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Η τοποθέτηση Ελληνικών κεφαλαίων σε υπεράκτιες δραστηριότητες  
 

Περίληψη  

 

    Στην εισαγωγή αναλύεται ο βασικός λόγος σύστασης υπεράκτιων επιχειρήσεων 

που δεν είναι άλλος από την υπέρμετρη φορολόγηση των κερδών των επιχειρήσεων 

και των καθαρών εισοδημάτων των φυσικών προσώπων, είτε ακόμα και τη διπλή 

φορολόγηση αυτών, επειδή κάθε κράτος είναι γνωστό ότι φορολογεί σύμφωνα με τον 

τόπο κτήσης των κερδών αλλά και σύμφωνα με την ιθαγένεια. Γίνεται προσπάθεια 

στο να δοθεί επακριβής και ολοκληρωμένος ορισμός σχετικά με το τι αποτελεί 

Διεθνές Υπεράκτιο Οικονομικό Κέντρο και την πιθανή διαφορά του από τον 

«φορολογικό παράδεισο». Αναφέρονται οι τρεις κατηγορίες των υφιστάμενων 

Διεθνών Υπεράκτιων Οικονομικών Κέντρων – Φορολογικών Παραδείσων. Γίνεται 

εκτενής αναφορά στην επιτροπή φορολογικών θεμάτων του ΟΟΣΑ και στην 

προσπάθειά της για τον προσδιορισμό και εξάλειψη των επιζήμιων φορολογικών 

πρακτικών καθώς επίσης και των τριών κριτηρίων επιλογής κάποιου φορολογικού 

παραδείσου.   

    Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι τέσσερις μορφές φοροδιαφυγής ως κλασική 

φοροδιαφυγή, φοροκλοπή, μετακύλιση φόρου και φοροαποφυγή.   

    Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται ο ρόλος των υπεράκτιων εταιρειών στο ξέπλυμα 

χρήματος. Αναπτύσσονται τα τρία στάδια της διαδικασίας δηλαδή η «τοποθέτηση», 

το «στοίβαγμα» και ο «καθαρισμός» του χρήματος. Αναφέρονται οι τρόποι με τους 

οποίους μπορούν να υλοποιηθούν τα προαναφερόμενα στάδια.   

    Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι βασικοί λόγοι δημιουργίας των χωρών – 

υπεράκτιων κέντρων. Αναφέρουμε τις δύο μεγάλες κατηγορίες στις οποίες 

χωρίζονται οι χώρες – υπεράκτια κέντρα και αναπτύσσουμε την περίπτωση της 

Κύπρου. Προσδιορίζονται οι Μπαχάμες ως πρώτο εμφανισθέν υπεράκτιο κέντρο και 

γίνεται εκτενής αναφορά σε χώρες – υπεράκτια κέντρα όπως τα νησιά Cayman, το 

Λουξεμβούργο, η πορτογαλική Μαδέιρα, τα νησιά του «καναλιού» της Μάγχης, το 
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Λιχτενστάϊν, το Γιβραλτάρ, τα Βρετανικά νησιά της Παρθένου (British Virgin Islands 

BVI), το isle of man και ο Παναμάς, παρατίθεται δε συνοπτικός πίνακας με τους ανά 

τον κόσμο γνωστότερους «φορολογικούς παραδείσους» και τα ειδικά χαρακτηριστικά 

της κάθε μίας δικαιοδοσίας. Αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά των χωρών – 

υπεράκτιων κέντρων όπως τα έχουν προσδιορίσει οι Walter H. και Dorothy B. 

Diamond. Καταγράφεται ο διαχωρισμός των υπεράκτιων κέντρων από τον ΟΟΣΑ σε 

τρεις ομάδες, ανάλογα με τις νομικές τους υποδομές, τα επίπεδα της οικονομικής 

επίβλεψης και συνεργασίας και με τις δυνατότητές τους να καταπολεμήσουν το 

ξέπλυμα χρήματος. Αναφέρεται και αναλύεται ιστορικά η ελληνική νομοθεσία 

σχετικά με τη προσέλκυση ξένων κεφαλαίων.   

    Στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι λόγοι χρησιμοποίησης των υπεράκτιων 

εταιρειών. Αναλύεται το κόστος ίδρυσης και διατήρησης μιας υπεράκτιας εταιρείας 

και λαμβάνεται ως παράδειγμα αναλυτικής κοστολόγησης αυτό της Κύπρου (μέχρι 

και την 31/12/2002). Καταγράφονται οι λόγοι που ωθούν μια οικονομική μονάδα ή 

ένα φυσικό πρόσωπο να ιδρύσει και να διατηρήσει μία υπεράκτια εταιρεία και 

αναλύονται σε γενικούς φορολογικούς λόγους, σε φορολογία επί των κερδών των 

επιχειρήσεων, σε φορολογία επί μεταβιβάσεως περιουσίας λόγω χαριστικής ή 

επαχθούς αιτίας, σε φορολογικές διευκολύνσεις στη ναυτιλία, σε τεκμήρια επί αγοράς 

ακινήτων (όπου γίνεται εκτενής αναφορά στα ελληνικά ακίνητα κυριότητας 

υπεράκτιων εταιρειών), σε μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης μέσω 

χρηματοδότησης, σε αποφυγή δεσμεύσεων ατομικής περιουσίας, σε αποφυγή της 

εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, σε μίσθωση υψηλόμισθου προσωπικού και 

παροχή υπηρεσιών ελευθέρων επαγγελματιών, σε τραπεζικές εργασίες, σε 

ασφαλιστικές υπηρεσίες, σε υπεράκτια αμοιβαία κεφάλαια, σε δικαιώματα 

πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, σε εισαγωγές – εξαγωγές – τριγωνικό 

εμπόριο, σε εταιρείες χαρτοφυλακίου (holding), σε υπεράκτιες πιστωτικές κάρτες και 

σε υπεράκτιες επιχειρήσεις διαδικτύου.     

    Στο πέμπτο κεφάλαιο αναπτύσσονται τα κριτήρια για την επιλογή ενός υπεράκτιου 

σχήματος τα οποία αναλυτικά αναφέρονται στην πολιτικοοικονομική σταθερότητα, 

το κύρος και την αξιοπιστία της υπεράκτιας δικαιοδοσίας, στην ύπαρξη σύγχρονης 

και ευέλικτης νομοθεσίας, στις φορολογικές διευκολύνσεις, στις συμβάσεις αποφυγής 

διπλής φορολογίας, στο απόρρητο και στην εχεμύθεια. Στην συνέχεια αναπτύσσονται 

οι τύποι των υπεράκτιων εταιρειών και ειδικά αυτές που δραστηριοποιούνται σε 

δικαιοδοσίες με μηδενικό ή πολύ χαμηλό φορολογικό συντελεστή ανεξαρτήτως 
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νομικής μορφής, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι συνεργασίες 

περιορισμένης ευθύνης. Τέλος γίνεται προσπάθεια να δοθεί απάντηση στο ερώτημα 

«ποιοι πηγαίνουν τελικά υπεράκτια;» αφού παρατηρείται ότι μερικές από τις 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Αμερικανικής βιομηχανίας δραστηριοποιούνται 

υπεράκτια. Ο συγγραφέας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι έθνη με καταπιεστικά 

ρυθμιστικά και φορολογικά καθεστώτα θα συνεχίσουν να γνωρίζουν έξοδο 

κεφαλαίων προς πιο φιλικές κατοικίες.    

    Το έκτο κεφάλαιο ασχολείται με το Ελληνικό φορολογικό σύστημα και τις 

υπεράκτιες εταιρείες. Γίνεται μια ιστορική αναφορά στην Ελληνική νομοθεσία περί 

ξένου κεφαλαίου, από το 1967 μέχρι τον ειδικό νόμο περί εξωχώριων (offshore) 

εταιρειών 3091/2001 και τον Ν. 3427/2005 περί προσδιορισμού των κερδών βάσει 

της μεθόδου «cost-plus». Στη συνέχεια αναπτύσσονται ειδικά φορολογικά θέματα 

που αφορούν τις υπεράκτιες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα και ειδικά: 

η φορολογία των μερισμάτων, τα εισοδήματα από ακίνητα, οι υπερτιμολογήσεις και 

υποτιμολογήσεις αγαθών και υπηρεσιών, τα royalties, οι μελέτες τα σχέδια και η 

διεξαγωγή ερευνών, οι εταιρείες holding και το εισόδημα από μεταβίβαση μετοχών, η 

φορολογία τόκων που καταβάλλονται σε υπεράκτιες εταιρείες. Γίνεται προσπάθεια 

ολοκληρωμένης προσέγγισης της αντιμετώπισης των υπεράκτιων εταιρειών από το 

ελληνικό φορολογικό σύστημα. Αναπτύσσονται τα επί μέρους θέματα του Ν. 

3091/2002 που αφορούν τις υπεράκτιες εταιρείες και ειδικά: η αναγνώριση των 

αποσβέσεων σε πάγια που αγοράζονται από υπεράκτιες εταιρείες, η αναγνώριση 

δαπανών που προέρχονται από υπεράκτιες εταιρείες, ο ειδικός φόρος σε ποσοστό 3% 

επί των ακινήτων των υπεράκτιων εταιρειών και οι εξαιρέσεις από τον φόρο αυτό, η 

υποχρέωση τήρησης φορολογικών βιβλίων και στοιχείων των υπεράκτιων εταιρειών 

και η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και καταβολής φόρου 

εισοδήματος. Επί πλέον γίνεται αναφορά στο Ν. 3310/2005 γνωστό ως νόμο για τον 

«βασικό μέτοχο», σχετικά με τη συμμετοχή εταιρειών όπου υπεράκτια νομικά 

πρόσωπα κατέχουν πάνω του 1% του μετοχικού τους κεφαλαίου, σε διαγωνιστική 

διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης ή σύναψης δημοσίας σύμβασης. Ακόμα 

επισημαίνεται η σημαντικότατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου 

(2/2003), βάσει της οποίας δεν αναγνωρίζεται νομική προσωπικότητα στις υπεράκτιες 

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

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

η έδρα στην οποία ασκείται η διαχείριση της εταιρείας). Στο ίδιο κεφάλαιο 
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αναπτύσσεται ο φορολογικός έλεγχος των υπεράκτιων εταιρειών από την ελληνική 

πολιτεία καθώς επίσης και οι ελεγκτικές μέθοδοι που ακολουθούνται από το 

Υπουργείο Οικονομικών. Τέλος γίνεται εκτενής αναφορά στις επιχειρήσεις 

αντιπροσώπευσης  υπεράκτιων εταιρειών (agent companies) του Ηνωμένου 

Βασιλείου και της συγκεκαλυμμένης φοροδιαφυγής που αυτές πραγματοποιούν. 

    Το έβδομο κεφάλαιο ασχολείται με τις υπεράκτιες εταιρείες με καταστατική έδρα 

την Κύπρο. Γίνεται μία ιστορική αναδρομή από το 1975 όταν η Κύπρος εισήγαγε το 

θεσμό της «εταιρείας διεθνών επιχειρήσεων» και δίνονται στατιστικά στοιχεία 

σχετικά με την εθνικότητα των μετόχων τους και το αντικείμενο δραστηριότητά τους. 

Αναφέρονται αναλυτικά στοιχεία της νομοθεσίας που εφάρμοζε η χώρα μέχρι την 

31/12/2002 σχετικά με τη λειτουργία και τη φορολογία των υπεράκτιων εταιρειών. 

Αμέσως μετά περιγράφεται το καθεστώς που διέπει τις εταιρείες διεθνών 

δραστηριοτήτων που δραστηριοποιούνται στη Κύπρο από την 1/1/2003 με βάσει τις 

οδηγίες και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ. Γίνεται 

εκτενής αναφορά στο νέο φορολογικό καθεστώς. Αναλύονται τα είδη των εταιρειών 

διεθνών δραστηριοτήτων που δραστηριοποιούνται στη Κύπρο, ανάλογα με το βαθμό 

εμπιστευτικότητας και ανωνυμίας που εκάστοτε απαιτείται. Τέλος ερευνώνται οι 

επιδράσεις που προκάλεσε στις κυπριακές υπεράκτιες εταιρείες η φορολογική 

μεταρρύθμιση στη χώρα. Αναπτύσσονται οι λόγοι της έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε από τον γράφοντα στην Κύπρο, λόγοι οι οποίοι αναφέρονται στην 

αλλαγή της «συμπεριφοράς» των μέχρι τότε 45.000 υπεράκτιων εταιρειών μετά την 

κατάργηση της εξωχώριας ιδιότητάς τους. Επισημαίνεται η άμεση επίδραση  της 

αλλαγής της κυπριακής νομοθεσίας στις δραστηριοποιούμενες στην Ελλάδα 

υπεράκτιες εταιρείες των οποίων στην συντριπτική πλειοψηφία καταστατική έδρα 

είναι η Κύπρος, σε σχέση πάντα με τον υφιστάμενο στην χώρα μας Ν. 3091/2002. 

    Δίνεται η ταυτότητα της έρευνας και η ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας που υλοποίησε τη διαδικασία. Παρατίθεται το προφίλ και το μέγεθος του 

δείγματος. Τελικά γίνεται η ανάλυση των ερωτηματολογίων που περιλαμβάνει την 

εκάστοτε δοθείσα ερώτηση, την απάντηση κατά ερωτώμενο, τον σχολιασμό και τα 

συμπεράσματα του συγγραφέα. Αμέσως μετά γίνεται η βασική στατιστική ανάλυση 

των αποτελεσμάτων της έρευνας και η απεικόνιση των αποτελεσμάτων σε 

ιστογράμματα, η ανάλυση διακύμανσης και παλινδρόμησης και τα διαγράμματα 

κανονικής πιθανότητας. Τελικά εξάγονται τα συμπεράσματα της έρευνας και 

εντοπίζονται σημαντικά κατά τη γνώμη μας ευρήματα όπως η επιτυχημένη 
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προσπάθεια αποφυγής μεταφοράς των υπαρχουσών υπεράκτιων εταιρειών με τη 

μείωση του φορολογικού συντελεστή όλων των υφισταμένων στη χώρα εταιρειών 

στο 10%. Επί πλέον και σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, ως κύριος λόγος 

ίδρυσης τέτοιας μορφής εταιρειών στην χώρα διαφαίνεται η «μεταβλητή τιμολόγηση» 

όσον αφορά κυρίως επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων και όχι τόσο η ύπαρξη 

ανωνυμίας στην κατοχή πολυτελών ακινήτων στην Ελλάδα, όπως είναι η κύρια 

άποψη που συναντάς στη χώρα μας. Πάντως από την έρευνα αποδεικνύεται ότι η 

πλειονότητα των διεθνών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο είναι 

εταιρείες «γραφείου», αφού μόνο το 3,92% απασχολεί προσωπικό στη χώρα.  

    Στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια σκιαγράφησης των ομοιοτήτων και των 

διαφορών των Κυπριακών Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων με αυτές που 

δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες, γνωστές για την ανάπτυξη υπεράκτιων 

εταιρειών.  

    Μετά την εκτενή αναφορά στις Κυπριακές Εταιρείες Διεθνών Δραστηριοτήτων και 

στο νομοθετικό πλαίσιο που τις διέπει καθώς και μετά από τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν από την έρευνα, γίνεται μια ανάλυση των αδυναμιών της ελληνικής 

νομοθεσίας σε περίπτωση αλλαγής της μορφής της κυπριακής εταιρείας από 

υπεράκτια σε Εταιρεία Διεθνών Δραστηριοτήτων, καθώς οι αδυναμίες αυτές 

προέκυψαν επειδή η αλλαγή στη κυπριακή νομοθεσία ήρθε μετά από τον ελληνικό 

νόμο 3091/2002. 

    Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται αναφορά στη μεταβατική περίοδο από τη 

φορολογική αναμόρφωση στην Κύπρο (1/1/2003) μέχρι και την πλήρη ένταξη της 

χώρας στην Ε.Ε. (1/5/2004), σε σχέση με την εφαρμογή στην Ελλάδα των διατάξεων 

του ν. 3091/2002.          

    Το όγδοο κεφάλαιο  ασχολείται με τις αντιδράσεις των κρατών απέναντι στο 

φαινόμενο των υπεράκτιων εταιρειών. Οι αντιδράσεις αυτές οφείλονται σε τρεις 

επιδράσεις που έχει το φαινόμενο αυτό στη διεθνή οικονομία και ειδικά στη 

διάβρωση που παρατηρείται στη φορολογική βάση των φορολογικά ανεπτυγμένων 

κρατών μέσω της αναπτυσσόμενης φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής από φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα των κρατών αυτών, στη νομιμοποίηση κεφαλαίων που προέρχονται 

από παράνομες δραστηριότητες μέσα από το ξέπλυμα χρήματος και στη δημιουργία 

προβλημάτων στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.  

    Στο ένατο κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα του συγγράμματος και οι 

προτάσεις του συγγραφέα. Βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι ανεπτυγμένες οικονομίες 
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δεν καταφέρνουν τόσο καλά να αντισταθούν στη δράση των υπεράκτιων οικονομιών, 

πολλές δε από αυτές προτιμούν την κατευθείαν συνεργασία με αντάλλαγμα τη 

μείωση των απωλειών από την αποφυγή φορολογίας και την μεταφορά κεφαλαίων. 

Ένα άλλο βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι υπηρεσίες των υπεράκτιων εταιρειών δεν 

περιορίζονται πλέον σε υπηρεσίες χαμηλής φορολόγησης αλλά εκτείνονται σε μια 

ευρεία σειρά επιχειρηματικών εργασιών. 

    Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα προκύπτει το συμπέρασμα ότι η 

ανάγκη των υπεράκτιων εταιρειών ξεκίνησε για να προστατεύσει την ανωνυμία 

ιδιοκτητών ακινήτων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Ο μεγάλος όγκος των εταιρειών αυτών 

ιδρύθηκε κατά την περίοδο ανόδου του ελληνικού χρηματιστηρίου χωρίς κάποιον 

ειδικό λόγο αλλά περισσότερο ως «life style». Τελικά σήμερα οι περισσότερες 

εταιρείες αυτής της μορφής εξυπηρετούν λόγους «transfer pricing». Ο ν. 3071/2002 

κατάφερε εν μέρει να μειώσει την φοροαποφυγή μέσω των υπεράκτιων εταιρειών.  

    Ως πρόταση του συγγραφέα στα παραπάνω είναι η μη αναγνώριση δαπανών, 

κόστους αγορών και αποσβέσεων από χώρες γενικά που εφαρμόζουν διαφορετικούς 

κανόνες φορολόγησης σε εταιρείες που αποκτούν εισοδήματα αποκλειστικά από το 

εξωτερικό από αυτές που αποκτούν εισοδήματα κυρίως από την εσωτερική αγορά, 

όπως και αυτών που με διάφορες δικαιολογίες στην ουσία αρνούνται να παράσχουν 

στοιχεία συναλλαγών με εταιρείες της δικαιοδοσίας τους.      

    Στο πλαίσιο της διατριβής αυτής θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα 

καθηγητή Θεοφάνη Καραγιώργο για την αμέριστη συμπαράστασή του στο όλο 

εγχείρημα, τον σεβαστό πρώην καθηγητή μου Βάϊο Λάζο για την πολύτιμη 

καθοδήγησή μου και τον εξαιρετικό επιστήμονα καθηγητή Χρήστο Νεγκάκη για το 

σύνολο των εύστοχων παρατηρήσεών του. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά 

και τα υπόλοιπα μέλη της επταμελούς επιτροπής για τις δημιουργικές παρατηρήσεις 

τους που συνέβαλαν καθοριστικά στην υλοποίηση της παρούσας έρευνας. Ελπίζω το 

αποτέλεσμα να ανταμείψει ηθικά το σύνολο των συμμετεχόντων.      

Εισαγωγή 

        Σε όλες τις σύγχρονες και οικονομικά αναπτυγμένες κοινωνίες υφίστανται 

θεσμοί οι οποίοι  οριοθετούν νομοθετικά το ύψος της φορολογικής επιβάρυνσης, 

ανάλογα με τη μορφή της οικονομικής δραστηριότητας καθώς επίσης και τον 

αποκλεισμό των κεφαλαίων που αποκτήθηκαν με μη νόμιμα μέσα (παραοικονομία, 
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οικονομικό ή κοινό έγκλημα) από την επανατοποθέτησή τους στο νόμιμο οικονομικό 

ιστό (money laundering). 

    Η μεγαλύτερη εξέλιξη στον κόσμο των επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια είναι η 

επιθυμία μικρών και μεγάλων εξ αυτών να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους 

διεθνώς. Αυτό το φαινόμενο εκθέτει τις επιχειρήσεις σε φορολογικό κίνδυνο 

δεδομένου ότι αναγκάζονται να λειτουργούν σε διάφορα και πολλές φορές όχι 

σταθερά φορολογικά καθεστώτα. 

    Ο ουσιαστικότερος λόγος της επέκτασης των επιχειρήσεων είναι η δυνητική 

αύξηση της κερδοφορίας τους. Ένας από τους πιο προσδιοριστικούς παράγοντες της 

κερδοφορίας είναι η επίπτωση των φόρων τόσο για τη νέα επιχείρηση όσο και για τη 

μητρική. 

    Σε ορισμένες περιπτώσεις η έλλειψη εναρμόνισης των φορολογικών συστημάτων 

διαφορετικών χωρών μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις που η ανάληψη 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε μια τρίτη χώρα να συνεπάγεται υψηλό 

φορολογικό κόστος. Ένα ακραίο παράδειγμα μη εναρμόνισης είναι η διπλή 

φορολόγηση κερδών, ήτοι τα κέρδη ενός ξένου υποκαταστήματος να φορολογούνται 

πλήρως στην ξένη χώρα και στη συνέχεια τα μετά από φόρους κέρδη όταν 

επαναπατρίζονται στη μητρική, υπό μορφή μερίσματος, να υπόκεινται σε φορολογία 

ως εισόδημα της μητρικής. Η διπλή φορολόγηση θα οδηγήσει σε ματαίωση της 

απόφασης ίδρυσης υποκαταστήματος, εκτός αν υπάρχει κάποια έκπτωση για τους 

φόρους που έχουν ήδη πληρωθεί από το υποκατάστημα στην αλλοδαπή. 

    Επειδή όμως η φορολογική επιβάρυνση πλήττει άμεσα τη κερδοφορία των 

οικονομικών μονάδων, είτε με υψηλούς φορολογικούς συντελεστές1 είτε με την 

έλλειψη εναρμόνισης μεταξύ των φορολογικών συστημάτων διαφορετικών χωρών 

και την επιβολή διπλής φορολογίας για την ίδια οικονομική δραστηριότητα, για το 

λόγο αυτό το διεθνές κεφάλαιο ανέπτυξε το θεσμό των υπεράκτιων (offshore) 

εταιριών παρακάμπτοντας τις χώρες όπου πραγματικά δραστηριοποιούταν και 

εμφανίζοντας ως οικονομική έδρα χώρες «φορολογικούς παραδείσους» (tax havens)2 

                                                 
1 Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο οριακός φορολογικός συντελεστής κατά τη δεκαετία του 1930 
ανερχόταν σε 90%, ενώ κατά τη διάρκεια της Κυβέρνησης Kennedy μειώθηκε σε 70% 
2 Φορολογικοί παράδεισοι είναι όλες εκείνες οι χώρες που διαθέτουν ένα ειδικό ευνοϊκό φορολογικό 
καθεστώς για εταιρείες που ασκούν εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα έξω από την επικράτεια 
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με ελάχιστους ή μηδενικούς φορολογικούς συντελεστές για τα εκτός της έδρας 

αποκτηθέντα κέρδη και πλήρη εχεμύθεια ως προς τη προέλευση και την ιδιοκτησία 

του κεφαλαίου.  

    Ιστορικά, τρεις συντελεστές έχουν συνδυασθεί για να βελτιώσουν την 

αποδοτικότητα του κεφαλαίου. Στο τέλος του 1980 είδαμε την απόλυτη 

φιλελευθεροποίηση των κινήσεων του κεφαλαίου, κρατώντας το μακριά από εθνικό ή 

διεθνές έλεγχο. Μετέπειτα, η επανάσταση στις επικοινωνίες επιτάχυνε την επέκταση 

των οικονομικών μεταβολών. Τελικά, οι «φορολογικοί παράδεισοι», έγιναν 

περισσότερο αξιόπιστοι.1      

    Είναι αδύνατο να δώσει κανείς επακριβή και ολοκληρωμένο ορισμό σχετικά με το 

τι αποτελεί Διεθνές Υπεράκτιο Οικονομικό Κέντρο και την πιθανή διαφορά του από 

τον «φορολογικό παράδεισο». Το αν μία συγκεκριμένη περιοχή θα έπρεπε να 

θεωρηθεί Διεθνές Υπεράκτιο Οικονομικό Κέντρο είναι θέμα πολλών παραμέτρων. 

    Ενώ πολλές χώρες, ειδικά αυτές που θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι, 

παρέχουν ευρεία κλίμακα φορολογικών προγραμμάτων, ώστε όλοι οι επαγγελματίες 

και σύμβουλοι πάνω σε θέματα φορολογίας θα συμφωνούσαν στο να τις θεωρούν 

Διεθνή Υπεράκτια Οικονομικά Κέντρα, υπάρχουν και άλλες περιοχές που έχουν πολύ 

λιγότερα εκμεταλλεύσιμα χαρακτηριστικά πάνω σε θέματα παγκόσμιας φορολογικής 

οργάνωσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαφωνία σχετικά με το αν θα πρέπει αυτές να 

θεωρούνται Διεθνή Υπεράκτια Οικονομικά Κέντρα. 

    Πολλά Διεθνή Υπεράκτια Οικονομικά Κέντρα μπορεί δικαιωματικά να 

περιγράφονται ως φορολογικοί παράδεισοι λόγω του εξαιρετικά χαμηλού φόρου που 

επιβάλλεται στο εισόδημα. Τέτοιοι φορολογικοί παράδεισοι είναι συνήθως πολύ 

                                                                                                                                            
αυτής της χώρας. Το ιδιαίτερο αυτό φορολογικό καθεστώς διευκολύνει εταιρείες με διεθνείς 
δραστηριότητες, οι βασικοί μέτοχοι των οποίων δεν θέλουν να πληρώνουν φόρους για τα κέρδη που 
βγάζουν σε χώρες που έχουν την κύρια παραγωγική ή εμπορική δραστηριότητά τους. 
    Βέβαια, με τον διεθνώς αποδιδόμενο χαρακτηρισμό του «φορολογικού παραδείσου» δεν σημαίνει 
κατ΄ ανάγκη φορολογική ασυλία για κάθε είδους οικονομική δραστηριότητα, ούτε ο χαρακτηρισμός 
εξομοιώνει όλες τις δικαιοδοσίες ως προς τη φορολογική τους πολιτική. 
    Κάθε δικαιοδοσία έχει ορισμένα χαρακτηριστικά «φορολογικού παραδείσου». Άλλες προσφέρουν 
πλήρη φορολογική απαλλαγή και άλλες μειωμένη. Άλλες προσφέρουν φορολογική απαλλαγή σε 
ορισμένες μόνο δραστηριότητες και δίνουν πλεονεκτήματα σε επιχειρηματίες για να τις χρησιμοποιούν 
στο διεθνή φορολογικό σχεδιασμό με τελικό στόχο την αποφυγή ή τη μείωση των φορολογικών 
επιβαρύνσεων.  
Παναγιώτης Δουβής. «offshore” δραστηριότητες. ΑΘΗΝΑ 2003 
1 Άρθρο του CHRISTIAN de BRIE στην «LE MONDE DIPLOMATIQUE», Απρίλιος 2000 
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μικρές χώρες οι οποίες εσκεμμένα έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον χωρίς καμία ή 

ελάχιστη φορολογική επιβάρυνση, έτσι ώστε να ενθαρρύνουν τη χρήση της περιοχής 

αυτής για τη διενέργεια των παγκόσμιων συναλλαγών. Παρ' όλα αυτά, πολλά Διεθνή 

Οικονομικά Κέντρα (υπεράκτια και μη) είναι και μεγάλα εμπορικά κέντρα με υψηλά 

επίπεδα φορολογίας και με εξελιγμένα φορολογικά συστήματα. 

