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Περίληψη 

 
Η παρούσα διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται την σύνδεση των φαινομένων 

υπεράκτιων εταιριών και ενδοομιλικών συναλλαγών μέσω του φορολογικού 

σχεδιασμού των επιχειρήσεων που στόχο έχει την χειραγώγηση των κερδών τους. Η 

σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται μέσω των τριγωνικών συναλλαγών offshore δρα-

στηριοτήτων καθώς και με την οριοθέτηση του αποτελέσματος τους. Πρόκειται για 

μια πρακτική προσέγγιση των υπεράκτιων και των ενδοομιλικών συναλλαγών με 

σαφή αναφορά στο διεθνές και ελληνικό νομικό πλαίσιο που τους διέπει και με σαφή 

προσδιορισμό των συνεπειών τους σε περίπτωση παραβίασης του ρυθμιστικού και 

κανονιστικού τους πλαισίου. Η προσέγγιση αυτή λαμβάνει χώρα μέσα από την 

βιβλιογραφική επισκόπηση και την ιστορική αναδρομή των φαινομένων, καθώς και 

την μετέπειτα ανάλυση της εννοιολογικής προσέγγισης, με τελική αναφορά στον 

προσδιορισμό της αλληλεξάρτησης τους μέσω της μελέτης περίπτωσης και των 

συμπερασμάτων που πηγάζουν από αυτή.  
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή 
 

Οι υπεράκτιες εταιρίες αποτελούν ένα νομικό και οικονομικό φαινόμενο λόγω της 

ιδιαίτερης νομικής μορφής τους αλλά και της λογιστικής και φορολογικής τους 

αντιμετώπισης. Η μορφή τους αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης και ανάλυσης τόσο 

για το λόγο και το σκοπό σύστασης τους αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο 

συναλλάσσονται με τα υπόλοιπα νομικά ή φυσικά πρόσωπα στον κόσμο των 

επιχειρήσεων. 

Η υπεράκτια εταιρεία ή αλλιώς offshore, σύμφωνα με τη νομολογία αποτελεί 

νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Οι υπεράκτιες εταιρίες είναι εταιρίες 

Αγγλοσαξονικής προέλευσης που συστάθηκαν για πρώτη φορά στις βρετανικές 

αποικίες και αναπτύχθηκαν με ταχείς ρυθμούς ιδιαίτερα μετά τη μεταπολεμική 

περίοδο, «το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο». Στόχος σύστασης μιας τέτοιας μορφής εταιρίας 

ως προς τον δικαιούχο του εισοδήματός της είναι η μικρότερη δυνατή φορολόγηση 

που καταβάλλεται λόγω της εγκατάστασης της σε υπεράκτια κέντρα ή όπως αλλιώς 

αποκαλούνται «φορολογικοί παράδεισοι». 

Η εφεύρεση τους είναι αποτέλεσμα της αποφυγής της διπλής φορολόγησης λόγω 

των διακρατικών συστημάτων φορολόγησης. Τα υποκαταστήματα των επιχειρήσεων 

σε ξένη χώρα φορολογούνται για το εισοδήματα τους στη χώρα εγκατάσταση τους κι 

έπειτα το διανεμόμενο μέρισμα μετά από φόρους που αποδίδεται στη Μητρική 

ενέχεται επαναφορολόγηση στη χώρα έδρας της μητρικής. Την έλλειψη εναρμόνισης 

των διακρατικών φορολογικών συστημάτων, ώστε να μην επιβαρύνονται οι 

επιχειρήσεις για τις διεθνείς δραστηριότητες τους με διπλά επιβαλλόμενους φόρους 

την υποκατέστησε το ίδιο το διεθνές κεφάλαιο με στόχο να δημιουργήσει καλύτερες 

συνθήκες για την απρόσκοπτη κυκλοφορία του. Στην προσπάθεια αυτή 

χρησιμοποιήθηκαν κατ’ εξοχήν μικρές χώρες στις οποίες η φορολογία είναι ιδιαίτερα 

χαμηλή για τις ξένες εταιρίες παρέχοντας τους ταυτόχρονα κι εχεμύθεια. 

Στη σημερινή εποχή η εμφάνιση των υπεράκτιων εταιριών και η ραγδαία αύξηση 

τους αποτελεί ένα από τα πιο επίκαιρα οικονομικά θέματα. Η παγκοσμιοποίηση σε 

συνδυασμό με την κρίση που βιώνουν πολλά κράτη ανά τον κόσμο, οδηγούν πολλούς 
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επενδυτές και επιχειρηματίες στη λύση ιδρύσεως offshore εταιριών, προκείμενου να 

προστατέψουν τα κεφάλαια τους αλλά και να φοροδιαφεύγουν.  

Ο Ο.Ο.Σ.Α. ( Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), ως θεσμός 

προστασίας των οικονομιών των κρατών που τον αποτελούν προσπαθεί διαρκώς στη 

λήψη μέτρων με διάφορους περιορισμούς με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής. Η 

φοροδιαφυγή που σημειώνεται μέσω των υπεράκτιων έχεις ως αποτέλεσμα μείωση 

των κρατικών εσόδων λόγω των διαφυγόντων φόρων. Έτσι ο ΟΟΣΑ σε συνεργασία 

με το ΔΝΤ(Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) πράττουν διάφορες ενέργειες ως προς την 

αποφυγή της φοροδιαφυγής.       

Ωστόσο κάθε όμιλος έχει στην κατοχή του τουλάχιστον μια υπεράκτια εταιρία 

όπου πολλές φορές αποτελεί και τον κύριο τόπο συναλλαγών του ως προς την 

απόκτηση εισοδήματος, για φορολογικούς σκοπούς. Οι συναλλαγές που 

πραγματοποιούνται μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων του ομίλου ονομάζονται 

ενδοομιλικές συναλλαγές. Ο τρόπος πραγματοποίησης τους, το είδος και η λογιστική 

τους αντιμετώπιση αποτελεί επίσης αντικείμενο ανάλυσης κι έρευνας λόγω της 

πολυπλοκότητας τους. Η ανάλυση αυτή λαμβάνει χώρα μέσω της παρακολούθησης, 

διαχείρισης και ελέγχου τόσο από τους οικονομικούς διευθυντές και ελεγκτές της 

επιχείρησης όσο και από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του κάθε κράτους, ώστε να 

είναι σύννομες και να διαπραγματεύονται μέσα στα πλαίσια που ορίζουν οι διεθνείς 

και ευρωπαϊκές συνθήκες του Ο.Ο.Σ.Α. 

Τα τελευταία χρόνια η γιγάντωση του φαινομένου transfer pricing (ενδοομιλική 

τιμολόγηση) στο πλαίσιο των ενδοομιλικών συναλλαγών έχει αποτελέσει μέγα θέμα 

τόσο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Ο όρος ενδοομιλική τιμολόγηση ή όπως 

έχει επικρατήσει διεθνώς «transfer pricing» αναφέρεται ουσιαστικά στον 

προσδιορισμό της αξίας των συναλλαγών μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις προκειμένου να πετύχουν μεγιστοποίηση των κερδών 

τους τοποθετούν τα κεφάλαια τους μέσω των ενδοομιλικών συναλλαγών στους 

διάφορους φορολογικούς παραδείσους με στόχο τη χαμηλότερη φορολόγηση των προ 

φόρων κερδών τους. Ενδοομιλικές συναλλαγές, γενικότερα ορίζεται κάθε μορφή 

συναλλαγών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του ομίλου. Ωστόσο η χρήση τους 

και ο στρατηγικός σχεδιασμός τους από τη πλευρά των επιχειρήσεων τις 

περισσότερες φορές έχουν στόχο τη χειραγώγηση των κερδών τους. Αυτό κυρίως 

επιτυγχάνεται μέσω μηχανισμού που αναπτύσσουν οι επιχειρήσεις προκειμένου τα 
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άυλα περιουσιακά στοιχεία των ισολογισμών τους και αξία τους σήμερα σε 

ορισμένους κλάδους να συμπίπτει με την αξία της επιχείρησης. 

 Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας διαπραγματεύεται τη 

σύνδεση των φαινομένων υπεράκτιων και ενδοομιλικών συναλλαγών. Η σύνδεση 

αυτή αναλύεται  μέσα στα  διεθνή και ευρωπαϊκά πλαίσια όπου συναλλάσσεται ένας 

όμιλος με τις υπεράκτιες συνδεδεμένες επιχειρήσεις του μέσω των ενδοομιλικών 

συναλλαγών.   

Αρχικά  στο κεφάλαιο 2 επισκόπηση της βιβλιογραφίας επιχειρείται μια ιστορική 

αναδρομή των offshore εταιριών προκείμενου να ανιχνευτεί η εξέλιξη του 

φαινομένου διαχρονικά καθώς και ο εννοιολογικός προσδιορισμός του, με σαφείς  

αναφορές από  Έλληνες και Ξένους επιστήμονες. Ειδικότερα γίνεται κατανοητή η 

σημαντικότητα του φαινομένου μέσα από τις επιστημονικές αναφορές δίνοντας 

έμφαση σε βασικές έννοιες όπως τι είναι τα υπεράκτια κέντρα – φορολογικοί 

παράδεισοι, ποιος είναι ο σκοπός ύπαρξής τους και για ποιο λόγο συστήνονται 

τέτοιου είδος μορφές εταιριών στις οικονομίες μικρών νήσων ή αλλιώς SIES όπως τα 

αποκαλεί ο Hampton(2002) στο βιβλίο του.  

Στη συνέχεια του κεφαλαίου μέσα από τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας 

αναλύεται  το φαινόμενο των ενδοομιλικών συναλλαγών. Μελετάται η τιμολόγηση 

συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων αλλά και ο τρόπος που 

χρησιμοποιείται ως μέσω μεταβίβασης των φορολογητέων κερδών καταλήγοντας σε 

offshore εταιρίες. Τα δύο αυτά φαινόμενα φαίνεται να απασχολούν διαρκώς την 

παγκόσμια οικονομική κοινότητα από την εμφάνιση τους έως σήμερα με τον ΟΟΣΑ 

να αντιτίθεται διαρκώς λαμβάνοντας μέτρα καταπάτησης της φοροδιαφυγής.  

Στην ελληνική γλώσσα χρησιμοποιούνται και άλλοι ισοδύναμοι εννοιολογικά όροι 

σχετικά με τον ορισμό των υπεράκτιων, όπως εξωχώριες ή υπερπόντιες εταιρείες. 

Ίσως ο πλέον δόκιμος όρος να είναι ο όρος υπερόριες εταιρίες, που αποδίδει 

 καλύτερα τη διάσταση μεταξύ του τόπου ιδρύσεως και όρος του ή των τόπων 

 δραστηριότητας, ωστόσο  θα  εδραιωθεί η  χρήση του όρου υπεράκτιες  που  τείνει 

 να επικρατήσει. Ως εκ τούτου οι εν λόγω ορισμοί αναφέρονται και αναλύονται στο 

κεφάλαιο 3  εννοιολογική προσέγγιση των υπεράκτιων και των ενδοομιλικών 

συναλλαγών. Αναλυτικότερα αναφέρονται λεπτομερώς τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα τους, οι περιορισμοί και τα μέτρα που χρησιμοποιούνται για την 

ομαλή δραστηριότητα τους αλλά και οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν παράνομα.  
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Επιπροσθέτως διερευνάται η σύνδεση των υπεράκτιων και των ενδοομιλικών 

συναλλαγών μέσω του φαινομένου transfer pricing(ενδοομιλική τιμολόγηση),  

καταλήγοντας στο συμπέρασμα για το ποσό αλληλένδετα είναι αυτά τα φαινόμενα 

μεταξύ τους και πως αλληλεπιδρούν στα πλαίσια του ομίλου. Στη συνέχεια του 

κεφαλαίου αναλύεται το νομικό και οικονομικό πλαίσιο που ορίζει τις υπεράκτιες και 

τις ενδοομιλικές συναλλαγές στην Ελλάδα και τις τροποποιήσεις των εκάστοτε νόμων 

που τις διέπουν.  

Στο κεφάλαιο 4 διερευνάται μελέτη περίπτωσης τριγωνικών συναλλαγών μέσω 

offshore δραστηριοτήτων όπου στο τέλος του κεφαλαίου γίνονται κατανοητά τα 

συμπεράσματα της παρούσας μελέτης, όπως και αποτυπώνονται προτάσεις για 

περαιτέρω έρευνα και εξειδίκευση στο μέλλον από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού 

Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.). 

Τέλος στο κεφάλαιο 5 αποδίδεται το τελικό συμπέρασμα της παρούσας διπλωμα- 

τικής εργασίας ως προς την εξέλιξη των δύο αυτό φαινομένων στο πλαίσιο των 

διεθνών κανονιστικών αρχών και της αλληλεπίδραση τους στο κόσμο των 

επιχειρήσεων.     
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Κεφάλαιο 2 

Επισκόπηση της Βιβλιογραφίας 

 

2.1 Η ιστορική αναδρομή των offshore εταιριών. 

 

 

Η ανάπτυξη του διεθνές εμπορίου και η διεθνοποίηση των χρηματοοικονομικών 

συναλλαγών είναι γεγονότα που χαρακτήρισαν  τη μεταπολεμική περίοδο και μέχρι 

στις αρχές της δεκαετίας του 1970 διαπραγματεύονταν κάτω από τους Όρους του  

διεθνές εμπορικού καθεστώτος της συμφωνίας του Μπρέττον Γούντς. Η συμφωνία 

αυτή   περιόριζε τη διεθνή κίνηση κεφαλαίων και επέβαλε σταθερές νομισματικές 

ισορροπίες με κεντρικό νόμισμα αναφοράς το δολάριο. Ωστόσο στη περίοδος αύτη 

παρατηρούνται περιορισμοί της ελευθερίας στη διεθνή κίνηση των κεφαλαίων  λόγω 

της ανάγκης των εθνικών κυβερνήσεων να  καθορίζουν αυτόνομα τη δική τους 

νομισματική πολιτική. Υπήρχαν περιορισμοί  στις χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες  σύμφωνα και με τις αρχές του Κεϊνσιανισμού ,πχ. η παρεμπόδιση  

της κίνησης κεφαλαίων (εκτός αν αφορούσε τη χρηματοδότηση του εμπορίου),όπως 

και έλεγχοι  στα τραπεζικά επιτόκια.   

Το όλο κλίμα της εποχής είχε ως συνέπεια πολλοί επιχειρηματίες και ιδιαίτερα 

πολυεθνικές εταιρίες, να μεταφέρουν  μεγάλο μέρος των κεφαλαίων τους από την 

ημεδαπή σε αλλοδαπές  εταιρίες που ήταν εγκατεστημένες σε χώρες με  πολλά 

πλεονεκτήματα, όπως η ελάχιστη ή και καθόλου φορολογία αλλά και σε γενικές 

γραμμές, με ελάχιστους έως ανύπαρκτους  περιορισμούς στην κίνηση  κεφαλαίων.  

Οι χώρες που παρείχαν τέτοιου είδους φορολογικές και χρηματοοικονομικές 

διευκολύνσεις σε αλλοδαπούς επιχειρηματίες όλο και πλήθαιναν και η σύσταση 

εταιριών στις χώρες αυτές πραγματοποιήθηκε με την αύξηση των υπεράκτιων 

εταιριών.  

Ο Δουβής (2003) αναφέρει χαρακτηριστικά πως ενώ τα αρχικά λεγόμενα 

υπεράκτια κέντρα τοποθετούνταν σε νησιά της Καραϊβικής και σε Βρετανικές 

νήσους, σταδιακά επεκτάθηκαν σε ηπειρωτικές χώρες όπως το Λίχνενσταϊν , το 
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Λουξεμβούργο και την Ιρλανδία στη Δυτική Ευρώπη, τη Μαδέρια στην Πορτογαλία, 

την Ουγγαρία στην Ανατολική Ευρώπη έως την Ουρουγουάη στη Νότιο Αμερική. 

Το 1973 πραγματοποιήθηκε κατάργηση της συμφωνίας του Μπρέττον  Γούντς  με 

αποτέλεσμα να υπάρξει άρση των περιορισμών στην κίνηση του διεθνούς κεφαλαίου. 

Το γεγονός αυτό  θεωρήθηκε πως θα συρρικνωθούν οι δραστηριότητες των 

υπεράκτιων εταιριών σημαντικά, αφού δεν υπήρχαν  πλέον οι περιοριστικές εκείνες  

συνθήκες  που οδηγούσαν στην προσέλκυση  υψηλής  ροής διεθνών κεφαλαίων. 

Ωστόσο στη πράξη συνέβη ακριβώς το αντίθετο, τα φορολογικά πλεονεκτήματα 

των offshore παρέμειναν ισχυρό κίνητρο παρά τον ανταγωνισμό από τις κανονικές 

χώρες. Οι υπεράκτιες εταιρείες και τα υπεράκτια οικονομικά κέντρα, 

προσαρμόστηκαν στις νέες συνθήκες με συνέπεια να διογκωθεί περαιτέρω η 

δραστηριότητά και η σημασία τους στην παγκόσμια οικονομική σκηνή. Η ενίσχυση 

του καθεστώτος των φορολογικών απαλλαγών, η προστασία του απορρήτου των 

συναλλαγών, η ανωνυμία της ιδιοκτησίας, η διεύρυνση των διεθνών αεροπορικών 

μεταφορών, σε συνδυασμό με την πιο πρόσφατη έκρηξη των νέων τεχνολογιών και 

κυρίως του διαδικτύου, ισχυροποίησαν το οπλοστάσιο και την ελκυστικότητα των 

συναφών δραστηριοτήτων. 

 

2.1.1 Βιβλιογραφική επισκόπηση του φαινομένου των υπεράκτιων 

εταιριών 

 

Έλληνες και ξένοι επιστήμονες ερεύνησαν και ανέλυσαν το φαινόμενο των 

υπεράκτιων εταιριών και υπεράκτιων κέντρων. Ενδεικτικά κάποιοι από αυτούς είναι 

ο Δουβής, ο Μελάς,  ο Hampton, ο Sharman, ο Shaxson κ.α. . Οι επιστήμονες 

ανέλυσαν το θέμα τόσο από τη πλευρά της οικονομικής επιστήμης όσο και από τη 

σκοπιά της πολιτικής με γνώμονα  την αλλαγή του οικονομικού σκηνικού 

οδηγούμενοι στα ακόλουθα συμπεράσματα. 

Ο Δουβής (2003) στο βιβλίο του απαριθμεί τα αίτια δημιουργίας των πολυάριθμων 

υπεράκτιων δικαιοδοσιών (jurisdictions) από τη πλευρά των κρατών που τις έλκυσαν, 

όπως η ανάγκη επιβίωσης και γρήγορης οικονομικής ανάπτυξης τους. Τα 

περισσότερα από αυτά είναι κράτη μικρού μεγέθους χωρίς σημαντικούς οικονομικούς 

πόρους και με περιορισμένες δυνατότητες να διατηρούν την εθνική τους κυριαρχία 

και οικονομική τους αυτοτέλεια.  
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Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων αλλά και ευκατάστατων ιδιωτών θέλησαν να 

επωφεληθούν από τις παρεχόμενες διευκολύνσεις των κρατών αυτών αποβλέποντας 

σε μεγαλύτερα κέρδη. Η προσέλκυση τέτοιου είδους επενδύσεων σήμαινε την 

επίτευξη ενός καλύτερου μέλλοντος για τα μικρά αυτά κράτη αλλά και για τους 

πολίτες τους. Ο σκοπός των παραπάνω επενδύσεων αποσκοπούσε στην εισροή 

συναλλάγματος, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, καταβολή τελών, εισφορών, 

δικαιωμάτων και αμοιβών από τους αλλοδαπούς επενδυτές. Το αποτέλεσμα της 

πολιτική αυτής σε σύντομο χρονικό διάστημα ήταν η αναδιοργάνωση της οικονομίας 

τους και η επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. 

Τα παραπάνω αίτια τόσο από τη πλευρά των κρατών όσο και από την πλευρά των 

επιχειρηματιών και ιδιωτών μπορούμε να πούμε πως οδήγησαν στη ραγδαία αύξηση 

και εξέλιξη των υπεράκτιων κέντρων. Σήμερα μπορεί να μιλήσει κανείς για 

υπεράκτια κέντρα σε ολόκληρη την υφήλιο, των οποίων ο αριθμός βαίνει διαρκώς 

αυξανόμενος εν όψει βέβαια και του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για χρήση των 

σχετικών υπηρεσιών που παρέχουν.  

Ο Hampton αναλύει το φαινόμενο της γιγάντωσης των υπεράκτιων κέντρων από 

το 1996. Συγκεκριμένα στο βιβλίο του ο Hampton (1996) αναλύει την ανάπτυξη των 

υπεράκτιων κέντρων αλλά και την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να φοροδιαφεύ-  

γουν.  

Ειδικότερα ανέπτυξε ένα μαρξιστικό μοντέλο όπου προσπάθησε να εξηγήσει την 

αυστηρή στάση που κρατούσαν , από την μία πλευρά το Ηνωμένο Βασίλειο όπου 

εξελίσσονταν η κύρια διακίνηση του βιομηχανικού κεφαλαίου και από την άλλη 

πλευρά η Αμερική. Αναπτύσσοντας αυτό το μοντέλο ο Hampton προσπάθησε να 

εξηγήσει τους λόγους που ήταν τόσο ανεκτικές οι κυβερνήσεις στην ανάπτυξη των 

υπεράκτιων εταιριών. Η ερευνά του έλαβε χώρα αρχικά από το Ηνωμένο Βασίλειο 

και έπειτα σε περιοχές όπως τα νησιά Jersey και Isle of Man.  

Ακόμη στο ίδιο βιβλίο του αναφέρει πως η ύπαρξη φορολογικών παραδείσων 

ενθαρρύνει ακόμα περισσότερο τη διαφθορά. Το γεγονός αυτό το στηρίζει στην 

εξέλιξη της τεχνολογίας η οποία σε συνδυασμό με το αυστηρό τραπεζικό απόρρητο 

των υπεράκτιων κέντρων και τις γρήγορες και εύκολες μετακινήσεις κεφαλαίων, 

οδηγεί στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των υπεράκτιων εταιριών, εφόσον 

δρουν μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, και κατ’ επέκταση στη ραγδαία 

αύξηση της διαφθοράς.  
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Το 2002 η ενασχόληση του με το θέμα των υπεράκτιων εταιριών έρχεται ξανά στο 

προσκήνιο εφόσον η εξέλιξη των μικρών νήσων-υπεράκτιων κέντρων απασχολεί 

συνεχώς την παγκόσμια οικονομική κοινότητα. Ο συγγραφέας αναφέρει αναλυτικά 

πως πολλές μικρές νησιωτικές οικονομίες (Sies) - υπεράκτια κέντρα χρηματοδό- 

τησης, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις δραστηριότητες του τομέα χρηματοδό- 

τησης. Ακραία παραδείγματα κρατών δείχνουν πως πάνω από το 90% των κρατικών 

εσόδων τους προέρχεται από δραστηριότητες στον συγκεκριμένο τομέα. Ωστόσο από 

το 1998 μια σειρά από διεθνείς πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί για την 

καταπολέμηση των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος 

και ανεπαρκή δημοσιονομικό κανονισμό με αποτέλεσμα στο μέλλον να υπάρξει 

μετατροπή των οικονομιών πολλών Sies.  

Ο Sharman (2010), προσπαθεί να προσεγγίσει το φαινόμενο των φορολογικών 

παραδείσων από τη σκοπιά της πολιτικής επιστήμης. Τα υπεράκτια κέντρα και οι 

υπεράκτιες εταιρίες σύμφωνα με τον συγγραφέα δημιουργούν μια θερμοκοιτίδα 

χρηματοδότησης η οποία επηρεάζει στο μέγιστο τις εξελίξεις στη διεθνή πολιτική 

οικονομία, δημιουργώντας ερωτήματα και συζητήσεις. Το κοινό χαρακτηριστικό 

μεταξύ των offshore χρηματοοικονομικών προϊόντων χαρακτηρίζεται από την 

ασάφεια, εννοώντας ότι δίνουν διαμετρικά αντίθετες αλλά νομικά έγκυρες 

απαντήσεις στην ίδια ερώτηση από διαφορετικές πλευρές. Ο συγγραφέας  αποδίδει 

τον ορισμό της ασάφειας στο τρόπο που αυτές συστήνονται και συναλλάσσονται, 

δηλαδή  αναφέρει πως οι υπεράκτιες επιτρέπουν στα άτομα και επιχειρήσεις να 

απολαμβάνουν την ταυτόχρονη ιδιοκτησία και μη-ιδιοκτησία, να είναι κερδοφόρες 

και ζημιογόνες, υπερχρεωμένες αλλά και μη, μεταβιβάζοντας πολύ εύκολα τα χρέη 

τους από τη μία εταιρία στην άλλη και τέλος οι επενδύσεις αυτές θεωρούνται τόσο 

ξένες όσο και εγχώριες. 

Στη συνέχεια του βιβλίου κάνει λόγο για τα πλεονεκτήματα των offshore που 

παρέχονται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις όπου καταλήγει στο συμπέρασμα πως τείνουν 

να υπονομεύσουν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ωστόσο οι 

κυβερνήσεις προσπαθώντας να διαφυλάξουν την σταθερότητα του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος έχουν χρησιμοποιήσει τεχνικές έμμεσης 

διακυβέρνησης, διακρατικά δίκτυα ρυθμιστικών αρχών με στόχο να αποδυναμώσουν 

καταναγκαστικά τα υπεράκτια χρηματοοικονομικά κέντα, με ανάμεικτα 

αποτελέσματα. Εστιάζοντας στην ασάφεια ως κεντρικό πυλώνα για την υπεράκτια 

χρηματοδότηση συμπληρώνει στις προηγούμενες θεωρίες του για το νομικό πλαίσιο 
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των offshore πως πρόκειται για ένα βασίλειο νόμων στηριζόμενο στην ανθρωπολογία 

και τις διεθνείς σχέσεις. Τέλος καταλήγει στο συμπέρασμα πως η πρόσφατα 

ενισχυμένη εποπτεία των υπεράκτιων κέντρων έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα που 

διευκολύνουν τις μελλοντικές ποσοτικές μελέτες, οι οποίες συμπληρώνουν 

περισσότερες ανθρωπολογικές προσεγγίσεις σε αυτό το θέμα. 

Επιπροσθέτως ο Shaxson (2011), στο βιβλίο του εξηγεί τους λόγους για τους 

οποίους “οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, ενώ όλοι οι υπόλοιποι πληρώνουν 

φόρους”. Μια πολύ σημαντική διαπίστωση διότι σύμφωνα με τον συγγραφέα “πάνω 

από το 50% των εμπορικών συναλλαγών και του διεθνούς δανεισμού 

διεκπεραιώνεται μέσου αυτών”, δηλαδή των υπεράκτιων εταιριών. Γίνεται επίσης 

σαφές μέσα από τις αναφορές του πως κάθε μεγάλο οικονομικό γεγονός ή σκάνδαλο 

συμπεριλαμβανομένης και της παγκόσμια ύφεσης που βιώνουμε σχετίζεται με τις 

υπεράκτιες δραστηριότητες. Στη συνέχεια ο συγγραφέας κάνει μια εκτενή ανάλυση 

στα καταπιστεύματα στην προσπάθεια του να απαντήσει στο ερώτημα : “δεν 

πληρώνεις υπερβολικά μεγάλο τίμημα όταν παραχωρείς το περιουσιακό σου στοιχείο 

προκειμένου να αποφύγεις τη φορολογική επιβάρυνση; ”. Συγκεκριμένα ο σκοπός 

του καταπιστεύματος είναι να “χειραγωγεί την ιδιοκτησία ενός περιουσιακού 

στοιχείου” καθώς αποτελεί έναν πολύ ισχυρό μηχανισμό. 

