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ΤΝΟΦΗ (Abstract) 

 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ (offshore companies) θαη ην μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο 

(money laundering). 

Αξρηθά ζα γίλεη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ψζηε λα δνζνχλ ζηνλ αλαγλψζηε νη 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ πξνέιεπζε ησλ ππεξάθηησλ 

εηαηξηψλ φζν θαη ηελ ηζηνξία θαη πξνέιεπζε ησλ ιεγφκελσλ θξαηψλ θαη 

δηθαηνδνζηψλ ραξαθηεξηζκέλσλ σο θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ, ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο νδεγείηαη θάπνηνο/νη ζηελ ίδξπζε κηαο ηέηνηαο κνξθήο εηαηξίαο θαζψο θαη 

ζηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ίδξπζε κηαο ηέηνηαο 

εηαηξίαο . 

ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη κηα πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

ίδξπζεο κηαο offshore θαζψο θαη ησλ κνξθψλ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα έρεη. Φπζηθά ζα 

γίλεη αλαθνξά ζηα ζεζκηθά φξγαλα θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ψζηε 

λα επηβιέπνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηήο ηεο κνξθήο εηαηξηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

επηηξέςνπλ ηελ ρξεζηκνπνίεζε απηψλ γηα παξάλνκνπο ζθνπνχο. 

 Σέινο ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ βνήζεηα ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ ζηελ παξνχζα εξγαζία 

ζα αλαιπζνχλ νη παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηνπ μεπιχκαηνο 

καχξνπ ρξήκαηνο , ζα γίλεη αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο χπαξμεο  ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ 

ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη ψζηε θάηη ηέηνην λα επηηεπρζεί, ζην λνκηθφ πιαίζην 

πνπ ππάξρεη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ θαζψο θαη ζηα 

απνηειέζκαηα πνπ θέξνπλ νη πξναλαθεξζείο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ηφζν ζε 

νηθνλνκηθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν. 
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Κεθάιαην 1 

Δηζαγωγή 

 

1.1 Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο 

 

Οη ππεξάθηηεο εηαηξίεο έρνπλ απαζρνιήζεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο αξθεηέο θνξέο 

ηνλ δεκφζην ιφγν , θπξίσο κέζα απφ ηηο ζπκκεηνρή ηέηνηνπ είδνπο εηαηξεηψλ ζε 

παγθφζκηα νηθνλνκηθά ζθάλδαια. Ζ θνηλή γλψκε έρεη ηαπηίζεη ηηο offshore εηαηξείεο 

κε θαηλφκελα φπσο, ε θνξνδηαθπγή θαη ε λνκηκνπνίεζε θεθαιαίσλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Γεληθά ε πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ ηξέθεη 

δηθαηνινγεκέλα ζθεπηηθηζκφ θαη θαρππνςία  απέλαληη ζε νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα εκπιέθνληαη εηαηξίεο ηέηνηαο κνξθήο. 

Οη ππεξάθηηεο εηαηξείεο απνηεινχλ ην θαιχηεξν θαη πην επέιηθην „εξγαιείν‟ 

θφξν-απνθπγήο θαη θνξνδηαθπγήο θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξένο ηφζν απφ ηδηψηεο φζν 

θαη απφ εηαηξίεο, γηα ηελ απνθπγή πιεξσκήο θφξσλ απφ απηνχο, νη νπνίνη κπνξεί λα 

αθνξνχλ απφ θφξνπο αθηλήησλ κέρξη ηε θνξνιφγεζε ησλ θεξδψλ κεγάισλ 

πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ. Σα παξαπάλσ θαζίζηαληαη δπλαηά κέζα απφ ηα εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξάθηησλ εηαηξεηψλ, θάπνηα απφ ηα νπνία είλαη , ε γξήγνξε 

ζχζηαζε κε κεδακηλφ θφζηνο αθφκα θαη απφ έλαλ κνλαδηθφ κέηνρν κε ειάρηζηεο 

δεκνζηεχζεηο, θπζηθά  ε δηαηήξεζε ηεο αλσλπκίαο ησλ/νπ πξαγκαηηθνχ κεηφρνπ ε 

πξνζηαζία απφ ειέγρνπο κέζσ ηνπ ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ θαη ε ειεχζεξε κεηαθνξά 

θεξδψλ απφ ρψξεο κε πςειά πνζνζηά θνξνιφγεζεο ζε ρψξεο πνπ απνηεινχλ 

θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο. 

              Οη πςεινί θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ινηπφλ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε 

ηεο θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο φζν πςειφηεξα είλαη ηα θέξδε ηνπο ηφζν 

κεγαιχηεξν πνζφ πξέπεη λα θαηαβιεζεί απφ απηέο σο θφξνο θάηη πνπ απνηειεί 

ζεκαληηθφ „‟πξφβιεκα‟‟ γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ,ε αλαδήηεζε ινηπφλ θάπνηαο 

ιχζεο πάλσ ζε απηφ ην πξφβιεκα ήηαλ ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν θίλεηξν γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη ζεκειίσζε ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ. 
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1.2 Γνκή 

             

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο είλαη ε αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξάθηησλ 

εηαηξηψλ, ε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπο ,ε δηαδηθαζία εθθίλεζεο/δεκηνπξγίαο κηαο ηέηνηαο 

εηαηξίαο θαζψο θαη ηα δηάθνξα είδε ππεξάθηησλ εηαηξηψλ θαη νη ηξφπνη απνθπγήο ηεο 

θαηαβνιήο θφξσλ κέζσ ηεο  επλντθήο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ησλ θξαηψλ πνπ 

απνηεινχλ θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο , ζα γίλεη αλαθνξά ζην ειιεληθφ λνκνζεηηθφ 

πιαίζην πνπ αθνξά ηηο εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ππεξάθηηεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ζηηο εηαηξίεο πνπ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδνο θαη 

ζπλαιιάζζνληαη κε ππεξάθηηεο εηαηξίεο ,επίζεο ζα θαηαγξαθνχλ ηα θξάηε ή νη 

δηθαηνδνζίεο πνπ απνηεινχλ θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο θαη κέζσ πνηψλ θξηηεξίσλ 

ραξαθηεξίδνληαη σο θνξνινγηθνί παξάδεηζνη, ζα αλαθεξζνχλ νη ιφγνη πνπ νδεγνχλ 

πνιιέο εηαηξίεο ζηελ πηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο ίδξπζεο offshore 

εηαηξηψλ ζε ππεξάθηηα θέληξα, ηα θίλεηξα ηνπο θαη νη ζθνπνί ηνπο.  

ηε ζπλέρεηα θαη πνην ζπγθεθξηκέλα ζην 4
ν
 θεθάιαην ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα 

λα αλαιπζεί ην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο θαη λνκηκνπνίεζεο θεξδψλ 

πξνεξρφκελσλ απφ παξάλνκεο πεγέο, ζα γίλεη  εμήγεζε ηεο επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο θξάζεσο μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο θαζψο θαη ε πεγή 

εκπλεχζεσο ηεο θξάζεο απηήο , ζα αλαιπζνχλ νη θηλήζεηο πνπ πξέπεη λα θάλεη 

θάπνηνο ψζηε λα λνκηκνπνηήζεη ρξήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ παξάλνκεο πεγέο θαη 

νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε θάηη ηέηνην λα γίλεη εθηθηφ , επηπιένλ ζα 

γίλνπλ αλαθνξέο ζηελ ζπκβνιή ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ θαη ησλ ππεξάθηησλ 

θέληξσλ  ζην θαηλφκελν απηφ θαζψο θαη ζηνπο ηξφπνπο θαηαπνιέκεζεο ηνπ. Δπίζεο 

ζα αλαθεξζνχκε ζην θαηά πφζν ην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηνπ μεπιχκαηνο 

ρξήκαηνο επεξεάδεη ηφζν ηελ νηθνλνκηθή φζν θαη θνηλσληθή δσή ησλ ρσξψλ νη 

νπνίεο πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξεο επθαηξίεο θαη επθνιίεο γηα ηέηνηνπ είδνπο 

δξαζηεξηφηεηεο θαζψο αλ θαη θαηά πφζν κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία . 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη εθηφο απφ ηελ  πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππεξάθηησλ εηαηξηψλ θαη ε πεξηγξαθή ησλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

θαζίζηαληαη δπλαηέο κέζσ απηψλ, κε αλαθνξά ζηα θαηλφκελα απηά θαζψο θαη ζηα 

ζψκαηα νξγαληζκνχο θαη ζπλαζπηζκνχο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπο. 
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Κεθάιαην 2 

Δπηζθόπεζε βηβιηνγξαθίαο 

 

O Γνπβήο (2008) „offshore δξαζηεξηφηεηεο‟   μεθηλάεη ηελ πεξηγξαθή ησλ 

ππεξάθηησλ δξαζηεξηνηήησλ , θάλνληαο κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηηο ππεξάθηηεο 

εηαηξίεο, δίλεη έλαλ νξηζκφ γηα ην ηη είλαη θαη πσο ιεηηνπξγνχλ ηα δηεζλή ππεξάθηηα 

νηθνλνκηθά θέληξα, παξαζέηεη ηηο κνξθέο πνπ κπνξεί λα έρεη κηα ππεξάθηηα εηαηξία 

θαη ζχκθσλα κε θξηηήξηα επηιέγεηαη ε θάζε κνξθή, ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη εθηελήο 

αλαθνξά ζηνπο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο, ηη νλνκάδνπκε θνξνινγηθφ παξάδεηζν, 

πνηα θξάηε απνηεινχλ θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο  θαη γίλεηαη αλάιπζε κεξηθψλ απφ 

απηψλ πάλσ ζην ηη πξνζθέξνπλ θαη πσο ιεηηνπξγνχλ. Σέινο γίλεηαη αλαθνξά ζην 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ θνξνινγηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ απφ ηελ Διιάδα, αθφκα γίλεηαη κηα αλάιπζε 

ηνπ μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο θαη ε ζπζρέηηζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ κε ηηο 

ππεξάθηηεο εηαηξίεο. 

 Ο Μπεδαληάθνο (2014) „offshore εηαηξίεο, λνκηθέο νληφηεηεο θαη ζρεκαηηθά 

παξαδείγκαηα απεηθφληζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία‟. 

Ξεθηλάεη δίλνληαο έλαλ επίζεκν νξηζκφ γηα ην ηη ζεσξείηαη ππεξάθηηα εηαηξία 

επεμεγεί ηηο κνξθέο πνπ απηή πνπ κπνξεί λα έρεη, θαη παξαζέηεη ην πψο 

αληηκεησπίδνληαη νη ππεξάθηηεο εηαηξίεο ηφζν απφ ην ειιεληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην 

φζν θαη απφ ηνλ ΟΟΑ θαη ηελ ΔΔ, ζηε ζπλέρεηα κέζσ δηαγξακκάησλ επεμεγεί ην 

πψο γίλνληαη νη ζπλαιιαγέο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θνξνδηαθπγή φπσο είλαη  ε 

ππεξηηκνιφγεζε κέζσ εηαηξηψλ αληηπξνζψπεπζεο θαη νη έλδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο σο 

κέζσ γηα ηελ κεηαθνξά αθνξνιφγεησλ θεθαιαίσλ. Οινθιεξψλνληαο κε θάπνηεο 

πξνηάζεηο πνπ παξαζέηεη κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο πνπ 

επηηπγράλεηαη κέζσ ζπλαιιαγψλ ειιεληθψλ εηαηξηψλ κε ππεξάθηηεο. 

Ο Καθαξάο (2008) „offshore αγάπε κνπ‟ πιέθεη  ηε κπζνπιαζία ζε 

ξεαιηζηηθέο θαηαζηάζεηο , νη ππεξάθηηεο εηαηξίεο απνηεινχλ γηα απηφλ έλα πνιχ θαιφ 

παξάδεηγκα ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα αλαιπζνχλ ζε ξεαιηζηηθή βάζε έλλνηεο φπσο 

λνκηκφηεηα-παξαλνκία , εζηθή-αλεζηθφηεηα θαιφ θαη θαθφ, νη ππεξάθηηεο εηαηξίεο 

είλαη απηέο πνπ κπνξνχλ λα δείμνπλ φηη ην λφκηκν δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ εζηθφηεηα 
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νχηε κε ηελ θαινζχλε. Καη πσο θάηη ην θαθφ κεηαηξεπφκελν σο λφκηκν κπνξεί λα 

ηαπηηζηεί κε ην θαιφ θαη ην εζηθφ. 

Ο Cornez (1996) „How to Move Assets Offshore for Privacy, Protection, and 

Tax Advantage‟ έρεη δεκηνπξγήζεη έλαλ απφ ηνπο θαιχηεξνπο ζχγρξνλνπο νδεγνχο 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ππφζρεηαη πσο  αλ αθνινπζεζεί ζσζηά ηα ζθιεξά θεξδηζκέλα 

θέξδε ζαο δελ ζα αξπαρζνχλ πνηέ μαλά απφ θάπνηα θνξνινγηθή αξρή  

Ο Chandna (2017)΄The Curious Case of Black Money and White Money: 

Exposing the Dirty Game of Money Laundering!‟ Έρεη δεκηνπξγήζεη έλα ζπγγξαθηθφ 

έξγν κέζα απφ ην νπνίν γίλεηαη πξνζπάζεηα επεμήγεζεο ησλ θαλφλσλ ηνπ παηρληδηνχ 

ηνπ μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο φπσο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ζπγγξαθέα, 

κέζα ζην βηβιίν αλαθέξνληαη φια ηα κέζα πνπ ζπκβάιινπλ ζε απηφ ην θαηλφκελν 

ηφζν ζε ηερληθέο ηνπ παξειζφληνο φζν θαη θπξίσο ζε ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαη αλζίδνπλ φζν αλαπηχζζεηαη ε ηερλνινγία.  

Ο Madinger (2015)  „Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators‟, 

καο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα λένπ είδνπο εγθιήκαηα πνπ θαιχπηνληαη κέζα απφ ην 

μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο λέεο ηερληθέο μεπιχκαηνο παξάλνκσλ ρξεκάησλ θαη 

απνηειεί έλα εγρεηξίδην γηα πηζαλφλ κειινληηθνχο εξεπλεηέο, δίλνληαο ηνπο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πάλσ ζηνλ εληνπηζκφ παξάλνκσλ εζφδσλ , εληνπηζκφ 

εξρνκνχ ησλ εζφδσλ απηψλ , θαηεχζπλζε θαη πξνθαλψο ζπζρέηηζε ηνπο κε ηνλ 

εγθιεκαηία πνπ αλήθνπλ. 

 Οη Ginevičius θαη Tvaronavičiene (2012) „Tax evasion through offshore 

companies: How important the phenomenon is?‟ ησλ γίλεηαη επεμεξγαζία ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο ππεξάθηηαο δξαζηεξηφηεηαο. 

Οη  Ravi θαη Singh (2007)‟ Getting offshoring right‟   αλαθέξνπλ πσο  πνιιέο 

επηρεηξήζεηο ηφζν ηεο Ακεξηθήο φζν θαη ηεο βνξείνπ Δπξψπεο πξνζπάζεζαλ λα 

αλαπηχμνπλ κηα offshore ζηξαηεγηθή  θαη πνιιέο επηρεηξήζεηο είραλ κηθηά 

απνηειέζκαηα. χκθσλα κε αξθεηέο κειέηεο, νη κηζέο νξγαλψζεηο πνπ έρνπλ 

κεηαηνπίζεη ηηο ππεξάθηηεο δηεξγαζίεο απέηπραλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηα αλακελφκελα 

νηθνλνκηθά νθέιε. Δπηπιένλ, πνιινί απφ απηνχο αληηκεηψπηζαλ ηελ αληίζηαζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηε δπζαξέζθεηα ησλ θαηαλαισηψλ. αθψο, νη εηαηξείεο πξέπεη λα 

επαλεμεηάζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηακνξθψλνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο γηα 

offshoring. 

Ο Abbot (2016) „offshore financial centers and tax havens : rise of global 

capital‟  ηνπ ππεξάθηηα ρξεκαηνδφηεζε έρεη  πνιιέο  κηθξέο δηθαηνδνζίεο ζε 
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νηθνλνκίεο πςεινχ εηζνδήκαηνο θαη έρεη δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε ησλ παγθφζκησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ , ηελ απνξξχζκηζε θαη ηε ζχγθιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πνιηηηθψλ παγθνζκίσο.  Ωζηφζν , ε αζηάζεηα θαη ε αζηαζήο θχζε ηνπ παγθφζκηνπ 

θεθαιαίνπ έρεη γίλεη επίζεο εκθαλήο . Σν ζπγθεθξηκέλν βηβιίν εμεηάδεη ηελ αλάπηπμε 

ηεο ππεξάθηηαο ρξεκαηνδφηεζεο θαη απνηειεί εμαηξεηηθά πνιχηηκν πφξν γηα φινπο 

εθείλνπο πνπ εμεηάδνπλ ηα ζέκαηα πνπ εκπιέθνληαη ζε απηφλ ηνλ ζεκαληηθφ ηνκέα. 
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Κεθάιαην 3 

Τπεξάθηηεο εηαηξίεο 

 

 

3.1 Δλλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ offshore 

 

Τπεξάθηηα εηαηξία νλνκάδεηαη ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ε νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο ζε 

ρψξα δηαθνξεηηθή απφ απηή ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ησλ κεηφρσλ ηεο ελψ ε 

επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα αζθείηαη ζε ρψξεο εθηφο απηήο ζηελ νπνία 

θαηνηθνεδξεχεη .Πην ζπγθεθξηκέλα ε έδξα κηαο ηέηνηαο εηαηξίαο βξίζθεηαη ζε θάπνηα 

απφ ηηο ρψξεο νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ηδηαίηεξα επλντθή θνξνινγηθή κεηαρείξηζε, 

ρψξεο πνπ αλαθέξνληαη θαη  είλαη γλσζηέο θαη σο θνξνινγηθνί παξάδεηζνη (ετκέλεο, 

2013). 

 

3.2.1 Ση θαζηζηά έλα θξάηνο θνξνινγηθφ παξάδεηζν 

 

Γελ ππάξρεη γεληθψο απνδεθηφο νξηζκφο ηνπ ηη θαζηζηά κηα ρψξα ή δηθαηνδνζία 

θνξνινγηθφ παξάδεηζν αιιά παξφια σο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο αλαθέξνληαη ηα 

θξάηε ή νη δηθαηνδνζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο θίλεηξν πξνζέιθπζεο αιινδαπψλ 

επηρεηξεκαηηψλ γηα ηελ ίδξπζε επηρεηξήζεσλ ζε απηέο ηδηαίηεξα ρακειή θαη πνιιέο 

θνξέο κεδακηλή θνξνινγία, έρνπλ πνιχ ρακειφ ε κεδεληθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 

εηζνδήκαηνο (Γνπβήο, 2008). 

Δπίζεο θξάηε ή δηθαηνδνζίεο θνξνινγηθνί παξάδεηζνη δηαηεξνχλ έλα πνιχ 

απζηεξφ ζχζηεκα απνξξήηνπ ην νπνίν δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε αιινδαπνχο ή 

αιινδαπέο επηρεηξήζεηο λα θξχςνπλ εηζνδήκαηα ε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απψηεξν 

ζθνπφ ηελ απνθπγή θνξνιφγεζεο ηνπο απφ ηελ ρψξα θαηνηθίαο ηνπο. Κάπνηα 

παξαδείγκαηα ηέηνησλ ρσξψλ είλαη: 

 Ζ Γεκνθξαηία ηνπ Βαηηθαλφ 

 Σν Πξηγθηπάην ηνπ Μνλαθφ 

 Σν πξηγθηπάην ηνπ Ληρλελζηάηλ 

 Οη Ηζπαληθνί Καλάξηνη λήζνη  
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 Οη Βξεηαληθέο Παξζέλνη λήζνη 

 Ζ βξεηαληθή Αλγθνπίια  

 Ζ Οιιαλδηθήο δηθαηνδνζίαο Αξνχκπα 

 Οη λήζνη Κνπθ εμαξηψκελν έδαθνο Ν. Εειαλδίαο 

 Σν βξεηαληθά εμαξηψκελν Γηβξαιηάξ 

 Οη Οιιαλδηθέο Αληίιιεο 

 Ο Παλακάο 

 Γξελάδα 

 Σδακάηθα 

 Νήζνη Κέπκαλ 

 

3.2.2 Παξάδεηγκα ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη απφ ηα θξάηε 

θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο απέλαληη ζηηο offshore 

 

Ο Παλακάο απνηειεί έλα απφ ηα πην γλσζηά θξάηε θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο φπνπ 

έγηλε αθφκα γλσζηφ κε ηα πξφζθαηα γεγνλφηα φπνπ κέζα απφ κηα δηαξξνή εγγξάθσλ 

ζε ειάρηζην ρξφλν απνθαιχθζεθε έλαο αζέαηνο θφζκνο ζηνλ νπνίν ηεξάζηηα 

ρξεκαηηθά πνζά βξηζθφηαλ δηαθξηηηθά θαη ην θπξηφηεξν λφκηκα θαη αξηζηνηερληθά 

θξπκκέλα ρσξίο ζρεδφλ θακία θπβεξλεηηθή επίβιεςε. 

Ο Παλακάο βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθή Ακεξηθή έρεη πιεζπζκφ 4 058 374 

Καηνίθσλ θαη ρξεζηκνπνηεί σο ζπλαιιαγκαηηθφ κέζν ην κπαικπφα θαζψο θαη ην 

Ακεξηθαληθφ δνιάξην (ε αλαινγία ηνπ κπαικπφα πξνο ην Ακεξηθαληθφ δνιάξην είλαη 

έλα πξνο έλα). 

Γίλεη θίλεηξν ζηελ δεκηνπξγία ππεξάθηησλ εηαηξηψλ θαζψο δελ δεηά απφ 

απηέο θαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα δηεζλήο ζπλαιιαγέο ή θφξν επί ησλ 

πσιήζεσλ. Απφ ηηο offshore ππάξρεη κφλν ε απαίηεζε θαηαβνιήο ελφο πνζνχ χςνπο 

300 000 δνιαξίσλ εηεζίσο πξνο ην θξάηνο 

Ζ αλσλπκία ζεσξείηαη πξνηεξαηφηεηα θαη ηα ζηνηρεία ησλ αηφκσλ πνπ 

βξίζθνληαη πίζσ απφ ηηο ππεξάθηηεο θξαηνχληαη θξπκκέλα θαη δελ εθηίζεληαη 

πνπζελά. Δπίζεο ε ηήξεζε αξρείνπ ζπλαιιαγψλ ζεσξείηαη πξναηξεηηθή θαη δελ 

δηαηίζεηαη πνηέ βάζε ηεο ηήξεζεο ηνπ απνξξήηνπ ζε θνξνινγηθέο ππεξεζίεο μέλσλ 

ρσξψλ. Απφξξεην ηεξείηαη θαη γηα ηα ζηνηρεία θαηφρσλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ 

πνπ αθνξνχλ ηηο offshore , άξζε ηνπ απνξξήηνπ γίλεηαη κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ηα 
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ζηνηρεία ηνπ θαηφρνπ εκπιέθνληαη ζε ζνβαξέο εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο 

δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ , εκπνξία νξγάλσλ ,ηξνκνθξαηία θαη κφλν χζηεξα απφ 

θπβεξλεηηθή εληνιή .Αλ γηα νπνηαδήπνηε άιιν ιφγν πνπ δελ θξίλεηαη ζνβαξφο θαη 

ρσξίο ηελ εληνιή ηεο θπβεξλήζεσο ηνπ Παλακά ππάξρεη θάπνηα δηαξξνή ζηνηρείσλ 

απφ θάπνηα ηξάπεδα ,ηφηε απηή ππνρξεψλεηαη απφ ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ ζε 

πξφζηηκν πνπ κπνξεί λα αγγίδεη θαη ηηο 100 000 δνιάξηα. 

 

3.3 Ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ πξψησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ θαη 

θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ 

 

Ζ αλάγθε δεκηνπξγίαο ππεξάθηησλ εηαηξηψλ θαη ζχζηαζεο θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ 

κε ζθνπφ ηελ απνθπγή θαηαβνιήο θφξσλ, πηζαλφηαηα δεκηνπξγήζεθε απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ηα θξάηε επέιεμαλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπο ηελ επηβνιή θφξσλ ζηνπο 

πνιίηεο ηνπο. 

Ζ Ρψκε ήηαλ ην πξψην ηζηνξηθά θαηαγεγξακκέλν θξάηνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε 

εκπνξηθέο πεξηνρέο άλεπ ε ρακειήο θνξνινγίαο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ δεχηεξν 

αηψλα πξν Υξηζηνχ κε ζθνπφ ηελ εκπνξηθή ππνλφκεπζε ηνπ ηφηε απηφλνκνπ 

θξαηηδίνπ ηεο ξφδνπ είρε πξνβεί ζηελ δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ θνξνινγηθνχ 

παξαδείζνπ ζηελ ηζηνξία δεκηνπξγψληαο έλα ιηκάλη ζην λεζί ηεο Γήινπ ζην νπνίν νη 

έκπνξνη πνπ αζθνχζαλ ηηο εκπνξηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ζε απηφ δελ ππφθεηληαη ζε 

θφξν
1
. 