        Η Ελβετία είναι πιθανώς το πιο γνωστό παράδειγμα ενός πολύ εξελιγμένου 

καθεστώτος το οποίο λόγω σειράς ιστορικών, εμπορικών και νομικών παραγόντων 

έχει γίνει από τα γνωστότερα Διεθνή Οικονομικά Κέντρα. Παράγοντες όπως 

πολιτικοί, οικονομικοί, νομισματικής σταθερότητας, νόμοι περί τραπεζικού 

απορρήτου και εξαίρεση στη φορολόγηση κερδών που επαναπατρίζονται από ξένες 

θυγατρικές εταιρείες ή υποκαταστήματα έχουν συμβάλει στο να κάνουν την Ελβετία 

Διεθνές Οικονομικό Κέντρο, παρά το γεγονός ότι τα επίπεδα φορολογίας των 

ομοσπονδιών των καντονιών και των δήμων ξεπερνούν το 40%. 

    Υπάρχουν ακόμη Διεθνή Οικονομικά Κέντρα που ενώ επιβάλλουν φόρους στο 

εισόδημα γενικά, έχουν δημιουργήσει ειδικά προγράμματα για να ευνοούνται 

ορισμένες τάξεις ανθρώπων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Ηνωμένο 

Βασίλειο, που προσφέρει ιδιαίτερα ευνοϊκά προγράμματα στους μη κατοίκους του 

Ηνωμένου Βασιλείου. 

    Οποιαδήποτε χώρα που παρέχει πλεονεκτήματα σε θέματα παγκόσμιων 

φορολογικών προγραμμάτων, είτε ως χώρος συναλλαγών είτε ως χώρος φύλαξης για 

τα κεφάλαια διεθνών εταιρειών, μπορεί κατά κάποιο τρόπο να θεωρηθεί «Διεθνές 

Υπεράκτιο Οικονομικό Κέντρο». 

    Σε παγκόσμια κλίμακα τα κέντρα υπεράκτιων εταιρειών υπερβαίνουν τα 80 και 

μέσα από τις εταιρείες αυτές διακινείται περίπου το μισό του παγκόσμιου κύκλου 

εργασιών. 

    Έχει επιχειρηθεί μια κατηγοριοποίηση (από το 1996) των Διεθνών Υπεράκτιων 

Οικονομικών Κέντρων - φορολογικών παραδείσων σε τρεις μεγάλες κατηγορίες οι 

οποίες με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο προστατεύουν την ανωνυμία του ιδιοκτήτη ή 

του πραγματικού δικαιούχου των κεφαλαίων που εμπιστεύονται εκεί. 
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    Πρώτη κατηγορία είναι ο αγγλοσαξονικός τύπος παραδείσου, όπου προστατεύεται 

μεν το τραπεζικό απόρρητο, όμως η ταυτότητα των συναλλασσομένων μπορεί να 

φανεί είτε κατά τον έλεγχο του συναλλάγματος (όταν δεν πρόκειται για κατοίκους της 

περιοχής), είτε κατά τη φάση υπογραφής συμβάσεων καταπιστεύματος, όπου τα 

ονόματα των πραγματικών μετόχων ή των τρίτων που μεσολαβούν αντί αυτών, 

αναγράφονται στη σύμβαση.  

    Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή του ελβετικού δικαίου όπου δεν προβλέπεται 

συναλλαγματικός έλεγχος και η μόνη περίπτωση αποκάλυψης της πραγματικής 

ταυτότητας του ιδιοκτήτη της εταιρείας είναι κατά την υπογραφή σύμβασης 

καταπιστευτικής μεταβίβασης κυριότητας. 

    Η τρίτη κατηγορία είναι αυτή των παραδείσων που εγγυώνται την ανωνυμία. Εδώ 

δεν ελέγχεται καθόλου το συνάλλαγμα και οι μετοχές εταιρειών εκδίδονται ανώνυμες 

χωρίς εγγυήσεις από τους διευθύνοντες αυτές.1 

    Οι θιγόμενες χώρες από τη διεθνή αυτή μέθοδο φοροαποφυγής (tax avoidance) 

προσπάθησαν και προσπαθούν να αντιδράσουν θέτοντας ειδικούς νομοθετικούς 

κανόνες για τη διασφάλιση φορολόγησης της φορολογητέας ύλης και κυρίως μη 

υπογράφοντας συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας με χώρες «φορολογικούς 

παραδείσους». 

    Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή φορολογικών θεμάτων του ΟΟΣΑ έχει από το 1998 

ξεκινήσει μια προσπάθεια προσδιορισμού και εξάλειψης των επιζήμιων φορολογικών 

πρακτικών, θεωρώντας ότι η διάβρωση της φορολογικής βάσης από τις πρακτικές 

αυτές συνιστά σοβαρή απειλή για τις οικονομίες των ανεπτυγμένων οικονομικά 

κρατών.2 

    Η επιτροπή έχει ήδη καθορίσει κριτήρια χαρακτηρισμού μιας χώρας ως 

«φορολογικού παραδείσου» και έχει καταρτίσει κατάλογο 35 χωρών και περιοχών 

που πληρούν τα κριτήρια αυτά. Στον κατάλογο αυτό δεν περιλαμβάνονται 6 χώρες (η 

Κύπρος, η Μάλτα, τα νησιά Κέιμαν, οι Βερμούδες, ο Άγιος Μαυρίκιος και το San 

Marino) που ενώ πληρούν τα προαναφερόμενα κριτήρια, ανέλαβαν με επίσημη 

                                                 
1 Άρθρο της δικηγόρου Χαράς Ζέρβα, στη περιοδική έκδοση «ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ» 
2 Κώδικας δεοντολογίας στην επιχειρησιακή φορολογία από τον Επίτροπο της Ε.Ε. Mario Monte  
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δήλωσή τους πολιτική δέσμευση ότι μέχρι τα τέλη του 2005 θα προσαρμόσουν τη 

νομοθεσία τους σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΟΣΑ, κυρίως 

θεσμοθετώντας μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών σε φορολογικά θέματα.1 Το 

παράδειγμα αυτών ακολούθησαν πέντε ακόμη φορολογικοί παράδεισοι - η Αρούμπα, 

το Μπαχρέιν, το Isle of Man, οι Αντίλλες και οι Σεϋχέλλες - καθώς επίσης η Tonga, 

που προχώρησε μάλιστα σε άμεσες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να αναγνωριστεί ως 

μη φορολογικός παράδεισος από την παγκόσμια κοινότητα.2 

    Το 2002 είχε οριστεί ως καταληκτικό έτος για τη συμμόρφωση αυτών, αλλά ο 

Οργανισμός εντέλει περιορίστηκε σε συστάσεις προς μη συνεργάσιμες χώρες, 

ανανεώνοντας τη λίστα αυτών και καλώντας την διεθνή κοινότητα να προβεί σε 

αντίμετρα μόνο ως προς τη Νιγηρία. Σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα και 

το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα επιχειρηθεί η άσκηση μεγαλύτερων πιέσεων 

μελλοντικά.3 

    Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα κριτήρια επιλογής των 

φορολογικών παράδεισων είναι τρία: 

- Η μη συνεργασία των κρατών αυτών με φορολογικές αρχές τρίτων χωρών ως 

προς την ανταλλαγή δεδομένων για συναλλαγές φορέων και την απόδοση των 

σχετικών φόρων στις τρίτες χώρες. 

- Η έλλειψη διαφάνειας στις συναλλαγές, που εκτείνεται από την αδυναμία 

πρόσβασης των αρχών στα πραγματικά χρηματοοικονομικά δεδομένα των 

συναλλασσομένων ή στην πραγματική ταυτότητα αυτών, έως και την εφαρμογή 

μυστικών κανόνων ή διαπραγματεύσιμων φορολογικών συντελεστών μεταξύ των 

αρχών και των συναλλασσομένων. 

- - Η μη ύπαρξη ουσιαστικής δραστηριότητας των φορέων - νομικών και φυσικών 

προσώπων - που δραστηριοποιούνται στα εν λόγω κράτη. 

                                                 
1 Υπεράκτιες εταιρείες Ιωάννη Γ. Φωτόπουλου & Γεωργίου Ι. Φωτόπουλου, περιοδικό λογιστής 
Ιούλιος 2001 
2 Άρθρο της Μαρίας Μπένου στο περιοδικό «Επιλογή» με τίτλο «Στενεύει ο κλοιός γύρω από τους 
φορολογικούς παραδείσους» 1/6/2002 
3 Μαρία Μπένου «Εξωτικοί προορισμοί διεθνών κεφαλαίων» 1/12/2002 
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    Το τελευταίο κριτήριο είναι εκείνο που εξαιρέθηκε πρόσφατα, καθώς 

αναγνωρίστηκε η δυσκολία οριοθέτησης και εντοπισμού των φορέων εκείνων που 

ασκούν ουσιαστική και όχι εικονική δραστηριότητα 

    Από τα προαναφερθέντα γίνεται άμεσα κατανοητό ότι απώτερος σκοπός της 

σύστασης των υπεράκτιων εταιρειών είναι κατά κανόνα η μείωση της φορολογικής 

επιβάρυνσης και αν είναι δυνατόν η ολική εξάλειψή της. Στο σημείο αυτό θα πρέπει 

να αναλύσουμε την έννοια της φοροδιαφυγής (tax evasion) σε σχέση με αυτή της 

φοροαποφυγής (tax avoidance), έτσι ώστε να γίνει κατανοητό πως μία οικονομική 

μονάδα είναι δυνατόν να μειώνει ή και να εξαλείφει την φορολογική της υποχρέωση, 

χωρίς ταυτόχρονα να παραβιάζει τη νομοθεσία της χώρας στην οποία 

δραστηριοποιείται και κατά συνέπεια να διώκεται από αυτή. 

 

1. Οι μορφές της φοροδιαφυγής1   

    Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η φορολογία επιφέρει τριών ειδών οικονομικές 

επιπτώσεις: 

α)Επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο με τη μείωση του διαθεσίμου εισοδήματος των 

ατόμων, ειδικά δε αυτών με μικρά εισοδήματα. 

β)Επιπτώσεις στις επιχειρήσεις με τη μείωση του καθαρού θετικού αποτελέσματος 

(κέρδους), με άμεση συνέπεια τη μείωση των επενδύσεων και την ανάγκη εξωτερικής 

χρηματοδότησης, καθώς και των διανεμομένων κερδών με τη μορφή μερισμάτων. 

γ)Επιπτώσεις στην αποταμίευση, είτε σε επίπεδο οικονομούντος ατόμου, είτε σε 

μακροοικονομικό επίπεδο. 

    Ως αντίδραση στην προσπάθεια του κράτους για επιβολή φορολογίας εμφανίζεται 

η φοροδιαφυγή, καθόσον μάλιστα η πληρωμή του φόρου από τον πολίτη δεν 

συνοδεύεται τις περισσότερες φορές με ειδική αντιπαροχή από αυτό. 

                                                 
1 «Οι αιτίες φοροδιαφυγής και οι τρόποι περιστολής της», Δημήτριος Μελάς, μελέτη με 
χρηματοδότηση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. έγκρισης 623/29.12.95, 
επιβλέπων καθηγητής Βάϊος Λάζος)  
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    Γενικά φοροδιαφυγή είναι μία ευρεία έννοια η οποία αναφέρεται στη προσπάθεια 

του φορολογουμένου για απόκρυψη φορολογητέας ύλης με σκοπό τη 

καταστρατήγηση του νόμου και την αποφυγή πληρωμής του φόρου. Εκτός από τη 

φοροδιαφυγή στη κλασική της μορφή, μπορούμε ακόμα να την διακρίνουμε και ως 

φοροκλοπή, ως φοροαποφυγή, ως φοροαπαλλαγή και ως επίρριψη ή μετακύλιση του 

φόρου. 

1.1  Η Φοροδιαφυγή 

    Στη κλασική της μορφή η φοροδιαφυγή είναι η απροκάλυπτη καταστρατήγηση του 

νόμου και η με παράνομες ενέργειες ελαχιστοποίηση της νόμιμης φορολογικής 

υποχρέωσης από μέρους του φορολογουμένου. Η φοροδιαφυγή όπως αναφέρεται εδώ 

πηγάζει από δόλια προαίρεση του υπόχρεου και έχει ως αποτέλεσμα την οικονομική  

ζημία του Δημοσίου. 

    Η φοροδιαφυγή επιτυγχάνεται με την μη απόδοση στο Δημόσιο αμέσων κυρίως 

φόρων, η οποία πραγματοποιείται με τη μη δήλωση του συνόλου των εισοδημάτων 

από τους φορολογουμένους, ή με την απόκρυψη εσόδων ή κερδών από τους 

επιτηδευματίες (επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες). 

1.2  Η Φοροκλοπή 

    Φοροκλοπή είναι η μη απόδοση στο Δημόσιο του ποσού του φόρου που έχει 

εισπράξει ο υπόχρεος σε απόδοση από κάποιον τρίτο. Κατά κανόνα η φοροκλοπή 

διαπράττεται στους έμμεσους φόρους (π.χ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) οι οποίοι 

επιβαρύνουν τον τελικό καταναλωτή, αλλά την συγκέντρωση και την απόδοσή τους 

στο Δημόσιο την έχει αναλάβει βάσει νόμου κάποιος άλλος, κυρίως επιτηδευματίας, 

που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν αποδίδει το ποσό του φόρου στο Δημόσιο αλλά 

το οικειοποιείται. 

