάηεο άιισλ 

πνιηηηθψλ πξνζψπσλ θαη αξρεγψλ θπβεξλήζεσλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 40 ρψξεο. 

Δκπιεθφκελα ήηαλ αθφκα θαη κέιε βαζηιηθψλ νηθνγελεηψλ, φπσο απηήο ηεο Ηζπαλίαο 

(Σhe Panama Papers, ICIJ, 2016). Tε ιίζηα ησλ πειαηψλ ηεο εηαηξίαο ζπκπιεξψλνπλ 
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παζίγλσζηνη εζνπνηνί θαη αζιεηέο. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά θαη γηα μέπιπκα 

ρξήκαηνο απφ κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ιεζηείεο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, απηή ηεο 

Brink‟s – Mat ην 1983, φπνπ ε Mossack Fonseca βνήζεζε ηνπο ιεζηέο κέζσ 

ππεξάθηησλ νληνηήησλ λα θξχςνπλ ηα ρξήκαηα (The Guardian, 2016).  

 

 

5.5.2 Σα Panama Papers ζηελ Δπξσπατθή Πξαγκαηηθόηεηα 

Σα ζηνηρεία ηεο δηαξξνήο ησλ Panama Papers εκπιέθνπλ πνιιά επξσπατθά αλψηεξα 

πξφζσπα ζε ζθάλδαια offshore δξαζηεξηνηήησλ. Μεηά ηε δηαξξνή ηνπ 

Λνπμεκβνχξγνπ, ε Δπξσπατθή Κνκηζηφλ πξνζπάζεζε λα ζεζπίζεη απζηεξνχο 

θνξνινγηθνχο λφκνπο ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε γηα ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη 

ηελ απνθπγή ηέηνησλ θαηλνκέλσλ. Με ην ζθάλδαιν ησλ Panama Papers λα έξρεηαη 

ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο, ν επξσπατθφο επίηξνπνο ζε ζέκαηα θνξνιφγεζεο, Pierre 

Moscovici, δήισζε φηη είλαη θαζήθνλ ηεο Δ.Δ λα πξάμεη φηη είλαη απαξαίηεην ψζηε 

λα απνθεπρζνχλ κειινληηθά παξφκνηα θαηλφκελα θαη λα εθαξκφζεη, ρσξίο 

εμαηξέζεηο, ηνπο λφκνπο. 

Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην βξέζεθε ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο κεηα ηε 

δεκνζηνπνίεζε ηεο δηαξξνήο. Απφ ηα ζηνηρεία θαίλεηαη φηη κία ζηηο δέθα απφ ηηο 

31.000 offshore εηαηξίεο πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο βξεηαληθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ζπλδένληαη κε ηελ εηαηξία Mossack Fonseca. Δπίζεο, πεξηζζφηεξα απφ 170 

εθαηνκκχξηα βξεηαληθέο ιίξεο βξίζθνληαη ζε ππεξάθηηεο δηθαηνδνζίεο. H πίεζε πνπ 

δέρεηαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ην γεγνλφο φηη ζπλερίδεη λα 

εμαζθεί έιεγρν ζε βξεηαληθά ππεξπφληηα εδάθε θαη θηήζεηο ηνπ Βξεηαληθνχ 

ηέκκαηνο, ηα νπνία ζεσξνχληαη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη θαη δηθαηνδνζίεο πςειήο 

κπζηηθφηεηαο θαη αδηαθάλεηαο. Σν 2013, ν ηφηε πξσζππνπξγφο David Cameron, ηνπ 

νπνίνπ ην φλνκα εκπιέθεηαη κε ην ζθάλδαιν ησλ δηαξξνψλ κέζσ ζηελψλ ζπγγελψλ 

ηνπ, άζθεηζαη θξηηηθή ζηε ρξήζε ππεξάθηησλ εηαηξηψλ θαη δήηεζε απφ φιεο ηηο 

δηθαηνδνζίεο πνπ βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Βξεηαλίαο λα ζπλεξγαζηνχλ. 