Ακόμη ο ΟΟΣΑ (1998) με την σειρά του προσπάθησε να ερμηνεύσει το θέμα της 

γιγάντωσης του φαινομένου των φορολογικών παραδείσων αποδίδοντας τους τρία 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Το πρώτο γνώρισμα αποδίδεται στη πολύ χαμηλή έως 

μηδενική φορολογία, το δεύτερο στην πλήρη εμπιστευτικότητα των φορολογικών 

παραδείσων ως προς τη φορολογία κεφαλαίων και το τελευταίο γνώρισμα αποδίδεται 

στο τραπεζικό απόρρητο, δηλαδή στον αποκλεισμό της διέρρευσης πληροφοριών που 

αφορούν στη προέλευση κεφαλαίων. Λίγα χρόνια αργότερα το Government 

Accountability Office (GAO) πρόσθεσε στα παραπάνω χαρακτηριστικά και το 

γεγονός πως ο ιδρυτής της υπεράκτιας εταιρίας και καταθέτης του κεφαλαίου σε 

κάποιο φορολογικό παράδεισο δεν είναι υποχρεωτικό να διατηρεί μόνιμη κατοικία 

στο υπεράκτιο κέντρο. 

 Έλληνες αρθρογράφοι και συγγραφείς ασχολήθηκαν εκτενώς με το φαινόμενο 

των υπεράκτιων εταιριών και της διακίνησης κεφαλαίων τόσο από τη πλευρά του 

στρατηγικού σχεδιασμού μετατόπισης τους όσο και από τη πλευρά της παρανομίας 

και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος μέσα από αυτές. 
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Ο Μελάς (2003) στο βιβλίο του για τις δραστηριότητες των offshore κάνει λόγο 

για την τοποθέτηση των Ελληνικών κεφαλαίων σε υπεράκτιες δραστηριότητες 

αναλύοντας τους λόγους της μετατόπισης των Ελληνικών κεφαλαίων στους 

φορολογικούς παραδείσους. Οι κυριότερες αιτίες σύμφωνα με τον συγγραφέα 

πηγάζουν από την υπερβολική φορολόγηση των κερδών των επιχειρήσεων και των 

εισοδημάτων των φυσικών προσώπων. Ακόμη δίνει παρατεταμένα παραδείγματα 

σχετικά με το θέμα της διπλής φορολόγησης των κερδών, γιατί κάποια κράτη 

φορολογούν τα κέρδη με βάση την χώρα απόκτησής τους αλλά και με βάση την 

Ιθαγένεια. Από την οικονομική του ανάλυση δεν παραλείπει να αναφερθεί το ρόλο 

που παίζουν τα υπεράκτια κέντρα στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Συγκεκριμένα 

αναφέρει ότι υπάρχουν τρία στάδια με βάση τα οποία ολοκληρώνεται η διαδικασία κι 

αυτά είναι: η τοποθέτηση, το στοίβαγμα και η μετατόπιση του βρώμικου χρήματος σε 

καθαρό. Ο ΟΟΣΑ ως οργανισμός προστασίας της διαφάνειας των συναλλαγών μέσα 

από την οικονομική επίβλεψη έκανε εκτεταμένες προσπάθειες καταπολέμησης του 

βρώμικου χρήματος μέσω των φορολογικών παραδείσων, με αποτέλεσμα το 

φαινόμενο να αρχίσει σταδιακά να μειώνεται όμως δεν είναι δυνατό να εξαλειφθεί 

εντελώς.  

Στη συνέχεια του βιβλίου του ο Μελάς απαριθμεί τους λόγους ιδρύσεως μια 

υπεράκτιας εταιρίας από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Οι λόγοι αυτοί δεν είναι 

παρά φορολογικοί ο ίδιος τους αναλύει σε “γενικούς φορολογικούς λόγους, σε 

φορολογία επί των κερδών των επιχειρήσεων, σε φορολογία επί μεταβιβάσεως 

περιουσίας λόγω χαριστικής ή επαχθούς αιτίας, σε τεκμήρια επί αγοράς ακινήτων, σε 

μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης μέσω χρηματοδότησης, σε αποφυγή 

δεσμεύσεων ατομικής περιουσίας, σε αποφυγή της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας”. Ο συγγραφέας ακόμη αναφέρεται στις offshore στην Ελλάδα πως αυτές 

ιδρύονται με τι διαπραγματεύονται και ποιο είναι οι λόγοι ιδρύσεως τους στη χώρα.  

Στο τέλος του βιβλίου του καταγράφει μια έρευνα που διεξήγαγε με σκοπό να 

παρουσιάσει και να αναλύσει τα προβλήματα που προέκυψαν μετά από τη 

νομοθετικά αλλαγή στην Ελλάδα ενάντια στη φοροδιαφυγή σε σχέση με τις 

υπεράκτιες επιχειρήσεις της Κύπρου. Η έρευνα κυρίως διαπραγματεύεται τις 

αντιδράσεις των μετόχων των υπεράκτιων επιχειρήσεων λόγω της αλλαγής των 

φορολογικών ρυθμίσεων. Σύμφωνα με την έρευνα η χώρα δε θεωρείται φορολογικός 

παράδεισος αλλά ένα εξελιγμένο νομοθετικά κράτος που προσελκύει ξένες 
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επενδύσεις κυρίως λόγω των χαμηλών φορολογικών συντελεστών και του τραπεζικού 

συστήματος.  

Ο Δημήτραινας (2002) υποστηρίζει πως οι offshore αποτελούν το μέσω 

νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εστιάζοντας πως τα 

έσοδα αυτά προέρχονται από την οργανωμένη εγκληματικότητα. Σύμφωνα με τον 

συγγραφέα το φαινόμενο των υπεράκτιων εταιριών και η σύσταση τους αποτελεί 

δευτερεύον φαινόμενο εφόσον πρωτεύον ρόλο παίζει το άτομο που οργάνωσε όλη τη 

παράνομη δραστηριότητα, υποστηρίζοντας πως κάποια στιγμή θα αναζητήσει 

ασφαλείς τρόπους να διοχετεύσει τα χρήματα που αποκόμισε και να μπορέσει να τα 

εκμεταλλευτεί όπως ο ίδιος επιθυμεί. Καταλήγοντας έτσι στη λύση των offshore 

εταιριών όπου μετά από κάποια διαδοχικά στάδια καταφέρνει να νομιμοποιήσει τα 

έσοδα του.          

  Ο Κάτσιος (1998) με τη σειρά του, ασχολήθηκε με το θέμα του ξεπλύματος 

βρώμικου χρήματος μέσω των offshore εταιριών και με τον μηχανισμό που 

χρησιμοποιούν οι δράστες για να διαφεύγουν. Στόχος των δραστών σύμφωνα με τον 

συγγραφέα είναι να βρουν μια νόμιμη διέξοδο για να αξιοποιήσουν τα κεφάλαια που 

απέκτησαν από παράνομη δραστηριότητα ώστε να μην τους επιβληθούν ποινές. Στη 

συνέχεια του βιβλίου του εξηγεί τη μεθοδολογία νομιμοποίησης των παράνομων 

εσόδων μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος αναλύοντας τα λεγόμενα “στάδια 

ξεπλύματος”. Το ξέπλυμα χρήματος παίρνει κυρίως τις ακόλουθες μορφές : 

Συναλλαγές σε μετρητά, Μεταφορές χρημάτων (εμβάσματα), Τραπεζικοί 

λογαριασμοί  θυρίδες, Συναλλαγές σε επενδυτικά προϊόντα, Χορηγήσεις δανείων, 

Αγοραπωλησίες ακινήτων. Οι τράπεζες σύμφωνα με τον συγγραφέα δεν είναι 

αμέτοχες στις εν λόγω συναλλαγές γι αυτό στο σύγγραμμα του δεν παραλείπει να 

αναφερθεί στις υποχρεώσεις των τραπεζών ως προς την προστασία της διαφάνειας 

των συναλλαγών και στον έλεγχο προέλευσης των χρημάτων που κατατίθενται. 

Συγκεκριμένα απαραίτητα μέτρα είναι η γνωστοποίηση των ύποπτων συναλλαγών, η 

υποχρέωση αρχειοθέτησης και φύλαξης στοιχείων, επιβολή χρηματικών προστίμων 

και μια σειρά από άλλα μέτρα με στόχο τη διαφάνεια των οικονομικών συναλλαγών 

και την καθαρότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Συμπερασματικά το φαινόμενο των υπεράκτιων εταιριών φαίνεται να παίρνει 

πολύπλοκες διαστάσεις ως προς το λόγο ύπαρξης τους και με τον τρόπο που αυτές 

συναλλάσσονται παγκοσμίως. Η παγκόσμια οικονομία από τη στιγμή της εμφάνισης 

του κινείται γύρω από το φαινόμενο αυτό και στηρίζεται ως προς την εξέλιξη της 
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αναλόγως με τον τρόπο που οι offshore εταιρίες αντιδρούν στο διεθνές κόσμο των 

συναλλαγών. Τα μέτρα που επιβάλλονται στις υπεράκτιες εταιρίες και στα υπεράκτια 

κέντρα επηρεάζουν τόσο τις οικονομίες των κρατών φορολογικών παραδείσων όσο 

και το παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό αφού σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις 

συνολικά λειτουργούν περισσότερες από 1,1 εκατ. offshore εταιρείες, από τις οποίες 

περίπου 450.000 έχουν έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους. Κι όπως 

χαρακτηριστικά είπε και ο Hampton(2002) στο βιβλίο του, “το απόθεμα του πλούτου 

σε υπεράκτιες εταιρίες υπολογίζεται σε 6.000 δισεκατομμύρια δολάρια”. 

 

2.2 Ιστορική και βιβλιογραφική επισκόπηση των ενδοομιλικών 

συναλλαγών. 
 

Κάθε όμιλος έχει στην κατοχή του έστω μια υπεράκτια εταιρία με τις συναλλαγές του 

ομίλου να παίρνουν ενδοομιλική διάσταση χαρακτηριζόμενες ως ενδοομιλικές 

συναλλαγές. Η ενδοομιλική τιμολόγηση αποτελεί τον κύριο όγκο συναλλαγών του 

και πρόσφατα πολλοί οικονομολόγοι κάνουν λόγο για το φαινόμενο «transfer 

pricing» που πηγάζει από αυτές. Η ιστορική εμφάνιση του φαινομένου ξεκινάει από 

τη στιγμή της δημιουργίας των ομίλων εκτός και όντως συνόρων και η διάσταση του 

ερευνήθηκε από πολλούς επιστήμονες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό 

Ο Τσουρουφλής (2010) ασχολήθηκε με το θέμα της ενδοομιλικής τιμολόγησης 

υποστηρίζοντας πως ο όρος “ transfer pricing” πρόεκυψε στο ελληνικό προσκήνιο 

πολύ πρόσφατα. Η μέχρι τώρα αντιμετώπιση ελέγχου της τιμολόγησης των 

ενδοομιλικών συναλλαγών τόσο από τους φορολογούμενους όσο και από τις 

φορολογικές αρχές  αντικατοπτρίζονταν στην «υπερτιμολόγηση - υποτιμολόγηση» 

και σε απόπειρες προληπτικού ελέγχου συγκεκριμένων ενδοομιλικών δαπανών που 

σημείωσαν παταγώδη αποτυχία. Στο βιβλίο του ο συγγραφέας μελετάει την 

τιμολόγηση των ενδοομιλικών συναλλαγών και επιδιώκει να συστηματοποιήσει τη 

σχετικό θέμα, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα στοιχεία του ελληνικού δικαίου εντός του 

ευρύτερου πλαισίου που διαμορφώνεται από τις σχετικές ρυθμίσεις του διεθνούς και 

του ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου. Στη συνέχεια του βιβλίου ο Τσουρουφλής 

κάνει λόγω για τη χρήση της ενδοομιλικής τιμολόγησης και τον σχεδιασμό της για 

φορολογικούς σκοπούς όπως και για την αντιμετώπιση της από τις φορολογικές 

αρχές. Επίσης αναφέρεται στον εννοιολογικό προσδιορισμό της και στην αρχή των 
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ίσων αποστάσεων. Δεν παραλείπει να συμπεριλάβει το νομικό πλαίσιο στο οποίο 

πραγματοποιούνται οι ενδοομιλικές συναλλαγές με αναφορά τόσο στο ελληνικό 

δίκαιο όσο και στο διεθνές αλλά και το ευρωπαϊκό. Τέλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο 

γεγονός των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα και 

την ελληνική φορολογική πρακτική.  

Ωστόσο από το 1956 ο Hirschleifer προσεγγίζει το θέμα των ενδοομιλικών 

συναλλαγών στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει τον τρόπο λειτουργίας των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Εστιάζεται στην ανάλυση της οικονομικής θεωρίας και 

στον προσδιορισμό της άριστης τιμής του προϊόντος (ως αντικείμενο της 

ενδοομιλικής συναλλαγής), το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση των 

κερδών του ομίλου. 

Ο Feinschreiber μελετάει το θέμα της ενδοομιλικής τιμολόγησης από το 1996 

συγγράφοντας πρόσφατα ένα εγχειρίδιο πρακτικής εφαρμογής του transfer pricing. Ο 

Feinschreiber (2014) με μια ομάδα αναγνωρισμένων οικονομολόγων εξηγούν 

πειστικά εκατοντάδες τρόπους που μπορεί ένας όμιλος να χρησιμοποιήσει με 

κεντρικό άξονα το transfer pricing. Η τρέχουσα έκδοση του βιβλίου τους αποτελεί 

ένα πρακτικό εγχειρίδιο ώστε επαγγελματίες με μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις να 

βελτιστοποιήσουν τα κέρδη τους, τη διαχείριση των ταμειακών ροών, και να 

πετύχουν μια πιο αποτελεσματική φορολόγηση.  

Οι Grubert και Mutti (1991)  μελετούν το θέμα της ενδοομιλικής τιμολόγησης 

παρουσιάζοντας τρεις αλληλένδετες πτυχές των δραστηριοτήτων των αμερικάνικων 

πολυεθνικών εταιριών:1)την ικανότητα να μετατοπίζουν τα κέρδη τους από χώρες με 

υψηλή φορολογία σε χώρες με χαμηλή φορολογία,2) τη διάρθρωση του πραγματικού 

κεφαλαίου από τους φόρους και τους δασμούς των χώρων υποδοχής,3) την επιρροή 

αυτών των πολιτικών στο διεθνές εμπόριο, στα πρότυπα των Ηνωμένων Πολιτειών 

και στων χωρών υποδοχής. Η επιτομή της εμπειρικής ανάλυσης δείχνει ότι η 

παρατηρούμενη μετατόπιση των κερδών από υψηλόβαθμη σε χαμηλόβαθμη 

φορολογία χώρες είναι συνακόλουθη με τη μετατόπιση εισοδήματος και ότι η 

πραγματική επένδυση ανταποκρίνεται στην χώρα υποδοχής με πραγματικούς 

φορολογικούς συντελεστές και πραγματικά τιμολόγια. Έτσι σύμφωνα με το 

σύγγραμμα τους οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να εισάγουν περισσότερο από 

χώρες με υψηλή φορολογία και να εξάγουν περισσότερο σε χώρες με χαμηλή 

φορολογία. Τέλος εξετάζεται αν αυτή η διμερής εστίαση πρέπει να ενισχυθεί και αν 

προκύπτουν εμπορικά οφέλη ή αν αυτά διαχέονται. 



21 
 

Επί του ίδιου θέματος αναφέρεται και ο Swedon (2001) ο οποίος υποστηρίζει πως 

η μετατόπιση της πραγματικής δραστηριότητας των πολυεθνικών επιχειρήσεων σε 

χώρες με χαμηλότερη φορολογία έχουν ως απώτερο σκοπό την μείωση του 

φορολογικού βάρους και κατ’ επέκταση την αύξηση των διανεμόμενων κερδών. Η 

συγκεκριμένη μελέτη κάνει ιδιαίτερη αναφορά στους τελωνιακούς δασμούς, οι οποίοι 

συνδυαστικά με τον επιβαλλόμενο φόρο εισοδήματος αποτελούν παράγοντες 

σημαντικούς που θα ωθήσουν την εκάστοτε πολυεθνική εταιρία στην πρακτική της 

μεθόδευσης των ενδοομιλικών τιμολογήσεων.   

Σύμφωνα με τους  Sikka και Willmomott (2010) στα πλαίσια της παγκοσμιοποί- 

ησης της οικονομίας οι πολυεθνικές επιχειρήσεις και τα μονοπώλια, κυριαρχούν στην 

οικονομική, πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα των κρατών. Όπως ορίζει το 

πνεύμα του καπιταλισμού, κάθε οικονομική οντότητα έχεις ως σκοπό τη 

μεγιστοποίηση των κερδών της προς όφελος των μετόχων της. Η μεγιστοποίηση αυτή 

επιτυγχάνεται με νέα καινοτόμα προϊόντα, διαφήμιση στρατηγικές μάνατζμεντ, 

επωφελής συνεργασίες, μείωση δαπανών και αναζήτηση καινούργιων αγορών – 

ομάδων στόχων. Ωστόσο οι παραπάνω τρόποι είναι κορεσμένοι, έτσι στην αναζήτηση 

της επίτευξης μεγαλύτερου κέρδους οι επιχειρήσεις οδηγούνται στη μείωση τους 

κόστους φορολογίας. Αυτό σύμφωνα με τους συγγραφείς επιτυγχάνεται με την 

κατεύθυνση των κερδών μέσω των ενδοομιλικών συναλλαγών σε συγκεκριμένα 

προϊόντα και προορισμούς με χαμηλή έως μηδενική φορολογία. 

Ο Borkowski (2009) αναφέρεται στο θέμα των ενδοομιλικών συναλλαγών και το 

θεωρεί πολύ σημαντικό τόσο για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις όσο και για τις 

φορολογικές αρχές. Σύμφωνα με τον συγγραφέα το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου 

σήμερα γίνεται μέσω των πολυεθνικών επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να γεννιούνται 

θέματα transfer pricing που επηρεάζουν τόσο τις επιχειρήσεις αυτές όσο και τις 

φορολογικές διοικήσεις των κρατών στα οποία δραστηριοποιούνται. 

Στη συνέχεια του βιβλίου του ο Borkowski υποστηρίζει πως οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το transfer pricing για να μεταφέρουν κέρδη από 

δικαιοδοσίες – κράτη (jurisdictions) με υψηλούς φορολογικούς συντελεστές σε κράτη 

με χαμηλότερη φορολογία. Αν και είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί το εύρος 

αυτής της μεταφοράς κερδών, οι φορολογικές αρχές όλων των κρατών βρίσκονται σε 

διαρκή αναζήτηση τεχνικών για να περιορίσουν αυτή τη μεταφορά.  

Τέλος σαφής αναφορά στον όρο των ενδοομιλικών συναλλαγών και της 

ενδοομιλικής τιμολόγησης κάνει λόγο ο Μουστάκης (2014) με το νεότερο σύγγραμμα 
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του, όπου αναλύει εκτενώς το θέμα και εντάσσει όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει 

τόσο στην Ελληνική νομοθεσία όσο και στις οδηγίες του ΟΟΣΑ. Μείζον ζήτημα του 

αποτελεί επίσης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο φορολογικός ελεγκτής σε 

σχέση με τις δυνατότητες που έχει να παράγει ουσιαστικό έλεγχο επί των 

συναλλαγών. 

Συμπερασματικά η χρήση των ενδοομιλικών συναλλαγών παίρνει πολύπλοκες 

διαστάσεις διότι δεν αποτελούν μόνο μέσω πραγματοποίησης των ομαλών 

δραστηριοτήτων του ομίλου αλλά ενέχουν και μηχανισμούς στρατηγικής μεθόδευσης 

των κερδών με στόχο την αποφυγή της φορολογίας τους, μειώνοντας έτσι το κόστος 

φορολογίας της επιχείρησης και συνδέοντας τον όμιλο με τις offshore εταιρίες. 
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Κεφάλαιο 3 

 

Η Εννοιολογική προσέγγιση των υπεράκτιων και των 

ενδοομιλικών συναλλαγών 

 

3.1 Ορισμοί των offshore και τα Υπεράκτια Κέντρα Υποδοχής τους  

 

3.1.1 Ορισμός των offshore εταιριών 

 

Ο όρος offshore σημαίνει μακράν των ακτών, οι υπεράκτιες εταιρίες βαφτίστηκαν ως 

offshore βάση της γεννήτορας τους Αγγλία όπου είναι μια μεγάλη νήσος. Ο όρος 

αυτός κατ’ επέκταση σημαίνει «εκτός επικράτειας» και με αυτή την έννοια κατέληξε 

ένας διεθνής όρος επιχειρηματικότητας εξωτερικού με τόπο δημιουργίας του σε 

φορολογικό παράδεισο.  

Υπεράκτια εταιρία ή αλλιώς offshore company ονομάζεται η οικονομική οντότητα 

που δημιουργήθηκε για ένα βραχυπρόθεσμο σκοπό και δε διαπνέεται από την γενικά 

παραδεκτή αρχή του συνεχούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι offshore 

(υπεράκτιες) εταιρείες είναι ιδιόμορφα εταιρικά σχήματα που εδρεύουν σε μια 

συγκεκριμένη χώρα, μέσω των οποίων ασκούν οικονομικές δραστηριότητες πρόσωπα 

ή εταιρείες που η κύρια έδρα τους βρίσκεται σε  άλλη χώρα. Αυτό προκύπτει  και από 

τον ίδιο τους τον τίτλο που εμπεριέχει το προσωνύμιο «υπεράκτιες». Το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο μας παρέχει μια περισσότερο πολύπλοκη και επιστημονική 

προσέγγιση. Τις προσδιορίζει  ως: «χρηματοοικονομικά συστήματα με εξωτερικό 

ενεργητικό και ληξιπρόθεσμες οφειλές (assets and liabilities) που είναι δυσανάλογες 

με τις τραπεζικές συναλλαγές (account transactions) των οικονομιών αυτών». 

Στη χώρα μας, σύμφωνα με το Ν.2238/1994, ως εξωχώρια, δηλ. υπεράκτια 

εταιρεία, ορίζεται «η εταιρεία που έχει την έδρα της σε αλλοδαπή χώρα και με βάση 

τη νομοθεσία της δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε άλλες χώρες και απολαμβάνει 

ιδιαίτερα ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης». Ίσως μια πιο  ρεαλιστική προσέγγιση 

είναι αυτή που τις οριοθετεί ως νομικά - εταιρικά κατασκευάσματα που λειτουργούν 

με αδιαφάνεια, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο από κάποιον δημόσιο φορέα,  υπόκεινται σε 
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ελάχιστη ή και μηδενική φορολόγηση, η ιδιοκτησία τους  υποκρύπτεται πίσω από 

παρένθετα πρόσωπα και οι πραγματικοί ιδιοκτήτες τους είναι εγκαταστημένοι σε 

άλλες χώρες. 

Γεγονός είναι πάντως, ότι οι υπεράκτιες εταιρείες καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα 

οικονομικών πράξεων που εκτείνεται από ναυτιλιακές, κτηματικές, εμπορικές, 

χρηματιστηριακές, τραπεζικές, διαμεσολαβητικές δραστηριότητες, τη δημιουργία μη 

εμφανών τραπεζικών  λογαριασμών, μέχρι  το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ακόμη και 

σαφώς παράνομων πράξεων. 

 

 

3.1.2 Κράτη φορολογικοί παράδεισοι και η αντιμετώπιση από τον 

Ο.Ο.Σ.Α 

  

 

Οι υπεράκτιες εταιρείες συνήθως εδρεύουν σε λιλιπούτεια κράτη, μικρά νησιά με 

μικροσκοπικές οικονομικές και χρηματοπιστωτικές υποδομές, όπου επιδιώκεται η 

προσέλκυση ξένων εταιρειών μέσω της ύπαρξης ειδικού  νομοθετικού πλαισίου που 

καλύπτει τα συναφή αδιαφανή εταιρικά σχήματα. Αν και οι εταιρείες αυτές 

αποδίδουν ελάχιστη έως μηδενική φορολόγηση, η εισροή τεράστιων κεφαλαίων που 

προσελκύουν,  συνεπάγεται σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη. 

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

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

Τα κράτη που είτε δεν σέβονται τα διεθνή κριτήρια τραπεζικής και φορολογικής 

ασφάλειας είτε έχουν υποσχεθεί ότι θα συμμορφωθούν με τα πρότυπα αυτά αλλά δεν 

το έπραξαν εμπεριέχονται στη μαύρη λίστα του ΟΟΣΑ. Το γεγονός αυτό συνέβη 

διότι τα κράτη αυτά αδυνατούν να σεβαστούν τα διεθνή φορολογικά πρότυπα του 

ΟΟΣΑ και να συνεργαστούν με τις εθνικές φορολογικές αρχές άλλων χωρών σε 

περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Μη συνεργάσιμα κράτη σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ 

αποτελούν : η Κόστα Ρίκα, η Μαλαισία οι Φιλιππίνες και η Ουρουγουάη. 

Τα κράτη αυτά που έχουν υποσχεθεί ότι θα συμμορφωθούν με τα πρότυπα αυτά 

αλλά δεν το έπραξαν έδωσε στη δημοσιότητα ο Οργανισμός Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) την επομένη της Συνόδου της G20.Στη μαύρη 

και γκρίζα λίστα του οργανισμού αντιστοίχως συμπεριλαμβάνονται και ορισμένα 

ευρωπαϊκά κράτη όπως η Ελβετία η Αυστρία το Βέλγιο το Λίχνενσταϊν και το 
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Μονακό, αλλά καμία Αμερικάνικη πολιτεία γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις 

στη γεραιά Ήπειρο και στα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν.  

Η Ελλάδα αποτελεί συνεργάσιμο κράτος σύμφωνα με τον Οργανισμό διότι έχει 

εφαρμόσει «ουσιωδώς» τα διεθνή αναγνωρισμένα φορολογικά πρότυπα. Σύμφωνα με 

τον Οργανισμό : η Κόστα Ρίκα, Μαλαισία, Φιλιππίνες και Ουρουγουάη είναι οι 

χώρες οι οποίες δεν εμφανίζονται πρόθυμες να συγχρονιστούν με τους κανόνες του 

ΟΟΣΑ. Υπάρχει ακόμη μια ειδική λίστα με 38 χώρες μεταξύ των οποίων το 

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

πως θα προσαρμοστούν στους κανόνες αλλά ακόμη δεν το έχουν πράξει
1
.   