1.3  Η Μετακύλιση φόρου 

    Μετακύλιση φόρου είναι η προσπάθεια από κάποιον υπόχρεο της συναλλακτικής 

αλυσίδας για επίρριψη του ποσού του φόρου με το οποίο βαρύνεται στον επόμενο, με 

ουσιαστικό αποδέκτη τον τελικό καταναλωτή του προϊόντος ή της υπηρεσίας. (π.χ. η 

επιβολή μεγαλύτερου φορολογικού συντελεστή στα εισοδήματα από ενοίκια θα 
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επέφερε τελικά αύξηση των ενοικίων, επειδή οι ιδιοκτήτες θα μετακυλούσαν ποσοστό 

ή όλο το ποσό του επί πλέον φόρου στους ενοικιαστές).  

 

1.4  Η Φοροαποφυγή 

    Η φοροαποφυγή ή και "νόμιμη φοροδιαφυγή", είναι η με νόμιμο τρόπο μείωση της 

φορολογικής υποχρέωσης, έτσι ώστε ο φορολογούμενος να διαφεύγει της φορολογίας 

χωρίς συνέπειες. 

    Χαρακτηριστική είναι η έκφραση του Maurice Duverger για την φοροαποφυγή, 

σύμφωνα με την οποία ο νομοθέτης "φυλακίζει" τον φορολογούμενο (με το 

νομοθετικό πλαίσιο), δίνοντάς του όμως και τα κλειδιά της φυλακής του. 

    Ουσιαστικά η φοροαποφυγή προϋποθέτει πολύ καλή γνώση του εκάστοτε 

φορολογικού συστήματος έτσι ώστε ο υπόχρεος σε φόρο να μπορεί να εκμεταλλευτεί 

τις αδυναμίες του. 

    Ένα κλασικό παράδειγμα φοροαποφυγής στην Ελλάδα είναι η περίπτωση κατά την 

οποία κάποιος εμφανίζεται να αγοράζει ένα ακίνητο μεγάλης αξίας από συγγενικό 

του πρόσωπο, όχι ιδιαίτερα στενό, επειδή εάν το τελευταίος του το παραχωρούσε με 

δωρεά, ο φορολογικός συντελεστής μετά από κάποιο ποσό, θα ήταν δυσμενέστερος. 

    Γίνεται κατανοητό από τον αναγνώστη ότι όταν η φοροαποφυγή είναι σχετικά 

δυνατή στα όρια της χώρας, τότε σε επίπεδο διακρατικό θα είναι ακόμα δυνατότερη, 

με την συνθήκη βέβαια ότι αυτός που προτίθεται να τη διαπράξει γνωρίζει την 

υφιστάμενη νομοθεσία των εμπλεκομένων στις δραστηριότητές του κρατών, τις 

μεταξύ τους διμερείς συμφωνίες και τις γενικότερες συμφωνίες που έχουν υπογραφεί 

στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών. Έτσι π.χ. κάποιος ο οποίος θα ήθελε να μειώσει τη 

φορολογική του επιβάρυνση στην Ελλάδα με την επέκταση των δραστηριοτήτων του 

για το λόγο αυτό στην Κύπρο, θα πρέπει να γνωρίζει την υφιστάμενη νομοθεσία 

σχετικά με τις δραστηριότητές του σε κάθε μία από τις δύο χώρες, τα 

διαλαμβανόμενα στη μεταξύ τους διακρατική σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας 

και τις σχετικές συμβάσεις που έχουν υπογράψει οι δύο χώρες με διεθνείς 

οργανισμούς (π.χ. Ο.Ο.Σ.Α.). 
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    Εν κατακλείδι είναι φανερό ότι η φοροαποφυγή δεν είναι μία μορφή φοροδιαφυγής 

που μπορεί να πραγματοποιηθεί από την πλατιά μάζα των φορολογουμένων, αλλά 

συνήθως θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλο οικονομικό όφελος ώστε ο 

φορολογικά θιγόμενος να αποταθεί σε εξειδικευμένα πρόσωπα καταβάλλοντας 

σημαντικά ανταλλάγματα, έτσι ώστε να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.      

    Βέβαια, ένα σοβαρό ζήτημα που γεννάται εδώ είναι κατά πόσο μία οικονομική 

ενέργεια η οποία αποβλέπει στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης και 

αναπτύσσεται σε διεθνές επίπεδο, αποτελεί κλασική φοροαποφυγή ή διεθνή 

φορολογικό στρατηγικό σχεδιασμό (international tax planning). Αν και οι δύο έννοιες 

χαρακτηρίζουν το ίδιο οικονομικό αποτέλεσμα, εντούτοις ο διεθνής στρατηγικός 

σχεδιασμός αποβλέπει στη λιγότερη δαπανηρή, νόμιμη λύση για τον οικονομικό 

οργανισμό με απώτερο σκοπό την επανεπένδυση των κεφαλαίων που θα 

εξοικονομηθούν από τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, ενώ με τον όρο 

«φοροαποφυγή» αναφερόμαστε μάλλον σε νόμιμη φοροδιαφυγή, χωρίς φυσικά οι 

εξοικονομηθέντες πόροι να οδεύσουν σε επενδυτικές δραστηριότητες. 

    Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξετασθεί και η υπεράκτια εταιρεία, αν δηλαδή η 

ύπαρξή της αποτελεί μέσο κλασικής φοροδιαφυγής (π.χ. υπερτιμολόγηση ή 

υποτιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών μέσω τριγωνικών συναλλαγών) ή υφίσταται 

ως νομική οντότητα υπηρετώντας πραγματικούς σκοπούς διεθνούς φορολογικού 

σχεδιασμού (π.χ. μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές).    

 

2. Οι υπεράκτιες εταιρίες και το ξέπλυμα χρήματος 

    Όσον αφορά τη χρησιμοποίηση υπεράκτιων εταιρειών στο ξέπλυμα χρήματος, 

σύμφωνα με την βιβλιογραφία διακρίνεται σε τρία στάδια:1  

    Σε ότι αφορά την πρώτη φάση, αυτή της «τοποθέτησης», ο ρόλος των εταιρειών 

offshore είναι περιορισμένος. Έχει καταγραφεί μια τεχνική, όπου κάποιος είναι 

ιδιοκτήτης μιας εταιρείας «βιτρίνας» με απόλυτα νόμιμο αντικείμενο (εστιατόριο, 

                                                 
1 Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για την πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος). Υπουργείο Οικονομικών, Σώμα Δίωξης 
Οικονομικού Εγκλήματος, Α.Π. 105004/17-7-2001 
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κατάστημα πώλησης ενδυμάτων κ.λ.π.) και καταθέτει στο λογαριασμό τα νόμιμα 

κέρδη μαζί με το παράνομο χρήμα. 

    Στη δεύτερη φάση του «στοιβάγματος», όπου σημασία έχει η μεγάλη 

κινητικότητα του χρήματος για να χαθεί ο σύνδεσμος του με την πηγή και τις ρίζες 

του, έχει καταγραφεί το εξής : εκεί που τα κεφάλαια έχουν κατατεθεί σε μικρά ποσά 

σε τραπεζικούς λογαριασμούς, που μεμονωμένα δεν κινούν ανησυχία λόγω χαμηλού 

μεγέθους, αλλά συνολικά θα αποτελούσαν αντικείμενο αναφοράς από τις Τράπεζες, 

βρίσκει τη θέση της η υπεράκτια εταιρεία, οι μετοχές της οποίας αγοράζονται με τα 

χρήματα αυτά, και η οποία με τη σειρά της αναλώνεται σε επενδύσεις στο έδαφος που 

θέλει να εισάγει το ανακυκλωμένο χρήμα. Στη συνέχεια πωλεί και πάλι σε άλλο 

αγοραστή, αγοράζει εκ νέου και έτσι η οσμή του χρήματος χάνεται. 

    Στην τελευταία φάση, όπου το βρώμικο χρήμα μεταλλάσσεται σε «καθαρό» και 

επιχρίεται με τη σκόνη της νομιμότητας, οι υπεράκτιες εταιρείες χρησιμεύουν για να 

προσδώσουν στο βρώμικο χρήμα την ταυτότητα προϊόντος ή κέρδους από μία καθ' 

όλα νόμιμη συναλλαγή, όπως η πώληση ακινήτου ιδιοκτησίας της offshore. 

    Σχηματικά, οι πιο πάνω περιγραφόμενες δραστηριότητες υλοποιούνται με τις 

παρακάτω δραστηριότητες: 

2.1 Εταιρείες «φαντάσματα» 

    Οι εταιρείες αυτές επιτελούν τον αποκλειστικό σκοπό της απορρόφησης των 

κεφαλαίων και του «αποσυσχετισμού» κεφαλαίων και προέλευσης τους. Η ίδρυσή 

τους εξαντλείται σε οροθέτηση εικονικών ρόλων και στην εγκαθίδρυση ενός τοπικού 

εντεταλμένου, που λειτουργεί ως διευθυντής και εκπρόσωπος. 

2.2 Εταιρείες «βιτρίνες» 

    Ο τύπος των εταιρειών αυτών είναι πιο σύνθετος αφού επιδίδονται και σε νόμιμες 

ενέργειες προκειμένου να καλύψουν τις παράνομες. Οι δράστες που προσπαθούν να 

ξεπλύνουν χρήμα, έχουν συνήθως περισσότερες από μία τέτοιες εταιρείες και 

μεταφέρουν το βρώμικο χρήμα από τη μία στην άλλη. 
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2.3 Συναλλαγές στο Χρηματιστήριο 

    Στις συναλλαγές στο Χρηματιστήριο, για να νομιμοποιήσουν έσοδα από 

εγκληματικές ή παράνομες δραστηριότητες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν φυσικά 

πρόσωπα, Off shore εταιρίες, νομικά πρόσωπα 

    Τα χρηματιστηριακά προϊόντα που προσελκύουν αυτούς που επιθυμούν να 

διοχετεύσουν παράνομους προσόδους, είναι τα εξής : 

1.   Αγορά μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α. 

2.   Αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων 

3.   Τοποθετήσεις σε repos 

4.   Αγορά ομολόγων 

5.   Συμμετοχή σε δημόσιες εγγραφές εταιρειών που πρόκειται να εισαγάγουν τις 

μετοχές τους στο Χ.Α.Α. 

6.   Αγορά χρηματιστηριακών παράγωγων προϊόντων. 

    Οι διαδικασίες για τις παραπάνω συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω 

χρηματιστηριακών εταιρειών, εταιρειών επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.), καθώς 

και από εταιρείες λήψης και διαβίβασης εντολών (Ε.Λ.Δ.Ε.). Έχει παρατηρηθεί ότι η 

έρευνα για ξέπλυμα χρήματος, δυσχεραίνεται όταν ο επενδυτής και πελάτης της 

χρηματιστηριακής εταιρείας είναι υπεράκτια εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο - κάτοικος 

εξωτερικού και για λογαριασμό του ενεργεί θεσμικός επενδυτής. Στις περιπτώσεις 

αυτές η χρηματιστηριακή εταιρεία δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει το «προφίλ» 

του τελικού επενδυτή. 

    Χαρακτηριστικό γνώρισμα συμπεριφοράς ύποπτης για «ξέπλυμα χρήματος» είναι 

το «βραχύβιο» της συναλλαγής, δηλαδή δεν πραγματοποιούνται συναλλαγές 

σημαντικών ποσών για επένδυση, αλλά απλώς για τη νομιμοποίηση, η οποία 

συντελείται με την πώληση των μετοχών, ακόμη και αν με την πώληση αυτή 
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προκύπτουν ζημιές, καθόσον αυτό που ενδιαφέρει αυτούς που «ξεπλένουν βρώμικα 

χρήματα» δεν είναι τα χρηματιστηριακά οφέλη αλλά ο «εξαγνισμός» και η 

επανένταξη τους στους υγιείς οικονομικούς κύκλους. 

 

3.  Οι χώρες - υπεράκτια κέντρα και οι λόγοι δημιουργίας τους 

         Το βασικό αίτιο δημιουργίας των υπεράκτιων κέντρων ή δικαιοδοσιών 

(jurisdictions) ήταν η ανάγκη οικονομικής επιβίωσης και γρήγορης οικονομικής 

ανάπτυξης των συγκεκριμένων κρατών. Τα κράτη αυτά είναι συνήθως μικρού 

μεγέθους, χωρίς σημαντικούς οικονομικούς και φυσικούς πόρους, με ελάχιστες 

δυνατότητες οικονομικής αυτοτέλειας και συνήθως βρίσκονται κοντά σε ένα 

σημαντικό οικονομικό κέντρο.1 Έτσι, οι ειδικές οικονομικές και άλλες διευκολύνσεις 

σε αλλοδαπές επιχειρήσεις, ήταν η μοναδική διέξοδος για προσέλκυση ξένων 

κεφαλαίων.  

    Ιστορικά, οι υπεράκτιες εταιρίες εμφανίστηκαν αρχικά σε μικρά κράτη, όπως τα 

νησιά της Καραϊβικής, των οποίων η δυναμική οικονομική ανάπτυξη κατέστη 

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

συγκυριών. Τα κράτη αυτά επέλεξαν ήδη από τη δεκαετία του 1960, σοφά όπως 

αποδείχτηκε, να υποκαταστήσουν την έλλειψη ακόμη και βασικών υποδομών τους με 

νομοθετικές ρυθμίσεις και κανονιστικά πλαίσια, τα οποία παρείχαν επιχειρηματικές 

«διευκολύνσεις» και δημιουργούσαν ευνοϊκό περιβάλλον για την άσκηση 

οικονομικών δραστηριοτήτων. 

    Έτσι, τα κράτη αυτά κατόρθωσαν να προσελκύουν όλο και περισσότερους 

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

τυπική έστω- εγκατάσταση των δραστηριοτήτων τους. 

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

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

επενδεδυμένα σε εξωχώρια οικονομικά κέντρα, ποσό μεγαλύτερο από το Ακαθάριστο 

Εθνικό Προϊόν όλων των χωρών, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
                                                 
1 The offshore solution. Terry L. Neal, U.S.A. 2001 
2 “Offshore Corporations - A Brief Introduction” Harvard Business Review 9-799-119. 
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    Κατά την άποψή μας, οι χώρες – υπεράκτια κέντρα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. 

