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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Για την έννοια offshore (υπεράκτιο) χρηματοοικονομικό κέντρο -και κατά συνέπεια 

και offshore εταιρεία- δεν υπάρχει ακριβής ορισμός, ωστόσο αναφέρεται συνήθως σε 

μια επικράτεια όπου είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό το καθεστώς φορολογίας, αλλά και 

γενικότερα χαλαρό το θεσμικό και εποπτικό πλαίσιο για εταιρείες που έχουν την έδρα 

τους εκεί, αλλά όχι τις πραγματικές δραστηριότητές τους. Παράλληλα, προσφέρεται 

μεγάλη προστασία του τραπεζικού απορρήτου. Πρόκειται για νεολογισμό της 

δεκαετίας του 1980, αν και υπήρχαν επικράτειες με τέτοια χαρακτηριστικά πολλές 

δεκαετίες νωρίτερα. Γι' αυτό ορισμένοι θεωρούν ότι πρόκειται απλώς για την 

«πολιτικά ορθή» διατύπωση της έκφρασης «φορολογικός παράδεισος». Οι 

«φορολογικοί παράδεισοι» με τη σύγχρονη έννοια δημιουργήθηκαν αμέσως μετά το 

τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς οι εύποροι θέλησαν να προστατεύσουν 

την περιουσία τους από την κοινωνική αναταραχή αλλά και τη φορολογία για την 

ανοικοδόμηση των χωρών που είχαν υποστεί καταστροφές. Η Ελβετία, οι Βερμούδες 

και το Λιχτενστάιν είναι οι πρώτες χώρες που μπορεί να θεωρηθεί ότι διέθεταν τέτοια 

χαρακτηριστικά. 

 Ωστόσο, η μετάβαση από τους απλούς «φορολογικούς παραδείσους» στα 

offshore χρηματοοικονομικά κέντρα έγινε σταδιακά στις δεκαετίες του 1960 και του 

1970 καθώς οι χώρες του ΟΟΣΑ και ειδικότερα οι ευρωπαϊκές επέβαλαν διατήρηση 

υψηλών υποχρεωτικών διαθεσίμων στις τράπεζες, οροφή στα επιτόκια, περιορισμούς 

στα χρηματοοικονομικά προϊόντα που μπορούσαν να προσφέρουν τα εποπτευόμενα 

ιδρύματα, ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων και υψηλή φορολογία. Το 

Λουξεμβούργο, μια πόλη-κράτος ελαχίστων εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων, 

αναδύθηκε ως σημαντικό τέτοιο κέντρο στις αρχές της δεκαετίας του 1970 

προσελκύοντας επενδυτές από τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Βέλγιο. Τα νησιά της 



8 
 

Μάγχης και η νήσος του Μαν -ειδικές επικράτειες της Βρετανίας- προσέφεραν 

παρόμοιες ευκαιρίες, όπως και το Μπαχρέιν στη Μέση Ανατολή και οι Μπαχάμες και 

οι νήσοι Κεϊμάν στο δυτικό ημισφαίριο. Στη δεκαετία του 1990 μειώθηκαν παντού 

στον κόσμο οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων και τα επιτόκια, αλλά τα 

φορολογικά πλεονεκτήματα των offshore παρέμειναν ισχυρό κίνητρο παρά τον 

ανταγωνισμό και από τις κανονικές χώρες. Ο αριθμός των επικρατειών -δηλαδή είτε 

κανονικών χωρών είτε κτήσεων, υπερπόντιων εδαφών κ.λπ. που βρίσκονται κάτω από 

την κυριαρχία άλλων χωρών, αλλά έχουν ειδικό νομικό καθεστώς (όπως οι 

Βρετανικοί Παρθένοι Νήσοι, οι Βερμούδες, τα Κεϊμάν κ.ά.) ποικίλλει ανάλογα με τον 

φορέα που τις καταγράφει  και την έννοια που θέλει να χρησιμοποιήσει: από 14 έως 

69. Ανδόρες, Αντίγκουα, Μπαχάμες,  Μπαχρέιν, Μπελίζ, Βερμούδες, Βρετανικοί 

Παρθένοι Νήσοι, Κεϊμάν, Κουκ, Κύπρος, Νήσος Μαν, Τζέρσεϊ, Λιβερία, 

Λιχτενστάιν, Μάλτα, Μονακό, Παναμάς, είναι μερικές από αυτές. 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. 

 Όπως και στις περισσότερες χώρες, και στην Ελλάδα γίνεται εκμετάλλευση 

των offshore κέντρων. Πολλά ακίνητα μεγάλης αξίας, όπως βίλες στα ακριβά 

προάστια και παραθεριστικά κέντρα, εμφανίζονται να ανήκουν σε offshore εταιρείες 

αντί στα πραγματικά φυσικά πρόσωπα. Γι' αυτό το λόγο θεσπίστηκε ειδική νομοθεσία 

το 2002 (διατάξεις των νόμων 2992/2002, 3052/2002 και 3091/2002) χωρίς πάντως 

σημαντικά πρακτικά αποτελέσματα. Υπάρχει έντονη κριτική για τη λειτουργία των 

offshore χρηματοοικονομικών κέντρων, τα οποία πολλοί κατηγορούν ότι 

αποστραγγίζουν φορολογικά έσοδα από τις κυβερνήσεις (μέλη του αμερικανικού 

κογκρέσου εκτιμούσαν πρόσφατα ότι χάνονται έσοδα 100 δισ. δολάρια κάθε χρόνο ή 

το ένα τρίτο του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού). 

 

 

 

1.2 Σκοπός - Ερευνητικά Ερωτήματα 

Μία από τις αιτίες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης είναι η ανεξέλεγκτη 

λειτουργία των υπεράκτιων κέντρων και η επίδραση τους στο οικονομικό σύστημα. 

Κυρίαρχο μέλημα πολλών κυβερνήσεων είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής που 



9 
 

προέρχεται μέσω offshore συναλλαγών. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η 

παρουσίαση του φαινομένου των υπεράκτιων εταιριών και της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία αυτή 

πραγματεύεται μερικά ερευνητικά ερωτήματα όπως τα παρακάτω: 

 

• Ο εννοιολογικός προσδιορισμός των υπεράκτιων εταιριών, τα πλεονεκτήματα 

και τα μειονεκτήματά τους καθώς και οι μορφές, η σύσταση και η διοίκησή 

τους. 

• Ο ορισμός των φορολογικών παραδείσων, τα προνόμια, οι διευκολύνσεις που 

προσφέρουν, ποιοι είναι οι πιο δημοφιλείς και για ποιους λόγους προτιμώνται 

από τους περισσότερους ενδιαφερόμενους. 

• Τι είναι «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» και ποιος ο ρόλος των υπεράκτιων 

εταιριών στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ποια είναι τα αποτελέσματα των 

εικονικών τριγωνικών συναλλαγών. 

 

 

1.3 Δομή 

 Η διπλωματική αυτή εργασία αναδεικνύει τη  εξάπλωση των υπεράκτιων 

εταιριών, καθώς και τις διαδικασίες νομιμοποίησης εσόδων και ξεπλύματος χρήματος 

μέσω υπεράκτιων σχημάτων.  

 Ειδικότερα στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθεται η βιβλιογραφική επισκόπηση 

ώστε να αναφερθούν περιληπτικά οι έρευνες και οι απόψεις μερικών ατόμων που 

ασχολήθηκαν προγενέστερα με τις υπεράκτιες εταιρίες. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται ο ορισμός της υπεράκτιας εταιρίας 

περιγράφεται η διαδικασία σύστασης της καθώς και τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα που απορρέουν από την λειτουργία της. Επίσης παρουσιάζονται 

αναλυτικά οι μορφές των υπεράκτιων εταιριών, αναλύονται τα κριτήρια επιλογής 

υπεράκτιου σχήματος και η αντιμετώπισή τους από την ελληνική νομοθεσία. Το 

κεφάλαιο κλείνει με την περίπτωση των τριγωνικών συναλλαγών και παραδείγματα 

αυτών. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται ο ορισμός του φορολογικού παραδείσου, 

γίνεται μια ιστορική αναδρομή του φαινομένου και αναφέρονται κάποιοι από τους πιο 

σημαντικούς φορολογικούς παραδείσους παγκοσμίως. Επίσης γίνεται και μία 

αναφορά στην περίπτωση της Μάλτας. 
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  Το πέμπτο κεφάλαιο πραγματεύεται την έννοια της νομιμοποίησης των 

παράνομων εσόδων παραθέτοντας ιστορικά στοιχεία και ορισμούς και επίσης αναλύει 

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

σημειώνεται ο ρόλος των υπεράκτιων εταιριών στο φαινόμενο του ξεπλύματος 

μαύρου χρήματος. 

 Τελειώνοντας, η εργασία κλείνει με το έκτο κεφάλαιο που είναι και  αναφορά 

στα συμπεράσματα του συγγράμματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

 

Οι υπεράκτιες εταιρείες - offshore companies - ανθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, και 

αυξάνονται με ραγδαίο ρυθμό στη χώρα μας αλλά και σε πολλές άλλες χώρες εντός ή 

εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πλέον ιδιαίτερα διαδεδομένες λόγω των 

χαρακτηριστικών τους και των προνομίων - ευκαιριών που προσφέρουν, με 

αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες να ενδιαφέρονται για την ίδρυση 

μιας τέτοιου είδους εταιρείας. Πρόσφατα, στατιστικά στοιχεία αναφέρουν πως 

διακινούν το 50% των κεφαλαίων διεθνώς, ενώ τα τελευταία 10 - 15 χρόνια 

ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο και κατέχουν το 4% του παγκόσμιου πλούτου. Η 

εξέλιξη και άνθηση των offshore εταιρειών έχει προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον 

συγγραφέων και οικονομικών αναλυτών αναγνωρίζοντας το σημαντικό τους ρόλο 

στην εγχώρια και διεθνή οικονομία. Ανατρέχοντας στη σχετική βιβλιογραφία, 

υπάρχει μεγάλος αριθμός συγγραμμάτων και επιστημονικών άρθρων που 

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

συνέχεια παρατίθενται συγγραφείς και ερευνητές, τα συγγράμματα και οι εργασίες 

των οποίων συνέβαλλαν στην εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας. Συγκεκριμένα: 

Οι  Christensen και Hampton (2000)  δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία 

και στην προστασία των υπεράκτιων εταιριών μέσω του τραπεζικού απορρήτου που 

τους προσφέρουν οι χώρες φορολογικοί παράδεισοι στους οποίους έχουν την έδρα 

τους. 

 Ο  Δουβής (2003) απαριθμεί τα αίτια δημιουργίας των πολυάριθμων 

υπεράκτιων εταιριών από τη πλευρά των κρατών που τις έλκυσαν, όπως η ανάγκη 

επιβίωσης και γρήγορης οικονομικής ανάπτυξης τους. Επίσης ο ίδιος συγγραφέας 

(2008) παρουσιάζει τις βασικές μορφές που λαμβάνουν τα εταιρικά σχήματα καθώς 

και τις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας. Επίσης στο ίδιο βιβλίο αναφέρει πως οι 

χώρες φορολογικοί παράδεισοι προσφέρουν ειδικές φορολογικές διευκολύνσεις κάτι 

το οποίο αποτελεί τη μοναδική διέξοδο για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.  

 O Palan (2006) επικεντρώνεται στα νομικά κενά που υπάρχουν σε διεθνές και 

ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία συντηρούν ακόμα και σήμερα τους φορολογικούς 
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παραδείσους και υποστηρίζει πως το ίδιο το σύστημα τους έχει ανάγκη. Ειδικότερα, 

αναφέρει πως τα κράτη ανακάλυψαν νομοθετικά την ανάπτυξη της οικονομίας τους 

μέσω των υπεράκτιων εταιριών και τις χρησιμοποιούν ως εμπορικό πλεονέκτημα. 

Η Gravelle (2009) αναφέρει τις τεχνικές φοροδιαφυγής των πολυεθνικών 

εταιριών μέσω των υπεράκτιων εταιριών. Αναφέρει ότι χρησιμοποιούν κυρίως την 

τεχνητή μεταφορά των ζημιών στις χώρες με υψηλή φορολογία έτσι ώστε τα κέρδη 

τους να φορολογούνται με τον συντελεστή του φορολογικού παραδείσου, ο οποίος 

μπορεί να είναι χαμηλός ή ακόμα και μηδενικός. 

Ο  Μελάς  (2010) στο βιβλίο του απαριθμεί τους λόγους ιδρύσεως μιας 

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

φορολογικοί. 

 Η Radu (2012) υποστηρίζει πως οι χώρες με χαμηλή φορολόγηση αποτελούν 

πρόβλημα, καθώς επιδρούν αρνητικά στα έσοδα των υπολοίπων κρατών. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα τα κράτη με υψηλή φορολογία να παρουσιάζουν μεγάλα ποσοστά 

φοροδιαφυγής και παράνομης μετανάστευσης κεφαλαίων με αποτέλεσμα να 

πλήττονται ανεπανόρθωτα τα έσοδα τους και να οδηγούνται σε συνθήκες 

οικονομικής κρίσης και ανασφάλειας. 

 Ο Rubin (2014) ισχυρίζεται ότι έως το έτος 2013 είχαν συσσωρευτεί 1,95 

τρισεκατομμύρια δολάρια σε υπεράκτιες εταιρίες των Η.Π.Α με αποκορύφωμα το 

2013 που διακινήθηκαν μέσω υπεράκτιων τουλάχιστον 206 δισεκατομμύρια δολάρια. 

Με τη διέλευση των ετών εμφανίζεται αυξητική τάση ως προς τη συσσώρευση 

κεφαλαίων σε φορολογικούς παραδείσους. 

 Η  Σπυροπούλου (2014) αναλύει  την νομική διάσταση της σύστασης και 

λειτουργίας των offshore εταιρειών και τη στάση του Ελληνικού Δικαίου. 

Υπάρχουν βέβαια και οι αντίθετες απόψεις όσο αφορά τα πλεονεκτήματα 

ίδρυσης και λειτουργίας μιας υπεράκτιας εταιρίας. Για παράδειγμα η Overby (2003) 

στο άρθρο της The Hidden Costs of Offshore Outsourcing αναφέρει πως υπάρχουν 

πολλά μη εμφανή κόστη κατά την ίδρυση και λειτουργία μιας υπεράκτιας εταιρίας 

που μπορεί να μετατρέπουν την κατοχή της σε μία όχι και τόσο αποδοτική επιλογή.  

 Επίσης εκτός από την χρήση των υπεράκτιων εταιριών για σκοπούς 

φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, ένα μεγάλο ποσοστό τους χρησιμοποιείτε για 

σκοπούς ξεπλύματος χρήματος τα οποία προέρχονται από παράνομες 

δραστηριότητες. Και σε αυτό τον τομέα έχουν γίνει πολυάριθμες και σημαντικές 

έρευνες. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι: 
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 Ο Τραγάκης(1996) παρουσιάζει τη σχέση οργανωμένου εγκλήματος με το 

ξέπλυμα βρώμικου χρήματος παρουσιάζοντας τις διαδικασίες νομιμοποίησής του 

καθώς και τα στάδια ξεπλύματος. 

Οι Levi και  Reuter (2006) ασχολούνται με το ξέπλυμα χρήματος και 

αναφέρουν αναλυτικά τις τεχνικές και τους μεθόδους ξεπλύματος χρήματος. Επίσης 

παρουσιάζουν το παγκόσμιο καθεστώς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και παραθέτουν μια αξιολόγηση των προσπαθειών για την 

καταπολέμηση αυτών. 

Η Young (2013) μελετάει τη χρήση των υπεράκτιων κέντρων για σκοπούς 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες. Επιρρίπτει σημαντικές ευθύνες 

στον τραπεζικό τομέα, ο οποίος με την αδιαφάνεια που τον χαρακτηρίζει, αποτελεί 

έναν ισχυρό σύμμαχο της διαδικασίας ξεπλύματος παράνομων εσόδων. Καταλήγει 

στο συμπέρασμα ότι ακόμη και αν υπήρξαν παγκόσμιες προσπάθειες για την 

καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος σε υπεράκτια χρηματοοικονομικά 

κέντρα, υπάρχει μικρή δέσμευση από τα ίδια τα υπεράκτια χρηματοοικονομικά 

κέντρα και τη Δύση, να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τους κανονισμούς κατά της 

διακίνησης παράνομων κερδών.  

Σύμφωνα με τον Ο.Ο.Σ.Α τα κεφάλαια που διακινούνται μέσω offshore 

εταιριών ανέρχονται μεταξύ 5-7 τρις δολάρια και αποτελούν το 6-8 % της συνολικής 

παγκόσμιας υπό διαχείριση επένδυσης. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπολογίζει 

ότι ετησίως ξεπλένονται περίπου 600 δις δολάρια, εκ των οποίων τα μισά στις Η.Π.Α.  

Ο κ. Παναγιώτης Δουβής, πρώην διευθυντής Οικονομικών Ερευνών του ΣΔΟΕ 

υποστηρίζει ότι «Οι υπεράκτιες εταιρείες που έχουν στα περιουσιακά τους στοιχεία 

μόνο ένα ακίνητο μεγάλης αξίας και τίποτα άλλο, υπολογίζονται σήμερα στις 1.500, 

ενώ αυτές που δραστηριοποιούνται στα χρηματιστηριακά και στις επενδύσεις 

υπερβαίνουν τις 10.000». Επιπλέον, βάσει μη επιβεβαιωμένων εκτιμήσεων, το 

μέγεθος της απώλειας εσόδων του κράτους ανέρχεται στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Μπορούμε να διαπιστώσουμε λοιπόν ότι το φαινόμενο των υπεράκτιων εταιριών 

φαίνεται να παίρνει πολύπλοκες διαστάσεις ως προς το λόγο ύπαρξης τους και με τον 

τρόπο που αυτές συναλλάσσονται παγκοσμίως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ (OFFSHORE) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 

3.1 Ορισμός 

 Ως υπεράκτια εταιρία νοείται η εταιρία που έχει την έδρα της σε αλλοδαπή χώρα και 

με βάση την νομοθεσία της δραστηριοποιείται σε άλλες χώρες και απολαμβάνει 

ιδιαίτερα ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης (Ν.2238/1994, Άρθρο 31§1).1 Ο όρος 

offshore σημαίνει μακράν των ακτών, επειδή δημιουργήθηκε στην Αγγλία που είναι 

μια μεγάλη νήσος. O όρος αυτός κατ' επέκταση σημαίνει "εκτός επικράτειας". 