   

3.1.3 Κατηγορίες Φορολογικών Παραδείσων – Υπεράκτιων κέντρων  

 

Με τον όρο φορολογικός παράδεισος ή φορολογικό καταφύγιο χαρακτηρίζονται 

γενικά οι χώρες - κράτη τα οποία διαθέτουν ειδική φορολογική πολιτική με χαμηλή ή 

και καθόλου φορολογία για όσους ξένους επενδυτές ιδρύουν εκεί εταιρείες και 

μεταφέρουν εκεί τα κεφάλαια ή τα περιουσιακά τους στοιχεία. 

Ο διεθνώς αποδιδόμενος όρος των δικαιοδοσιών περιγράφονται ως φορολογικοί 

παράδεισοι. Οι δικαιοδοσίες δεν έχουν όλες τα ίδια χαρακτηριστικά, όμως κάθε 

δικαιοδοσία έχει χαρακτηριστικά φορολογικού παραδείσου. Άλλες προσφέρουν 

πλήρης φορολογική απαλλαγή άλλες μειωμένη .Άλλες προσφέρουν φορολογική 

απαλλαγή σε ορισμένες μόνο δραστηριότητες και δίνουν το πλεονέκτημα σε 

επιχειρηματίες να τις χρησιμοποιούν στο διεθνές φορολογικό τους σχεδίασμα με 

τελικό στόχο την αποφυγή ή την μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων.   

Ο Shaxson χωρίζει τα φορολογικά καταφύγια σε 4 γεωγραφικά ομάδες: 

Την πρώτη ομάδα την αποτελούν οι ευρωπαϊκές χώρες όπως : η Ελβετία η 

Αυστρία το Βέλγιο, Ολλανδία και τα μικρά κράτη  όπως :Λίχνενσταϊν, Μονακό και 

Μαδέρα. 

Η δεύτερη ομάδα λαμβάνει χώρα με ακτίνα αναφοράς το Σίτυ του Λονδίνου, όπου 

στον εσωτερικό  δακτύλιο περιλαμβάνονται τα εξαρτημένα εδάφη του αγγλικού 

στρέμματος όπως : Τζέρσεϋ, Γκέρνσεϋ και νήσος του Μαν. Ακόμη στην ίδια ομάδα 

συμπεριλαμβάνονται και υπερπόντιοι βρετανικοί παράδεισοι όπως τα νησιά Κέιμαν, 

το Χονγκ κ.α.  

                                                           
1
 (https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view) 
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 Η τρίτη ομάδα έχει ως έδρα αναφοράς της τις ΗΠΑ κι έπειτα επεκτείνονται 

εσωτερικά οι φορολογικοί παράδεισοι των μικρών πολιτειών της Φλόριντας, του 

Γουάιμονγκ, του Ντέλαγουερ και της Νεβάδα.   

Η τέταρτη ομάδα περιλαμβάνει την Αφρική, την Κύπρο, τη Λιβύη κατά το 

παρελθόν και άλλες χώρες. 

Υπεράκτια κέντρα αποτελούν ακόμη : οι Παρθένοι νήσοι, οι νήσοι Μάρσαλ αλλά 

και ο Παναμάς όσο και η Αφρικάνικη Λιβερία μέσω μιας προνομιακής σχέσης που 

επικρατεί με τις ΗΠΑ. 

 

 

3.1.4 Κριτήρια Επιλογής Υπεράκτιου Σχήματος 

 

 

Η επιλογή της καταλληλότερης δικαιοδοσίας για την ίδρυση της υπεράκτιας εταιρείας 

μπορεί να είναι δύσκολη και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Η επιλογή εξαρτάται από 

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

κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται επιλογή της καταλληλότερης δικαιοδοσίας πρέπει 

να εξετάζονται ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες του 

ενδιαφερόμενου επιχειρηματία, ως εξής: 

 Πολιτική και οικονομική σταθερότητα της χώρας της δικαιοδοσίας. Η σταθε- 

ρότητα αυτή αφορά και την εν γένει, αλλά και την φορολογική νομοθεσία, η οποία 

παρέχει στον επιχειρηματία τη δυνατότητα να προβεί σε μακροχρόνιο σχεδιασμό , 

χωρίς το φόβο της ανατροπής του. 

 

 Σύγχρονη και ευέλικτη νομοθεσία. Η νομοθεσία της έδρας μιας υπεράκτιας 

εταιρείας πρέπει να προβλέπει όσο το δυνατό απλοποιημένες διαδικασίες 

εγκατάστασης και λειτουργίας της, να χαρακτηρίζεται από όσο το δυνατό λιγότερους 

περιορισμούς και κρατική εποπτεία αναφορικά με την διοίκηση και τη λειτουργία της 

υπεράκτιας εταιρείας, καθώς επίσης δίνει την δυνατότητα σύστασης της εταιρείας με 

έναν μόνο μέτοχο. 

 

 Φορολογικές και άλλες διευκολύνσεις. Για οποιαδήποτε χρήση και αν 

προορίζεται η υπεράκτια εταιρεία, το κυριότερο κριτήριο επιλογής είναι το 
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φορολογικό καθεστώς της αντίστοιχης δικαιοδοσίας που διέπει την δραστηριότητα 

της εταιρείας. Το προαναφερόμενο φορολογικό καθεστώς συνήθως περιλαμβάνει τον 

φόρο που επιβάλλεται κατά τη διανομή των μερισμάτων στους μετόχους , τον φόρο 

που επιβάλλεται στα κέρδη από διάθεση περιουσιακών στοιχείων της υπεράκτιας 

εταιρείας , τον φόρο που επιβάλλεται κατά την μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας , 

τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, την αποφυγή του πόθεν έσχες τόσο στην αγορά 

των περιουσιακών στοιχείων όσο και την νομιμοποίηση των εσόδων, την απαλλαγή 

από τους φόρους δωρεάς , κληρονομίας, γονικής παροχής και μεταβίβασης ακινήτου 

κ.λπ. Τα φορολογικά κίνητρα που παρέχονται από τους φορολογικούς παραδείσους 

συμπληρώνονται από διάφορες διευκολύνσεις και παροχές όπως είναι εκπτώσεις 

κατά την ενοικίαση και αγορά του γραφείου , απαλλαγές από δασμούς και τέλη, 

απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των εργοδοτικών και ασφαλιστικών 

εισφορών , φορολογικές απαλλαγές κατά την αγορά αυτοκινήτων , εξοπλισμού 

γραφείου κ.α. 

 

 Ύπαρξη Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. Τα υπεράκτια κέντρα 

διακρίνονται σε αυτά που διαθέτουν ένα δίκτυο Συμβάσεων Αποφυγής διπλής 

Φορολογίας με άλλα κράτη και σε αυτά που δεν διαθέτουν τέτοιες συμβάσεις. 

Συνήθως οι χώρες με μηδενικούς φορολογικούς συντελεστές είναι αυτές που δεν 

έχουν συνάψει διμερείς συμβάσεις , ενώ οι 31 χώρες με χαμηλή αλλά όχι ανύπαρκτη 

φορολογία προσφέρουν οφέλη και από διακρατικές συμβάσεις. Η χρησιμότητα των 

διμερών συμβάσεων έγκειται στο γεγονός ότι προσφέρουν τη δυνατότητα του 

φορολογικού προγραμματισμού, που επιτρέπει την εξαγωγή και τον επαναπατρισμό 

κεφαλαίων με μικρή και καμία φορά μηδενική φορολογική επιβάρυνση. 

 

 

 Απόρρητο. Συνήθως οι ιδρυτές των υπεράκτιων εταιριών επιθυμούν τη 

διατήρηση της ανωνυμίας τους, όπως όταν οι υπεράκτιες εταιρίες διατηρούν στην 

κυριότητα τους τα περιουσιακά στοιχεία τους. Στις περιπτώσεις αυτές καθοριστική 

σημασία για την επιλογή της δικαιοδοσίας παίζουν τα εχέγγυα εχεμύθειας που 

παρέχονται από το κράτος προς τους μετόχους των υπεράκτιων εταιριών. Από την 

άλλη πλευρά όμως πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι η υπέρμετρη λειτουργική 

ελευθερία μιας δικαιοδοσίας προκαλεί υπόνοιες ότι παρέχονται περιθώρια για 
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διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων και ως εκ τούτου αυτή η δικαιοδοσία μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως αναξιόπιστη και να συναντήσει δυσκολίες στις συναλλαγές με 

διάφορους φορείς σε φορολογικά ευυπόληπτα κράτη. Εξίσου σημαντικό είναι η 

ύπαρξη και πλήρους τραπεζικού απορρήτου, που προστατεύει από διάφορους 

ελέγχους. 

Βέβαια εκτός των προαναφερόμενων κριτηρίων σημαντικό ρόλο παίζουν και 

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

τηλεπικοινωνιακή υποδομή κ.α.
2
.  

 

Πίνακας 1  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ο.Ο.Σ.Α 

(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 

(ΕΓΓΡΑΦΟ DAFFE/CFA/FHP(2000/REV1/CONF) 

 

 Αγ.Βικέντιος 

 Αγ. Λουκία 

 Ανδόρα 

 Ανγκουίλα 

 Αρούμπα, Νάουρου 

 Σεϋχέλλες 

 

 Κοινοπολιτεία 

Μπαχάμες 

 Λιβερία 

 Μοντσεράτ 

 Μπαχρέιν 

 Μπελίζ 

 

 

 Παναμάς 

 Παρθένα 

Νησιά ΗΠΑ 

 Πριγκιπάτο 

 Λιχνενστάιν 

 Μονακό 

 Βρετανικοί Παρθένοι Ν. 

 Γιβραλτάρ 

 Γκέρνσει/Σαρκ/Αλδερνει 

 Γκρεναντίνες 

 Γρενάδα 

 Δομινικανή 

Κοινοπολιτεία 

 Δημοκρατία: Βανουάτου  

 Νέβις 

 Νήσοι Κουκ 

 Νήσος  Μαν 

 Νίουι 

 Νότια Θάλασσα 

της Κίνας  

 Μαλβίδων 

 Νήσοι Μάρσαλ 

 Σαμόα 

 

 Τόνγκα 

 

 Τούρκς και 

Κάικος 

 

 Τζέρσεϋ 

 Ολλανδικές 

Αντίλλες 

 Ομο/δία Αγ.  

Χριστοφόρου  

 

 

                                                           
2
 (https://el.wikipedia.org/wiki)   

https://el.wikipedia.org/wiki
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3.2 Λόγοι ίδρυσης και λειτουργίας των offshore εταιριών 

 

3.2.1. Τα πλεονεκτήματα των εξωχώριων εταιριών. 

 

Ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί ως προς τους λόγους ύπαρξης των 

offshore,είναι τι προσφέρουν στις χώρες που ορίζονται ως «φορολογικοί παράδεισοι» 

των υπεράκτιων δραστηριοτήτων τους. Βασικής σημασίας ως προς την προσέλκυση 

της συστάσεως τους φαίνεται πως είναι  η «ανάγκη επιβίωσης και γρήγορης 

οικονομικής ανάπτυξης των συγκεκριμένων κρατών, τα οποία είναι στην πλειοψηφία 

τους μικρού μεγέθους χωρίς σημαντικούς οικονομικούς πόρους, με περιορισμένες 

δυνατότητες να διατηρήσουν την οικονομική τους ανάπτυξη αυτόνομα». 

Είναι προφανής η προσπάθεια  των μικροσκοπικών κρατών να αποκτήσουν  

πρόσβαση σε διεθνείς κεφαλαιαγορές, να προσελκύσουν τεχνικό προσωπικό και να 

γίνουν κοιτίδα οικονομικής γνώσης αλλά και να δημιουργήσουν  νέες θέσεις 

εργασίας. 

Από την πλευρά των επιχειρηματιών, τα πλεονεκτήματα είναι πολλαπλά και 

διάφορα όπως  : 

 Ταχύτατη δημιουργία της εταιρείας, 

 Ανυπαρξία αντικινήτρων και γραφειοκρατικών δυσκολιών, 

 Ελάχιστο κόστος και μικρό αρχικό εταιρικό κεφάλαιο, 

 Πλήρης ανωνυμία των πραγματικών μετόχων, 

 Δυνατότητα σύστασης της εταιρίας με ένα μόνο μέτοχο 

 Μεταφορά των κερδών από υψηλά σε χαμηλά φορολογούμενες χώρες 

 Αποφυγή του πόθεν έσχες τόσο στην αγορά περιουσιακών στοιχείων όσο και 

στη  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

 Αποφυγή της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας 

 Αποφυγή δεσμεύσεων ατομικής περιουσίας, με τη διασφάλιση από 

μελλοντικές διεκδικήσεις δανειστών 

 Αποφυγή φορολογικών επιβαρύνσεων 

 Πλήρης απαλλαγή του φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, μεταβίβασης κλπ 

 Αποφυγή φόρου τόκων στις καταθέσεις 

 Αποφυγή διπλής φορολόγησης 

 Τραπεζικό και γενικότερα κάθε είδους απόρρητο 

 Ανυπαρξία  συναλλαγματικών περιορισμών 
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Από τα παραπάνω τα πλέον ελκυστικά κίνητρα στις περισσότερες περιπτώσεις 

μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι  η απόλυτη  ανωνυμία, το τραπεζικό και κάθε είδους 

απόρρητο, η χαμηλή ή και ανύπαρκτη φορολογία και η εύκολη και ταχύτατη 

σύσταση της εταιρίας χωρίς να απαιτείται μεγάλο αρχικό κεφάλαιο (Κατσανέβας, 

2013). 

 

3.2.2. Μειονεκτήματα υπεράκτιων εταιριών  

 

Εκτός από τα πλεονεκτήματα που παίζουν κυρίαρχο λόγο για την ίδρυση μια 

υπεράκτιας εταιρίας συνδράμουν και μειονεκτήματα τα όποια θα μπορούσαν να 

απωθήσουν την ίδρυση μια εξωχώριας εταιρίας και αναλύονται ως εξής: 

 Συνήθως απαγορεύεται στις υπεράκτιες εταιρείες η διεξαγωγή εργασιών ή τη 

διατήρηση των εργαζομένων στην δικαιοδοσία εντός της οποίας συστάθηκαν αν και 

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

είδος της εταιρείας. 

 Για κανονιστικούς λόγους, συχνά υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί σχετικά με 

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

ανάγκη για κάποια άδεια. Στην πράξη αυτό δεν είναι διαφορετικό από το εγχώριο 

εμπόριο, εφόσον η πλειοψηφία των τραπεζών έχουν υπεράκτιες δραστηριότητες και η 

πλειονότητα των ασφαλιστικών εταιρειών του κόσμου είναι υπεράκτιες εταιρείες 

εξαρτημένης ασφάλισης. 

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

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

τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα μιας υπεράκτιας εταιρείας, ώστε να 

συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανονισμούς κατά του ξεπλύματος χρήματος, η 

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

υπογράφοντες στο λογαριασμό και μπορεί να απαιτεί μία ή περισσότερες 

επαγγελματικές συστατικές επιστολές από έναν πληρεξούσιο, ένα λογιστή ή ακόμα 

και έναν τραπεζίτη που θα τον γνωρίζει 

 Ορισμένες χώρες έχουν νομοθεσία κατά του φορολογικού παραδείσου που 

καθιστά δύσκολη τη διεξαγωγή των εργασιών στις χώρες αυτές κατά τη 

χρησιμοποίηση μιας υπεράκτιας εταιρείας. 
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 Σε περίπτωση θανάτου του μετόχου, είναι συνήθως απαραίτητο να έχει τη 

διαθήκη του εισηγμένη προς επικύρωση στην υπεράκτια δικαιοδοσία, η οποία μπορεί 

να προσθέσει στο κόστος, την καθυστέρηση και την ταλαιπωρία κατά τη διαχείριση 

περιουσίας του θανόντος
3
.  

 Η καταβολή φόρου επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου κάθε χρόνο ενώ 

σταδιακά η αντικειμενική αξία του ακινήτου μειώνεται. 

 Επιφυλακτικότητα εκ μέρους του αγοραστή ως προς την αγορά μετοχών στις 

περιπτώσεις αγοράς ακινήτου από εξωχώρια εταιρία, επίσης δημιουργία 

προβληματισμών ως προς τον έλεγχο της νομιμότητας γιατί είναι αδύνατον να 

γνωρίζει οποιασδήποτε άλλες υποχρεώσεις τις εξωχώριας εταιρίας. 

 Πληρωμή φόρων για εικονικά ενοίκια που εισπράττει από αυτόν που κατοικεί 

στο ακίνητο(συνήθως τον πραγματικό ιδιοκτήτη).  

 

3.2.3 Διαδικασία σύστασης μιας υπεράκτιας εταιρίας 

 

Βασική προϋπόθεση για την ύπαρξη της υπεράκτιας εταιρίας είναι η έγκυρη 

διαδικασία σύστασης της. Η σύσταση της πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένα 

νομικά ή φυσικά πρόσωπα στην κάθε χώρα η οποία επιτρέπει την σύσταση 

Υπεράκτιων Εταιριών, όπως π.χ. στις Νήσους Μάρσαλ, στις Σεϋχέλλες, την Κύπρο, 

στην Λιβερία, στις Βρετανικές Νήσους της Παρθένου κλπ. 

Μετά την ανάληψη της έναρξης από τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα εξελίσσεται η 

σύσταση και η νόμιμη εγγραφή της Εταιρίας στον Registrar  αναλόγως με τις 

απαιτήσεις και τις εντολές του εκάστοτε ενδιαφερομένου επιχειρηματία. 

Αρχικά επιλέγεται το όνομα της Εταιρίας  καταβάλλοντας τα απαραίτητα τέλη ως 

ότου συστήνεται η Εταιρία. Σημειώνεται ότι η επωνυμία της Εταιρίας πριν εγγραφεί, 

ελέγχεται και εν συνεχεία γίνεται αποδεκτή, μόνον όταν δεν έχει ήδη εγγραφεί άλλη 

Εταιρία με την ίδια επωνυμία. Το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το οποίο συνέστησε την 

Εταιρία, φροντίζει να καταβάλλονται προς το κράτος στο οποίο έγινε η σύσταση και 

στα τακτά χρονικά διαστήματα τα ετήσια τέλη της Υπεράκτιας Εταιρίας, με σκοπό 

την διατήρηση της νομικής υπόστασης της Εταιρίας σύμφωνα με τους νόμους και 

έναντι τρίτων. 

                                                           
3
 (https://el.wikipedia.org/wiki) 
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Κατ’ επέκταση τα έγγραφα που απαιτούνται για την ύπαρξη της Υπεράκτιας 

Εταιρίας είναι: 

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

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

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

την ίδρυση της Εταιρίας και περιέχει βασικές πληροφορίες, όπως την επωνυμία της 

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

δραστηριότητες τις οποίες θα αναπτύξει κλπ. 

 

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

Association και περιλαμβάνει τους κανόνες λειτουργίας της Εταιρίας. Καθορίζει 

επίσης τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των προσώπων που συμμετέχουν στην 

ύπαρξη και λειτουργία της Εταιρίας. Ο εσωτερικός κανονισμός της Εταιρίας δύναται 

να τροποποιηθεί με απόφαση του Δ.Σ., ή με απόφαση της πλειοψηφίας των μετόχων 

της Εταιρίας. Ακόμη περιλαμβάνει ως απαραίτητα αρχεία διατήρησης : 

 

1. Τις μετοχές ή τα πιστοποιητικά των μετοχών. 

2. Τη σφραγίδα της Εταιρίας. 

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

 

Επίσης απαραίτητο θεωρείται να αναφερθεί ποια στοιχεία, ή έγγραφα 

διατηρούνται στα δημόσια αρχεία του τόπου σύστασης της Εταιρίας. Τα στοιχεία 

αυτά διαφέρουν ανάλογα με το κράτος στο οποίο γίνεται η σύσταση της Εταιρίας και 

στις περισσότερες περιπτώσεις περιλαμβάνουν: 

 Την επωνυμία της Εταιρίας και την ημερομηνία ίδρυσής της. 

 Αντίγραφο του Ιδρυτικού και του Εσωτερικού κανονισμού. 

 Το όνομα και την διεύθυνση του τοπικού πράκτορα. 

 Τα ονόματα των διευθυντών, των μετόχων κλπ. 

Επίσης το κεφάλαιο της εταιρίας είναι ονομαστικό και μη καταβλητέο κατά την 

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

πραγματικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας.  

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

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

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

κάτοχο
4
.  

3.2.4  Οι συνηθέστερες χρήσεις των Υπεράκτιων Εταιριών  

 

Οι χρήσεις των Υπεράκτιων Εταιριών είναι πολλές και μπορούν να προσαρμοσθούν 

ανάλογα με στις δραστηριότητες των ενδιαφερομένων. Μερικές από τις πλέον 

συνήθεις δραστηριότητες στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι: 

α.) Για Εμπορικές συναλλαγές (εισαγωγικές ή εξαγωγικές) εταιρίες και διεθνείς 

εμπορικές δραστηριότητες, είτε εκτός της Ε.Ε. είτε εντός αυτής, οπότε γίνεται 

σύσταση εταιρίας με ΑΦΜ. Στους ενδιαφερομένους και εφ' όσον το επιθυμούν 

παρέχουμε αναλυτική πληροφόρηση. Γενικά η Υπεράκτια Εταιρία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως ενδιάμεση εταιρία μεταξύ της μητρικής εταιρίας και τρίτων. 

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

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

υπόκειται στο "πόθεν έσχες" και στον φόρο μεταβίβασης. 

γ.) Χρηματιστηριακές Συναλλαγές. Αγορά μετοχών και πραγματοποίηση συναφών 

επενδύσεων, είτε στο Χρηματιστήριο, είτε αλλού, όπου η Υπεράκτια Εταιρία 

εμφανίζεται ως ο δικαιούχος και δεν κατονομάζεται το πραγματικό φυσικό πρόσωπο. 

δ.) Για κατοχή θαλαμηγών και άλλων αντικειμένων αξίας όπως αεροπλάνων. 

Καθώς και στις προηγούμενες περιπτώσεις η Υπεράκτια Εταιρία δεν υπόκειται στην 

εξέταση του "πόθεν έσχες". 

ε.) Για ναυτιλιακές εταιρίες. Στις offshore ναυτιλιακές εταιρίες, μέσω των 

«σημαιών ευκαιρίας» παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας με λιγότερο αυστηρές 

απαιτήσεις συγκριτικά με αυτές στην Ελλάδα. 

στ.) Για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε συνάλλαγμα. 

ζ.) Για εταιρίες παροχής υπηρεσιών και κατοχής πνευματικών δικαιωμάτων. 

Γενικότερα για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αποζημιώσεις που 

αφορούν τη χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας ευρεσιτεχνικών σημάτων, σχεδίων 

κλπ. Καθώς επίσης και έξοδα διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης , 

αναδιοργάνωσης και γενικά άλλων υπηρεσιών.  

                                                           
4
 (http://offshoregreece.eu/gr/faqs.html) 
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η.) Για χρηματοδοτήσεις εταιριών. Η Υπεράκτια Εταιρία χρηματοδοτεί μία άλλη 

εταιρία μέσω δανειοδότησης. Χρησιμοποιώντας την τακτική αυτή οι εταιρίες 

μπορούν να δανειοδοτούνται και να συγκεντρώνουν τους τόκους σε κράτη μηδενικής 

φορολογίας. 

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

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

και 2234/94.Οι αλλοδαπές εμποροβιομηχανικές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις παντός 

τύπου και μορφής που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στη χώρα μας, με βάση τις 

διατάξεις του ΑΝ 89/1967 και όπως συμπληρώθηκαν με τον ΑΝ 378/1968 

λειτουργούν ως εξωχώριες. 

ι)Αμοιβές υψηλόβαθμων στελεχών
5
. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
5
 (http://offshoregreece.eu/gr/faqs.html)  
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3.3 Μορφές των υπεράκτιων εταιριών 

 

Οι υπεράκτιες εταιρίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς με 

ποικίλους τρόπους και σε διαφορετικούς τύπους, οι ακόλουθες μορφές αποδίδουν 

τους διάφορους τομείς που μπορεί να δραστηριοποιηθεί μια υπεράκτια εταιρία.  

 

3.3.1. Εταιρίες Χαρτοφυλακίου 

 

Η χρήση των offshore holding ή offshore επενδυτικών εταιρειών που είναι 

εγκατεστημένες σε IOFC(Διεθνή Offshore Χρηματοοικονομικά Κέντρα) είναι μια 

μέθοδος διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων 

offshore.Οι δραστηριότητες σε τρίτες χώρες συγκεντρώνονται σε μια υπεράκτια 

εταιρεία, η οποία είτε έχει λειτουργούντα υποκαταστήματα, είτε κατέχει τις μετοχές 

των διεθνών θυγατρικών εταιριών που δραστηριοποιούνται σε εμπόριο και 

επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες. Η υπεράκτια εταιρεία λειτούργει ως εταιρεία 

εκκαθαριστής για τα κέρδη από ξένες δραστηριότητες, για συσσώρευση κερδών, 

επανεπενδύσεις κερδών και επέκταση των δραστηριοτήτων της σε άλλες χώρες με 

ειδικούς μειωμένους φορολογικούς συντελεστές (Δουβής, 2003). 

 

3.3.2 Εταιρίες Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 

 

Μια εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που βρίσκεται σε Διεθνές 

offshore Χρηματοοικονομικό κέντρο (χώρα) λειτούργει ως κανάλι διοχέτευσης 

δανείων σε μια ξένη θυγατρική εταιρεία. Η χρήση μιας υπεράκτιας εταιρείας 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παρέχει τη δυνατότητα να μετακινηθούν 

αποτελεσματικά κέρδη από την ξένη θυγατρική (δανειολήπτρια), που υπάγεται σε 

δικαιοδοσία με υψηλούς συντελεστές φορολόγησης στην υπεράκτια δικαιοδοσία με 

χαμηλό συντελεστή φορολόγησης. Δηλαδή ο τόκος και δόσεις αποπληρωμής του 

δανείου προς την υπεράκτια εταιρεία μειώνουν σημαντικά το φορολογητέο εισόδημα 

της ξένης θυγατρικής. Το μειονέκτημα του σχήματος αυτού είναι ότι η χώρες έδρας 

της δανειολήπτριας εταιρείας επιβάλλουν την παρακράτηση φόρου σε ποσό του 

τόκου του δανείου.  
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Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθεί ή να μειωθεί η παρακράτηση φόρου που 

προκύπτει , όταν η ξένη θυγατρική πληρώνει τόκο στο εξωτερικό, κατευθύνονται 

κεφάλαια μέσω διαφόρων Διεθνών offshore Χρηματοοικονομικών Κέντρων  ή 

φιλικών δικαιοδοσιών (χωρών) , δηλαδή χωρών που διαθέτουν συμβάσεις αποφυγής 

διπλής φορολόγησης με το Διεθνές Offshore Χρηματοοικονομικό Κέντρο.  

Πολλές υπεράκτιες δικαιοδοσίες δεν απαιτούν τη διατήρηση των συγκεκριμένων 

δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, πράγμα που δίνει τη δυνατότητα στις εταιρίες 

παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών να έχουν ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων.  