Άιια ηέηνηα παξαδείγκαηα θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ βξίζθνπκε θαηά ηελ 

πεξίνδν ηνπ κεζαίσλα ζηελ Δπξψπε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην απαιιαγκέλν απφ 

θφξνπο θξαηίδην ηνπ Βαηηθαλφ θαζψο θαη  ηα λεζηά ηεο Μάγρεο θαη ε λήζνο ηνπ Μαλ 

.Σξεηο δηθαηνδνζίεο πνπ πάληα αληαγσλίδνληαλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηελ πξνζθνξά 

θνξνινγηθνχ θαηαθπγίνπ.  

Δθηφο Δπξψπεο βξίζθνπκε άιιν έλα παξάδεηγκα θνξνινγηθνχ θαηαθπγίνπ 

πνπ αλήθεη επίζεο ζηα αξραηφηεξα ηνπ είδνπο ηνπ, πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ πνιηηεία 

ηνπ Delaware ησλ ΖΠΑ ζηελ νπνία αλζνχζε ην εκπφξην ηφζν κέζσ ζαιάζζησλ νδψλ 

φζν θαη κέζσ ησλ πνηακψλ .πζηήλνληαλ ινηπφλ νληφηεηεο πάλσ ζηηο αθηέο κε 

ζθνπφ ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ απαξαίηεησλ θνξησηηθψλ εγγξαθψλ ε νπνηνλδήπνηε 

                                                      
1
 www.taxhavenhistroy.org 
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άιισλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχζαλ ηα εκπνξηθά πινία θαη ηα κέιε ησλ πιεξσκάησλ 

ηνπο, νη ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίεο δελ είραλ θαλέλα άιιν δηθαίσκα επέκβαζεο ε 

εκπινθήο ζην εκπφξην, Όπσο αλαθέξζεθε νη εηαηξίεο απηέο ζπζηήλνληαλ πάλσ ζηα 

αθηέο θαη απφ  απηνχ ηνπ είδνπο ινηπφλ ηηο βνεζεηηθέο εηαηξίεο πξνέξρεηαη ν φξνο 

ππεξάθηηα εηαηξία. Απηέο ινηπφλ νη εηαηξίεο απνηεινχζαλ δσηηθφ θνκκάηη ηεο 

άλζεζεο ηνπ εκπνξίνπ ζην Delaware θαη ιφγν ηνπ ηδηφξξπζκνπ ξφινπ ηνπο θαζαξά 

σο βνεζεηηθέο εηαηξίεο ησλ εκπνξηθψλ θαη φρη εκπνξηθέο θαζαπηφ απαιιάζζνληαη 

απφ θάζε θνξνινγηθφ βάξνο, απηή ήηαλ θαη ε „‟γέλλεζε‟‟  ησλ offshore (Γνχβιεο, 

2016). 

Ζ δεκηνπξγία θξαηψλ πνπ απνηεινχλ θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο κε ηελ 

ζχγρξνλε έλλνηα μεθίλεζε ακέζσο κεηά ηνλ πξψην παγθφζκην πφιεκν γχξν ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1920. Με πξψηεο ρψξεο πνπ ζηφρεπζαλ ζηελ δεκηνπξγία 

νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο ψζηε λα θαζηζηνχλ θνξνινγηθνί παξάδεηζνη λα είλαη ην 

Ληρλελζηάηλ θαη ε Διβεηία. 

 Απηέο νη δχν ρψξεο είραλ ηε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ρακειήο θνξνινγηθήο 

βάζεο θαζψο εθείλε ηελ πεξίνδν κεηά ηε ιήμε ηνπ πξψηνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ φιεο 

νη ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηψλ βξέζεθαλ ιαβσκέλεο θαη αλαγθάζηεθαλ λα 

απμήζνπλ θαηαθφξπθα ηηο θνξνινγίεο ηνπο, ψζηε λα πιεξσζνχλ ηα θφζηε γηα ηελ 

αλαζπγθξφηεζε ηνπο, θάηη πνπ ε Διβεηία θαη ην Ληρλελζηάηλ απέθπγαλ ιφγσ ηεο 

νπδέηεξεο ζηάζεο ηνπο, έηζη κεγάια θεθάιαηα εηζέξεαλ ζε απηέο ηηο ρψξεο θπξίσο 

γηα απνθπγή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 1950, 

θαζψο απφ εθείλε ηελ δεθαεηία θαη κεηά νη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη άξρηζαλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο απφ ηηο εηαηξίεο πνπ αλαπηχζζνληαλ σο θνξνινγηθά 

θαηαθχγηα. 

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 1970 ην ελσκέλν βαζίιεην πξνέηξεπε φια ηα 

εμαξηψκελα απφ απηφ εδάθε λα θηλεζνχλ ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθέο βηνκεραλίεο θάηη πνπ είρε σο απνηέιεζκα ζηελ θαηαθφξπθε 

αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ πξνζθαιψληαο έηζη ηελ δεκηνπξγία ζε απηνχο 

ππεξάθηησλ εηαηξηψλ, θάηη παξφκνην παξαηεξείηαη θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ζε 

πνιιά λεζηά ηεο Καξατβηθήο ησλ νπνίσλ νη γεσπνιηηηθέο ζέζεηο δπζθφιεπαλ ή 

θαζηζηνχζαλ αθφκα θαη αδχλαηε ηε φπνηα νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε .Απηά ηα θξάηε 

ινηπφλ επέλδπζαλ ηα πάληα ζηε δεκηνπξγία ελφο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ρακειήο 

θνξνινγίαο θαη ηζρπξνχ επηρεηξεκαηηθνχ θαη ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ πνπ ζα ηα 
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θαζηζηνχζε ειθπζηηθνχο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο ηδαληθνχο γηα ηελ ίδξπζε 

ππεξάθηησλ εηαηξηψλ. 

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη κεηά ηελ πηψζε θαη δηάζπαζε ηεο νβηεηηθήο 

Δλψζεσο. Αξθεηά θξάηε πνπ αλήθαλ ζε απηή κπήθαλ ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

ζηνλ ρψξν ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ, γξήγνξα ηα θξάηε απηά κεηαηξάπεθαλ ζε 

θαλάιηα κεηαθνξάο πεξίπνπ ηνπ 1/3 ησλ δηεζλψλ δαλείσλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ 

επελδχζεσλ ελψ παξάιιεια φιν θαη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ παξάλνκεο πεγέο 

έξξεαλ κέζα απφ απηά ηα ππεξάθηηα θέληξα. Κάηη πνπ πξνθάιεζε αλεζπρίεο ζηνλ 

Ο.Ο..Α. θαη ζηα θξάηε κέιε ηνπ θαη νδήγεζε ηνλ νξγαληζκφ λα βάιεη πιένλ ζην 

ζηφραζηξφ ηνπ ηηο ππεξάθηηεο εηαηξίεο φρη κφλν γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ 

ζηελ θφξν-απνθπγή αιιά πιένλ θαη γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κεηαθνξάο θαη λνκηκνπνίεζεο κέζσ απηψλ παξάλνκσλ εζφδσλ κε 

απνηέιεζκα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ εγθιεκαηηθψλ νξγαλψζεσλ (OECD, 2012). 

ηε ζεκεξηλή επνρή κε ηελ ξαγδαία ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ηελ επξεία 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη δνζεί ε δπλαηφηεηα ψζηε φιεο νη ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ 

ηηο offshore απφ ηελ δηαδηθαζία ζχζηαζε κηαο ηέηνηαο εηαηξίαο κέρξη ηελ κεηαθνξά 

ρξεκαηηθψλ πνζψλ θαη ηδηνθηεζίαο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα θαη νληφηεηεο πξνο ή απφ απηέο λα γίλνληαη ηαρχηαηα κέζα ζε 

κεξηθά ιεπηά θαη κε κεγαιχηεξε αμηνπηζηία , επίζεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ δελ 

ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κεγάινο αξηζκφο κεζαδφλησλ θαζψο νπνηνζδήπνηε 

εθφζνλ ζέιεη θαη έρεη ηα απαηηνχκελα ρξήκαηα πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ κπνξεί λα 

ηδξχζεη ηελ δηθηά ηνπ ππεξάθηηα εηαηξία ζπκπιεξψλνληαο απιά κηα ειεθηξνληθή 

θφξκα θαη θαηαζέηνληαο ηα απαηηνχκελα ιεθηά ζε κία εηαηξία πνπ πξνζθέξεη ηέηνηεο 

ππεξεζίεο, ζηε ζεκεξηλή επνρή ινηπφλ φια ζπληεινχλ ζηελ ξαγδαία αχμεζε θαη 

άλζεζε ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ
2
. 

 

3.4 Λφγνη δεκηνπξγίαο offshore 

 

Οη βαζηθνί ιφγνη πνπ ζα δψζνπλ θίλεηξν ζε θάπνηνλ γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο 

offshore είλαη νη εμήο : 

                                                      
2
 www.historyandandpolicy.com  

http://www.historyandandpolicy.com/
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 Απιή θαη γξήγνξε δηαδηθαζία ζχζηαζεο, κπνξεί λα ζπζηαζεί ζε ιηγφηεξν απφ 

24 ψξεο απφ έλα κφλν άηνκν θαη φπσο πνιιά site δηαθεκίδνπλ αθφκα θαη 

κφλν ζπκπιεξψλνληαο κηα θφξκα online. 

 Μπζηηθφηεηα θαη αλσλπκία ησλ πξαγκαηηθψλ κεηφρσλ, ηα ζηνηρεία ηνπ 

ηδηνθηήηε θαη ησλ κεηφρσλ παξακέλνπλ κπζηηθά , νη ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί, 

νη ινγαξηαζκνί επελδχζεσλ αθφκα θαη νη πηζησηηθέο θάξηεο εκθαλίδνληαη ζην 

φλνκα ηεο εηαηξίαο θαη κφλν. 

 Πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ 

κεηφρσλ αλήθνπλ πιένλ ζην φλνκα ηεο εηαηξίαο θάηη πνπ ηα πξνζηαηεχεη απφ 

δαλεηνιήπηεο ή αθφκα θαη απφ δηθαζηηθέο απνθάζεηο ελαληίσλ ησλ κεηφρσλ 

 Ννκηθή πξνζηαζία, ζε πεξίπησζε κήλπζεο θαηά ηεο εηαηξίαο ε ρψξα ζηελ 

νπνία απηή δξαζηεξηνπνηείηαη ηελ πξνζηαηεχεη ,θαζψο αλαγθάδεη ηνλ πνιίηε 

ή εηαηξία πνπ άζθεζε ηελ κήλπζε λα πξνζιάβεη θαηήγνξν απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρψξα θαη λα πιεξψζεη φια ηα δηθαζηηθά έμνδα ζηελ ρψξα πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε offshore θάηη πνπ ζπλήζσο απνζαξξχλεη ηνλ κελπηή. 

 Φνξνινγηθά νθέιε, δελ ηζρχεη ην «πφζελ έζρεο» ηα θξάηε πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη νη offshore έρνπλ πνιχ ρακεινχο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο , επίζεο κέζσ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ offshore κπνξεί λα 

απνθεπρζνχλ θφξνη θιεξνλνκίαο , κεηαβίβαζεο αθηλήησλ θαη γεληθά θφξνη 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνρή θαη κεηαβίβαζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

(Μπεδαληάθνο,2014) 

 

 

3.5 Πιενλεθηήκαηα ππεξάθηησλ εηαηξηψλ 

 Γξήγνξε θαη απιή ζχζηαζε 

 Μεηαθνξά θεξδψλ απφ θξάηε κε πςειή θνξνινγία ζε θξάηε κε κεδεληθή 

θνξνινγία 

 Αλσλπκία ησλ κεηφρσλ 

 Απαιιαγή απφ θφξνπο ζρεηηδφκελνπο κε θαηνρή θαη κεηαβίβαζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

 Απνθπγή «πφζελ έζρεο» 

 Πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθήο πεξηνπζίαο  

 Υακειφ θφζηνο ζχζηαζεο 
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3.6  Μεηνλεθηήκαηα ππεξάθηησλ εηαηξηψλ 

 

Σα κεηνλεθηήκαηα πνπ έρνπλ νη ππεξάθηηεο εηαηξίεο πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ ηε θχζε 

ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπο, παξαδείγκαηνο ράξε έλα απφ ηα νθέιε κηαο ππεξάθηηαο 

εηαηξίαο είλαη ε πξνζηαζία ησλ ζηνηρείσλ ησλ κεηφρσλ, ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα 

απηνχ ηνπ νθέινπο είλαη φηη δπζθνιεχεη ηνπο πηζαλνχο επελδπηέο ζην λα ηελ 

αμηνινγήζνπλ ζσζηά, άιιν έλα κεηνλέθηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλσλπκία είλαη 

ν δηζηαγκφο πνπ πξνζθνιιείηαη απφ ηνπο δαλεηζηέο φζνλ αθνξά ηελ ρνξήγεζε 

θάπνηνπ δαλείνπ απφ απηνχο πξνο απηήλ, αθφκα ε αλσλπκία θαη ε πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θάπνηνπ κεηφρνπ ε ηδηνθηήηε κηαο ππεξάθηηαο εηαηξίαο 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη δπζθνιίεο ζηελ απφδεημε ηδηνθηεζίαο ε ζπκκεηνρήο θάπνηνπ 

ζε κία offshore. 

Οξηζκέλεο ρψξεο έρνπλ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαηά ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ 

θαη ησλ θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ θάηη πνπ κπνξεί λα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο κηαο ηέηνηαο εηαηξίαο. 

Οη ππεξάθηηεο εηαηξίεο ιφγσ ησλ ζπκκεηνρψλ ηνπο ζε αξθεηά νηθνλνκηθά 

ζθάλδαια έρνπλ πιένλ ζηηγκαηηζηεί αξλεηηθά απφ ηελ θνηλή γλψκε θάηη πνπ κπνξεί 

λα επηθέξεη δπζθνιίεο ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θάπνηνπ ιφγν δηζηαγκψλ 

θάπνηνλ πηζαλψλ επελδπηψλ . 

Σέινο έλα αθφκα κεηνλέθηεκα απνηειεί ε ζηαζεξφηεηα ησλ ρσξψλ πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλεο νη offshore, ε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα πνηθίιεη ζηηο 

ρψξεο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο , έηζη ε ειιηπήο ελεκέξσζε θάπνηνπ πηζαλνχ 

επελδπηή πάλσ ζε νηθνλνκηθά πνιηηηθά αθφκα θαη εζηκνηππηθά δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ θαη επεξεάδνπλ ηελ εηαηξία ηνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα (Μπεδαληάθνο, 2014). 
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3.7 Ίδξπζε ππεξάθηηαο (offshore) εηαηξίαο 

Ζ δηαδηθαζία ζχζηαζεο κίαο ππεξάθηηαο εηαηξίαο είλαη εμαηξεηηθά απιή κε ρακειφ 

θφζηνο θαη κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζε κεξηθέο ρψξεο ε 

δηθαηνδνζίεο αθφκα θαη κέζα ζε δηάζηεκα 24 σξψλ (Μάιηα),κεηά ηελ παξνρή ησλ 

απαξαίηεησλ εγγξάθσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη απφ γξαθεία πνπ 

αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ ίδξπζε offshore εηαηξηψλ θαη offshore 

ινγαξηαζκψλ ζηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη. Μάιηζηα ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ν ελδηαθεξφκελνο ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεη είλαη λα 

ζπκπιεξψζεη κία ειεθηξνληθή θφξκα δηαζέηνληαο θάηη ιηγφηεξν απφ δέθα ιεπηά ηεο 

ψξαο. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ην θφζηνο ίδξπζεο κηαο ππεξάθηηαο εηαηξίαο είλαη 

εμαηξεηηθά ρακειφ, παξαδείγκαηνο ράξε ην θφζηνο ίδξπζεο κηαο ππεξάθηηαο εηαηξίαο 

ζηηο ευρέιιεο δελ ππεξβαίλεη ηηο 2500 ρηιηάδεο επξψ, πην αλαιπηηθά θαη ζχκθσλα κε 

ηελ ηζηνζειίδα ηεο Διβεηηθήο SFM ε νπνία πξνζθέξεη εηαηξηθέο ππεξεζίεο, 

 790 επξψ είλαη ην πνζφ πνπ δεηάεη ε εηαηξία πνπ θηλεί ηηο 

δηαδηθαζίεο ίδξπζεο ηεο offshore 

 350 επξψ επηπιένλ ψζηε ν ελδηαθεξφκελνο λα πξνζιάβεη έλαλ 

εηθνληθφ δηεπζπληή ζηελ εηαηξία ην νπνίνπ ην φλνκα ζα εκθαλίδεηαη 

ζηα έγγξαθα ηεο εηαηξίαο 

 350 επξψ ψζηε λα πξνζιεθζνχλ εηθνληθνί κέηνρνη νη νπνίνη επίζεο 

ζα εκθαλίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο εηαηξίαο, απηά ηα δπν βήκαηα είλαη 

ζεκαληηθά ψζηε λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε ηαχηηζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ ηδηνθηήηε ηεο offshore κε απηή 

 Με επηπιένλ 450 επξψ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

πιαζκαηηθνχ γξαθείνπ, δεκηνπξγία δειαδή κηαο εηαηξηθήο 

δηεχζπλζεο  ηεο ππεξάθηηαο  ζε ρψξα επηινγήο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 

δηαθνξεηηθή θπζηθά απηήο ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε offshore 

 70 επξψ ηα έμνδα γηα ηε δεκηνπξγία ζθξαγίδαο θαη ινγφηππνπ ηεο 

εηαηξίαο  

 Καη ηέινο 360 επξψ ηα έμνδα γηα ηε δεκηνπξγία ηξαπεδηθνχ 

ινγαξηαζκνχ ζηηο ευρέιιεο. 
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πλνιηθφ θφζηνο δεκηνπξγίαο κηαο ππεξάθηηαο εηαηξίαο ζηηο ευρέιιεο , 2370 επξψ
3
. 

 

Σα απαηηνχκελα έγγξαθα πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν είλαη 

ηα εμήο : 

 Σν έγγξαθν ίδξπζεο ηεο ππεξάθηηαο εηαηξίαο, ην νπνίν αλαιφγσο ηεο 

λνκνζεζίαο πνπ αθνινπζεί είλαη γλσζηφ σο Article of incorporation 

(Ακεξηθάληθε λνκνζεζία) ή Memorandum of association (Βξεηαληθή 

λνκνζεζία), ζην έγγξαθν απηφ βξίζθνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ εηαηξία φπσο ην φλνκα ηεο, ν ζθνπφο 

ίδξπζεο ηεο , ν ηχπνο κεηνρψλ ηεο θ.ιπ. 

 Ο εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ηεο εηαηξίαο, αλαθέξεηαη σο By-laws ή 

Articles of association θαη πεξηιακβάλεη ηνπο θαλφλεο ζχκθσλα κε 

ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο ,επίζεο βάζε απηνχ 

θαζνξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζε απηή ηελ εηαηξία πξνζψπσλ 

 Οη εηαηξηθέο κεηνρέο ή πηζηνπνηεηηθά απηψλ 

 Ζ ζθξαγίδα ηεο ππεξάθηηαο εηαηξίαο 

 Σα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο 

ππεξάθηηαο εηαηξίαο 

πλήζσο ηα παξαπάλσ αλαιακβάλνληαη απφ ηελ εηαηξία κέζσ ηεο νπνίαο ν 

ελδηαθεξφκελνο ηδξχεη ηελ ππεξάθηηα εηαηξία (Νεγθάθεο, 2016). 

 

πλνςίδνληαο, φζνλ αθνξά  

I. Σνπο κεηόρνπο : Μηα ππεξάθηηα εηαηξία κπνξεί λα ηδξπζεί αθφκα θαη απφ 

έλαλ θαη κφλν κέηνρν θάηη πνπ δελ ηζρχεη γηα φιεο ηηο ρψξεο θαη δηθαηνδνζίεο 

βέβαηα θαζψο ππάξρνπλ κεξηθά παξαδείγκαηα ρσξψλ ησλ νπνίσλ ε 

λνκνζεζία νξίδεη ησλ ειάρηζην αξηζκφ κεηφρσλ ζηα δχν πξφζσπα ( π.ρ. 

Μάιηα) , επίζεο βάζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε ππεξάθηηα εηαηξία νξίδεηαη αλ ν κέηνρνο πξέπεη λα είλαη 

λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν. 

II. Σν εηαηξηθό θεθάιαην : πλήζσο ην απαηηνχκελν κεηνρηθφ θεθάιαην 

θπκαίλεηαη ζε πνζά άλσ ησλ 1000 επξψ ( Μάιηα 1500 επξψ, Μπαράκεο 1600 

                                                      
3
  www.sfm-offshore.com/Seychelles/Incorporation  
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επξψ ) αιιά ππάξρνπλ θαη ρψξεο ζηηο νπνίεο δελ ππάξρεη θαηψηαην 

απαηηνχκελν φξην φπσο είλαη νη ευρέιιεο θαη ην Νηέιαγνπεξ ησλ Ζ.Π.Α. , ην 

πνζφ κπνξεί λα θαηαβιεζεί ζε νπνηνδήπνηε λφκηζκα νξίδεηαη απφ ηελ ρψξα- 

δηθαηνδνζία πνπ βξίζθεηαη ε offshore θαη ζπλήζσο δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξνη 

πεξηνξηζκνί . 

III. Σηο κεηνρέο : ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη πεξηζζφηεξεο offshore έρνπλ κεηνρηθφ 

θεθάιαην πνπ απνηειείηαη απφ αλψλπκεο ε νλνκαζηηθέο κεηνρέο, θπζηθά 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα έθδνζεο θαη άιισλ ηχπσλ κεηνρψλ αλάινγα ησλ λφκσλ 

θάζε ρψξαο π.ρ. ζηηο ευρέιιεο επηηξέπεηαη ε έθδνζε πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ, 

εμαγνξάζηκσλ κεηνρψλ θαζψο θαη κεηνρψλ κε ή ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.   

ηνπο πεξηζζφηεξνπο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο δελ ππάξρεη επηβαιιφκελε 

απφ ην λφκν θαηψηαηε αμία ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ. 

IV. Σε Γηνίθεζε : Ζ δηνίθεζε κηαο ππεξάθηηαο εηαηξίαο γίλεηαη κέζσ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ηεο ζπκβνπιίνπ πνπ απνηειείηαη ζπλήζσο απφ έλαλ δηεπζπληή 

αλεμαξηήηνπ εζληθφηεηαο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ( Μάιηα, Υφλγθ 

Κφλγθ , Λνπμεκβνχξγν , Γηβξαιηάξ) αιιά ππάξρνπλ θαη εμαηξέζεηο φπσο ε 

Ηξιαλδία ε νπνία ζέηεη σο φξν ψζηε θάπνηνο λα αλαιάβεη σο δηεπζπληήο λα 

είλαη κφληκνο θάηνηθνο Δπξσπατθήο ρψξαο θαζψο θαη ε Δζζνλία πνπ ζέηεη σο 

πξνυπφζεζε , ην άλσ ηνπ ήκηζπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ λα είλαη κφληκνη 

θάηνηθνη θξάηνπο πνπ αλήθεη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή ηελ Διβεηία 

(Νεγθάθεο, 2016). 

 

 

 

 

 

 

3.8  Μνξθέο - ηχπνη ππεξάθηησλ εηαηξηψλ  

 

Όπσο είδακε παξαπάλσ ε δηαδηθαζία ζχζηαζεο κηαο ππεξάθηηαο εηαηξίαο είλαη 

αξθεηά εχθνιε, ζχληνκε θαη πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζρεηηθά κηθξφ 

ρξεκαηηθφ πνζφ. Δπίζεο είδακε φηη ζηα θίλεηξα πνπ σζνχλ θάπνηνλ λα ηδξχζεη κηα 

offshore εηαηξία πέξα απφ ηελ επθνιία ζχζηαζεο ηεο , βξίζθνληαη ε αλσλπκία, ε 
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απφθξπςε δειαδή ησλ πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ηδηνθηήηε θαη ησλ κεηφρσλ, ε 

πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ κεηφρσλ , θαη θπζηθά ε επλντθή 

θνξνινγηθή κεηαρείξηζε πνπ ζα απνιακβάλεη ε εηαηξία απηή απφ ην θνξνινγηθφ 

πιαίζην ηεο ρψξαο ή δηθαηνδνζίαο (θνξνινγηθφ παξάδεηζν) ζηελ νπνία είλαη 

εγθαηεζηεκέλε. 