Θεωρείται πως δημιουργήθηκε για ένα συγκεκριμένο σκοπό, συνήθως 

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

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Συνήθως ο όρος αναφέρεται με σκοπό να 

υποδειχθούν οι επιχειρήσεις που ιδρύονται σε οικονομικά κέντρα με ένα πολύ χαμηλό 

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

Μπαχάμες). Συχνά ο όρος χρησιμοποιείται και ως «φορολογικός παράδεισος»2. Αυτές 

οι εταιρίες χρησιμοποιούνται προκειμένου ο ιδιοκτήτης ή ο δικαιούχος να κρύψει 

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

βρώμικου χρήματος, απόκρυψη της ιδιοκτησίας). Στην πραγματικότητα όμως, 

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

πολυεθνικές έχουν offshore εταιρίες δημιουργημένες σε χώρες με ηπιότερο 

φορολογικό καθεστώς, για μια πιο ήπια φορολόγηση των κερδών. Υπάρχουν χώρες 

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

υπηρεσιών, και όποιος ανοίγει offshore εταιρία στις χώρες που περιλαμβάνονται σ' 

αυτή τη «μαύρη λίστα», ελέγχεται αναλόγως. Άξιο παρατήρησης είναι, ότι δεν 

βρίσκονται όλα τα κέντρα off-shore σε νησιά, όπως αναφέρεται στην πρώτη 

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

ΗΠΑ.  

 

 

                                                           
1 www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7 
2 Σαβαϊδου Κατερίνα, «Η προσπάθεια αντιμετώπισης της διεθνούς φοροαποφυγής με 

τις διατάξεις των φορολογικών νόμων 3842/2010 και 3943/2011» 
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3.2 Εννοιολογική Παρατήρηση 

 

Οι offshore υπεράκτιες εταιρίες, συγκροτούνται εννοιολογικά από δύο κυρίως 

στοιχεία3, που τις διακρίνουν εξάλλου από τις αλλοδαπές (on shore) εταιρίες: η εξ 

ορισμού διάσταση μεταξύ του τόπου ιδρύσεως και του τόπου λειτουργίας τους και η 

επιλογή δικαίου κράτους ιδρύσεως, που χαρακτηρίζεται ως φορολογικός παράδεισος. 

Στους φορολογικούς παραδείσους δεν αναπτύσσεται η κύρια επιχειρηματική 

δραστηριότητα του νομικού προσώπου, αλλά χρησιμοποιείται αποκλειστικά για 

λόγους φοροαποφυγής, ανωνυμίας των μετόχων και της δυνατότητας, που συνήθως 

παρέχεται, ελεύθερης διαμόρφωσης του καταστατικού, δίνεται δηλαδή μεγάλη 

ελευθερία στους ιδρυτές να διαμορφώσουν τη σχέση τους, χωρίς την ύπαρξη 

διατάξεων αναγκαστικού δικαίου. Ο όρος «εξωχώριες» αποδίδει ακριβώς αυτό το 

χαρακτηριστικό: οι εταιρίες όχι μόνο είναι τύποις αλλοδαπές αλλά και οι 

δραστηριότητες που αναπτύσσουν είναι εξωχώριες, δηλαδή εκτός των ορίων της 

πολιτείας , στην οποία έχει συσταθεί η εταιρία. 

 

 

3.3 Ιστορική Αναδρομή 

Η προέλευση των υπεράκτιων εταιρειών, εντοπίζεται χρονικά στα τέλη του 19ου 

αιώνα και τοπικά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ειδικότερα σε αυτές του 

New Jersey και του Delaware. Η Πολιτεία του New Jersey είχε θεσπίσει ένα 

νομοθετικό πλαίσιο που προέβλεπε ευκολίες σύστασης και εγκατάστασης εταιρειών 

στην περιοχή της, οι οποίες θα επιβαρύνονταν μόνο με έναν ευνοϊκό φόρο 

εγκατάστασης, με σκοπό την προσέλκυση εταιρειών από άλλες πολιτείες και την κατ’ 

αυτόν τον τρόπο ενίσχυση των δημοσίων ταμείων της.4 Η επιτυχής αυτή πορεία της 

πολιτείας του New Jersey οδήγησε και αυτήν του Dellaware στην μετέπειτα 

υιοθέτηση ενός παρόμοιου θεσμικού πλαισίου προσέλκυσης εταιρειών. 

 Εν συνεχεία, στις απαρχές του 20ου αιώνα, και μετά την κατάρρευση του 

συστήματος του Bretton Woods και την απελευθέρωση της κίνησης των κεφαλαίων 

αναπτύχθηκαν τα κίνητρα για τη δημιουργία φορολογικών παραδείσων και στην 

                                                           
3 Χ.Π. Παμπούκης <<Οι υπεράκτιες offshore εταιρίες>> 
4 Άγγελος Π. Μπώλος, « Οι εξωχώριες (offshore companies) και Ελληνική Έννομη τάξη, Νομικό 

Βήμα, 2013 
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Ευρωπαϊκή ήπειρο. Η αύξηση του αριθμού των βιομηχανικών χωρών και η 

ταυτόχρονη διόγκωση της φορολογικής επιβάρυνσης που υφίσταντο οι πιο εύρωστοι 

οικονομικά ιδιώτες με σκοπό την δημιουργία κράτους πρόνοιας σε αρκετά 

Ευρωπαϊκά κράτη, αύξησε κατακόρυφα το ενδιαφέρον για τη δημιουργία Offshore 

δικαιοδοσιών και εταιριών προς αποφυγή φορολογικών υποχρεώσεων και κανόνων 

ακόμη και εντός της Ευρωπαϊκής ηπείρου.5 

 Επιπροσθέτως, σε ακολουθία της αύξησης του ενδιαφέροντος περί αποφυγής 

φορολογικών υποχρεώσεων, η ταυτόχρονη έντονη ανάγκη επιβίωσης και ταχύτατης 

οικονομικής ανάπτυξης συγκεκριμένων χωρών, οι οποίες στην πλειονότητά τους ήταν 

χώρες με μικρή έκταση και πληθυσμό, χωρίς ιδιαίτερους οικονομικούς πόρους και 

αδυναμία διατήρησης της εθνικής τους κυριαρχίας και της οικονομικής τους 

ανεξαρτησίας, οδήγησε στην δημιουργία υπεράκτιων κέντρων εντός της Ευρωπαϊκής 

Ηπείρου. Ήδη από τη δεκαετία του 1920, εμφανίστηκαν στην Ευρώπη στο Μονακό, 

την Ελβετία και Λιχτενστάιν οι πρώτες offshore εταιρείες.6 Ιδιαίτερο δε ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν αυτές που αναπτύχθηκαν στην επικράτεια της Ελβετίας, καθώς η 

θέσπιση του πολύ αυστηρού τραπεζικού απορρήτου το έτος 1934 αποτέλεσε πόλο 

έλξης για αρκετές εταιρείες καταπιστευματικής διαχείρισης κεφαλαίων ενώ το 

νομοθετικό αυτό πλαίσιο αποτέλεσε παράδειγμα και για άλλα κράτη που θέλησαν εν 

συνεχεία να προσελκύσουν κεφάλαια από ολόκληρο τον κόσμο. Η οικονομική 

ανάπτυξη των συγκεκριμένων περιοχών κατέστη δυσχερής εξαιτίας της γεωπολιτικής 

θέσης τους,  αλλά και των ειδικών ιστορικών συγκυριών, με αποτέλεσμα να 

προσπαθήσουν να υποκαταστήσουν την έλλειψη ακόμη και βασικών υποδομών τους 

με νομοθετικές ρυθμίσεις. Σκοπός τους ήταν η παροχή διευκολύνσεων σε 

αλλοδαπούς επιχειρηματίες προς επένδυση κεφαλαίων και χρήση της επικράτειάς 

τους ως βάση των οικονομικών τους δραστηριοτήτων. Οι διευκολύνσεις αυτές 

αφορούσαν κυρίως φορολογικές απαλλαγές και απαλλαγή από υποχρεώσεις της 

εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

Το τελευταίο ιστορικά στάδιο και το πιο σημαντικό ως προς την ανάπτυξη του 

φαινομένου των υπεράκτιων εταιρειών, συνδέεται με την δημιουργία της 

Ευρωαγοράς στο City του Λονδίνου, στα τέλη δεκαετίας του 1950. Η διασύνδεση των 

offshore δικαιοδοσιών με την Ευρωαγορά γίνεται εμφανής, όταν οι υπερπόντιες 

                                                           
5 Άγγελος Π. Μπώλος, « Οι εξωχώριες (offshore companies) και Ελληνική Έννομη τάξη, Νομικό 

Βήμα, 2013 
6 Δουβής Παναγιώτης, «Offshore Δραστηριότητες», PRESS LINE, Αθήνα 2003 
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κτήσεις του Βρετανικού στέμματος (ιδίως οι Βερμούδες, οι  Βρετανικές Παρθένοι 

νήσοι, τα Νησιά Καϋμάν και το Γιβραλτάρ) μετατρέπονται σε offshore δικαιοδοσίες, 

υποκείμενες στον βρετανικό έλεγχο, και τίθενται στις υπηρεσίες του παγκόσμιου 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, αναδεικνύοντας έτσι το City σε παγκόσμιο 

οικονομικό κέντρο. Ενώ ιδίως μετά την δεκαετία του 1970 υπάρχει μια τάση σειράς 

μικρών κρατιδίων ανά την Γηραιά Ήπειρο να υιοθετούν θεσμικά πλαίσια ανάπτυξης 

offshore εταιρειών, με σκοπό την περαιτέρω οικονομική τους ανάπτυξη. Μάλιστα τα 

κράτη αυτά, τοιουτοτρόπως κατάφεραν όντως να πετύχουν ανάπτυξη των οικονομιών 

τους μέσω της αύξησης των εισροών συναλλάγματος, θέσεων εργασίας καταβολής 

τελών κ.λ.π. Επειδή όμως η επιτυχία, η εκτόξευση της κερδοφορίας και η ραγδαία 

ανέλιξή τους αποτέλεσε σημείο αναφοράς στον οικονομικό χάρτη, δεν άργησαν και 

μεγαλύτερα και πιο ανεπτυγμένα κράτη να ακολουθούν το παράδειγμα αυτό, 

προσδοκώντας στην εξεύρεση μίας νέας πηγής εσόδων. Έτσι σήμερα εμφανίζονται 

πολυάριθμα κράτη που προσφέρουν τη δυνατότητα δημιουργίας Offshore εταιρίας, 

καθιερώνοντας θεσμικά πλαίσια που συνεπάγονται διαφορετικά κατά περίπτωση 

πλεονεκτήματα στον πραγματικό κάτοχο της εταιρείας. 

 

 

 

3.4 Σύσταση Υπεράκτιας Εταιρίας  

Οι υπεράκτιες εταιρείες αξιοποιούνται ως το μέσο για την αποφυγή της φορολογίας 

ειδικά στα ακίνητα. Μέσω μιας offshore εταιρείας μπορεί κανείς εύκολα να αλλάζει 

την ιδιοκτησία ακινήτων δίχως γραφειοκρατικές διαδικασίες ή φορολογικές 

επιβαρύνσεις. Μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν offshore εταιρείες μεταφέροντας τα 

κέρδη από χώρα σε χώρα με στόχο να περιορίσουν την τελική φορολογική τους 

επιβάρυνση αλλά και για να πραγματοποιήσουν συναλλαγές που δεν επιτρέπεται σε 

άλλη χώρα ή στην χώρα εγκατάστασής τους. 

 

Ίδρυση 

Η διαδικασία της σύστασης αναλαμβάνεται από εξουσιοδοτημένα νομικά ή φυσικά 

πρόσωπα στην κάθε χώρα η οποία επιτρέπει την σύσταση υπεράκτιων εταιρειών. 
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Αρχικά επιλέγεται το όνομα της εταιρείας, καταβάλλονται τα τέλη και γίνεται σχεδόν 

αμέσως η σύστασή της. 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 εταιρείας, με σκοπό 

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

έναντι τρίτων. Για την ίδρυση απαιτείται σύνταξη και υπογραφή ιδιωτικού ιδρυτικού 

εγγράφου (καταστατικό), το οποίο κατατίθεται στο τηρούμενο από κάθε χώρα 

μητρώο εταιριών και εγκρίνεται και επικυρώνεται από την αρμόδια αρχή. Για την 

ίδρυση μιας υπεράκτιας εταιρείας απαιτούνται τα εξής έγγραφα:7 

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

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

την οποία ακολουθεί η εταιρεία και βεβαιώνει την ίδρυσή της. Περιέχει 

βασικές πληροφορίες, όπως το όνομα, τον τύπο των μετοχών, τον σκοπό 

ίδρυσης, 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. Καθορίζει επίσης τις 

υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων. Ο εσωτερικός 

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

της πλειοψηφίας των μετόχων. 

3. Οι μετοχές ή τα πιστοποιητικά των μετοχών. 

4. Η σφραγίδα της εταιρείας. 

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

 

Αριθμός  μετόχων 

Οι περισσότερες υπεράκτιες εταιρείες μπορούν να ιδρυθούν με έναν μόνο μέτοχο. Η 

νομοθεσία ορισμένων χωρών ορίζει, ότι ελάχιστος επιτρεπτός αριθμός μετόχων είναι 

δύο (π.χ. Παναμάς). Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ιδρυτής - μέτοχος πρέπει να είναι 

φυσικό πρόσωπο. Η συγκέντρωση του συνόλου των μετοχών στα χέρια ενός μετόχου 

δε συνιστά λόγο λύσης της εταιρείας. 

 

                                                           
7 http://www.inefan.gr/offshore/ 
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Εταιρικό κεφάλαιο 

Οι περισσότερες νομοθεσίες κρατών προέλευσης υπεράκτιων εταιρειών ορίζουν, ως 

απαιτούμενο εταιρικό κεφάλαιο για την ίδρυση των εταιρειών τους ένα πολύ μικρό 

ποσό (π.χ. 1000 δολάρια Η.Π.Α.). Το εταιρικό κεφάλαιο δεν είναι απαραίτητο να 

είναι καταβεβλημένο σε τραπεζικό λογαριασμό και δεν απαιτείται να πιστοποιηθεί η 

καταβολή του από τις εποπτικές αρχές των κρατών προέλευσης. Θεωρείται 

καταβεβλημένο κατά την ίδρυση της εταιρείας. Οι νομοθεσίες των κρατών 

προέλευσης των υπεράκτιων εταιρειών δεν ορίζουν το ύψος του εταιρικού κεφαλαίου 

σε σχέση με το ύψος των επενδύσεων, του τζίρου ή των καθαρών κερδών της 

εταιρείας. Επίσης, πολλές νομοθεσίες επιτρέπουν το μετοχικό κεφάλαιο των 

εταιρειών να είναι καταβεβλημένο ακόμη και σε είδος ή σε νόμισμα διαφορετικό από 

το εγχώριο. 

 

Μετοχές8 

Το μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών αυτών είναι διηρημένο σε μετοχές ανώνυμες ή 

ονομαστικές. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν καθορίζεται κατώτατο όριο της 

ονομαστικής αξίας της μετοχής. Η έκδοση των μετοχών δεν είναι απαραίτητη, ούτε 

επιδρά επί του κύρους και της δυνατότητας να εκδοθούν είδη μετοχών (κοινές, 

προνομιούχες με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου κ.τ.λ.) Κάθε μετοχή παρέχει: 

(α) Δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση της εταιρείας, 

(β) Αναλογικό ενδιαφέρον για την εταιρεία 

Οι μετοχές ή άλλα συμφέροντα ενός μέλους μιας υπεράκτιας εταιρείας, 

μεταβιβάζονται με τον τρόπο που προβλέπεται από τα άρθρα του καταστατικού της 

υπεράκτιας εταιρείας με την επιφύλαξη των ισχυόντων εθνικών (εννοείται η χώρα 

ίδρυσης της εταιρείας) κανονισμών. 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Άγγελος Π. Μπώλος, « Οι εξωχώριες (offshore companies) και Ελληνική Έννομη τάξη, Νομικό 

Βήμα, 2013 
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Τροποποίηση του μετοχικού κεφαλαίου9 

Η υπεράκτια εταιρεία μπορεί να προβεί στις εξής τροποποιήσεις: 

(α) Στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με τη δημιουργία νέων μετοχών του 

προκαθορισμένου ποσού. 

(β) Στην ενοποίηση ή διαίρεση του συνόλου ή μέρος των μετοχών της (είτε έχει 

εκδοθεί είτε όχι) σε μετοχές μεγαλύτερης αξίας από τις υφιστάμενες μετοχές της. 

(γ) Στην υποδιαίρεση των μετοχών της, σε μετοχές μικρότερου ποσού από αυτό 

που καθορίζεται από τα άρθρα. 

(δ) Στην ακύρωση μετοχών οι οποίες, κατά την ημερομηνία της λήψης της 

απόφασης για την ακύρωσή τους, δεν έχουν ληφθεί ή συμφωνηθεί να ληφθούν από 

οποιοδήποτε πρόσωπο, και να μειώσει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της 

υπεράκτιας εταιρείας κατά το ποσό των μετοχών που θα ακυρωθεί. 

 

 

Διοίκηση εταιρίας 

Οι εργασίες των υπεράκτιων εταιρειών διευθύνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 

αυτών. Ορισμένες νομοθεσίες επιτρέπουν το Διοικητικό Συμβούλιο να απαρτίζεται 

από έναν μόνο διευθυντή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποτελείται από τουλάχιστον τρία ενήλικα μέλη. Στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν 

δικαίωμα να μετέχουν αλλοδαποί μέτοχοι ή μη μέτοχοι της εταιρείας. Τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται (διορίζονται) και ανακαλούνται οποτεδήποτε 

ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση, που είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα. 