Οι εταιρίες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έχουν σημαντική αξία , στη 

περίπτωση που μια χώρα έχει υψηλούς συντελεστές φορολόγησης εισοδήματος και 

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

θυγατρικής αλλά μειώνει σημαντικά και τα προς αποπληρωμή μερίσματα που 

υπόκεινται σε παρακρατούμενο φόρο (Δουβής, 2003). 

 

3.3.3. Εταιρείες Αδειών- Δικαιωμάτων 

 

Μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί μια υπεράκτια εταιρεία αδειών που βρίσκεται 

σε ένα κατάλληλο Διεθνές Offshore Οικονομικό Κέντρο(IOFC) για να λειτουργεί ως 

χορηγός αδειών δικαιωμάτων σε μια ξένη θυγατρική. Οι περιοδικές πληρωμές για το 

δικαίωμα χρήσης βιομηχανικής περιουσίας, όπως δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, 

συγγραφικά δικαιώματα, σήματα, επιστημονικές πληροφορίες ή βιομηχανικές 

διαδικασίες, λειτουργούν και χρησιμοποιούνται από πολλές δικαιοδοσίες σαν 

ενοίκιο(royalties), που είναι έξοδα που μειώνουν τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων (Δουβής, 2003). 

 

3.3.4 Εμπορικές εταιρείες 

 

Είναι οι εταιρίες που κατά κύριο λόγο δραστηριοποιούνται στο εισαγωγικό και 

εξαγωγικό εμπόριο.  

Η offshore εταιρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε 

αποτελεσματικά να μεταφέρει κέρδη από μια δικαιοδοσία με υψηλή φορολόγηση σε 

μια δικαιοδοσία με χαμηλή φορολόγηση. Η offshore εμπορική επιχείρηση αγοράζει 

τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σε αισθητά διαφορετικές τιμές από ένα αντιπρόσωπο είτε 
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έχει είτε δεν έχει σχέση με αυτή και τα μεταπωλεί με κέρδος στην υφιστάμενη ξένη 

θυγατρική. 

Με αυτό τον τρόπο η τιμή που πληρώνεται από τη ξένη θυγατρική για την αγορά 

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

απευθείας και τα κέρδη της θα είναι μειωμένα. Τα κέρδη της offshore εμπορικής 

επιχείρησης που πραγματοποιήθηκαν από την πώληση θα υπόκεινται σε φόρο με 

ειδικό μειωμένο φορολογικό συντελεστή που καταβάλλεται στο offshore οικονομικό 

κέντρο. Έτσι ένα μέρος του κέρδους που σε διαφορετική περίπτωση θα 

πραγματοποιούνταν από τη ξένη θυγατρική μετακινείται αποτελεσματικά από τη  με 

δικαιοδοσία της θυγατρικής με υψηλή φορολόγηση στη δικαιοδοσία της offshore 

εμπορικής επιχείρησης με χαμηλή φορολόγηση (Δουβής, 2003). 

 

3.3.5. Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών 

 

Ορισμένες υπεράκτιες δραστηριότητες δεν περιλαμβάνουν άπλα μια ξένη θυγατρική 

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

και τις θυγατρικές στις διάφορες χώρες και με διαφοροποιημένες δραστηριότητες.  

Η διαχείριση και ο έλεγχος του ομίλου μπορεί να διεξαχθεί μέσω της ίδρυσης μιας 

εξωχώριας εταιρείας παροχής υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης σε ένα Διεθνές 

Offshore Οικονομικό Κέντρο(IOFC). Το συγκεκριμένο σχήμα προσφέρει εμπορικά 

πλεονεκτήματα με τη συγκέντρωση όλων των διοικητικών – διαχειριστικών 

λειτουργιών σε έναν φορέα.  

Η ίδρυση κεντρικών γραφείων διοίκησης σε offshore οικονομικό κέντρο, από 

φορολογική άποψη είναι μια τεχνική μεταφοράς κερδών όπου οι δραστηριότητες 

διοίκησης – διαχείρισης αναλαμβάνονται από την εταιρία Διαχείρισης, η οποία 

αμείβεται με ποσοστό στα επιπλέον έσοδα που εξοικονομεί για τον όμιλο μέσω της 

μεταφοράς ορισμένων κερδών από τις ξένες θυγατρικές που υπόκεινται σε 

δικαιοδοσίες με υψηλή φορολόγηση στην δικαιοδοσία της offshore στην οποία ισχύει 

ειδική χαμηλή φορολογία (Δουβής, 2003). 
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3.3.6 Ναυτιλιακές Εταιρείες 

 

Ένας μεγάλος αριθμός των διεθνών offshore οικονομικών κέντρων προσφέρουν 

ειδική φορολογική μεταχείριση σε εταιρίες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τη 

ναυτιλία, περιλαμβανομένης της ναύλωσης και ενοικίασης σκαφών.  

Οι χώρες αυτές ενθαρρύνουν δυναμικά τις offshore ναυτιλιακές εταιρίες 

λειτουργώντας τις σημαίες ευκαιρίας, πράγμα που επιτρέπει σε μια μη μόνιμα 

εγκατεστημένη εταιρεία να καταχωρήσει ένα πλοίο χρησιμοποιώντας τη σημαία ενός 

διεθνούς offshore οικονομικού κέντρου, του οποίου οι απαιτήσεις είναι λιγότερο 

αυστηρές από αυτές που θα συναντούσε η εταιρία στη χώρα της. 

Έχοντας ένα πλοίο το οποίο κατέχεται και διαχειρίζεται από μια εταιρία, γενικώς 

τα κέρδη που προκύπτουν από την offshore εταιρία εκτός δικαιοδοσίας θα υπόκεινται 

σε ειδική χαμηλή φορολογική μεταχείριση (Δουβής, 2003).   

 

3.3.7 Εμπιστεύματα 

 

Η ιδέα του trust εφευρέθηκε από τους Άγγλους και αναπτύχθηκε μέσα σε αιώνες ως 

τρόπος προστασίας περιουσιακών στοιχείων. Το κόστος διατήρησης ενός trust είναι 

υψηλό 1000 λίρες Αγγλίας περίπου ετησίως.  

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

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

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

των περιουσιακών στοιχείων του trust. Τα trusts ιδρύονται και έχουν διάρκεια 

περίπου 100 χρόνια και είναι αποτελεσματικά για την περίπτωση που ο διαθέτης είναι 

ηλικιωμένος και δε σκέφτεται καθαρά ή οι δικαιούχοι βρίσκονται σε διαμάχη.  

Το trust δεν έχει την νομική προσωπικότητα και δεν μπορεί να κατέχει 

περιουσιακά στοιχεία, όλη η περιουσία του trust είναι εκχωρημένη στον διαχειριστή 

που μπορεί να είναι είτε το φυσικό πρόσωπο είτε η εταιρεία. Με άλλα λόγια είναι ένα 

είδος αργής δωρεάς από τον παρέχοντα το κεφάλαιο (settlor) στους δικαιούχους. Ο 

παρέχον τα κεφάλαια, σε πολλές περιπτώσεις είναι και ο δικαιούχος. Οι διαχειριστές 

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

περιουσιακά στοιχεία του trust μπορεί να είναι ακίνητα, μετρητά και αλλά αξιόγραφα 
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που είναι υπό τον έλεγχο των διαχειριστών που ενεργούν ως επιστάτες διαχειριστές 

με ειδικά καθήκοντα και υπευθυνότητες.  

Ένα trust συστήνεται με εγγραφή συμφωνία, δεν είναι όμως ούτε εταιρεία 

συμμετοχών ούτε συμβόλαιο ούτε διαθήκη, μπορεί να δημιουργηθεί από αυτά ή από 

μια δωρεά από έναν διαθέτη κατά τη διάρκεια της ζωής του. 

 Ο διαθέτης μπορεί να είναι και ο δικαιούχος του trust, ή μπορεί να 

διαφοροποιήσει την ταυτότητα του λέγοντας άτυπα στους διαχειριστές του trust να το 

ιδρύσουν και να προβούν στις νόμιμες διαδικασίες διαφοροποίησης.  

Οι χώρες που αναγνωρίζουν το trust είναι αυτές που βασίζονται στο εθιμικό δίκαιο 

κύριος του Αγγλοσαξονικού δικαίου , ενώ στις άλλες χώρες που βασίζονται σε 

Γαλλογερμανικό μοντέλο, όπως και η Ελλάδα δεν αναγνωρίζουν το trust. 

 Οι περισσότερες εξωχώριες δικαιοδοσίες παρέχουν τη δυνατότητα στέγασης σε 

trust. Η συνηθέστερη αιτία χρήσης των υπεράκτιων trust είναι η απόκρυψη της 

ταυτότητας των διαθετών για την αποφυγή των διατάξεων περί ξεπλύματος του 

μαύρου χρήματος και αυξημένης φορολογίας (Δουβής, 2003). 

 

3.3.8 Εταιρείες Επενδύσεων 

 

Κεφάλαια συγκεντρωμένα δια μέσου υπεράκτιων εταιριών επενδύσεων οι οποίες 

έχουν συσταθεί σε προνομιακές υπεράκτιες περιοχές, μπορούν να επενδυθούν ή να 

κατευθυνθούν οπουδήποτε στον κόσμο. Προκειμένου τα έσοδα ή οι πληρωτέοι τόκοι 

που προέρχονται από τα κεφάλαια αυτά να μη φορολογηθούν, υπάρχουν προνομιακές 

περιοχές όπου τα κεφάλαια μπορούν να κατατεθούν είτε σε αφορολόγητους 

τίτλους(ομόλογα) είτε σε Τραπεζικές καταθέσεις, όπου ο τόκος καταβάλλεται χωρίς 

φορολογικές επιβαρύνσεις.  

Η προσεκτική επιλογή της εξωχώριας δικαιοδοσίας επιτρέπει να επενδυθούν τα 

προαναφερόμενα έσοδα αποτελεσματικά σε χώρες με υψηλούς συντελεστές 

φορολόγησης εφόσον αυτές έχουν συνάψει ευνοϊκές φορολογικές συμβάσεις 

IOFC(Διεθνή Offshore Χρηματοοικονομικά Κέντρα), (Δουβής, 2003). 

 

 

 

 



40 
 

3.3.9 Τραπεζικές Εταιρείες 

 

Τελευταία πολλά τραπεζικά ιδρύματα σε υπεράκτιες δικαιοδοσίες έχουν καθιερωθεί 

ως φορολογικά καταφύγια. Πολλά από τα ιδρύματα είναι θυγατρικές μεγάλων 

διεθνών τραπεζών. Το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι ότι καταβάλλουν τόκους 

απαλλαγμένους από την παρακράτηση του φόρου. Περάν αυτού ασχολούνται με 

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

υπόκειται σε συναλλαγματικούς ελέγχους. Τα εν λόγω τραπεζικά ιδρύματα και οι 

εταιρίες Trusts που συνδέονται με αυτά μπορούν να παρέχουν ποικίλες 

χρηματοδοτικές υπηρεσίες σε διεθνές επίπεδο. Τα προνομιακά τραπεζικά ιδρύματα 

χρησιμοποιούνται επίσης από μικρότερες επιχειρήσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις 

από ιδιώτες ως κέντρα διαχείρισης των διαθέσιμων κεφαλαίων των πελατών τους 

(Δουβής, 2003). 

 

3.3.10. Εταιρείες Αντιπροσώπευσης-Δομές Nominee 

 

Οι εταιρίες αντιπροσώπευσης είναι δομές όπου μια εγχώρια εταιρεία επενδύει 

χρήματα σε μια εξωχώριας εταιρείας. Αυτές συχνά αναφέρονται σαν εταιρίες 

«αντιπρόσωποι». Οι δομές nominee παρέχουν ένα υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας και 

σημαντικά φορολογικά οφέλη. 

 Όπως προαναφερθήκαμε οι εξωχώριες εταιρίες πάντα αποβλέπουν στην μείωση 

φορολογητέας ύλης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων καθώς επίσης πολύ συχνά 

στο ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Για τον λόγο αυτό οι θιγόμενες χώρες από την 

διεθνή αυτή την μέθοδο φοροαποφυγής προσπάθησαν να αντιδράσουν θέτοντας 

ειδικούς νομοθετικούς κανόνες για την διασφάλιση σύλληψης της φορολογητέας 

ύλης και στην δημιουργία εμποδίων για την λειτουργία των υπεράκτιων εταιριών.  

Η Ελλάδα απάντησε στο φαινόμενο των υπεράκτιων εταιριών με τον Ν. 

3091/2002, όπου χοντρικά οι συναλλασσόμενοι με υπεράκτιες εταιρίες δεν μπορούν 

να αναγνωρίσουν τις δαπάνες και τις αποσβέσεις για αγαθά και υπηρεσίες που 

προέρχονται από αυτές όπως επίσης και επιβάλλοντας ειδικό ετήσιο φόρο σε 

ποσοστό 3 % επί τις ακίνητης περιουσίας των υπεράκτιων εταιριών. Το διεθνές 

κεφάλαιο ανταποκρίθηκε στα νέα νομοθετικά δεδομένα μέσω των επιχειρήσεων 
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αντιπροσώπευσης με έδρα σε μια χώρα με μεγάλο δίκτυο συμβάσεων αποφυγής 

διπλής φορολογίας όπως για παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο.  

Η κύρια δραστηριότητα των εταιριών αυτών είναι η αντιπροσώπευση των 

υπεράκτιων εταιριών. Η εκπρόσωπος εταιρεία συνάπτει με την υπεράκτια εταιρεία 

ένα συμφωνητικό αντιπροσώπευσης , όπου ορίζεται η αμοιβή της ως προμήθεια επί 

των συναλλαγών σε ποσοστό ύψους 3%-5% (ΣΔΟΕ, 2014). 

 

3.3.11 Εταιρείες Ασφαλίσεων 

 

Η ασφάλιση δεν είναι νέο προϊόν αλλά η χρήση της στο διεθνή φορολογικό 

σχεδιασμό είναι σχετικά νέα. Πολλοί διεθνείς οργανισμοί έχουν αναπτύξει την 

πρακτική συνδυασμού ενός υφιστάμενου trust , το οποίο δεν είναι νέο offshore 

προϊόν, με πολιτική ασφάλισης , επίσης όχι νέο onshore προϊόν. Τα δυο αυτά 

προϊόντα σε συνδυασμό δίνουν νέες ευκαιρίες.  

Όταν ασφαλίζεται κάποιος σε ασφαλιστική εταιρία πληρώνει ένα απλό ή σύνθετο 

ασφάλιστρο. Η ασφαλιστική εταιρία παίρνει μόνο ένα μικρό μέρος του ασφαλίστρου 

και προβαίνει στην ασφάλιση. Αφού η ασφαλιστική εταιρία προβεί στην ασφάλιση , 

τοποθετεί το υπόλοιπο ποσό μαζί με τα δικά της επενδυτικά κεφάλαια και προβαίνει 

στην παθητική διαχείριση , δηλαδή σε επενδύσεις χαμηλού κίνδυνου. Σε πολλές 

περιπτώσεις μάλιστα η επιλογή των τοποθετήσεων αυτών ανήκει στον ασφαλιζόμενο, 

όχι όμως η καθημερινή διαχείριση. Η ασφαλιστική πολιτική επιτρέπει το σχηματισμό 

ενός μοναδικού επενδυτικού χαρτοφυλακίου για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, το 

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

μορφές , όπως μετοχές, ομολογίες, παράγωγα χρήματα οικονομικά προϊόντα, 

ομόλογα κτλ, αν και η εταιρία ασφάλισης χρειάζεται μετρητά για να κάνει την 

ασφάλεια (Δουβής, 2003). 

 

3.3.12. Ακίνητα 

 

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

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

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

εμφανίζεται ενώπιον του συμβολαιογράφου ως εκπρόσωπος της εταιρείας, να είναι 
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εφοδιασμένος με πλήρη σειρά εγγράφων που θα αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση 

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

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

κατάρτιση και υπογραφή του συμβολαίου αγοράς. Σημειωτέον ότι όπως γίνεται δεκτό 

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

δεν δημιουργούν μόνιμη εγκατάσταση, καθώς και η μεταγενέστερη μεταβίβαση των 

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

όσο και της ακίνητης δεν είναι εύκολο να γίνει αντιληπτή από τις φορολογικές Αρχές 

(ΣΔΟΕ, 2014). 

 

3.3.13 Χρηματοδοτική Μίσθωση 

 

Τέτοιες κατασκευές είναι σκόπιμες όταν έχουν συσσωρευτεί κεφάλαια στο όνομα της 

υπεράκτιας εταιρείας στο εξωτερικό και επιθυμείται ο επαναπατρισμός τους στον 

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

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

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

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

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

ιδρύτριας επιχείρησης με την μορφή των καταβαλλομένων μισθωμάτων (ΣΔΟΕ, 

2014). 

 

3.3.14 Εταιρίες Υβρίδια 

 

Οι εταιρίες αυτές προέρχονται από τον συνδυασμό παραδοσιακών δομών εταιριών. 

Πρόκειται για εταιρίες περιορισμένης εγγύησης οι οποίες έχουν εταιρικό κεφάλαιο. 

Στην περίπτωση αυτή οι μέτοχοι δεν είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν το 

κεφάλαιο κατά τη σύσταση της εταιρίας αλλά υπόσχονται την καταβολή του όταν η 

εταιρία το χρειαστεί. Τέτοιες μη εμπορικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται για τη 

δημιουργία αθλητικών σωματείων καθώς επίσης για να διατηρούν περιουσία η οποία 

δεν έχει κανένα εμπορικό ενδιαφέρον (Δουβής, 2003). 
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3.4  Το Διεθνές και Ελληνικό Νομικό Πλαίσιο των 

Υπεράκτιων εταιριών 
 

3.4.1 Οι Αποφάσεις του ΟΟΣΑ για τις offshore companies και τα 

υπεράκτια κέντρα υποδοχής τους.  

 

Το ζήτημα των φορολογικών παραδείσων επανήλθε στο προσκήνιο με την πρόσφατη 

χρηματοπιστωτική κρίση. Στην αναζήτηση των κυβερνήσεων για την ανεύρεση  

περισσότερων κονδυλίων ώστε να μπορέσουν να επαναφέρουν τις οικονομίες στο 

μονοπάτι της ανάπτυξης, οι υπεράκτιες εμφανίζονται ως μια διέξοδος επιβίωσης και 

οικονομικής ανάπτυξης. Μία εκδοχή για την ερμηνεία αυτής της δυσχέρειας είναι 

πως οι εύποροι έχουν εναποθέσει τα κεφάλαιά τους σε χώρες, οι οποίες δεν τους 

φορολογούν και καθιστούν σχεδόν αδύνατο για τις χώρες καταγωγής να εισπράξουν 

οι ίδιες τους φόρους, καθώς δεν τους παρέχεται επαρκής πληροφόρηση από τις 

τοπικές αρχές.  

Η ενασχόληση με την υπόθεση των φορολογικών παραδείσων υποκρύπτει 

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

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

Φορολογικός Ανταγωνισμός: Ένα Αναδυόμενο Παγκόσμιο Ζήτημα», η οποία 

δημοσιεύθηκε το 1998, αποδίδονται τέσσερα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο 

φορολογικό παράδεισο. 

 Το πρώτο χαρακτηριστικό αναφέρεται στην ελάχιστη ή καθόλου επιβολή φόρων   

των υπεράκτιων κέντρων υποδοχής. Το δεύτερο χαρακτηριστικό αποδίδεται στο 

κρατικό Απόρρητο, δηλαδή στη μη ανταλλαγή πληροφοριών περί φορολογικών 

θεμάτων με τις χώρες καταγωγής των κεφαλαίων.  Το τρίτο χαρακτηριστικό 

αποδίδεται στο τραπεζικό απόρρητο και “ως τελευταίο χαρακτηριστικό” είναι η μη 

πραγματοποίηση της ισχύουσας οικονομικής δραστηριότητας σε σχέση με το 

δημιουργούμενο εισόδημα.  

Μία δεκαετία αργότερα, το Government Accountability Office (GAO) των ΗΠΑ, 

προβαίνοντας σε μία επισκόπηση της βιβλιογραφίας, προσθέτει στη παραπάνω 

έκθεση του ΟΟΣΑ νέα χαρακτηριστικά, τα οποία άντλησε από διάφορες 

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

επισημαίνει πως ένας φορολογικός παράδεισος δεν απαιτεί τη μόνιμη παρουσία του 
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καταθέτη στην επικράτειά του και αυτοπροβάλλεται ως υπεράκτιο 

χρηματοοικονομικό κέντρο. Κατόπιν τούτου, ο Angel Gurria, γενικός γραμματέας 

του ΟΟΣΑ, δήλωσε ότι η αντιμετώπιση των φορολογικών παραδείσων θα ευνοήσει 

την οικονομική ανάπτυξη των φτωχών χωρών.  

Από την άλλη μεριά, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, πέντε 

φορολογικοί παράδεισοι βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης 

χωρών με το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν εισόδημα. Οι ίδιες χώρες βρίσκονται 

ανάμεσα και στους δέκα μεγαλύτερους προορισμούς υπεράκτιων κεφαλαίων. Οι 

αναπτυγμένες οικονομίες δεν ενστερνίστηκαν την άποψη των φιλελεύθερων think 

tanks. Η πρώτη απόπειρα διαχείρισης του ζητήματος έγινε από το G-7, το οποίο, στη 

σύνοδό του στη Λυών το Μάιο του 1996, ζήτησε από τον ΟΟΣΑ να αναπτύξει μέτρα 

για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που προκαλεί ο επιζήμιος φορολογικός 

ανταγωνισμός.  

Μία νέα έκθεση του ΟΟΣΑ που δημοσιεύθηκε το 2000 («Προς μία παγκόσμια 

φορολογική συνεργασία») ενσωμάτωσε μία μαύρη λίστα με 35 φορολογικούς 

παράδεισους, εναντίον των οποίων προτάθηκε η ανάληψη μίας σειράς μέτρων όπως η 

επιβολή παρακρατούμενου φόρου επί συναλλαγών με πολίτες των εν λόγω χωρών 

κτλ.  

Σύμφωνα με τον Martin A. Sullivan, πρώην πρόεδρο της AIG, έπειτα από 

συντονισμένες αντιδράσεις των χωρών που άνηκαν στη λίστα, αλλά και την άρση της 

υποστήριξης της διοίκησης Bush, θεωρείται πως η πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ 

περιορίστηκε σε μία ρητορική μόνο διάσταση. Πιο πρόσφατα, ο ΟΟΣΑ ανέκτησε το 

ρόλο του στο συγκεκριμένο ζήτημα. Το G- 20, το οποίο συγκλήθηκε στις 2 Απριλίου 

στο Λονδίνο 2009, αποφάσισε την επιβολή κυρώσεων εναντίον των μη 

συνεργάσιμων φορολογικών παραδείσων, με σκοπό την προστασία των δημόσιων 

οικονομικών, αλλά και των χρηματοπιστωτικών συστημάτων των μελών του. Ακόμη 

επισήμαινε πως θα αξιοποιήσει τη μαύρη λίστα του ΟΟΣΑ για χώρες που αρνούνται 

να συνεργαστούν. 

 Ένα πρώτο ζήτημα που εγείρεται από την ανωτέρω τοποθέτηση είναι ότι η μαύρη 

λίστα είναι ουσιαστικά λευκή. Συγκεκριμένα  πέντε μέρες μετά τη δημοσίευση της 

λίστας του ΟΟΣΑ στις 2 Απριλίου, οι εναπομείνασες στη μαύρη λίστα χώρες (Κόστα 

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

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

αποτέλεσμα να αφαιρεθούν από τη μαύρη και να ενταχθούν στη γκρίζα. Αυτό 
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σημαίνει πως ο Οργανισμός διαθέτει πλέον μόνο δύο λίστες: τη λευκή λίστα, η οποία 

περιλαμβάνει τα κράτη που έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην υιοθέτηση του 

διεθνώς συμφωνημένου φορολογικού προτύπου, και τη γκρίζα λίστα, η οποία 

περιλαμβάνει τις κυβερνήσεις που έχουν σημειώσει περιορισμένη πρόοδο στο ίδιο 

πεδίο.  

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

μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου περιορίστηκαν σε μία γενικόλογη απειλή για 

λήψη μέτρων κατά των φορολογικών παραδείσων, χωρίς ωστόσο να τα 

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

και όχι των εταιρειών, το μέγεθος των οποίων είναι εξίσου σημαντικό.  

Ωστόσο ο ΟΟΣΑ εν συνέχεια των ενεργειών του κατά της φοροδιαφυγής , πέραν 

της συνεργασίας με το G-20,ακολουθεί τη δική του ατζέντα στο ζήτημα των 

φορολογικών καταφυγίων, ενθαρρύνοντας την υπογραφή διμερών συμβάσεων, αλλά 

και την ενίσχυση της διαφάνειας εκ μέρους των φορολογικών παραδείσων, χωρίς να 

λαμβάνει μέτρα εναντίον τους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης (πχ. κυρώσεις κτλ.). 

Το διεθνές φορολογικό πρότυπο του ΟΟΣΑ αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών, 

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

νόμων του ενδιαφερόμενου κράτους και χωρίς να εγείρονται κωλύματα εξαιτίας του 

τραπεζικού απόρρητου. Σε αυτό το πλαίσιο θεωρεί πως είναι υποχρεωτικός ο 

σεβασμός των δικαιωμάτων των φορολογουμένων και η τήρηση εχεμύθειας επί των 

ανταλλαγείσας πληροφοριών
6
. 

   

3.4.2. FATF (Financial Action Task Force) 

 

Η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) είναι ένας διακυβερνητικός 

οργανισμός που δημιουργήθηκε το 1989 από τους Υπουργούς της δικαιοδοσίας των 

κρατών της. Η FATF είναι ένα «όργανο χάραξης πολιτικής», η οποία εργάζεται για 

να δημιουργήσει την απαραίτητη πολιτική βούληση για την επίτευξη των εθνικών 

νομοθετικών και κανονιστικών μεταρρυθμίσεων σε αυτούς τους τομείς. 

Από την ίδρυσή της, η FATF έχει λειτουργήσει κάτω από ένα σταθερό πλαίσιο, 

απαιτώντας ειδική απόφαση από τους υπουργούς του να συνεχίσει. Η τρέχουσα 

                                                           
6
 (https://www.taxheaven.gr/) 
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εντολή της FATF (2012-2020) εγκρίθηκε κατά την υπουργική συνάντηση τον 

Απρίλιο του 2012. 

Οι στόχοι της οργάνωσης είναι να θέσει τα πρότυπα και την προώθηση της 

αποτελεσματικής εφαρμογής του νομικού, κανονιστικού πλαισίου όπως και 

επιχειρησιακά μέτρα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες σχετικές απειλές ώστε να επιτευχθεί η 

ακεραιότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Διαχρονικά τα μέλη του 

Οργανισμού, εξετάζουν το ξέπλυμα χρήματος και αντιμέτρα στις τρομοκρατικές 

μεθόδους χρηματοδότησης καθώς και την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών 

κέντρων σε συνεργάσιμα(co-operative) και μη συνεργάσιμα κράτη (non co-operative) 

σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

3.4.3 Forum Οικονομικής Σταθερότητας (Financial Stability Forum) 

 

Το Φόρουμ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSF) είναι μια ομάδα που 

αποτελείται από μεγάλες εθνικές οικονομικές αρχές, όπως Υπουργεία Οικονομικών, 

Κεντρικών τραπεζιτών και των Διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Το 

Φόρουμ ιδρύθηκε στις 14 Απριλίου του στην Ουάσιγκτον 1999 από τους Υπουργούς 

Οικονομικών και Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της Ομάδας των G-8 χωρών για 

την προώθηση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.  