  Οη παξαπάλσ ιφγνη αζξνηζηηθά ή θάπνηνη απφ απηνχο νδεγνχλ θάπνηνλ ζηελ 

δεκηνπξγία κηα ππεξάθηηαο εηαηξίαο θαη ζχκθσλα πάιη κε απηνχο ηνπο ιφγνπο θαη ηελ 

ζθνπηκφηεηα ηνπ ηδξπηή ηεο  offshore πξέπεη λα επηιεγεί ην θαηάιιειν ζρήκα 

ππεξάθηηαο , ε κνξθή δειαδή ηεο εηαηξίαο πνπ ζα ππεξεηεί αξηηφηεξα ηελ 

ζθνπηκφηεηα ηνπ ηδηνθηήηε , νη κνξθέο πνπ κπνξεί λα ιάβεη κηα offshore ινηπφλ 

πνηθίινπλ θαη παξαηίζεληαη αλαιπηηθά: 

 Δκπνξηθέο εηαηξίεο (trading companies) : είλαη νη εκπνξηθέο εηαηξίεο πνπ 

αζρνινχληαη κε εμαγσγέο θαη εηζαγσγέο πξντφλησλ .Σν θίλεηξν ίδξπζεο κηαο 

ηέηνηαο κνξθήο εηαηξίαο είλαη ε απνθπγή πςειήο θνξνιφγεζεο, πσο 

επηηπγράλεηαη θάηη ηέηνην, ε κεηξηθή εηαηξία ηδξχεη ηελ ππεξάθηηα εηαηξία ηεο 

νπνίαο ν ζθνπφο είλαη λα κεζνιαβεί ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο 

κεηξηθήο θαη ησλ αγνξαζηψλ θάηη πνπ είλαη επξχηεξα γλσζηφ σο ηξηγσληθφ 

εκπφξην. ε ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ εμαγσγέο ε κεηξηθή εηαηξία ζηέιλεη ηα 

εκπνξεχκαηα απεπζείαο ζηνλ αγνξαζηή ελψ ηαπηφρξνλα ηηκνινγεί ηελ 

ππεξάθηηα κε ηηκή πνιχ ρακειφηεξε ηεο πξαγκαηηθήο θαη ηελ ζπλέρεηα ε 

ππεξάθηηα ηηκνινγεί ηνλ αγνξαζηή, ζε πεξίπησζε εηζαγσγψλ ηα πξντφληα 

απνζηέιινληαη απεπζείαο ζηε κεηξηθή ε νπνία εθδίδεη ηηκνιφγηα ζην φλνκα 

ηεο ππεξάθηηαο εηαηξίαο ε νπνία offshore ελ ζπλερεία πξνρσξά ζε 

ππεξηηκνιφγεζε ηεο κεηξηθήο. Με απηφ ηνλ ηξφπν γίλεηαη απφθξπςε θεξδψλ 

θαη ε κεηξηθή ζπζζσξεχεη ην θεθάιαην ηεο ζηελ ππεξάθηηα. 

 

 Δηαηξίεο ραξηνθπιαθίνπ (holding companies): Μηα ππεξάθηηα εηαηξία 

ραξηνθπιαθίνπ ηδξχεηαη ψζηε λα ρξεκαηνδνηεί ηελ ιεηηνπξγία άιισλ 

ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ αλά ηνλ θφζκν θαζψο θαη λα ηηο επλνεί κε ην 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ε δηθαηνδνζίαο ζηελ νπνία απηή είλαη 

εγθαηεζηεκέλε. Απηή ε κνξθή ππεξάθηηαο είλαη έλα εξγαιείν μεπιχκαηνο 

ρξεκάησλ απφ ηηο ζπγαηξηθέο θαζψο θαη έλα εξγαιείν ζπζζψξεπζεο θαη 

επέλδπζεο ησλ εθάζηνηε θεξδψλ. Βαζηθά πξνλφκηα πνπ απνιακβάλνληαη 
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είλαη ε απνπζία ζπλαιιαγκαηηθψλ ειέγρσλ, ε κε πιεξσκή θφξνπ ζε 

κεξίζκαηα θαζψο θαη ε κε πιεξσκή θφξνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ππεξαμία. 

 Δηαηξίεο παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ (financial service 

companies): Ζ ππεξάθηηα εηαηξία παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ 

ιεηηνπξγεί σο κνλνπάηη κεηαθνξάο δαλείσλ πξνο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ελφο 

νκίινπ αλά ηνλ θφζκν, ε ρξήζε κηαο ηέηνηαο κνξθήο offshore θάλεη δπλαηή 

ηελ κεηαθίλεζε θεξδψλ απφ ηελ ζπγαηξηθή δαλεηνιήπηξηα εηαηξία πξνο ηελ 

ππεξάθηηα θάηη πνπ είλαη αξθεηά απνηειεζκαηηθφ αλ ζθεθηνχκε φηη ε 

ζπγαηξηθή κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε κηα ρψξα κε πςεινχο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο ελψ ζε αληίζεζε ε offshore θαηνηθνεδξεχεη ζε ρψξα φπνπ ε 

ζπληειεζηέο θφξνπ είλαη εμαηξεηηθά ρακεινί ή αθφκα θαη κεδεληθνί. Έλα 

κεηνλέθηεκα πνπ ππάξρεη ζε φιν απηφ ην θχθισκα είλαη φηη ε ρψξα ζηελ 

νπνία θαηνηθνεδξεχεη ε ζπγαηξηθή δαλεηνιήπηξηα εηαηξία πηζαλφηαηα ζα 

παξαθξαηήζεη σο θφξν ην χςνο ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ηφθν ηνπ 

δαλείνπ. 

 Δηαηξίεο παξνρήο δηνηθεηηθώλ ππεξεζηώλ (administration companies) : 

Μηα εηαηξεία παξνρήο δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη έλα εξγαιείν ζην νπνίν 

αλαηίζεηαη ν έιεγρνο θαη ε δηαρείξηζε ελφο νκίινπ εηαηξηψλ πνπ απνηειείηαη 

απφ ηελ κεηξηθή θαη ηηο ζπγαηξηθέο απηήο αλά ηνλ θφζκν. Ζ ππεξάθηηα 

εηαηξία αλαιακβάλεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 

νκίινπ θαη ακείβεηαη κε πνζνζηφ επί ησλ θεξδψλ ηνπ νκίινπ ηα θέξδε απηά 

πνιιέο θνξέο δελ θνξνινγνχληαη θαζφινπ ε θνξνινγνχληαη κε πνιχ ρακειφ 

θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. 

 Δηαηξίεο αδεηώλ θαη πλεπκαηηθώλ δηθαηωκάηωλ (license companies) : Μία 

κνξθή ππεξάθηηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ έλαλ επηρεηξεκαηηθφ φκηιν γηα 

ηελ παξνρή αδεηψλ θαη πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ πξνο ηηο ζπγαηξηθέο ηνπ 

νκίινπ απηνχ. Ζ ιεηηνπξγία ινηπφλ απηήο ηεο εηαηξίαο είλαη λα ρνξεγεί σο 

δάλεην πξνο ηηο ζπγαηξηθέο ηελ ρξήζε αδεηψλ πνπ αθνξά βηνκεραληθή θαη 

πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία έλαληη πεξηνδηθψλ πιεξσκψλ. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο θνξνινγεηέαο χιεο ησλ ζπγαηξηθψλ θαη επίζεο 

απνζθνπεί ζηε ζπζζψξεπζε θαη κεηαθνξά θεθαιαίσλ θαη θεξδψλ ζηελ 

ππεξάθηηα. 

 Δηαηξίεο λαπηηιίαο (shipping companies) :Μηα offshore λαπηηιηαθή εηαηξία 

αζρνιείηαη κε ηελ κίζζσζε θαη ηελ ελνηθίαζε ζθαθψλ , νη ρψξεο θνξνινγηθνί 
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παξάδεηζνη έρνπλ ζεζπίζεη λφκνπο πνπ επλννχλ ηηο εηαηξίεο πνπ αζρνινχληαη 

κε ηελ λαπηηιία θαζψο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε κηα κε κφληκα εγθαηεζηεκέλε 

εηαηξία ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα λα πξνρσξήζεη ζε λενιφγεζε (  είλαη ε 

ππνρξεσηηθή εγγξαθή ελφο πινίνπ ζην εηδηθφ βηβιίν ησλ ιηκεληθψλ αξρψλ 

πνπ νλνκάδεηαη λενιφγην) κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο ηφζν ζχληνκεο φζν θαη 

εμαηξεηηθά θηελέο κε ηελ κφλε πξνυπφζεζε φηη ην ζπγθεθξηκέλν πινίν ζα 

θέξεη ηελ ζεκαία ηνπ θνξνινγηθνχ παξαδείζνπ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε 

ππεξάθηηα . Σα θέξδε πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ θνξνιφγεζε 

θάπνηνπ πινίνπ ή ζηφινπ θνξνινγνχληαη κε πνιχ ρακεινχο ή θαη κεδεληθνχο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. 

 Καηαπηζηεύζεηο ( trusts ): Απνηεινχλ έλα εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο 

αζπίδα γηα ηελ πξνζηαζίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ρξήκαηα θαη αθίλεηα 

κέρξη ρξπζφ θαη έξγα ηέρλεο , ην trustαπνηειεί νπζηαζηηθά κηα λνκηθή 

δέζκεπζε κεηαμχ ηνπ δηαζέηε(settlor) θαη ηνπ δηαρεηξηζηή(trustee) . Ο 

δηαζέηεο κεηαβηβάδεη πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία ζηνλ δηαρεηξηζηή ν νπνίνο 

κπνξεί λα είλαη είηε λνκηθφ είηε θπζηθφ πξφζσπν θαη νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ 

δηαρεηξίδεηαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φπσο νξίδεη ε ζπκθσλία ηνπ trustπξνο 

φθεινο φρη δηθφ ηνπ αιιά θάπνηνπ ηξίηνπ ή ηξίησλ πξνζψπσλ πνπ 

νλνκάδνληαη δηθαηνχρνη / δηθαηνχρνο (beneficiaries) . Οη φξνη πνπ θαζνξίδνπλ 

ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην θαηαπίζηεπκα 

πεξηέρνληαη ζε επίζεκν έγγξαθν γλσζηφ σο trust instrument. Ζ επειημία θαη ε 

αλσλπκία πνπ πξνζθέξεη έλα θαηαπίζηεπκα ην θάλνπλ λα είλαη έλα απφ ηα 

θαιχηεξα εξγαιεία φζνλ αθνξά ηελ ζπγθξάηεζε, ηε δηαηήξεζε θαη ηε 

κεηαθνξά πινχηνπ. Ζ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαζέηε 

θάλεη ην trustην θαιχηεξν κέζν απνθπγήο ησλ λνκνζεζηψλ πεξί καχξνπ 

ρξήκαηνο θαη θνξνδηαθπγήο. 

 Δηαηξίεο επελδύζεωλ ( investment companies ): H δξαζηεξηφηεηα κηαο 

ηέηνηαο κνξθήο ππεξάθηηαο εηαηξίαο είλαη ε δηαθίλεζε θηλεηψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ζε άιιεο εηαηξίεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν γηα επελδπηηθνχο 

ζθνπνχο θαη γηα φθεινο ησλ πειαηψλ ηνπο. Μηα εηαηξία επελδχζεσλ απνηειεί 

έλα πνιχ θαιφ εξγαιείν γηα ηελ απνθπγή θφξσλ θαζψο θαη ηελ απνθπγή 

ηφθσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. 
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 Σξαπεδηθέο εηαηξίεο ( banking companies ) : Δίλαη κία ηξάπεδα πνιιέο 

θνξέο κπνξεί λα είλαη θαη ζπγαηξηθή κεγάινπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο,  ε νπνία 

εδξεχεη ζε ρψξεο πνπ απνηεινχλ θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο θαη παξέρεη 

νηθνλνκηθά φπσο θαη λνκηθά πιενλεθηήκαηα , ζπλήζσο παξέρεη πιήξεο 

απφξξεην πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ησλ πειαηψλ , εχθνιε πξφζβαζε ζηηο 

θαηαζέζεηο θαη νη ηφθνη πνπ πξνθχπηνπλ θαηαβάιινληαη απφ ηηο ππεξάθηηεο 

ηξάπεδεο ρσξίο λα αθαηξεζεί ν θφξνο. Σν ηέιεην κέζν γηα θάπνηνλ πνπ ζέιεη 

λα θνξνδηαθχγεη. 

 Γνκέο / εηαηξίεο αληηπξνζώπεπζεο (nominee companies) :Μηα δνκή 

αληηπξνζψπεπζεο δξα σο αληηπξφζσπνο κηαο ππεξάθηηαο εηαηξίαο ε νπνία 

είλαη απηή φπνπ κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ηεο πξνζθέξεη ζηελ ππεξάθηηα 

αληηπξφζσπν δηεπζπληή (nominee director) θαη αληηπξφζσπν κέηνρν/ ρνπο . 

Με θχξην ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ηνπ πειάηε (ηoλ πξαγκαηηθφ 

δηεπζπληή θαη κεηφρνπο ηεο αληηπξνζσπεπφκελεο offshore). Ζ πξνζηαζία ηνπ 

απνξξήηνπ πνπ πξνζθέξεη κηα ηέηνηα εηαηξία ηελ θαζηζηά πνιχ ρξήζηκε ζε 

πεξηπηψζεηο θάιπςεο εηζνδεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο . 

 Δηαηξίεο αζθαιίζεωλ ( insurance companies ) : Ζ ππεξάθηηα εηαηξία 

ζπλδπάδεη έλα θαηαπίζηεπκα (trust) κε δηαδηθαζία αζθάιηζεο. Σα αζθάιηζηξα 

πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο πειάηεο ζηελ εηαηξία απνηεινχλ έλα κηθξφ 

θνκκάηη ηεο αζθάιηζεο ε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξίαο είλαη αθνχ πξνβεί ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε αζθάιηζε ζηε ζπλέρεηα λα επελδχζεη ηε δηαθνξά πνπ 

πξνθχπηεη ζε επελδχζεηο ρακεινχ θηλδχλνπ. 

 

 Δηαηξίεο αθηλήηωλ ( real estate companies) : Οη δξαζηεξηφηεηεο απηψλ ησλ 

εηαηξηψλ πεξηνξίδνληαη ζηελ αγνξά θαη ηελ δηαρείξηζε αθηλήησλ, φιε απηή ε 

δηαδηθαζία κπνξεί λα απινπνηεζεί κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο αληηπξνζψπνπ 

ηεο offshore ηνλ νπνίν έρεη „κηζζψζεη‟ απφ κία εηαηξία αληηπξνζψπεπζεο θαη 

ν νπνίνο θαηέρνληαο ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ζα θηλήζεη ηεο απαξαίηεηεο 

δηαδηθαζίεο ψζηε ε offshore λα αγνξάζεη ή λα πνπιήζεη ,λα κηζζψζεη ε λα 

ελνηθηάζεη θάπνην αθίλεην (Μπεδαληάθνο, 2014)  ,
4
. 

 

                                                      
4
 www.wikipedia.com  

http://www.wikipedia.com/
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3.9 Κξηηήξηα επηινγήο ρψξαο/δηθαηνδνζίαο ίδξπζεο θαη δνκήο κηαο 

ππεξάθηηαο εηαηξίαο 

 

Ζ επηινγή ηεο ρψξαο ή δηθαηνδνζίαο ηελ νπνία  ζα επηιέμεη ν ελδηαθεξφκελνο 

επελδπηήο γηα λα ηδξχζεη κηα ππεξάθηηα εηαηξία θαζψο θαη ε δνκή ηεο εηαηξίαο απηήο 

είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή θαζψο κπνξεί λα θαζνξίζεη ηελ επηηπρία ή φρη ηεο 

offshore αλάινγα θπζηθά κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέιεη λα επηηχρεη ν ελδηαθεξφκελνο 

επελδπηήο. Λφγν ινηπφλ ηνπ φηη ε επηηπρία ηεο ππεξάθηηαο είλαη άξξεθηα ζπλδεκέλε 

κε ηνπο ιφγνπο πνπ απηή ηδξχζεθε απφ ηνλ πηζαλφ επελδπηή θαζψο θαη ηνπο ζηφρνπο 

απηνχ, ε δηαδηθαζία επηινγήο ηεο θαηάιιειεο ρψξαο ηδξχζεσο ιφγσ ηεο ηεξάζηηαο 

γθάκαο επηινγψλ πνπ ππάξρνπλ θαη ηα δηαθνξεηηθά είδνπο πξνλφκηα πνπ θάζε ρψξα 

πξνζθέξεη κπνξεί λα γίλεη εμαηξεηηθά δχζθνιε θαη αξθεηά ρξνλνβφξα. Σα 

ζεκαληηθφηεξα θξηηήξηα είλαη ηα αθφινπζα (Καιιίληθνο, 2016). 

Πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζηαζεξόηεηα: Παξάγνληεο πνπ αλήθνπλ ζην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαη επεξεάδνπλ άκεζα θαη έκκεζα απηή, νπνηαδήπνηε 

απνζηαζεξνπνίεζε θάπνηνπ απφ απηνχο ηνπο δχν παξάγνληεο κπνξνχλ λα 

αλαηξέςνπλ ηα επηρεηξεκαηηθά πιάλα ηνπ επελδπηή. Μία ρψξα ινηπφλ πνπ πξνζθέξεη 

ζηαζεξφηεηα ζηνλ πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ηνκέα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ 

επελδπηή λα ζηήζεη καθξνπξφζεζκα επηρεηξεκαηηθά πιάλα ρσξίο ηνλ θφβν 

αλαηξνπήο ηνπο απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. 

Δπέιηθηε λνκνζεζία : Οπζηαζηηθά κηιάκε γηα κία ρψξα ε νπνία έρεη επλντθή 

λνκνζεζία απέλαληη ζε απηά ηα ζρήκαηα, λνκνζεζία δειαδή πνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ 

ζχζηαζε ππεξάθηησλ εηαηξηψλ , λα πεξηνξίδεη ηνπο θξαηηθνχο ειέγρνπο πξνο απηέο 

ηφζν πξνο ηελ ιεηηνπξγία αιιά θαη πξνο ηελ δηνίθεζε απηψλ. πλνπηηθά κία ρψξα κε 

λνκνζεζία ηέηνηα ψζηε λα κελ ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζην ππεξάθηην ζρήκα. 

Γηεπθνιύλζεηο πξνο ηε θνξνινγία : Όιεο νη δνκέο κηαο ππεξάθηηαο εηαηξίαο έρνπλ 

έλα θνηλφ πιενλέθηεκα, ηελ δπλαηφηεηα απνθπγήο θάπνηνλ θνξνινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ. Έηζη ινηπφλ ην ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην επηινγήο ρψξαο ζηελ νπνία 

ζα ηδξχζεη ν ελδηαθεξφκελνο επελδπηήο ηελ ππεξάθηηα εηαηξία ηνπ είλαη ην θαηά 

πφζν απηή ε ρψξα πξνζθέξεη θνξνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο πξνο ηηο offshore κέζσ 

ηδηαίηεξα ρακειψλ ή θαη πνιιέο θνξέο κεδεληθψλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ , ηελ 

απνθπγή θφξσλ κεξηζκάησλ , κεηαβίβαζεο κεηνρψλ θαη γεληθά απνθπγή θφξσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 
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Απόξξεην θαη αλωλπκία : Δμίζνπ ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηεο ρψξαο 

ίδξπζεο ηνπ ππεξάθηηνπ ζρήκαηνο είλαη ην απφξξεην πνπ απηή ε ρψξα κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ζηνλ πηζαλφ επελδπηή, ην πφζν ζνβαξά θαη ππεχζπλα δειαδή ζα 

πξνζηαηεπηνχλ απφ απηήλ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο offshore. Ζ 

αλσλπκία είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο πνπ νδεγεί θάπνηνλ επελδπηή ζηελ 

δεκηνπξγία ελφο ππεξάθηηνπ ζρήκαηνο θαζψο ε νπνηαδήπνηε εκπινθή  ηνπ νλφκαηνο 

θάπνηνπ επηρεηξεκαηία κε offshore δξαζηεξηφηεηεο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ 

ζρεκαηηζκφ αξλεηηθήο γλψκεο πξνο ην πξφζσπν ηνπ απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή θαη κε 

θνηλή γλψκε. 

Ύπαξμε ζπκβάζεωλ γηα ηελ απνθπγή δηπιήο θνξνινγίαο : Γηπιή θνξνιφγεζε 

ζπλαληάκε θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ θάπνην πξφζσπν δηελεξγεί ζπλαιιαγέο ηφζν 

ζηε ρψξα ε νπνία απνηειεί κφληκε θαηνηθία ηνπ αιιά θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

ρψξα, ε δηπιή θνξνιφγεζε είλαη ε άδηθε θαηαβνιή θφξσλ γηα κία ζπλαιιαθηηθή 

δξαζηεξηφηεηα δχν θνξέο κε δχν δηαθνξεηηθέο θνξνινγηθέο κεζφδνπο .Καζψο ινηπφλ 

ε δηπιή θνξνιφγεζε είλαη άδηθε έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζπκθσλίεο κεηαμχ θξαηψλ γηα 

ηελ απνθπγή ηεο. Σα ππεξάθηηα θέληξα ρσξίδνληαη ζε απηά πνπ έρνπλ ππνγξάςεη 

ζπκθσλίεο απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο θαη ζε απηά πνπ δελ έρνπλ ππνγξάςεη 

ηέηνηνπ είδνπο ζπκθσλίεο. Ζ χπαξμε ινηπφλ ηέηνηνπ είδνπο ζπκβάζεσλ ζε έλα 

θξάηνο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θίλεηξν πξνο ηνλ επηρεηξεκαηία ,ψζηε απηφο κε ηε 

ζεηξά ηνπ λα ην επηιέμεη γηα λα ηδξχζεη ζε απηφ ηελ ππεξάθηηα εηαηξία ηνπ έλαληη 

θάπνηνπ θξάηνπο πνπ δελ ζπκκεηέρεη ζε ηέηνηεο ζπκθσλίεο. Να ζεκεησζεί φηη νη 

ρψξεο ή δηθαηνδνζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηα ππεξάθηηα ζρήκαηα κεδεληθνχο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο δελ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπκθσλίεο πεξί απνθπγήο ηεο 

δηπιήο θνξνιφγεζεο. 

 

3.10 Σν παξάδεηγκα ηνπ Παλακά 

 

Ο Παλακάο είλαη κία ρψξα πνπ απνηειεί ππεξάθηην θέληξν θαη ζεσξείηαη 

θνξνινγηθφο παξάδεηζνο, νπφηε κία ππεξάθηηα εηαηξία πνπ έρεη ηδξπζεί ζηνλ Παλακά 

κπνξεί κε βεβαηφηεηα λα πξνζθέξεη θάπνηα θνξνινγηθά νθέιε , επίζεο εηαηξίεο πνπ 

ζα ηδξπζνχλ ζηνλ Παλακά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ηθαλφηαηεο αζπίδεο 

πξνζηαζίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εθάζηνηε επελδπηή ,δηφηη επηιέγνληαο 

ηελ θαηάιιειε δνκή εηαηξίαο ν/νη επελδπηέο απνιακβάλνπλ ην πιενλέθηεκα κε 
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θαηαβνιήο θφξνπ γηα νπνηαδήπνηε θηλεηφ ή αθίλεην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ 

αλήθεη ζηελ εηαηξία θαη βξίζθεηαη εθηφο ηνπ Παλακά. Μηα ππεξάθηηα εηαηξία πνπ 

έρεη ηδξπζεί ζηνλ Παλακά κπνξεί λα αλνίμεη ηξαπεδηθνχο εληφο ή εθηφο ηνπ Παλακά 

θαζψο θαη λα θαηέρεη αθίλεηε πεξηνπζία εθηφο ηεο ρψξαο ρσξίο λα ππνρξενχηαη λα 

πιεξψζεη θφξνπο. Όηαλ ην εηζφδεκα πξνέξρεηαη απφ πεγή εθηφο ηνπ Παλακά  δελ 

ππάξρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, επηπιένλ δελ επηβάιιεηαη θφξνο 

εηζνδήκαηνο γηα ηηο παξαθάησ εηαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο : 

 Γηα ηελ ππεξηηκνιφγεζε πξντφλησλ κέζσ γξαθείνπ ηεο εηαηξίαο ζηνλ 

Παλακά εθφζνλ ηα πξντφληα παξακείλνπλ εθηφο ηεο ρψξαο ηνπ Παλακά.  

 Γηα ζπλαιιαγέο πνπ δηεπζχλνληαη κέζσ κίαο εηαηξίαο ηνπ Παλακά πνπ 

νινθιεξψλνληαη θαη ηίζεληαη ζε εθαξκνγή εθηφο ηνπ Παλακά 

 Όηαλ ηα έζνδα δελ παξάγνληαη ζηνλ Παλακά δελ επηβάιιεηαη θφξνο πνπ 

αθνξά δηαλνκή κεξηζκάησλ θαη ζπκκεηνρψλ ζηηο εηαηξίεο ή ηα λνκηθά 

πξφζσπα. 