 

 

3.5 Πλεονεκτήματα Offshore Εταιριών 

 

Το κυριότερο χαρακτηριστικό γνώρισμα των υπεράκτιων εταιρειών είναι το τρίπτυχο: 

εξοικονόμηση χρήματος – ταχύτητα – εχεμύθεια. 10  Οι υπεράκτιες εταιρείες 

συστήνονται πολύ γρήγορα, με χαμηλό κόστος, ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο και 

                                                           
9 Άγγελος Π. Μπώλος, « Οι εξωχώριες (offshore companies) και Ελληνική Έννομη τάξη, Νομικό 

Βήμα, 2013 
10 Παμπούκης Χ <<Οι υπεράλτιες εταιρίες στο Ελληνικό Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο>> 
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εξαιρετικά περιορισμένες διατυπώσεις. Η ανωνυμία του ιδιοκτήτη αποτελεί ένα από 

τα κεντρικά σημεία αναφοράς της θεωρίας των υπεράκτιων εταιρειών. Στην 

περίπτωση που οι δικαιούχοι – ιδιοκτήτες μιας υπεράκτιας εταιρείας επιθυμούν 

εμπιστευτικότητα, είναι δυνατό να οριστεί ένας αντιπρόσωπος – διαχειριστής, ο 

οποίος εμφανίζεται και διενεργεί όλες τις συναλλαγές της εταιρείας στο όνομά του, 

άλλα για λογαριασμό των πραγματικών ιδιοκτητών. Έτσι, στις υπεράκτιες εταιρείες 

παρέχονται πολλά νομικά, οικονομικά και φορολογικά κίνητρα, με απώτερο σκοπό τη 

συσσώρευση κεφαλαίων στη χώρα εγκατάστασης της εταιρείας. Τα καθοριστικά 

κριτήρια για την ίδρυση και διατήρηση μιας υπεράκτιας εταιρείας είναι τα έξης:11 

 

• Η ταχύτητα και η απλότητα της διαδικασίας σύστασής τους. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μία εξωχώρια εταιρία μπορεί να συσταθεί σε μία 

μόλις ημέρα , από έναν μοναδικό μέτοχο , χωρίς καμία απολύτως 

προετοιμασία (συνεννοήσεις, διαπραγματεύσεις, ρύθμιση λεπτομερειών κλπ), 

αφού όλες οι λεπτομέρειες είναι δυνατόν να ρυθμιστούν εκ των υστέρων. 

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

της τουλάχιστον μία ημερολογιακή εβδομάδα και επιπλέον την ανάμειξη 

δικηγόρου, συμβολαιογράφου, εποπτευουσών αρχών, καθώς και κάποια 

υποτυπώδη προηγούμενη συνεννόηση μεταξύ των δύο κατ' ελάχιστον 

μετόχων για τον τρόπο λειτουργίας της υπό σύσταση εταιρίας. 

 

• Το χαμηλό κόστος σύστασης και λειτουργίας τους 

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

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

δικηγόρου, συμβολαιογράφου, ούτε η ανάληψη επιπλέον γραφειοκρατικού 

κόστους, όπως δημοσιεύσεις στο ΦΕΚ, εγγραφές στο οικείο επιμελητήριο  

κ.ο.κ..  Τα έξοδα λειτουργίας των εξωχώριων εταιριών κυμαίνονται μεταξύ 

450 και 700  δολαρίων κατ' έτος, ανάλογα με τη χώρα ίδρυσης. 

                                                           
11 Μπεζαντάκος Αναστάσιος, <<Offshore εταιρείες, νομικές οντότητες και σχηματικά παραδείγματα 

απεικόνισης των δραστηριοτήτων τους στην Ελληνική οικονομία>> , taxheaven.gr 



22 
 

Αντίθετα, για τη σύσταση μιας ανώνυμης εταιρίας στην Ελλάδα απαιτούνται 

κατ' ελάχιστο 70.000 ευρώ (ελάχιστο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, 

φόρος  συγκέντρωσης κεφαλαίου, τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, 

αμοιβή συμβολαιογράφου, υποχρεωτική παράσταση Δικηγόρου, δημοσιεύσεις 

στο ΦΕΚ, εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο κλπ). Περαιτέρω, η διατήρηση 

μιας ανώνυμης εταιρίας στην Ελλάδα απαιτεί την απασχόληση νομικού και 

οικονομικού συμβούλου, λόγω των πολυάριθμων διατυπώσεων που επιβάλλει 

η ελληνική νομοθεσία. 

 

• Η δυνατότητα διατήρησης της ανωνυμίας του μετόχου 

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

διατήρηση απόλυτης εχεμύθειας ως προς το πρόσωπο του/των πραγματικών 

μετόχων αυτής. Ειδικότερα, είτε δεν υπάρχει καν υποχρέωση γνωστοποίησης    

των πραγματικών μετόχων, είτε είναι δυνατή η γνωστοποίηση «ονομαστικών» 

μετόχων, οι οποίοι κατέχουν τις μετοχές για λογαριασμό άλλων. Αντίθετα, 

στην  Ελλάδα η σύσταση οποιασδήποτε μορφής εταιρίας απαιτεί τη 

γνωστοποίηση των πραγματικών εταίρων/ μετόχων στις αρμόδιες αρχές. 

 

• Η παροχή άλλων σημαντικών οικονομικών κινήτρων 

Η δυνατότητα διατήρησης της ανωνυμίας του μετόχου οδηγούσε μέχρι 

πρόσφατα σε πληθώρα λύσεων προς αποφυγή πληρωμής φόρων. Για 

παράδειγμα, ήταν απολύτως δυνατή η αποφυγή του «πόθεν έσχες», τόσο σε 

περιπτώσεις απόκτησης περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας, όσο και σε 

περιπτώσεις εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επιπλέον, ήταν δυνατή 

η πλήρης αποφυγή πληρωμής φόρου μεταβίβασης, κληρονομίας ή δωρεάς σε 

περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτων, αφού ο εκάστοτε κάτοχος των ανωνύμων 

μετοχών της εξωχώριας εταιρίας αποκτούσε αυτοδίκαια και την κυριότητα 

του ακινήτου. Ακόμη, το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση του 

πραγματικού μετόχου μιας εξωχώριας εταιρίας αποτελεί ένα σοβαρό κίνητρο 

για προστασία των περιουσιακών στοιχείων αυτού από ενδεχόμενες 

μελλοντικές διεκδικήσεις κάθε μορφής πιστωτών. 
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• Αποφυγή φορολογικών επιβαρύνσεων 

 Μεταφορά των κερδών από χώρες με υψηλούς συντελεστές φορολογίας σε 

 χώρες με χαμηλούς έως μηδενικούς συντελεστές, ευνοϊκός φορολογικός 

 συντελεστής επί των καθαρών κερδών της εταιρίας και πλήρης φορολογική 

 απαλλαγή των μερισμάτων και των κερδών που καταβάλλονται στους 

 δικαιούχους της εταιρίας. 

 

 

• Μη καταβολή φόρων μεταβίβασης, κληρονομιάς, γονικής παροχής, 

δωρεάς σε περίπτωση μεταγενέστερης μεταβίβασης των ακινήτων 

Ο νέος ιδιοκτήτης θα λάβει τις μετοχές χωρίς την καταβολή μιας σειράς 

προαναφερθέντων φόρων που συνήθως επιβάλλονται επί των ακινήτων.  

 

 

• Πλεονεκτήματα διοικητικής φύσεως, ιδιαιτέρως σημαντικά, καθώς 

καθιστούν εφικτό το ξέπλυμα χρήματος 

 Η άρση κάθε δέσμευσης στην κυκλοφορία συναλλάγματος, το αυστηρότατο 

 τραπεζικό απόρρητο και η ύπαρξη εταιριών με ένα και μόνο μέτοχο. 

 

 

• Αποφυγή δέσμευσης περιουσίας σε περίπτωση κατασχέσεων ή 

προσημειώσεων για χρέη 

Τα ακίνητα που ανήκουν σε offshore εταιρίες διασφαλίζονται καθόσον δεν 

μπορούν εύκολα να εντοπισθούν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες λόγω της 

ανωνυμίας  που προαναφέρθηκε. 

 

• Μη δήλωση μισθωμάτων που εισπράττονται 

Δήλωση πολλών ακινήτων ως κενά με την υποβολή της φορολογικής 

δήλωσης ενώ στην πραγματικότητα κατοικούνται. 
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3.6 Μειονεκτήματα Offshore Εταιριών 

Παράλληλα, όμως, με τη μεγάλη λίστα των δελεαστικών προνομίων που παρέχει η 

ίδρυση και λειτουργία μιας υπεράκτιας εταιρείας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και 

ορισμένα μειονεκτήματα που απορρέουν από τη χρήση της και αποτρέπουν τους 

υποψήφιους μετόχους να προχωρήσουν σε αυτό το βήμα. Τα πιο σημαντικά 

μειονεκτήματα είναι:12 

 

• Ετήσια καταβολή φόρου 15% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου 

δηλαδή ουσιαστικά σε 6-7 έτη ο ιδιοκτήτης θα χάσει με την μορφή φόρου 

την αξία του ακινήτου. Η εξωχώρια εταιρεία πληρώνει φόρο κατοχής 

(ακίνητης περιουσίας) του ακινήτου. Συνήθως η εξωχώρια εταιρεία πληρώνει 

φόρο για εικονικά ενοίκια που εισπράττει από αυτόν που κατοικεί στο ακίνητο 

(συνήθως τον πραγματικό ιδιοκτήτη) Κατά την αγορά ενός ακινήτου από 

εξωχώρια εταιρεία ο αγοραστής πρέπει είναι πολύ επιφυλακτικός διότι κατά 

την μεταβίβαση των μετοχών θα πρέπει να γνωρίζει τις οποιεσδήποτε άλλες 

υποχρεώσεις της εξωχώριας εταιρείας 

 

• Επιφυλακτικότητα εκ μέρους του αγοραστή ως προς την αγορά μετοχών, 

δημιουργούνται  επίσης προβληματισμοί ως προς τον έλεγχο της νομιμότητας 

γιατί είναι αδύνατον να γνωρίζει οποιασδήποτε άλλες υποχρεώσεις της 

εξωχώριας εταιρίας. 

 

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

συνήθως απαραίτητο να έχει τη διαθήκη του εισηγμένη προς επικύρωση 

στην υπεράκτια δικαιοδοσία, η οποία μπορεί να προσθέσει στο κόστος, 

την καθυστέρηση και την ταλαιπωρία κατά τη διαχείριση περιουσίας του 

θανούντος. 

 

• Πολύ συχνά τίθενται περιορισμοί σχετικά με το αντικείμενο που μια 

υπεράκτια εταιρεία μπορεί να ασκήσει, χωρίς βέβαια να υπάρχει ανάγκη 

                                                           
12 Ορέστης Εμ. Σεϊμένης, <<H offshore εταιρία και τα μυστικά της>>, taxheaven.gr 
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για κάποια άδεια.13 Ουσιαστικά, το ίδιο συμβαίνει και στο εγχώριο εμπόριο, 

αν αναλογιστεί κανείς ότι η πλειονότητα των τραπεζών ασκούν και 

υπεράκτιες δραστηριότητες, όπως επίσης, και οι ασφαλιστικές εταιρείες που 

είναι υπεράκτιες εταιρείες με εξαρτημένη ασφάλιση. Σε πολλές περιπτώσεις, η 

διεξαγωγή εργασιών κατά τη λειτουργία μιας υπεράκτιας εταιρείας καθίσταται 

εξαιρετικά δύσκολη, καθώς σε ορισμένες χώρες υπάρχει νομοθεσία κατά του 

φορολογικού παραδείσου. 

 

• Στα έγκριτα υπεράκτια κέντρα της υφηλίου, η επιμέλεια και ο έλεγχος 

τείνουν να είναι πιο αυστηρά από τις περισσότερες εγχώριες περιοχές. 

Παραδείγματος χάρη, για να μπορέσει να ανοίξει έναν τραπεζικό λογαριασμό 

στο όνομα της υπεράκτιας εταιρείας, προκειμένου να είναι σύμφωνος με τους 

κανονισμούς κατά του ξεπλύματος χρήματος, η τράπεζα απαιτεί τα έγγραφα 

επαλήθευσης της ταυτότητας από τους υπογράφοντες στο λογαριασμό και, 

ταυτόχρονα, μπορεί να απαιτήσει μία ή και περισσότερες συστατικές 

επιστολές από έναν πληρεξούσιο, ένα λογιστή ή έναν τραπεζίτη που θα τον 

γνωρίζει. 

 

 

3.7 Χρήσεις Υπεράκτιων Εταιριών 

Οι χρήσεις των Υπερακτίων 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:14 

• Για εισαγωγικές ή εξαγωγικές εταιρίες και διεθνείς εμπορικές 

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

εταιρίας με ΑΦΜ. Η Υπεράκτια Εταιρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

ενδιάμεση εταιρία μεταξύ της μητρικής εταιρίας και τρίτων 

• Για αγορά μετοχών και πραγματοποίηση συναφών επενδύσεων, είτε στο 

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

δικαιούχος και δεν κατονομάζεται το πραγματικό φυσικό πρόσωπο. 

                                                           
13 Offshore Corporations <<A Brief Introduction>>, Harvard Business Review 
14 www.offshoregreece.eu 
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• Διεθνές εμπόριο, ιδίως όταν ο ιδιοκτήτης δεν έχει μόνιμη κατοικία 

•  Προστασία των περιουσιακών στοιχείων 

• Για κατοχή θαλαμηγών και άλλων αντικειμένων αξίας 

• 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. 

•  Για εταιρίες παροχής υπηρεσιών και κατοχής πνευματικών δικαιωμάτων 

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

συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή ο αγοραστής είναι αλλοδαπή εταιρία, δεν 

υπόκειται στο "πόθεν έσχες" και στον φόρο μεταβίβασης. 

 

Παράνομες Χρήσεις 

Ιστορικά, οι δραστηριότητες των υπεράκτιων εταιριών περιλαμβάνονταν 

δραστηριότητες που ήταν ή έχουν γίνει παράνομες. Σε αυτές περιλαμβάνονται:15 

• Η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

• Απάτες 

     

3.8 Μορφές Υπεράκτιων Εταιριών16 

3.8.1  Εταιρίες Χαρτοφυλακίου (Holding companies)  

Οι εταιρείες χαρτοφυλακίου που βρίσκονται εγκατεστημένες σε υπεράκτια κέντρα 

χρησιμοποιούνται ως μία μέθοδος διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού για τη 

χρηματοδότηση των υπεράκτιων δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες σε τρίτες 

χώρες συγκεντρώνονται σε μία υπεράκτια εταιρεία που έχει υποκαταστήματα ή 

διαθέτει τις μετοχές διεθνών θυγατρικών που δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες. Η 

υπεράκτια εταιρεία λοιπόν είναι αυτή που λειτουργεί ως εκκαθαριστής για τα κέρδη 

από δραστηριότητες σε άλλες χώρες, για τη συσσώρευση κερδών, για επανεπενδύσεις 

κερδών και γενικά για το φορολογικό σχεδιασμό όλων των δραστηριοτήτων. Η πιο 

                                                           
15 el.wikipedia.org 
16 Μπεζαντάκος Αναστάσιος, <<Offshore εταιρείες, νομικές οντότητες και σχηματικά παραδείγματα 

απεικόνισης των δραστηριοτήτων τους στην Ελληνική οικονομία>> , taxheaven.gr 
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συνήθης τακτική είναι να χρησιμοποιούνται θυγατρικές σε άλλες χώρες παρά τα 

υποκαταστήματα. Τα υπεράκτια κέντρα παρέχουν ειδικά φορολογικά προνόμια στις 

εταιρείες χαρτοφυλακίου, όπως είναι η αναβολή της πληρωμής φόρου στα μερίσματα, 

η αναβολή της πληρωμής φόρου στα κεφαλαιακά κέρδη και η απουσία 

συναλλαγματικών ελέγχων. Από την άλλη πλευρά, το μειονέκτημα της χρήσης μιας 

τέτοιου είδους εταιρείας είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις το υπεράκτιο κέντρο δεν 

έχει συνάψει διεθνείς φορολογικές συμβάσεις και, επομένως, τα μερίσματα που 

πληρώνονται από τις θυγατρικές πιθανότατα να υπόκεινται σε σημαντικά υψηλό 

παρακρατούμενο φόρο στη χώρα προέλευσής τους. Το θέμα αυτό λύνεται με τη 

διοχέτευση των μερισμάτων στο υπεράκτιο κέντρο μέσω άλλων χωρών. 

 

3.8.2. Εταιρίες Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών  

Μια εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που βρίσκεται σε Υπεράκτιο 

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 στη υπεράκτια δικαιοδοσία με χαμηλή φορολογία. Δηλαδή ο τόκος και 

δόσεις αποπληρωμής του δανείου προς την υπεράκτια εταιρεία μειώνουν σημαντικά 

το φορολογητέο εισόδημα της δανειολήπτριας εταιρείας. Το μειονέκτημα του 

σχήματος αυτού είναι ότι η χώρες έδρας της δανειολήπτριας εταιρείας επιβάλλουν 

την παρακράτηση φόρου σε ποσό του τόκου του δανείου. Προκειμένου λοιπόν να 

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

δανειολήπτρια εταιρεία πληρώνει τόκο στο εξωτερικό, μεθοδεύεται η κατεύθυνση 

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

συμβάσεις που απαλλάσσουν ή μειώνουν τους παρακρατούμενους φόρους. Πολλές 

υπεράκτιες χώρες δεν απαιτούν τη διατήρηση των συγκεκριμένων δεικτών 

κεφαλαιακής επάρκειας, πράγμα που δίνει τη δυνατότητα στις εταιρίες παροχής 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών να έχουν ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων. Οι 

εταιρίες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έχουν σημαντική αξία , στη 

περίπτωση που μια χώρα έχει υψηλούς συντελεστές φορολόγησης εισοδήματος και 

μερισμάτων. Η αποπληρωμή των τόκων δεν μειώνει μόνο τα φορολογητέα κέρδη της 
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δανειολήπτριας εταιρείας αλλά μειώνει σημαντικά και τα προς αποπληρωμή 

μερίσματα της.  