Ένα από τα πρωτεύοντα μελήματα της ήταν να διερευνήσει την επίδραση των 

offshore οικονομικών κέντρων στην σταθερότητα του οικονομικού συστήματος όπως 

και να προτείνει λύσεις στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

 

3.4.4.Η Αντιμετώπιση των υπεράκτιων από την Ε.Ε. 

 

 Συγκριτικά με τις ανωτέρω διεθνείς αποφάσεις αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο έχει 

υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την Οδηγία της για τη φορολόγηση των 

αποταμιεύσεων, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2005, προβλέπεται 

πως όταν ένας κάτοικος μίας χώρας έχει εισόδημα από τόκους καταθέσεων σε μία 

άλλη χώρα, τότε οι σχετικές πληροφορίες αποστέλλονται αυτομάτως στη χώρα 

καταγωγής του πελάτη, ώστε να είναι σε θέση η τελευταία να φορολογήσει αναλόγως 

τον πολίτη της.  
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Η συγκεκριμένη Οδηγία εφαρμόζεται, εκτός από τα κράτη-μέλη και τα 

συνδεδεμένα ή εξαρτώμενα εδάφη, και από τρίτα κράτη (Ανδόρα, Ελβετία, 

Λιχτενστάιν, Μονακό και Σαν Μαρίνο). Η Αυστρία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο 

έχουν εξαιρεθεί από τη ρήτρα της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών και αντ’ 

αυτού επιβάλλουν έναν παρακρατούμενο φόρο ύψους 20% επί του τόκου των 

κατατεθειμένων κεφαλαίων, ο οποίος αυξήθηκε στο 35% το 2011. Το 75% των 

εισπραττόμενων φόρων καταβάλλονται στη χώρα καταγωγής του καταθέτη.  

Παρόλα αυτά, υποστηρίζεται πως και αυτή η Οδηγία διαθέτει νομικά κενά, 

σύμφωνα με το TJN. Πρωτίστως αυτό συμβαίνει διότι η Οδηγία αναφέρεται 

αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα, εξαιρώντας έτσι τις καταθέσεις των εταιρειών. 

Δεύτερον επιτρέπει τα έσοδα από τόκους να μπορούν να αποκτήσουν άλλη μορφή, πχ 

να μετονομαστούν σε κέρδη κεφαλαίου. Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απλά να 

εισπράξουν τους τόκους τους από μία τράπεζα που δεν έχει έδρα στην ΕΕ ή στα 

συνεργαζόμενα κράτη.  

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

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

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

μορφές εισοδήματος που αποκτώνται μέσω επενδύσεων όπως τα «καινοτόμα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα», όπως και μέσω επενδύσεων σε ορισμένα προϊόντα 

ασφάλειας ζωής.  

Ως συμπέρασμα των ανωτέρω προσπαθειών διασαφηνίζεται το γεγονός ότι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μεγάλη δυσκολία στο να προσφύγει στη λήψη 

ουσιαστικών μέτρων όσον αφορά τις υπεράκτιες εταιρείες, δεδομένου ότι οι 

σημαντικότερες χρηματοοικονομικές αγορές εντός της Γηραιάς Ηπείρου (Ελβετία, 

Λιχνενστάιν κλπ.) είναι επί της ουσίας φορολογικοί παράδεισοι ή προσφέρουν υπό 

περιπτώσεις φορολογικά κίνητρα.  

Στην ουσία «φορολογικοί παράδεισοι»  για την ΕΕ είναι και οι χώρες που ανήκουν 

στην Κοινότητα, όμως  εφαρμόζουν τους ελάχιστα αποδεκτούς συντελεστές άμεσης 

φορολογίας πχ 10% (Βουλγαρία, Κύπρος κλπ.)
7
. 

 

 

                                                           
7
 (https://www.taxheaven.gr/) 
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3.4.5. Το Ελληνικό Νομικό Πλαίσιο των Υπεράκτιων εταιριών 

 

3.4.5.α Οι τροποποιήσεις του Α.Ν. 89/1967 

 

Η εγκατάσταση περί αλλοδαπών επιχειρήσεων στη χώρα μας νομιμοποιήθηκε και 

ισχυροποιήθηκε με τον αναπτυξιακό νόμο 89/1967 ο οποίος προσπάθησε να ρυθμίσει 

τη λειτουργία των εταιρειών, των οποίων το αντικείμενο βρισκόταν εκτός Ελλάδος. 

Επιπροσθέτως παρατήθηκαν και οι επιπλέον νόμοι 378/68,27/75 και 814/78 

τροποποιώντας και συμπληρώνοντας τον Α.Ν. 89/1967. Οι συγκεκριμένοι νόμοι 

σύμφωνα με τον Μελά(2010)  παρέχουν ειδικά οφέλη (όπως απαλλαγές φόρου και 

εισαγωγικού δασμού) για τις διαδικασίες ιδρύσεως υπεράκτιων εταιριών ξένων 

επιχειρήσεων. 

Τα παραπάνω νομικά προνομία, παρέχονται σε ναυτιλιακές ,εμποροβιομηχανικές, 

τραπεζικές και ναυτικές επιχειρήσεις αλλά και σε υποκαταστήματα αλλοδαπών 

επιχειρήσεων επενδύσεων και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού. Ωστόσο ισχύει 

πως, με τον νόμο 3427/2005(ΦΕΚ 312 Α’/27.12.2005) όπου τροποποιήθηκε ο Α.Ν. 

89/1967 δίνεται τη δυνατότητα να υπαχθούν στις διατάξεις του οι υφιστάμενες 

εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις αλλά και νέες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδος και ασχολούνται αποκλειστικά με τον 

συντονισμό, έλεγχο, εποπτεία, προγραμματισμό και παρακολούθηση των εκτός 

χώρας δραστηριοτήτων της μητρικής εταιρίας. Ο νόμος ενέχει περιορισμούς σχετικά 

με την ίδρυση των υπεράκτιων εταιριών και επιβάλει την απασχόληση προσωπικού 

στην Ελλάδα τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων και δαπάνες λειτουργίας τουλάχιστον 

(100.000) ευρώ ετησίως.  

Ακόμη τα κέρδη των επιχειρήσεων αυτών υπόκεινται στα σύνηθες για όλες τις 

επιχειρήσεις ποσοστά φόρου εισοδήματος. Δεδομένου πως οι συντελεστές 

φορολόγησης κερδών στην Ελλάδα παραμένουν πολύ υψηλοί δε μπορεί να θεωρηθεί 

η χώρα ως πόλος έλξης αλλοδαπών επιχειρήσεων με σκοπό τη φοροελάφρυνση τους. 

Η φορολογία των μερισμάτων όπως και των εισοδημάτων από ακίνητα θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ευνοϊκό κίνητρο για την εγκατάσταση υπεράκτιων στη χώρα. 

Συγκεκριμένα μετά την εφαρμογή του ν. 2065/1992, δεν υφίσταται φορολόγηση των 

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

φορολογική υποχρέωση εξαντλείται με τη φορολόγηση του συνόλου των 
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φορολογητέων κερδών του νομικού προσώπου. Συγκεκριμένα στην περίπτωση των 

υπεράκτιων εταιριών , δεν υφίσταται παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα 

μερίσματα, γεγονός το οποίο συμβαίνει στις περισσότερες χώρες. Όμως με το 

Ν.3967/2008 στα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες με τη μορφή 

μερισμάτων ή προμερισμάτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε μετρητά ή μετοχές, ενεργείται 

παρακράτηση φόρου με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) όπου και καταργεί την 

φοροελάφρυνση της παρακράτησης μερισμάτων για τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα. 

Ως προς τα ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα η ίδρυση υπεράκτιας εταιρίας 

παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα: οι μετοχές της εταιρίας είναι στη πράξη  «στον  

κομιστή»  και  επομένως  μεταβιβάζονται  ελεύθερα  και  χωρίς  να καταβάλλεται  

φόρος  μεταβίβασης ή υπεραξίας, δεν υπάρχει τεκμήριο απόκτησης του ακινήτου  

αφού ο πραγματικός κύριος δεν είναι δυνατό  να ανιχνευθεί  οπότε προστατεύει  την  

ατομική  προστασία  από  μελλοντικούς  δανειστές, επιτρέπει  τη  κληρονομική  

διαδοχή  «αποφεύγοντας»  τον  φόρο  κληρονομιάς. Επειδή το φαινόμενο προσέλαβε 

 μεγάλη διάσταση ο έλληνας νομοθέτης για να το περιστείλει ψήφισε το ν.3091/2002 

με τον οποίο επιβλήθηκε ετήσιος φόρος 3%επί της αξίας του εμπράγματου δικαιώμα-

τος. 

 

3.4.5.β Η φορολογική μεταρρύθμιση του Ν.3091/2002 

 

Στην ελληνική νομοθεσία οι «υπεράκτιες εταιρίες» μετονομάστηκαν σε «εξωχώριες 

εταιρίες» μετά από τη θέση ισχύος του νέου φορολογικού νόμου (Ν.3091/2002). 

Σύμφωνα με τη διατύπωση του νόμου, ως εξωχώρια «νοείται η εταιρία που έχει την 

έδρα της σε αλλοδαπή χώρα και με βάση τη νομοθεσία της οποίας δραστηριοποιείται 

αποκλειστικά σε άλλες χώρες και απολαμβάνει ιδιαίτερα ευνοϊκής φορολογικής 

μεταχείρισης» .  

 Κατά το παρελθόν η σύσταση μιας υπεράκτιας/εξωχώριας εταιρίας αποτελούσε 

συνηθέστατη πρακτική για τους Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι είχαν σημαντική 

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

ωστόσο ο φορολογικός νόμος ήρθε να αλλάξει την εδραιωμένη αυτή κατάσταση.  
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Βασικά σημεία στα οποία ο νέος νόμος επιφέρει καθοριστικές τροποποιήσεις, 

ακριβώς γιατί τα σημεία αυτά μέχρι σήμερα παρουσίαζαν το σημαντικότερο 

φορολογικό ενδιαφέρον είναι τα κάτωθι: Οποιεσδήποτε δαπάνες πραγματοποιούνται 

από επιχείρηση προς εξωχώριες εταιρίες δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα 

ακαθάριστα εισοδήματα αυτής (άρθρο 31 παρ. 14 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ.9 του Ν.3091/2002). 

 Τέλος οι εξωχώριες εταιρίες που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής 

κυριότητας ή επικαρπίας επί ακινήτων που βρίσκονται στην Ελλάδα υπόκεινται σε 

ειδικό ετήσιο φόρο 3% ( και σήμερα 15% με το άρθρο 57 του ν. 3642/2010) επί της 

αντικειμενικής αξίας των ακινήτων . Οι εταιρίες αυτές απαλλάσσονται από το φόρο, 

εφόσον υπάρχει σύμβαση διοικητικής συνδρομής για την καταπολέμηση της απάτης 

και της φοροδιαφυγής μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας της έδρας τους
8
.   

3.4.6  Η νομολογία του Αρείου Πάγου.  

 

Το Φεβρουάριο του 2003 η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου αλλάζει 

δραματικά το νομικό πλαίσιο για την ύπαρξη των υπεράκτιων εταιριών στην χώρα. 

Βάσει της απόφασης αυτή δεν αναγνωρίζεται πλέον η νομική προσωπικότητα στις 

offshore εταιρίες, όταν για τη σύστασή τους έχει ακολουθηθεί η διαδικασία σύστασης 

της καταστατικής τους έδρας και όχι αυτή της πραγματικής τους έδρας (πραγματική 

είναι η έδρα στην οποία ασκείται η διαχείριση της εταιρείας). 

Αναλυτικότερα επισημαίνεται πως το ανώτατο δικαστήριο της χώρας έκρινε ότι οι 

εταιρίες που έχουν έδρα σε τρίτες χώρες και οι οποίες στην πραγματικότητα 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι άκυρες, αν δεν έχει ακολουθηθεί για τη 

σύστασή τους η διαδικασία που προβλέπει το ελληνικό δίκαιο: «Αν συνεπώς 

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

στην Ελλάδα και δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις ιδρύσεως (συστάσεως και 

δημοσιότητας) που επιτάσσει το ελληνικό δίκαιο για τον συγκεκριμένο εταιρικό τύπο, 

η εν λόγω εταιρία είναι άκυρη και θεωρείται ως "εν τοις πράγμασι" μόνο εταιρία.»  

Οι συνέπειες της παραπάνω απόφασης είναι προφανείς. Το γεγονός αυτό 

προκύπτει από τη προσπάθεια των ελληνικών φορολογικών αρχών να περιορίσουν τη 

δράση των εξωχώριων εταιριών στην Ελλάδα με σκοπό τη καταπολέμηση της 

φοροδιαφυγής.  

                                                           
8
 (https://www.taxheaven.gr/) 
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Ως εκ τούτου φαίνεται πως οι Έλληνες επιχειρηματίες θα πρέπει σύντομα να 

αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις, ή διαφορετικά οι «φορολογικοί παράδεισοι»  να 

εφεύρουν λύσεις διευκόλυνσης, ώστε να μην προκύψουν υπέρογκα διαφυγόντα έσοδα 

από τη χώρα τους.  
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3.5 Η Έννοια της Ενδοομιλικής Τιμολόγησης 
 

3.5.1 Η έννοια της τιμολόγησης των συναλλαγών μεταξύ συνδεδε-

μένων επιχειρήσεων (transfer pricing) 

 

Η τιμολόγηση των συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή, αλλιώς, 

ενδοομιλική τιμολόγηση (transfer pricing) είναι οικονομικός όρος, ο οποίος 

αναφέρεται στον προσδιορισμό της αξίας των συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων. 

Από λειτουργικής απόψεως, ο όρος «transfer pricing» χαρακτηρίζει τον τομέα του 

φορολογικού δικαίου και της οικονομικής επιστήμης που ασχολείται με τον έλεγχο 

του αν οι τιμές που χρεώνονται μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων για τη 

μεταβίβαση αγαθών, υπηρεσιών και άυλων περιουσιακών στοιχείων διαφέρουν από 

εκείνες που θα είχαν χρεωθεί, εάν οι ίδιες επιχειρήσεις ήταν ανεξάρτητες μεταξύ 

τους. 

Η έννοια της ενδοομιλικής τιμολόγησης είναι νομικά ουδέτερη, δηλαδή δεν 

υποδηλώνει κάποιου είδος παράβαση, ανεξαρτήτως του αν στο πλαίσιο της 

ενδοομιλικής τιμολόγησης ενδέχεται να διαπραχθούν παραβάσεις. Ο προσδιορισμό 

της τιμής σε μια συναλλαγή μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων εμπίπτει στην έννοια 

της ενδοομιλικής τιμολόγησης είτε είναι σύμφωνος με τους ισχύουν τες νομικούς 

κανόνες είτε τους παραβιάζει. Υπό αυτή την έννοια είναι εσφαλμένη η αντίληψη που 

συχνά καλλιεργείται στην κοινή γνώμη και ταυτίζει την ενδοομιλική τιμολόγηση με 

φορολογική ή άλλου είδους παραβατικότητα ( Τσουρουφλής, 2010).                                                    

3.5.2 Η έννοια της ενδοομιλικής συναλλαγής 

 

Ως τιμή ενδοομιλικής συναλλαγής (transfer price) ορίζεται το αντίτιμο ή οποιοδήποτε 

άλλο αντάλλαγμα για μια συναλλαγή μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Με άλλα 

λόγια, η τιμή της ενδοομιλικής συναλλαγής είναι το αποτέλεσμα της ενδοομιλικής 

τιμολόγησης (transfer pricing). 

Από οικονομικής απόψεως, η έννοια της τιμής της ενδοομιλικής συναλλαγής 

αναφέρεται στον προσδιορισμό της αξίας των συναλλακτικών σχέσεων (παράδοση 

αγαθών, παροχή υπηρεσιών, μεταβίβαση άυλων περιουσιακών στοιχείων) μεταξύ 

οικονομικών μονάδων γενικά. Για φορολογικούς σκοπούς, όμως, σημασία έχουν 
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μόνο οι τιμές των συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων οικονομικών μονάδων και, 

μάλιστα, κυρίως σε διασυνοριακό επίπεδο ( Τσουρουφλής, 2010). 

3.5.3 Ορολογικές διασαφήσεις 

 

Α. Διάκριση των ενδοομιλικών συναλλαγών από τις συναλλαγές μεταξύ 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με την κρατούσα άποψη, πρέπει να διακρίνονται εννοιολογικά οι 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις από τον όμιλο επιχειρήσεων. Η έννοια της σύνδεσης 

αναφέρεται γενικότερα στην ύπαρξη μιας ειδικής σχέσης ανάμεσα σε επιχειρήσεις με 

αυτοτελή νομική υπόσταση, η οποία επιτρέπει την άσκηση κυριαρχικής επιρροής από 

μια επιχείρηση σε μία άλλη. Η σχέση αυτή διαπιστώνεται με κριτήρια συμμετοχικά, 

δικαιοπρακτικά ή πραγματικά. Από την άλλη πλευρά, η έννοια του ομίλου 

αναφέρεται στην ένταξη των επιχειρήσεων σε ένα ευρύτερο σύνολο που εμφανίζει 

οικονομική και διοικητική ενότητα με κύριο χαρακτηριστικό την άσκηση κεντρικού 

ελέγχου στις επιχειρήσεις που απαρτίζουν αυτό το σύνολο. Η ειδοποιός διαφορά 

ανάμεσα στις έννοιες των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και του ομίλου είναι ότι για 

την ύπαρξη σχέσης σύνδεσης αρκεί η δυνατότητα άσκησης επιρροής, ενώ για την 

ύπαρξη ομίλου απαιτείται πραγματική άσκηση αυτής της επιρροής με έντονο το 

στοιχείο της οικονομικής και διοικητικής ενότητας. Κατά συνέπεια, η έννοια της 

σύνδεσης είναι ευρύτερη από αυτή του ομίλου επιχειρήσεων, καθόσον η σχέση 

σύνδεσης αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία ομίλου, ενώ αντίθετα η ύπαρξη 

σύνδεσης δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη και όμιλο. 

Στο χώρο της Ευρ. Ένωσης με την εξαίρεση της Γερμανίας και της Πορτογαλίας, 

οι όμιλοι επιχειρήσεων δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής ρύθμισης 

από την πλευρά του εταιρικού δικαίου. Ειδικότερα, στο ελληνικό εταιρικό δίκαιο ο 

όμιλος επιχειρήσεων δεν αναγνωρίζεται ως νομικό μόρφωμα. Αντίθετα ο όρος 

«συνδεδεμένη επιχείρηση» καθιερώθηκε ως αποτέλεσμα της προσαρμογής της 

ελληνικής νομοθεσίας σε κοινοτικές ρυθμίσεις που αφορούν κατά κύριο λόγο τη 

λογιστική διαφάνεια. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το σημασιολογικό πεδίο της έννοιας της 

«τιμολόγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων». 

Ορθότερη για την απόδοση του όρου «transfer pricing» είναι η δεύτερη έννοια. 

Ωστόσο η « η τιμολόγηση των συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων» δεν 
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αποτελεί όρο αλλά μάλλον περιφραστική απόδοση του όρου «transfer pricing». 

Ενόψει των παραπάνω, παρότι ο όρος «τιμολόγηση των ενδοομιλικών συναλλαγών» 

δεν είναι απολύτως ακριβής, θεωρούμε ότι συνιστά τη χρυσή τομή ανάμεσα στην 

παρούσα μελέτη ως συνώνυμο της «τιμολόγησης των συναλλαγών μεταξύ 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων».  

Β. Transfer Price 

Το ελληνικό φορολογικό δίκαιο δεν έχει επιδείξει έναν πρωτότυπο όρο ως 

ισοδύναμο του διεθνούς όρου «transfer price», ο οποίος έχει επικρατήσει 

παγκοσμίως. Συχνά χρησιμοποιείται ο όρος «τιμή μεταβίβασης» ως μετάφραση του 

αγγλικού όρου «transfer price». Παρ’ όλα αυτά, όρος «τιμή μεταβίβασης» δεν 

αποδίδει στην ελληνική γλώσσα την ενδοομιλική διάσταση της συναλλαγής. 

Επιπλέον, δημιουργεί σύγχυση ως προς τη φύση της συναλλαγής, καθώς η έννοια της 

μεταβίβασης συναρτάται κατά κανόνα με εμπράγματα δικαιώματα. Γι’ αυτό το λόγο 

προτιμάται ο όρος «τιμή ενδοομιλικής συναλλαγής» για την απόδοση του «transfer 

price», χωρίς όμως να παραγνωρίζεται ότι ο όρος «τιμή μεταβίβασης» είναι ευρέως 

διαδεδομένος και στην ελληνική πρακτική. 

Γ. Ελεγχόμενη και μη ελεγχόμενη Συναλλαγή (Controlled-uncontrolled 

transactions) 

Στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται οι όροι “controlled transaction” και 

“uncontrolled transaction” (ελεγχόμενη και μη ελεγχόμενη συναλλαγή) για τη 

διάκριση των συναλλαγών που διενεργούνται μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων 

από εκείνες τις συναλλαγές που διενεργούνται με τη συμμετοχή ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων. Η διάκριση αυτή βασίζεται στο ότι στην πρώτη κατηγορία 

συναλλαγών ο όμιλος επιχειρήσεων έχει τον αποκλειστικό έλεγχο στη διαμόρφωση 

των τιμών ενώ στη δεύτερη κατηγορία οι τιμές διαμορφώνονται υπό την επίδραση 

των δυνάμεων της αγοράς. 

Η χρήση των όρων «controlled» ανατρέχει στη φορολογική νομοθεσία των ΗΠΑ. 

Όπου απαντώνται οι όροι «controlled taxpayer», «controlled group» και «controlled 

transaction». Η ορολογία αυτή υιοθετήθηκε και από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του 

ΟΟΣΑ (ΚατΟΟΣΑ), οι οποίες όμως χρησιμοποιούν ταυτόσημα και τους όρους 

«associated enterprise» και «MNE group» (Τσουρουφλής, 2010). 
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3.6 Σύνδεση Υπεράκτιων και Ενδοομιλικών συναλλαγών 

μέσω τριγωνικών συναλλαγών 
 

3.6.1 Τριγωνικές Συναλλαγές - Μεθοδολογία φοροαποφυγής μέσω 

offshore δραστηριοτήτων  

 

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

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

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

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

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

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

Επομένως  ένας μεγάλος αριθμός από εξωχώριες εταιρίες δημιουργείται με βασική 

προϋπόθεση τη μείωση των κερδών ή την αύξηση του κόστους των μητρικών 

επιχειρήσεων όπου αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση των εικονικών τριγωνικών 

συναλλαγών. 

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

παραδόσεων στην οποία εμπλέκονται τρία μέρη, ως εκ τούτου τα αγαθά ενάντια στην 

αρχή της ακολουθίας της αλυσίδας παραδίδονται απευθείας από το πρώτο στο 

τελευταίο εμπλεκόμενο μέρος. 

Η παρακάτω εικόνα περιγράφει τόσο τα στάδια ακολουθίας των τριγωνικών 

συναλλαγών μέσω offshore δραστηριοτήτων όσο και λεπτομερώς τα στάδια 

στρατηγικού σχεδιασμού της επιχείρησης με στόχο την φοροελάφρυνση της. 

 

Εικόνα 1    

                                                               

                                           

Τιμολόγιο                                                                                  Τιμολόγιο            

                         Συμβόλαιο 

                      Nominee 

                                     

                                         Παράδοση Αγαθών                                                      

  

Κοινοτική 

Εταιρία               

Β 

Εξωχώρια 

Εταιρία               

Β 

 

               

Α 

Αρχική Εταιρία                               

Γ 
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Τα στάδια μεθοδολογίας φοροαποφυγής των τριγωνικών συναλλαγών μέσω 

offshore δραστηριοτήτων είναι τρία: 

1. Συστήνεται εξωχώρια εταιρία σε φορολογικό παράδεισο.  

 

2. Συστήνεται  κοινοτική εταιρία σε Ευρωπαϊκή βάση με πραγματικό ΑΦΜ και 

διενεργεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις. 

 

3. Καταρτίζεται μεταξύ τους συμβόλαιο (Nominee Agreement), το οποίο 

ρυθμίζει τις σχέσεις των δύο εταιριών και αναφέρει ρητά ότι οι επιχειρηματικές 

δραστηριότητες διεξάγονται από την offshore αλλά στο όνομα της Κοινοτικής. 

Αναλυτικότερα επεξηγείται ότι η κοινοτική εταιρία συναλλάσσεται στο όνομα της, 

αλλά για λογαριασμό της εξωχώριας εταιρίας εκδίδοντας κοινοτικό τιμολόγιο χωρίς 

να φαίνεται η σχέση της με την εξωχώρια εταιρία.  

Η εξωχώρια εταιρία δεν έχει κανένα δικαίωμα στις πωλήσεις και στο κέρδος που 

αποκτά η Κοινοτική για λογαριασμό της. Ωστόσο ως συνέπεια αυτής της αφανής 

σχέσης είναι πως το μόνο έσοδο που αποκτά η Κοινοτική είναι η προμήθεια μεταξύ 

3% έως 5% επί των πωλήσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκπροσώπησης που 

προσφέρει στην εξωχώρια εταιρία. Αποτέλεσμα των ανωτέρω συναλλαγών είναι πως 

τα υπόλοιπα κέρδη της εξωχώριας εταιρίας απαλλάσσονται της φορολογίας ή 

φορολογούνται με πολύ χαμηλό συντελεστή, διότι υπάρχει σύμβαση της αποφυγής 

διπλής φορολόγησης μεταξύ του κοινοτικού κράτους και του φορολογικού 

παραδείσου, η οποία προβλέπει πολύ χαμηλό ή μηδενικό φορολογικό συντελεστή.                                                                                               

Συμπερασματικά ενόψει του γεγονότος ότι το νομικό περιβάλλον της ενδοομιλικής 

τιμολόγησης γίνεται όλο και πιο σύνθετο καθίσταται αναγκαίο για τις επιχειρήσεις να 

διαμορφώσουν μια συνεπή πολιτική για το χειρισμό των ενδοομιλικών συναλλαγών. 

Ωστόσο κατά τη διαμόρφωση αυτή της πολιτικής πρέπει να ληφθεί υπόψη μια σειρά 

παραγόντων, οι οποίοι δεν είναι μόνο οικονομικής και επιχειρηματικής φύσεως, αλλά 

περιλαμβάνουν και φορολογικά ζητήματα. 
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3.6.2 Φορολογική προσέγγιση των ενδοομιλικών συναλλαγών και Η 

αρχή  των ίσων αποστάσεων 

 

Η διαδικασία φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων μέσω των τριγωνικών συναλλαγών 

είναι γνωστή στον διεθνή κόσμο των συναλλαγών και η χρήση της διαρκής σε 

πολυετή βάση. Οι συναλλαγές αυτές μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων 

αναγνωρίζονται ως ενδοομιλικές συναλλαγές λόγω της αφανούς σχέσης της  

Μητρικής με την υπεράκτια εταιρεία αλλά και την κοινοτική. 