    Μία κατηγορία είναι αυτή των ελάχιστα ανεπτυγμένων κρατών όπου οι 

παρασχεθείσες διευκολύνσεις στόχευαν αποκλειστικά και μόνο στις κάποιες θέσεις 

εργασίας που θα δημιουργούταν και στα ελάχιστα φορολογικά έσοδα που θα 

εισπραττόταν, επειδή στην πραγματικότητα οι χώρες αυτές δεν είχαν υποδομές, 

εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και σταθερό πολιτικό περιβάλλον.      

    Η άλλη κατηγορία είναι αυτή κάποιων μικρών χωρών, με σημαντική όμως 

οικονομική ανάπτυξη και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό κυρίως στον τομέα των 

υπηρεσιών (σύμβουλοι επιχειρήσεων, δικηγόροι κ.λ.π.). Κλασικό είναι το παράδειγμα 

της Κύπρου όπου μετά την Τουρκική εισβολή του 1974, υπήρξε μία μεγάλη 

καταστροφή και στους τρεις τομείς της οικονομίας. Η ιστορική συγκυρία της εποχής 

«ευνόησε» τη μεγαλόνησο με την ανάγκη μεταφοράς των τραπεζικών κέντρων από 

τη Μέση Ανατολή και κυρίως από τον Λίβανο, λόγω των μακροχρόνιων πολεμικών 

επιχειρήσεων που διεξήγοντο στην περιοχή. Σταδιακά αναπτύχθηκε ο θεσμός των 

υπεράκτιων εταιρειών (Κυπριακός Νόμος 37/75) με ιδιαίτερα μειωμένους 

φορολογικούς συντελεστές, για επιχειρήσεις με διοικητική έδρα την Κύπρο και 

δραστηριότητες αποκλειστικά εκτός του νησιού. Επί πλέον άρχισε να επιστρέφει ένα 

σημαντικό μέρος του ανθρώπινου κεφαλαίου που λόγω του πολέμου αναγκάστηκε να 

εκπατριστεί, πλην όμως ένα σημαντικό κομμάτι αυτού είχε κατορθώσει να αποκτήσει 

εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στις επιχειρήσεις στις χώρες υποδοχής και κυρίως στη 

Μεγάλη Βρετανία και την Ελλάδα. 

    Μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού, οι ρυθμοί εγκατάστασης υπεράκτιων 

εταιρειών ρωσικών και άλλων ανατολικοευρωπαϊκών συμφερόντων στη Κύπρο ήταν 

εντυπωσιακοί. Τουλάχιστον το 60% των νέων εταιρειών που εγκαθίστανται τα 

τελευταία χρόνια στο νησί προέρχονται από χώρες που «ανακαλύπτουν» τον 

καπιταλισμό.1 

    Για να γίνει κατανοητή η συνεισφορά των υπεράκτιων εταιρειών στην Κύπρο θα 

πρέπει να αναφέρουμε ότι το 1995 οι υπεράκτιες εταιρείες προσέφεραν 161 

εκατομμύρια λίρες, ποσό που αντιπροσωπεύει το 15,5% του συνόλου άδηλων πόρων 

του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Το 2001 το εισόδημα της Κύπρου σε ξένο 
                                                 
1 Συνέντευξη του πρώην προέδρου της Κύπρου κ. Γ. Βασιλείου στον Κώστα Τσαούση του Ρ.Ι.Κ. 
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συνάλλαγμα από την λειτουργία των εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων και 

ναυτιλιακών δραστηριοτήτων ανήλθε σε 500 εκατ. δολάρια και αποτελούσε το 5% 

του Α.Ε.Π. Από το ποσό αυτό ποσοστό 29% προήλθε από εταιρείες στον τομέα της 

διαχείρισης πλοίων.1 Πέραν τούτου, χωρίς τις υπεράκτιες εταιρείες ορισμένοι 

επαγγελματικοί κλάδοι, όπως δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί και σύμβουλοι 

επιχειρήσεων, θα αντιμετώπιζαν εντονότατο πρόβλημα απασχόλησης, με μοναδική 

εναλλακτική δυνατότητα τον παραδοσιακό δρόμο της μετανάστευσης. 

    Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές της Κύπρου2, ενισχύσεις που ξεπερνούν 

ετήσια τα 100 εκατομμύρια κυπριακές λίρες, παραχωρούνται κάθε χρόνο από το 

κράτος, προς τις επιχειρήσεις διεθνών δραστηριοτήτων, γνωστές ως υπεράκτιες. 

Πρόκειται για δημόσιες ενισχύσεις που χορηγούνται με έμμεσο τρόπο, όπως είναι η 

μορφή της φοροαπαλλαγής. 

    Η μορφή αυτών των ενισχύσεων επισημαίνεται σε στατιστική έκθεση του 

Γραφείου Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων και η οποία αφορά την περίοδο 2001-2002. 

    Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο της έκθεσης υπογραμμίζεται ότι κατά το 2001 οι 

ενισχύσεις υπολογίσθηκαν σε £123,4 εκατ. και για το 2002 £133,2 εκατ. 

Επισημαίνεται όμως ότι αυτές έχουν υπολογισθεί με βάση το θεωρητικό σενάριο της 

συνολικής απώλειας δημόσιων πόρων σε περίπτωση που όλες οι υπεράκτιες 

επιχειρήσεις κατέβαλλαν στη Δημοκρατία τους κανονικούς φορολογικούς 

συντελεστές και όλους τους δασμούς για τα έτη 2001 και 2002. 

    Ως πρώτο υπεράκτιο κέντρο αναπτύχθηκαν οι Μπαχάμες οι οποίες καθιέρωσαν ένα 

φορολογικό σύστημα δύο επιπέδων. Υπήρχε ένα σύνολο νόμων για τους πολίτες της 

χώρας και ένα άλλο για τους αλλοδαπούς. 

    Η ανταπόκριση στα φορολογικά αυτά μέτρα ήταν άμεση από Αμερικανούς και 

Καναδούς, οι οποίοι εκτός από την ευκαιρία που είχαν να προστατεύσουν τα 

περιουσιακά τους στοιχεία από τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, 

ανακάλυψαν και ένα όμορφο τόπο διακοπών, τα νησιά της Καραϊβικής.  

                                                 
1 Συνέντευξη του γ.γ. του υπουργείου Εμπορίου της Κύπρου κ. Γεώργιου Νεοφύτου 
2 Εφημερίδα «Φιλελεύθερος Κύπρου» της 10/11/2003 
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    Επειδή όμως η επιτυχία είναι ισχυρό κίνητρο ζηλοτυπίας, νέα υπεράκτια κέντρα 

εμφανίστηκαν κοντά στις Η.Π.Α. και στον Καναδά όπως η Αντίγκουα, το Μπελίζ, οι 

Βερμούδες, τα Βρετανικά νησιά της Παρθένου, οι νήσοι Cayman, τα Turks και 

Caicos, η Γρενάδα, η Αγία Λουκία κ.α. 

    Ειδικά όσον αφορά τα νησιά Cayman, το Τζορτζτάουν, η πρωτεύουσα των νησιών, 

είναι σήμερα μετά από τη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Τόκιο και το Χονγκ Κονγκ η 

μεγαλύτερη διεθνώς τραπεζική αγορά.1 Με περισσότερες από 600 τράπεζες και 

εξήντα χιλιάδες offshore εταιρίες, αυτά τα νησιά της δυτικής Καραϊβικής συνθέτουν 

ένα φορολογικό παράδεισο με κεφάλαια που αγγίζουν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια 

και αυξάνονται με ρυθμό 120 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανά έτος. Τα μεγαλύτερα 

σκάνδαλα στην ιστορία της παγκοσμιοποίησης έλκουν από εκεί την καταγωγή τους.     

Ξεχωρίζει η χρεοκοπία της τράπεζας BBCI, της Enron και της Parmalat, ενώ από τη 

Τζορτζτάουν αποδεσμεύτηκαν και 140 εκατομμύρια δολάρια του καθεστώτος Σαντάμ 

για να μεταφερθούν στην τράπεζα της Νέας Υόρκης. 

    Πώς όμως είναι κτισμένος ο φορολογικός παράδεισος των νησιών Cayman; Δεν 

υπάρχουν τέλη και φόροι παρά μόνο για τις αφίξεις επισκεπτών. Δεν υπάρχει φόρος 

εισοδήματος, φόροι κληρονομίας ή κερδών για τις υπεράκτιες εταιρίες. Υπάρχει 

μάλιστα κυβερνητική δέσμευση προς αυτές ότι δεν θα τους επιβληθεί κανενός είδος 

φόρος για διάστημα τουλάχιστον τριάντα ετών. Συνήθως παρέχεται μια εικοσαετής 

εγγύηση που ανανεώνεται για δέκα χρόνια λίγο πριν τη λήξη της.     

    Ορμητήριο πολλών ξένων θεσμικών επενδυτών της Σοφοκλέους, τα νησιά Cayman 

κατέχουν τη δεύτερη θέση μετά τις ΗΠΑ στις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

δραστηριοποιούνται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με ποσοστό 5,082%. Στα νησιά 

βρίσκονται χαρτοφυλάκια τουλάχιστον 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από ελληνικές 

μετοχές ενώ εταιρείες όπως η Hellenic Casinos Company, βασικός μέτοχος της Hyatt, 

εδρεύουν και κρατούν το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων τους στα νησιά Cayman. 

Όπως αναφέρει ο ελληνικής καταγωγής εκπρόσωπος της τοπικής κυβέρνησης για 

ειδικά θέματα κ. Θεόδωρος Μπραβάκης, το ελληνικό ενδιαφέρον στα νησιά Cayman 

εντοπίζεται στους πλοιοκτήτες από την Ελλάδα που επιλέγουν τα νησιά λόγω 

έλλειψης φόρων.  

                                                 
1 Άρθρο της Μαρίας Λίλα στο περιοδικό Έψιλον της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» Κυριακή 10/4/2005  
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    Στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύο χώρες λειτουργούν ως «φορολογικοί 

παράδεισοι». Πρόκειται για το παραδοσιακά φιλόξενο δουκάτο του Λουξεμβούργου 

και για την Ιρλανδία που επεδίωξε να μπει δυναμικά στο παιχνίδι την τελευταία 

δεκαετία. Στο Λουξεμβούργο, που φιλοξενεί τις περισσότερες σε όλο τον κόσμο 

εταιρείες συμμετοχών (holding companies), η φορολογία είναι 0,2% επί των κερδών. 

Αυτές οι εταιρείες συμμετοχών δεν ασκούν καμία δραστηριότητα μέσα στα όρια του 

Λουξεμβούργου, απλώς αποτελούν θεματοφύλακες συμμετοχών που έχουν οι βασικοί 

τους μέτοχοι ανά τον κόσμο.  

    Στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούν με ιδιαίτερο φορολογικό 

καθεστώς και αρκετές περιοχές χωρών - μελών της Ένωσης, με χαρακτηριστικότερο 

το παράδειγμα της πορτογαλικής Μαδέιρα. Όσον αφορά τα παραδοσιακά καταφύγια 

φοροαποφυγής, όπως είναι τα νησιά του «καναλιού» της Μάγχης, προσφέρουν αντί 

φορολογίας «αντίτιμο εγκατάστασης» 300 λιρών τον χρόνο. Σημειώνεται ότι περιοχές 

όπως  η Μαδέιρα ή η ελεύθερη εμπορική ζώνη του Δουβλίνου  θα μπορούν να 

διατηρούν το ευνοϊκό καθεστώς τους ως το 2011. 

    Εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στο γεωγραφικό χώρο της Ευρώπης 

βρίσκεται το Λιχτενστάϊν που επονομάζεται και «χρηματοκιβώτιο του πλανήτη». 

Αξίζει να αναφερθεί ότι στα 157 τετρ. χλμ. της έκτασής του, φιλοξενεί 28.000 

υπηκόους και 100.000 εταιρίες.   

    Το Γιβραλτάρ επίσης αποτελεί μια ιδιάζουσα παράκτια αγορά που εξισορροπεί τα 

πλεονεκτήματα μιας ανεπτυγμένης off-shore αποικίας της Αγγλίας με αυτά της 

ώριμης Ευρωζώνης στην οποία έμμεσα ανήκει. Αποτελώντας τμήμα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, αξιοποιεί τις νομοθετικές της ρυθμίσεις σε θέματα ηλεκτρονικού επιχειρείν 

που επιτρέπουν στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις να απολαμβάνουν ελευθερία στην 

παροχή υπηρεσιών, ελευθερία στην εγκατάσταση των επιχειρήσεων και εξαίρεση από 

ευθύνη σε ενδιάμεσους παροχείς ψηφιακών υπηρεσιών. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 

Γιβραλτάρ απολαμβάνει εντός της Ευρωζώνης ιδιαίτερα πλεονεκτήματα αφενός 

εκμεταλλευόμενο την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αμοιβαία αποδοχή των 

επιμέρους εθνικών νομοθετικών πλαισίων, αφετέρου τη συμφωνία εξαίρεσής του από 

τον επιβαλλόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας εντός της ΕΕ.  
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    Το μεγαλύτερο οικονομικό κέντρο στην Λατινική Αμερική είναι ο Παναμάς. Στην 

χώρα δραστηριοποιούνται 140 υπεράκτιες τράπεζες. Είναι σημαντικό να αναφερθεί 

ότι σύμφωνα με τον τοπικό νόμο 32/1927, τα χρήματα που προέρχονται από 

φοροδιαφυγή που πραγματοποιήθηκε σε άλλη χώρα δεν αποτελούν προϊόντα 

εγκλήματος και κατά συνέπεια δεν διώκεται ο κάτοχός τους. Επί πλέον η Δημοκρατία 

του Παναμά δεν έχει συνάψει καμία φορολογική συνθήκη με οποιοδήποτε κράτος με 

συνέπεια να μην αποδέχεται αιτήματα άλλων χωρών για διερεύνηση κεφαλαίων που 

προέρχονται από φοροδιαφυγή.1 Η φορολογία στη Δημοκρατία του Παναμά 

βασίζεται στην αρχή της πηγής εισοδήματος με συνέπεια να μην φορολογεί 

εισοδήματα τα οποία προέρχονται από πηγές εκτός χώρας και κατά συνέπεια οι 

υπεράκτιες εταιρίες να μένουν αφορολόγητες. Η μοναδική φορολογική υποχρέωση 

είναι ένα πάγιο ποσό ετήσιου κυβερνητικού φόρου ύψους 250 US$.  