 

3.8.3. Εταιρείες Αδειών- Δικαιωμάτων  

Μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί μια υπεράκτια εταιρεία αδειών για να 

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

περιοδικές πληρωμές για το δικαίωμα χρήσης βιομηχανικής και πνευματικής 

ιδιοκτησίας, όπως είναι τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, συγγραφικά δικαιώματα, 

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

χρησιμοποιούνται από πολλές δικαιοδοσίες σαν ενοίκιο, δηλαδή σαν έξοδα που 

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

μεταφέρονται κέρδη και συγκεντρώνονται κεφάλαια στην υπεράκτια εταιρεία.          

                                                                                                                           

 3.8.4. Εμπορικές εταιρείες  

Είναι οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στο εισαγωγικό και 

εξαγωγικό εμπόριο. Η υπεράκτια εταιρεία χρησιμοποιείται εδώ κατά τέτοιο τρόπο 

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

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

περιπτώσεις επίσης αποκαλούνται ως τριγωνικό εμπόριο. Το σχήμα αυτό συνήθως 

εφαρμόζεται όπως το ακόλουθο παράδειγμα: μια εμπορική εταιρεία που 

πραγματοποιεί εξαγωγές - εισαγωγές ιδρύει μια υπεράκτια εταιρεία, που λειτουργεί 

ως διαμεσολαβητής μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή. Όταν η ιδρύτρια 

επιχείρηση πραγματοποιεί εισαγωγές ο προμηθευτής στέλνει τα εμπορεύματα 

απευθείας στην ιδρύτρια και εκδίδει το τιμολόγιο στο όνομα της υπεράκτιας 

εταιρείας, η οποία με τη σειρά της τιμολογεί την ιδρύτρια επιχείρηση σε τιμή 

προσαυξημένη. Αντίστοιχα αν η μητρική επιχείρηση πραγματοποιεί εξαγωγές , το 

εμπόρευμα αποστέλλεται στον αγοραστή και η μητρική τιμολογεί την υπεράκτια με 

τιμή χαμηλότερη η οποία με την σειρά της τιμολογεί τον αγοραστή. Με αυτόν τον 

τρόπο η μητρική επιχείρηση καταρχήν μειώνει τα εμφανιζόμενα κέρδη και επιπλέον 

συσσωρεύει το κεφάλαιο στο λογαριασμό της υπεράκτιας εταιρείας. 
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3.8.5. 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 διαφορετικές δραστηριότητες. Η 

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

εταιρείας παροχής υπηρεσιών διοίκησης - διαχείρισης. Το συγκεκριμένο σχήμα 

προσφέρει εμπορικά πλεονεκτήματα με τη συγκέντρωση όλων των διοικητικών - 

διαχειριστικών λειτουργιών σε έναν φορέα. Η ίδρυση κεντρικών γραφείων διοίκησης 

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

όπου οι δραστηριότητες διοίκησης - διαχείρισης ενός ομίλου εταιριών 

αναλαμβάνονται από την υπεράκτια εταιρεία παροχής διοικητικών υπηρεσιών, η 

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

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

 

3.8.6. Ναυτιλιακές Εταιρείες 

 Ένας μεγάλος αριθμός των εξωχώριων κέντρων έχουν θεσπίσει ευνοϊκές ρυθμίσεις 

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

και ενοικίασης σκαφών. Οι χώρες αυτές ενθαρρύνουν δυναμικά τις ναυτιλιακές 

εταιρίες να λειτουργήσουν υπό τις λεγόμενες σημαίες ευκαιρίας, πράγμα που 

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

όχι ιδιαιτέρα αυστηρές διαδικασίες, αλλά με εξαιρετικά χαμηλό και ανταγωνιστικό 

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

προκύπτουν από την εκμετάλλευση του πλοίου που έχει μια υπεράκτια εταιρεία 

υποβάλλονται σε πολύ χαμηλή φορολογία.  

 

3.8.7. Εμπιστεύματα 

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

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

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

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

των περιουσιακών στοιχείων του trust. Το trust δεν έχει την νομική προσωπικότητα 
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και δεν μπορεί να έχει περιουσιακά στοιχεία, όλη η περιουσία του trust είναι 

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

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

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

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

ίδιο πρόσωπο. 17  Οι χώρες που αναγνωρίζουν το trust είναι κυρίως του 

Αγγλοσαξονικού δικαίου , ενώ στις άλλες χώρες που βασίζονται σε Γαλλογερμανικό 

μοντέλο, όπως και η Ελλάδα δεν αναγνωρίζουν το trust. Οι περισσότεροι φορολογικοί 

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

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

αποφυγή των διατάξεων περί ξεπλύματος του μαύρου χρήματος και αυξημένης 

φορολογίας.18  

 

3.8.8. Εταιρείες Επενδύσεων 

 Κεφάλαια συγκεντρωμένα δια μέσου υπεράκτιων εταιριών επενδύσεων μπορούν να 

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

φορολογικού παραδείσου επιτρέπει να επενδυθούν τα προαναφερόμενα κεφάλαια σε 

χώρες με υψηλούς συντελεστές φορολόγησης εφόσον αυτές έχουν συνάψει 

φορολογικές συμβάσεις με το υπεράκτιο κέντρο. 

 

 3.8.9. Τραπεζικές Εταιρείες 

Τα τελευταία χρόνια πολλά τραπεζικά ιδρύματα σε υπεράκτιες χώρες έχουν 

καθιερωθεί ως φορολογικά καταφύγια. Πολλά από τα ιδρύματα είναι θυγατρικές 

μεγάλων διεθνών τραπεζών. Το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι ότι καταβάλλουν 

τόκους απαλλαγμένους από την παρακράτηση του φόρου. Περάν αυτού ασχολούνται 

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

υπόκειται σε συναλλαγματικούς ελέγχους η ελέγχους κεντρικών τραπεζών η ελέγχους 

επιτροπών κεφαλαιαγοράς. 

 

                                                           
17 Taxcoach.gr 
18 Lucy Komisar, Bringing Business Back Ashore: Buenos Aires issues world’s first ban on offshore shell 
companies, Cop Watch, 2005 
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3.8.10. Εταιρείες Αντιπροσώπευσης19 

Οι εταιρίες αντιπροσώπευσης είναι δομές όπου μια εγχώρια εταιρεία ενεργεί ως 

αντιπρόσωπος μιας εξωχώριας εταιρείας. Όπως προαναφερθήκαμε οι εξωχώριες 

εταιρίες πάντα αποβλέπουν στην μείωση φορολογητέας ύλης των επιχειρηματικών 

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

Για τον λόγο αυτό οι θιγόμενες χώρες από την διεθνή αυτή  μέθοδο φοροαποφυγης 

προσπάθησαν να αντιδράσουν θέτοντας ειδικούς νομοθετικούς κανόνες για την 

διασφάλιση σύλληψης της φορολογητέας ύλης και στην δημιουργία εμποδίων για την 

λειτουργία των υπεράκτιων εταιριών. Το διεθνές κεφάλαιο ανταποκρίθηκε στα νέα 

νομοθετικά δεδομένα μέσω των επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης με έδρα σε μια χώρα 

με μεγάλο δίκτυο συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας όπως για παράδειγμα το 

Ηνωμένο Βασίλειο. Η κύρια δραστηριότητα των εταιριών αυτών είναι η 

αντιπροσώπευση των υπεράκτιων εταιριών. Η εκπρόσωπος εταιρεία συνάπτει με την 

υπεράκτια εταιρεία ένα συμφωνητικό αντιπροσώπευσης , όπου ορίζεται η αμοιβή της 

ως προμήθεια επί των συναλλαγών σε ποσοστό ύψους 3%-5%.  

 

3.8.11. Εταιρείες Ασφαλίσεων 

Πολλοί διεθνείς οργανισμοί έχουν αναπτύξει την πρακτική συνδυασμού ενός 

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

προϊόντα σε συνδυασμό δίνουν νέες ευκαιρίες. Όταν ασφαλίζεται κάποιος πληρώνει 

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

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

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

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

πολιτική οδηγεί στο σχηματισμό ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου, το οποίο 

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

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

 

 3.8.12. Ακίνητα 

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

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

                                                           
19 Αντωνόπουλος Δ, Κατούδης Η, (2004) ≪Φορολογία εισοδήματος φυσικών & νομικών προσώπων≫ 

Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα. 
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υπεράκτια εταιρεία στην αγορά ακινήτου, πρέπει το φυσικό πρόσωπο, που 

εμφανίζεται ενώπιον του συμβολαιογράφου ως εκπρόσωπος της εταιρείας, να είναι 

εφοδιασμένος με πλήρη σειρά εγγράφων που θα αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση 

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

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

κατάρτιση και υπογραφή του συμβολαίου αγοράς. Σημειωτέον ότι  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.  

 

3.8.13. 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. 

 

 

3.8.14 Εταιρίες υβρίδια20 

 Πρόκειται για εταιρίες περιορισμένης εγγύησης οι οποίες έχουν εταιρικό κεφάλαιο. 

Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι δεν είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν το 

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

εταιρία το χρειαστεί. 

 

 

 

                                                           
20 Δουβής Π. (2008) «Offshore δραστηριότητες» 
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3.9 ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ OFFSHORE21 

• Αγορά και ανέγερση ακινήτων 

• Χρηματιστηριακές συναλλαγές 

• Ναυτιλιακές εργασίες Στις offshore ναυτιλιακές εταιρίες, μέσω των σημαιών 

ευκαιρίας παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας με λιγότερο αυστηρές 

απαιτήσεις συγκριτικά με αυτές στην Ελλάδα. 

• Εμπορικές συναλλαγές (εισαγωγές-εξαγωγές) μέσω τριγωνικών ή και 

περισσότερων σχημάτων. Σκοπός η υπερτιμολόγηση των εισαγωγών και η 

υποτιμολόγηση των εξαγωγών. 

• Αμοιβές υψηλόβαθμων στελεχών 

• Κατοχή σκαφών αναψυχής (κυρίως μεγάλης αξίας) και αεροπλάνων 

• Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αποζημιώσεις που αφορούν τη 

χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας ευρεσιτεχνιών, σημάτων, σχεδίων κτλ 

καθώς επίσης και έξοδα διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, 

αναδιοργάνωσης και γενικά άλλων υπηρεσιών. 

• Οι αλλοδαπές εμποροβιομηχανίες και ναυτιλιακές επιχειρήσεις παντός τύπου 

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

διατάξεις του α.ν. 378/1968 λειτουργούν ως εξωχώριες. 

 

 

3.10 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

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 , και είναι τα ακόλουθα:22 

 

                                                           
21 Νεγκάκης Χρήστος, <<Υπεράκτιες Εταιρίες>> πανεπιστημιακές σημειώσεις Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας  τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
22 Παμπούκης Π. Χ., (2001) Οι υπεράκτιες (offshore) εταιρίες στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, ανάτυπο 

από το ΔΕΕ (Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών), Αθήνα 
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• Πολιτική και οικονομική σταθερότητα της χώρας της δικαιοδοσίας 

Η σταθερότητα 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 να 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 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 στοιχειών όσο  και την νομιμοποίηση των 

εσόδων, την απαλλαγή από τους φόρους δωρεάς, κληρονομιάς, 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 
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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 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 σημαντική είναι και η ύπαρξη 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, το κόστος ίδρυσης και διατήρησης μιας 

υπεράκτιας εταιρείας κ.α. 

   

 

 

3.11 Η Αντιμετώπιση των Υπεράκτιων – Offshore Εταιρειών από την 

Ελληνική Νομοθεσία 

 

Νόμος 3091/2003 23  Μια πρώτη προσπάθεια για την καταπολέμηση της 

φοροαποφυγής μέσω των offshore επιχειρήσεων επιχειρήθηκε από τον έλληνα 

νομοθέτη με τον νόμο 3091, ο οποίος ψηφίστηκε στις 24/12/2002 και δημοσιεύθηκε 

                                                           
23 www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/147 
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στο Φ.Ε.Κ. υπ' αριθμόν 330, τεύχος Α'. Οι διατάξεις του νόμου εκείνου προέβλεπαν 

τη μη έκπτωση των αποσβέσεων και των λοιπών δαπανών για αγορές αγαθών και 

λήψεις υπηρεσιών από εξωχώρια εταιρεία, καθώς και των ποσών που καταβάλλονται 

σε αυτές τις εταιρείες για τη χρήση δικαιωμάτων, με εξαίρεση τις δαπάνες που 

αφορούσαν σε αγορά ή μεταφορά στην Ελλάδα αργού πετρελαίου, πετρελαιοειδών ή 

άλλων προϊόντων για τα οποία δημοσιεύονταν δείκτες τιμών χονδρικής πώλησης και 

τα οποία αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη 

χρηματιστηριακή αγορά προϊόντων. Ως εξωχώρια (offshore) εταιρεία ορίστηκε από 

τις διατάξεις του νόμου, η εταιρεία εκείνη η οποία είχε την έδρα της σε αλλοδαπή 

χώρα και με βάση τη νομοθεσία της χώρας αυτής δραστηριοποιούταν: α) 

αποκλειστικά σε άλλες χώρες και β) απολάμβανε ιδιαίτερα ευνοϊκής φορολογικής 

μεταχείρισης. Η σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος 13 περιλάμβανε τη λίστα των 

κρατών τα οποία σύμφωνα με τον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και 

Ανάπτυξη (Ο.Ο.Σ.Α. - OECD) είχαν αναγνωριστεί ως φορολογικοί παράδεισοι. 

Ακόμα, παρέθετε ορισμένα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη 

προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μια εταιρεία, η οποία ήταν εγκατεστημένη σε ένα 

από αυτά τα κράτη, πληρούσε και τα λοιπά κριτήρια που έθετε ο νόμος (δηλαδή να 

δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε άλλες χώρες και να απολαμβάνει ιδιαίτερης 

φορολογικής μεταχείρισης) προκειμένου χαρακτηριστεί ως offshore επιχείρηση και 

να εφαρμοστούν οι σχετικές περί μη έκπτωσης των δαπανών διατάξεις. Η λίστα των 

κρατών τα οποία είχαν χαρακτηριστεί από τον Ο.Ο.Σ.Α. ως φορολογικοί παράδεισοι, 

για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, ήταν ενδεικτική και όχι περιοριστική και 

επομένως μπορεί να υφίστανται και άλλα κράτη που φιλοξενούσαν offshore 

επιχειρήσεις και τα οποία δεν περιλαμβάνονταν σε αυτή. Τέλος, σε κάθε περίπτωση, 

ο τελικός χαρακτηρισμός αλλοδαπής εταιρείας ως εξωχώριας ή μη, κατά την έννοια 

των διατάξεων του ν.3091/2002, αποτελούσε ζήτημα πραγματικό που εξεταζόταν 

αποκλειστικά από την αρμόδια ελεγκτική αρχή. Οι προαναφερθείσες διατάξεις, οι 

οποίες ενσωματώθηκαν στο σχετικό με την έκπτωση των δαπανών άρθρο 31 του 

προϊσχύσαντα κώδικα φορολογίας εισοδήματος (ν. 2238/94), ίσχυσαν από την 1η 

Ιανουαρίου 201 (ακριβέστερα, για διαχειριστικές περιόδους που άρχιζαν από αυτήν 

την ημερομηνία και ύστερα) μέχρι την κατάργηση τους με τον νόμο 3842/2010. 

Επίσης με τις διατάξεις των άρθρων 15-18 του ίδιου νόμου επεβλήθη για πρώτη φορά 

στη χώρα μας ειδικός φόρος επί των ακινήτων που βρίσκονται επί της ελληνικής 

επικράτειας και κατέχονται, κυρίως, από αλλοδαπές επιχειρήσεις οι οποίες δεν 
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παρουσιάζουν κάποια δραστηριότητα τόσο στη χώρα καταγωγής τους όσο και στην 

χώρα μας. Σκοπός των διατάξεων αυτών ήταν να πλήξουν την φοροαποφυγή που 

πραγματοποιείται μέσω των ακινήτων αυτών από τις εν λόγω εταιρείες. Δεν θα 

επεκταθούμε περαιτέρω επί του θέματος αυτού, καθώς σκοπός της παρούσας μελέτης 

είναι κυρίως να αναπτύξει θέματα τα οποία σχετίζονται με την έκπτωση των δαπανών 

που πραγματοποιούνται μέσω offshore εταιρειών. Θα περιοριστούμε μόνο να πούμε 

ότι οι εν λόγω διατάξεις, με τις όποιες τροποποιήσεις έχουν υποστεί με την πάροδο 

του χρόνου, κυρίως με το άρθρο 57 του ν. 3842/2010, συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι 

και σήμερα.  

 

 

Νόμος 3842/2010 24  Ο νόμος 3842 ο οποίος ψηφίστηκε στις 23/04/2010 και 

δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ' αριθμόν 58, τεύχος Α' εισήγαγε ή τροποποίησε 

σημαντικές διατάξεις για την καταπολέμηση της διεθνούς φοροαποφυγής και 

αποτέλεσε, την πρώτη συστηματική προσπάθεια,  να παταχθεί το φαινόμενο αυτό, 

αλλά και γενικότερα το φαινόμενο της φοροαποφυγής, μέσω της δημιουργίας ενός 

σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 78 εισήχθησαν για πρώτη φορά στην ελληνική 

φορολογική νομοθεσία οι έννοιες του μη συνεργάσιμου στον τομέα της φορολογίας 

κράτους και του κράτους με προνομιακό φορολογικό καθεστώς και δόθηκε ο ορισμός 

τους. Ο Έλληνας νομοθέτης λαμβάνοντας υπόψη του τα βασικά χαρακτηριστικά των 

φορολογικών παραδείσων, που είναι η εχεμύθεια και η άρνηση τους να συνεργαστούν 

με άλλες χώρες για την ανταλλαγή πληροφοριών και η πολύ χαμηλή, έως ανύπαρκτη 

φορολόγηση, όρισε αναλόγως ως κράτη ύποπτα για φοροαποφυγή τα μη συνεργάσιμα 

στον τομέα της φορολογίας κράτη και τα κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό 

καθεστώς, δηλαδή πολύ χαμηλό συντελεστή φορολογίας. Ακόμη ορίστηκε ότι για τα 

μεν μη συνεργάσιμα κράτη δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση οι δαπάνες για την 

αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών ή για τους κάθε είδους τόκους στους οποίους 

περιλαμβάνονται και οι τόκοι των δανείων, τα κάθε είδους δικαιώματα, τις κάθε 

είδους αποζημιώσεις, τις κάθε είδους αμοιβές για διευθυντικά στελέχη κ.o.κ. που 

καταβάλλονται σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες στα κράτη αυτά, για τα δε κράτη με 

προνομιακό φορολογικό καθεστώς ορίστηκε ότι αναγνωρίζονται μόνο στην 

                                                           
24 www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/189 
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περίπτωση που ο φορολογούμενος αποδείξει ότι αυτές αφορούν πραγματικές και 

συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή 

εισοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή.  