Ωζηφζν, κέρξη ηε δηαξξνή ησλ Panama Papers ην 2016, κφλν ην Γηβξαιηάξ θαη ην 

Μνλζεξάη είραλ ζπκθσλήζεη λα ζπλεξγαζηνχλ (The Guardian, 2016). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ,ακέζσο κεηά ηε δηαξξνή ε Κνκηζηφλ θαη ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην μεθίλεζαλ ηε δηεμαγσγή λέαο έξεπλαο ζε ζέκαηα θνξνδηαθπγήο, 

μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο θαη δηαθζνξάο. ηφρνο είλαη ε επαλεμέηαζε ησλ λφκσλ 
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θαη θαλφλσλ πνπ ζεζπίζηεθαλ ζην παξειζφλ, σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπο. Απηή ηε θνξά φκσο δίλεηαη ηδηαίηεξε βάζε ζην ξφιν 

ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ  θαη ησλ ππεξάθηησλ δηθαηνδνζηψλ πνπ ειέγρεη, ππφ ηνλ 

θφβν λα κεηαηξαπεί ζην κεγαιχηεξν θνξνινγηθφ παξάδεηζν κεηά ηελ έμνδφ ηνπ απφ 

ηελ Δ.Δ. (The Guardian, 2016). 

 

 

5.5.3 πκπεξάζκαηα από ηε Γηαξξνή  

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, νη παγθφζκηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο, ηεο λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ εζφδσλ θαη ηεο δηαθζνξάο απμήζεθαλ 

κεηά ηηο πξψηεο δηαξξνέο ζηνηρείσλ γηα ην εχξνο ηεο ρξήζεο ησλ ππεξάθηησλ 

ππεξεζηψλ παγθνζκίσο. Σν ζθάλδαιν ησλ Panama Papers φκσο, δείρλεη πσο νη 

πξνζπάζεηεο απηέο δελ είλαη αξθεηέο απφ κφλεο ηνπο, φηαλ δελ ππάξρεη ε επαξθήο 

βνχιεζε γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ησλ πξνηάζεσλ θαη ησλ λφκσλ. 

ηνηρεία απφ ηε δηαξξνή δείρλνπλ φηη ε εθαξκνγή ησλ Κνηλψλ Πξνηχπσλ 

Αλαθνξάο ζηα πιαίζηα ηεο απηφκαηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ζε θνξνινγηθά 

ζέκαηα, είρε αξρίζεη λα απνδίδεη θαξπνχο ζε ιφγνπο πξνψζεζεο ηεο δηαθάλεηαο ζηηο 

ρψξεο πνπ ηα πηνζέηεζαλ. Ο αξηζκφο ησλ offshore εηαηξηψλ πνπ ζπζηάζεθαλ απφ ηε 

Mossack Fonseca κεηψζεθε αξθεηά απφ ην 2012, ηε ρξνληά πνπ ε απηφκαηε 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ Ο.Ο..Α. (The Panama Papers 

numbers, ICIJ, 2016). 

 Ωζηφζν, πνιιά είλαη θαη ηα ζηνηρεία πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη ε εθαξκνγή ησλ 

πξνηχπσλ θαη λφκσλ δελ είλαη ηδαληθή. Οη ηξάπεδεο δελ εθαξκφδνπλ ηηο 

ελδεδεηγκέλεο δηαδηθαζίεο θαηά ην άλνηγκα θαη ηε ρξήζε ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, 

νχηε ηνπο απαξαίηεηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο γηα ηελ δηαπίζησζε χπνπησλ 

θηλήζεσλ θαη κεγάισλ κεηαθνξψλ ρξεκάησλ. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε πην εχθνιε 

δηαδηθαζία γηα απφθξπςε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο. 