Οι εθνικοί νόμοι των διαφόρων χώρων προέβλεψαν τα φαινόμενα της 

υπερτιμολόγησης ή υποτιμολόγησης των συναλλαγών και όρισαν αρχές για την 

αντικειμενική τους αξία ώστε να υπάρξει διάκριση των νομίμων περιθωρίων της 

τιμολόγησης με σκοπό να περιοριστή η αλόγιστη εκμετάλλευση σχετικά της αύξησης  

κόστους και κατά συνέπεια της μείωσης του φόρου των επιχειρήσεων. 

Η παραπάνω περίπτωση κατά την οποία η συναλλαγή μεταξύ δυο συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων δεν γίνεται απευθείας αλλά μέσω μια παρένθετης εταιρίας με έδρα σε 

χώρα με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς με αποκλειστικό σκοπό τη μεταφορά κέρδους 

στη χώρα με το ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς είναι ανεπιθύμητες από τις 

φορολογικές έννομες τάξεις, επειδή μειώνει τα κρατικά φορολογικά έσοδα με τρόπο 

που δεν ανταποκρίνεται στις επιχειρηματικές ανάγκες.  

Ωστόσο, δεν αντίκειται ευθέως στον νόμο, καθώς δεν υπάρχει διάταξη που να 

απαγορεύει τη διενέργεια συναλλαγών με εταιρίες εγκατεστημένες σε χώρες με 

ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση αυτή δεν συντρέχει 

περίπτωση φοροαποφυγής, υπό την προϋπόθεση ότι η συναλλαγή μέσω της 

παρένθετης εταιρίας είναι πραγματική και τιμολογείται σύμφωνα με την αρχή των 

ίσων αποστάσεων. Αντίθετα, εάν η συναλλαγή διενεργείται εικονικά ή αν 

τιμολογείται κατά παράβαση της αρχής των ίσων αποστάσεων, τότε στοιχειοθετείται 

φοροδιαφυγή. 

  Η Αρχή των Ίσων Αποστάσεων 

 Η πιο διαδεδομένη μέθοδος για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων κάθε 

μεμονωμένης οικονομικής μονάδας στο πλαίσιο ενός ομίλου επιχειρήσεων είναι η 

άμεση μέθοδος (direct method ή separare entity approach),με βάση την οποία τα 

αποτελέσματα κάθε επιχείρησης του ομίλου υπολογίζονται διακεκριμένα, σαν αυτή 

να ήταν ανεξάρτητη. Αυτός ο συλλογισμός εμπεριέχει μια σύγκριση, κριτήριο της 
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οποίας είναι η συναλλακτική συμπεριφορά ανεξάρτητων επιχειρήσεων υπό συνθήκες 

πλήρους ανταγωνισμού. 

Το κριτήριο αυτό συνιστά την αρχή των ίσων αποστάσεων(arm’s length principle), 

σύμφωνα με την οποία η τιμή μιας ενδοομιλικής συναλλαγής είναι εύλογη όταν 

αντιστοιχεί στην τιμή που θα είχαν συμφωνήσει ανεξάρτητες μεταξύ τους 

επιχειρήσεις σε μια παρόμοια συναλλαγή υπό παρόμοιες συνθήκες σε καθεστώς 

ελεύθερης αγοράς. Ο ορισμός της αρχής των ίσων αποστάσεων ανατρέχει στο άρθρο 

9 ΠΣ-ΟΟΣΑ, το οποίο ορίζει ότι, σε περίπτωση πους στις εμπορικές ή οικονομικές 

σχέσεις μεταξύ δύο συνδεδεμένων επιχειρήσεων επικρατούν ή επιβάλλονται όροι οι 

οποίοι διαφέρουν από εκείνους που θα επικρατούσαν μεταξύ ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων, τότε τα κέρδη που θα είχαν πραγματοποιηθεί από μια από τις 

επιχειρήσεις, αλλά λόγω αυτών των όρων δεν έχουν πραγματοποιηθεί, μπορούν να 

συμπεριλαμβάνονται στα κέρδη αυτής της επιχείρησης και να φορολογούνται 

ανάλογα.  

Το ελληνικό δίκαιο περιέχει δυο ορισμούς της αρχής των ίσων αποστάσεων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν 2238/1994, το οποίο δεν ορίζει ρητώς αλλά έμμεσα 

την αρχή των ίσων αποστάσεων, οι συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων 

δεν πρέπει να διενεργούνται «με οικονομικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους 

που θα είχαν συμφωνηθεί μεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων.»Ρητός ορισμός της 

αρχής των ίσων αποστάσεων δίδεται από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3728/2008, το 

οποίο ορίζει ότι «εταιρίες που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο και μορφή στην 

Ελλάδα υποχρεούνται να εφαρμόζουν στις συναλλαγές τους με τις εταιρίες που είναι 

συνδεδεμένες με αυτές κατά την έννοια του άρθρου 42ε του ΚΝ 

2190/1920(ενδοομιλικές συναλλαγές) όρους οι οποίοι να είναι ταυτόσημοι ή όμοιοι, 

σε κάθε περίπτωση να μην αποκλίνουν αναιτιολόγητα από τους όρους οι οποίοι θα 

εφαρμόζουν για τις ίδιες ή παρόμοιες συναλλαγές μεταξύ ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων» 

Από ορολογικής απόψεως, η αρχή των ίσων αποστάσεων συναντάται και ως «αρχή 

του πλήρους ανταγωνισμού», «αρχή της ελεύθερης αγοράς» ή «αρχή της ανοικτής 

αγοράς». Παρ’ όλα αυτά ο όρος «αρχή των ίσων αποστάσεων» έχει θετικοποιηθεί στο 

άρθρο 26 παρ. 1 του Ν3728/2008 και τείνει να επικρατήσει στην πράξη και στη 

βιβλιογραφία , γι αυτό το λόγο προτιμάται στην παρούσα μελέτη. 

Η έννοια της τιμής ενδοομιλικής συναλλαγής που είναι σύμφωνη με την αρχή των 

ίσων αποστάσεων αποτελεί αόριστη νομική έννοια, η οποία πρέπει να εξειδικεύεται 
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σε κάθε εξεταζόμενη περίπτωση, προκειμένου να εφαρμοστούν οι σχετικές νομικές 

διατάξεις. Δεν υπάρχει καμία μέθοδος εφαρμογής της αρχής των ίσων αποστάσεων η 

οποία να οδηγεί σε απόλυτα και αντικειμενικά αποτελέσματα για όλες τις υπό κρίση 

συναλλαγές. Όπως πολύ παραστατικά αναφέρεται στις Κατευθυντήριες Οδηγίες του 

ΟΟΣΑ(ΚατΟΟΣΑ), «Η τιμολόγηση μεταξύ συνδεμένων επιχειρήσεων δεν είναι 

κάποια εξειδικευμένη επιστήμη ωστόσο απαιτεί την εφαρμογή της κρίσης και των 

δυο ενδιαφερόμενων μερών τόσο των φορολογικών αρχών όσο και του 

φορολογουμένου» ( Τσουρουφλής, 2010). 

 

3.6.3 Μέθοδοι εφαρμογής της αρχής των ίσων αποστάσεων 

 

Παραδοσιακές Μέθοδοι (traditional methods) 

Για το προσδιορισμό των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών σύμφωνα με την 

αρχή των ίσων αποστάσεων έχει διαμορφωθεί ια σειρά μεθόδων . Τρείς από τις 

μεθόδους αυτές αναγνωρίζονται ως βασικές (standards methods) : 

1. Η μέθοδος της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής (comparable uncontrolled 

price method) 

2. Η μέθοδος της τιμής μεταπώλησης (relase price method) και 

3. Η μέθοδος του κόστους συν κέρδους (cost plus method). 

Οι μέθοδοι αυτές ονομάζονται και παραδοσιακές μέθοδοι(traditional methods) , 

κοινό τους χαρακτηριστικό είναι πως αποβλέπουν σε μεμονωμένες συναλλαγές. 

Αναλυτικότερα αναφέρονται οι τρόποι εφαρμογής των μεθόδων, οι μέθοδοι αυτές  

είναι εγκεκριμένες σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ  (O.E.C.D  

Transfer  Pricing  Guidelines): 

1) Μέθοδος της «συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής». Comparable price 

method (CUP) 

Η μέθοδος αυτή συγκρίνει την τιμή για αγαθά ή υπηρεσίες που γίνονται σε 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις  με την τιμή συναλλαγής  σε μη ελεγχόμενη εμπορική 

πράξη σε συγκρίσιμες συνθήκες. Η σύγκριση λοιπόν πρέπει να γίνεται κάτω από 

συνθήκες όπου λαμβάνονται υπ όψης οι ειδικές συνθήκες των συναλλαγών, των 

αγορών και του νομικού περιβάλλοντος που λειτουργούν τα μέρη που 

συναλλάσσονται 
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Η επιχείρηση έχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την εσωτερική σύγκριση ή την 

εξωτερική σύγκριση. Παραστατικά η ενδοομιλική τιμολόγηση με βάση τη μέθοδο της 

συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής απεικονίζεται ως εξής: 

Τιμή ενδοομιλικής τιμολόγησης =Τιμή συναλλαγής μεταξύ ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων 

 Στην εσωτερική σύγκριση η τιμή σε μια συναλλαγή μεταξύ συνδεδεμένων 

συγκρίνεται με την τιμή μιας συναλλαγής  μεταξύ  συνδεδεμένης και ανεξάρτητης 

εταιρίας. 

 

 Στην εξωτερική σύγκριση η τιμή συναλλαγής  συγκρίνεται μεταξύ δύο 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων καθορίζεται με την τιμή  συναλλαγής μεταξύ δύο 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων (Τσουρουφλής, 2010). 

2) Μέθοδος της «τιμής μεταπώλησης μείον».  Resale price method (RP) 

Η μέθοδος αυτής εφαρμόζεται καλύτερα σε πωλήσεις αγαθών παρά σε υπηρεσίες. 

Η αποδεκτή τιμή για αγορές από συνδεδεμένο μέρος καθορίζεται από την αφαίρεση 

του περιθωρίου  κέρδους από την τιμή πώλησης σε μη συνδεδεμένο μέρος  από 

συγκρίσιμη μη ελεγχόμενη συναλλαγή.  Η φόρμουλα για την μέθοδο αυτή είναι: 

Τιμή ενδοομιλικής τιμολόγησης = τιμή μεταπώλησης – περιθώριο μικτού 

κέρδους 

Θεωρητικά η μέθοδος της τιμής μεταπώλησης απαιτεί ανάλυση ανά προϊόν με 

βάση την οποία το εύλογο περιθώριο κέρδους υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε ένα 

μεμονωμένο προϊόν που μεταπωλείται. Στην πράξη ωστόσο, η μέθοδος εφαρμόζεται 

συνήθως σε συνολική βάση, κατά την οποία το περιθώριο μικτού κέρδους του 

συνδεμένου μεταπωλητή(ή ενός από τα κέντρα κόστους του συνδεδεμένου 

μεταπωλητή) συγκρίνεται με το περιθώριο κέρδους παρόμοιων ανεξάρτητων 

μεταπωλητών. Επιπροσθέτως και σε αυτή την μέθοδο  υπάρχει η δυνατότητα της 

εσωτερικής και εξωτερικής σύγκρισης (Τσουρουφλής, 2010). 

3) Μέθοδος του «κόστους συν κέρδους».  Cost plus method (CP) 

Στην μέθοδο αυτή η τιμή πώλησης καθορίζεται από την προσθήκη στο λογικό 

κόστος του μικτού περιθωρίου από μια συγκρίσιμη μη ελεγχόμενη συναλλαγή. Η 

φόρμουλα σε αυτή περίπτωση είναι: 

Τιμή ενδοομιλικής συναλλαγής= κόστος κτήσης + περιθώριο κέρδους 

Θεωρητικά η μέθοδος αυτή βασίζεται σε δύο παραδοχές : 
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a) Ότι κάθε επιχείρηση, για να μπορεί να επιβιώνει, πρέπει μακροπρόθεσμα να 

καλύπτει τα έξοδα της και να επιτυγχάνει ένα ελάχιστο κέρδος και 

b) Ότι υπάρχει μια σταθερή αναλογία ανάμεσα στο κόστος και το κέρδος 

Δεδομένου ότι η βάση κόστους για την εφαρμογή της μεθόδου του κόστους συν 

κέρδους πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα κόστη παραγωγής που επιβαρύνουν την 

επιχείρηση, ο υπολογισμός πρέπει να βασιστεί σε πλήρη κοστολόγηση. Ωστόσο, σε 

ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η μεταβλητή ή άμεση 

κοστολόγηση, π.χ. όταν τα προϊόντα δεν είναι δυνατόν να πωληθούν σε υψηλότερη 

τιμή στη αλλοδαπή αγορά ( Τσουρουφλής, 2010). 

Μη παραδοσιακές μέθοδοι (transactional profit methods) 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι τρεις αποκαλούμενες παραδοσιακές μέθοδοι δεν 

οδηγούν σε ικανοποιητικά αποτελέσματα ή δεν είναι εφαρμόσιμες. Στις περιπτώσεις 

αυτές προτείνεται η χρήση εναλλακτικών μεθόδων, οι οποίες προσανατολίζονται στο 

κέρδος των συναλλασσόμενων επιχειρήσεων. Οι μέθοδοι αυτές διακρίνονται ανάλογα 

με το αν αναφέρονται στο κέρδος συγκεκριμένων συναλλαγών(traditional profit 

methods) ή στο συνολικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων (global profit methods) 

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ, μεταξύ των μη 

παραδοσιακών μεθόδων μόνο οι μέθοδοι που αναφέρονται στο κέρδος 

συγκεκριμένων συναλλαγών είναι συμβατές με την αρχή των ίσων αποστάσεων. 

Ωστόσο συμβατές θεωρούνται λιγότερο αξιόπιστες από τις παραδοσιακές μεθόδους, 

γι αυτό το λόγο μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο επικουρικά, εφόσον οι 

παραδοσιακές μέθοδοι κρίνονται ακατάλληλες. Παρόλο αυτά οι ΗΠΑ αποδέχονται 

τις μεθόδους που αποβλέπουν στο συνολικό κέρδος (global profit methods), χωρίς να 

τοποθετούνται ιεραρχικά έναντι των υπολοίπων μεθόδων, με την μέθοδο σύγκρισης 

του κέρδους ( comparable profit method) να συγκαταλέγεται στις βασικές 

μεθόδους(standard methods), βάση της νομοθεσίας τους (Τσουρουφλής, 2010). 

Μέθοδοι του κέρδους συναλλαγής 

1)Μέθοδος επιμερισμού του κέρδους – Profit split Method (PSM) 

Με βάση τη μέθοδο του επιμερισμού του κέρδους της συναλλαγής (profit split 

method,συντομογραφικά PSM) το καθαρό κέρδος ( ή η ζημία) που προκύπτει από μια 

ενδοομιλική συναλλαγή κατανέμεται μεταξύ των συμβαλλόμενων επιχειρήσεων με τη 

συνεισφορά τους στη συναλλαγή. 

Η μέθοδος του επιμερισμού του κέρδους είναι χρήσιμη σε συναλλαγές που 

χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη διάδραση ανάμεσα στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις. 
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Τέτοιες περιπτώσεις υφίστανται, όταν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη προσθέτουν 

σημαντική αξία στο τελικό προϊόν ή υπηρεσία καθώς και όταν χρησιμοποιούν άυλα 

περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας. Επίσης η μέθοδος αυτή ενδείκνυται σε 

περιπτώσεις που οι παραδοσιακές μέθοδοι είναι δύσκολο να εφαρμοστούν λόγω 

έλλειψης συγκριτικών στοιχείων (Τσουρουφλής, 2010). 

2)Μέθοδος του καθαρού κέρδους συναλλαγής Transactional Net Margin 

Method (TNMM) 

Με βάση τη μέθοδο του καθαρού κέρδους συναλλαγής(transactional net margin 

method ) θεωρείται ότι η τιμή μια ενδοομιλικής συναλλαγής είναι σύμφωνη με την 

αρχή των ίσων αποστάσεων, όταν το περιθώριο κέρδους από αυτή τη συναλλαγή 

αντιστοιχεί στο περιθώριο το οποίο επιτυγχάνουν ανεξάρτητες επιχειρήσεις υπό 

παρόμοιες συνθήκες. 

Παράδειγμα : H επιχείρηση Α επιθυμεί να προσδιορίσει την τιμά για μια 

παράδοση προϊόντων, τα οποία προμηθεύτηκε από τη συνδεδεμένη επιχείρηση Β. Η 

συνήθης τιμή μεταπώλησης από την επιχείρηση Α σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις είναι 

125 και σε παρόμοιες συναλλαγές η Α επιτυγχάνει περιθώριο κέρδους 4%. Οι 

δαπάνες της επιχείρησης Α για τη συγκεκριμένη συναλλαγή είναι 20. Κατά συνέπεια, 

η τιμή της ενδοομιλικής πώλησης υπολογίζεται ως εξής: 

Τιμή μεταπώλησης                                                125 

Μείον Καθαρό κέρδος (125 x περιθώριο 4%)        - 5 

Μείον Έξοδα συναλλαγής                                      -20 
 

                                                      
 

 

Κατά την εφαρμογή της μεθόδου του καθαρού κέρδους συναλλαγής δεν 

συγκρίνονται περιθώρια μικτού κέρδους αλλά περιθώρια καθαρού κέρδους σε 

συνάρτηση προς ορισμένο οικονομικό μέγεθος(πχ τον κύκλο εργασιών).Σημειώνεται 

επίσης ότι επειδή η μέθοδος αυτή αναφέρεται στη συναλλαγή, δεν συγκρίνεται το 

περιθώριο καθαρού κέρδους της επιχείρησης αλλά το περιθώριο καθαρού κέρδους 

συγκεκριμένων συναλλαγών ή ομάδας συναλλαγών (Τσουρουφλής, 2010). 

Μέθοδοι του Συνολικού Κέρδους 

1)Μέθοδος της σύγκρισης του κέρδους (comparable profit method) 

Για την εφαρμογή της μεθόδου της σύγκρισης του κέρδους (comparable profit 

method) αναζητούνται αρχικά συγκεκριμένοι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας(π.χ. ο 
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δείκτης αποδοτικότητας απασχολούμενου κεφαλαίου, ο δείκτης καθαρού κέρδους, ο 

δείκτης μικτού κέρδους κλπ) συγκρίσιμων ανεξάρτητων επιχειρήσεων(εξωτερική 

σύγκριση). Κατάλληλες από την άποψη της συγκρισιμότητας θεωρούνται οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ίδιο κλάδο της αγοράς. Στη συνέχεια οι 

δείκτες αυτοί εφαρμόζονται στην επιχείρηση που διενήργησε την υπό εξέταση 

ενδοομιλική συναλλαγή. Εφόσον τα πραγματικά αποτελέσματα της εταιρίας αυτής 

συμφωνούν με τους παραπάνω αριθμοδείκτες, τότε οι τιμές ενδοομιλικών 

συναλλαγών θεωρούνται εύλογες. Σε αντίθετη περίπτωση, αναπροσαρμόζονται μέχρι 

τα αποτελέσματα της εταιρίας να ανταποκρίνονται στους αριθμοδείκτες των 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων (Τσουρουφλής, 2010). 

2)Μέθοδος συνολικού επιμερισμού βάσει μαθηματικού τύπου(Global 

formulary opportunity method) 

Η μέθοδος του συνολικού καταμερισμού βάση μαθηματικού τύπου(Global 

formulary opportunity method) στην ουσία παραβλέπει την νομική αυτοτέλεια των 

μελών ενός ομίλου. Με τη μέθοδο αυτή το συνολικό εισόδημα του ομίλου 

κατανέμεται μεταξύ των μελών του με βάση έναν προκαθορισμένο μαθηματικό τύπο, 

ο οποίος λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένους παράγοντες, όπως τα πάγια, οι δαπάνες 

μισθοδοσίας ή ο κύκλος εργασιών των επιμέρους επιχειρήσεων.   

Η μέθοδος του συνολικού καταμερισμού βάσει μαθηματικού τύπου θεωρείται 

κατά κανόνα μη συμβατή με την αρχή των ίσων αποστάσεων. Γι’ αυτό το λόγο ο 

ΟΟΣΑ δεν κάνει δεκτή της εφαρμογή της. Ωστόσο σε ορισμένες χώρες με 

ομοσπονδιακή κρατική δομή χρησιμοποιείται η μέθοδος αυτή για την κατανομή των 

φορολογικών εσόδων από τα κέρδη εθνικών ομίλων μεταξύ των ομοσπονδιακών 

πολιτειακών υποδιαιρέσεων στις οποίες εδρεύουν οι θυγατρικές του ομίλου
9
.  

3.6.4 Η επιλογή Μεθόδου 

Για τον προσδιορισμό των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών σύμφωνα με την αρχή 

των ίσων αποστάσεων τίθενται συνήθως περισσότερες μέθοδοι στη διάθεση του 

φορολογούμενου. Η ελευθερία επιλογής της μεθόδου βασίζεται στη διαπίστωση ότι 

ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες και 

διαφορετικές δυνατότητες εξεύρεσης στοιχείων. Από αυτή την άποψη αποφασιστικός 

παράγοντας για την τελική επιλογή δεν είναι η θεωρητική καταλληλότητα αλλά η 

ευχέρεια και η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής μιας μεθόδου. 

                                                           
9
 (Τσουρουφλής, 2010)                                      
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Για παράδειγμα, εάν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τις τιμές συγκρίσιμων 

συναλλαγών στην αγορά, τότε η ασφαλέστερη λύση είναι η εφαρμογή της μεθόδου 

της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής. Σε μια τέτοια περίπτωση, η ίδια η πρακτική 

οδηγεί στο να δοθεί προτεραιότητα σε αυτή τη μέθοδο έναντι των μεθόδων της τιμής 

μεταπώλησης και του κόστους συν κέρδους. Εάν όμως υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή 

συγκριτικά στοιχεία για τις τιμές της αγοράς, τότε η καταφυγή σε άλλες μεθόδους 

αποτελεί μονόδρομο. 

Έτσι, λοιπόν ο ΟΟΣΑ δίδει καταρχήν το προβάδισμα στις λεγόμενες 

παραδοσιακές μεθόδους της συναλλαγής. Μεταξύ αυτών θεωρεί προτιμώμενη τη 

μέθοδο της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής, ενώ δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στις 

μεθόδους της τιμής μεταπώλησης και του κόστους συν κέρδος. Μόνο επικουρικά 

μπορεί να εξεταστεί η διαδικασία εφαρμογής των μεθόδων του κέρδους της 

συναλλαγής, από τις οποίες η μέθοδος του επιμερισμού κέρδους χαρακτηρίζεται το 

τελευταίο καταφύγιο. Η εφαρμογή των μεθόδων του συνολικού κέρδους αποκλείεται 

κατηγορηματικά. Κατά συνέπεια. Με βάση τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ 

καθιερώνεται η ακόλουθη σειρά προτεραιότητας μεταξύ των μεθόδων : 

1. Μέθοδος της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής 

2. Μέθοδος της τιμής μεταπώλησης ή του κόστους συν κέρδος 

3. Μέθοδος του καθαρού κέρδους συναλλαγής 

4. Μέθοδος του επιμερισμού κέρδους 

Αντίθετα  νομοθεσία των ΗΠΑ, δεν προβλέπει μια σειρά προτεραιότητας ανάμεσα 

στις μεθόδους, αλλά θεσπίζει τον επονομαζόμενο «κανόνα της καλύτερης 

μεθόδου»(best method rule),σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να εφαρμόζεται εκείνη η 

μέθοδος που σε σχέση με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης οδηγεί στα πιο 

ακριβή αποτελέσματα ( Τσουρουφλής, 2010). 
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3.6.5 Εύρος Αποδεκτών τιμών 

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις η εφαρμογή της αρχής των ίσων αποστάσεων μπορεί να 

οδηγήσει σε ένα μοναδικό αποτέλεσμα(τιμή ή περιθώριο κέρδους).Αυτό μπορεί να 

συμβεί εάν, π.χ., ένα προϊόν ή μια υπηρεσία προσφέρονται στην αγορά σε ενιαία τιμή. 

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ωστόσο, από την εφαρμογή της καταλληλότερης 

μεθόδου προκύπτει ένα σύνολο διαφορετικών τιμών, οι οποίες είναι εξίσου συμβατές 

με την αρχή των ίσων αποστάσεων.  

Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην αγορά παρουσιάζουν πολλές διαφορές μεταξύ τους, έχουν 

διαφορετικούς στόχους, ακολουθούν διαφορετική στρατηγική και οι συνθήκες υπό τις 

οποίες διενεργούνται οι συναλλαγές μεταβάλλονται διαρκώς. Κατά συνέπεια, είναι 

δύσκολο, ακόμη και με τις πλέον ακριβείς διορθώσεις, να ανευρεθούν απολύτως 

συγκρίσιμα στοιχεία. Γι αυτό το λόγο, άλλωστε, η εφαρμογή της αρχής των ίσων 

αποστάσεων ενέχει πολλά στοιχεία υποκειμενικής κρίσης με αποτέλεσμα να παράγει 

μόνο μια προσέγγιση των συνθηκών που θα επικρατούσαν σε παρόμοιες συναλλαγές 

μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Υπό αυτή την έννοια, δε πρέπει να εκλαμβάνουμε 

τις τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών που είναι σύμφωνες με την αρχή των ίσων 

αποστάσεων ως μοναδικές, συγκεκριμένες τιμές αλλά μάλλον ως ένα εύρος 

αποδεκτών τιμών. 

Από τη στιγμή που προσδιορίζεται ένα εύρος τιμών με βάση την εφαρμογή της 

αρχής των ίσων αποστάσεων γεννάται το ζήτημα, εάν όλες οι τιμές που συνθέτουν 

αυτό το εύρος είναι εξίσου αξιόπιστες. Κάτι τέτοιο ισχύει μόνο εφόσον όλα τα 

συγκριτικά στοιχεία είναι πλήρη και αξιόπιστα. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να 

διασφαλιστεί η πληρότητα και η αξιοπιστίας αυτών των στοιχείων, προκύπτει η 

ανάγκη για περιορισμό του εύρους τιμών. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που τα 

στοιχεία είναι μεν πλήρη και αξιόπιστα, ωστόσο η συγκρισιμότητα τους δεν είναι 

υψηλή. Κατά συνέπεια, ο περιορισμός του εύρος των τιμών αποσκοπεί στο να 

αποκλειστούν τιμές που προέκυψαν υπό αποκλίνουσες συνθήκες και να ελαττωθεί ο 

κίνδυνος σφάλματος. 

Για τον περιορισμό του εύρους των τιμών χρησιμοποιείται μια ποικιλία 

μηχανισμών από τις φορολογικές αρχές των διαφόρων κρατών. Για παράδειγμα  το 

εύρος των τιμών που υπολογίστηκε με τη βοήθεια μιας μεθόδου προσδιορισμού των 
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τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών μπορεί να συγκριθεί με το εύρος των τιμών που 

προκύπτει από την εφαρμογή της άλλης μεθόδου. 