                                                          

 

Το άρθρο 38 του ν. 4174/201325 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού εισάγεται για 

πρώτη φορά στην ελληνική φορολογική νομοθεσία γενικός κανόνας κατά της 

φοροαποφυγής. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στη Φορολογική Διοίκηση να 

αγνοεί κάθε τεχνητή διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων που αποβλέπει σε αποφυγή 

της φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτημα. Ακόμη ορίζεται ότι οι εν 

λόγω διευθετήσεις αντιμετωπίζονται, για φορολογικούς σκοπούς, με βάση τα 

χαρακτηριστικά της οικονομικής τους υπόστασης. Οι συγκεκριμένες διατάξεις, 

παρότι,  κακοδιατυπωμένες, αποτελούν ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο της 

Φορολογικής Διοίκησης για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, καθώς της 

παρέχουν τη δυνατότητα να αγνοεί "εικονικές" καταστάσεις ή συναλλαγές, ακόμη και 

αν τυπικά είναι σύννομες, και να τις αντιμετωπίζει φορολογικά με βάση την 

πραγματική τους υπόσταση και όχι τον νομικό τους τύπο. 

 

 

 

 

3.12 Δημιουργία-Ίδρυση Υπερακτιας Εταιρίας 

 

Ο τρόπος, με τον οποίο κάποιος μπορεί να αποφύγει τη φορολόγηση των 

περιουσιακών του στοιχείων μέσω μίας υπεράκτιας εταιρείας (offshore), δεν είναι 

τόσο δύσκολος όσο ακούγεται. Ειδικότερα, όποιος έχει αγοράσει προϊόντα από ένα 

διαδικτυακό κατάστημα, έχει τη δυνατότητα να ιδρύσει μέσα σε λίγα μόλις λεπτά μία 

εταιρεία, σε έναν φορολογικό παράδεισο – η οποία προσφέρεται ακόμη και σε 

ιστοσελίδες τύπου «Web Shops». Ακριβώς όπως ένα προϊόν που αγοράζει κανείς 

ορισμένες φορές τοποθετώντας το απλά στο καλάθι εμπορευμάτων – μαζί με τους 

διευθυντές, τους μετόχους και τον ανώνυμο τραπεζικό λογαριασμό. Το κόστος 

                                                           
25 www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest 
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ίδρυσης26 , συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων (τελών) για το πρώτο έτος, 

υπολογίζεται στα 790 € στις Σεϋχέλλες και στη Μπελίζε, στα 990 € στον Παναμά27 

από 1.090 έως 1.199 € στις βρετανικές Παρθένες Νήσους καθώς επίσης 4.200 € στη 

Σιγκαπούρη. Ο τραπεζικός λογαριασμός, ανώνυμος φυσικά, κοστίζει από 320 € στη 

Λετονία και 750 € στο Γιβραλτάρ, έως 1.700 € στη Σιγκαπούρη ενώ ένας διευθυντής  

ή ένας μέτοχος, πίσω από τους οποίους κρύβεται ο πραγματικός ιδιοκτήτης που δεν 

φαίνεται πουθενά, περί τα 350 € έκαστος. Μεταξύ του ιδιοκτήτη και του διευθυντή 

υπογράφεται φυσικά μία σύμβαση, η οποία εγγυάται πως ο διευθυντής θα ενεργεί 

μόνο μετά από συμφωνία με τον ιδιοκτήτη – ενώ πρέπει κανείς να αποφασίσει τον 

τύπο του γραφείου, τον οποίο προτιμάει. Οι τιμές εδώ κυμαίνονται μεταξύ 400 € και 

1.800  € – όπου η απλούστερη μορφή περιορίζεται σε μία ταχυδρομική διεύθυνση, 

ενώ η ακριβότερη συμπεριλαμβάνει μία εταιρική πινακίδα, έναν αυτόματο 

τηλεφωνητή με εκτροπή σε κάποιο κινητό.  

 Η ίδρυση μίας offshore είναι νόμιμη, η φορολογία μηδενική και η δήλωση 

τους στην εφορία της χώρας διαμονής αποτελεί επιλογή του ιδιοκτήτη της – ενώ 

κανένας δεν μπορεί να πληροφορηθεί ποιός βρίσκεται πίσω από την εταιρεία, εκτός 

εάν διαρρεύσουν στοιχεία, όπως στην περίπτωση του Λουξεμβούργου ή του Παναμά. 

Από τον ανώνυμο λογαριασμό της δε, μπορεί κανείς να προβεί σε αναλήψεις 

μετρητών χρημάτων ή σε αγορές, χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος. Όσον αφορά τώρα 

τους μεγάλους ομίλους, όπως η Apple, η Starbucks, η Amazon κλπ, διαθέτουν ένα 

ολόκληρο δίκτυο τέτοιου είδους εταιρειών, μέσω του οποίου μεταφέρουν 

δισεκατομμύρια κέρδη και κεφάλαια, έτσι ώστε να μην πληρώνουν καθόλου φόρους. 

 Στο γράφημα που ακολουθεί φαίνεται το ελάχιστο (σκούρο μπλε) και μέγιστο 

(ανοιχτό) ύψος των περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται σε φορολογικούς 

παραδείσους ανά τον πλανήτη, σε τρισεκατομμύρια δολάρια – καθώς επίσης η 

εξέλιξη τους, από το 2004 έως το 2010 (σήμερα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα). Είναι 

περίπου ίσα με το 50% του παγκόσμιου ΑΕΠ – ένα μέγεθος κυριολεκτικά 

εξωπραγματικό. 

 

 

 

 

                                                           
26 www.analyst.gr 
27 www.sfm-offshore.com/prices-setupoffshorecompany.html?gclid 
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      πίνακας 1                                                                                           πηγή:analyst.gr 

 

 

Εάν αγοράσει κανείς μέσω του διαδικτύου μία offshore στις Σεϋχέλλες με έναν 

ανώνυμο λογαριασμό στη Λετονία ή στην Κύπρο, χωρίς διευθυντή και μετόχους, 

κοστίζει περίπου 1.150 € με ανανέωση 690 € ετήσια. Τα ιδρυτικά έγγραφα 

στέλνονται ταχυδρομικά, συμπληρώνονται από τον ιδιοκτήτη και επιστρέφονται στο 

μεσάζοντα – ενώ μετά από ελάχιστες ημέρες λαμβάνεται η επίσημη κατοχύρωση της 

εταιρείας. Βέβαια, οι περισσότεροι δεν ιδρύουν τις εταιρείες αυτές διαδικτυακά, αλλά 

με τη βοήθεια μεγάλων τραπεζών, όπως διαπιστώθηκε από την υπόθεση του Παναμά 

– οι οποίες διαχειρίζονται τα καταπιστεύματα, τα ιδρύματα και γενικότερα τις 

offshore. Οι φοροφυγάδες με μεγάλους μαύρους λογαριασμούς επιλέγουν τα 

ιδρύματα – τα τραστ όπως συνήθως ονομάζονται. Τα τραστ αυτά ιδρύουν με τη σειρά 

τους νέα ή συμμετέχουν σε εταιρείες ταχυδρομικής θυρίδας – με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται ένα αδιαπέραστο πλέγμα συμμετοχών, το οποίο είναι αδύνατον να 

ερευνήσει κανείς. Αυτό που θεωρείται εν προκειμένω μεγάλο πρόβλημα είναι η 

μεταφορά των χρημάτων σε αυτά τα τραστ – τα οποία είτε καταθέτονται ως ίδια 

κεφάλαια τους, είτε επενδύονται σε ακίνητα, σε μετοχές κοκ.  

 Στο γράφημα που ακολουθεί φαίνονται ορισμένοι φορολογικοί παράδεισοι 

εκτός Ευρώπης ανά τον πλανήτη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι, πρέπει κανείς να 

ταξιδέψει σε οποιονδήποτε από αυτούς για να ιδρύσει μία offshore ή για να μεταφέρει 
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χρήματα – αφού έχουν γραφεία σε πολλές χώρες, κυρίως στη Γενεύη, στο Λονδίνο, 

στην Ολλανδία και αλλού, καθώς επίσης τοπικούς αντιπροσώπους σε πολλά άλλα 

κράτη, οι οποίοι υπόσχονται πλήρη εχεμύθεια 

 

 

  πινακας 2                                                                                             πηγή: analyst.gr 

 

 

 

 

 

3.13 Τριγωνικές Συναλλαγές 

 

3.13.1 Ορισμός 

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

παραδόσεων, στην οποία εμπλέκονται τρία μέρη, και τα αγαθά αντί να μεταφέρονται 

από το ένα μέρος στο επόμενο, μεταφέρονται απευθείας από το πρώτο μέρος, στο 

τελευταίο της αλυσίδας. Αποτελούν μία διαδικασία, με την οποία πολυεθνικές 

επιχειρήσεις και επιχειρηματικές μονάδες προβαίνουν σε αγοραπωλησίες προϊόντων 
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και παροχή υπηρεσιών μεταξύ τους, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώσουν τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους, μέσω της μεταβιβαστικής τιμολόγησης. 

 Οι τριγωνικές συναλλαγές δεν είναι παράνομες ως πράξεις, αλλά καθίστανται 

παράνομες όταν χρησιμοποιούνται στις ενδοεταιρικές συναλλαγές με απώτερο σκοπό 

τη φοροαποφυγή και την απόκρυψη φορολογητέου εισοδήματος. Αυτό οδηγεί είτε 

στην πληρωμή ελάχιστου εταιρικού φόρου είτε ακόμα και μηδενικού, ιδιαίτερα όταν 

εμπλέκονται θυγατρικές με έδρα σε φορολογικούς παραδείσους. Ουσιαστικά 

πρόκειται για μια γενικευμένη οικονομική διαδικασία συναλλαγών με το εξωτερικό, 

δια μέσου της οποίας επιτυγχάνεται φοροαποφυγή. Εάν μια εταιρεία έχει θυγατρικές 

που βρίσκονται σε χώρες με διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές, μπορεί να 

χειραγωγήσει τις τιμές μεταβίβασης, με τρόπο ώστε να καθορίσει τεχνητά το επίπεδο 

κερδών της κάθε θυγατρικής. Στις περιπτώσεις αυτές η μητρική εταιρεία αναγνωρίζει 

το μεγαλύτερο μέρος του φορολογητέου εισοδήματος στις χώρες, όπου οι φόροι 

εισοδήματος εταιρειών είναι χαμηλότεροι. Πρακτικά, μια τριγωνική  συναλλαγή 

αποτελείται από μία μόνο παράδοση (φυσική μετακίνηση αγαθών) με δύο όμως 

τιμολογήσεις. Επιπλέον, για λόγους πρακτικούς και φοροτεχνικούς, οι τριγωνικές 

ενδοκοινοτικές συναλλαγές διαχωρίζονται σε αποκτήσεις και παραδόσεις. 

 Πολλές χώρες προσπαθούν να επιβάλουν κυρώσεις στις εταιρείες αυτές, αν 

θεωρήσουν ότι μέσω των τριγωνικών συναλλαγών, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις 

στερούν δημόσια έσοδα που θα προέκυπταν από φορολόγηση των κερδών τους. Έτσι 

οι φορολογικές αρχές εστιάζουν την προσοχή τους και στην αντιμετώπιση των 

τριγωνικών συναλλαγών, που περιλαμβάνουν και άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εμπορικά σήματα, λόγω της πολύ εύκολης μεταφοράς 

τους σε υπεράκτιες θυγατρικές. Οι μεγάλες εταιρείες καταλήγουν να αποδίδουν 

φόρους στα κράτη που εδρεύουν, πολύ μικρότερους από ότι στην πραγματικότητα θα 

όφειλαν να αποδώσουν, με τον τρόπο που αναλύεται παρακάτω. 

 Ας υποθέσουμε ότι η εταιρεία (Α) είναι ο προμηθευτής εμπορευμάτων, 

πρώτων υλών ή υπηρεσιών, η εταιρεία (Β) είναι ο πραγματικός παραλήπτης αυτών 

και η εταιρεία (Γ) συμφερόντων της εταιρείας (Β), μεσολαβεί ως τυπικός παραλήπτης 

αυτών των εμπορευμάτων, πρώτων υλών ή υπηρεσιών. Η εταιρεία (Α) ως 

προμηθευτής πωλεί εμπόρευμα αξίας 2.000 ευρώ και η εταιρεία (Β), δηλαδή ο 

πραγματικός παραλήπτης του εμπορεύματος, μεταπωλεί αυτό το εμπόρευμα στον 

τελικό πελάτη με τιμή 3.000 ευρώ. Η εταιρεία (Β) οφείλει φόρο για κέρδος 3.000,00 - 
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2.000,00 = 1.000,00. Με ένα φορολογικό συντελεστή π.χ. 30%, ο φόρος που αναλογεί 

είναι 300 ευρώ. 

 Αν όμως, μεσολαβήσει μία ενδιάμεση εταιρεία, στην περίπτωσή μας η (Γ), η 

οποία θα αγοράσει το εμπόρευμα από την εταιρεία (Α) για 2.000 ευρώ και πωλήσει 

αυτό το εμπόρευμα στην εταιρεία (Β) προς 2.990 ευρώ, τότε η φορολογική 

υποχρέωση της εταιρείας (Β) πωλώντας το εμπόρευμα πάλι 3.000 ευρώ θα αφορά 

κέρδος 3.000,00 ευρώ - 2.990,00 = 10,00. Ο φόρος της έτσι αντί για 300€ θα πέσει 

στα 3 ευρώ. Ουσιαστικά δε η φορολογική υποχρέωση της συναλλαγής μεταφέρεται 

στην εταιρεία (Γ) η οποία αγοράζει προς 2.000 ευρώ από την εταιρεία (Α), πωλεί 

προς 2.990 ευρώ στην εταιρεία (Β) και συνεπώς φορολογείται για τα 990 ευρώ του 

κέρδους της. 

 Το ουσιαστικό εδώ είναι η φορολογική υποχρέωση της εταιρείας (Γ), η οποία 

κατά κανόνα έχει έδρα σε «φορολογικό παράδεισο», δηλαδή χώρες με ελάχιστο, 

ακόμα και μηδενικό φορολογικό συντελεστή. Επομένως η εταιρεία (Γ) απαλλάσσεται 

από τη φορολογία, αφού απολαμβάνει το καθεστώς του «φορολογικού παραδείσου» 

της συγκεκριμένης χώρας. Οπότε, η συνολική φορολογία για τις εταιρείες (Β) και (Γ) 

είναι σχεδόν μηδενική, ενώ το Ελληνικό κράτος αδυνατεί να εισπράξει φόρους, γιατί 

όλες οι συναλλαγές γίνονται νομότυπα. 

 Η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει αφήσει ένα μικρό, απολύτως ασφαλές 

παραθυράκι, για τη διεξαγωγή τέτοιων συναλλαγών, επιτρέποντας π.χ. στην Κύπρο 

όπου ο φορολογικός συντελεστής είναι χαμηλός, να εξακολουθεί να συναλλάσσεται 

με εταιρείες σε τέτοια κράτη φορολογικούς παραδείσους. Συνεπώς, με τη 

μεσολάβηση μίας κυπριακής εταιρείας, που για την ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν 

θεωρείται μη συνεργάσιμη και ταυτόχρονα με τη μεσολάβηση μίας τέταρτης 

εταιρείας (σ.σ. πάλι συμφερόντων της εταιρείας Β του παραδείγματός μας) σε μία 

χώρα - φορολογικό παράδεισο, ο τελικός φορολογικός συντελεστής για την 

προμήθεια εμπορευμάτων, πρώτων υλών και υπηρεσιών, μπορεί να είναι ακόμα και 

μηδενικός. 

 Πρακτικά, οι μεσολαβούσες εταιρείες είναι στην ουσία εταιρείες με χαμηλό 

κόστος λειτουργίας, που ουσιαστικά είναι ένα μικρό πάγιο έξοδο για τη διεκπεραίωση 

λογιστικών εργασιών (τιμολόγια, πληρωμές, αλληλογραφία) την οποία συχνά 

αναλαμβάνουν δικηγορικά γραφεία, έναντι μίας μικρής αμοιβής, σχετικά με τον όγκο 

του τζίρου που διακινούν και τη φορολογητέα ύλη που τελικά δε φορολογείται. Τα δε 

εμπορεύματα, οι πρώτες ύλες ή οι υπηρεσίες, παραδίδονται απευθείας από τους 



44 
 

προμηθευτές στους τελικούς παραλήπτες, στο παράδειγμά μας από την εταιρεία (Α) 

στην εταιρεία (Β). 

 

3.13.2 Παραδείγματα Τριγωνικής Συναλλαγής28 

Έστω μια πολυεθνική με τρεις θυγατρικές επιχειρηματικές μονάδες, την Α, Β και Γ. 

Η εταιρία Α είναι ο προμηθευτής πρώτων υλών 

Η εταιρία Γ είναι ο αγοραστής των πρώτων υλών και πωλητής σε εξωτερικούς 

πελάτες. 

Η εταιρία Β είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των Α και Γ που κάνει τις μεταξύ τους 

αγοραπωλησίες και έχει έδρα σε χώρα με χαμηλή φορολογία. 

 

• Πρώτη περίπτωση 

Έστω η αρχική αγοραπωλησία μεταξύ των επιχειρηματικών μονάδων (Α) και (Γ), 

χωρίς την παρέμβαση του μεσάζοντα (Β). 

Η (Α) πουλάει στη (Γ) εμπορεύματα αξίας 1.000€ και η (Γ) τα μεταπωλεί σε 

εξωτερικούς πελάτες με τιμή 1.500€. 

Το κέρδος της (Γ) είναι 500€, άρα αν ο φορολογικός συντελεστής είναι 20%, ο 

πληρωτέος φόρος είναι 100€. 