Πάλσ απφ φια φκσο, ην ζθάλδαιν ησλ Panama Papers δείρλεη ηελ αλάγθε γηα 

πξαγκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ ελάληηα ζηε θνξνδηαθπγή θαη ην 

ηξαπεδηθφ απφξξεην ηεο αδηαθάλεηαο. Σν παξάδεηγκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη 

ην πην ηξαληαρηφ, θαζψο κέιε ηεο ζπλερίδνπλ λα επσθεινχληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή 

κπζηηθφηεηα, φπσο ην Λνπμεκβνχξγν θαη ε Απζηξία, θαη έρνπλ αξλεζεί λα 

ζπκβηβαζηνχλ κε ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. Απηή ε θαηάζηαζε θαζηζηά αδχλαην 
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ζηελ Δ.Δ λα πεηχρεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζηνλ πφιεκν θαηά ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαη ηεο δηαθζνξάο. Eλ θαηαθιείδη, ηα δηεζλή πξφηππα θνξνινγηθήο 

δηαθάλεηαο πνπ θαζηεξψζεθαλ ηα πξφζθαηα ρξφληα θαη νη λφκνη θαη πνιηηηθέο θαηά 

ηεο λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ εζφδσλ είλαη ηζρπξά. Υσξίο ηελ ζσζηή εθαξκνγή 

ηνπο φκσο ηα απνηειέζκαηα δελ ζα είλαη πνηέ ηα επηζπκεηά. 

 

 

5.6 Οη Γηαξξνέο ησλ Μπαράκεο (Bahamas Leaks) 

Πέληε κήλεο κεηά ην ζθάλδαιν ησλ Panama Papers, ηνλ επηέκβξην ηνπ 2016, ε 

Γηεζλήο χκπξαμε Δξεπλεηψλ Γεκνζηνγξάθσλ θνηλνπνηεί 1,3 εθαηνκκχξηα αξρεία 

γηα πεξίπνπ 175.000 εηαηξίεο, θαηαρσξεκέλεο κεηαμχ 1990 – 2016, ζηηο Μπαράκεο. 

πσο θαη νη πξνεγνχκελεο δηαξξνέο, έηζη θαη απηή, ζρεηίδεηαη κε επηθαλή πξφζσπα, 

πνιηηηθνχο, επηρεηξεκαηίεο θαη εγθιεκαηίεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ππεξάθηηεο 

ππεξεζίεο γηα πξνζσπηθά ζπκθέξνληα. 

Ζ δηαξξνή ησλ Μπαράκεο δελ πεξηέρεη ιεπηνκεξή αλάιπζε φπσο απηή ησλ 

Panama Papers, ηα νπνία απνηεινχληαλ απφ e-mails, ζπκβφιαηα, ερνγξαθήζεηο θαη 

άιια αξρεία απφ κηα δηθεγνξηθή εηαηξία. Σα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηή είλαη 

πην απιά θαη γεληθά. Γηα παξάδεηγκα, δελ θαζηζηνχλ θαζαξή ηελ αλάκεημε θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ εηαηξηψλ απφ ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα. Δίλαη αξθεηά φκσο, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηα έγγξαθα ηνπ Παλακά, γηα λα ξίμνπλ θσο ζηελ αλάκεημε πνιηηηθψλ πξνζψπσλ, 

εγθιεκαηηψλ θαη επηρεηξεκαηηψλ θαζψο επίζεο θαη ηξαπεδψλ θαη δηθεγνξηθψλ 

εηαηξηψλ κε ππεξάθηηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε θχζε απηψλ. Δπίζεο, ηα ζηνηρεία 

πεξηέρνπλ ηα νλφκαηα απφ 539 επηρεηξεκαηηθνχο κεζάδνληεο κεηαμχ ησλ αξρψλ ζηηο 

Μπαράκεο θαη ησλ πειαηψλ πνπ ελδηαθέξνληαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ππεξάθηηα 

εηαηξία. Αλάκεζα ζε απηά ηα νλφκαηα ήηαλ θαη απηφ ηεο δηθεγνξηθήο εηαηξίαο 

Mossack Fonseca (Secrecy for Sale: Inside the Global Offshore Money Maze, ICIJ, 

2016). 