Ένας άλλος τρόπος είναι η αναπροσαρμογή του εύρους με κριτήριο τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των υπό κρίση συναλλαγών. Παραδείγματος χάριν μπορούν να 

αποκλειστούν οι ανώτερες τιμές του εύρους με το σκεπτικό ότι η συγκεκριμένη 

επιχείρηση κατά τη διενέργεια της συναλλαγής βρισκόταν σε πλεονεκτική 

διαπραγματευτική θέση, η οποία της επέτρεπε να επιβάλλει σε υψηλότερες τιμές. 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν η χρήση των παραπάνω μεθόδων, μπορεί να 

γίνει η αναπροσαρμογή του εύρους των τιμών με βάση στατιστικές μεθόδους. Μια 

πρακτική που εφαρμόστηκε αρχικά στις ΗΠΑ και γνωρίζει πλέον μεγάλη διάδοση 

παγκοσμίως είναι η περικοπή του εύρους στο ενδιάμεσο 50% των τιμών. Με άλλα 

λόγια, το εύρος περιορίζεται μέσω του αποκλεισμού του 25% των μικρότερων και 

του 25% των υψηλότερων τιμών υποδιαιρείται σε τέσσερα τεταρτημόρια (quartiles), 

από τα οποία, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αγνοούνται το 1
ο
 και 

4
ο
 . Δηλαδή το περιορισμένο εύρος των τιμών δεν προβλέπεται από τις 

Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ, η πρακτική αυτή έχει υιοθετηθεί από πολλά 

κράτη όπως η Γερμανία, Η Κολομβία, η Κορέα, η Ν Αφρική, η Ταϊβάν και πρόσφατα 

η Ελλάδα. Ανάλογα με τη νομοθεσία της κάθε χώρας, ο περιορισμός αυτός μπορεί να 

εφαρμόζεται πάντοτε ή μόνο υπό ορισμένες  προϋποθέσεις. 

Εντός του παραπάνω εύρους κάθε τιμή ενδοομιλικής συναλλαγής μπορεί να 

θεωρηθεί αποδεκτή ως σύμφωνη με την αρχή των ίσων αποστάσεων. Σε περίπτωση 

που κείται εκτός του εύρους, οι φορολογικές αρχές έχουν τη δυνατότητα διόρθωσης. 

Ωστόσο, σε τέτοιες περιπτώσεις γεννάται το ζήτημα σε ποιο σημείο εντός του εύρους 

θα πρέπει να τοποθετήσουν τη διορθωμένη τιμή. Στις χώρες που χρησιμοποιούν 

στατιστικές μεθόδους, το ύψος της διορθωμένης τιμής ορίζεται συνήθως με όρους 

στατιστικής ως η διάμεσος (median) του εύρους των τιμών (Τσουρουφλής, 2010). 
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3.7  Το Νομικό πλαίσιο της Ενδοομιλικής Τιμολόγησης 
 

3.7.1 Διεθνές φορολογικό δίκαιο 

 

Η τιμολόγηση των ενδοομιλικών συναλλαγών αποτελεί πρωτίστως ζήτημα 

διασυνοριακού χαρακτήρα. Γι’ αυτό το λόγο εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο μιας 

σειράς διατάξεων του δικαίου των διμερών συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής 

φορολογίας (στο εξής φορολογικών συμβάσεων), κυρίως των διατάξεων που 

αντιστοιχούν στα άρθρα 9 και 25 της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ. Επιπλέον 

ιδιαίτερη επιρροή στο δίκαιο της ενδοομιλικής τιμολόγησης ασκούν οι 

Κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες δεν έχουν από τυπικής άποψης ισχύ νόμου, 

ωστόσο αναπτύσσουν εμμέσως ρυθμιστική ισχύ στο μέτρο που το άρθρο 26 παρ.10 

του Ν 3728/2008 και το άρθρο 39
 
Α του Ν 2238/1994 παραπέμπουν σε αυτές για την 

εφαρμογή τους. 

Σημειώνεται ότι κανονιστική ισχύ δεν έχει αυτή καθαυτή η Πρότυπη Σύμβαση του 

ΟΟΣΑ αλλά οι φορολογικές συμβάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του 

Συντάγματος. Γι’ αυτό το λόγο, όταν στην προκείμενη μελέτη γίνεται αναφορά στις 

διατάξεις της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ, ακόμη και αν αυτό δεν μνημονεύεται 

ρητώς για λόγους λεκτικής οικονομίας, εννοούνται οι διατάξεις των ισχυουσών 

φορολογικών συμβάσεων της Ελλάδας, στο μέτρο που ακολουθούν τη διατύπωση της 

Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ (Τσουρουφλής, 2010).                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                               

Άρθρο 9 της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ 

 

Οι διατάξεις των διμερών συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, οι 

οποίες ακολουθούν το άρθρο 9 ΠΣ-ΟΟΣΑ, επιτρέπουν τη διόρθωση των κερδών μια 

επιχείρησης σε περίπτωση παράβασης της αρχής των ίσως αποστάσεων. Επιβάλλουν, 

όμως, σε αυτή την περίπτωση να διενεργηθεί μια αντίστοιχη αναπροσαρμογή των 

κερδών της συνδεδεμένης επιχείρησης στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος, ώστε να 

αποφευχθεί η (οικονομική) διπλή φορολογία. Εφόσον απαιτείται, η αναπροσαρμογή 

αυτή διενεργείται ύστερα από συνεννόηση μεταξύ των αρμοδίων αρχών των 

συμβαλλομένων κρατών (Τσουρουφλής, 2010).                                                                              
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3.7.2 Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ 

 

Το άρθρο 9 της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ για τη διόρθωση των κερδών των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων καθώς και ο συνοδευτικός Σχολιασμός του ΟΟΣΑ δεν 

μπορούσαν εκ της φύσεως τους να περιέχουν εξαντλητική ανάλυση της αρχής των 

ίσων και της εφαρμογής της. Γι’ αυτό το λόγο ο ΟΟΣΑ ανέλαβε την προσπάθεια να 

εκπονήσει μια ιδιαίτερη μελέτη με επεξηγήσεις και οδηγίες για την τιμολόγηση των 

ενδοομιλικών συναλλαγών. 

Συγκεκριμένα το 1979 η Επιτροπή Δημοσιονομικών Υποθέσεων(Committee on 

Fiscal Affairs) του ΟΟΣΑ εξέδωσε μια έκθεση με τίτλο “Transfer Pricing and 

Multinational Enterprises”. Στη συνέχεια η ίδια επιτροπή εξέδωσε άλλες τρεις 

εκθέσεις που πραγματεύονταν ζητήματα της ενδοομιλικής τιμολόγησης: το 1984 με 

τίτλο Transfer Pricing and Multinational Enterprises-Three Taxation Issues”, το 1987 

μια έκθεση με τίτλο “Tax Aspects of Transfer Pricing within Multinational 

Enterprises: The United States Proposed Regulations”. Στις 13.07.1995 εκδόθηκαν οι 

Κατευθυντήριες Οδηγίες στη μορφή που ισχύει και σήμερα με τίτλο « Transfer 

Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations». Στην 

ουσία οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του 1995 αποτελούν μια συγκέντρωση και 

επεξεργασία των παλαιότερων εκθέσεων του ΟΟΣΑ. Βέβαια, έκτοτε οι 

Κατευθυντήριες Οδηγίες υπόκεινται σε συνεχή επεξεργασία και ενημέρωση. Προς το 

παρόν η Επιτροπή Δημοσιονομικών Υποθέσεων μελετά την προσθήκη κεφαλαίων για 

ζητήματα ενδοομιλικής τιμολόγησης σε σχέση με τις μόνιμες εγκαταστάσεις και την 

υποκεφαλαιοδότηση (thin capitalization). 

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ έχουν εκδοθεί στην αγγλική και γαλλική 

γλώσσα, ωστόσο η απόφαση του Συμβουλίου που εγκρίνει τη δημοσίευση τους 

προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να τις μεταφράσουν στην εθνική τους γλώσσα. 

Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά. 

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες καλύπτονται από δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας που ανήκουν στον ΟΟΣΑ. Γι’ αυτό το λόγο δεν έχουν δημοσιευθεί σε 

κανένα από τα νομικά περιοδικά ή σε άλλες εκδόσεις πέραν αυτής του ΟΟΣΑ. 

Επίσης διατίθενται και από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΟΣΑ σε ηλεκτρονική μορφή
10

  

 

                                                           
10

 (Τσουρουφλής,2010) 
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Νομική Ισχύς των Κατευθυντήριων Οδηγιών του ΟΟΣΑ 

 

Από τεχνικής απόψεως, οι Κατευθυντήριες Οδηγίες αποτελούν μια έκθεση που 

εγκρίθηκε από την Επιτροπή Δημοσιονομικών Υποθέσεων του ΟΟΣΑ στις 

27.06.1995 και από το Συμβούλιο του ΟΟΣΑ στις 13.07.1995. Ταυτόχρονα ο ΟΟΣΑ 

με την από 13.07.1995 Σύσταση που απηύθυνε στα κράτη μέλη του συνέστησε σε 

αυτά τη χρήση των Κατευθυντήριων Οδηγιών. 

Η έκδοση Συστάσεως από το Συμβούλιο του ΟΟΣΑ προβλέπεται από το άρθρο 5 

της Συνθήκης Ίδρυσης του ΟΟΣΑ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.Δ. 

4190/1961. Σύμφωνα με το άρθρο 18 των Κανόνων Διαδικασίας του ΟΟΣΑ(Rules of 

Procedure),οι Συστάσεις υποβάλλονται στα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ για εξέταση 

ούτως ώστε αυτά, εφόσον θεωρούν κάτι τέτοιο ενδεδειγμένο, να τις ενσωματώσουν 

στο εσωτερικό τους δίκαιο. Κατά συνέπεια, οι Κατευθυντήριες Οδηγίες δεν είναι 

νομικά δεσμευτικές, όμως στην πράξη απολαύουν ιδιαίτερα υψηλού κύρους με 

συνέπεια να δημιουργείται η προσδοκία ότι θα λαμβάνονται υπόψη τόσο από το 

νομοθέτη κατά τη λήψη μέτρων που αφορούν ενδοομιλική τιμολόγηση όσο και από 

τις φορολογικές διοικήσεις κατά την ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών 

διατάξεων. 

Γι αυτό το λόγο πολλές χώρες στο πλαίσιο της εσωτερικής νομοθεσίας τους είτε 

ενσωματώνουν ρητώς τις Κατευθυντήριες Οδηγίες στο εθνικό δίκαιο είτε 

παραπέμπουν απευθείας σε αυτές. Σε κάθε περίπτωση, οι Κατευθυντήριες Οδηγίες 

θεωρούνται αδιαφιλονίκητη αυθεντία στον τομέα της ενδοομιλικής τιμολόγησης τόσο 

από τη σκοπιά των πολυεθνικών επιχειρήσεων όσο και από της σκοπιά των 

φορολογικών αρχών, ακόμη και σε χώρες που δεν τις έχουν ενσωματώσει επισήμως 

στην εθνική νομοθεσίας τους. Μάλιστα, η επιρροή των Κατευθυντήριων Οδηγιών δεν 

περιορίζεται μόνο μεταξύ των κρατών μελών του ΟΟΣΑ, αλλά εκτείνεται σε τρίτες 

χώρες. 

Όσον αφορά την ελληνική έννομη τάξη, οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ 

δεν έχουν κατεξοχήν δεσμευτική νομική ισχύ. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει αναλάβει 

πολιτική δέσμευση για την εφαρμογή τους, η οποία απορρέει από τη συμμετοχή της 

στον ΟΟΣΑ. Επιπλέον, τόσο το άρθρο 39 του Ν. 2238/1994 όσο και το άρθρο 26 του 

Ν3728/2008 αναφέρονται ρητώς στις Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ σε σχέση 

με τις μεθόδους προσδιορισμού των τιμών των ενδοομιλικών  συναλλαγών. 

Επομένως, οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ μπορούν να χρησιμεύσουν ως 
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ερμηνευτικό βοήθημα κατά την ερμηνεία των διατάξεων που αφορούν την 

ενδοομιλική τιμολόγηση, δεδομένου ότι μνημονεύονται ρητώς στην εισηγητική 

έκθεση των άρθρων 39 και 39Α του Ν 2283/1998 και του άρθρου 26 του 

Ν3728/2008. Άρα απηχούν το σκοπό του νόμου ( ratio legis) και τη θέληση του 

ιστορικού νομοθέτη (Τσουρουφλής, 2010). 

 

Δομή των Κατευθυντηρίων Οδηγιών του ΟΟΣΑ 

Τέλος όσον αφορά τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ παρακάτω αποδίδεται 

λεπτομερώς  η δομής τους και η επικέντρωση των κεφαλαίων στα οποία πρέπει να 

συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις και να είναι σύννομες. 

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ αποτελούνται από έναν πρόλογο, 

γλωσσάριο, 8 κεφάλαια και ένα παράρτημα. Ο πρόλογος περιέχει μια σύντομη 

ιστορική αναδρομή και στη συνέχεια απευθύνει στα κράτη μέλη την παρότρυνση να 

ακολουθούσουν τις Κατευθυντήριες Οδηγίες. Τα κεφάλαια των ΚατΟΟΣΑ 

ακολουθούνται ως εξής: 

Κεφάλαιο I: Η αρχή των ίσων αποστάσεων 

Κεφάλαιο II: Παραδοσιακές μέθοδοι 

Κεφάλαιο III: Άλλες μέθοδοι 

Κεφάλαιο IV: Διοικητικές μέθοδοι για την αποφυγή και επίλυση διαφορών από 

την ενδοομιλική τιμολόγηση 

Κεφάλαιο V : Τεκμηρίωση 

Κεφάλαιο VI: Άυλα αγαθά 

Κεφάλαιο VII: Ενδοομιλικές υπηρεσίες 

Κεφάλαιο VIII: Συμφωνίες κατανομής κόστους 

Η αρχική έκδοση των ΚατΟΟΣΑ περιλάμβανε μόνο τα κεφάλαια I-IV. Τα 

κεφάλαια V-VII προστέθηκαν το 1996, ενώ το κεφάλαιο VIII το 1997 (Τσουρουφλής, 

2010).  

 

3.7.3. Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο 

 

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έγινε από πολύ νωρίς κατανοητό η 

διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

για την εγκαθίδρυση και λειτουργία της ενιαίας κοινής αγοράς. Ενόψει αυτού δόθηκε 

ιδιαίτερη προσοχή στην αποτροπή στρεβλώσεων στις συναλλαγές μεταξύ 
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συνδεδεμένων επιχειρήσεων διαφορετικών κρατών μελών. Λαμβάνοντας υπόψη τις 

ατέλειες των διατάξεων των φορολογικών συμβάσεων και την έλλειψη μιας 

διαδικασίας για την αποτελεσματική επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν από τη 

διόρθωση των ενδοομιλικών τιμολογήσεων, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να αναλάβει αυτόνομη δράση σε αυτόν τον τομέα. Γι’ 

αυτό το λόγο υπεγράφη στις 23.07.1990 η Σύμβαση για την εξάλειψη της διπλής 

φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων 

(Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας) ως τρίτο μέρος του αποκαλούμενου πακέτο τριών 

μέτρων, το οποίο συμπεριλάμβανε την Οδηγία Συγχωνεύσεων και την Οδηγία 

Μητρικών – Θυγατρικών.  

Στις 23.04.2004 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για έναν Κώδικα Δεοντολογίας για 

την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης Διαιτησίας. Ο Κώδικας αυτός 

υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο στις 20.06.2006. 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας επιδιώκει την αποτελεσματικότερη και ενιαία εφαρμογή 

της Σύμβασης Διαιτησίας από όλα τα κράτη μέλη, θεσπίζοντας κοινούς κανόνες για 

τα ακόλουθα ζητήματα : 

 Τη χρονική αφετηρία της τριετούς προθεσμίας εντός της οποίας μια 

επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί την εφαρμογή της διαδικασίας της Σύμβασης. 

 

 Τη χρονική αφετηρία της διετούς προθεσμίας  εντός της οποίας οι αρμόδιες 

αρχές των εμπλεκόμενων κρατών μελών οφείλουν να επιδιώξουν μια συμφωνία για 

την εξάλειψη της διπλής φορολογίας την οποία αφορά η ένσταση. 

 Τους πρακτικούς κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται κατά το στάδιο του 

αμοιβαίου διακανονισμού (π.χ. για τη διεξαγωγή της διαδικασίας, τη διαφάνεια, τη 

συμμετοχή των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων). 

 

 Τους πρακτικούς κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται κατά το στάδιο της 

διαιτητικής διαδικασίας (πχ για τη σύσταση και λειτουργία της συμβουλευτικής 

επιτροπής). 

Επιπλέον ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνει στα κράτη μέλη μια σύσταση για 

την αναστολή της είσπραξης του φόρου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της 

Σύμβασης με τους ίδιους όρους που ισχύουν για την αναστολή εκτέλεσης βάσει 

εσωτερικής νομοθεσίας τους. 
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Στις 14.09.2009 η Επιτροπή υπέβαλε νέα πρόταση για την αναθεώρηση του 

Κώδικα Δεοντολογίας, η οποία έγινε δεκτή από το Συμβούλιο στις 22.12.2009. Ο 

Αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας, ο οποίος στην ουσία περιέχει τις συστάσεις 

του Κοινού Φόρουμ της Ε.Ε. για την ενδοομιλική τιμολόγηση, αφορά τα ακόλουθα 

ζητήματα : 

 Την έννοια των «σοβαρών κυρώσεων» (serious penalties) του άρθρου 8 παρ.1 

της Σύμβασης Διαιτησίας. 

 

 Το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης (περιπτώσεις τριγωνικών ενδοομιλικών 

συναλλαγών και υποκεφαλαιοδότησης). 

 

 Τις φορολογικές προσαυξήσεις που επιβάλλονται από τα συμβαλλόμενα 

κράτη κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της διαδικασίας Σύμβασης. 

 

 Τους διαδικαστικούς κανόνες σχετικά με την προθεσμία για τη σύσταση της 

συμβουλευτικής επιτροπής και τα κριτήρια για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των 

μελών της. 

 

 Το χρονικό σημείο έναρξης της διαδικασίας της Σύμβασης. 

 

 Την αλληλεπίδραση , μεταξύ της διαδικασίας της Σύμβασης και της εθνικής 

δικαστικής διαδικασίας (Τσουρουφλής, 2010). 

 

3.7.4 Η Ελληνική Νομοθεσία των Ενδοομιλικών Συναλλαγών 

 

Το νομικό πλαίσιο της ενδοομιλικής τιμολόγησης στην Ελλάδα συντίθεται από μια 

σειρά διατάξεων που δεν είναι μόνο φορολογικής προέλευσης. Συγκεκριμένα, το 

άρθρο 39 του Κώδικα Φορολογίας εισοδήματος (Ν 2238/1994) προβλέπει τη 

διόρθωση των κερδών των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Η τεκμηρίωση των τιμών 

ενδοομιλικών συναλλαγών εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο τόσο φορολογικών(άρθρο 

39
 
Α του Ν2238/1994) όσο και αγοραστικών διατάξεων (άρθρο 26 του Ν3728/2008). 

Τέλος, ειδικότερες διατάξεις διέπουν το φορολογικό καθεστώς των επιχειρήσεων του 
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ΑΝ 89/1967, οι οποίες φορολογούνται με βάση τους κανόνες της ενδοομιλικής 

τιμολόγησης και έχουν αυτοτελής υποχρέωση τεκμηρίωσης. 

Άρθρο 39 του Ν 2238/1994  

Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος δεν περιέχει καμία διάταξη η οποία να 

επιβάλλει άμεσα και χωρίς περιορισμούς την τήρηση της αρχής των ίσων 

αποστάσεων. Μόνο έμμεσα συνάγεται μια τέτοια υποχρέωση από τις διατάξεις του 

άρθρου 39 του Ν 2238/1994, το οποίο προβλέπει κυρώσεις σε περίπτωση που οι 

συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων πραγματοποιούνται με 

«οικονομικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα είχαν συμφωνηθεί μεταξύ 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων» υπό την προϋπόθεση της απώλειας φορολογικών εσόδων 

για το ελληνικό δημόσιο. 

Σε γενικές γραμμές, το άρθρο 39 του Ν 2238/1994 προβλέπει τη δυνατότητα 

διόρθωσης των κερδών των συνδεδεμένων επιχειρήσεων καθώς και την επιβολή 

κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης της αρχής των ίσων αποστάσεων που είχε ως 

αποτέλεσμα τη φοροδιαφυγή σε βάρος του ελληνικού δημοσίου. 

Ακόμη η θέσπιση της υποχρέωσης τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών 

με το άρθρο 26 του Ν3728/2008 κατέστησε επιτακτική την ανάγκη εκσυγχρονισμού 

των ρυθμίσεων για την υπερτιμολόγηση και υποτιμολόγηση. Γι’ αυτό το λόγο το 

άρθρο 39 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν 3775/2009 (ΦΕΚ Α 

122/21.07.2009), το οποίο απάλειψε τον τίτλο «υπερτιμολογήσεις και 

υποτιμολογήσεις», και ύστερα από τη συμπλήρωση του με την παρ. 13 παρ. α’ του 

άρθρου 11 του Ν 3842/2010 εφαρμόζεται για εισοδήματα ή δαπάνες που 

πραγματοποιούνται σε διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες η υποχρέωση 

υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος γεννάται από την 1.1.2011 και ύστερα
11

. 

 

Πεδίο Εφαρμογής  

Στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 υπάγονται, σύμφωνα με τη γραμμική 

διατύπωση του, ημεδαπές επιχειρήσεις οι οποίες συνδέονται με ημεδαπές ή 

αλλοδαπές επιχειρήσεις. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 10 του Ν 2238/1994, 

υπάγονται και τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 παρ. 1 του Ν 2238/1994 καθώς 

και οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που αποκτούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. 

 

                                                           
11

 (Τσουρουφλής, 2010) 



74 
 

Νομική Μορφή 

Όπως προκύπτει από τη χρήση του όρου «επιχείρηση», ο νομοθέτης δεν ήθελε να 

θέσει περιορισμούς ως προς τη νομική μορφή. Επομένως κρίσιμο στοιχείο για την 

υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 είναι η άσκηση επιχείρησης. 

Από την άποψη αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι στην έννοια της «επιχείρησης» 

εμπίπτουν οι ακόλουθες κατηγορίες φορολογουμένων: 

 Οι ατομικές επιχειρήσεις 

 Οι προσωπικές εταιρίες (ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες) 

 Οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα 

 Οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες 

 Οι συμμετοχικές ή αφανείς ή εταιρίες 

 Οι κοινοπραξίες της παρ.2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 

Ρητώς υπάγονται επίσης στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39, σύμφωνα με το 

άρθρο 105 παρ. 10 σε συνδυασμό με το άρθρο 101 παρ. 1 του Ν 2238/1994, οι 

ακόλουθες νομικές μορφές επιχειρήσεων: 

Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες 

Οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξαρτήτως του αν αποτελούν ή όχι ίδια νομικά 

πρόσωπα 

Οι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους 

Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας καθώς 

και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση 

οικονομικών ωφελημάτων 

Οι ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης 

Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οργανισμοί που αποκτούν μόνιμη εγκατάσταση στην 

Ελλάδα  

Αντίθετα το άρθρο 39 δεν περιλαμβάνει 

Φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες 

Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

δημοσίου ιδιωτικού δικαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους ιδρύματα 

(άρθρο 101 παρ. 2 του Ν2238/1994), (Τσουρουφλής 2010). 

 

 



75 
 

Αντικείμενο πεδίο εφαρμογής 

Στο αντικείμενο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 του Ν 2238/1994 εμπίπτουν 

ενδοομιλικές συναλλαγές στις οποίες στοιχειοθετείται παράβαση της αρχής των ίσων 

αποστάσεων που είχες ως συνέπεια να μην πραγματοποιηθούν φορολογητέα κέρδη 

στην Ελλάδα. 

Μορφή Συναλλαγών  

Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων που αφορούν : 

a. Συμβάσεις πώλησης αγαθών 

b. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 

c. Συμβάσεις παραχώρησης χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας 

Οι Έννομες Συνέπειες του άρθρου 39 του Ν2238/1994 

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής, στο υποκείμενο 

πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39, τότε επέρχονται οι ακόλουθες έννομες συνέπειες: 

i. Προσαύξηση των κερδών της επιχείρησης 

ii. Λοιποί Φόροι 

iii. Φορολογικές Κυρώσεις  

iv. Πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις  

v. Διοικητικές Κυρώσεις 

vi. Χρηματικό Πρόστιμο 

 

Φορολογικός έλεγχος 

Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 39 και της επιβολής των 

προβλεπόμενων κυρώσεων διέπεται καταρχήν από τις γενικές διατάξεις του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος. Ωστόσο, το άρθρο 39 θεσπίζει ορισμένες ειδικότερες 

διαδικασίες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

Καταρχήν επιβάλλεται στις επιχειρήσεις υποχρέωση τεκμηρίωσης των 

ενδοομιλικών συναλλαγών τους. Όπως προκύπτει από την παρ. 5 του άρθρου 39 σε 

συνδυασμό με την παρ 1 του άρθρου 39 Α, την υποχρέωση αυτή έχουν μόνο οι 

επιχειρήσεις που διενεργούν συναλλαγές με αλλοδαπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

που διενεργούν συναλλαγές με ημεδαπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 

Όσον αφορά τις ενδοομιλικές συναλλαγές με αλλοδαπή επιχείρηση, εφόσον 

διαπιστώνεται από την ελεγκτική αρχή ότι συντρέχει περίπτωση παράβασης της 
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αρχής των ίσων αποστάσεων, η υπόθεση παραπέμπεται στην αρμόδια ειδική επιτροπή 

του άρθρου 66 παρ 4 περ. γ του Ν 2238/1994. 

Η αρμόδια ειδική επιτροπή ελέγχου των ενδοομιλικών συναλλαγών αποφαίνεται 

αιτιολογημένα για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παράβασης της αρχής των 

ίσων αποστάσεων και για το ύψος της προσαύξησης των κερδών. Η κρίση της πρέπει 

να βασίζεται στις Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ(παρ. 6 του άρθρου 39 του 

Ν2238/1994)  

Τεκμηρίωση των Ενδοομιλικών συναλλαγών 

Αναπόσπαστο κομμάτι των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που διενεργούν 

ενδοομιλικές συναλλαγές  είναι η τεκμηρίωση των συναλλαγών τους. Το νομικό 

πλαίσιο της τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών στην Ελλάδα συντίθεται 

από τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ.10 του Ν3718/2008 και  39Α του Ν2238/1994 

με ταυτόχρονη εφαρμογή σειρά κανόνων του διεθνούς δικαίου που αποκτούν έμμεσα 

ρυθμιστική αρχή. 

