
OFFSHORE ΕΣΑΙΡΙΕ ΚΑΙ ΣΟ 
ΞΕΠΛΤΜΑ ΜΑΤΡΟΤ ΧΡΗΜΑΣΟ



κοπόσ τησ παροφςησ εργαςίασ

Σκοπόσ αυτισ τθσ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ λειτουργίασ των υπεράκτιων 
εταιριϊν κακϊσ και θ ανάλυςθ του φαινομζνου γνωςτοφ ωσ ξζπλυμα μαφρου 
χριματοσ. 

Θα απαντηθοφν ερωτήματα όπωσ : 
• Τι είναι μια offshore εταιρία ;

• Για ποιουσ λόγουσ ιδρφεται μια τζτοιου τφπου εταιρία ;

• Ποια είναι θ διαδικαςία ίδρυςθσ μιασ υπεράκτιασ εταιρίασ ;

• Ποίεσ είναι οι μορφζσ που μπορεί να ζχει μια υπεράκτια εταιρία ;

• Πωσ οι offshore εταιρίεσ ςυμβάλλουν ςτθν πραγματοποίθςθ παράνομων 
δραςτθριοτιτων;

• Τι είναι θ φοροδιαφυγι ;

• Ποιο φαινόμενο ονομάηεται ξζπλυμα μαφρου χριματοσ;
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Σι είναι μια offshore εταιρία

• Υπεράκτια εταιρία ονομάηεται θ οικονομικι οντότθτα θ οποία ζχει τθν 
ζδρα τθσ ςε χϊρα διαφορετικι από αυτι τθσ μόνιμθσ κατοικίασ των 
μετόχων τθσ ενϊ θ επιχειρθματικι τθσ δραςτθριότθτα αςκείται ςε χϊρεσ 
εκτόσ αυτισ ςτθν οποία κατοικοεδρεφει 

Λόγοι δημιουργίασ μιασ offshore
• Απλι και γριγορθ διαδικαςία ςφςταςθσ
• Μυςτικότθτα και ανωνυμία των πραγματικϊν μετόχων
• Προςταςία των περιουςιακϊν ςτοιχείων
• Νομικι προςταςία
• Φορολογικά οφζλθ
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Μορφζσ-τφποι υπεράκτιων εταιριών

• Εμπορικζσ εταιρίεσ(trading companies) 

• Εταιρίεσ χαρτοφυλακίου(holding companies)

• Εταιρίεσ παροχισ χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν (financial service companies)

• Εταιρίεσ παροχισ διοικθτικϊν υπθρεςιϊν (administration companies)

• Εταιρίεσ αδειϊν και πνευματικϊν δικαιωμάτων (license companies)

• Εταιρίεσ ναυτιλίασ (shipping companies )

• Καταπιςτεφςεισ ( trusts )

• Εταιρίεσ επενδφςεων ( investment companies )

• Τραπεηικζσ εταιρίεσ ( banking companies )

• Δομζσ/ εταιρίεσ αντιπροςϊπευςθσ (nominee companies ) 

• Εταιρίεσ αςφαλίςεων ( insurance companies )

• Εταιρίεσ ακινιτων ( real estate companies)
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Πλεονεκτήματα υπεράκτιων εταιριών

• Γριγορθ και απλι ςφςταςθ

• Μεταφορά κερδϊν από κράτθ με υψθλι φορολογία ςε κράτθ με 
μθδενικι φορολογία

• Ανωνυμία των μετόχων

• Απαλλαγι από φόρουσ ςχετιηόμενουσ με κατοχι και μεταβίβαςθ 
περιουςιακϊν ςτοιχείων

• Αποφυγι «πόκεν ζςχεσ»

• Προςταςία τθσ προςωπικισ περιουςίασ 

• Χαμθλό κόςτοσ ςφςταςθσ
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Μειονεκτήματα υπεράκτιων εταιριών

• Οι υπεράκτιεσ εταιρίεσ λόγω των ςυμμετοχϊν τουσ ςε αρκετά οικονομικά 
ςκάνδαλα ζχουν πλζον ςτιγματιςτεί αρνθτικά από τθν κοινι γνϊμθ

• θ ςτακερότθτα των χωρϊν που είναι εγκατεςτθμζνεσ οι offshore, θ 
πολιτικι και οικονομικι ςτακερότθτα ποικίλει ςτισ χϊρεσ φορολογικοφσ 
παραδείςουσ

• Οριςμζνεσ χϊρεσ ζχουν ιςχφουςα νομοκεςία κατά των υπεράκτιων 
εταιριϊν και των φορολογικϊν παραδείςων

• θ ανωνυμία και θ προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων κάποιου 
μετόχου θ ιδιοκτιτθ μιασ υπεράκτιασ εταιρίασ μπορεί να δθμιουργιςει 
δυςκολίεσ ςτθν απόδειξθ ιδιοκτθςίασ θ ςυμμετοχισ κάποιου ςε μία 
offshore.
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φςταςη Offshore