    Αμέσως πιο κάτω παραθέτουμε συνοπτικό πίνακα με τους ανά τον κόσμο 

γνωστότερους «φορολογικούς παραδείσους» και τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε μίας 

δικαιοδοσίας: 

 

ΧΩΡΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΛΩΣΣΑ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
ΤΙΚΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ 
ΑΠΟΡΡΗΤΟ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ
ΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

Ανδόρα Μεταξύ 
Γαλλίας και 
Ισπανίας 

Αστικό δίκαιο 
βασισμένο στο 
ρωμαϊκό και 
καταλανικό δί-
καιο 

Καταλανική, 
ισπανική, 
γαλλική 

Κανένας Απόλυτη 
μυστικότητα σε 
κωδικοποιημέν
ους 
λογαριασμούς 

Καμία 

Μπαχάμες  
Καραϊβική,  

Αγγλικό δίκαιο Αγγλική  
Πλήρης 
ελευθερία  

Διαθέσιμα 
στοιχεία  Καμία  

Μπαρμπέιντος  Ανατολική 
Καραϊβική  

Αγγλικός νόμος Αγγλική  Φιλελεύθεροι- 
εξαιρούνται οι 
υπεράκτιες 
εταιρείες 

Μερικώς  Με Καναδά, 
Νορβηγία, 
Ελβετία, Αγ-
γλία και Η ΠΑ 

Βερμούδες  Μέση 
Ατλαντικού  

Αγγλικός νόμος Αγγλική  Κανένας για τις
διεθνείς 
υπεράκτιες 
δραστηριότητες

Ναι, εκτός από 
τις περιπτώσεις 
υπονοιών για 
εγκληματικές 
πράξεις  

Με ΗΠΑ  

Παρθένοι 
Νήσοι  

Καραϊβική,  Αγγλικό δίκαιο Αγγλική  Κανένας  Μερικώς  Με Ιαπωνία, 
Ελβετία, 
Αγγλία 
(αφορούν μόνο 
τις 
εγκατεστημένε
ς εταιρείες)  

                                                 
1 OMALTD S.A., El Cangrejo, Panama City, Republic of Panama (πληροφορίες μέσω διαδικτύου) 
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ΧΩΡΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΛΩΣΣΑ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
ΤΙΚΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ 
ΑΠΟΡΡΗΤΟ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ
ΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

Νησιά Καϋμάν Καραϊβική  Αγγλικό δίκαιο Αγγλική  Κανένας Ναι  Καμία  

Νησιά Κουκ  
Νότιος 
Ειρηνικός Αγγλικό δίκαιο Αγγλική  Κανένας  Ναι  Καμία  

Κύπρος 
Βορειοανατολικ
ή Μεσόγειο  Αγγλικό δίκαιο 

Ελληνική, 
αγγλική  Κανένας  Ναι  Με 24 χώρες  

Γιβραλτάρ  Στο νοτιότερο 
σημείο της 
Ιβηρικής 
Χερσονήσου  

Αγγλικό δίκαιο Αγγλική, 
Ισπανική  

Κανένας Μερικώς  Καμία  

Guernsey  Αγγλικό κανάλι 
20 μίλια από τις 
γαλλικές ακτές  

Βασίζεται στο 
παλαιό γαλλικό 
και νορμανδικό 
νόμο και το 
σύγχρονο 
αγγλικό δίκαιο  

Αγγλική και 
τοπική 
νορμανδική 
διάλεκτος  

Κανένας  Ναι  Με Τζέρσι και 
Ηνωμένο 
Βασίλειο  

Χονγκ Κονγκ  Στα νότια 
παράλια της 
Λαϊκής 
Δημοκρατίας 
της Κίνας 

Αγγλικό δίκαιο Αγγλική και 
κινέζικη  

Κανένας  Μερικώς  Καμία εκτός 
από μερικές 
αεροπορικές 
και 
ναυτιλιακές 
συμφωνίες με 
την Κίνα  

Ιρλανδία  Δυτικά της 
Βρετανίας  

Δικαιοδοσία 
βασιζόμενη στο 
αγγλικό δίκαιο  

Αγγλική και 
ιρλανδική  

Κανένας  Μερικώς  27 συμφωνίες 
με χώρες της 
EE και με 
Αυστραλία, 
Ιαπωνία και 
ΗΠΑ 

Isle of Man  Μικρό νησάκι 
ανάμεσα σε 
Ιρλανδία και 
Αγγλία  

Κρατικός νόμος 
και αγγλικό 
δίκαιο  

Αγγλική  Κανένας  Μερικώς  Με Αγγλία  

Τζαμάικα  Καραϊβική  Βασισμένο στο 
αγγλικό δίκαιο  

Αγγλική και 
τοπική 
νορμανδική 
διάλεκτος 

Έχει 
φιλελευθεροποι
ηθεί.  

Οι τράπεζες δε-
σμεύονται για 
το απόρρητο 
των υποθέσεων 
των πελατών 
τους 

Με Καναδά, 
Δανία, 
Γερμανία, 
Ισραήλ, 
Νορβηγία, 
Σουηδία, 
Αγγλία και 
ΗΠΑ  

Τζέρσι  Αγγλικό κανάλι 
14 μίλια από τις 
γαλλικές ακτές 

Βασισμένο 
στον παλαιό 
γαλλικό και 
νορμανδικό 
δίκαιο και στο 
αγγλικό δίκαιο  

Αγγλική και 
τοπική 
νορμανδική 
διάλεκτος 

Κανένας  Ναι, εκτός από 
τις περιπτώσεις 
που υπάρχουν 
υπόνοιες για 
εγκληματικές 
πράξεις  

Με Guernsey 
και Αγγλία  

Labuan  Νότια θάλασσα 
της Κίνας, 
δυτικά του 
Βόρνεο  

Βασισμένο στο 
αγγλικό δίκαιο  

Μπαχάσας, 
Μαλαισίας  

Κανένας  Περιορισμένο  Καμία  

Λιχτενστάϊν  Ευρώπη  Αστικός 
κώδικας 

Γερμανική  Ελευθερία  Ναι, με 
ελάχιστους 
περιορισμούς 

Με Αυστρία, 
Ελβετία  
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ΧΩΡΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΛΩΣΣΑ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
ΤΙΚΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ 
ΑΠΟΡΡΗΤΟ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ
ΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

Λουξεμβούργο Ευρώπη  Αστικός 
κώδικας 

Λουξεμβούργου
, γαλλική, 
γερμανική, αγ-
γλική  

Κανένας  Απόλυτη 
εμπιστευτι-
κότητα, εκτός 
από 
περιπτώσεις 
ύποπτες για 
εγκληματική 
δράση  

Με 26 χώρες, 
μεταξύ των 
οποίων Γαλ-
λία, Γερμανία, 
Ιαπωνία, 
Αγγλία, ΗΠΑ  

Μαδέρα  Ατλαντικός 
Ωκεανός  

Πορτογαλικό 
αστικό και 
εμπορικό 
Δίκαιο  

Πορτογαλική, 
αγγλική  

Κανένας  Απόλυτη 
εμπιστευτι-
κότητα, εκτός 
από τις 
περιπτώσεις 
ύποπτες για 
εγκληματική 
δράση  

Αυστρία, 
Βέλγιο, 
Βραζιλία, 
Δανία, Φιν-
λανδία, 
Γαλλία, Γερ-
μανία, Ιταλία, 
Νορβηγία, 
Ισπανία, Ελ-
βετία, Αγγλία  

Μάλτα  Κεντρική 
Μεσόγειος  

Αστικό δίκαιο  Μάλτας, 
αγγλική, ιτα-
λική  

Κανένας για 
διεθνείς 
εμπορικές και 
Holding 
εταιρείες 

Ναι  Με 26 χώρες 
συμπεριλαμβα
νομένων των 
περισσοτέρων 
ευρωπαϊκών 
και των 
Καναδά, 
Κίνας, Ινδίας, 
Αυστραλίας  

Μαυρίκιος  Δυτικός Ινδικός 
Ωκεανός  

Γαλλικός 
Ναπολεόντειος 
Κώδικας και 
αγγλικό δίκαιο  

Αγγλική, 
γαλλική  

Κανένας  Ναι, εκτός από 
τις περιπτώσεις 
ύποπτες για 
εγκληματική 
δράση  

Με 25 χώρες 
(Γαλλία, 
Γερμανία, Αγ-
γλία, Κίνα, 
Ινδία κ.ά.)  

Μονακό  Στη 
Νοτιοανατολική 
Μεσόγειο,  

Βασισμένο 
στον γαλλικό 
αστικό νόμο  

Γαλλική, 
ιταλική, αγ-
γλική, 
γερμανική  

Πολύ 
περιορισμένοι  

Περιορισμένο  Καμία  

Ολλανδικές 
Αντίλλες Καραϊβική,  

Βασισμένο 
στον ολλανδικό 
αστικό νόμο  

Ολλανδική, 
αγγλική, 
ισπανική  

Ναι, 
εξαιρούνται οι 
offshore  

Δεν υπάρχει 
ειδικός νόμος 
περί τραπεζικού 
απορρήτου  

Με Ολλανδία, 
Νορβηγία και 
ΗΠΑ  

Nevis  Ανατολική 
Καραϊβική  

Αγγλικό δίκαιο Αγγλική  Ναι, αλλά όχι 
ισχυροί  

Ολικό  Με Ην. 
Βασίλειο  

Niue  
Νότιος 
Ειρηνικός Αγγλικό δίκαιο 

Αγγλική και 
τοπική  Κανένας  Ναι  Καμία  

Παναμάς Κεντρική 
Αμερική  

Αστικός νόμος Ισπανική και 
αγγλική  

Κανένας  Απόλυτη 
εμπιστευτικότη
τα πλην 
περιπτώσεων 
ύποπτων 
εγκληματικών 
πράξεων  

Καμία  

Σαμόα  Νοτιοανατολικό
ς Ειρηνικός  

Αγγλικό δίκαιο 
και το-πικές 
ρυθμίσεις  

Τοπική 
διάλεκτος και 
αγγλική  

Κανένας Ναι  Καμία  

Turks & 
Caikos Islands  

Καραϊβική  Αγγλικό δίκαιο 
και τοπικές 
ρυθμίσεις  

Αγγλική  Κανένας  Απόλυτη 
εμπιστευτι-
κότητα πλην 

Καμία  
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ΧΩΡΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΛΩΣΣΑ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
ΤΙΚΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ 
ΑΠΟΡΡΗΤΟ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ
ΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

περιπτώσεων 
ύποπτων 
εγκληματικών 
πράξεων  

Vanuatu  Νοτιοανατολικό
ς Ειρηνικός  

Αγγλικό δίκαιο 
και το-πικές 
ρυθμίσεις 

Αγγλική και 
γαλλική  

Κανένας  Ναι  Καμία  

Δυτική Σαμόα  Νοτιοανατολικό
ς Ειρηνικός  

Αγγλικό δίκαιο 
και το-πικές 
ρυθμίσεις  

Τοπική και 
αγγλική  

Κανένας  Ναι  Καμία  

   

    Αξίζει όμως να δούμε αναλυτικότερα τα τέσσερα κατά τη γνώμη μας 

σπουδαιότερα υπεράκτια κέντρα και τις ειδικές φορολογικές συνθήκες που 

υφίστανται σε αυτά. 

    Τα Βρετανικά νησιά της Παρθένου (British Virgin Islands BVI) είναι ένα μικρό 

σύμπλεγμα νησιών στη θάλασσα της Καραϊβικής, εξήντα μίλια ανατολικά του Puerto 

Rico. 

    Οι Διεθνείς Εμπορικές Επιχειρήσεις (International Business Company’s IBC’s) που 

δραστηριοποιούνται στα Βρετανικά νησιά της Παρθένου, είναι επιχειρήσεις που 

υφίστανται με βάση πράξη του 1984. Οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων αυτών 

πρέπει να πραγματοποιούνται εκτός των νησιών και δεν πρέπει να εμπλέκονται σε 

αυτές μόνιμοι κάτοικοι της χώρας. 

    Οι υπεράκτιες εταιρίες δεν μπορούν να κατέχουν ακίνητη περιουσία στα νησιά, 

παρά μόνο να νοικιάζουν ένα γραφείο, δεν μπορούν να ασχοληθούν με τραπεζικές 

εργασίες (παρά μόνο με ειδική άδεια), με ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 

εργασίες, διαχείριση κεφαλαίων, συλλογικά επενδυτικά σχήματα και διαχείριση 

εμπιστευμάτων. Επί πλέον δεν μπορούν να διαθέσουν τις μετοχές τους στο κοινό. 

    Τα νησιά έχουν το προνόμιο της αυτοδιοίκησης, ενώ ταυτόχρονα είναι Βρετανική 

υπεράκτια περιοχή. Το νομικό σύστημα βασίζεται στο Βρετανικό δίκαιο. Οι 

υπεράκτιες δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε ένα περιβάλλον χωρίς φορολογία.    

    Έχουν υπογραφεί συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας με την Ιαπωνία και την 

Ελβετία, αλλά αυτές δεν έχουν εφαρμογή σε υπεράκτιες δραστηριότητες. 
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    Οι υπεράκτιες εταιρίες πληρώνουν ένα ετήσιο δικαίωμα λειτουργίας το οποίο 

κυμαίνεται αναλόγως του κεφαλαίου, από US$350 έως US$420.  

    Το isle of man, βρίσκεται στο κέντρο των Βρετανικών νήσων, είναι μία 

αυτοδιοικούμενη εξαρτούμενη από το στέμμα περιοχή, η οποία δεν είναι μέρος του 

Ηνωμένου Βασιλείου. 