 

 

5.6.1 Οη Πξώηεο Αληηδξάζεηο γηα ηηο Γηαξξνέο ησλ Μπαράκεο 

πσο έρεη αλαθεξζεί πνιιέο θνξέο παξαπάλσ, ε θαηνρή θαη ιεηηνπξγία κηαο 

ππεξάθηηαο νληφηεηαο δελ είλαη παξάλνκε, θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απηφο είλαη ν 
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βαζηθφο ιφγνο ζχζηαζεο ηνπο. Δηδηθνί ζε ζέκαηα δηαθάλεηαο φκσο ηνλίδνπλ φηη 

δεκφζηα πξφζσπα νθείινπλ λα δειψλνπλ αλνηρηά ηηο ζρέζεηο ηνπο κε offshore 

δξαζηεξηφηεηεο. Αλάκεζα ζηα δηάθνξα νλφκαηα πνιηηηθψλ αμησκαηνχρσλ πνπ 

ππήξραλ ζηε δηαξξνή ησλ Μπαράκεο, ήηαλ απηφ ηεο Neelie Kroes. Ζ Neelie Kroes 

απνηέιεζε γηα πνιιά ρξφληα επίηξνπνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε νπνία κάρνληαλ 

γηα επηρεηξεκαηηθά ζέκαηα ηεο έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ-κειψλ. Ωο επίηξνπνο 

πξνεηδνπνηνχζε ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο φηη δελ κπνξνχζαλ λα μεθχγνπλ απφ ηνπο 

λφκνπο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο Έλσζεο. 

Παξφια απηά, θαηά ηελ ππνρξεσηηθή δεκνζηνπνίεζε ζηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή θαηά ηελ αλάιεςε ηεο ζέζεο ηεο, ε Kroes δελ έθαλε πνηέ γλσζηή ηελ 

χπαξμε κηαο ππεξάθηηαο εηαηξίαο ππφ ην φλνκά ηεο, ζηηο Μπαράκεο. Ζ εηαηξία Mint 

Holdings Ltd θαίλνληαλ λα ειέγρεηαη απφ ηελ Kroes ην δηάζηεκα 2000-2009, πξάγκα 

πνπ αληηηίζεηαη κε ηνπο θαλφλεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, απφ ηελ νπνία θαη ην 

απέθξπςε δχν θνξέο. Ζ Kroes, κέζσ ηνπ δηθεγφξνπ ηεο, δήισζε φηη νη θαηεγνξίεο 

ελαληίνλ ηεο είλαη ιάζνο θαη πξφθεηηαη γηα παξεμήγεζε (Secrecy for Sale: Inside the 

Global Offshore Money Maze, ICIJ, 2016). 

ηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ, αιιά θαη ηεο ζχλδεζεο θαη άιισλ δεκφζησλ 

αμησκαηνχρσλ κε ηε δηαξξνή ησλ Μπαράκεο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαθνίλσζε 

ηελ επέθηαζε ηεο έξεπλαο πνπ είρε μεθηλήζεη γηα ηα Panama Papers ψζηε λα θαιχςεη 

ηα λέα ζηνηρεία. Δπίζεο, ζθέθηεηαη λα ιάβεη δξάζε ελάληηα ηεο πξψελ επηηξφπνπ θαη 

λα εμεηάζεη ηνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηε δενληνινγία ησλ επηηξφπσλ ηεο. Ο Pierre 

Moscovici ζε δήισζε ηνπ ελζάξξπλε ηα επξσπατθά θξάηε λα δεκηνπξγήζνπλ ιίζηεο 

κε θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο γηα απνθπγή ηεο θνξνδηαθπγήο. Υψξεο φπσο ε 

Ννξβεγία, ε Γαλία, ην Μεμηθφ θαη ην Παθηζηάλ αλαθνίλσζαλ έξεπλεο ζρεηηθά κε ηα 

άηνκα θαη ηηο εηαηξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαξξνή. Οη αξρέο ησλ Μπαράκεο, 

ακέζσο κεηά ηε δηαξξνή δήισζαλ φηη ζα εθαξκφζνπλ ην πξφγξακκα απηφκαηεο 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κε άιιεο ρψξεο, λσξίηεξα ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ, ψζηε 

λα ζηακαηήζνπλ νη θαηεγνξίεο γηα θχιαμε ρξεκάησλ απφ θνξνδηαθπγή. Σέινο, ν 

Ο.Ο..Α δήισζε φηη αλ νη Μπαράκεο δελ πξνζαξκνζηνχλ ζηηο δεζκεχζεηο ηνπο πεξί 

θνξνινγηθψλ ζεκάησλ, ζα επηζηξέςνπλ ζηε καχξε ιίζηα ησλ θνξνινγηθψλ 

παξαδείζσλ ηνπ νξγαληζκνχ (The Guardian, 2016). 