Οη εηαηξείεο πνπ θαηνηθνεδξεχνπλ ζηνλ Παλακά ππφθεηληαη ζε έλα 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα πνπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί  σο εδαθηθφ, ην θνξνινγηθφ 

ζχζηεκα ηνπ Παλακά απαηηεί θφξνπο κφλν γηα πξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ή 

ζεσξνχληαη φηη πξαγκαηνπνηνχληαη ζην „‟έδαθνο‟‟ ηνπ Παλακά. χκθσλα κε ηνλ 

θνξνινγηθφ λφκν ινηπφλ νη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ή ζεσξνχληαη φηη  

πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο ηνπ Παλακά , ζεσξνχληαη ππεξάθηηεο θαη δελ ππφθεηληαη ζε 

θνξνινγία, ρσξίο λα ζεσξείηαη φηη νη ελέξγεηεο απηέο κπνξνχλ λα θαζνδεγνχληαη ή 

λα θαηεπζχλνληαη απιά απφ έλα γξαθείν πνπ βξίζθεηαη ζηνλ Παλακά. Όιεο νη 

εηαηξίεο πνπ θαηνηθνεδξεχνπλ ζηνλ Παλακά ππφθεηληαη ζε εηήζηα θνξνινγία χςνπο 

300 000 δνιαξίσλ ησλ Ζ.Π.Α. θαη πέξα απφ απηφ ηνλ ζηαζεξφ εηήζην θφξν δελ 

ππάξρνπλ άιιεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηηο ππεξάθηηεο εηαηξείεο πνπ ηδξχνληαη 

ζηνλ  Παλακά 
5
,
6
. 

 

3.11 Ζ αληηκεηψπηζε ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ απφ ην Διιεληθφ λνκηθφ 

πιαίζην 

Αξρηθά σο ππεξάθηηα εηαηξία απηή ε νπνία θαηνηθνεδξεχεη ζε αιινδαπή ρψξα 

ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηεο νπνίαο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ρψξεο απφ ηηο νπνίεο 

                                                      
5
 www.new-yorker.com  

6
 www.panama-papers.com  

http://www.new-yorker.com/
http://www.panama-papers.com/
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απνιακβάλεη εμαηξεηηθά επλντθή θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε ,ζε ρψξεο δειαδή πνπ 

νξίδνληαη σο θνξνινγηθνί παξάδεηζνη θαη ε ιίζηα ησλ νπνίσλ ζχκθσλα κε ηνλ 

νξγαληζκφ νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο θαη αλάπηπμεο (ΟΟΑ) ζηνλ νπνίν ε Διιάδα 

ζπκκεηέρεη σο ηδξπηηθφ κέινο απφ ην 1961 είλαη νη εμήο,(Γνπβήο, 2008) 

 

 Αλδφξα 

 Αλγθνπίια – Ζλσκέλν Βαζίιεην 

 Αληίγθνπα θαη Μπαξκπνχληα 

 Αληίιιεο - Οιιαλδία 

 Αξνχκπα - Οιιαλδία 

 Βξεηαληθνί Παξζέλνη λήζνη 

 Γηβξαιηάξ – Ζλσκέλν Βαζίιεην 

 Γθέξλζεη/άξθ/Άιδεξλεη – Ζλσκέλν Βαζίιεην 

 Γξελάδα 

 Γεκνθξαηία ηνπ Βαλνπάηνπ 

 Γεκνθξαηία ησλ Μαιδηβψλ 

 Γεκνθξαηία ηνπ λήζσλ Μάξζαι 

 Γεκνθξαηία ηνπ Νανχξνπ 

 Γεκνθξαηία ησλ ευρέιιεο  

 Γνκηληθαλή Κνηλνπνιηηεία  

 Ληβεξία 

 Μπαρξέηλ  

 Μπειίδε 

 Μνληζεξάη – Ζλσκέλν Βαζίιεην 

 Νήζνο ηνπ Μαλ – Ζλσκέλν Βαζίιεην 

 Νήζνη Κνπθ – Νέα Εειαλδία 

 Νηνχη – Νέα Εειαλδία 

 Οκνζπνλδία ηνπ αγίνπ  Υξηζηνθφξνπ  

 Πξηγθηπάην ηνπ Ληρλελζηάηλ 

 Πξηγθηπάην ηνπ Μνλαθφ 

 Παλακάο 

 Παξζέλνη λήζνη – Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 
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 ακφα 

 Σζέξζεη – Ζλσκέλν Βαζίιεην 

 Σφλγθα 

 Σνχξθο θαη Κάηθνο – Ζλσκέλν Βαζίιεην 

χκθσλα ινηπφλ κε ηελ εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 
7
 κε εκεξνκελία 

έθδνζεο 5/3/2003 ην πξψην βήκα αλαγλψξηζεο κηαο εηαηξίαο σο ππεξάθηηα είλαη λα 

απνδεηρζεί αλ ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξία θαηνηθνεδξεχεη ζε θάπνην απφ ηα παξαπάλσ 

θξάηε, ζηε ζπλέρεηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα παξαθάησ θξηηήξηα, 

 Ο εθδφηεο ηνπ ζηνηρείνπ θνξνινγίαο είλαη δηακεζνιαβεηήο θαη φρη 

παξαγσγφο – θαηαζθεπαζηήο ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ 

 Γελ αλαθέξεηαη ζηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ν Α.Φ.Μ.  

 Ωο δηεχζπλζε έδξαο αλαγξάθεηαη ην αθξσλχκην Β.Ο. πνπ πξνέξρεηαη απφ ην 

Box Office , δειαδή εηαηξία γξακκαηνθηβσηίνπ 

Δάλ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα δελ απνδεηρζνχλ επαξθή γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ κηαο 

εηαηξίαο σο offshore θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ ζα δεηεζνχλ απφ απηήλ σο 

ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζεη ηα παξαθάησ απνδεηθηηθά ζηνηρεία, 

 Απφδεημε ηεο χπαξμεο παγίσλ , πξνζσπηθνχ θαη δξαζηεξηφηεηαο κέζσ ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ηεο εηαηξίαο 

 ηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξίαο 

 Απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη απφ 

απηήλ θαζψο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο απηή δξαζηεξηνπνηείηαη. 

 

3.11.1 Έθπησζε δαπαλψλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα 

 

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 14 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ θψδηθα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

(Κ.Φ.Δ.) νπνηεζδήπνηε δαπάλεο πξνθχςνπλ απφ ζπλαιιαγέο κε ζθνπφ ηελ αγνξά 

αγαζψλ ή ππεξεζηψλ κεηαμχ θάπνηαο εκεδαπήο επηρείξεζεο θαη κηαο ππεξάθηηαο 

εηαηξίαο δελ εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα ηεο έζνδα, ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ 

νπνηαδήπνηε ιήςε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ε απνδεκηψζεσλ πνπ θαηαβάιινληαη 

ζε εηαηξία offshore γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζηελ Διιάδα απφ ηηο παξαπάλσ 

δηαηάμεηο εμαηξνχληαη δαπάλεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε κεηαθνξά ή αγνξά αξγνχ 

                                                      
7
 1021764/10217/Β0012/ΠΟΛ.1041 
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πεηξειαίνπ ή άιισλ πξντφλησλ ηνπ πεηξειαίνπ ηα νπνία απνηεινχλ αληηθείκελα 

δηαπξαγκάηεπζεο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά θαη δεκνζηεχνληαη γη απηά 

δείθηεο ηηκψλ ρνλδξηθήο πψιεζεο . Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 

5 ηνπ ίδηνπ λφκνπ πξνβιέπεηαη ε κε έθπησζε ησλ απνζβέζεσλ ησλ παγίσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί απφ ππεξάθηηα εηαηξία απφ ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα ηεο εηαηξίαο πνπ αγφξαζε ην πάγην ζηνηρείν απηφ. 

Δπηπιένλ θαη πην γεληθά ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ 

Ν.4172/2013 νξίδεηαη πσο νπνηαδήπνηε θαηαβνιή δαπάλεο απφ θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα θαη νληφηεηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κε ζθνπφ ην θέξδνο επηρεηξεκαηηθά 

ζηελ Διιάδα πξνο νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν θαη νληφηεηα πνπ έρεη ηελ 

έδξα ηνπ ζε κε ζπλεξγάζηκν θξάηνο ή θξάηνο κε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο 

δελ εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ. Μηα δαπάλε ηέηνηαο θχζεσο κπνξεί λα 

εθπέζεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ κφλν αλ ην θπζηθφ/λνκηθφ πξφζσπν ή 

νληφηεηα κπνξεί λα απνδείμεη πσο ε δαπάλε απηή αθφξα πξαγκαηηθή θαη ζπλήζεο 

ζπλαιιαγή θαη δελ έρεη σο ζθνπφ ηελ κεηαθνξά θεξδψλ, θεθαιαίσλ θαη εηζνδεκάησλ 

κε ζθνπφ ηελ θνξνδηαθπγή ε ηελ θφξν-απνθπγή. 

Δλ αληηζέζεη νπνηαδήπνηε δαπάλε θαηαβιεζεί, πξνο θπζηθφ/λνκηθφ πξφζσπν 

θαη νληφηεηα πνπ θαηνηθνεδξεχεη ζε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή αλήθεη ζηα 

ζπλεξγαδφκελα θξάηε, πνχ έρεη ππνγξάςεη δειαδή ηελ αλάινγε ζχκβαζε 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κε ηελ Διιάδα θαη ζεσξείηαη φκσο θξάηνο κε πξνλνκηαθφ 

θνξνινγηθφ θαζεζηψο θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 22 

Ν.4172/2013 ζα εθπέζεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα. Αλ παξφια απηά ππάξρνπλ 

ακθηβνιίεο ηφηε ε ππεχζπλε αξρή ειέγρνπ κέζσ ηεο αξκφδηα Γηεχζπλζεο Γηεζλψλ 

Οηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ απεπζχλεη ηεθκεξησκέλν αίηεκα δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο, αλ 

απφ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ απνδεηρηεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε δελ αθνξά 

ζπλήζε θαη πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ κεηαθνξά θεξδψλ, 

θεθαιαίσλ θαη εηζνδεκάησλ κε ζθνπφ ηελ θνξνδηαθπγή ε θφξν-απνθπγή ηφηε ε 

δαπάλε απηή δελ εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο. 

 

3.11.2 Φνξνινγία αθηλήησλ πνπ αλήθνπλ ζε ππεξάθηηεο εηαηξίεο 

 

Σν άξζξν 15 ηνπ λφκνπ 3091/02 πξνέβιεπε εηήζην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 3% (επί 

ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ) φζνλ αθνξά αθίλεηα πνπ βξηζθφηαλ ππφ ηελ θαηνρή θάπνηαο 
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ππεξάθηηαο εηαηξίαο, πιένλ ην άξζξν απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ λφκν 3842/10 

αξ.57 φπνπ αλαθέξεη φηη νη ππεξάθηηεο εηαηξίεο νη νπνίεο θαηέρνπλ θάπνην αθίλεην 

είλαη πιένλ ππνρξεσκέλεο λα θαηαβάιινπλ εηήζην θφξν κε ζπληειεζηή 15% επί ηεο 

αμίαο ηνπ αθηλήηνπ, απφ ηελ ππνρξεσηηθή απηή θαηαβνιή εμαηξνχληαη, 

A) αλεμάξηεηα απφ ηε ρψξα ζηελ νπνία θαηνηθνεδξεχεη ε εηαηξία βάζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο, 

1. Δηαηξίεο ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά 

2. Δηαηξίεο ησλ νπνίσλ ηα αθαζάξηζηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

δξαζηεξηφηεηεο βηνηερλίαο, βηνκεραλίαο κεηαπνίεζεο ε παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηελ Διιάδα είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηα αθίλεηα κέζα ζην δηάζηεκα ελφο νηθνλνκηθνχ έηνπο, ζηελ εμαίξεζε απηή 

αλαθέξνληαη θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ αλεμάξηεηα απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα 

ηνπο ζηελ Διιάδα θαη γηα δηάζηεκα 7 εηψλ απφ ηελ έγθξηζε ηεο άδεηαο 

αλέγεξζεο θάπνηνπ αθηλήηνπ ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα βηνκεραληθή , 

ηνπξηζηηθή θαη γεληθά εκπνξηθή ρξήζε απφ ηελ εηαηξία, αλ ε εηαηξία δελ 

πξνβεί ζηελ ρξήζε ησλ αθηλήησλ απηψλ ή  εθκηζζψζεη, κεηαβηβάζεη ή 

παξαρσξήζεη δσξεάλ ή ρξεζηκνπνηήζεη πξνο εθκεηάιιεπζε ή ίδηα ή θάπνηνο 

ηξίηνο ηα αθίλεηα απηά πξηλ ηε ζπκπιήξσζε δεθαεηίαο ή εμαίξεζε απηή 

αίξεηαη αλαδξνκηθά. 

3. Ναπηηιηαθέο εηαηξίεο πνπ έρνπλ εγθαηεζηεκέλα  γξαθεία ζηελ Διιάδα 

ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 89/1967 (ΦΔΚ 132 Α), θαη ηελ ηξνπνπνίεζε θαη 

ζπκπιήξσζε απηνχ  κε ηνπο 378/1968 (ΦΔΚ 82 Α), 27/1975 (ΦΔΚ 77 Α), 

814/1978 (ΦΔΚ 144 Α) θαη 2234/1994 (ΦΔΚ 142 Α') θαη εηαηξείεο θάηνρνη θαη 

δηαρεηξηζηέο εκπνξηθψλ πινίσλ γηα ηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ 

Διιάδα κε ηελ ηδηφηεηα ησλ γξαθείσλ ή απνζεθψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

4. Δηαηξίεο ησλ νπνίσλ ε πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ αλήθεη ζην 

Διιεληθφ δεκφζην, ή εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ηνπο ζπκβνπιίνπ δηνξίδεηαη απφ ην Διιεληθφ δεκφζην 

5. Ννκηθά πξφζσπν κε απνδεδεηγκέλνπο ζθνπνχο θνηλσθέιεηαο ησλ νπνίσλ ηα 

αθίλεηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα επηηχρνπλ ζθνπνχο πνπ πεξηθιείνληαη 

γχξσ απφ πνιηηηζηηθά γεγνλφηα θαη εθδειψζεηο ζξεζθεπηηθή θαηήρεζε  ή 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο.   
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Β) Δμαηξνχληαη επίζεο νη παξαθάησ εηαηξίεο πνπ θαηνηθνεδξεχνπλ ζηελ Διιάδα ή ζε 

θάπνηα άιιε ρψξα πνπ αλήθεη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

1. Α.Δ. ησλ νπνίσλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην απνηειείηαη απφ νλνκαζηηθέο κεηνρέο 

νη νπνίεο αλήθνπλ είηε ζε θπζηθά πξφζσπα είηε ζε λνκηθά πξφζσπα ζε απηή 

ηε  πεξίπησζε κφλν εάλ ηα ζηνηρεία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ 

κεηνρέο κέζσ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ έρνπλ δεισζεί. 

2. Δ.Π.Δ. επίζεο ησλ νπνίσλ ηα εηαηξηθά κεξίδηα απνηεινχληαη απφ νλνκαζηηθέο 

κεηνρέο πνπ αλήθνπλ ζε θπζηθά πξφζσπα είηε αλ αλήθνπλ ζε λνκηθά 

πξφζσπα λα έρνπλ δεισζεί ηα ζηνηρεία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

θαηέρνπλ ηηο κεηνρέο κέζσ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

3. Πξνζσπηθέο Δηαηξίεο επίζεο ησλ νπνίσλ ηα εηαηξηθά κεξίδηα απνηεινχληαη 

απφ νλνκαζηηθέο κεηνρέο πνπ αλήθνπλ ζε θπζηθά πξφζσπα είηε αλ αλήθνπλ 

ζε λνκηθά πξφζσπα λα έρνπλ δεισζεί ηα ζηνηρεία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 

πνπ θαηέρνπλ ηηο κεηνρέο κέζσ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

 

Γ) Σέινο νη εμαηξέζεηο γηα ηηο εηαηξίεο πνπ ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο 

θαηνηθνεδξεχνπλ ζε ρψξα άιιε εθηφο ηεο Διιάδαο θαη γεληθφηεξα ζε ρψξα εθηφο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, είλαη νη παξαθάησ. 

Γηα λα απαιιαγνχλ απφ ηνλ θφξν αθηλήησλ εηαηξίεο πνπ θαηνηθνεδξεχνπλ ζε 

ρψξα εθηφο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη, νη κεηνρέο θαη ηα 

εηαηξηθά ηνπο κεξίδηα λα αλήθνπλ είηε ζε θπζηθά πξφζσπα είηε λα αλήθνπλ ζε 

λνκηθά ηα πξφζσπα ηα νπνία ζα δειψζνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα ζηα νπνία αλήθνπλ 

ηα εηαηξηθά κεξίδηα ή νη κεηνρέο κέζσ απηψλ ,επηπιένλ γηα λα ηζρχεη ε εμαίξεζε ε 

ρψξα ζηελ νπνία θαηνηθνεδξεχεη ε εηαηξία ζα πξέπεη λα αλήθεη ζηα ζπλεξγαδφκελα 

θξάηε, ζηα θξάηε δειαδή πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζχκβαζε κε ηελ Διιάδα θαη 12 αθφκα 

θξάηε δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο ππέξ ηεο πάηαμεο ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο απάηεο. 

 

3.11.3 Απνζβέζεηο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ αγνξάδνληαη απφ 

ππεξάθηηεο εηαηξίεο 

 

Ζ παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 5  ηνπ Ν.3091/2002 αλαθέξεη φηη νη απνζβέζεηο ησλ 

πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία αγνξάδνληαη απφ ππεξάθηηα εηαηξεία δελ 
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αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

Κψδηθα απηνχ ππεξάθηηα εηαηξεία ελλνείηαη ε εηαηξεία πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ζε 

αιινδαπή ρψξα θαη κε βάζε ηε λνκνζεζία ηεο νπνίαο δξαζηεξηνπνηείηαη  

απνθιεηζηηθά ζε άιιεο ρψξεο θαη απνιακβάλεη ηδηαίηεξα επλντθήο θνξνινγηθήο 

κεηαρείξηζεο, ε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθνο ρξεζηκνπνηήζεθε πξνζζεηηθά ηεο 1
εο

 

παξαγξάθνπ ηνπ 31
νπ

 άξζξνπ ηνπ Ν.2238/1994. 

 

3.11.4 Σήξεζε βηβιίσλ  

 

χκθσλα κε ηελ 1
ε
 παξάγξαθν ηνπ 1

νπ
 άξζξνπ ηνπ Ν.3052/2002 Όια ηα αιινδαπά 

πξφζσπα πνπ δελ εγθαζίζηαληαη κφληκα ζεσξνχληαη επηηεδεπκαηίεο έρνπλ φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηήξεζεο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

ηήξεζε βηβιίσλ, ηελ ππνβνιή θαηαζηάζεσλ θιπ , πην ζπγθεθξηκέλα κάιηζηα ζην 2
ν
  

κέξνο ηεο 1
εο

 παξαγξάθνπ αλαθέξεηαη πσο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

θψδηθα βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ινγίδνληαη σο επηηεδεπκαηίεο ηα λνκηθά αιινδαπά 

πξφζσπα νπνηαζδήπνηε κνξθήο έρνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπο θάπνην αθίλεην ή 

δηθαίσκα πξνο θάπνην αθίλεην ή ηελ αλέγεξζε απηνχ. Σα παξαπάλσ δελ ηζρχνπλ γηα 

λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. 

 

 

 

3.11.5 Φνξνινγηθή αληηκεηψπηζε ηεο Τπεξαμίαο απφ ηελ πψιεζε ή ηελ 

εηζθνξά αθηλήησλ  

 

χκθσλα κε ηελ δ πεξίπησζε ηεο 3
εο

 παξαγξάθνπ ηνπ 28
νπ

 άξζξνπ ηνπ Ν.2238/1994, 

φηαλ πξνθχςεη ππεξαμία χζηεξα απφ ηελ πψιεζε θάπνηνπ αθηλήηνπ απφ κηα εηαηξία 

πξνο κία εηαηξία πνπ αζρνιείηαη κε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα νη 

δχν απηέο εηαηξίεο ζπλάςνπλ κία ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο γηα ην αθίλεην 

απηφ ηεο κνξθήο sale and lease back ζα απαιιαρζεί απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο κε 

κνλαδηθή πξνυπφζεζε εκθάληζεο ηεο ππεξαμίαο απηήο ζε ηδηαίηεξν ινγαξηαζκφ 

αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ, πνπ ζα θνξνινγεζεί ζε πεξίπησζε δηάιπζεο ηεο 

εηαηξίαο , σο ηηκή πψιεζεο ηνπ αθηλήηνπ ψζηε λα ππνινγηζηεί ε ππεξαμία 
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ιακβάλνπκε ηελ ηηκή πνπ έρεη ζπκθσλεζεί θαη νξίδεηαη ζηελ ζχκβαζε. Οη παξαπάλσ 

δηαηάμεηο δελ ηζρχνπλ φηαλ ζηηο ζπκβάζεηο αγνξάο αθηλήηνπ ν αληηζπκβαιιφκελνο 

είλαη εηαηξία offshore, πην ζπγθεθξηκέλα νη ηειεπηαίεο δηαηάμεηο απηήο ηεο 

παξαγξάθνπ αλαθέξνπλ πσο ε πξνθχπηνπζα ππεξαμία δελ απαιιάζζεηαη απφ ηνλ 

θφξν εηζνδήκαηνο ζε πεξίπησζε πνπ ν αληηζπκβαιιφκελνο είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν πνπ είλαη θάηνηθνο, έρεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπ έδξα ή είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε 

θξάηνο ην νπνίν είλαη κε ζπλεξγάζηκν ή ζε θξάηνο κε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ 

θαζεζηψο δειαδή ζε ρψξα θνξνινγηθφ παξάδεηζν, ππεξάθηην θέληξν. Δάλ ζπκβαίλεη 

θάηη απφ ηα παξαπάλσ ν αληηζπκβαιιφκελνο κπνξεί λα απνθχγεη ηελ θνξνιφγεζε 

ηεο ππεξαμίαο κφλν εάλ θαηαθέξεη λα θέξεη ηζρπξέο απνδείμεηο πνπ ζα θαηνξζψζνπλ 

λα ραξαθηεξίζνπλ ηελ ζπλαιιαγή σο ζπλήζεο θαη πσο δελ απνζθνπεί ζηελ θνξν-

απνθπγή κεηαθεξφκελσλ θεξδψλ. 

 

 

 

 

 

 

3.11.6 Οηθνλνκηθέο εληζρχζεηο 

 

ΟΗ εμσρψξηεο εηαηξίεο δελ αλήθνπλ ζηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ρνξεγήζεσλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Ν.2601/1998.  

 

 

 

 

3.12 πλεξγάζηκα-Με ζπλεξγάζηκα θξάηε 

 

Ωο ζπλεξγαδφκελα θξάηε αλαθέξνληαη ηα θξάηε ηα νπνία ζε κία πξνζπάζεηα 

θαηαπνιέκεζεο ηεο θφξν-απνθπγήο θαη θνξνδηαθπγήο θαη κε ηελ ζπκβνιή ηνπ 

Ο.Ο..Α. έρνπλ ππνγξάςεη ζπκβάζεηο απηφκαηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ 
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(Automatic Exchange of Information Standard) νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ κε ζθνπφ 

ησλ εληνπηζκφ  θεξδψλ, θεθαιαίσλ θαη εζφδσλ πνπ δελ θνξνινγνχληαη ζηελ ρψξα 

ζηελ νπνία είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο ν δηθαηνχρνο ηνπο. χκθσλα κε ην αξ.4 

παξαγξάθνπ 9 ηνπ Ν.4170/2013 απηφκαηε αληαιιαγή  νξίδεηαη ε ζπζηεκαηηθή 

θνηλνπνίεζε πξνθαζνξηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε θνξνινγηθνχο θαηνίθνπο 

άιισλ θξαηψλ – κειψλ ζην νηθείν θξάηνο –κέινο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο , ρσξίο 

πξνεγνχκελν αίηεκα θαη αλά πξνθαζνξηζκέλα ηαθηά δηαζηήκαηα. Ωο απνηέιεζκα 

απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο πξνέθπςε κεηαμχ  Ο.Ο..Α. θαη Δπξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ ε 

πνιπκεξήο ζχκβαζε ακνηβαίαο δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο γηα θνξνινγηθά ζέκαηα. ε 

απηή ηε ζχκβαζε ζπκκεηέρνπλ 106 ρψξεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ φια ηα θξάηε κέιε ηεο 

ΔΔ. (OECD, 2012). 
8
 

Πην ζπγθεθξηκέλα σο ζπλεξγάζηκα θξάηε ζεσξνχληαη ηα παξαθάησ, 

Αιβαλία ,Αλδφξξα, Αλγθνπίια, Αξγεληηλή, Αξνχκπα, Απζηξαιία, Απζηξία, 

Αδεξκπατηδάλ, Μπαξκπάληνο, Βέιγην, Βεξκνχδα, Βξαδηιία ,Βξεηαληθέο Παξζέλνη 

Νήζνη, Βνπιγαξία, Κακεξνχλ, Καλαδάο, Νεζηά Καυκάλ, Υηιή, Κίλα, Κνινκβία 

,Νεζηά Κνπθ, Κφζηα Ρίθα ,Κξναηία ,Κνπξαθάν ,Κχπξνο ,Σζερία ,Γαλία, ,Γνκήληθνο 

,Δι αιβαδφξ ,Δζζνλία ,Νεζηά Φεξφε, Γαιιία ,Γθακπφλ ,Γεσξγία ,Γεξκαλία ,Γθάλα 

,Γηβξαιηάξ ,Γξνηιαλδία ,Γνπαηεκάια , Γθέξλζεπ , Διβεηία , Διιάδα, Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, Ηζπαλία ,Ηζιαλδία ,Ηλδία ,Ηλδνλεζία ,Ηξιαλδία, 

Ηζξαήι ,Ηηαιία, Ηαπσλία, Σδέξζευ, Καδαθζηάλ, Κέλπα, Κνξέα, Λεηνλία, Ληρηελζηάηλ, 

Ληζνπαλία, Λνπμεκβνχξγν, Μαιαηζία, Μάιηα, Μαπξίθηνο, Μεμηθφ, Μνιδαβία, 

Μνλαθφ, Μνλζεξάη, Μπνπξθίλα Φάζν Μαξφθν, Νανχξνπ, Νήζνο ηνπ Μαλ, Νέα 

Εειαλδία, Νηγεξία, Νηνχε, Ννξβεγία ,Οιιαλδία Οπγγαξία,, Οπξνπγνπάε, Παθηζηάλ, 

Παλακάο, Πνισλία, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία, Ρσζία, αηλη Κηηο θαη Νέβηο, Άγηνο 

Βηθέληηνο θαη Γξελαδίλεο, ακφα, αλ Μαξίλν, ανπδηθή Αξαβία, ελεγάιε, 

ευρέιιεο, ηγθαπνχξε, ηλη Μάξηηλ, ινβαθία, ινβελία, Νφηηνο Αθξηθή, νπεδία, 

,Σδακάηθα , Σπλεζία, Σνπξθία, Σνπξθο & Κάτθνο, Οπγθάληα, Οπθξαλία, Φηιηππίλεο 

,Φηλιαλδία. 