 

 

 

   πινακας 3                                                                              πηγή: www.euretirio.com 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
28 www.euretirio.com/trigonikes-synallages/ 
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• Δεύτερη περίπτωση 

Αυτή τη φορά η (Α) πουλάει στη (Β) εμπορεύματα αξίας 1.000€ και η (Β) μεταπωλεί 

στη (Γ) στην τιμή των 1.490€. 

Η (Γ) έχοντας αγοράσει τα εμπορεύματα 1.490€, τα μεταπωλεί και πάλι σε 

εξωτερικούς πελάτες στην τιμή των 1.500€. 

Το κέρδος της (Γ) αυτή τη φορά είναι 10€, άρα με τον ίδιο φορολογικό συντελεστή 

20%, η φορολογική υποχρέωση είναι 2€. 

 

 

 

 

   πινακας 4                                                                              πηγή: www.euretirio.com 

 

 
 

Αν η επιχειρηματική μονάδα (Β) έχει έδρα σε χώρα με πολύ μικρό φορολογικό 

συντελεστή ή ακόμα και μηδενικό (φορολογικοί παράδεισοι), η μητρική εταιρεία θα 

πληρώσει 98€ λιγότερα σε σχέση με την πρώτη περίπτωση. Επιπλέον, εφόσον και οι 

τρεις επιχειρηματικές μονάδες ανήκουν στην ίδια πολυεθνική, θα μπορούσε να 

θεωρήσει την τιμή μεταβίβασης των εμπορευμάτων μεταξύ (Α) και (Β) μικρότερη 

από 1.000€, πχ 50€, κι έτσι να πληρώσει ακόμα λιγότερους φόρους για τη συναλλαγή 

μεταξύ (Α) και (Β). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 

 

4.1 Ορισμός Φορολογικού Παραδείσου 

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

γενικά χώρες - κράτη που έχουν θεσπίσει πολύ μικρές φορολογικές επιβαρύνσεις 

ειδικά για ξένους επενδυτές. Ορισμένα κράτη προκειμένου να προσελκύσουν ξένους 

επενδυτές, θέσπισαν ειδικούς φορολογικούς νόμους σύμφωνα με τους οποίους όποιος 

ξένος επενδυτής δημιουργήσει μια εταιρία με έδρα το έδαφός τους, θα καταβάλει 

πολύ μειωμένη φορολογία έναντι της προβλεπόμενης εκείνης στη χώρα της μόνιμης 

διαμονής του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, φυσικά ή ακόμη και νομικά πρόσωπα, 

καθώς και διεθνείς εταιρίες να καταφεύγουν σ' αυτά τα κράτη και να δημιουργούν 

εταιρίες τις λεγόμενες offshore. Οι φορολογικοί παράδεισοι είναι κράτη τα οποία δεν 

συνεργάζονται στον τομέα της φορολογίας με τα άλλα κράτη ή το φορολογικό 

καθεστώς τους είναι προνομιακό σε σχέση με αυτό των άλλων κρατών.  

Οι φορολογικοί παράδεισοι έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά: 

•  Η φορολογία σε αυτές τις περιοχές είναι πολύ χαμηλή ή και πολλές φορές 

ανύπαρκτη. 

•  Η ύπαρξη νόμων που ενθαρρύνουν τη δημιουργία οικονομικού απορρήτου 

και εμποδίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους 

φορολογούμενους με τις φορολογικές και νομικές αρχές.  

• Η γενική απουσία διαφάνειας στις νομοθετικές, νομικές ή διοικητικές 

διαδικασίες που πραγματοποιεί η υπεράκτια εταιρεία κατά τη λειτουργία της. 

 

Το βασικό αίτιο δημιουργίας των υπεράκτιων κέντρων ή φορολογικών παραδείσων 

ήταν η ανάγκη οικονομικής επιβίωσης και γρήγορης οικονομικής ανάπτυξης των 

συγκεκριμένων κρατών. Τα κράτη αυτά είναι συνήθως μικρού μεγέθους, χωρίς 

σημαντικούς οικονομικούς και φυσικούς πόρους, με ελάχιστες δυνατότητες 

οικονομικής αυτοτέλειας και συνήθως βρίσκονται κοντά σε ένα σημαντικό 

οικονομικό κέντρο Έτσι , οι ειδικές οικονομικές και άλλες διευκολύνσεις σε 

αλλοδαπές επιχειρήσεις, ήταν η μοναδική διέξοδος για προσέλκυση ξένων κεφαλαίων 
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 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ο.Ο.Σ.Α. 

Το κράτος που: 

• επιβάλει χαμηλό ονομαστικό ή κανένα φόρο εισοδήματος 

• φορολογεί ευνοϊκά ορισμένες κατηγορίες εισοδήματος με μηδενικό ή πολύ 

χαμηλό συντελεστή 

• προσφέρει σε κατοίκους τρίτης χώρας τη δυνατότητα να αποφύγουν την 

επιβολή φόρου στη χώρα φορολογικής κατοικίας τους 

• δεν διευκολύνει την παροχή και την ανταλλαγή πληροφοριών 

• δεν θέτει ως προϋπόθεση την άσκηση ουσιαστικής επιχειρηματικής 

δραστηριότητας των εταιριών που βρίσκονται εγκατεστημένες στο έδαφος του  

• έχει ως στόχο την προσέλκυση ξένων επενδυτών 

 

 

 

4.2 Ιστορική Αναδρομή 

 

• Βατικανό μετά το 750 μ.Χ.  καθώς η περιουσία της εκκλησίας δεν 

φορολογούνταν 

• Νησιά της Μάγχης ανάμεσα στις αγγλικές και γαλλικές ακτές 

• Το Isle of Man κοντά στις ακτές της Αγγλίας 

• Η Ελβετία (από τα τέλη του 19ου αιώνα) ως ο πρώτος τόπος μηδενικής ή 

χαμηλής φορολογίας 

• 20ος αιώνας, Οι υπεράκτιες εταιρίες εμφανίστηκαν αρχικά σε μικρά κράτη, 

όπως τα νησιά της Καραϊβικής, των οποίων η δυναμική οικονομική ανάπτυξη 

κατέστη αδύνατη λόγω της γεωπολιτικής θέσης τους, αλλά και των ειδικών 

ιστορικών συγκυριών. Τα κράτη αυτά επέλεξαν ήδη από τη δεκαετία του 

1960, σοφά όπως αποδείχτηκε, να υποκαταστήσουν την έλλειψη ακόμη και 

βασικών υποδομών τους με νομοθετικές ρυθμίσεις και κανονιστικά πλαίσια, 

τα οποία παρείχαν επιχειρηματικές «διευκολύνσεις» και δημιουργούσαν 

ευνοϊκό περιβάλλον για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων. Έτσι, τα 

κράτη αυτά κατόρθωσαν να προσελκύουν όλο και περισσότερους αλλοδαπούς 

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

έστω- εγκατάσταση των δραστηριοτήτων τους. Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα 
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με μία έρευνα του 1998 που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «The Guardian» , 

πάνω 6 τρισεκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α. ήταν επενδυμένα σε εξωχώρια 

οικονομικά κέντρα, ποσό μεγαλύτερο από το Α.Ε.Π. όλων των χωρών, εκτός 

από τις Ηνωμένες Πολιτείες 

 

 

 

4.3 Χώρες Που Θεωρούνται Φορολογικοί Παράδεισοι 

 

Τα κράτη που έχουν χαρακτηρισθεί ως φορολογικοί παράδεισοι από τον ΟΟΣΑ είναι: 

 

• Ανδόρα  

• Ανγκουίλα - εξαρτώμενο έδαφος του Ην. Βασιλείου 

• Αντίγκουα και Μπαρμπούντα 

•  Αρούμπα - που ανήκει στην Ολλανδία 

•  Μπαχάμες 

•  Μπαχρέιν 

•  Μπελίζ 

•  Βρετανικοί Παρθένοι νήσοι - εδάφη του Ην. Βασιλείου 

•  Νήσοι του Κουκ - εξαρτώμενο έδαφος της Ζηλανδίας 

•  Δομινικανή Κοινοπολιτεία 

•  Γιβραλτάρ - εξαρτώμενο έδαφος του Ην. Βασιλείου 

•  Γρενάδα 

•  Γκέρνσει/Σαρκ/Αλδερνέι - Εξαρτώμενα εδάφη από το στέμμα της Αγγλίας 

•  Νήσος του Μαν - εξαρτώμενο έδαφος από το στέμμα της Αγγλίας 

•  Τσέρσει - εξαρτώμενο έδαφος από το στέμμα της Αγγλίας 

•  Λιβερία 

•  Πριγκιπάτο του Λιχνενστάιν 

•  Δημοκρατία των Μαλβίδων 

•  Δημοκρατία των νήσων Μάρσαλ 

•  Πριγκιπάτο του Μονακό 

•  Μοντσεράτ - έδαφος του Ην. Βασιλείου 

•  Δημοκρατία του Ναούρου 
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•  Ολλανδικές Αντίλλες - έδαφος της Ολλανδίας 

•  Νίουι - συνδεδεμένο με τη Ν. Ζηλανδία 

•  Παναμάς 

•  Σαμόα 

•  Σεϋχέλλες                                                        

•  Αγ. Λουκία 

•  Ομοσπονδία του Αγ. Χριστόφορου και Νέβις 

•  Αγ. Βικέντιος και Γκρεναντίνες 

•  Τόνγκα 

•  Τούρκς και Κάικος- εδάφη του Ην. Βασιλείου 

•  Παρθένα νησιά των Η.Π.Α. 

•  Δημοκρατία του Βανουάτου 

 

 

 

Το 2012, Το ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε  την ακόλουθη λίστα με  

47 φορολογικούς «παραδείσους», κράτη δηλαδή που δεν έχουν συνάψει σύμβαση 

διοικητικής συνδρομής στο φορολογικό τομέα με την Ελλάδα : 

1.Ανδόρα, 2.Ανγκουίλα, 3.Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, 4.Αρούμπα, 5.Μπαχάμες, 

6.Μπαχρέιν, 7.Μπαρμπάντος, 8.Βερμούδες, 9.Μπελίζ, 10.Βρετανικές Παρθένοι 

Νήσοι, 11.Μπρουνέι, 12.Νήσοι Κέιμαν, 13.Νήσοι Κουκ, 14.Κόστα Ρίκα, 15.Χιλή, 

16.Ντομίνικα, 17.Γιβραλτάρ, 18.Γρενάδα, 19.Γουατεμάλα, 20.Γκέρνσεϋ, 21.Νήσος 

Μαν, 22.Τζέρσεϋ, 23.Λίβανος, 24.Λιβερία, 25.Λιχτενστάιν, 26.Μαλαισία, 27.Νήσοι 

Μάρσαλ, 28.Μοντσεράτ, 29.Μαυρίκιος, 30.Μονακό, 31.Ναούρου, 32.Ολλανδικές 

Αντίλλες, 33.ΠΓΔΜ (FYROM), 34.Νιούε, 35.Παναμάς, 36.Φιλιππίνες, 37.Αγία 

Λουκία, 38.Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, 39. Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, 

40.Σαμόα, 41.Σεϋχέλλες, 42.Σιγκαπούρη, 43.Νήσοι Τέρκς και Κάικος, 44.Παρθένοι 

νήσοι των ΗΠΑ, 45.Βανουάτου, 46.Ουρουγουάη, 47.Χονγκ-Κονγ. 

 Το 2017 το Υπουργείο Οικονομικών είναι πιο μαζεμένο, αφού η αντίστοιχη 

λίστα που εξέδωσε είναι πολύ πιο περιορισμένη. Εκεί φιγουράρουν οι χώρες: Αγία 

Λουκία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Ανδόρα, 

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Βανουάτου, Γουατεμάλα, Γρενάδα, Λίβανος, Λιβερία, 

Λίχτενσταϊν, Μαλαισία, Μονακό, Μπαρμπάντος, Μπαχάμες, Μπαχρέιν, Μπρουνέι, 
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Ναούρου, Νήσοι Κουκ,  Νήσοι Μάρσαλ, Νιούε, Ντομίνικα, Ουρουγουάη, Παναμάς, 

Παρθένοι Νήσοι των ΗΠΑ, ΠΓΔΜ, Σαμόα, Φιλιππίνες, Χονγκ Κονγκ. 

 

Φορολογικοί παράδεισοι υπάρχουν και σε ηπειρωτικά εδάφη. Πρόκειται κυρίως για 

απολιθώματα της ευρωπαϊκής φεουδαρχίας, μικρής έκτασης κρατίδια, όπως το 

Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, που αποτελεί βεβαίως ιδρυτικό μέλος της ΕΕ, 

ή τα Πριγκιπάτα του Λίχνενσταϊν, του Μονακό και της Ανδόρας, που είναι μεν 

αυτοδιοικούμενα αλλά διατηρούν στενούς πολιτικούς δεσμούς με τη Γερμανία, τη 

Γαλλία και την Ισπανία αντίστοιχα. 

 Κραυγαλέα περίπτωση  ανοχής της διεθνούς κοινότητας, αποτελεί η Ελβετία  

όσον αφορά το διαβόητο τραπεζικό της απόρρητο. Η Ελβετία προβάλλοντας την 

παραδοσιακή πολιτική της ουδετερότητα, αποτελούσε παραδοσιακά  χώρα εισροής 

μαύρου χρήματος, μέρος του οποίου παραμένει στα αζήτητα από τους καταθέτες, 

μεταξύ των οποίων και κεφάλαια των ναζιστών. 

 

 

Η λίστα του περιοδικού Forbes 

Εκτός από τα Δουκάτα, τα Πριγκιπάτα, την Ελβετία και τους παραδοσιακούς 

ηπειρωτικούς παραδείσους, τα τελευταία χρόνια δημιουργούνται και άλλοι, και 

μάλιστα στην καρδιά των μεγάλων και φορολογικά ορθόδοξων κρατών. Σύμφωνα με 

το περιοδικό Forbes, τέτοιοι παράδεισοι είναι κατά σειρά η αμερικανική Πολιτεία του 

Ντελαγουέρ, το Λουξεμβούργο, η Ελβετία, οι Νήσοι Κέιμαν, το Σίτι του Λονδίνου, η 

Ιρλανδία, οι Βερμούδες, η Σιγκαπούρη, το Βέλγιο και το Χονγκ Κονγκ. 

 

 

 

4.4 Οι Πιο «Χρυσοφόροι» Φορολογικοί Παράδεισοι Του Κόσμου 

 

Οι χώρες και τα εδάφη με τους «ανύπαρκτους» φόρους – γνωστοί και ως υπεράκτιοι 

φορολογικοί παράδεισοι – προσελκύουν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις από όλον 

τον κόσμο και οι αμερικανικές πολυεθνικές εταιρείες δεν θα μπορούσαν να λείπουν. 

Σύμφωνα με μία έκθεση του Citizens for Tax Justice για το 2016, 367 εταιρείες του 

Fortune 500 λειτουργούν ως θυγατρικές σε χώρες με μηδενικούς σχεδόν φόρους σε 
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καθε γωνιά του πλανήτη. Οι χώρες που θεωρούνται ως οι πιο προσοδοφόροι 

φορολογικοί παράδεισοι παγκοσμίως είναι:29 

 

4.4.1. Βερμούδες 

Το νησί των Βερμούδων κερδίζει αναμφίβολα την πρώτη θέση στον κατάλογο της 

Oxfam το 2016 με τους φορολογικούς παραδείσους του κόσμου. Η νησιώτικη χώρα 

διαθέτει 0% ποσοστό εταιρικού φόρου, ενώ δεν φορολογεί τα εισοδήματα των 

φυσικών προσώπων. Λόγω της απουσίας των εταιρικών φόρων, οι πολυεθνικές 

εταιρείες των ΗΠΑ έχουν «κρύψει» τεράστια χρηματικά ποσά. 

 

4.4.2. Ολλανδία 

Ο πιο δημοφιλής φορολογικός παράδεισος του Fortune 500 είναι η Ολλανδία, με τις 

περισσότερες εταιρείες της λίστας να δηλώνουν τουλάχιστον μία θυγατρική εκεί.  

 

4.4.3. Λουξεμβούργο 

Όπως η Ολλανδία, έτσι και το Λουξεμβούργο θεωρείται ένα φορολογικό καταφύγιο 

για τις επιχειρήσεις. Η χώρα είναι αρκετά φιλική προς τις εταιρείες που θέλουν να 

μεταφέρουν την έδρα ή μία θυγατρική τους εκεί, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 

γλιτώσουν πολλά δισεκατομμύρια από τους μηδενικούς φόρους. 

 

4.4.4. Νησιά Κέιμαν 

Τα νησιά Κέιμαν θεωρούνται το καλύτερο (φόρο)παραθυράκι για ιδιώτες και 

επιχειρήσεις, επιτρέποντας στους μεν και τους δε να διαμορφώσουν και να 

διατηρήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία χωρίς να καταβάλουν φόρους. 

 

4.4.5. Σιγκαπούρη 

Αυτή η μικροσκοπική κυρίαρχη πόλη-κράτος αποτελεί κομβικό σημείο για τις 

θυγατρικές πολυεθνικών εταιριών. Όπως η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο, η 

Σιγκαπούρη έχει πραγματικά «λογικούς» ονομαστικούς φορολογικούς συντελεστές 

για τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με την Oxfam. 

 

 

                                                           
29 www.fortunegreece.com 
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4.4.6. Νησιά της Μάγχης 

Βρίσκονται ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία. Τα νησιά της Μάγχης φιλοξενούν 

εκατοντάδες διεθνείς θυγατρικές εταιρείες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μorgan Stanley 

διαθέτει 33 θυγατρικές επιχειρήσεις στα συγκεκριμένα νησιά, σύμφωνα με το 

Citizens for Tax Justice. Μέχρι σήμερα, τα νησιά της Μάγχης δεν διαθέτουν φόρους 

κληρονομιάς, φόρους κεφαλαιουχικών κερδών ή εταιρικούς φόρους. 

 

4.4.7. Νήσος του Μαν 

H Νήσος του Μαν δεν επιβάλει κανένα φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, φόρο κύκλου 

εργασιών ή φόρο για τη μεταφορά κεφαλαίων. Βρίσκεται ανάμεσα στη Βρετανία και 

την Ιρλανδία, ενώ φέρει χαμηλό φόρο εισοδήματος, με τον υψηλότερο να φτάνει το 

20%. Ο εν λόγω φορολογικός παράδεισος προσφέρει επίσης μεγάλα οφέλη και για τις 

συντάξεις. 