 

πλνςίδνληαο, απφ ην ζχλνιν ησλ δηαξξνψλ θαη ησλ ζθαλδάισλ πνπ έρνπλ 

έξζεη ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο ηα ηειεπηαία ρξφληα, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ν 
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θφζκνο ησλ offshore είλαη πνιχπινθνο θαη παξά ηελ λνκηκφηεηα ηνπ, άκεζα 

ζπλδεδεκέλνο κε ηε δηαθζνξά. Ζ αλάγθε γηα ηελ ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ κε ζθνπφ 

λα απνθεπρζνχλ κειινληηθά παξφκνηα θαηλφκελα είλαη επηηαθηηθή θαη πην επίθαηξε 

απφ πνηέ. Σα δεδνκέλα φκσο δείρλνπλ φηη ε βνχιεζε ησλ άκεζα εκπιεθφκελσλ γηα 

ηελ ζσζηή επηβνιή κέηξσλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη ε κάρε θαηά ηεο δηαθζνξάο 

είλαη κελ ζπλερφκελε αιιά θαη δχζθνιε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
Ο

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σν θαηλφκελν ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ ρξνλνινγείηαη πίζσ ζηα αξραία ρξφληα, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ αξραία Διιάδα θαη ηελ πεξίπησζε ηεο Γήινπ. ηα ηέιε ηνπ 19
ν
 

αηψλα  εληνπίδεηαη ζηηο Ζ.Π.Α θαη ηελ πνιηηεία ηνπ New Jersey, ε νπνία ζέινληαο λα  

απμήζεη ηα έζνδά ηεο πξνρψξεζε ζηε ζέζπηζε ελφο επλντθνχ λνκνζεηηθνχ  πιαηζίνπ  

γηα ηελ εχθνιε εγθαηάζηαζε εηαηξηψλ ζηελ επηθξάηεηα ηεο, κε ζθνπφ ηελ 

πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ απφ άιιεο πνιηηείεο. Ωζηφζν ηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή πήξαλ 

ζηελ Δπξψπε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Βξεηαλία θαη έθηνηε απνηεινχλ έλα ζπλερψο 

απμαλφκελν θαηλφκελν ζηελ νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ. 

Ζ ρξήζε ησλ offshore εηαηξηψλ ζπλδέεηαη κε πνιιά πιενλεθηήκαηα σο πξνο 

ηνπο θαηφρνπο ηνπο, φπσο κπζηηθφηεηα, αλσλπκία, γξήγνξε θαη ζρεηηθά αλέμνδε 

ζχζηαζε, ρακειφ θφζηνο ζπληήξεζεο, πξνζηαζία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αιιά θαη 

δπλαηφηεηεο θνξνδηαθπγήο θαη θνξναπνθπγήο. Οη ρψξεο ζχζηαζήο ηνπο 

νλνκάζηεθαλ θνξνινγηθνί παξάδεηζνη θαη ηζρπξίδνληαη φηη παξέρνπλ λφκηκα έλα 

επηρεηξεκαηηθφ, λνκηθφ, θνξνινγηθφ θαη ηξαπεδηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιχ ρακειή ή κεδεληθή θνξνινγία. 

Ζ θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζηηο ππεξάθηηεο εηαηξίεο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο 

παξαδείζνπο βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ δπλαηφηεηα θνξναπνθπγήο θαη ηελ 

αλσλπκία πνπ ζπκβάιιεη ζηελ απφθξπςε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ 

λνκηκνπνίεζε παξάλνκσλ εζφδσλ. Οη onshore δηθαηνδνζίεο, ηδηαίηεξα απηέο κε  

πςεινχο ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο, βηψλνπλ κεγάιεο απψιεηεο απφ ηελ θπγή ησλ 

θεθαιαίσλ. Έηζη, θαηεγνξνχλ αλνηρηά γηα ηελ θαηάζηαζε απηή ηνπο θνξνινγηθνχο 

παξαδείζνπο  θαη ζθνπφο ηνπο είλαη λα ζηακαηήζνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπο. 