Ωο κε ζπλεξγαδφκελα θξάηε νξίδνληαη, ζχκθσλα ην άξζξν 51 ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ ΚΦΔ θαη φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 78 ηνπ Ν.3842/2010, 

ηα θξάηε πνπ δελ είλαη κέιε ηεο ΔΔ θαη ηα νπνία δελ έρνπλ ζπλάςεη ζχκβαζε 
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δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο ζηνλ θνξνινγηθφ ηνκέα κε ηελ Διιάδα θαη κε άιια 12 

ηνπιάρηζηνλ θξάηε. Μεξηθά παξαδείγκαηα κε ζπλεξγάζηκσλ θξαηψλ, 

 Αλδφξα, Μπαράκεο ,Μπαρξέηλ ,Γξελάδα , Λίβαλνο , Ληρλελζηάηλ , Μνλαθφ, 

Π.Γ.Γ.Μ. , Παλακάο, Οπξνπγνπάε.(OECD, 2012), 

 

3.13 Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α)  

 

Ο Ο.Ο..Α. έρεη ηελ απνζηνιή πξνψζεζε ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ σο 

ζηφρν ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή επεκεξία ησλ αλζξψπσλ αλά ηνλ θφζκν. 

Παξέρεη έλαλ ηφπν δεκφζηαο ζπδήηεζεο φπνπ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο 

θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ πνπ απνηεινχλ κέιε ηνπ, αλαδεηά ιχζεηο ζε θνηλά 

νηθνλνκηθά θαη φρη κφλν πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηηο θνηλσλίεο ηνπ θφζκνπ, 

πξνζπαζεί κέζα απφ ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ λα πξνβιέςεη 

κειινληηθέο ηάζεηο θαζψο θαη λα θαηαλνήζεη ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ζε θνηλσληθέο 

θαη νηθνλνκηθέο αιιαγέο π.ρ. εκπνξηθέο, πεξηβαιινληηθέο ,ηερλνινγηθέο αιιαγέο θ.α. . 

Δθηφο ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ κέιε ηνπ ν Ο.Ο..Α. ζπλεξγάδεηαη ηφζν κε ηηο 

επηρεηξήζεηο φζν θαη κε ηα ζπλδηθάηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο κέζσ ηεο 

πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραλίαο θαη ηεο πκβνπιεπηηθήο 

επηηξνπήο πλδηθάησλ αληίζηνηρα. Ο Ο.Ο..Α. βξίζθεηαη ζε αλνηρηφ πφιεκν κε ηελ 

θνξνδηαθπγή ηελ θφξν-απνθπγή ηελ δσξνδνθία ην μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο θαη 

γεληθά νπνηαζδήπνηε θχζεσο παξάλνκε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε κνλαδηθφ 

ζηφρν ηελ εμάιεηςε απηψλ, επί παξαδείγκαηη έρεη δεκηνπξγήζεη κία ¨καχξε ιίζηα 

¨θξαηψλ- θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο κε ζπλεξγάζηκα 

θξάηε , επίζεο ζε κία πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο θνηλνχ κεηψπνπ θαηά ηηο 

θνξνδηαθπγήο θαη θφξν-απνθπγήο ζε ζπλάληεζε κε ηνπο εγέηεο ησλ 20 ηζρπξφηεξσλ 

ρσξψλ(G20) αλάκεζα ζηα ζηνηρεία πνπ κνηξάζηεθε καδί ηνπο ήηαλ κηα έξεπλα πνπ 

πεξηείρε ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ παγθφζκηα θνηλσλία ε 

νπνία εθηίκεζε ππνιφγηδε φηη ην θφζηνο απηφο θπκαίλεηαη απφ 100 κέρξη θαη 240 

δηζεθαηνκκπξίσλ ακεξηθάληθσλ δνιαξίσλ. Ο Ο.Ο..Α. έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ 

Γαιιία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην Παξίζη , αλαγλσξίδεη σο επίζεκέο ηνπ γιψζζεο ηα 

Αγγιηθά θαη ηα Γαιιηθά θαη απνηειείηαη απφ 35 κέιε ηα νπνία είλαη (OECD, 2012) 

 Απζηξαιία 

 Απζηξία  
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 Βέιγην 

 Γαιιία 

 Γεξκαλία 

 Γαλία  

 Διβεηία 

 Διιάδα 

 Δζζνλία 

 Ζλσκέλν Βαζίιεην 

 Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 

 Ηαπσλία 

 Ηζιαλδία 

 Ηζπαλία 

 Ηζξαήι 

 Ηηαιία 

 Λεηνλία 

 Λνπμεκβνχξγν 

 Νέα Εειαλδία 

 Ννξβεγία 

 Νφηηα Κνξέα 

 Οιιαλδία 

 Οπγγαξία 

 Πνξηνγαιία 

 Πνισλία 

 ινβαθία  

 ινβελία 

 νπεδία 

 Σνπξθία 

 Σζερία 

 Φηλιαλδία 

 Υηιή 
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3.14 Τπεξάθηηεο εηαηξίεο θαη νηθνλνκηθή θξίζε 

 

Οη ππεξάθηηεο εηαηξίεο είλαη ζίγνπξν πσο δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ππεχζπλεο γηα 

ην μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζίγνπξα φκσο εκκέζσο ζπλέβαιιαλ ζηε 

δεκηνπξγία απηήο  κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ κε πνηθίινπο θαη δηαθφξνπο 

ηξφπνπο. 

Σν ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ επέηξεςε ζηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηφζν ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο φζν θαη 

άιισλ ηζρπξψλ θξαηψλ λα παξαθάκςνπλ θάπνηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο θαη λα 

αλαπηπρζνχλ γξήγνξα, επηηπγράλνληαο πνιηηηθή θαη θαλνληζηηθή “θαηάιεςε” 

ζπκβάιινληαο έηζη ζην ηξαπεδηθφ πξφβιεκα. 

Ο “βξψκηθνο” θνξνινγηθφο θαη θαλνληζηηθφο αληαγσληζκφο κεηαμχ 

θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ νδήγεζε ζηελ απνδπλάκσζε θαη ηελ ππνβάζκηζε 

θαλνληζκψλ πνπ δηαθνξεηηθά ίζσο λα ζπλέβαιιαλ ζηελ απνηξνπή ηνπ μεζπάζκαηνο 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Σα θνξνινγηθά θίλεηξα πνπ πξνζθέξνληαλ απφ ηνπο θνξνινγηθνχο 

παξαδείζνπο, ζπλέβαιιαλ ζεκαληηθά  ζηελ ξαγδαία επηηάρπλζε ηεο ζπζζψξεπζεο 

ρξένπο θαη κφριεπζεο ζην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. 

Τπεξάθηηα θέληξα ζε λεζηά ηεο Καξατβηθήο ή ζε εδάθε εμαξηψκελα απφ ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, απνηεινχλ θαλάιηα κεηαθνξάο παξαλφκσλ  ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ξνψλ πξνεξρφκελσλ  απφ αλαπηπζζφκελεο θπξίσο ρψξεο ζε ρξεκαηνπηζησηηθά 

θέληξα φπσο είλαη ην Λνλδίλν θαη ε Νέα Τφξθε, θάηη πνπ ζπλέβαιιε ζηε δεκηνπξγία 

κεγάισλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ. 

Εσηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηε δεκηνπξγία ηεο θξίζεο απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη 

ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα κπήθε ζηνλ γχςν εμαηηίαο ηεο ακνηβαίαο δπζπηζηίαο 

θαη ηεο αδηαπέξαζηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ, θαζηζηψληαο αδχλαην γηα ηνπο θνξείο λα 

θαηαλνήζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ζέζεηο ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο .Σα ππεξάθηηα θέληξα 

κέζσ ηζρπξνχ επηρεηξεζηαθνχ απνξξήηνπ παξείραλ ζηηο εηαηξείεο ηε δπλαηφηεηα λα 

εμαπιψζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ζε έλα ηεξάζηην δίθηπν ππεξάθηησλ 

θέληξσλ παξέρνληαο θάιπςε θαη απφθξπςε ησλ δξαζηεξηνηήησλ έπαημαλ ζεκαληηθφ 

ξφιν γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 
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Σα ππεξάθηηα θέληξα παξείραλ απφιπηε κπζηηθφηεηα θαη θάιπςε γηα φια ηα 

επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ ιεηηνπξγνχζαλ σο ζρήκαηα νηθνλνκηθήο απάηεο. 

Σα ππεξάθηηα θέληξα βνήζεζαλ ηηο εηαηξίεο πξνζθέξνληαο ηνπο πνηθίινπο 

ηξφπνπο κέζσ ησλ νπνίσλ απηέο κπνξνχζαλ λα θξχςνπλ ηηο δεκίεο ηνπο 

Οη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη, πξνζέθεξαλ ζηηο ηξάπεδεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη παγθνζκίσο έλα πνιχ ζεκαληηθφ  πιενλέθηεκα έλαληη ησλ 

αληίπαισλ ηξαπεδψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζε εζληθφ επίπεδν θαζψο ηηο έδσζε 

ηελ δπλαηφηεηα θαη κάιηζηα ηηο βνήζεζε ψζηε απηέο λα θνξνδηαθεχγνπλ θαζψο θαη 

λα παξαθάκπηνπλ πέξαλ ησλ θνξνινγηθψλ θαη πνιιψλ άιισλ θαλνληζηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ 

Πέξα απφ ηα παξαπάλσ, ηα ππεξάθηηα θέληξα ιεηηνχξγεζαλ θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο θξίζεο έλα θαηαθχγην ζην νπνίν θαηέθπγαλ νη πινπζηφηεξνη θάηνηθνη θαη εηαηξίεο 

ησλ ρσξψλ πνπ βξηζθφηαλ ήδε ζε θαθή ζέζε ελ κέζσ ηεο θξίζεο , νδεγψληαο έηζη 

ζηελ καδηθή πηψζε ησλ θεθαιαίσλ απφ ηηο ρψξεο απηέο θάλνληαο αθφκα 

δπζθνιφηεξε ηελ απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο απφ ηηο ρψξεο απηέο.(Καιιίληθνο, 2016) 
11
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΑΡΑΝΟΜΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

4.1 Δηζαγσγή 

 

Όπσο είδακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην νη ππεξάθηηεο εηαηξίεο απνηεινχλ έλα 

θνβεξφ εξγαιείν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηφζν γηα 

ζεκηηνχο φζν θαη γηα αζέκηηνπο ζθνπνχο. ην θεθάιαην απηφ ζα δνχκε κέζα απφ πνηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξάθηησλ θαζψο θαη κε πνηνπο ηξφπνπο, νη εηαηξίεο 

offshore ζηα ρέξηα ησλ επηρεηξεκαηηψλ κεηαηξέπνληαη ζε εξγαιεία πξαγκαηνπνίεζεο 

ε θάιπςεο παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο είλαη ε θνξνδηαθπγήο ην “μέπιπκα 

καχξνπ ρξήκαηνο” ε ρξεκαηνδφηεζε ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ θ.α. 

 

4.2 Φνξνδηαθπγή 

 

Ζ θνξνδηαθπγή απνηειεί παξάλνκε πξάμε θαηά ηελ νπνία γίλεηαη απφθξπςε απφ ην 

θνξνινγνχκελν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηεο θνξνινγεηέαο χιεο πνπ ηνπ 

αληηζηνηρεί απφ ηηο αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο. Ωο ζθνπφ ε πξάμε απηή ηελ κείσζε 

ή αθφκα θαη ηελ απνθπγή ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ. Ζ 

θνξνδηαθπγή έρεη σο αξλεηηθφ απνηέιεζκα ηε ζηέξεζε ζεκαληηθψλ πφξσλ απφ ην 

Γεκφζην , ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα εμαζθαιίζεη ηνπο 

απαηηνχκελνπο πφξνπο απμάλεη ηηο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο θαηά ησλ 

θνξνινγνχκελσλ εθείλσλ πνπ δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θνξνδηαθχγνπλ. Σέινο ε 

θνξνδηαθπγή δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ θφξν-απνθπγή, ε νπνία απνηειεί κελ 
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ηελ πξνζπάζεηα ησλ θνξνινγνπκέλσλ λα κεηψζνπλ ην βάξνο ησλ θνξνινγηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ αιιά ή εηδνπνηφο δηαθνξά ηνπο είλαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο θφξν-

απνθπγήο θάηη ηέηνην επηδηψθεηαη κέζα φκσο απφ λφκηκεο δηαδηθαζίεο θαη ελέξγεηεο 

πξνζπαζψληαο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θάπνηα λνκηθά “παξαζπξάθηα”.
12

 

 

 

 

 

4.2.1 Φνξνδηαθπγή κέζσ offshore 

 

Σα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη είλαη ηα εμήο : 

1. Σν ελδηαθεξφκελν πξνο ηε θνξνδηαθπγή άηνκν ή εηαηξεία κεηαβηβάδεη ηα 

πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία ή κεηξεηά ζηελ νλνκαζηηθή θπξηφηεηα κηαο 

ππεξάθηηαο εηαηξείαο, κε ηε ζπλαιιαγή λα δηεπθνιχλεηαη απφ κηα δηθεγνξηθή 

εηαηξεία. 

2. Ζ ππεξάθηηα εηαηξεία φπσο έρνπκε αλαθέξεη ζα είλαη θαηνηθνεδξεχεη ζε 

θξάηνο ε δηθαηνδνζία πνπ απνηειεί θνξνινγηθφ παξάδεηζν, ην νπνίν κέζσ 

ηνπ απνξξήηνπ δελ απνθαιχπηεη πνηνο είλαη ν πξαγκαηηθφο δηθαηνχρνο θαη δελ 

ζπλεξγάδεηαη κε θνξνινγηθέο αξρέο άιισλ θξαηψλ. Έηζη, ν ηδηνθηήηεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα απνθχγεη ηνπο εζληθνχο θφξνπο ζηε ρψξα 

ηεο νπνίαο είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο, φπσο είλαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο, ηα 

θεθαιαηνπρηθά θέξδε ή ν θφξνο εηαηξεηψλ. πνπ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε  ζα 

νθείινληαλ. 

3. Γηα λα έρεη πξφζβαζε ζηα ρξήκαηα ν πξαγκαηηθφο ηδηνθηήηεο ηεο offshore, ε 

ππεξάθηηα εηαηξεία πνπ ηνπ αλήθεη ζα κπνξνχζε λα δαλείδεη ρξήκαηα κε 

κεδεληθφ επηηφθην ζε κηα εηαηξεία πνπ εδξεχεη ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ 

αηφκνπ ή ηεο  εηαηξείαο ε νπνία ζα αλήθεη ή ζα ειέγρεηαη απφ ην ίδην άηνκν ή 

ηελ εηαηξεία πνπ  ειέγρεη ηελ offshore. Απηφ ην άηνκν ή εηαηξεία κπνξεί ζηε 

ζπλέρεηα λα εμαγάγεη κεηξεηά απφ ηελ απνδέθηξηα εηαηξεία, ελψ θαηαβάιιεη 

ειάρηζην θφξν. (Μπεδαληάθνο, 2014). 

                                                      
12

 www.taxhaven.gr  

http://www.taxhaven.gr/


 

 

[40] 
 

Όια ηα παξαπάλσ βήκαηα ζπλήζσο γίλνληαη κε ηνλ ελδηαθεξφκελν λα 

ρξεζηκνπνηεί σο θαλάιη κεηαβίβαζεο ησλ ρξεκάησλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ ζέιεη λα απνθξχςεη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο κέζσ κηαο εηαηξίαο θειχθνπο 

(shell corporation), ε νπνία είλαη κηα εηαηξεία ρσξίο ελεξγέο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ρσξίο λα έρεη ζεκαληηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ θαηνρή ηεο, 

νη εηαηξίεο θειχθνπο ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν απφ κεγάιεο θαη γλσζηέο εηαηξίεο 

θνινζζνχο φζν θαη απφ επηρεηξεκαηίεο πνπ αζρνινχληαη κε χπνπηεο δξαζηεξηφηεηεο, 

έλα παξάδεηγκα είλαη ε εηαηξία ηεο Apple πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα πιεζψξα εηαηξηθψλ 

νληνηήησλ ηέηνηαο κνξθήο πνπ εδξεχνπλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην σο νρήκαηα 

θνξνδηαθπγήο. 

Έξεπλα πνπ δεκνζηεχεηαη ζε πεξηζζφηεξα απφ 100 κέζα ελεκέξσζεο, 

βαζηζκέλε ζε 11,5 εθαηνκκχξηα έγγξαθα ππεξάθηησλ ζπλαιιαγψλ, πεξηγξάθεη πψο 

άηνκα απφ ηνλ ρψξν ηεο πνιηηηθήο, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαζψο θαη ζνππεξ ζηαξ ηνπ 

αζιεηηζκνχ  ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηξάπεδεο, ηα δηθεγνξηθά γξαθεία θαη ηηο ππεξάθηηεο 

εηαηξίεο γηα λα θξχςνπλ ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ησλ 

ρσξψλ πνπ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη. 

Ζ Γηεζλήο Κνηλνπξαμία Γηεξεπλεηηθήο Γεκνζηνγξαθίαο (International 

Consortium of Investigative Journalism ) ε νπνία είλαη κηα κε θεξδνζθνπηθή 

νξγάλσζε κε έδξα ηελ Οπάζηλγθηνλ ησλ Ζ.Π.Α, , δήισζε φηη έλα ζχλνιν 11,5 

εθαηνκκπξίσλ αξρείσλ αλαιχεη ιεπηνκεξψο ηηο ππεξάθηηεο ηδηνθηεζίεο δψδεθα 

ζεκεξηλψλ θαη πξψελ παγθφζκησλ εγεηψλ, κεγάια νλφκαηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θφζκνπ, εγθιεκαηίεο θαζψο θαη  δηαζεκφηεηεο ηεο κνπζηθήο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη 

ηνπ αζιεηηζκνχ. 

 

4.2.2 Σξηγσληθέο ζπλαιιαγέο 

 

Μηα απφ ηηο δεκνθηιέζηεξεο κεζφδνπο θνξνδηαθπγήο κέζσ offshore είλαη ε 

ιεγφκελε κέζνδνο ηξηγσληθψλ ζπλαιιαγψλ, ηξηγσληθή ζπλαιιαγή νλνκάδεηαη ε 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλα ζχλνιν εηαηξηψλ δεκηνπξγνχλ ζπλαιιαγέο κεηαμχ 

ηνπο ψζηε κέζσ ηεο κεηαβηβαζηηθήο ηηκνιφγεζεο λα ειαηηψζνπλ ην πνζφ ηνπ 

πιεξσηένπ θφξνπ ηνπο. Οη ηξηγσληθέο ζπλαιιαγέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ψζηε λα επηηεπρζεί λφκηκε θνξνδηαθπγή φκσο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα 

επηηεπρζεί παξάλνκε θφξν-απνθπγή. 
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Οη ηξηγσληθέο ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ θφξν-απνθπγή 

ιεηηνπξγνχλ σο εμήο, ππάξρεη έλαο φκηινο εηαηξηψλ ζηνλ νπνίν ππάξρεη κηα κεηξηθή 

εηαηξία θαη επίζεο ππάξρνπλ ζπγαηξηθέο εηαηξίεο νη νπνίεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε 

θάπνην ή θάπνηα ππεξάθηηα θέληξα, κεηαμχ ινηπφλ ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο ε νπνία 

είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε ρψξα κε κε επλντθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαη κεηαμχ ησλ 

ζπγαηξηθψλ απηήο πνπ θαηνηθνεδξεχνπλ ζε θάπνην ππεξάθηην θέληξν θνξνινγηθφ 

παξάδεηζν , μεθηλάεη έλα θχθισκα εζσηεξηθψλ κεηαμχ ηνπ νκίινπ ζπλαιιαγψλ , 

ηέηνηεο ζπλαιιαγέο κπνξεί λα είλαη θάπνηα αγνξαπσιεζία πιηθψλ ή άπισλ αγαζψλ, 

δαλεηζκφο ρξεκαηηθνχ πνζνχ ή θαη ε ρξήζε θάπνηνπ πιηθνχ ή άπινπ πάγηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Απψηεξνο ζθνπφο ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ είλαη λα 

ρεηξαγσγεζνχλ ηα επίπεδα ησλ θεξδψλ ησλ ππεξάθηησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ψζηε ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ λα εκθαλίδεηαη ζε απηέο ηηο εηαηξίεο, 

πνπ ιφγν ηεο έδξαο ηνπο, πνπ είλαη θάπνην θξάηνο ή δηθαηνδνζία θνξνινγηθφο 

παξάδεηζνο απνιακβάλνπλ ηδηαίηεξα ρακεινχο ή αθφκα θαη κεδεληθνχο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (Νεγθάθεο, 2016). 

Παξάδεηγκα θαηαλφεζεο, έρνπκε ηνλ φκηιν εηαηξηψλ πνπ απνηειείηαη απφ ηε 

κεηξηθή 1 πνπ θαηνηθνεδξεχεη ζε ρψξα κε πςειή θνξνινγία , ηε ζπγαηξηθή 2 πνπ 

εδξεχεη ζε ππεξάθηην θέληξν κε κεδεληθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή θαη ηελ ζπγαηξηθή 

3 πνπ θαηνηθνεδξεχεη ζε Σξίηε ρψξα κε πςειφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή αο πνχκε 

30%. 

Ζ 1 κεηαβηβάδεη ζηε 2 εκπνξεχκαηα αμίαο $ 100.000 ,ε 2 κε ηε ζεηξά ηεο 

πνπιά ηα εκπνξεχκαηα αμίαο $100.000 πνπ έιαβε απφ ηελ κεηξηθή ζηελ ζπγαηξηθή 3 

ζην πνζφ πιένλ ησλ $160.000 ρσξίο λα επηβαξχλεηαη απφ θάπνην θφξν γηα ην θέξδνο 

ησλ $60.000 απφ ηελ πψιεζε απηή πξνο ηελ 3 θαζψο ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 

ζηε ρψξα ε δηθαηνδνζία πνπ απηή εδξεχεη είλαη κεδεληθφο, ζηε ζπλέρεηα ε ζπγαηξηθή 

3 πνπιά ηα εκπνξεχκαηα ζε ηξίηνπο ζην πνζφ ησλ $ 165.000, ην θέξδνο ηεο 

ζπγαηξηθήο 3 ινηπφλ είλαη $5.000  ην νπνίν θαη θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή 30%, 

$1500 ν θφξνο. 