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ, όπως και ο Κώδικας Δεοντολογία για την 

Ευρωπαϊκή Τεκμηρίωση αποτελούν βασικές αρχές για την τεκμηρίωση των 

ενδοομιλικών συναλλαγών στην Ελλάδα. Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ δεν 

επιβάλουν συγκεκριμένη συμπεριφορά αλλά αφήνουν ευρύ πεδίο επιλογών στους 

φορολογούμενους, με συνέπεια να είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που μπορεί να 

στοιχειοθετηθεί αντίθεση προς τις ΚατΟΟΣΑ.  

 

Υποκείμενο Πεδίο Εφαρμογής   

Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 του Ν 3728/2008 η 

υποχρέωση τεκμηρίωσης επιβάλλεται στις εταιρίες οποιουδήποτε τύπου και μορφής 

που λειτουργούν στην Ελλάδα τόσο για τις ημεδαπές όσο και για τις αλλοδαπές.  

Εξαίρεση της ανωτέρω υποχρέωσης του άρθρου αποτελούν: τα φυσικά πρόσωπα 

που δεν ασκούν επιχείρηση, οι ατομικές επιχειρήσεις, οι κοινωνίες αστικού δικαίου 

που δεν ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι δημόσιες και κοινοτικές επιχειρήσεις και 

εκμεταλλεύσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν 

ιδρύουν μόνιμη εγκατάσταση.  

Τέλος αντικείμενο ειδικών εξαιρέσεων επίσης αποτελούν οι εταιρίες των οποίων ο 

ετήσιος κύκλος δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000€, όπως επίσης και οι ημεδαπές 

ή αλλοδαπές εταιρίες που υπάγονται στο καθεστώς του ΑΝ89/1967 «Περί 

εγκαταστάσεως στην Ελλάδα εμποροβιομηχανικών εταιριών», (Τσουρουφλής, 2010). 
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Κεφάλαιο 4 

Μελέτη Περίπτωσης Τριγωνικών Συναλλαγών 
 

4.1 Μελέτη Περίπτωσης Τριγωνικών Ενδοομιλικών συναλλαγών 

μέσω Offshore Δραστηριοτήτων. 

 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται κατανοητός ο τρόπος φορολογικού στρατηγικού 

σχεδιασμού της επιχείρησης, μέσω της μελέτης περίπτωσης (case study) των 

τριγωνικών συναλλαγών υπεράκτιας δικαιοδοσίας, με στόχο την μείωση των κερδών 

και την επιβολή όσο το δυνατόν ευνοϊκότερης φορολόγησης. 

Η μέθοδος αυτή αποτελεί μέθοδο αποτελεσματικής φορολόγησης και βρίσκεται 

στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των οικονομικών συναλλαγών τόσο από την 

πλευρά των επιχειρηματιών όσο και από την πλευρά των διεθνών φορολογικών 

αρχών. 

Η εφαρμογή της δεν αποτελεί πάντοτε αντικείμενο παρανομίας και φοροδιαφυγής 

αυτό συνεπάγεται εφόσον παραβιάζεται η αρχή των ίσων αποστάσεων που ορίζουν το 

μέτρο της αντικειμενικής αξίας των ενδοομιλικών συναλλαγών και κατ’ επέκταση 

την παραβίαση των Κατευθυντήριων Οδηγιών του ΟΟΣΑ. 

Στη περίπτωση της παρούσας μελέτης αναλύεται τόσο η νομιμότητα των 

τριγωνικών συναλλαγών μέσω παρένθετης υπεράκτιας εταιρίας όσο και η 

παραβατικότητα τους καθώς και οι συνέπειες . 

Στην υπόθεση αυτή αναλύεται ο σχεδιασμός των ενδοομιλικών συναλλαγών 

μεταξύ μιας Ελληνικής εταιρίας εμπορίας γεωργικών μηχανημάτων, μιας Κοινοτικής 

- Αντιπρόσωπος με έδρα στη Βουλγαρία και μιας Υπεράκτιας εταιρίας συνδεδεμένη 

με την αρχική Ελληνική εταιρία εγκατεστημένη σε χώρα - έδρα φορολογικού 

παραδείσου. Δεδομένου των ανωτέρω παραγόντων για λόγους καλύτερης 

κατανόησης δίνεται η παρακάτω εικόνα αναλύοντας λεπτομερώς τα στάδια των 

τριγωνικών συναλλαγών και τους δεσμούς σύνδεσης μεταξύ των εταιριών. 
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Εικόνα 2                                                                                         

 

                                                                                            Παραγγελία 

                                                                                         Τιμολόγιο 

       

 

 Τιμολόγιο           Συμβόλ.     Μεταφορά                       Μεταφορ.     Τιμολόγιο 

                       Nominee    χρημάτων                                χρη/των                      

 

 

                                                    

                                           Παράδοση αγαθών 

                                                  

                                        Μεταφορά Χρημάτων 

  

 

 

Δεδομένα περίπτωσης τριγωνικών συναλλαγών μέσω offshore δραστηριο-

τήτων 

 Ελληνική εταιρία συστήνει δυο εταιρίες, μια εταιρία σε χώρα – μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βουλγαρία) και μια εξωχώρια εταιρία σε κάποιο υπεράκτιο 

κέντρο και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: 

 Αγοράζει μηχανολογικό εξοπλισμό από άλλη χώρα της ΕΕ(πχ Γαλλία) με αξία 

200.000€ 

 Το τιμολόγιο πώλησης του μηχανήματος (200.000€) ζητάει να εκδοθεί στην 

Κοινοτική Εταιρία που έχει συστήσει στη Βουλγαρία με παράδοση του μηχανήματος 

στην Ελληνική εταιρία. 

 Έπειτα η Κοινοτική εταιρία που έχει συστήσει στη Βουλγαρία υπερτιμολογεί 

την αξία του μηχανήματος και εκδίδει τιμολόγιο για το ίδιο μηχάνημα προς την 

Ελληνική εταιρία αξίας 800.000€(ενδοκοινοτική συναλλαγή χωρίς ΦΠΑ).  

 

Η Ελληνική Εταιρία αναθέτει σε ειδικό δικηγορικό γραφείο τη σύσταση και την 

παρακολούθηση των υποχρεώσεων της κοινοτικής εταιρίας και τον διορισμό του 

   Κοινοτική Εταιρία         

Β 

 

Εξωχώρια Εταιρία 

Α 

Αρχική – Ελληνική 

εταιρία Γ                

και    Φυσικά 

Πρόσωπα 

(Μέτοχοι) 

Γαλλική Εταιρία – 

Κατασκευαστή 

Γεωργ. Μηχ/των 

Παράδοση 
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Δ.Σ.(διευθυντή και γραμματεία) έναντι αμοιβής (με σκοπό να διασφαλίσει την 

ανωνυμία της στην κοινοτική εταιρία). 

Ακόμη ανοίγει δύο τραπεζικούς λογαριασμούς εκ των οποίων ο ένας είναι στο 

όνομα της Κοινοτικής εταιρίας και βρίσκεται σε τράπεζα εντός του κοινοτικού 

κράτους και ο δεύτερος είναι στο όνομα της εξωχώριας εταιρίας με σκοπό να 

εξοφλήσει την αγορά του μηχανήματος.  

Διαδικασία φορολόγησης  

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Κοινοτικής εταιρίας περιορίζονται αποκλειστικά 

στον φόρο εισοδήματος. Υποθέτοντας πως η προμήθεια εκπροσώπησης είναι 5% και 

ο αντίστοιχος φορολογικός συντελεστής είναι 10%, η προμήθεια εκπροσώπησης και 

ο φόρος είναι: 

o 800.000x5%=40.000€(προμήθεια εκπροσώπησης ) 

o 40.000x10%=4.000€(φόρος) 

 

-Από τα παραπάνω δεδομένα συνεπάγεται πως η υπερτιμολόγηση του μηχανικού 

εξοπλισμού είναι 600.000€ (800.000-200.000), επομένως : 

 Η εξωχώρια εταιρία εκδίδει τιμολόγιο προς την Κοινοτική αξίας 

560.000€(800.000-200.000-40.000),όσο και η αξία του μηχανήματος που έλαβε η 

ελληνική εταιρία μειωμένη κατά την αξία του μηχανήματος που παρήγγειλε η 

Κοινοτική εταιρία – Αντιπρόσωπος από τη Γαλλική και μειωμένη κατά το ποσό της 

προμήθειας που έλαβε η Αντιπρόσωπος εταιρίας. 

Αποσβέσεις Ελληνικής Εταιρίας, οφέλη του φορολογικού σχεδιασμού. 

Τα οφέλη που πηγάζουν από τον παραπάνω φορολογικό σχεδιασμό τα 

επωφελείται η Ελληνική εταιρία διότι, το μηχάνημα που αγόρασε η Ελληνική εταιρία 

θα το αποσβέσει κατά 800.000€ δηλαδή θα εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα της 

τμηματικά 800.000€,ενώ το αγόρασε 200.000€. 

Επεξήγηση τμηματικής απόσβεσης → υπερτιμολόγηση δαπανών → μείωση 

κερδών  

Η τμηματική καταβολή φόρου που αποφεύγει η Ελληνική Εταιρία είναι 

800.000x20%=160.000 . Επιπλέον ορισμένες φορές για την αγορά πάγιου 

εξοπλισμού υπάρχει δυνατότητα κρατικής επιδότησης ή κάλυψης αφορολόγητων 

αποθεματικών με τη χρήση της εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων που λαμβάνουν 

χώρα περιστασιακά. Φυσικά  τα οφέλη της επιχείρησης όταν υπάρχει η δυνατότητα 



80 
 

χρήσης των αναπτυξιακών νόμων και λήψη κρατικής επιδότησης πολλαπλασιάζονται 

αφού το κόστος αγοράς εκμηδενίζεται ή μειώνεται κατά πολύ. 

Στάδια εξόφλησης του Γεωργικού μηχανήματος 

1. Στη συνέχεια μετά την παραλαβή του μηχανήματος η Ελληνική εταιρία 

αποστέλλει έμβασμα ύψους 800.000€ στον λογαριασμό της Κοινοτικής εταιρίας με 

σκοπό μέρος του ποσού να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή του ποσού των 

200.000€ που κόστισε το μηχάνημα στη Γαλλία. 

 

2. Έπειτα μεταφέρεται έμβασμα στο λογαριασμό της εξωχώριας εταιρίας από 

την κοινοτική ποσού 560.000€(800.000-200.000-40.000),όσο και το τιμολόγιο που 

έκδωσε η εξωχώρια προς την Κοινοτική εταιρία. 

 

3. Τέλος το υπόλοιπο του λογαριασμού, ο οποίος είναι στο όνομα της 

Κοινοτικής εταιρίας θα είναι 36.000€(40.000-4.000),ενώ το υπόλοιπο που υπάρχει 

στον τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εξωχώριας εταιρίας είναι 560.000€ και 

παραμένει στο εξωτερικό ή επιστρέφεται στα ονόματα των φυσικών προσώπων. 

 

Α) Περίπτωση μη παραβίασης της Αρχής των ίσων αποστάσεων 

Έστω ότι σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων και τη μέθοδο της 

συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής διαπιστώθηκε πως η τιμή της ενδοομιλικής 

ισούται με την τιμή συναλλαγής μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Ο 

προσδιορισμός αυτός διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο εξωτερικής σύγκρισης που 

διενεργήθηκε με αποτέλεσμα της παραδοχής πως η πώληση του Γεωργικού 

μηχανήματος στη συνδεδεμένη με αφανής σχέση (μεταξύ Κοινοτική και Ελληνικής 

εταιρίας) Ελληνική εταιρία πραγματοποιήθηκε κάτω από τα πλαίσια του εύρους των 

αποδεκτών τιμών που ορίζουν το πλαίσιο των ενδοομιλικών συναλλαγών. 

Φορολογικός έλεγχος 

Κατ’ επέκταση στα πλαίσια φορολογικού ελέγχου δεν διαπιστώνεται παράβαση 

της αρχής των ίσων αποστάσεων εφόσον η μέθοδος της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης 

τιμής αποτελεί αποδεκτή μέθοδος του άρθρου 39 Α του Ν 2238/1994. 

Υποχρέωση Τεκμηρίωσης 

Η Ελληνική επιχείρηση σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία που ορίζει τις 

ενδοομιλικές συναλλαγές είναι υποχρεωμένη να τεκμηριώσει με επίσημο έγγραφο 

της, τις ενδοομιλικές συναλλαγές που διενέργησε βάση των άρθρων 39 Α του 
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Ν2238/1994 και του 26 παρ 10 του Ν 3728/2008, όπου ο έλεγχος τους θα γίνει από 

την αρμόδια φορολογική αρχή κι εφόσον η αξία των ενδοομιλικών συναλλαγών δεν 

παραβιάζει την αρχή των ίσων αποστάσεων δε θα υπάρξουν κυρώσεις στην ελληνική 

εταιρία. 

Β)Περίπτωση παραβίασης της Αρχής των ίσων αποστάσεων 

Έστω ότι σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων και τη μέθοδο της 

συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής διαπιστώθηκε πως η τιμή της ενδοομιλικής δεν 

ισούται με την τιμή συναλλαγής μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Μετά από 

έλεγχο εξωτερικής σύγκρισης που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε η τιμή πώλησης του 

Γεωργικού μηχανήματος στη συνδεδεμένη με αφανής σχέση (μεταξύ Κοινοτική και 

Ελληνικής εταιρίας) Ελληνική ξεπερνάει το εύρος των αποδεκτών τιμών που ορίζουν 

το πλαίσιο των ενδοομιλικών συναλλαγών. 

Αυτό συνεπάγεται την παραβίαση της αρχής των ίσων αποστάσεων και τις έννομες 

συνέπειες που θα επιβληθούν στην Ελληνική εταιρία από τις αρμόδιες Φορολογικές 

Αρχές. 

Φορολογικός έλεγχος 

Η αρμόδια φορολογική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν 2238/1994 θα 

οδηγηθεί σε προσαύξηση των κερδών της Ελληνικής επιχείρησης, ως προς το ύψος 

των κερδών που θα είχαν πραγματοποιηθεί από την επιχείρηση αλλά τελικά δεν 

πραγματοποιήθηκαν λόγω της παράβασης της αρχής των ίσων αποστάσεων. 

Η αρμόδια φορολογική αρχή αποδέχεται πως υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην 

ορισθείσα τιμή και στην τιμή με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων, η διαφορά 

αυτή αποτελεί τεκμήριο ανακρίβειας του εμφανισθέντος τιμήματος. Η προσαύξηση 

προβλέπει πως η διαφορά των κερδών προστίθεται στα καθαρά κέρδη που 

προκύπτουν από τα βιβλία της επιχείρησης. Σημειώνεται πως η ελληνική φορολογική 

αρχή δεν έχει τη νόμιμη ιδιότητα να επέμβει στη φορολόγηση κερδών επιχείρησης η 

οποία δεν υπάγεται στη φορολογική της εξουσία, άρα δε μπορεί να προσαυξήσει τα 

κέρδη αλλοδαπής επιχείρησης που συναλλάχθηκε με την Ελληνική συνδεδεμένη 

επιχείρηση, χωρίς να διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. 

Διόρθωση Κερδών 

Ωστόσο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 διενεργείται διόρθωση κερδών 

από τη πλευρά της Ελληνικής επιχείρησης χωρίς να θίγεται το κύρος των βιβλίων και 

στοιχείων βάση των παρ. 1 και 2 του άρθρου. 
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Λοιποί Φόροι 

Παράλληλα με την προσαύξηση των καθαρών κερδών της επιχείρηση, η διαφορά 

που θεωρείται κέρδος για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος προσαυξάνει τα 

ακαθάριστα έσοδα, προκειμένου να προσδιοριστούν οι κάθε είδους φόροι, τέλη και 

εισφορές στις λοιπές φορολογίες (παρ. 4 του άρθρου 39). Τέτοιου είδους φόροι 

μπορεί να είναι ο Φ.Π.Α., τα τέλη χαρτοσήμου, οι διάφοροι παρακρατούμενοι φόροι 

και γενικά κάθε φορολογική επιβάρυνση που υπολογίζεται με βάση τα ακαθάριστα 

έσοδα. 

Φορολογικές Κυρώσεις 

Εκτός από την προσαύξηση των κερδών και των ακαθαρίστων εσόδων της 

επιχείρησης, το άρθρο 39 του Ν 2238/1994 προβλέπει μια σειρά κυρώσεων. Οι 

κυρώσεις αυτές επιβάλλονται σε βάρος της Ελληνικής επιχείρησης όπου 

διενεργήθηκε η διόρθωση των κερδών. Αντίθετα δεν μπορούν να επιβληθούν στην 

αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση. 

Πρόσθετοι Φόροι και Προσαυξήσεις 

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Ν2238/1994, εκτός από την προσαύξηση των 

κερδών της Ελληνικής εταιρίας επιβάλλονται οι τυχόν πρόσθετοι φόροι και 

προσαυξήσεις , όπως οι προσαυξήσεις ανακρίβειας 2% μηνιαίως για τη φορολογία 

εισοδήματος και 3% για τον Φ.Π.Α., που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

Διοικητικές Κυρώσεις 

Εκτός από τους πρόσθετους φόρους μπορούν να επιβληθούν οι κυρώσεις των 

άρθρων 14 και 15 του Ν2523/1997 που προβλέπουν τη λήψη μέτρων διασφαλίσεις 

συμφερόντων του Δημοσίου και άλλες διοικητικές κυρώσεις. 

Χρηματικό Πρόστιμο 

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Ν2238/1994, σε βάρος των επιχειρήσεων για 

τις οποίες συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού 

επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, το οποίο υπολογίζεται με συντελεστή 20% επί των 

επιπλέον καθαρών κερδών που προκύπτουν από την εφαρμογή των ίσων 

αποστάσεων. 
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4.1.2 Συμπεράσματα 

 

Όπως αναφέρεται η ανωτέρω μελέτη , στο παράδειγμα της η Ελληνική εταιρία με τη 

χρήση της μεθοδολογίας φοροδιαφυγής μέσω των τριγωνικών συναλλαγών υπόκειται 

σε μείωση φόρου για την τμηματική καταβολή αποσβέσεων υπερτιμολογημένης 

αξίας σε σχέση με την πραγματική αξία του μηχανήματος. Το κέρδος που προκύπτει 

από τη συγκεκριμένη μέθοδος αποδίδεται τόσο για την αύξηση των εσόδων της 

επιχείρησης όσο και για τη συνέχεια των δραστηριοτήτων της με μεγαλύτερο 

περιθώριο κέρδους. 

Ωστόσο τα παραπάνω οφέλη τα επωφελείται εφόσον η τιμή πώλησης του 

μηχανήματος από την Κοινοτική Αντιπρόσωπο δεν παραβιάζει την αρχή των ίσων 

αποστάσεων, διαφορετικά αποδέχεται ένα σύνολο φορολογικών κυρώσεων και 

προστίμων τα όποια αναλογικά ίσως και ξεπερνούν ίσως και όχι τα οφέλη του 

σχεδιασμού της φοροαποφυγής. 

Παρόλο που δε μπορεί να διευκρινιστεί πλήρως το εύρος των αποδεκτών τιμών 

στο συγκεκριμένο υποθετικό παράδειγμα με απόλυτη σαφήνεια πηγάζει το 

συμπέρασμα πως, όσο η τιμή της ενδοομιλικής συναλλαγής πλησιάζει το μέγιστο 

αποδεκτό ύψος του εύρους των αποδεκτών τιμών των αρχών των ίσων αποστάσεων, 

τόσο λιγότεροι είναι η προκύπτουσα διαφορά κερδών και οι επιβολές των πρόσθετων 

φόρων. 

 

4.1.3 Προτάσεις 

 

Η απορία στο γιατί οι επιχειρήσεις επιχειρούν την χειραγώγηση των κερδών τους 

συνοπτικά απαντάται από το σκοπό ύπαρξη τους για τη μεγιστοποίηση του κέρδους. 

Οι επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση τα αρμόδια όργανα διοικήσεως τους διαπράττουν 

διάφορες μορφές παρανομιών για το οικονομικό όφελος. Οι διάφορες μορφές 

παρανομιών απαιτούν και διαφορετικό χειρισμό από την κοινωνία σχετικά με την 

ποινή που θα τους επιβληθεί.  

Το κίνητρο για την διάπραξη κάποιας οικονομικής παρανομίας είναι όπως ήδη 

αναφέρθηκε η μεγιστοποίηση του πλούτου αλλά και η ελαχιστοποίηση των φόρων. 

Ειδικότερα ο διάσημος οικονομολόγος και νομπελίστας Garry Becker αποτύπωσε τα 
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αίτια και την κατάληξη των φορολογικών παρατυπιών ολοκληρωμένα και με τον πιο 

απλοϊκό τρόπο σε μια ανίσωση B>PC. 

Με B συμβολίζει το όφελος από το οικονομικό έγκλημα με P την πιθανότητα η 

φορολογική αρχή να εντοπίσει τον δράστη και με C το κόστος του προστίμου. Με 

λίγα λόγια η ανίσωση αυτή εξηγεί ότι το όφελος από το οικονομικό έγκλημα είναι 

μεγαλύτερο από την πιθανότητα η φορολογική αρχή να εντοπίσει τον δράστη  και να 

πληρωθεί το πρόστιμο. 

Σ’ αυτό το σημείο λοιπόν ερευνάται το ερώτημα  για ποιο λόγο να μη 

καταστρατηγήσει η οποιαδήποτε οικονομική μονάδα τα αναμενόμενα κέρδη της αφού 

το όφελος της απώλειας φόρων είναι μεγαλύτερο από την πιθανότητα να της 

επιβληθούν τα διάφορα πρόστιμα και οι λοιποί φόροι. 

Συνεπώς ως απόρροια του ανωτέρω ερευνητικού ερωτήματος είναι πως, η 

καταπάτηση της φοροδιαφυγής και ο περιορισμός χρήσης του αποτελεσματικού 

φορολογικού σχεδιασμού επιτυγχάνεται με την αύξηση των δικλείδων ασφαλείας των 

εθνικών φορολογικών αρχών. 

Από τη πλευρά της η ΣΔΟΕ προτείνει να στελεχωθούν οι μηχανισμοί των 

ελεγκτών με πραγματικά εκπαιδευμένους στο αντικείμενο ανθρώπους, που θα έχουν 

διάθεση να κάνουν μία επιστημονική και πολύπλοκη εργασία. Τα οφέλη για το 

κράτος σύμφωνα με την υπηρεσία θα είναι σημαντικά αφού:  θα λυθούν τα ζητήματα 

τιμολόγησης των δικαιωμάτων και των εξόδων διοικητικής υποστήριξης, τα 

ζητήματα υπερτιμολόγησης των αγαθών και υπηρεσιών από τους αλλοδαπούς 

ομίλους προς τις ελληνικές θυγατρικές , ή υποτιμολόγησης από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις προς τις αλλοδαπές συνδεδεμένες. 

 Αποτέλεσμα των παραπάνω μέτρων θα είναι η αύξηση της φορολογικής βάσης 

στην Ελλάδα χωρίς την επιβολή νέων φόρων, και μάλιστα με έναν τρόπο όπου δεν θα 

μπορεί να αμφισβητηθεί από τις επιχειρήσεις. Ακόμη χρειάζονται νέα νομοθετήματα, 

κωδικοποίηση των υπαρχόντων νομοθετημάτων, εξειδίκευση των μέτρων και έμφαση 

στις ελεγκτικές διαδικασίες με κατάλληλη εκπαίδευση. 

 Η ΣΔΟΕ επίσης προτείνει οι ενδοομιλικές συναλλαγές να γίνονται σε τιμή 

κόστους, ούτος ώστε να μην παράγουν αποτέλεσμα κέρδος ή ζημία. Αυτό 

συνεπάγεται πως αποφεύγεται η μεταφορά αποτελέσματος από τη μια εταιρία στην 

άλλη. Τέλος προτείνει οι ενδοομιλικές συναλλαγές να καταχωρούνται σε άλλους 

κωδικούς, ώστε το φορολογικό αποτέλεσμα να προκύπτει προ των ενδοομιλικών 
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συναλλαγών και κατά συνέπεια να είναι φορολογικά αδιάφορες οι μεταφορές 

αποτελεσμάτων μεταξύ του ομίλου. 

Οι παραπάνω προτάσεις ασφαλώς αποτελούν αντικείμενο έρευνας για την 

εφαρμογή τους από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές της χώρας, ωστόσο η 

νομοθέτηση τους αποτελεί βασικό παράγοντα για την υλοποίηση τους. 
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Κεφάλαιο 5 

Συμπεράσματα 
 

 

Εν κατακλείδι ως απόρροια της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι πως ο 

παγκόσμιος χάρτης των επιχειρήσεων κινείται και συναλλάσσεται γύρω από τις αρχές 

των υπεράκτιων εταιριών και των ενδοομιλικών συναλλαγών. Η συμπεριφορά των 

δυο αυτών φαινομένων κατά την διάρκεια των ετών δημιουργεί επαναπροσδιορίσεις 

στις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων και φορολογικά πρότυπα στην επιλογή του 

τόπου ιδρύσεως τους. 

Μικρές χώρες και κυρίως μικροί νήσοι είδαν την οικονομία τους να αναπτύσσεται 

με γνώμονα την προσέλκυση των υπεράκτιων εταιριών, καθώς και να πετυχαίνουν 

ραγδαία αύξηση του πλούτου τους μέσω των δραστηριοτήτων τους. Από την άλλη 

πλευρά οι διεθνείς και εθνικές φορολογικές αρχές των αλλοδαπών επιχειρήσεων 

προσπαθώντας να περιορίσουν την έκταση της προσέλκυσης αυτής, λόγω της 

επιβάρυνσης των φορολογικών τους εσόδων, θέτουν περιορισμούς και  μέτρα όπως 

αυτά που προσπαθεί να οριοθετήσει ο Ο.Ο.Σ.Α, με την αναγνώριση των 

συγκεκριμένων κρατών ως κράτη φορολογικά μη συνεργάσιμα. 

Ωστόσο οι επιχειρηματίες  με στόχο την μεγιστοποίηση των κερδών τους 

επιθυμώντας την αποδεκτή όσο τον δυνατόν χαμηλότερη φορολόγηση τους, 

ανακαλύπτουν διαρκώς διαφόρους μεθόδους στρατηγικής φοροαποφυγής, μέσω της 

διεθνούς χειραγώγησης των κερδών τους αμφισβητώντας τις λοιπές φορολογικές 

κυρώσεις. 

 Η ανάπτυξη του όγκου των συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων 

αποτελεί εργαλείο των ανωτέρω μεθόδων στρατηγικής και εκτείνεται τόσο 

Ευρωπαϊκά όσο και Παγκόσμια μέσω των τριγωνικών συναλλαγών, κάνοντας χρήση 

την υπερτιμολόγηση ή υποτιμολόγηση της αξίας των συναλλαγών με κεντρικό 

πυλώνα τις αρχές του διεθνούς δικαίου που ορίζει την ενδοομιλική τιμολόγηση ή 

αλλιώς “transfer pricing”. 

Έτσι η εξέλιξη των δύο αυτών φαινομένων συνδέεται αποκλειστικά με το 

αποτέλεσμα της δράσης και αντίδρασης των επιχειρηματιών με τα διεθνή και εθνικά 

φορολογικά συστήματα.  
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