    Οι εταιρίες διεθνών δραστηριοτήτων λειτουργούν με τη μορφή της εταιρείας 

περιορισμένης ευθύνης και δεν τις επιτρέπετε: 

• Να ασκούν εμπορία στο νησί 

• Να πραγματοποιούν τραπεζικές ή ασφαλιστικές εργασίες 

• Να πραγματοποιούν επενδυτικά σχέδια, εκτός της επένδυσης των ιδίων τους 

κεφαλαίων 

• Να αντλούν κεφάλαια μέσω δημόσιας εγγραφής ή να διαθέτουν μετοχές ή εταιρικά 

μερίδια στο κοινό 

    Η φορολογία για τις τοπικές επιχειρήσεις (residents) ανέρχεται σε ποσοστό 10% 

επί των κερδών. Οι επιχειρήσεις με υπεράκτιες δραστηριότητες (Limited Exempt 

Companies) δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, αλλά καταβάλουν ένα σταθερό 

ετήσιο δικαίωμα στην Κυβέρνηση (£450). Φυσικά οι τελευταίες δεν θεωρούνται 

κάτοικοι (residents) και δεν δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στο νησί. 

    Σύμβαση αποφυγής διπλής έχει υπογραφεί μόνο με το Ηνωμένο Βασίλειο.   

    Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να διατηρούν οικονομικά αρχεία τα οποία να 

απεικονίζουν την οικονομική τους κατάσταση. 

    Τα Cayman Islands αποτελούν ένα γκρουπ από τρία νησιά στην Καραϊβική. Το 

κεντρικό νησί, το Grand Cayman, βρίσκεται περίπου 1.150 χιλιόμετρα νότια της 

Florida. Τα νησιά είναι Βρετανική αποικία και για το λόγο αυτό το κοινοβούλιο του 

Ηνωμένου Βασιλείου διατηρεί το δικαίωμα να νομοθετεί. 

    Το δίκαιο των εταιριών βασίζεται στην πράξη για τις Βρετανικές εταιρίες του 1948 

και υφίσταται ως νομοθεσία των νησιών από το 1960. 
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    Οι υπεράκτιες εταιρίες στα Cayman Islands δεν μπορούν να δραστηριοποιούνται 

στην ενδοχώρα, να κατέχουν ακίνητη περιουσία, να ασχολούνται με τραπεζικές και 

ασφαλιστικές εργασίες και αμοιβαία κεφάλαια χωρίς ειδική άδεια. Επί πλέον δεν 

μπορούν να αντλούν δημόσια κεφάλαια. 

    Τα Cayman Islands δεν έχουν υπογράψει καμία σύμβαση αποφυγής διπλής 

φορολογίας. 

    Δεν υπάρχει φορολογία επί των κερδών για τις υπεράκτιες εταιρίες, αλλά αυτές 

καταβάλλουν ετήσια δικαιώματα τα οποία κυμαίνονται, αναλόγως με το μετοχικό 

κεφάλαιο, από US$575 έως US$1.000. Οι εταιρίες αυτές δεν υποχρεούνται να τηρούν 

λογιστικά βιβλία. 

    Η Δημοκρατία του Παναμά, βρίσκεται ανάμεσα στην Costa Rica και στην 

Colombia, στον ισθμό που ενώνει την Βόρεια με την Νότια Αμερική. Στην πλευρά 

του ισθμού από τη μεριά της Καραϊβικής, βρίσκεται η ελεύθερη ζώνη του Παναμά η 

οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο μετά το Hong Kong. Στην ζώνη αυτή 

εμπορεύματα που εισάγονται και επανεξάγονται σε άλλες χώρες, εξαιρούνται από 

κάθε φόρο εισαγωγής ή εξαγωγής, τα δε κέρδη από αυτές τις δραστηριότητες 

φορολογούνται με ειδικούς μειωμένους συντελεστές. 

    Εταιρείες διεθνούς εμπορίου και επενδύσεων, δραστηριοποιούνται με τη μορφή 

της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και οριοθετούνται με τον καταστατικό νόμο για 

τις εταιρίες με αριθμό 32 του 1927. 

    Οι εταιρείες αυτές δεν μπορούν να δραστηριοποιούνται σε τραπεζικές εργασίες, σε 

διοίκηση εμπιστευμάτων, σε ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες, σε 

διοίκηση κεφαλαίων, σε επενδυτικά κεφάλαια, σε συνεταιριστικά επενδυτικά 

σχήματα ή σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σε συνεργασία με τραπεζικά, 

οικονομικά, πιστωτικά ή ασφαλιστικά ιδρύματα. 

    Δεν υφίσταται εταιρικός φόρος σε εισοδήματα που δεν προέρχονται από πηγή 

εντός του Παναμά. Υφίσταται μόνο ένας ετήσιος σταθερός φόρος ύψους US$250. 

Επίσης δεν υφίστανται συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας. Τέλος για τα 
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εισοδήματα που προέρχονται εκτός χώρας, δεν απαιτείται η τήρηση οικονομικών 

καταστάσεων. 

    Σύμφωνα με μια έρευνα για τις διεθνείς επιχειρήσεις που αναπτύσσουν 

δραστηριότητες σε παράκτια οικονομικά κέντρα από τους Walter H. και Dorothy B. 

Diamond1, υπάρχουν 30 βασικά χαρακτηριστικά των φορολογικών λιμανιών, 

σπουδαιότερα των οποίων είναι:   

• εγγυήσεις ενάντια στην απαλλοτρίωση, 

• προνομιακή αντιμετώπιση από την κυβέρνηση,   

• παραχωρήσεις επένδυσης,   

• χαμηλοί φόροι,   

• πολιτική σταθερότητα και   

• οικονομική σταθερότητα,   

• φορολογικές συνθήκες,   

• ελάχιστοι νομισματικοί περιορισμοί,   

• ελευθερία στην εισαγωγή των πρώτων υλών,   

• ελάχιστοι  κυβερνητικοί έλεγχοι,   

• μυστικότητα,   

• ελεύθερη εξαγωγή των κερδών,   

• καλές επικοινωνίες και μεταφορές   

• ασφάλεια των δικαιωμάτων ιδιοκτησιών, και   

• προώθηση από την κυβέρνηση.   

    Ο Walter Diamond θεωρείται ως ο «νονός» του υπεράκτιου κόσμου.2 Η υπεράκτια 

σταδιοδρομία του άρχισε όταν εργαζόμενος ως σύμβουλος σε διεθνείς τράπεζες 

συνειδητοποίησε πόσο λίγες πληροφορίες διέθεταν οι Αμερικάνοι επενδυτές για να 

αξιολογήσουν τις ξένες φορολογικές ευκαιρίες. Από το 1974 εργαζόμενος με τη 

σύζυγό του Dorothy έχει συμβάλει ενεργά στην απίστευτη αύξηση των φορολογικών 

λιμανιών του κόσμου και οι συγγραφές του καλύπτουν περισσότερες από εβδομήντα 

υπεράκτιες αρμοδιότητες. 

                                                 
1 Tax Havens of the World, Walter H. and Dorothy B. Diamond  εκδόσεις Matthew Bender Books 
 
2 The offshore solution. Terry L. Neal, U.S.A. 2001 



 35

    Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα υπεράκτια κέντρα είναι το αντιστάθμισμα στην 

υψηλή φορολογία. Για το λόγο αυτό αποτελούν απειλή στην συνολική αύξηση του 

χερσαίου φόρου, περικόπτοντας από τις κυβερνήσεις φορολογικά έσοδα. 

    Ως συνέπεια τα βιομηχανοποιημένα έθνη έχουν αναπτύξει μία συντονισμένη 

επίθεση τα τελευταία χρόνια ενάντια στα υπεράκτια κέντρα. Έτσι το 1998 ο ΟΟΣΑ 

συνέταξε μία έκθεση που τιτλοφορήθηκε «επιβλαβής φορολογικός ανταγωνισμός – 

ένα αναδυόμενο παγκόσμιο φαινόμενο», με την οποία σηματοδοτήθηκε η επίθεση 

ενάντια στα υπεράκτια κέντρα. Μέχρι τότε, τα κράτη με υψηλούς φορολογικούς 

συντελεστές, είχαν καταγγείλει ανεπίσημα τα υπεράκτια κέντρα ως φορείς 

ξεπλύματος χρήματος και φοροδιαφυγής. 

    Πατέρας της πρωτοβουλίας αυτής του ΟΟΣΑ ήταν ο επίτροπος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης Mario Monte, ο οποίος συνέβαλε στην ανάπτυξη ενός κώδικα δεοντολογίας 

στην επιχειρησιακή φορολογία. Στην πραγματικότητα οι χώρες με υψηλούς 

φορολογικούς συντελεστές, ψάχνοντας για «αποδιοπομπαίους τράγους», 

πραγματοποιούν μια ενορχηστρωμένη επίθεση ενάντια στα υπεράκτια κέντρα 

κατηγορώντας τα ως ενδιάμεσους φοροαποφυγής και ξεπλύματος βρώμικου 

χρήματος. 

    Τα υπεράκτια οικονομικά κέντρα χωρίστηκαν από τον ΟΟΣΑ σε τρεις ομάδες 

ανάλογα με τις νομικές τους υποδομές, τα επίπεδα της οικονομικής επίβλεψης και 

συνεργασίας και με τις δυνατότητές τους να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα χρήματος. 

    Στην πρώτη κατηγορία τοποθετήθηκαν πλούσια κράτη όπως το Hong – Kong, το 

Λουξεμβούργο, η Σιγκαπούρη και η Ελβετία. Στην κατηγορία αυτή 

συμπεριελήφθησαν επίσης το Δουβλίνο (Ιρλανδία), το isle of man και το Jersey, αν 

και θα έπρεπε να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για βελτίωση της ποιότητας της 

επίβλεψης και συνεργασίας. 

    Στη δεύτερη ομάδα τοποθετήθηκαν δικαιοδοσίες με σεβασμό στις απαιτήσεις του 

οργανισμού που ασκούσαν ικανή επίβλεψη στις υπεράκτιες επιχειρήσεις. Αυτές οι 

χώρες είναι η Ανδόρα, το Μπαχρέιν, τα Barbados, οι Βερμούδες, το Γιβραλτάρ, η 

Labuan (Μαλαισία), το Μακάο, η Μάλτα και το Μονακό. 
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     Στην τρίτη ομάδα τοποθετήθηκαν είκοσι πέντε υπεράκτια οικονομικά κέντρα 

(offshore economics centers – OFCs) τα οποία κρίθηκαν ότι έχουν τα χαμηλότερα 

επίπεδα νομοθεσίας, επίβλεψης και συνεργασίας.  

    Σύμφωνα με το με χαρακτηριστικά DAFFE/CFA/FHP (2000)/REV1/CONF 

έγγραφο του ΟΟΣΑ αυτά είναι τα εξής:1 

- Ανγκουίλα - εξαρτώμενο έδαφος του Ην. Βασιλείου 

- Αντίγκουα και Μπαρμπούντα 

- Αρούμπα - που ανήκει στην Ολλανδία 

- Κοινοπολιτεία των Μπαχάμες 

- Μπελίζ 

- Βρετανικοί Παρθένοι νήσοι - εδάφη του Ην. Βασιλείου 

- Νήσοι του Κουκ - εξαρτώμενο έδαφος της Ζηλανδίας 

- Δομινικανή Κοινοπολιτεία 

- Γρενάδα 

- Γκέρνσει/ Σαρκ/ Αλδερνέι - εξαρτώμενα εδάφη από το στέμμα της Αγγλίας 

- Λιβερία 

- Πριγκιπάτο του Λιχνενστάιν 

- Δημοκρατία των Μαλβίδων 

- Δημοκρατία των νήσων Μάρσαλ 

- Μοντσεράτ - έδαφος του Ην. Βασιλείου 

                                                 
1 ΥΠΟΙΚ 1021764/10217/Β0012/ΠΟΛ.1041/5-3-03 
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- Δημοκρατία του Ναούρου 

- Ολλανδικές Αντίλλες - έδαφος της Ολλανδίας 

- Νίουι - συνδεδεμένο με τη Ν. Ζηλανδία 

- Παναμάς 

- Σαμόα 

- Δημοκρατία των Σεϋχέλλες 

- Αγ. Λουκία 

- Ομοσπονδία του Αγ. Χριστόφορου και Νέβις 

- Αγ. Βικέντιος και Γκρεναντίνες 

- Τόνγκα 

- Τούρκς και Κάικος - εδάφη του Ην. Βασιλείου 

- Παρθένα νησιά των Η.Π.Α. 

- Δημοκρατία του Βανουάτου 

    Η έκθεση εξέφραζε απειλές για μελλοντικές κυρώσεις στις χώρες της τρίτης 

ομάδας που δεν θα έκαναν προσπάθειες να βελτιώσουν τη νομοθεσία τους ως προς 

υπεράκτιες επιχειρήσεις και τη συνεργασία τους με τον οργανισμό. Επιπλέον, 

βασιζόμενες στην έκθεση αυτή του ΟΟΣΑ, οι χώρες που μετείχαν στη G7 

ανακοίνωσαν ότι θα έδειχναν βραχύβια μόνο καλή θέληση προς τις περιοχές της 

ομάδας τρία. 

    Το σημαντικό της έκθεσης αυτής ήταν ότι κατονομαζόταν τα «μη συνεργάσιμα 

φορολογικά λιμάνια». Αξίζει να σημειωθεί ότι για να μη συνυπολογισθούν στο 

κατάλογο αυτό έξη χώρες (οι Βερμούδες, οι νήσοι Caymans, η Κύπρος, ο Μαυρίκιος, 

η Μάλτα και ο Άγιος Μαρίνος), έστειλαν επιστολές δέσμευσης συμμόρφωσης στον 

ΟΟΣΑ.  
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    Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ΟΟΣΑ σε άλλη έκθεσή του την 26 Ιουνίου 2000 

κάνει αναφορά σε κράτη μέλη που εφαρμόζουν «επιβλαβείς φορολογικές πρακτικές», 

μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνει και την Ελλάδα όσον αφορά τη πρακτική της 

σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια, τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου και το ναυτιλιακό 

καθεστώς σύμφωνα με το Ν. 27/75. 