Ζ παξαπάλσ θξηηηθή δηθαηνινγείηαη θαη απφ ην βαζηθφ ζπκπέξαζκα απηήο ηεο 

εξγαζίαο. Σν θαζεζηψο ησλ ππεξάθηησλ δηθαηνδνζηψλ, παξφιν πνπ είλαη λφκηκν, 

είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηε δηαθζνξά. Ζ θνξνδηαθπγή θαη ην μέπιπκα καχξνπ 

ρξήκαηνο κέζσ offshore νληνηήησλ είλαη ην επίθεληξν ζθαλδάισλ γηα πνιιά ρξφληα 

θαη καζηίδεη ην παγθφζκην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Ωζηφζν, ν Ο.Ο..Α ηφληζε 

φηη νη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη δελ είλαη ηφζν παξάλνκνη φζν ζέινπλ λα ηνπο 

παξνπζηάδνπλ θαη ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα δελ ζα πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κφλν κε 
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απηνχο, θαζψο ην ζπλαληάκε ζε νπνηαδήπνηε ρψξα. Σν πξφβιεκα έγθεηηαη ζηα 

λνκηθά «παξάζπξα» πνπ εθκεηαιιεχνληαη νη ρξήζηεο γηα λα θνξνδηαθχγνπλ θαη ζηε 

θαζαξά ζεσξεηηθή θχζε ηεο άξζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ. 

Οη θηλήζεηο θαη ελέξγεηεο πνπ έρνπλ γίλεη αλά ηα ρξφληα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

παξάλνκεο ρξήζεο ησλ ππεξάθηησλ ππεξεζηψλ δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα πεξηνξίζνπλ 

επαξθψο ην θαηλφκελν θαη λα απνθέξνπλ θαξπνχο. Ίζσο, ην βαζηθφηεξν πξφβιεκα 

ησλ θηλήζεσλ απηψλ είλαη ε αδπλακία ησλ θξαηψλ λα ζπλελλνεζνχλ γηα θνηλή δξάζε 

θαη αληηκεηψπηζε. Ζ ζέζπηζε λφκσλ θαη ε εθαξκνγή ηνπο, αιιά θαη ε δεκηνπξγία 

πνηλψλ γηα ηα θξάηε πνπ δελ πξνζαξκφδνληαη δελ είλαη θνηλή πνιηηηθή φισλ. Ζ 

πξφζεζε ηνπο λα πεξηνξίζνπλ ην θαηλφκελν είλαη ακθηιεγφκελε, κηαο θαη offshore 

δηθαηνδνζίεο ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε απηά ηα θξάηε. Οη πεξηπηψζεηο είλαη πνιιέο, φπσο 

απηή ηνπ Λνλδίλνπ, ηεο Διβεηία θαη ηεο Κχπξνπ κέζα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε,  

αιιά θαη ηνπ Delaware, κέζα ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. 

Μεξηθέο απφ ηηο παγθφζκηεο ζπλεξγαζίεο θαη θηλήζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ θαηλνκέλσλ πνπ παξνπζηάδνληαη κέζα απφ offshore δηθαηνδνζίεο απνηεινχλ ην 

θίλεκα «harmful tax practices» ηνπ Ο.Ο..Α, νη ζπζηάζεηο ηεο νκάδαο  

ρξεκαηνπηζησηηθήο  δξάζεο  γηα  ηελ  πξφιεςε  ηεο  λνκηκνπνίεζεο  εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (F.A.T.F) αιιά θαη ην Forum Οηθνλνκηθήο 

ηαζεξφηεηαο. Οη πξνζπάζεηεο απηέο κπνξεί λα κνηάδνπλ καδηθέο αιιά νη απφςεηο 

γηα ην έξγν ηνπο δηίζηαληαη. 