 Ωο απνηέιεζκα έρνπκε $65.000 θέξδε ζηα ηακεία ηνπ νκίινπ κε πιεξσηέν 

θφξν $1500. Αλ απνπζίαδε ε ζπγαηξηθή 2 θαη ε κεηαβίβαζε γηλφηαλ απεπζείαο απφ 

ηελ 1 ζηελ 3 θαη ζηε ζπλέρεηα ζε εμσηεξηθνχο πειάηεο, ε ζπγαηξηθή 3 ζα είρε σο 

θνξνινγεηέα θέξδε $65.000 θαη σο πνζφ πιεξσηένπ θφξνπ ην πνζφ ησλ (65000 * 

0.3) $19.500. Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο κέζσ ηνπ ελδηάκεζνπ πνπ εδξεχεη ζε θέληξν  

ν φκηινο γιίησζε $18.000 απφ ηνπο θφξνπο. 
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Οη ηξηγσληθέο ζπλαιιαγέο δελ είλαη παξάλνκεο, ζεσξνχληαη φκσο παξάλνκεο φηαλ 

απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εζσηεξηθέο ζπλαιιαγέο κέζα ζηνλ φκηιν θαη απνζθνπνχλ 

ζηελ απφθξπςε θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο κε ζθνπφ ηελ θφξν-απνθπγή.   

 

4.2.3 Φνξνδηαθπγή κέζσ αγνξάο έξγσλ ηέρλεο 

 

Ζ αγνξά έξγσλ ηέρλεο ζχκθσλα κε πξφζθαηα επξήκαηα ειεγθηηθψλ αξρψλ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα θαη πην αμηφπηζηα εξγαιεία απφθξπςεο 

θεθαιαίσλ κε ζθνπφ ηελ θνξνδηαθπγή θαη ηελ θφξν-απνθπγή θαζψο θαη έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα „πιπληήξηα‟ μεπιχκαηνο παξάλνκσλ θεξδψλ. Ο ηξφπνο πνπ απηή ε 

αγνξά ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο επηηήδεηνπο είλαη εμαηξεηηθά απιφο θαη παξάιιεια 

θνβεξά απνηειεζκαηηθφο, ιφγσ ειιείςεσο θάπνηνπ ηζρπξνχ κεραληζκνχ 

παξαθνινχζεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ γίλνληαη ζηελ αγνξά απηή έρεη δνζεί ε 

επθαηξία ε αγνξά έξγσλ ηέρλεο λα κεηαηξαπεί  νπζηαζηηθά ζε κηα αγνξά 

ζπλαιιάγκαηνο.  

Σν φιν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί σο εμήο, ην επηηήδεην θπζηθφ πξφζσπν έρεη 

ηδξχζεη κηα ππεξάθηηα εηαηξία ζε θάπνηνλ θνξνινγηθφ παξάδεηζν πνπ ηνπ 

εμαζθαιίδεη επηρεηξεκαηηθφ απφξξεην θαη αλσλπκία ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξεη ζε απηή 

θέξδε ηα νπνία ζέιεη λα κελ αλαθαιπθζνχλ φηη αλήθνπλ ζε εθείλνλ απφ ηηο αξρέο, 

είηε επεηδή πξνέξρνληαη απφ παξάλνκεο πεγέο είηε επεηδή δελ ζέιεη λα 

θνξνινγεζνχλ. Έηζη ρσξίο λα θαίλεηαη πνπζελά ην φλνκα ηνπ επηηήδεηνπ 

πξνρσξνχζε ζε αγνξά έξγσλ ηέρλεο φπσο γιππηά ή πίλαθεο δσγξαθηθήο κέζσ ηεο 

offshore εηαηξίαο ηνπ, ηα θέξδε ινηπφλ πνπ ήζειε λα απνθξχςεη ν ίδηνο απφ ηηο αξρέο 

δηνρεηεχνληαλ ζηελ αγνξά ηέρλεο ελψ ν ίδηνο σο αληάιιαγκα έπαηξλε ην αγνξαζκέλν 

απφ ηελ ππεξάθηηα έξγν ηέρλεο ην νπνίν κπνξνχζε λα απνζεθεχζεη αθφκα θαη ζην 

ζπίηη ηνπ. ηε ζπλέρεηα ν πίλαθαο ην γιππηφ ή νπνηνδήπνηε έξγν ηέρλεο έρεη 

αγνξαζηεί δξα ζαλ ζπλάιιαγκα θαζψο κπνξεί λα πσιεζεί κε αληάιιαγκα ίδηνπ 

είδνπο ή κε κεηξεηά, επίζεο ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην έξγν ηέρλεο πσιεζεί 

παξαπάλσ απφ ηελ αμία πνπ αγνξάζηεθε  ζπκβάιινληαο έηζη πέξα απφ ηελ 

θνξνδηαθπγή θαη ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ θαη ζηελ δεκηνπξγία θέξδνπο 
13
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4.2.4 Καηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ απφ ηελ Δ.Δ. 

 

Κάζε ρξφλν, δηζεθαηνκκχξηα επξψ δεκφζηνπ ρξήκαηνο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

ράλνληαη ιφγσ ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο θφξν-απνθπγήο. Ωο απνηέιεζκα, ηα θξάηε 

κέιε έρνπλ ζνβαξέο απψιεηεο εζφδσλ. Οη εηαηξίεο πνπ πιεξψλνπλ θαλνληθά ηηο 

θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο έρνπλ αληαγσληζηηθφ κεηνλέθηεκα ζε ζχγθξηζε κε 

απηέο πνπ εθαξκφδνπ πξνγξάκκαηα θφξν-απνθπγήο. Δπίζεο σο απνηέιεζκα απηνχ νη 

έληηκνη πνιίηεο θέξνπλ βαξχηεξν θνξηίν, φζνλ αθνξά ηηο θνξνινγηθέο απμήζεηο θαη 

ηηο πεξηθνπέο δαπαλψλ ψζηε λα αληηζηαζκηζηνχλ νη κε θαηαβιεζέληεο θφξνη ησλ 

παξαβαηψλ. Ζ θαηαπνιέκεζε ηεο θφξν-απνθπγήο είλαη επνκέλσο απαξαίηεηε γηα κηα 

πην δίθαηε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε θνξνινγία ηφζν γηα ηηο επξσπατθέο έληηκεο 

επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα ηνπο έληηκνπο πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο. 

Σν 2012 ε Δπξσπατθή Κνκηζηφλ παξνπζίαζε έλα πιάλν ζπληνληζκέλσλ 

ελεξγεηψλ θαηά ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο θφξν-απνθπγήο (IP/12/1325) , Οη 

ελέξγεηεο πνπ ιήθζεθαλ θαηά ην 2013 γηα ηελ πάηαμε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ ήηαλ νη 

παξαθάησ 

Δπέθηαζε ηεο ήδε εθαξκνδφκελεο απηφκαηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ζε 

αθφκα πην επξεία θιίκαθα εληφο ηεο Δ.Δ. Ζ Δπξσπατθή Κνκηζηφλ πξφηεηλε ηελ 

επέθηαζε ηεο απηφκαηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ θνξνινγηθψλ 

δηνηθήζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηελ Δ.Δ. γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ κνξθψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εζφδσλ θαη ηζνδπγίσλ ινγαξηαζκψλ  (IP /13/530). 

Απμάλνληαο ηνπο θαλφλεο εηαηξηθήο θνξνινγίαο ηεο ΔΔ ελάληηα ζηνλ 

επηζεηηθφ θνξνινγηθφ ζρεδηαζκφ. Ζ Κνκηζηφλ πξφηεηλε κέηξα γηα ηελ εμάιεηςε ησλ 

θελψλ ηνπ λφκνπ (παξαζπξάθηα) πνπ ππήξραλ ζηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ  κεηξηθψλ θαη 

ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ .Κάηη πνπ ζα κεηψζεη ηηο επθαηξίεο γηα ηελ δηάπξαμε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο απνθπγήο εηαηξηθνχ θφξνπ (IP / 13/1149).
14
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κεγαιχηεξε δηαθάλεηα. Ζ Δπηηξνπή έιαβε εληνιή λα δηαπξαγκαηεπηεί γηα 

ηζρπξφηεξεο θνξνινγηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Διβεηία, ηελ Αλδφξα, ην Μνλαθφ, ηνλ 

Άγην Μαξίλν θαη ην Ληρηελζηάηλ . 

Έλαξμε ησλ ζπδεηήζεσλ γηα ηελ ςεθηαθή θνξνινγία .  Ζ απνθπγή ηνπ θφξνπ 

εηαηξεηψλ είλαη έλα ηδηαίηεξα πηεζηηθφ πξφβιεκα ζηνλ ςεθηαθφ ηνκέα.  

πκθσλία γηα λέα κέζα γηα ηελ θαιχηεξε θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

Φ.Π.Α. Σα θξάηε κέιε έρνπλ ζπκθσλήζεη νκφθσλα γηα κηα δέζκε κέηξσλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ζηνλ ηνκέα ηνπ Φ.Π.Α.  

  Καηά ηε παξνπζίαζε λέσλ κέηξσλ θαηά ηεο θνξνδηαθπγή θαη θφξν-

απνθπγήο απφ ηελ Κνκηζηφλ ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2017 ζηηο Βξπμέιιεο, 

απνθαζίζηεθαλ ηα εμήο παξαθάησ, 

Πξνηάζεθε απφ ηελ επηηξνπή  κηα νδεγία γηα ηελ απνθπγή θνξνδηαθπγήο κε 

λνκηθά δεζκεπηηθά κέηξα ψζηε λα αληηκεησπηζζνχλ ηα πιένλ δηαδεδνκέλα 

ζπζηήκαηα θφξν-απνθπγήο. 

Πξνηάζεθαλ κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο φζν 

αθνξά ηνπο θαηαβαιιφκελνπο απφ ηηο εηαηξίεο θφξνπο. χκθσλα κε ηα πξνηεηλφκελα 

κέηξα, νη εζληθέο αξρέο ησλ εθάζηνηε ρσξψλ ζα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ ζρεηηθά κε ηε θνξνινγία. 

Απνζθνπψληαο έηζη ζην φηη φια ηα θξάηε κέιε ζα έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο ψζηε λα εληνπηζηνχλ θίλδπλνη θφξν-απνθπγήο θαη ψζηε λα εζηηάζνπλ    

θαιχηεξα ηνπο θνξνινγηθνχο ηνπο ειέγρνπο.
15

 

 

4.3 Ξέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο 

 

Ο φξνο μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πεξηγξάςεη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη εγθιεκαηίεο ζπγθαιχπηνπλ ηελ αξρηθή 

πεγή απφ ηελ νπνία πξνήιζε ε θπξηφηεηα θαη ν έιεγρνο ησλ εζφδσλ πνπ απνηεινχλ 

απνηέιεζκα ζνβαξψλ εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ φπσο ε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, 

εκπφξην νξγάλσλ ή ε ηξνκνθξαηία , θάλνληαο λα θαίλεηαη φηη απηά ηα έζνδα  

πξνέξρνληαη απφ λφκηκε πεγή. (Madinger, 2015) 
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Ζ δηαδηθαζία γηα ην ιεγφκελν μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο απνηειείηαη απφ 3 

θάζεηο, απφ ηελ 

1. Σνπνζέηεζε ( Placement) : ε θάζε ηεο ηνπνζέηεζεο αλαθέξεηαη ζηελ 

εηζαγσγή ηνπ καχξνπ ρξήκαηνο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, θάηη ηέηνην 

επηηπγράλεηαη κέζσ εμφθιεζεο δαλείσλ ή ρξεψλ πηζησηηθψλ θαξηψλ κε 

παξάλνκα εηζνδήκαηα, κέζσ αγνξάο καξθψλ γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζε 

θάπνηα κνξθή ηδφγνπ ,ή ηνπνζέηεζε ηνπο ζε δειηία ζηνηρεκάησλ αζιεηηθψλ 

γεγνλφησλ, κέζσ ηεο  θπζηθήο θίλεζεο παξάλνκσλ λνκηζκαηηθψλ κνξθψλ ή 

λνκηζκαηηθψλ κέζσλ πέξα απφ ηα ζχλνξα ιαζξαία,  κέζσ αληαιιαγψλ ησλ 

παξάλνκσλ εζφδσλ κε μέλν ζπλάιιαγκα, είηε κέζσ ζπλδπαζκνχ ησλ  

θεθαιαίσλ, ρξεζηκνπνηψληαο κηα λφκηκε επηρείξεζε πνπ εζηηάδεηαη ζε 

κεηξεηά γηα λα αλακείμεη ηα βξψκηθα θεθάιαηα κε απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηε λφκηκε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο απηήο. 

2. ηξσκαηνπνίεζε ( Layering ) : είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία κέζα απφ 

κηα ζεηξά πνιχπινθσλ ζπλαιιαγψλ επηδηψθεηαη ε απφθξπςε ηεο πξαγκαηηθήο 

πεγήο πξνέιεπζεο  ησλ εζφδσλ. ε απηή ηε θάζε ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ 

ππάξρνπλ ηνπνζεηεκέλα ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο κεηαθέξνληαη είηε κε 

ινγηζηηθή κνξθή είηε κε ηε κνξθή ζπκβνιαίσλ ηδηνθηεζίαο πνιχηηκσλ 

ζηνηρείσλ ζε ππεξάθηηα θέληξα ηα νπνία δηέπνληαη απφ ηζρπξφ λφκν 

απνξξήηνπ θαη εμαζθαιίδνπλ πςειή θηλεηηθφηεηα, κέζα απφ έλα πςειήο 

πνιππινθφηεηαο πιέγκα κεηαθνξάο θαη κεηαθίλεζεο ησλ ρξεκάησλ απηψλ 

επηηπγράλεηαη ε απνζχλδεζε ησλ εζφδσλ απηψλ απφ ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο 

παξάλνκεο πεγέο.  

3. Δλζσκάησζε (Integration ) : θαηά ηελ νπνία ηα ρξήκαηα απηά θαίλνληαη 

πιένλ φηη έρνπλ απνθηεζεί κέζσ λφκηκεο πεγήο. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κέζσ αγνξψλ ηδηνθηεζίαο ή κέζα απφ δηακεζνιάβεζε, γηα 

παξάδεηγκα, πνιιέο εγθιεκαηηθέο νκάδεο ρξεζηκνπνηνχλ εηαηξείεο θειχθνπο 

γηα ηελ αγνξά αθίλεησλ, ηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πψιεζε 

ζεσξνχληαη λφκηκα, κέζσ εηαηξηψλ βηηξίλαο θαη παξνρήο πιαζκαηηθψλ 

δαλείσλ, επίζεο θάηη ηέηνην κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ αλάκεημε κηαο 

ηξάπεδαο ηεο αιινδαπήο, ε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο κέζσ μέλσλ ηξαπεδψλ αληηπξνζσπεχεη κηα πςειφηεξε ηάμε 

πνιππινθφηεηαο θαη παξνπζηάδεη έλαλ πνιχ δχζθνιν ζηφρν γηα ηελ επηβνιή 

ηνπ λφκνπ. Ζ αλάκεημε θάπνηαο αιινδαπήο ηξάπεδαο κε ζθνπφ ηελ ζπκβνιή 
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ζην μέπιπκα ρξήκαηνο  ζπρλά πξνζηαηεχεηαη απφ ηνλ έιεγρν ηεο επηβνιήο 

ηνπ λφκν απφ ηξαπεδηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο ησλ ρσξψλ ή 

δηθαηνδνζηψλ νπνχ θαηνηθνεδξεχνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο ηξάπεδεο .Έλαο αθφκε 

ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά  ηελ θάζε ηεο ελζσκάησζεο είλαη ε ρξήζε 

ςεπδψλ ηηκνινγίσλ απφ εηαηξείεο εηζαγσγήο / εμαγσγήο, θαηά απηφ ηνλ ηξφπν 

γίλεηαη ππεξεθηίκεζε ησλ εγγξάθσλ εηζφδνπ γηα λα δηθαηνινγεζνχλ ηα 

θεθάιαηα πνπ αξγφηεξα θαηαηέζεθαλ ζηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο ή ε αμία ησλ 

θεθαιαίσλ πνπ εηζπξάρζεθαλ απφ ηηο εμαγσγέο
16

. 

 

Οη παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα παξάλνκα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

απηέο κπνξνχλ λα παξαρζνχλ ζηελ εγρψξηα αγνξά. Σα ρξήκαηα απφ ηελ εγρψξηα 

εγθιεκαηηθή νηθνλνκία κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ζε κεηξεηά, ή κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δαπάλεο εληφο ηεο εγθιεκαηηθήο νηθνλνκίαο (γηα ηελ αγνξά 

λαξθσηηθψλ, φπισλ, ρξεκαηνδφηεζε ηξνκνθξαηψλ) ή κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ 

ιαζξαία ζε μέλεο ρψξεο, είηε κε κεηαθνξά κεηξεηψλ κέζσ εηαηξηψλ ηαρπκεηαθνξψλ 

είηε κέζσ ππφγεηαο ηξαπεδηθήο (underground banking) . ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ν 

εγθιεκαηίαο κεηαθέξεη ην ρξεκαηηθφ πνζφ ζε έλαλ ππφγεην ηξαπεδίηε (underground 

banker) θαη ζηε ζπλέρεηα κέζα απφ κηα ζπλελλφεζε κεηαμχ ηνπ ππφγεηνπ ηξαπεδίηε 

πνπ ήξζε ζε επαθή ν εγθιεκαηίαο θαη ελφο άιινπ ππφγεηνπ ηξαπεδίηε ζε θάπνην άιιν 

θξάηνο ηα ρξήκαηα πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί κεηαθέξνληαη ζε έλαλ ινγαξηαζκφ ηνπ 

θξάηνπο απηνχ , ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ δίλνληαη ζηνλ εγθιεκαηία. Σα ρξήκαηα ηνπ 

εγθιεκαηία κπνξνχλ επίζεο λα επελδπζνχλ ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Με ηελ 

ίδξπζε λφκηκσλ επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ ηελ αλάκεημε ησλ λφκηκσλ εζφδσλ πνπ ζα 

πξνθχπηνπλ απφ απηέο κε ηα παξάλνκα έζνδα πνπ ζέιεη λα θαιχςεη, νη εγθιεκαηίεο 

κπνξνχλ λα ππνλνκεχζνπλ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Γελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

απνθνκίδνπλ „πξαγκαηηθά‟ θέξδε θαη κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ ηηο λφκηκεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο. Δπίζεο ηα παξάλνκα έζνδα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ κπνξνχλ λα δηέξρνληαη κέζσ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο απηήο  ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο 

ηεο. Σν νξγαλσκέλν έγθιεκα ινηπφλ κπνξεί λα δηεηζδχζεη ζηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία κηαο ρψξαο.  
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Σν κφλν ζίγνπξν είλαη φηη ε ίδηα ε ρψξα δελ θέξεη ην βάξνο γηα θάηη ηέηνην, 

θαη πνιιέο θνξέο κάιηζηα κπνξεί λα σθειεζεί , γηα παξάδεηγκα φηαλ κηα ρψξα 

δέρεηαη αξθεηέο ξνέο παξάλνκσλ εζφδσλ (ελ αγλνία ηεο πάληα) σο ζεηηθφ 

απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη ε αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, ε θαηλνκεληθή έζησ γηγάλησζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

κέζσ ησλ επηρεηξήζεσλ βηηξηλψλ θαη θπζηθά νη  θνξνινγηθέο εηζπξάμεηο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ απηέο ηηο ρξεκαηηθέο ξνέο. 

Έλα πξφβιεκα ζρεηηθά κε ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη φηη πνιιέο ρψξεο αθφκα θαη θξάηε κέιε ηεο ΔΔ  ζεσξνχλ φηη νη 

δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

είλαη κηθξέο θαη φηη ε δηαξξνή ρξεκάησλ εγθιεκαηηψλ δελ ηνπο πξνθαιεί βιάβε. 

Ωζηφζν, δηαθπβεχεηαη ε θήκε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πέξαλ απηνχ 

φηαλ νη εγθιεκαηίεο επελδχνπλ ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία ηεο εθάζηνηε ρψξαο, 

δεκηνπξγείηαη θαη εγρψξην πξφβιεκα (Chandna, 2017) (Madinger, 2015). 

 

 

4.3.1 Οκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο δξάζεο ( F.A.T.F.) 

 

Ζ Οκάδα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γξάζεο (Financial Action Task Force) είλαη έλα 

δηαθπβεξλεηηθφ φξγαλν πνπ ηδξχζεθε ην 1989 απφ ηνπο ππνπξγνχο 7 θξαηψλ πνπ 

αλήθνπλ ζην νλνκαδφκελν group of seven (G7) θαη απνηειείηαη απφ ηελ Ηηαιία, ηελ 

Ηαπσλία ,ηε Γαιιία ,ηε Γεξκαλία ,ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

ηεο Ακεξηθήο, ζε απηφ ην groupππάξρεη θαη εθπξνζψπεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Οη ζηφρνη ηεο FATF , είλαη ν θαζνξηζκφο πξνηχπσλ θαη ε πξνψζεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγή λνκηθψλ, ξπζκηζηηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ κέηξσλ ππέξ 

ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιισλ ζρεηηθψλ απεηιψλ γηα ηελ αθεξαηφηεηα 

ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 
17

  

 

 

4.3.2 Σερληθέο λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ εζφδσλ 
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Ζ FATF έρεη πξνζδηνξίζεη ηξεηο θχξηεο κεζφδνπο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ νη 

εγθιεκαηηθέο θαη ηξνκνθξάηεο νξγαλψζεηο κε ζθνπφ λα ζπγθαιχςνπλ ηελ 

πξνέιεπζή ησλ παξάλνκσλ εζφδσλ ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα ελζσκαηψζνπλ ζηελ  

νηθνλνκία σο λφκηκα. Απηέο νη κέζνδνη πεξηιακβάλνπλ: 

 ηε ρξήζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, είηε κέζσ ηππηθψλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ εξγαιείσλ, φπσο είλαη νη ηξάπεδεο θαη ηα γξαθεία 

κεηαθνξάο ρξεκάησλ είηε  κε ηε ρξήζε άηππσλ, φπσο ε κεηαθνξά ρξεκάησλ 

κέζσ ππφγεησλ ηξαπεδηηψλ, κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο δειαδή φπνπ ηα ρξήκαηα 

θαηαβάιινληαη ζε έλαλ πξάθηνξα / ππφγεην ηξαπεδίηε ν νπνίνο κε ηε ζεηξά 

ηνπ δίλεη εληνιή ζε έλαλ ζπλεξγάηε ηνπ επίζεο ππφγεην ηξαπεδίηε πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε ρψξα πνπ ν ελδηαθεξφκελνο  ζέιεη λα κεηαθέξεη ην 

πνζφ, ν νπνίνο νινθιεξψλεη ηε κεηαθνξά, ην ζχζηεκα απηφ  είλαη γλσζηφ θαη 

σο Hawala.  

 ε θπζηθή θίλεζε κεηξεηψλ ιαζξαία, κε ηε ρξήζε εηαηξηψλ ηαρπκεηαθνξάο ή 

αθφκα θαη κέζσ λαπηηιηαθψλ δνρείσλ κεηαθνξάο (containers ) θαη κε 

νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. 

Πξνεγνπκέλσο αλαθεξζήθακε ζε ηξείο θάζεηο πνπ δηέπνπλ ην μέπιπκα ηνπ 

καχξνπ ρξήκαηνο, ηελ ηνπνζέηεζε, ηελ ζηξσκαηνπνίεζε θαη ηελ ελζσκάησζε. Οη 

ηερληθέο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ αλάινγα κε ηε θάζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή θαηαλφεζε ζα ρξεζηκνπνηήζσ έλα 

παξάδεηγκα, έζησ φηη ππάξρεη κηα εγθιεκαηηθή νξγάλσζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην 

πάλσ ζην εκπφξην παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Απηή ινηπφλ ε νξγάλσζε 

δεκηνπξγεί έζνδα απφ ηελ πψιεζε απηψλ ησλ παξάλνκσλ νπζηψλ ,ζηε ζπλέρεηα 

ζηφρνο ηεο νξγάλσζεο απηήο είλαη λα ηνπνζεηήζεη ηα έζνδα ηεο ζε κηα ηξάπεδα 

ρσξίο λα εγείξεη ηελ ππνςία φηη πξφθεηηαη γηα έζνδα πνπ πξνέθπςαλ απφ παξάλνκε 

δξαζηεξηφηεηα, γηα λα ην επηηχρεη απηφ κπνξεί είηε λα ζηξαθεί έμσ ζε ηξίηεο ρψξεο 

κε αδχλακν λνκνζεηηθφ πιαίζην φζν αθνξά ηελ λνκηκνπνίεζε παξάλνκσλ εζφδσλ 

είηε  λα ηα ζπλδπάζεη κε λφκηκεο επηρεηξήζεηο. Ο Al Capone π.ρ.  αλακείγλπε ηα 

παξάλνκα έζνδα ηνπ απφ ην αιθνφι θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πφην-απαγφξεπζεο ζηηο 

Ζ.Π.Α. κε εηζφδεκα απφ επηρεηξήζεηο πιπληεξίσλ πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηνπ, έηζη 

εδξαηψζεθε θαη ε έθθξαζε «μέπιπκα ρξήκαηνο». Με απηέο ηηο πξάμεηο ινηπφλ ε 

ζπγθεθξηκέλε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε εηζέξρεηαη ζηελ πξψηε θάζε ηεο 
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λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ηελ ηνπνζέηεζε (placement). 