 

4.4.8. Ιρλανδία 

Η Ιρλανδία συχνά χαρακτηρίζεται ως μία φορολογική διέξοδος για φυσικά πρόσωπα 

και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου, το 

43% των ξένων αποδοχών των αμερικανικών πολυεθνικών εταιρειών βρίσκονται σε 

πέντε μικρές χώρες: Τις Βερμούδες, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Ελβετία 

και την Ιρλανδία. Παρά το γεγονός ότι η χώρα επιμένει πως δεν είναι καταφύγιο για 

εταιρείες που θέλουν να κρύψουν τα εισοδήματά τους, η Ιρλανδία έχει εμπλακεί σε 

αρκετές νομικές υποθέσεις που αφορούν εταιρικούς φόρους. 

 

4.4.9. Μαυρίκιος 

Ο Μαυρίκιος είναι ένα νησί του Ινδικού Ωκεανού και θεωρείται δημοφιλής πύλη για 

τις ξένες επενδύσεις, ιδιαίτερα για εκείνες που κατευθύνονται στην Ινδία, ενώ ήδη 

πολλές εταιρείες-μεγαθήρια διαθέτουν θυγατρικές στο πανέμορφο αυτό νησί. Πιο 

αναλυτικά: Η Goldman Sachs (49 θυγατρικές), η Morgan Stanley (16 θυγατρικές), η 

JPMorgan Chase (33 θυγατρικές), η Citigroup (πέντε θυγατρικές) και η Pepsi (δύο 

θυγατρικές). 

 

4.4.10. Ελβετία 

Ο συνδυασμός της χαμηλής φορολογίας με το τραπεζικό σύστημα που προστατεύει 

τους λογαριασμούς, έχει κάνει την Ελβετία έναν δημοφιλή προορισμό για όσους 



53 
 

θέλουν να «κρύψουν» κεφάλαια στο εξωτερικό και να απολαύσουν χαμηλότερους 

φόρους. Μερικές από τις μεγάλες εταιρείες που διατηρούν θυγατρικές στην Ελβετία 

είναι οι Marriott, Pepsi, Stanley Black Morgan Stanley και Merck. 

 

 

 

4.5 Η περίπτωση της Μάλτας 

 

Ο λόγος για τη Μάλτα, τη μικρότερη χώρα της Ε.Ε., που εδώ και αρκετό καιρό 

χιλιάδες επιχειρηματικοί όμιλοι, εταιρείες, μεγιστάνες, επιχειρηματίες, τραπεζίτες, 

πολιτικοί, διασημότητες, μαφιόζοι και κοινοί θνητοί επιλέγουν ως προορισμό 

προκειμένου να αποφύγουν τη φορολόγηση στη χώρα τους. 

 Tο ερευνητικό δίκτυο Εuropean Investigative Collaborations (EIC) έβαλε στο 

μικροσκόπιό του το τελευταίο τρίμηνο εκατοντάδες χιλιάδες ντοκουμέντα από το 

Μητρώο Επιχειρήσεων της νησιωτικής χώρας. Η έρευνα  διαπίστωσε ότι το νησί της 

Μεσογείου αποτελεί άντρο μαζικής φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής, ξεπλύματος και 

διαφθοράς. 

 Η μελέτη των επονομαζόμενων «Malta Files» 30  έδειξε ότι κορυφαίες 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, όπως οι BMW, Bosch, BASF, Deutsche Bank, Puma, 

Telefonica, Merck, Bosch, Rheinmetal, Lufthansa, έχουν ιδρύσει δεκάδες χιλιάδες 

εικονικές θυγατρικές εταιρείες στη Μάλτα με αποκλειστικό στόχο τη φοροαποφυγή. 

Μόνο η Lufthansa φέρεται να διατηρεί εκεί 18 θυγατρικές. Πολλές από αυτές τις 

θυγατρικές δεν έχουν προσωπικό, ενώ κάποιες δεν αναφέρονται καν στον τοπικό 

τηλεφωνικό κατάλογο. Κάποιες άλλες πάλι -όπως η εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων 

Sixt, ο γίγαντας των χημικών BASF και ο βαρόνος των πουλερικών Erich 

Wesjohann- όχι απλώς μοιράζονται τον ίδιο όροφο γραφείων αλλά και το ίδιο 

κουδούνι. Τις περισσότερες μαλτέζικες θυγατρικές, πάνω από 8.000, έχουν οι Ιταλοί. 

Οι περισσότεροι εξ αυτών δεν έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους στο μικρό κράτος. 

Χρησιμοποιούν τη Μάλτα μόνο για την ελαχιστοποίηση της φορολογικής τους 

επιβάρυνσης. 

 Διόλου τυχαία ο αριθμός των εγγεγραμμένων στο μητρώο εταιρειών της 

Μάλτας αυξάνεται τα τελευταία χρόνια με ρυθμό 4-5 χιλιάδων ετησίως. Ετσι τον 

                                                           
30 www.efsyn.gr 



54 
 

Σεπτέμβριο του 2016 το μητρώο εταιρειών της Μάλτας -οι κάτοικοι της οποίας δεν 

ξεπερνούν τις 450.000 συνολικά- είχε εγγεγραμμένες περισσότερες από 50.000 

επιχειρήσεις. 

 Το «μέλι» που ελκύει είναι βέβαια το ευνοϊκό φορολογικό σύστημα της 

Μάλτας που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να πληρώνουν τον χαμηλότερο φόρο στην 

Ε.Ε. Επισήμως, ο συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων στη νησιωτική χώρα 

είναι 35%, ο υψηλότερος στην Ε.Ε. Ωστόσο οι επιχειρήσεις μπορούν να πάρουν πίσω 

έως και τα 6/7 αυτού του φόρου αν ο όγκος της δραστηριότητάς τους δεν λαμβάνει 

χώρα εκεί ή αν οι μέτοχοί της δεν ζουν στη Μάλτα. Έτσι ο φόρος που αυτές 

πληρώνουν τελικά είναι μόλις 5%. Είναι μακράν ο χαμηλότερος φορολογικός 

συντελεστής για επιχειρήσεις στην Ε.Ε., μικρότερος του 9% (από φέτος) της 

Ουγγαρίας, του 10% της Βουλγαρίας και του 12,5% της Ιρλανδίας και πολύ μακριά 

από τον μέσο όρο της Ε.Ε. 22%. Επιπλέον, η Μάλτα δεν παρακρατεί φόρο για 

μερίσματα, τόκους και πνευματικά δικαιώματα. Με αυτό το ελκυστικό φορολογικό 

καθεστώς εισπράττει ένα 5% επί των κερδών από επιχειρήσεις από τις οποίες δεν 

προσδοκούσε τίποτα. Αυτό βοήθησε τη χώρα να περάσει μέσα από την κρίση στις 

μύτες των ποδιών: μεταξύ 2005 και 2016, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του νησιού όχι μόνο 

δεν μειώθηκε αλλά αντιθέτως αυξήθηκε κατά 28% .Από την πλευρά τους οι ξένες 

επιχειρήσεις φορολογούνται για τα κέρδη τους μόλις με 5% ενώ οι κυβερνήσεις των 

χωρών στις οποίες εδρεύουν αιμορραγούν. Τα συνολικά φορολογικά έσοδα που 

χάνονται εκτιμώνται σε περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 

 

 

5.1 Μαύρο Χρήμα Ορισμός 

 

Ο όρος μαύρο χρήμα χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάθε έσοδο που δεν 

δηλώνεται από το φορολογούμενο, παραβαίνοντας την φορολογική νομοθεσία. Ο 

φορολογούμενος δεν δηλώνει τα έσοδα είτε γιατί προέρχονται από παράνομες 

δραστηριότητες ή φορολογικές συναλλαγές (πχ εμπόριο όπλων, ναρκωτικών, 

λαθρεμπορία κλπ) και υπάρχει κίνδυνος να αποκαλυφθεί είτε γιατί προέρχονται από 

νόμιμες δραστηριότητες αλλά θέλει να αποφύγει την φορολογική επιβάρυνση. Έτσι 

το χρήμα διακρίνεται σε  καθαρό  όταν προέρχεται από νόμιμες πράξεις, το οποίο δεν 

αποκρύπτεται και σε  βρώμικο όταν προέρχεται από παράνομες πράξεις , το οποίο 

αποκρύπτεται. Πολλές φορές χρησιμοποιούνται μεταφορικά οι εκφράσεις μαύρο 

χρήμα και βρώμικο χρήμα. Ωστόσο δεν έχουν την ίδια ακριβώς σημασία. Το βρώμικο 

χρήμα προέρχεται μόνο από παράνομες πηγές31 (όπως εμπόριο ναρκωτικών ή όπλων) 

ενώ το μαύρο χρήμα μπορεί να προέρχεται και από νόμιμες δραστηριότητες. Το 

μαύρο χρήμα απλά δεν δηλώνεται στην ετήσια δήλωση εισοδήματος του φορολογικά 

υπόχρεου προσώπου κατά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας και δεν 

συνυπολογίζεται στο εισόδημά του και συνεπώς δεν φορολογείται. Με τον όρο  

ξέπλυμα μαύρου χρήματος χαρακτηρίζονται ή νοούνται οι μηχανισμοί και οι μέθοδοι 

που χρησιμοποιούνται για τη νομιμοποίηση των εσόδων που προέρχονται από 

παράνομες δραστηριότητες. 

 

 

 

5.2 Ιστορική Αναδρομή32 

 

Η Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν είναι ένα έγκλημα που 

όπως οι περισσότεροι πιστεύουν, ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της εποχής της 

                                                           
31 Αγγελόπουλος Π., (2005) Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Εκδόσεις Σταμούλη 
32 Σαμέλης Ι.Β., «Εξωχώριες εταιρείες: δραστηριοποίηση αυτών στην Ελλάδα» 



56 
 

ποτοαπαγόρευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απλώς εκείνη την περίοδο αναπτύχθηκε 

πληθώρα μεθόδων και τεχνικών για την εφαρμογή της. Πολλές μέθοδοι επινοήθηκαν 

για να αποκρύψουν την προέλευση των χρημάτων που προέκυπταν από την πώληση 

του παράνομου αλκοόλ. Μετά την καταδίκη του περίφημου Αλ Καπόνε για 

φοροδιαφυγή το 1931, ο Meyer Lansky μετέφερε κεφάλαια από την εταιρία "Carpet 

Joints" της Florida σε λογαριασμούς στο εξωτερικό. Το 1934 έγινε το Swiss Banking 

Act το οποίο ουσιαστικά αποτελούσε την πρώτη νομοθετική δράση που ανέλαβε το 

Ελβετικό Κράτος σε συνεργασία με τις Τράπεζες, προκειμένου να θεσμοθετηθεί το 

τραπεζικό απόρρητο. Ο Lansky αγόρασε τότε μια ελβετική τράπεζα στην οποία θα 

μπορούσε να κάνει την παράνομη μεταφορά κεφαλαίων του, μέσω ενός πολύπλοκου 

συστήματος εικονικών εταιρειών, εταιρειών χαρτοφυλακίου, καθώς και υπεράκτιων 

τραπεζικών λογαριασμών. Στην μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εποχή, οι 

νομοθέτες  αποφάσισαν ότι η κατάσχεση των προϊόντων του εγκλήματος θα απέτρεπε 

επαρκώς τους πιθανούς εγκληματίες. Στην προσπάθειά τους να αποφύγουν την 

κατάσχεση, οι οργανωμένοι εγκληματίες έπρεπε να βρούνε τον τρόπο να 

διοχετεύσουν τα τεράστια ποσά χρημάτων στη νόμιμη οικονομία, γεγονός που ήταν 

πολύ δύσκολο καθώς ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργούσαν δεν θα έπρεπε να 

κινήσει υποψίες. Υπήρχε ουσιαστικά η ανάγκη το χρήμα αυτό να «καθαριστεί - 

ξεπλυθεί». . Η πρώτη αναφορά στον όρο «ξέπλυμα χρήματος» γίνεται στο περίφημο 

σκάνδαλο Watergate. Η επιτροπή του τότε Αμερικανού Προέδρου Richard Nixon για 

την επανεκλογή Προέδρου είχε διοχετεύσει όλα τα έσοδα της προεκλογικής 

καμπάνιας του στο Μεξικό και τα «επαναπάτρισε» μέσω μίας εταιρίας στο Miami, 

Florida. Η Βρετανική εφημερίδα “The Guardian” είναι εκείνη που αναφέρθηκε στην 

κίνηση αυτή με τον όρο “laundering”. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πέρασαν αρκετές 

δεκαετίες μέχρι  ο όρος ξέπλυμα χρήματος να αποκτήσει την σημασία που έχει 

σήμερα. 

 

 

5.3 Στάδια Ξεπλύματος Χρήματος 

 

Υπάρχουν τρία βασικά στάδια στο ξέπλυμα χρήματος. Πρώτον τα μετρητά 

τοποθετούνται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, δεύτερον η πηγή και ιδιοκτησία 
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συγκαλύπτεται και τέλος τα χρήματα ενσωματώνονται στο νόμιμο οικονομικό και 

δημοσιονομικό σύστημα. Αναλυτικά τα τρία στάδια είναι:33 

 

 

Τοποθέτηση 

Σε αυτό το στάδιο μεγάλα ποσά χρημάτων σε μετρητά τα οποία προέρχονται από 

παράνομες δραστηριότητες τοποθετούνται στο νόμιμο οικονομικό τομέα και 

ιδιαίτερα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Πραγματοποιείται διάσπαση των 

κεφαλαίων αυτών σε μικρότερα ποσά και η σταδιακή διοχέτευση τους είτε με την 

μορφή καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς είτε επενδύοντας τα στο 

γενικότερο οικονομικό σύστημα μέσω νόμιμων διαδικασιών. Συχνά χρησιμοποιείται 

και το χρηματιστήριο, τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος, ακόμα και τα καζίνο. Το 

στάδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και τη φυσική διασυνοριακή μεταφορά χρημάτων. 

Στόχος είναι η μετατροπή τους όσο πιο γρήγορα γίνεται σε άλλου τύπου περιουσιακά 

στοιχεία και η αποφυγή της ανίχνευσης από τις αρμόδιες αρχές συγκεντρώνοντας τα 

δηλαδή σε περιοχές όπου είναι ευκολότερο να μεταμφιεσθούν ή να διαστρεβλώσουν 

την πηγή τους. Με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης, τα έσοδα από εγκληματικές 

δραστηριότητες δεν έχουν πλέον τη μορφή ρευστού χρήματος. 

 

 

Στρωματοποίηση/Διαστρωμάτωση 

Μόλις η διαδικασία της τοποθέτησης ολοκληρωθεί, οι δράστες ξεπλύματος χρήματος 

θα προσπαθήσουν να χωρίσουν τα κεφάλαια στους τελικούς προορισμούς τους με τη 

δημιουργία πολύπλοκων επιπέδων χρηματοοικονομικών συναλλαγών, μειώνοντας 

παράλληλα την πιθανότητα ανίχνευσης της παράνομης φύσης τους. Η διαδικασία 

αυτή ονομάζεται στρωματοποίηση και ουσιαστικά είναι ο διαχωρισμός των εσόδων 

από την παράνομη προέλευσή τους μέσω πολύπλοκων χρηματοοικονομικών 

συναλλαγών, θολώνοντας το τοπίο μεταξύ του προορισμού και της προέλευσης των 

κεφαλαίων. Στόχος είναι η δημιουργία πολλών συναλλαγών σε ολόκληρο τον κόσμο 

οι οποίες θεωρούνται συνηθισμένες και κυρίως δεν έχουν ιδιαίτερο κόστος 

αποκρύπτοντας τα ίχνη τους, την πραγματική ιδιοκτησία των κεφαλαίων και 

                                                           
33  Πρινιωτάκη, Ι. Μ., (2008). Διεθνής τρομοκρατία, Ξέπλυμα Χρήματος & OFCs, Εκδόσεις 

Σταμούλης. 
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παρέχοντας την ιδιαίτερη ανωνυμία. Μετά την ολοκλήρωση τόσο του σταδίου 

τοποθέτησης όσο και του σταδίου στρωματοποίησης καθίσταται σχεδόν ανέφικτο να 

εντοπιστούν τα παράνομα έσοδα και η διαδρομή που ακολούθησαν λόγω των 

πρόσφατων τεχνολογικών και πληροφοριακών εξελίξεων. Στην ουσία όταν 

ολοκληρωθούν τα δυο παραπάνω στάδια ο στόχος για το ξέπλυμα χρήματος έχει ήδη 

επιτευχθεί. Το μειονέκτημα της στρωματοποίησης είναι ότι πλέον οι συναλλαγές 

αυτές που γίνονται μέσω τραπεζών αρχειοθετούνται κρατώντας τα στοιχεία τους είτε 

σε φυσική είτε σε ηλεκτρονική μορφή και έτσι είναι εύκολο για τις αρμόδιες αρχές να 

συνθέσουν το πάζλ και να εξιχνιάσουν την παράνομη φύση των κεφαλαίων. Το μόνο 

ανασταλτικό στοιχείο είναι το τραπεζικό απόρρητο που καλύπτει τις συναλλαγές και 

στηρίζεται στο πόσο χαλαρή ή αυστηρή είναι η νομοθεσία που το αφορά και επίσης 

το γεγονός ότι συχνά οι αρχές δεν γνωρίζουν το που και πως πρέπει να διεξαχθει μια 

έρευνα που αφορά αδικήματα ξεπλύματος χρήματος. 

 

Ενσωμάτωση/Ολοκλήρωση 

Μετά το πέρας της διαδικασίας διαστρωμάτωσης , τα κεφάλαια είναι πλέον έτοιμα να 

επανεισαχθούν στους κόλπους της οικονομίας με τέτοιο τρόπο που να εμφανίζονται 

ως προϊόν αμιγώς οικονομικών συναλλαγών. Έτσι το τελικό στάδιο στο ξέπλυμα 

χρήματος ενσωματώνει τα καινούρια καθαρά κεφάλαια σε νόμιμες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες και επιβεβαιώνει την πλέον νόμιμη φύση των κεφαλαίων. Σε αυτό το 

σημείο κάθε μελλοντική χρήση των χρημάτων αυτών όλο και θα αποκρύπτει την 

αρχική πηγή τους. 