ηελ Διιάδα, ε ζέζπηζε λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

ππεξάθηησλ εηαηξηψλ ήξζε ην 2002, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 2992/2002, 

3052/2002, 3091/2002. Με απηνχο επηδηψθεηαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ίδξπζεο offshore 

εηαηξηψλ απφ ειιεληθέο νληφηεηεο, πξνζπαζψληαο λα θάλνπλ κηα ηέηνηα ελέξγεηα 

αζχκθνξε. Γηα παξάδεηγκα, νη δαπάλεο κηα ειιεληθήο επηρείξεζεο πξνο κηα 

ππεξάθηηα εηαηξία δελ εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηεο. Δπηπιένλ, κε ηνλ 

λφκν 3842/2010, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα πεξηνξηζηνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ππεξάθηησλ  

εηαηξηψλ ζηελ  Διιάδα πνπ βαζίδνληαη ζηελ θαηνρή αθηλήησλ. Σέινο ζα πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη ε πνιππινθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ππήξμε έλα 

απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα θαηά ηελ πξνζπάζεηα νινθιεξσκέλεο παξνπζίαζήο ηνπ 

ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

Ζ θνξνδηαθπγή θαη ε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

είλαη ηα δχν βαζηθφηεξα ζηνηρεία ηεο ζχλδεζεο ησλ offshore εηαηξηψλ κε ηε 

δηαθζνξά. πγθεθξηκέλα, ε θνξνινγηθή πνιηηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη ηε 
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δπλαηφηεηα λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο νηθνλνκηθέο απνδφζεηο. Έηζη, παξαηεξείηαη 

ην θαηλφκελν νη παγθφζκηεο επηρεηξήζεηο λα αλαπηχζζνπλ εξγαιεία πνπ ηνπο 

βνεζνχλ λα κεηψζνπλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Έλα απφ ηα εξγαιεία απηά, 

ην νπνίν ζρεηίδεηαη άκεζα κε ππεξάθηηεο δξαζηεξηφηεηεο, είλαη νη ηξηγσληθέο 

ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα κηαο 

πνιπεζληθήο εηαηξίαο. Σν παξάδεηγκα ηεο θνξναπνθπγήο ηεο ΗΚΔΑ, πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηελ εξγαζία, απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηνλ ηξφπν πνπ νη 

επηρεηξήζεηο εθκεηαιιεχνληαη παξάζπξα ηνπ λφκνπ γηα θνξναπνθπγή, ε νπνία 

εθκεηάιιεπζε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αγγίδεη ηα φξηα ηεο θνξνδηαθπγήο. 

Σν πέπιν ηεο κπζηηθφηεηαο πνπ θαιχπηεη ηηο ππεξάθηηεο δξαζηεξηφηεηεο 

απνηειεί ηδαληθφ πεξηβάιινλ γηα μέπιπκα ρξήκαηνο απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Απηφ, ίζσο, απνηειεί ην κεγαιχηεξν ρηχπεκα ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Σν 

θχθισκα ηεο λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ παξακέλεη δσληαλφ θαη 

δχζθνια θαηαπνιεκείηαη, ιφγσ ηεο απμαλφκελεο δήηεζεο θαη ηεο δηαθζνξάο. 

Παξάδεηγκα ηεο ρξήζεο ηεο αλσλπκίαο θαη ηνπ ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ είλαη ε 

πεξίπησζε ηεο BCCI, ηεο ηξάπεδαο πνπ ζπλδέζεθε κε έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 

ζθάλδαια μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο ζηελ ηζηνξία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Κηλήζεηο γηα κεγαιχηεξε επνπηεία έγηλαλ θάησ απφ ηελ ηδέα φηη νη 

ππεξάθηηεο δηθαηνδνζίεο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. Σα δεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη φκσο ζηα ρέξηα ησλ εηδηθψλ δελ είλαη 

αξθεηά γηα λα ζηνηρεηνζεηεζεί κηα εθηεηακέλε έξεπλα πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

Ο θνηλφο παξάγνληαο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θνξνδηαθπγήο θαη νηθνλνκηθψλ 

εγθιεκάησλ κέζσ ππεξάθηησλ νληνηήησλ είλαη ηφζν ν αλεπαξθήο έιεγρνο απφ ηηο 

αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο, φζν θαη ε έιιεηςε βνχιεζεο απφ ηνπο άκεζα 

εκπιεθφκελνπο γηα ξχζκηζε ησλ ζεκάησλ. Δηδηθφηεξα, ε αλάκεημε  κεγάισλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζην θχθισκα offshore δξαζηεξηνηήησλ γηα 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο θαη απφθξπςε πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ , κπνξεί λα θινλίζεη νιφθιεξε ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο.  