Καηά ηελ θάζε ινηπφλ ηεο ηνπνζέηεζεο ηα παξάλνκα έζνδα θαηαηίζεληαη ζε κηα 

ηξάπεδα, ή κεηαθέξνληαη ιαζξαία πέξα απφ ηα ζχλνξα ηεο ρψξαο φπνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε νξγάλσζε ή εηζάγνληαη θαη αλακεηγλχνληαη κε ηα έζνδα κηαο 

λφκηκεο επηρείξεζεο .  

Ζ δεχηεξε θάζε είλαη ε θάζε ζηξσκαηνπνίεζεο (layering), φπνπ ηα ρξήκαηα 

θπθινθνξνχλ φζεο  θνξέο  ρξεηαζηεί ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν 

κέρξη λα έρνπλ θαιπθζεί ηειείσο ηα ίρλε ηνπο πνπ ζα πξφδηλαλ ηνλ εξρνκφ ηνπο απφ 

παξάλνκε πεγή. Απηή είλαη θαη ε θάζε ζην μέπιπκα ηνπ παξάλνκνπ ρξήκαηνο φπνπ 

ηα ππεξάθηηα θέληξα θαη νη ππεξάθηηεο εηαηξίεο έρνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν. 

Παξαδείγκαηνο ράξε αθνχ ηα έζνδα πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ πψιεζε λαξθσηηθψλ 

έρνπλ επηηπρψο κεηαθεξζεί ζε έλαλ ινγαξηαζκφ θάπνηαο  ηξάπεδαο, ζηε ζπλέρεηα ηα 

ρξήκαηα απηά κεηαθέξνληαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ θάπνηαο εηαηξείαο ε  νπνία 

θπζηθά ζρεηίδεηαη κε ηελ εγθιεκαηηθή νξγάλσζε θαη εδξεχεη ζηελ ρψξα φπνπ ε 

νξγάλσζε απηή δξαζηεξηνπνηείηαη. Ζ εγθιεκαηηθή νξγάλσζε παξάιιεια έρεη 

ηδξχζεη κηα ππεξάθηηα εηαηξία ζε έλα ππεξάθηην θέληξν ην νπνίν έρεη ηζρπξφ λφκν 

πεξί ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ απνξξήηνπ, ε ππεξάθηηα εηαηξία απηή ιεηηνπξγεί σο 

βηηξίλα, ε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηεί ηδηαίηεξα ππέξ-

θνζηνινγεκέλεο εηζαγσγέο απφ ηελ offshore απηή κέζσ ηεο λφκηκεο εηαηξίαο πνπ 

έρνπλ ζηελ ρψξα δξάζεο ηεο, ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ππέξ-ηηκνιφγεζε 

κεηαμχ ηεο πιαζκαηηθήο θαη ηεο αιεζηλήο αμίαο ησλ πξντφλησλ πνπ αθνξά ε 

ζπλαιιαγή θαηαηίζεληαη ζε έλαλ ινγαξηαζκφ ηξαπέδεο ηνπ ππεξάθηηνπ θέληξνπ πνπ 

έρεη ηελ έδξα ηεο ε offshore θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ρξήκαηα πιένλ πεληαθάζαξα θαη 

λφκηκα κεηαθέξνληαη ζηελ εγθιεκαηηθή νξγάλσζε. 

Καηά ηελ Σξίηε θάζε, ηεο ελζσκάησζεο , νη εγθιεκαηίεο πξνηηκνχλ λα 

ζηαζκεχνπλ ηα πιένλ θαζαξά θαη απαιιαγκέλα απφ νπνηαδήπνηε ζχλδεζε ηνπο κε 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ρξήκαηα  θάπνπ κφληκα φπσο είλαη ε αγνξά αθηλήησλ νη 

αγνξέο νκνιφγσλ ή ε αγνξά ρξπζνχ, δηακαληηψλ θαη άιισλ  πνιχηηκσλ ιίζσλ. 
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4.3.2.1 Σερληθέο λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ εζφδσλ θαηά ηε θάζε ηεο 

ηνπνζέηεζεο. 

 

 Smurfing and structuring : Ωο Smurfing and structuring αλαθεξφκαζηε ζηε 

δηαδηθαζία εθείλε θαηά ηελ νπνία θάπνηνο πνπ ζέιεη λα μεπιχλεη καχξν 

ρξήκα πξνζπαζεί λα θαηαθεξκαηίζεη έλα κεγάιν ρξεκαηηθφ πνζφ ζε κεξίδηα 

κε ζθνπφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ κεξηδίσλ απηψλ ζε μερσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο, 

ην πνζφ ηνπ θάζε κεξηδίνπ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζε ινγαξηαζκφ πξέπεη λα είλαη 

ρακειφηεξν απφ ην πνζφ αλαθνξάο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ απνθπγή θάπνηνπ 

ειέγρνπ ζην ινγαξηαζκφ απηφ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο 

 Λαζξαία κεηαθίλεζε ρξεκάησλ : Απηή ε κέζνδνο αλαθέξεηαη ζηε θπζηθή 

κεηαθίλεζε ησλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο πξνεξρφκελσλ ρξεκάησλ 

πέξαλ ησλ ζπλφξσλ ,πξνθεηκέλνπ λα ζπγθαιπθζεί ε παξάλνκε πεγή ηνπο. 

Κάπνηνο πνπ ζέιεη λα θαιχςεη παξάλνκα θεξδηζκέλα ρξήκαηα , ζα 

πξνζπαζήζεη λα κεηαθέξεη ηα ρξήκαηα απηά  ζε κηα ρψξα κε ραιαξνχο 

λφκνπο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. ηε 

ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηήζεη ζε κηα ηξάπεδα ηεο ρψξαο απηήο. πρλφ θαηλφκελν 

είλαη ηα παξάλνκα ρξήκαηα απηά λα κεηαθέξνληαη ιαζξαία ζε θνξνινγηθνχο 

παξαδείζνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα θαηαηίζεληαη ζε ινγαξηαζκνχο ππεξάθηησλ 

ηξαπεδψλ .Ζ ιαζξαία κεηαθίλεζε ησλ ρξεκάησλ είλαη πνιιέο θνξέο παξφκνηα 

κε απηή ησλ λαξθσηηθψλ,   

 Σαμηδησηηθέο επηηαγέο : Ζ αγνξά ηαμηδησηηθψλ επηηαγψλ κε «βξψκηθα 

ρξήκαηα» είλαη κηα αξθεηά θεξδνθφξα ηερληθή.  

 Σπρεξά παηρλίδηα-θαδίλν: Σα θαδίλν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

πξψηε αιιά επίζεο  θαη γηα ηελ ηξίηε θάζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Ο ελδηαθεξφκελνο κπνξεί μεπιχλεη ηα παξάλνκα 

πξνεξρφκελα ρξήκαηα κεηαηξέπνληάο ηα ζε κάξθεο ζε έλα θαδίλν θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα ηα αληαιιάμεη γηα κεηξεηά κε ζθνπφ ζηε ζπλέρεηα  λα ηα 

θαηαζέζεη ζε κηα ηξάπεδα έρνληαο  κηα επηηαγή εμαξγχξσζεο θεξδψλ απφ ην 

θαδίλν σο απφδεημε κηαο λφκηκεο ζπλαιιαγήο. Καηά ηελ ηξίηε θάζε ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ν ελδηαθεξφκελνο 

κπνξεί λα αγνξάζεη έλα θαδίλν  θαη λα ηζρπξίδεηαη φηη ηα κεγάια πνζά 

κεηξεηψλ πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ πξνέξρνληαη απφ θέξδε ηνπ θαδίλν .Όζν 
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αθνξά γεληθά ηα ηπρεξά παηρλίδηα ηχπνπ ιαρείσλ θαη ζηνηρεκάησλ αζιεηηθψλ 

γεγνλφησλ ρξεζηκνπνηείηαη ε εμήο ηερληθή, ν ελδηαθεξφκελνο αγνξάδεη κε ηα 

πξνεξρφκελα απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ρξήκαηα κεγάιν αξηζκφ  

θεξδνθφξσλ δειηίσλ , κε κηθξφ ζρεηηθά θεξδνθφξν πνζφ ην θαζέλα , κε απηφ 

ηνλ ηξφπν ππάξρεη πιένλ απφδεημε απφ ηνλ εθάζηνηε νξγαληζκφ- επηρείξεζε 

πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ηδφγνπ, πσο ηα ιεθηά ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ καο πξνέξρνληαη σο απνηέιεζκα εμαξγχξσζεο ησλ δειηίσλ 

απηψλ (Madinger, 2015). 

 

 

 

4.3.2.2 Σερληθέο λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ εζφδσλ θαηά ε θάζε ηεο 

ζηξσκαηνπνίεζεο 

 

 Μέζσ αληαπνθξίηξηαο ηξάπεδαο: Σα  παξάλνκα έζνδα κεηαθέξνληαη ζε 

κία αληαπνθξίηξηα πνπ εδξεχεη ζπλήζσο ζε θάπνην ππεξάθηην θέληξν ,πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο ζε άιιε ζπλεξγαδφκελε 

ηξάπεδα (ε «ηξάπεδα ηεο ελαγνκέλεο»). Με ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ 

πνιιαπιψλ ζρέζεσλ αληαπνθξηηψλ ζε δηεζλέο επίπεδν, νη ηξάπεδεο είλαη 

ζε ζέζε λα δηεμάγνπλ δηεζλείο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ζε ρψξεο 

φπνπ δελ έρνπλ γξαθεία. Ζ αληαπνθξίηξηα ηξάπεδα ζπλήζσο βξίζθεηαη ζε 

θάπνην ππεξάθηην θέληξν, φπσο είλαη ν Παλακάο ή νη ευρέιιεο, νη νπνίεο 

είλαη ρψξεο ραξαθηεξηζκέλεο σο θνξνινγηθνί παξάδεηζνη θαη  ηζηνξηθά 

γλσζηέο γηα ηελ ηδηαίηεξα ραιαξή θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Ο ιφγνο πνπ γίλεηαη θάηη ηέηνην  

είλαη ν έκκεζνο ραξαθηήξαο πνπ ππάξρεη ζε απηφ ην είδνο ηεο ηξαπεδηθήο, 

φπνπ ε ζπλεξγαδφκελε κε ηελ αληαπνθξίηξηα ηξάπεδα παξέρεη ππεξεζίεο 

ζε πειάηεο ηεο αληαπνθξίηξηαο  ηξάπεδαο, ε αθεξαηφηεηα ησλ νπνίσλ δελ 

έρεη επαιεζεπηεί απφ ηελ αληαπνθξίηξηα ηξάπεδα.  

 Γάλεην κε ρακειφ ή κεδεληθφ  επηηφθην : Μηα εμίζνπ δηαδεδνκέλε κέζνδνο 

απνηειεί ε εμήο, ν ελδηαθεξφκελνο γηα μέπιπκα ρξήκαηνο  δξα σο 

κεγαιφθαξδε ηξάπεδα δίλνληαο δάλεηα κε κεδεληθφ επηηφθην . κε απηφ ηνλ 

ηξφπν απηφο πνπ ζέιεη λα μεπιχλεη ην παξάλνκν ρξήκα κεηαθέξεη κεγάια 



 

 

[52] 
 

πνζά κεηξεηψλ ζε άιια άηνκα απνθεχγνληαο έηζη ηελ θαηάζεζε απηψλ  

ζε κηα ηξάπεδα ή άιιν ίδξπκα. Απηά ηα δάλεηα ζα επηζηξαθνχλ αξγά, 

πξάγκα πνπ βνεζάεη ψζηε νη  θαηαζέζεηο λα κελ μεπεξλνχλ ην φξην 

αλαθνξάο. Ο δαλεηνιήπηεο πηζαλφηαηα γλσξίδεη πσο ηα ρξήκαηα πνπ 

έιαβε πξνέξρνληαη απφ παξάλνκεο πεγέο ην κεδεληθφ ε εμαηξεηηθά 

ρακειφ επηηφθην φκσο θαζηζηνχλ έλα ηέηνην δάλεην αθαηακάρεην, επίζεο 

ε γλψζε ηνπ δαλεηνιήπηε γηα ην φηη ν δαλεηνδφηεο ηνπ αζρνιείηαη κε 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα θάλεη αθφκα βεβαηφηεξε ηελ 

απνπιεξσκή ηνπ . 

 Γάλεηα back to back: Σα δάλεηα back to back είλαη κηα κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληηζηάζκηζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ. 

Πεξηιακβάλνπλ κηα ζπκθσλία κεηαμχ δχν εηαηξεηψλ δηαθνξεηηθψλ 

ρσξψλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία  δαλείδνπλ ε κηα ζηελ άιιε ζην λφκηζκα 

ηεο θαζεκίαο απφ απηέο γηα κηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν πνπ 

θαζνξίδεηαη ζηε ζπκθσλία πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ 

θίλδπλν θαη γηα ηηο δχν. Απηή ε αληηζηαζκηζηηθή κέζνδνο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ζθνπνχο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, έλα άηνκν παίξλεη κεηξεηά ζηελ Διιάδα 

θαη ηα θαηαζέηεη ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ εθεί. Σα ρξήκαηα απηά ζηε 

ζπλέρεηα κεηαθέξνληαη ζηελ Διβεηία. Σν άηνκν ζηε ζπλέρεηα αγνξάδεη 

αθίλεηα ζηελ Οιιαλδία  ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηξαπεδηθή θαηάζεζε ζηελ 

Διβεηία σο εγγχεζε. 

 Γξαθεία αληαιιαγήο ρξεκάησλ : Σα γξαθεία αληαιιαγήο ρξεκάησλ 

απνηεινχλ έλα λφκηκν κέζσ αληαιιαγήο ρξεκάησλ ζην λφκηζκα επηινγήο 

ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Σα γξαθεία αληαιιαγήο ρξεκάησλ  κπνξνχλ επίζεο 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα κε εμνπζηνδνηεκέλεο κεηαθνξέο ρξεκάησλ κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ππφγεησλ ηξαπεδηηψλ . 

 Γξαθεία κεηαθνξάο ρξεκάησλ : Οη κεηαθνξά ρξεκάησλ κέζσ γξαθείσλ 

κεηαθνξάο ρξεκάησλ θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά ζεκαληηθή γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε παξάλνκσλ εζφδσλ, αιιά κηθξνχ ζπλήζσο  κεγέζνπο, νη 

κεηαθνξέο ρξεκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα ηε λνκηκνπνίεζε 

θεξδψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε κεηαθνξά ιαζξνκεηαλαζηψλ θαη ην 

εκπφξην ιεπθήο ζαξθφο. 
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 Αζθαιηζηηθή αγνξά : Κάπνηνο πνπ ζέιεη λα λνκηκνπνηήζεη παξάλνκα 

έζνδα είλαη πνιχ πηζαλφ  λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αζθαιηζηηθή αγνξά  

ψζηε  λα  θηηάμεη  αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, είηε 

πξαγκαηηθά είηε θαληαζηηθά, κέζσ ελφο κεζίηε πνπ είηε ζα είλαη κέζα ζην 

θφιπν είηε ζα είλαη αθειήο θαη αγλνεί ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

ζπκκεηέρεη .ηε ζπλέρεηα κπνξνχλ λα δηεθδηθεζνχλ νη απαηηήζεηο πνπ 

ππάξρνπλ απφ ην ζπκβφιαην ηηο αζθάιεηαο ψζηε ηα ρξήκαηα λα 

επηζηξέςνπλ ζηνλ θάηνρφ ηνπο. 

 Δηθνληθέο πσιήζεηο θαη αγνξέο :Απηή ε κέζνδνο ζπλεπάγεηαη ηε ρξήζε 

ςεπδψλ εληνιψλ αγνξψλ θαη πσιήζεσλ. Απηά κπνξεί λα είλαη κεηαμχ 

απηνχ πνπ ζέιεη λα μεπιχλεη καχξν ρξήκα θαη κηαο λφκηκεο εηαηξίαο  πνπ 

ζα αγλνεί  φηη απηέο νη εληνιέο αγνξάο ππάξρνπλ ήδε. Δπίζεο 

δεκηνπξγνχληαη ςεχηηθα έγγξαθα πσιήζεσλ γηα λα εμεγήζνπλ ηα 

επηπιένλ έζνδα πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηα νπνία ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πξνέξρεηαη απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Δηαηξείεο θειχθνπο : Οη εηαηξείεο θειχθνπο είλαη επηρεηξήζεηο ρσξίο 

νπζία ή εκπνξηθνχο ζθνπνχο θαη δεκηνπξγνχληαη θαη ηίζεληαη ζε 

ιεηηνπξγία θπξίσο γηα λα απνθξχςνπλ ηελ πξαγκαηηθή ηδηνθηεζία ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απηνί 

αλήθνπλ. Αξθεηέο  εηαηξείεο θειχθνπο δεκηνπξγνχληαη ζε ρψξεο πνπ είλαη 

γλσζηέο γηα ηζρπξνχο λφκνπο πεξί ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ ή γηα ραιαξή 

επηβνιή λφκσλ γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζπλήζσο ηέηνηεο ρψξεο απνηεινχλ θνξνινγηθνχο 

παξαδείζνπο θαη ππεξάθηηα θέληξα .Σα παξάλνκα πξνεξρφκελα ρξήκαηα 

θπθινθνξνχλ ζηε ζπλέρεηα κέζα ζε απηέο ηηο εηαηξείεο θειχθνπο κέζσ 

δχν κεζφδσλ: ην πξψην είλαη ην ζχζηεκα δαλεηνδφηεζεο θαη ην άιιν είλαη 

ε δηπιή ηηκνιφγεζε ηελ πεξίπησζε ηεο κεζφδνπ δαλεηνδφηεζεο, ν 

εγθιεκαηίαο δεκηνπξγεί κηα ππεξάθηηα εηαηξεία θαη θαηαζέηεη ηα 

παξαλφκσο απνθηεζέληα θέξδε απφ ηελ αληίζηνηρε εηαηξεία, ε νπνία ζηε 

ζπλέρεηα επηζηξέθεη ηα ρξήκαηα ζηνλ δξάζηε είηε σο θπζηθφ πξφζσπν 

είηε κέζσ θάπνηαο λφκηκεο εηαηξίαο πνπ θαηέρεη , δεδνκέλνπ φηη είλαη 

πνιχ δχζθνιν λα δηαζηαπξσζεί ν πξαγκαηηθφο ηδηνθηήηεο κηαο ππεξάθηηαο 

εηαηξίαο, ε ελ ιφγσ ζπλαιιαγή ζα θαίλεηαη ζαλ κηα επηρείξεζε λα 
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δαλείδεη ρξήκαηα ζε θάπνην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν , ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ν ίδηνο άλζξσπνο δαλείδεη ιεθηά ζηνλ εαπηφ ηνπ. Δπίζεο 

κέζσ κηαο εηαηξίαο θειχθνπο θνλδχιηα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ 

δηαζπλνξηαθά κε ππεξβνιηθή ρξέσζε ή λα ρξεσζνχλ άλσ ηνπ 

πξαγκαηηθνχ εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο. 

 Γξαθεία θαηαπηζηεχζεσλ: Δίλαη φξγαλα πνπ δηαρεηξίδνληαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ινγαξηαζκφ άιινπ .Σα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δηαρεηξίδνληαη απφ απηά ηα γξαθεία ζπλήζσο 

θαηέρνληαη κε ηε κνξθή θαηαπίζηεπζεο ,ελφο λνκηθνχ κέζνπ πνπ 

δηεπθξηλίδεη ηνπο δηθαηνχρνπο .Ο ηεξάζηηνο φγθνο ζπλαιιαγψλ θαη νη ιίγεο 

γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηηθή ηδηνθηεζία ησλ θαηαπηζηεπκάησλ θαη 

ηνπο πξαγκαηηθνχο δηθαηνχρνπο ηνπο,  θαζηζηνχλ απηά ηα γξαθεία χπνπηα 

γηα λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Μαχξε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο: πρλά θάπνηνο πνπ ζέιεη λα μεπιχλεη 

ρξήκα πξνεξρφκελν απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ρξεζηκνπνηεί ηε 

καχξε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο ηφζν γηα λα εμαιείςεη ηνλ θίλδπλν πνπ ζα 

πξνέθππηε απφ ηε ιαζξαία κεηαθνξάο κεγάισλ πνζψλ ρξεκάησλ φζν θαη 

γηα λα απνθχγεη ηελ θαηάζεζε κεγάισλ πνζψλ μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο ζε 

εγρψξηεο ηξάπεδεο. (OECD, 2012)
18

 

 

 

4.3.2.3 Σερληθέο λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ εζφδσλ θαηά ε θάζε ηεο 

ελζσκάησζεο 

 

ηελ ηξίηε θάζε, νη ηδηνθηήηεο ηνπ παξάλνκα θεξδηζκέλνπ ρξήκαηνο θαη εθφζνλ 

πιένλ έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο δπν πξνεγνχκελεο θάζεηο θαη πιένλ ηα ρξήκαηα πνπ 

έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ζεσξνχληαη λφκηκα θαη δελ κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε 

νπνηνπδήπνηε είδνπο παξάλνκε πεγή, ζέινπλ λα ηνπνζεηήζνπλ  ηα ελ ιφγσ ρξήκαηα 

ζε θάπνηνπ είδνπο επέλδπζε ε νπνία ζα παξέρεη αζθάιεηα ζε απηά θαη ζα ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ πνιιαπιαζηαζκνχ ηνπο. Σα ππεξάθηηα θέληξα εκπιέθνληαη 

ιηγφηεξν  ζε απηήλ ηελ θάζε ηνπ μεπιχκαηνο ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο δπν. 
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Οη ζπλεζέζηεξεο επηινγέο ηνπνζέηεζεο ησλ μεπιπκέλσλ πιένλ παξάλνκσλ 

εζφδσλ είλαη νη παξαθάησ: 

1. Δπελδχζεηο ζηελ αγνξά θεθαιαίσλ :Οη επελδχζεηο ζηελ θεθαιαηαγνξά 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ θαη ζηηο ηξείο θάζεηο ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. ηελ θάζε ηεο ηνπνζέηεζεο 

ν ελδηαθεξφκελνο ρξεζηκνπνηεί ηα παξαλφκσο θεξδηζκέλα κεηξεηά 

γηα αγνξέο θεθαιαίσλ, κε ηελ αγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, απηφο πνπ ζέιεη λα μεπιχλεη ηα παξάλνκα 

θέξδε ηνπ θαηαθέξλεη λα μεθνξησζεί ηα παξάλνκα έζνδα θαη σο 

αληάιιαγκα λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ίδηαο αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πξντφληα. Οη επελδχζεηο ζηελ θεθαιαηαγνξά απνηεινχλ κηα θαιή 

επηινγή θαη γηα ηελ θάζε ηεο ζηξσκαηνπνίεζεο αιιά θπξίσο γηα ηελ 

ηειηθή θαη ηξίηε θάζε, απηή ηεο ελζσκάησζεο, ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηα νπνία αγνξάδνληαη κε ηα μεπιπκέλα θαη πιένλ λφκηκα 

ρξήκαηα φπσο είλαη νη κεηνρέο θαη ηα νκφινγα, είλαη γεληθά ρακεινχ 

θηλδχλνπ πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη πηζαλφηεηεο λα ραζνχλ ρξήκαηα 

ζε κηα ηέηνηα επέλδπζε είλαη εμαηξεηηθά κηθξέο. Δπίζεο απηά ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη εχθνιν λα ξεπζηνπνηεζνχλ, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη ηελ εχθνιε κεηαηξνπή ηνπο ζε κεηξεηά. ε απηή ηελ αγνξά 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ιεγφκελε κέζνδνο ησλ πλαιιαγψλ θαζξέθηε 

(mirror trading) , θαηά ηε κέζνδν απηή δεκηνπξγνχληα δπν 

δηαθνξεηηθέο ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο ζε δχν δηαθνξεηηθέο 

ηνπνζεζίεο πνπ νπζηαζηηθά έρνπλ σο ζθνπφ ηε κεηαθνξά θάπνηνπ 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ απφ ηε κηα αγνξά ζηελ άιιε, παξάδεηγκα απνηειεί 

ην ζθάλδαιν πνπ ζπκκεηείρε ε Deutche Bank ππάιιεινη ηεο νπνίαο 

δηακεζνιαβνχζαλ βνεζψληαο ηνπ πειάηεο ηεο λα αγνξάζνπλ Ρψζηθεο 

κεηνρέο ραξαθηεξηζκέλεο σο blue-chips ζηε Μφζρα ρξεζηκνπνηψληαο 

Ρνχβιηα ελψ παξάιιεια πνπινχζαλ ηελ ίδηα πνζφηεηα κεηνρψλ ζην 

Λνλδίλν ιακβάλνληαο σο αληάιιαγκα γηα ηελ αμία ηνπο Ακεξηθαληθά 

δνιάξηα έηζη πνιινί ξψζνη εγθιεκαηίεο θαηάθεξαλ λα κεηαηξέςνπλ 

ηα ξνχβιηα πνπ θαηείραλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Ρσζίαο ζε δνιάξηα ζηνλ 

εμσηεξηθφ ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξζεθαλ ζε ππεξάθηηεο 

εηαηξίεο κε έδξα θπξίσο ηελ Κχπξν αιιά θαη άιια ππεξάθηηα θέληξα. 
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2. Δπελδχζεηο ζηελ αγνξά παξαγψγσλ: Σα παξάγσγα είλαη επίζεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία κπνξνχλ λα 

εξκελεπηνχλ σο δειηία ζηνηρήκαηνο πνπ αθνξνχλ κειινληηθά 

γεγνλφηα. Ζ αμία ηνπο είλαη ζπλδεδεκέλε θαη εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ 

αμία θάπνηνπ άιινπ βαζηθνχ πξντφληνο πνπ νλνκάδεηαη ππνθείκελν. 