 

 

 

5.4 Οι Τεχνικές Ξεπλύματος Χρήματος 

 

Οι κυριότερες τεχνικές που χρησιμοποιούνται διεθνώς για την νομιμοποίηση των 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες είναι: 
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Τεχνικές Τοποθέτησης 

• Ψευδής παρουσίαση ή απόκρυψη της πραγματικής προέλευσης των 

δικαιούχων και χρησιμοποίηση εταιριών- βιτρίνα. 

• Μέθοδος του μυρμηγκιού 

• Διασυνοριακή λαθραία φυσική μεταφορά χρημάτων μέσω πλοίων, 

αεροπλάνων, απεσταλμένων συσκευασμένα ως εμπορεύματα 

• Απόκτηση υλικών αντικειμένων (ακίνητα, πολύτιμα κοσμήματα και μέταλλα, 

πλοία, αυτοκίνητα, αεροπλάνα) ή χρηματιστηριακών τίτλων, επιταγών και 

άλλων τραπεζογραμματίων. 

 

Τεχνικές Συσσώρευσης 

• Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων μέσω διαδικτύου 

• Μετατροπή χρήματος σε άλλες χρηματοοικονομικές μορφές 

• Πώληση ή εξαγωγή περιουσιακών στοιχείων 

• Παραποίηση εξαγωγικών και εισαγωγικών εγγράφων 

 

Τεχνικές Ολοκλήρωσης 

• Εταιρίες βιτρίνα 

• Συνεργία αλλοδαπής τράπεζας 

• Απόκτηση περιουσιακών στοιχείων 

 

 

5.5  Είδη Εταιριών Που Χρησιμοποιούνται Για Ξέπλυμα Χρήματος 

Μέσω Υπεράκτιων Δραστηριοτήτων34 

 

5.5.1 Εταιρείες βιτρίνας: Νομική οντότητα που επιδίδεται ή προσποιείται πως 

επιδίδεται σε νόμιμες ενέργειες. Ιδανικές μορφές τέτοιων εταιρειών είναι εκείνες που 

λόγω του αντικειμένου δραστηριότητας έχουν υψηλό βαθμό ρευστότητας και 

σταθερά έξοδα, όπως είναι τα εστιατόρια, τα μεσιτικά γραφεία, τα πρακτορεία 

ταξιδιών κ.α. Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι η δυνατότητα διοχέτευσης χρημάτων 

                                                           
34 Τραγάκης, Γ., (1996). Οργανωμένο έγκλημα και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος 
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στο νόμιμο χρηματοοικονομικό σύστημα διατηρώντας την ανωνυμία τους και η 

χρησιμοποίησή τους ως πηγή δικαιολόγησης δαπανών και διαβίωσης. 

                                                     

5.5.2 Εταιρείες φαντάσματα: Υφίστανται μόνο ονομαστικά, δίχως να υπάρχει 

κάποια μορφή σύστασης, καταχώρισης ή δημοσίευσης της εταιρικής της μορφής. 

Εμφανίζονται, τις περισσότερες φορές, σε φορτωτικά έγγραφα και εντολές 

εμβασμάτων με την ιδιότητα του παραλήπτη ή άλλου τρίτου προσώπου προκειμένου 

να αποκρύπτεται ο τελικός λήπτης των παράνομων χρημάτων. 

 

5.5.3 Εικονικές εταιρίες:  

• Μπορεί να είναι ιδρύματα, οργανισμοί ή άλλη μορφή εμπορικής λειτουργίας. 

• Δημιουργούνται συνήθως για σκοπούς φοροαποφυγής. 

• Μια εταιρία μπορεί να συσσωρεύσει το εισόδημα της σε λογαριασμούς που 

τηρεί η εικονική εταιρία, σε χώρες με χαμηλό ή μηδενικό φόρο. 

• Τα συγκεκριμένα κεφάλαια μπορούν εύκολα να μεταφερθούν σε οποιαδήποτε 

χώρα του κόσμου ενώ προσφέρουν ταυτόχρονα ανωνυμία στους ιδιοκτήτες 

της εταιρίας. 

 

5.5.4 Συναλλαγές στο χρηματιστήριο: στις συναλλαγές στο χρηματιστήριο, για να 

νομιμοποιήσουν έσοδα από εγκληματικές ή παράνομες δραστηριότητες, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν φυσικά πρόσωπα, offshore εταιρείες και νομικά πρόσωπα. Τα 

χρηματιστηριακά προϊόντα που προσελκύουν αυτούς που επιθυμούν να διοχετεύσουν 

παράνομα έσοδα, είναι τα εξής: 

• Αγορά μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. 

• Αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων 

• Τοποθετήσεις σε repos 

• Αγορά ομολόγων 

• Συμμετοχή σε δημόσιες εγγραφές εταιρειών που πρόκειται να εισαγάγουν τις 

μετοχές τους στο Χ.Α. 

• Αγορά χρηματιστηριακών παράγωγων προϊόντων. 

 

 

 



61 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6    

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Οι υπεράκτιες εταιρίες ήταν μια επινόηση της Μ. Βρετανίας η οποία στην συνέχεια 

χρησιμοποιήθηκε ευρέως σε πολλές χώρες που θέλησαν να αναπτυχθούν γρήγορα 

οικονομικά. Οι περισσότερες χώρες στις οποίες εφαρμόζεται φορολογικό καθεστώς  

που να ευνοεί την ανάπτυξη των υπεράκτιων εταιριών θεωρούνται ως φορολογικοί 

παράδεισοι από τον ΟΟΣΑ και αναφέρονται ως μη συνεργαζόμενα κράτη. 

 Το βασικό χαρακτηριστικό των υπεράκτιων εταιριών είναι ότι παρέχουν με 

νόμιμο τρόπο ένα ευέλικτο επιχειρηματικό, φορολογικό, νομικό και τραπεζικό 

φορολογικό καθεστώς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή πολύ χαμηλής ή ακόμη 

και μηδενικής φορολόγησης. Είναι αξιοσημείωτη η σταθερά ανοδική ζήτηση για 

υπηρεσίες offshore που επιτυγχάνεται χάρη στη χρήση των ψηφιακών δικτύων, η 

διαφήμιση και η έκταση των προσφερόμενων υπηρεσιών μέσω του παγκόσμιου ιστού 

έχουν κάνει εύκολη και προσιτή τη χρήση των υπηρεσιών τους. Το σημαντικότερο 

όμως είναι ότι οι υπηρεσίες δεν απευθύνονται αποκλειστικά σε μεγάλους επενδυτές, 

αλλά και σε άτομα με περιορισμένα σχετικά κεφάλαια που επιθυμούν να 

αντισταθμίσουν απώλειες σε απαξιωμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα χωρών 

υψηλής φορολόγησης ή να μεταφέρουν τα χρήματά τους σε αγορές χαμηλότερου 

κόστους, αποφεύγοντας υπέρογκες φορολογικές επιβαρύνσεις. 

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

εφημερίδα «The Guardian»2, πάνω 6 τρισεκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α. ήταν 

επενδεδυμένα σε εξωχώρια οικονομικά κέντρα, ποσό μεγαλύτερο από το Ακαθάριστο 

Εθνικό Προϊόν όλων των χωρών, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης οι είκοσι 

μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες δηλώνουν το ένα τέταρτο των κερδών τους σε 

φορολογικούς παραδείσους, με προτίμηση στο Λουξεμβούργο, το Χονγκ Κονγκ και 

την Ιρλανδία, σύμφωνα με έρευνα της βρετανικής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης 

Oxfam. Οι τράπεζες αυτές δηλώνουν «συνολικά 628 εκατομμύρια ευρώ (κέρδη) σε 

φορολογικούς παραδείσους όπου δεν απασχολούν ούτε έναν υπάλληλο». Αυτή η 

«εξωφρενική χρήση των φορολογικών παραδείσων» μπορεί να επιτρέπει στις 

τράπεζες να «μεταθέτουν τεχνητά τα κέρδη τους προκειμένου να μειώνουν τη 

φορολογική συμβολή τους, να διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή των πελατών τους ή να 

παρακάμπτουν τις κανονιστικές υποχρεώσεις τους», υπογραμμίζει η Oxfam. Η 
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Oxfam κατατάσσει στους φορολογικούς παραδείσους τα κράτη που περιλαμβάνονται 

στους κύριους καταλόγους που υπάρχουν για το θέμα αυτό, μεταξύ των οποίων του 

ΟΑΣΕ και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Προσθέτει στον κατάλογό της και 

άλλες χώρες σύμφωνα με δικά της κριτήρια όπως το χαμηλό ποσοστό πραγματικής 

φορολόγησης. Οι συντάκτες της έκθεσης βασίζονται σε στοιχεία «ανά χώρα», η 

δημοσιοποίηση των οποίων κατέστη υποχρεωτική για τις τράπεζες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για λόγους διαφάνειας. Τα αποτελέσματα αυτά «δείχνουν το εύρος του 

προβλήματος και την πλήρη ατιμωρησία που περιβάλλει τις πρακτικές των 

μεγαλύτερων ευρωπαϊκών τραπεζών στους φορολογικούς παραδείσους». Στην 

Ιρλανδία, πέντε τράπεζες –η βρετανική RBS, η γαλλική Société Générale, η ιταλική 

UniCredit και οι ισπανικές Santander και BBVA– είχαν αποδοτικότητα άνω του 

100% και τα κέρδη τους είναι μεγαλύτερα από τον κύκλο εργασιών τους, 

υπογραμμίζει η Oxfam. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, η φορολόγηση των τραπεζών 

που μελετήθηκαν ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 6% και πέφτει στο 2% για ορισμένες 

τράπεζες, «αρκετά πιο κάτω από το κανονικά ισχύον ποσοστό 12,5%, που είναι ήδη 

το μικρότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πέντε μεγαλύτερες γαλλικές τράπεζες –

BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Crédit Mutuel-CIC και Société Générale– 

δήλωσαν 5,5 δισεκ. ευρώ κέρδη σε φορολογικούς παραδείσους, σημειώνει το 

Γαλλικό Πρακτορείο. Τέσσερις από αυτές είναι παρούσες στα Κανάρια Νησιά, όπου 

πραγματοποίησαν «κέρδη 174 εκατομμυρίων ευρώ αν και δεν απασχολούν εκεί 

κανέναν υπάλληλο». 

 Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες οικονομικές δραστηριότητες, 

αποτελεί νοσηρό φαινόμενο της εποχής μας, με σαφείς ενδείξεις ότι επεκτείνεται με 

ταχύτατους  ρυθμούς. Ακόμη, δεν είναι λίγες οι φορές, όπου σε κυκλώματα 

ξεπλύματος χρήματος, εμπλέκονται ευυπόληπτα άτομα, υπεράνω κάθε υποψίας, 

κλονίζοντας με αυτόν τον τρόπο την εμπιστοσύνη των πολιτών στις αξίες και τις 

αρχές που διέπουν κάθε κοινωνία. Επίσης, το ξέπλυμα χρήματος δεν είναι φαινόμενο 

πρόσφατο. Αλλά υπάρχει πολλές δεκαετίες, σε αρκετές χώρες διαβρώνοντας τα 

θεμέλια των οικονομιών, αλλά και των κοινωνιών. Ωστόσο, η βασική αποστολή των 

κυκλωμάτων που επιδιώκουν να νομιμοποιήσουν χρήματα τα οποία απέκτησαν από 

παράνομες δραστηριότητες, παραμένει η ίδια. Παρόλα αυτά, αυτό που συνεχώς 

μεταβάλλεται είναι οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι από τα κυκλώματα του εγκληματικού 

χώρου, με τις οποίες ξεπλένουν τα χρήματα τους. Αυτό συμβαίνει διότι, οι διωκτικές 

αρχές συνεχώς εξελίσσονται, αποτελώντας τροχοπέδη στις παράνομες 
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δραστηριότητες τους. Αυτό το οποίο είναι άξιο μελέτης, είναι το γεγονός, ότι οι 

παράνομες δραστηριότητες καθώς και το ξέπλυμα χρήματος, σε αρκετές περιπτώσεις, 

δε περιορίζεται σε στενά εθνικά όρια, αλλά υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο, με μία 

πλειάδα πολύπλοκων διαδικασιών. 

 Η παραοικονομία γενικότερα, αποτελεί για ένα μέρος του πληθυσμού 

ουσιώδη πηγή πλουτισμού. Κατ επέκταση, τα παράνομα χρήματα, είναι αναγκαίο να 

απαλλαγούν από τα χαρακτηριστικά εκείνα που τα καθιστούν παράνομα, με σκοπό να 

μπορούν, είτε να αποτελέσουν εισόδημα για τα άτομα που τα δημιούργησαν, είτε να 

ξαναχρησιμοποιηθούν σε άλλες δραστηριότητες. Για να γίνει καλύτερα αντιληπτή η 

έκταση του φαινομένου, μπορούμε να αναφέρουμε ότι το ξέπλυμα χρήματος, 

αποτελεί την τρίτη σε όγκο αγορά στον κόσμο, μετά την εμπορία πετρελαίου και το 

ξένο συνάλλαγμα (Robinson, 1995, Angell,  2005, Πρινιωτάκη, 2008). Από τα 

παραπάνω, είναι εμφανές ότι η οικονομία ολοένα και περισσοτέρων κρατών τείνει να 

εξαρτάται από την παράνομη οικονομία. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένης 

της οικονομικής κρίσης η οποία μαστίζει πολλές χώρες, καθιστώντας τις οικονομίες 

περισσότερο ευάλωτες και ανεκτικές, σχετικά με την προέλευση των χρημάτων που 

υπεισέρχονται σε αυτές. Οι διεθνείς συμβάσεις οι οποίες προβλέπουν, την τήρηση 

των κανόνων της δέουσας επιμέλειας από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 

καθίστανται κενό γράμμα του νόμου, όταν η ύφεση μειώνει τη ρευστότητα τους και η 

παραοικονομία προσφέρει με ελκυστικό τρόπο άμεσα χρηματικά κεφάλαια προς 

κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς.   

 Η δημιουργία εξωχώριων εταιριών είναι μέρος του οικονομικού παιχνιδιού 

που εξελίσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο και το οποίο αποδεδειγμένα ευνοεί τους 

δημιουργούς αυτών κατά μέγιστο ποσοστό. Έγκειται λοιπόν στην ικανότητα των 

ελεγκτικών οργανισμών κάθε κράτους να περιορίσουν το φαινόμενο της 

φοροδιαφυγής και της αισχροκέρδειας. Οι κυβερνήσεις, ανταποκρινόμενες στο 

γενικότερο αίτημα για θωράκιση της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα, 

αναθεωρούν συχνά το νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη και την καταστολή των 

εγκλημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Έτσι γίνεται συστηματική προσπάθεια και στη 

χώρα μας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, την αντιμετώπιση 

των φαινομένων νομιμοποίησης μαύρου χρήματος και τη διακοπή χρηματοδότησης 

της τρομοκρατίας.  
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 Χρειάζεται ένα αποτελεσματικό σύστημα καταπολέμησης του οργανωμένου 

εγκλήματος, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με θέσπιση της κατάλληλης 

νομοθεσίας στο πλαίσιο ενός ολοένα και πιο εξελιγμένου διεθνούς 

χρηματοοικονομικού συστήματος. Αυτό θα συμβεί μόνο όταν αυξηθεί η διαφάνεια 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος, και καταπολεμηθεί το πρόβλημα από τη ρίζα 

του. Η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου αποτελούν 

απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορέσει η χώρα μας να ανταποκριθεί στις διαρκώς 

μεταλλασσόμενες μεθόδους του οργανωμένου εγκλήματος και της χρηματοδότησής 

του μέσω της νομιμοποίησης εσόδων από τις παράνομες δραστηριότητες. Ο 

νομοθέτης θα πρέπει να δείξει σκληρότερο πρόσωπο απέναντι στους κακοποιούς και 

ο σωφρονισμός των υπεύθυνων να είναι η λιγότερη τιμωρία που θα τους 

εφαρμόζεται.  

 Θα μπορούσε να εξεταστεί ως λύση η δημιουργία ενός παγκόσμιου 

οργανισμού ειδικά για την επίβλεψη των υπεράκτιων εταιριών, ο οποίος από την μία 

θα προωθεί την ανάπτυξη τους υπό προϋποθέσεις και από την άλλη θα ελέγχει τις ήδη 

υπάρχουσες έτσι ώστε να μην αποτελούν όχημα που οδηγεί στην φοροδιαφυγή και 

στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επίσης πολύ σημαντική είναι η συνεργασία μεταξύ 

των χωρών σε επίπεδο ανταλλαγής οικονομικών  δεδομένων ώστε να γίνει 

δυσκολότερη οποιαδήποτε παράνομη συναλλαγή και μεταφορά μαύρου χρήματος. Το 

κρισιμότερο όμως σημείο αποτελεί η καταπολέμηση του τραπεζικού απορρήτου και 

της απόκρυψης των στοιχείων των πραγματικών ιδιοκτητών των υπεράκτιων 

εταιριών. Μια λύση θα ήταν το οικονομικό εμπάργκο των κρατών φορολογικών 

παραδείσων μέχρι να γίνει η απαραίτητη συμμόρφωση τους, στους τομείς της 

τραπεζικής και εταιρικής διαφάνειας σύμφωνα με τις νομοθεσίες των υπολοίπων 

κρατών. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οποιοδήποτε εισόδημα προκύπτει με 

πλάγιους τρόπους και μένει αφορολόγητο, τελικά καταλήγει σε κάποιο φυσικό 

πρόσωπο για να το καταναλώσει. Εκεί θα πρέπει να επικεντρωθεί η προσπάθεια του 

ελληνικού φορολογικού μηχανισμού, ώστε να το αποκαλύψει και να το φορολογήσει. 

 Καταλήγοντας θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι περιορισμοί της παρούσας 

εργασίας ήταν η έλλειψη στοιχείων που αφορούν τις υπεράκτιες εταιρίες, επειδή όσοι 

κατέχουν τέτοια σχήματα σπάνια μοιράζονται πληροφορίες, αλλά και οι φορολογικοί 

παράδεισοι δεν δημοσιεύουν στοιχεία που να αφορούν τις υπεράκτιες εταιρίες. 
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