ια ηα παξαπάλσ έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ε νξγαλσκέλε έξεπλα γηα ηνλ 

θφζκν ησλ offshore, απφ ηελ Γηεζλή χκπξαμε Δξεπλεηψλ Γεκνζηνγξάθσλ, πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηελ εξγαζία. Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζπάζεηα δηαιεχθαλζεο ηεο 

βηνκεραλίαο ησλ κεζαδφλησλ πνπ αλαιακβάλνπλ λα ηδξχζνπλ εμσρψξηεο εηαηξίεο, νη 

νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο «βηηξίλεο» πξνζηαζίαο ησλ αιεζηλψλ δηθαηνχρσλ. Οη δηαξξνέο 
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εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ κπζηηθέο ρξήζεηο ππεξάθηησλ νληνηήησλ απφ 

επηθαλή πξφζσπα, πνιηηηθνχο αιιά θαη εγθιεκαηίεο, γηα απφθξπςε πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη άιια νηθνλνκηθά εγθιήκαηα, έθεξαλ αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο. Οη 

απνθαιχςεηο ζεσξήζεθαλ ην έλαπζκα πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχλ ζηε δηθαηνζχλε 

θαη ζηα δεκφζηα ηακεία φζνη παξαλνκνχλ. Ζ παξαηεηακέλε φκσο παξάλνκε ρξήζε 

ησλ εμσρψξησλ εηαηξηψλ δελ ζηακαηάεη απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε.  

Πνιινί είλαη απηνί πνπ ζεσξνχλ αμηφινγε, αιιά φρη αξθεηή ηελ πξνζπάζεηα 

ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ αξκφδησλ θνξέσλ γηα ηελ θαηαζηνιή ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Έηζη, ζεσξείηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα δηεζλή ζπλελλφεζε ησλ θξαηψλ ζηε κάρε 

θαηά ηεο δηαθζνξάο. Πξέπεη λα δνζεί κεγάιε έκθαζε ζηε δηαδηθαζία ησλ επνπηηθψλ 

ειέγρσλ απφ ηηο δησθηηθέο αξρέο θαη ζηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία απηνί 

πξαγκαηνπνηνχληαη. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα ηεξεζεί ε ζσζηή επηβνιή θπξψζεσλ 

θαη ε πνηληθνπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ ζε πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ησλ θαλφλσλ θαη 

λφκσλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα. Ζ αθξηβή θαη απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ηνπο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ εμάιεηςε θαηλνκέλσλ εθκεηάιιεπζεο 

λνκηθψλ θελψλ. 

Δλ θαηαθιείδη, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί μαλά φηη ε offshore «πξαγκαηηθφηεηα» 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έιιεηςε επαξθψλ ζηνηρείσλ γηα κηα εκπεξηζηαησκέλε 

έξεπλα, ιφγσ ηεο κπζηηθφηεηαο πνπ ηελ πεξηθιείεη. Αθφκα θαη νη παξαπάλσ 

απνθαιχςεηο δελ είλαη αξθεηέο γηα ηελ εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ. Ωζηφζν, 

πάλσ ζε απηέο κπνξνχλ λα ζηεξηρζνχλ λέεο πνζνηηθέο έξεπλεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηηο 

παγθφζκηεο πξνζπάζεηεο γηα αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ. Ίζσο, 

αλαγθαία λα είλαη ε δηεμαγσγή κηαο έξεπλα πνπ ζα κειεηά κηα πηζαλή νινθιεξσηηθή 

εμάιεηςε ησλ ππεξάθηησλ δηθαηνδνζηψλ θαη ησλ επηπηψζεσλ πνπ ζα είρε απηή ζηελ 

νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα φπσο ηελ γλσξίδνπκε ζήκεξα. Σν κφλν ζίγνπξν είλαη φηη 

ην κέιινλ είλαη αβέβαην, αιιά ε κάρε θαηά ηεο δηαθζνξάο ζπλερίδεηαη. 
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