ε ηέηνηνπ είδνπο ζπκβφιαηα ππάξρνπλ δχν αληηζπκβαιιφκελνη, 

ππάξρεη ε ζέζε ηνπ αγνξαζηή (short position) θαη ε ζέζε ηνπ πσιεηή 

(long position).Σν ππνθείκελν πξντφλ απφ ην νπνίν ζα πξνέξρεηαη ην 

παξάγσγν κπνξεί λα ηίζεηαη ππφ δηαπξαγκάηεπζε ζε κηα νξγαλσκέλε 

αγνξά φπσο ην ρξεκαηηζηήξην είηε φρη, κπνξεί λα είλαη ζηνηρήκαηα ζε 

κεηνρέο, νκφινγα, λνκηζκαηηθά ζπλαιιάγκαηα, επηηφθηα, πξντφληα 

ελέξγεηαο, γεσξγηθά πξντφληα, πνιχηηκνη ιίζνη θ.α. Σα παξάγσγα 

ινηπφλ κπνξνχλ λα αγνξαζηνχλ απφ θάπνηνλ πνπ ζέιεη λα μεπιχλεη 

καχξν ρξήκα ίζσο κε ηε βνήζεηα θάπνηνπ κεζίηε. Σα ζπγθεθξηκέλα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη εμαηξεηηθά εχθνιν λα ξεπζηνπνηεζνχλ θαη 

έηζη κπνξνχλ εχθνια λα κεηαπσιεζνχλ. Ωζηφζν, ηα παξάγσγα έρνπλ 

πςειφηεξν θίλδπλν απφ ηα παξαδνζηαθά νηθνλνκηθά φξγαλα. Καη ζε 

απηή ηελ αγνξά ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερληθή ζπλαιιαγψλ θαζξέθηε πην 

ζπγθεθξηκέλα σο εμήο Ο κεζίηεο κπαίλεη ζηελ αγνξά θαη ηαπηφρξνλα 

αγνξάδεη θαη πσιεί θάπνηα πνζφηεηα ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο 

εθπιήξσζεο. Αξγφηεξα ηελ εκέξα, ν κεζίηεο μαλακπαίλεη ζηελ αγνξά 

θαη επαλαιακβάλεη ηελ δηαδηθαζία, νπζηαζηηθά κεζίηεο επηδηψθεη λα 

θάλεη ην ινγαξηαζκφ πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηα παξάλνκα έζνδα λα 

δείρλεη δεκηά, ελψ αληίζηνηρα λα θάλεη ηνλ ινγαξηαζκφ πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί γηα λα ιακβάλεη ηα θαζαξά πιένλ έζνδα λα παξνπζηάδεη  

θέξδνο. Πην απιά ηα παξάλνκα έζνδα πξέπεη λα θαίλεηαη φηη ράλνληαη 

σο απφξξνηα αηπρνχο ζηνηρήκαηνο ζε θάπνην .Μ.Δ. , ελψ παξάιιεια 

θαζαξά ρξήκαηα λα εκθαλίδνληαη σο θέξδνο απφ επηηπρεκέλν 

ζηνίρεκα ζε .Μ.Δ.  

3. Αγνξέο αθηλήησλ: Ζ αγνξά αθηλήησλ είλαη αξθεηά δεκνθηιήο επηινγή 

κεηαμχ εγθιεκαηηψλ πνπ ζέινπλ λα μεπιχλνπλ ην παξάλνκν 

θεξδηζκέλν ρξήκα ηνπο , θαζψο ηα αθίλεηα απνηεινχλ πεξηνπζηαθά  

ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ε αμία δχζθνια ππνηηκάηαη. Γηα λα γίλεη ε 

ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε ζα ρξεηαζηεί ε ζπκβνιή ελφο θηεκαηνκεζίηε 
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ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ν νπνίνο ζα είλαη πξφζπκνο λα παξαβιέςεη ην 

γεγνλφο φηη  ε πιεξσκή γηα έλα αθξηβφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα γίλεη 

κε κεηξεηά. Δίλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί ε πξαγκαηηθή αμία ελφο 

αθηλήηνπ θαη επίζεο ην αθίλεην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

εγθιεκαηηθή ρξήζε ή γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε 

λφκηκσλ ρξεκάησλ. 

4. Βηνκεραλίεο κε έληνλε θαη πςειήο αμίαο επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα : Όπσο ε αγνξά ρξπζνχ, δηακαληηψλ, θνζκεκάησλ, ηα 

εζηηαηφξηα, νη ζηνηρεκαηηθέο εηαηξίεο. 

5. Δκπφξην (εηζαγσγέο - εμαγσγέο) : Οη απζηεξνί θαλνληζκνί ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ θάπνηνλ πνπ 

ζέιεη λα λνκηκνπνηήζεη ρξήκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο λα ην θάλεη κέζσ εκπνξίνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

κέζα είηε απφ ηελ ππεξεθηίκεζε ησλ εηζαγσγψλ (έλα θηελφ θφζκεκα  

δειψλεηαη σο αθξηβφ θφζκεκα ελφο επσλχκνπ νίθνπ ψζηε λα κπνξνχλ 

λα εμεγεζνχλ νη πςειέο πιεξσκέο ηεο εηαηξείαο εηζαγσγήο ζηνλ 

εμαγσγέα), είηε λα ππνηηκήζεη ηηο εμαγσγέο (ην αθξηβφ θφζκεκα ηνπ 

επψλπκνπ νίθνπ  απνζηέιιεηαη σο θηελφ ξνιφη ζην εμσηεξηθφ) 

(Madinger, 2015) (Chandna, 2017).  

 

 

 

4.3.3 Νέεο κέζνδνη λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ θεξδψλ 

 

Με ηελ εκθάληζε θαη επξεία πιένλ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, νη εγθιεκαηίεο έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη λέεο κνξθέο ηαθηηθψλ μεπιχκαηνο παξάλνκα απνθηεκέλσλ ρξεκάησλ 

κέζσ απηνχ. Αθνινπζνχλ νη γλσζηφηεξεο απφ απηέο, 

 

 Online ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο: Απνηεινχλ ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο 

πνπ γίλνληαη κέζσ internet, θάηη πνπ δηεπθνιχλεη εμαηξεηηθά θάπνηνλ 

πνπ δηαρεηξίδεηαη θάπνηνλ ινγαξηαζκφ πνπ πεξηέρεη παξάλνκα 

απνθηεκέλα ρξήκαηα, θαζψο δελ απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία ηνπ 

ζηελ ηξάπεδα γηα ηε νινθιήξσζε νπνηαζδήπνηε ζπλαιιαγήο, 
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θάλνληαο εμαηξεηηθά δχζθνιν ην λα εληνπηζηνχλ ηα πξφζσπα 

εθκεηάιιεπζεο απηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ. 

 Σν ειεθηξνληθφ ρξήκα:Toειεθηξνληθφ ρξήκα πξνηηκάηαη απφ ην 

πξαγκαηηθφ θαζψο ε επθνιία κεηαθίλεζεο ηνπ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζε 

νιφθιεξν ηνλ θφζκν ην θαζηζηά πνιχ δπζθνιφηεξα αληρλεχζηκν ζε 

ζρέζε κε ην πξαγκαηηθφ. Δπίζεο θαζψο ηα ρξήκαηα είλαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή ν εγθιεκαηίαο δελ ρξεηάδεηαη λα αλεζπρεί γηα λα 

βξεη έλα θξεζθχγεην γηα λα ηα θξχςεη απφ ηηο αξρέο φπσο ζα έθαλε 

ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηείρε πξαγκαηηθή πνζφηεηα κεηξεηψλ. 

 E-gold (ειεθηξνληθφο ρξπζφο): Κάπνηνο κπνξεί λα αγνξάζεη ρξπζφ 

ζην δηαδίθηπν απιψο ζπκπιεξψλνληαο κηα θφξκα ζηνηρείσλ ρσξίο λα 

απαηηείηαη θπζηθή ηαπηνπξνζσπία. 

 Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο (Pay-safe): κπνξνχλ λα αγνξαζηνχλ απφ 

καγαδηά ειεθηξνληθψλ εηδψλ, ζνππεξ-κάξθεη, αθφκα θαη απφ 

πεξίπηεξα. Καζψο γηα ηελ αγνξά απηνχ ηνπ είδνο ησλ θαξηψλ δελ 

δεηείηαη απνιχησο θαλέλα πξνζσπηθφ ζηνηρείν θάπνηνο πνπ έρεη ζηελ 

θαηνρή ηνπ κεηξεηά απφ παξάλνκεο πεγέο κπνξεί λα αγνξάζεη εχθνια 

πξνπιεξσκέλεο θάξηεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα θάλεη αλψλπκα αγνξέο 

ζην δηαδίθηπν. 

 Σα ηδηνθηεζηαθά ζπζηήκαηα ( proprietary systems ): Σα ηδηνθηεζηαθά 

ζπζηήκαηα απνηεινχλ έλα ζχλνιν δηθαησκάησλ πιεξσκήο θαη 

κεηαθνξάο θεθαιαίσλ πνπ αλήθνπλ θαη πξνζηαηεχνληαη κέζσ 

πξνζηαζίαο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζε θάπνηνλ πνπ παξέρεη 

ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαη βξίζθεηαη νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν. 

Σα ηδηνθηεζηαθά ζπζηήκαηα επηηξέπνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζε ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ή ζε θαλάιηα 

κεηαθνξάο θεθαιαίσλ πνπ αλήθνπλ ζεσξεηηθά ζε ππεξάθηηα θέληξα 

απνθεχγνληαο έηζη ηηο ηνπηθέο απαηηήζεηο ππνβνιήο εθζέζεσλ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη πειάηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ κε αληρλεχζηκεο 

νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο. Σα ηδηφθηεηα ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνπλ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, δηεζλείο κεηαθνξέο θεθαιαίσλ κεηαμχ 

ππεξάθηησλ ινγαξηαζκψλ ή ππεξάθηησλ νληνηήησλ, πηζησηηθψλ 

επηζηνιψλ θαη δηαπξαγκαηεχζεσο ηίηισλ. Πεξηιακβάλνπλ επίζεο 
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ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα πιεξσκψλ, πιεξσκή κπνξεί λα γίλεη κέζσ 

ινγαξηαζκνχ pay-pal θαη e-gold. Ζ ρξήζε ειεθηξνληθψλ κεζφδσλ 

πξφζβαζεο θαη πιεξσκήο ζε ππεξάθηηεο πεξηνρέο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αλάπηπμε ησλ ηδηνθηεζηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ελδέρεηαη λα 

απνθεχγνπλ ηηο απαηηήζεηο ππνβνιήο εθζέζεσλ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο 

αλίρλεπζεο. Σα ρξήκαηα παξακέλνπλ κφληκα εθηφο ζε ππεξάθηηα 

θέληξα θαη κεηαηνπίδνληαη κεηαμχ ρσξψλ ή δηθαηνδνζηψλ πνπ 

απνηεινχλ ππεξάθηηα θέληξα θαη έρνπλ πςειφ βαζκφ ηξαπεδηθνχ 

απνξξήηνπ. Απηνί νη ππεξάθηηνη ινγαξηαζκνί είλαη πξνζβάζηκνη απφ 

ΑΣΜ θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αληίζηνηρεο ππεξάθηηεο πηζησηηθέο ή 

ρξεσζηηθέο θάξηεο, νη νπνίεο κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη 

γηα ηνπηθέο αγνξέο.  

  Δηθνληθά ζπλαιιάγκαηα : Σα δεκνθηιέζηεξα εηθνληθά ζπλαιιάγκαηα 

είλαη ηα  bit coins θαη ην ehthereum , έρνπλ απνδεηρζεί φηη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο, Π.ρ. νη πεξηζζφηεξνη ηνί ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

πνπ κπινθάξνπλ ηελ πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε ζε απηφλ δεηνχζαλ απφ 

ηνλ ρξήζηε λα πιεξψζεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν πνπ εκθαληδφηαλ 

έλα ρξεκαηηθφ πνζφ ρξεζηκνπνηψληαο bitcoins . Σα bitcoins κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα αγνξέο κέζσ δηαδηθηχνπ, Γεδνκέλνπ φηη ν 

πξαγκαηηθφο θάηνρνο ησλ bitcoins δελ είλαη δπλαηφλ λα αληρλεπζεί, 

απηή ε λέα ειεθηξνληθή κνξθή ζπλαιιάγκαηνο έγηλε ακέζσο 

ειθπζηηθή πξνο ηνπο εγθιεκαηίεο θαζψο κέρξη πξφηηλνο αλ θαη 

ππήξραλ ειεθηξνληθά καγαδηά ζε κνξθή ηζηνζειίδσλ φπνπ 

πξνζέθεξαλ πξντφληα φπσο λαξθσηηθέο νπζίεο θαη φπια αιιά ε 

πιεξσκή πάληα εγθπκνλνχζε
19

 θηλδχλνπο ηφζν αλίρλεπζεο φζν θαη 

επηζθάιεηαο. (Madinger, 2015)  
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4.3.4 Σξφπνη θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ εζφδσλ 

 

Δπί ηνπ παξφληνο ,ε θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο βαζίδεηαη ηφζν ζηελ πξφιεςε φζν θαη ζηελ θαηαζηνιή.  Σν θνκκάηη 

ηεο  πξφιεςεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζέζπηζεο ππνρξεψζεσλ αλαγλψξηζεο θαη αλαθνξάο πνπ ζα 

αθνινπζνχληαη ηφζν απφ ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα φζν θαη απφ νη δηθεγνξηθά θαη 

ζπκβνιαηνγξαθηθά γξαθεία. Ζ πξνιεπηηθή πνιηηηθή ζηνρεχεη "λα απνηξέςεη ηνπο 

εγθιεκαηίεο απφ ηε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κέζσλ γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ 

πξνεξρφκελσλ απφ παξάλνκεο πεγέο. Δπηπιένλ ην θνκκάηη ηεο πνιηηηθήο θαηαζηνιήο 

απνζθνπεί ζηελ παξαδεηγκαηηθή  ηηκσξία ηνπ  επηηήδεηνπ πνπ λνκηκνπνηεί παξάλνκα 

έζνδα κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ κε απνηέιεζκα ηελ πνηλή θπιάθηζεο θαη ηελ 

θαηάζρεζε ησλ „χπνπησλ‟ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. 

Ζ πξνζέγγηζε πξφιεςεο-θαηαζηνιήο αθνινπζείηαη απφ ηελ Οκάδα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γξάζεο (Financial Action Task Force ) κέζσ ησλ 40 

ζπζηάζεσλ πνπ έρεη δεκνζηεχζεη πάλσ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο 

παξάλνκσλ εζφδσλ κέζα ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ππνρξεψζεηο αλαγλψξηζεο 

αλαθνξάο, θαζψο θαη απζηεξή ηηκσξία γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο επηβνιή πνηλψλ θπιάθηζεο θαη θαηάζρεζε ακθηβφινπ 

πξνειεχζεσο πεξηνπζίαο. Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη πσο ζηηο ζπζηάζεηο ηνπ FATF 

γίλεηαη αλαθνξά ζην γεγνλφο πσο πέξαλ ησλ εγθιεκαηηψλ, ηηκσξίεο πξέπεη λα 

επηβάιινληαη θαη ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, δηθεγνξηθά θαη 

ζπκβνιαηνγξαθηθά γξαθεία πνπ βνεζνχλ ηνπο πξνεγνχκελνπο κέζσ ηεο παξνρήο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπο λα μεπιχλνπλ ηα παξαλφκσο θεξδηζκέλα θέξδε ηνπο. (FATF)
20

 

 

Κάπνηνη ηξφπνη πξφιεςεο, 

 Γένπζα επηκέιεηα ηνπ πειάηε: Σα ηδξχκαηα πξέπεη λα γλσξίδνπλ κε 

πνηνλ πειάηε ζπλαιιάζζνληαη λα γλσξίδνπλ δειαδή ηα πξνζσπηθά 

ηνπ ζηνηρεία, ηνλ ηνκέα θαη ην είδνο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ, θάηη πνπ 

ζηνρεχεη ζην  λα εκπνδίζεη ηα ηδξχκαηα λα έρνπλ επηρεηξεκαηηθέο 

ζρέζεηο θαη ζπλαιιαγέο κε άγλσζηνπο πειάηεο ή επηρεηξήζεηο ησλ 
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νπνίσλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο δελ γλσξίδνπλ ή θαηαλννχλ πιήξσο. 

Σξφπνη επίηεπμεο απηνχ είλαη ε ηαπηνπνίεζε θαη επαιήζεπζε ησλ 

δεισκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ πειάηε, θαη ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ε ζπλερή 

παξαθνινχζεζε ηνπο εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα λένπο πειάηεο. 

 Τπνρξέσζε αλαθνξάο ζηηο αξρέο αζπλήζηζησλ ζπλαιιαγψλ θαη 

θηλήζεσλ : Σα ηδξχκαηα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηηο αξρέο ηηο 

νπνηεζδήπνηε ππνςίεο έρνπλ γηα πειάηεο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα φπσο ε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο πεγέο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. Παξαδείγκαηα πεξηπηψζεσλ πνπ απαηηείηαη λα γίλεη 

αλαθνξά, αζπλήζηζηεο ζπλαιιαγέο π.ρ. ζηηο νπνίεο ε ζπλαιιαγή δελ 

εμππεξεηεί θάπνηνπο πξνθαλείο ζθνπνχο. ¨Όηαλ θάπνηα ζπλαιιαγή 

δελ ηαηξηάδεη κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο ηνπ πειάηε ή φηαλ ε δνκή 

θάπνηαο ζπλαιιαγήο πεξηπιέθεηαη άζθνπα. 

 Σήξεζε αξρείνπ : Δίλαη ε ππνρξέσζε ησλ ηδξπκάησλ λα ηεξνχλ φια 

ηα δεδνκέλα ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί απνζεθεπκέλα γηα 

ηνπιάρηζηνλ πέληε έηε κεηά ηελ δηεμαγσγή ηνπο. Σα αξρεία απηά 

κπνξεί λα πεξηέρνπλ απφ αληίγξαθα δειηίσλ ηαπηφηεηαο ή 

δηαβαηεξίσλ αθφκα θαη αξρεία ινγαξηαζκψλ θαη επαγγεικαηηθή 

αιιεινγξαθία. 

Κχξηνη ηξφπνη θαηαζηνιήο: 

 Πνηλή θπιάθηζεο ζην εγθιεκαηία πνπ λνκηκνπνηεί παξάλνκα 

θεξδηζκέλα έζνδα 

 Καηάζρεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ν 

εγθιεκαηίαο 

 Δπηβνιή ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ ζηα ηδξχκαηα πνπ ζπκβάινπλ ζηε 

λνκηκνπνίεζε παξάλνκσλ εζφδσλ  

(FATF) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

 

πκπεξάζκαηα θαη ηδέεο γηα κειινληηθή έξεπλα  

 

Όπσο αλαιχζεθε εθηελψο κέζα ζηελ εξγαζία νη offshore εηαηξίεο απνηεινχλ ην 

ηέιεην εξγαιείν δηεπθφιπλζεο αλέληηκσλ κεγάισλ θαη κηθξψλ επηρεηξεκαηηψλ, 

κηθξψλ αιιά θαη θνινζζηαίσλ επηρεηξήζεσλ .Οη offshore εηαηξίεο κέζα απφ ην 

ρακειφ θφζηνο θαζψο θαη ηνλ ειάρηζην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα λα ηδξπζνχλ 

απνηεινχλ ην απφιπην δέιεαξ θαζψο κέζα απφ ηελ αλσλπκία θαη ηνπο εμαηξεηηθά 

ρακεινχο ή κεδεληθνχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ πξνζθέξνπλ ηα θξάηε ή 

δηθαηνδνζίεο πνπ απηέο θαηνηθνεδξεχνπλ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ είηε ζαλ εξγαιείν θνξνδηαθπγήο θαη θφξν-

απνθπγήο απνθηψληαο έηζη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη εθείλσλ πνπ δελ 

αζρνινχληαη κε offshore δξαζηεξηφηεηεο είηε κέζα απφ ην επηρεηξεκαηηθφ απφξξεην 

πνπ πξνζηαηεχεη ηηο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο „πιπληήξηα‟ 

μεπιέλνληαο ρξήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Οη ππεξάθηηεο εηαηξίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο παξάδεηγκα 

θαηαλφεζεο ηεο δηαθνξάο πνπ ππάξρεη κεηαμχ λνκηκφηεηαο θαη εληηκφηεηαο. Φπζηθά 

θαη λνκηθά πξφζσπα ινηπφλ έλαληη ζπγθεθξηκέλνπ αληηηίκνπ παχνπλ πιένλ λα 

πεξηνξίδνληαη απφ ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο ηεο ρψξαο πνπ είλαη θνξνινγηθνί 

θάηνηθνη θαη πνιιέο θνξέο παχνπλ γεληθά λα πεξηνξίδνληαη απφ νπνηνλδήπνηε λφκν 

θάησ απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ πέπινπ ηεο αλσλπκίαο. Γελ είλαη φκσο φιεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ offshore παξάλνκεο, νη πεξηζζφηεξεο είλαη θαζφια λφκηκεο θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ επηρεηξεκαηίεο δηθεγφξνπο θαη ζπκβνιαηνγξάθνπο ν νπνίνη 

εθκεηαιιεχνληαη θελά ησλ λφκσλ ηα ιεγφκελα „παξαζπξάθηα‟. Ζ θνηλή γλψκε ηείλεη 

λα ηαπηίζεη ηεο ππεξάθηηεο εηαηξίεο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο πνπ ηηο 

θηινμελνχλ κε παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θάηη πνπ δελ είλαη εμνινθιήξνπ ζσζηφ, νη 

ππεξάθηηεο εηαηξίεο ζα κπνξνχζαλ λα ηαπηηζηνχλ κε αλέληηκεο δξαζηεξηφηεηεο 

ζσζηφηεξα , πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα κέζσ ηεο θφξν-απνθπγήο ηελ ζηέξεζε 

ζεκαληηθψλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ απφ ηα θξαηηθά ηακεία ηα νπνία πνζά θαινχληαη λα 

ζπκπιεξσζνχλ απφ έληηκνπο θνξνινγηθά πνιίηεο θαη εηαηξίεο,  

Όζν αθνξά ηηο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη ε θνξνδηαθπγή ην 

μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο κηα ππεξάθηηα 
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εηαηξία είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθή ηφζν σο πιπληήξην φζν θαη σο θαλάιη 

κεηαθνξάο ρξεκάησλ θαιχπηνληαο ηα ίρλε ηνπο, κε απνηέιεζκα ηε δηεπθφιπλζε ησλ 

εγθιεκαηηψλ θαη ηελ πξνζηαζία απηψλ απέλαληη ζην λφκν θαη ηελ ηηκσξία. 

Δλ θαηαθιείδη νη ππεξάθηηεο εηαηξίεο θαη ην μέπιπκα ηνπ καχξνπ ρξήκαηνο 

βαζίδνληαη πάλσ ζηελ απιεζηία ησλ αλζξψπσλ γηα θέξδνο πξνεξρφκελν κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν λφκηκν ή παξάλνκν, εζηθφ ή αλήζηθν, επίζεο ηφζν νη ππεξάθηηεο 

εηαηξίεο φζν θαη νη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη καο δείρλνπλ κηα άζρεκε πιεπξά ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο πνπ επηβξαβεχεη θαη δηαρσξίδεη ηνπο εμαηξεηηθά πινπζίνπο (είηε 

θπζηθά είηε λνκηθά πξφζσπα) απφ φινπο ηνπο άιινπο βνεζψληαο ηνπο λα 

δηαηεξήζνπλ θαη λα απμήζνπλ ην νηθνλνκηθφ ηνπο ράζκα απφ ηνπο ππφινηπνπο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα κηα 

βαζχηεξε έξεπλα πάλσ ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη ππεξάθηηεο εηαηξίεο 

ζπκβάινπλ ζηελ ηέιεζε παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο ε θνξνδηαθπγή θαη ην 

μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο κέζα απφ θαηαγξαθή πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ , 

θαηαζηάζεσλ θαη ζηνηρείσλ θαζψο θαη ηελ αλαδήηεζε θαηλνηφκσλ ηξφπσλ 

αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ. 
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