Τα απαιτοφμενα ζγγραφα που πρζπει να καταβλθκοφν από τον ενδιαφερόμενο είναι τα 
εξισ :

• Το ζγγραφο ίδρυςθσ τθσ υπεράκτιασ εταιρίασ, το οποίο αναλόγωσ τθσ νομοκεςίασ που 
ακολουκεί είναι γνωςτό ωσ Article of incorporation (Αμερικάνικθ νομοκεςία) ι 
Memorandum of association (Βρετανικι νομοκεςία), ςτο ζγγραφο αυτό βρίςκονται οι 
ςθμαντικότερεσ πλθροφορίεσ που αφοροφν τθν εταιρία όπωσ το όνομα τθσ, ο ςκοπόσ 
ίδρυςθσ τθσ , ο τφποσ μετοχϊν τθσ κ.λπ.

• Ο εςωτερικόσ κανονιςμόσ τθσ εταιρίασ, αναφζρεται ωσ By-laws ι Articles of association
και περιλαμβάνει τουσ κανόνεσ ςφμφωνα με τουσ οποίουσ γίνεται θ λειτουργία τθσ 
εταιρίασ ,επίςθσ βάςθ αυτοφ κακορίηονται τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ των 
ςυμμετεχόντων ςε αυτι τθν εταιρία προςϊπων

• Οι εταιρικζσ μετοχζσ ι πιςτοποιθτικά αυτϊν

• Η ςφραγίδα τθσ υπεράκτιασ εταιρίασ

• Τα πρακτικά των ςυνεδριάςεων του Διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ υπεράκτιασ εταιρίασ
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Ποια κράτη αποτελοφν φορολογικοφσ 
παραδείςουσ
Δεν υπάρχει γενικϊσ αποδεκτόσ οριςμόσ του τι κακιςτά μια χϊρα ι δικαιοδοςία  φορολογικό 

παράδειςο αλλά παρόλα ωσ φορολογικοφσ παραδείςουσ αναφζρονται τα κράτθ ι οι 
δικαιοδοςίεσ που χρθςιμοποιοφν ωσ κίνθτρο προςζλκυςθσ αλλοδαπϊν επιχειρθματιϊν για τθν 
ίδρυςθ επιχειριςεων ςε αυτζσ ιδιαίτερα χαμθλι και πολλζσ φορζσ μθδαμινι φορολογία, ζχουν 
πολφ χαμθλό θ μθδενικό φορολογικό ςυντελεςτι  ειςοδιματοσ.

Παραδείγματα τζτοιων χωρών 
• Η Δθμοκρατία του Βατικανό

• Το Πριγκιπάτο του Μονακό

• Το πριγκιπάτο του Λιχνενςτάιν 

• Οι Ιςπανικοί Κανάριοι νιςοι 

• Οι Βρετανικζσ Παρκζνοι νιςοι

• Η βρετανικι Ανγκουίλα 

• Η Ολλανδικισ δικαιοδοςίασ Αροφμπα
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Φοροδιαφυγή

• Η φοροδιαφυγι αποτελεί παράνομθ πράξθ κατά τθν οποία γίνεται 
απόκρυψθ από το φορολογοφμενο φυςικό ι νομικό πρόςωπο τθσ 
φορολογθτζασ φλθσ που του αντιςτοιχεί από τισ αρμόδιεσ 
φορολογικζσ αρχζσ. Ωσ ςκοπό θ πράξθ αυτι τθν μείωςθ ι ακόμα και 
τθν αποφυγι τθσ φορολογικισ υποχρζωςθσ του φορολογοφμενου
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Ξζπλυμα μαφρου χρήματοσ

• Ο όροσ ξζπλυμα μαφρου χριματοσ χρθςιμοποιείται για να 
περιγράψει τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 
δραςτθριότθτεσ
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Φάςεισ κατά το ξζπλυμα μαφρου χρήματοσ

• Σοποθζτηςη ( Placement): θ φάςθ τθσ τοποκζτθςθσ αναφζρεται 
ςτθν ειςαγωγι του μαφρου χριματοσ ςτο χρθματοπιςτωτικό 
ςφςτθμα,

• τρωματοποίηςη  ( Layering ): είναι θ διαδικαςία κατά τθν οποία 
μζςα από μια ςειρά πολφπλοκων ςυναλλαγϊν επιδιϊκεται θ 
απόκρυψθ τθσ πραγματικισ πθγισ προζλευςθσ  των εςόδων

• Ενςωμάτωςη ( Integration ) :κατά τθν οποία τα χριματα αυτά 
φαίνονται πλζον ότι ζχουν αποκτθκεί μζςω νόμιμθσ πθγισ
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Ευχαριςτώ για την προςοχή ςασ
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