    Όσο και αν φαίνεται παράξενο, η χώρα μας διαθέτει για αυτής της μορφής 

εταιρείες φορολογικές ρυθμίσεις που δεν απέχουν και πολύ από τις ρυθμίσεις των 

φορολογικών παραδείσων. Παράδειγμα τα υποκαταστήματα ή γραφεία αλλοδαπών 

εταιρειών που λειτουργούν στην Αθήνα ή στον Πειραιά με βάση τις διατάξεις του 

νόμου 89, εξαντλούν κάθε φορολογική τους υποχρέωση από τη στιγμή που δαπανούν 

στη χώρα μας το ποσό των 50.000 δολαρίων κάθε χρόνο. Σημειώνεται ακόμα ότι οι 

εταιρείες αυτής της μορφής μπορούν να αποκτούν και να διαχειρίζονται ακίνητη 

περιουσία. 

    Η υιοθέτηση του νόμου 2687/53 αποτελεί την πρώτη συνειδητή προσπάθεια της 

Ελλάδας για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, καθώς θωράκισε τα εισρέοντα 

κεφάλαια από τον κίνδυνο ανεπιθύμητων μελλοντικών κρατικών παρεμβάσεων. Κατά 

τη διάρκεια της δεκαετίας του ’60 επεβλήθησαν δύο αναγκαστικοί νόμοι, ο 89/67 και 

ο 378/68 για την εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών 

εταιρειών. Επίσης, στα μέσα της δεκαετίας του ’70 τέθηκαν σε εφαρμογή οι νόμοι 

27/75 και 814/78, οι οποίοι περιλαμβάνουν κίνητρα για τις υπεράκτιες 

δραστηριότητες ξένων επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα.1 

    Στην ίδια έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. συμπεριλαμβάνεται και η Ιρλανδία. Η χώρα 

απάντησε άμεσα εξαλείφοντας τη διαφορά στους φορολογικούς συντελεστές που 

εφαρμοζόταν στις διεθνείς επιχειρήσεις και στις εσωτερικές εταιρείες. Η εξάλειψη 

της διαφοράς δεν έγινε με την αύξηση των φορολογικών συντελεστών στις διεθνείς 

επιχειρήσεις όπως θα επιθυμούσε ο ΟΟΣΑ, αλλά με τη μείωση των εσωτερικών 

συντελεστών των φόρων στο 12,5%. 2 

 

                                                 
1 Mardas D. and Varsakelis N. (1996), “Foreign Direct Investment in a Small Open Economy: The 
Case of Greece”, Economia Internazionale XLIX, Nο. 3. 
2 Άρθρο του William Wood στον διαδικτυακό τόπο www.offshoreOn.com 
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4. Λόγοι χρησιμοποίησης των υπεράκτιων εταιρειών 

    Ένας σοβαρός λόγος προσφυγής σε μια υπεράκτια δικαιοδοσία είναι ο 

φορολογικός προγραμματισμός. Οι υπεράκτιες δικαιοδοσίες είναι συχνά ένα χρήσιμο 

μέσο μειώσεως της φορολογίας εισοδήματος και του φόρου κληρονομιάς, ενώ σε 

μερικές χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο το πεδίο για φορολογικό προγραμματισμό 

μέσω της χρήσης μιας υπεράκτιας δικαιοδοσίας είναι σοβαρά περιορισμένο. 

    Ένα σοβαρό θέμα που σχετίζεται με τον φορολογικό προγραμματισμό είναι και η 

προστασία από πιθανούς πιστωτές. Ορισμένες υπεράκτιες αρμοδιότητες (νήσοι Nevis 

και Kook)1 έχουν θεσπίσει συγκεκριμένη νομοθεσία που προστατεύει τα ιδιωτικά 

προτερήματα από πιθανούς πιστωτές. Βέβαια τα εμπιστεύματα (trusts) που 

δημιουργούνται σε τέτοιες αρμοδιότητες ελέγχονται ως ψευδή επειδή είναι γνωστό 

ότι αυτές προωθούν τέτοιες «εξυπηρετήσεις».  

    Σημειώνουμε εδώ ότι ένας άλλος λόγος που χρησιμοποιούνται συχνά τα υπεράκτια 

εμπιστεύματα είναι για να προστατεύσουν πρόσωπα που είναι ανήλικα, πάσχουν από 

διανοητικές ή άλλες ανικανότητες ή θεωρούνται πολύ ανώριμα για να διαχειριστούν 

ιδιοκτησία στο όνομά τους. 

    Τι συμβαίνει όμως με τη φορολογία παγκόσμια. Τα πλουσιότερο 1% των 

αμερικανικών εργαζομένων πληρώνει το ένα τρίτο όλων των μεμονωμένων φόρων 

εισοδήματος, ακόμα κι αν κερδίζουν μόνο 19,5% του φορολογητέου εισοδήματος. 

Έτσι, εάν αυτό το 1% αποχωρούσε από τις ΗΠΑ, οι φόροι εισοδήματος για το 

υπόλοιπο του πληθυσμού θα έπρεπε να αυξηθούν κατά 50% για να καλύψουν την 

πτώση στα κυβερνητικά εισοδήματα.  

    Τα πλουσιότερο 5% των εργαζομένων πληρώνει πάνω από 55% των 

ομοσπονδιακών φόρων και εάν αυτό φύγει εκτός ΗΠΑ, η φορολογική επιβάρυνση 

που θα αντιμετώπιζε το υπόλοιπο του πληθυσμού θα διπλασιαζόταν. Εάν το παρόν 

ποσοστό εκπατρισμού του αμερικανικού πλούτου συνεχιστεί στο τωρινό ποσοστό 

του, υπολογίζεται ότι όλοι οι υψηλά αμειβόμενα εργαζόμενοι θα έχουν αφήσει τις 

αμερικανικές ακτές σε λιγότερο από μία δεκαετία.  

                                                 
1 Aston International Limited, Isle of Man, British Isles “Making sense of offshore” 8/10/2003 
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    Κατ΄ αρχήν θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ίδρυση και λειτουργία μιας 

υπεράκτιας εταιρείας δεν είναι κάτι το οποίο στερείται κόστους, κάθε άλλο μάλιστα. 

Το πάγιο κόστος ίδρυσης, καθώς και τα ετήσια κόστη λειτουργίας είναι αρκετά 

σημαντικά. Για ενημέρωση του αναγνώστη αναφέρουμε τα ποσά αυτά όσον αφορά τη 

Κύπρο (μέχρι και την 31/12/2002):1 

• Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 10.000 Λίρες Κύπρου (περίπου 17.000 €)2, από το 

οποίο τουλάχιστον 1.000 Λίρες Κύπρου θα πρέπει να κατατεθούν σε τραπεζικό 

ίδρυμα της χώρας 

• Κόστος ίδρυσης εμπιστεύματος 750 Λίρες Κύπρου πλέον χαρτοσήμου 250 

Λίρες Κύπρου 

• Υπηρεσίες εμπιστευματοδόχων 200 Λίρες Κύπρου ετησίως ανά εταιρεία ή 100 

Λίρες Κύπρου ετησίως ανά μέτοχο 

• Διευθυντές, μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου (αν αυτό απαιτείται), 500 Λίρες Κύπρου 

ετησίως και για περίπου τρεις συναντήσεις διευθυντών 

• Χρήση γραμματέως (υποχρεωτικά), 200 Λίρες Κύπρου ετησίως 

• Χρήση γραφείου ως επίσημης διεύθυνσης (υποχρεωτικά), 200 Λίρες Κύπρου 

ετησίως 

• Ετήσιο κόστος λειτουργίας της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των 

αμοιβών δικηγόρων, λογιστών και τυχών μικροδαπάνες), για μετοχικό κεφάλαιο έως 

10.000 Λίρες Κύπρου, 2.000 Λίρες Κύπρου 

    Γενικά το πάγιο κόστος ίδρυσης μιας υπεράκτιας εταιρίας είναι χαμηλότερο στα 

νησιά Κέιμαν, το Μπελίζ, τη Μαδέρα και τον Παναμά, ενώ υψηλότερο στη Κόστα 

Ρίκα. Ειδικότερα, η ίδρυση μιας υπεράκτιας στις τέσσερις πρώτες χώρες περιορίζεται 

στα 3.000 - 7.000 δολάρια ΗΠΑ, ενώ επιπροσθέτως καταβάλλονται ετησίως 1.500 

δολάρια ΗΠΑ ως έξοδα «συντήρησης» της εταιρίας και πληρωμής του κατά τόπους 

αντιπροσώπου.  

    Υπάρχουν βέβαια και ακραίες περιπτώσεις όπου μια εξωχώρια Λιβεριανή εταιρία 

μπορεί να συσταθεί μόλις με 738,50 δολάρια ΗΠΑ, ενώ δεν είναι απαραίτητη η 

ανάμειξη (και συνεπώς η αμοιβή) δικηγόρου, συμβολαιογράφου, ούτε η ανάληψη 

                                                 
1 Πηγή: PRICEWATERHOUSECOOPERS, Memorandum on the establishment of a company 
2 Ισοτιμία ευρώ προς κυπριακή λίρα για τον Σεπτέμβριο του 2005 : ένα ευρώ = 0,560 κυπριακής λίρας 
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επιπλέον γραφειοκρατικού κόστους, όπως δημοσιεύσεις σε ΦΕΚ, εγγραφές στο 

οικείο επιμελητήριο κ.ο.κ..  

    Θα πρέπει να σημειωθεί βέβαια ότι παρότι σχετικά "φθηνή" ως λύση, η ίδρυση 

εταιρίας σε μια από τις προαναφερθείσες δικαιοδοσίες συνοδεύεται από αυξημένο 

ρίσκο για τον ιδρυτή της, καθώς το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία αυτών 

των εταιριών στις συγκεκριμένες τοποθεσίες, θεωρείται ευρέως από τη νομική 

κοινότητα ως «ελλιπές», ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις όπου αντιπρόσωποι 

έχουν προβεί σε κινήσεις –χωρίς τη πρότερη γνώση του ιδρυτή - μεγαλομετόχου– που 

θεωρούνται αμφίβολης νομικής υπόστασης.  

    Το μεγαλύτερο ρίσκο στην ίδρυση μιας υπεράκτιας εταιρίας αφορά στο ότι καμία 

από τις πράξεις - ενέργειες της εταιρίας δεν υπόκειται στην κοινοτική νομοθεσία ή το 

διεθνές δίκαιο, ενώ ο αντιπρόσωπος ενεργεί αυτοβούλως, με συνέπεια, εάν δεν 

τυγχάνει της απολύτου εμπιστοσύνης του ιδρυτή - μεγαλομετόχου, να είναι αμφίβολη 

η αποτελεσματικότητα των εργασιών. 

    Μετά από τα προαναφερόμενα, μπορούμε να δούμε αναλυτικά ποιοι είναι οι λόγοι 

που ωθούν μια οικονομική μονάδα ή ένα φυσικό πρόσωπο να ιδρύσει και να 

διατηρήσει μία υπεράκτια εταιρεία. Οι λόγοι αυτοί θεωρούμε ότι είναι οι εξής: 

 

  4.1  Φορολογικοί λόγοι 

    Ένα ιδιαίτερα σημαντικό κίνητρο για την ίδρυση μιας υπεράκτιας εταιρείας είναι οι 

υψηλές φορολογικές επιβαρύνσεις που υπάρχουν σε διάφορες χώρες, είτε με την 

μορφή της άμεσης φορολόγησης (φόρος επί των κερδών, φόρος επί του κεφαλαίου, 

φόρος υπεραξίας, φόρος στη μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων κ.λ.π.), είτε 

με έμμεση μορφή (π.χ. εφαρμογή «πόθεν έσχες» για την απόκτηση ή διατήρηση 

περιουσιακών στοιχείων). 
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4.1.1. Φορολογία επί των κερδών των επιχειρήσεων 

    Η φορολογία επί των κερδών των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, προσδιορίζεται με 

συντελεστές οι οποίοι καθορίζονται από τα άρθρα 9, 10 του Ν. 2238/1994 και 

συγκεκριμένα:1 

• Τα κέρδη των επιχειρήσεων που ασκούνται από φυσικά πρόσωπα 

φορολογούνται στο όνομα του φυσικού προσώπου, αφού σε αυτά τα κέρδη (Δ΄ πηγή) 

αθροιστούν και τα τυχόν λοιπά εισοδήματά του από άλλες πηγές, με μία κλίμακα 

συντελεστών από 0% έως και 40% για σύνολο εισοδημάτων άνω των 23.400 €.2  

• Τα κέρδη των επιχειρήσεων που ασκούνται με τη μορφή της ομόρρυθμης ή της 

ετερόρρυθμης εταιρείας, της κοινωνίας αστικού δικαίου που ασκεί επάγγελμα ή 

επιχείρηση και της αστικής κερδοσκοπικής ή μη εταιρείας, φορολογούνται με 

συντελεστή 25%, αφού από αυτά αφαιρεθεί ποσοστό 50% του ποσού των κερδών που 

αντιστοιχούν στα ομόρρυθμα μέλη ως επιχειρηματική αμοιβή, τα οποία και 

φορολογούνται στο όνομα του φυσικού προσώπου 

• Τα κέρδη των επιχειρήσεων που ασκούνται με τη μορφή της εταιρείας 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),  της συμμετοχικής ή αφανούς εταιρείας και της 

κοινοπραξίας της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του κώδικα βιβλίων και στοιχείων3, 

φορολογούνται με συντελεστή 35%. 

• Οι ανώνυμες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες ή μη στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών, οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, φορολογούνται με 

συντελεστή 35%4 

    Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο συντελεστής φορολογίας μίας επιχείρησης με 

τη μορφή της ανωνύμου εταιρείας ή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στην 

Ελλάδα ανέρχεται σε 35% και θεωρείται ως ιδιαίτερα υψηλός. 

    Από την άλλη μεριά, οι συντελεστές φορολογίας μιας υπεράκτιας εταιρείας, η 

οποία συνήθως δραστηριοποιείται με τη μορφή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, 

απέχει σημαντικά από τα Ελληνικά δεδομένα.   

                                                 
1 Φορολογία εισοδήματος φυσικών & Νομικών προσώπων, Δ. Σταματόπουλου – Α. Καραβοκύρη, 
εκδόσεις Σάκκουλα 
2 Υπ. Οικονομικών εγκύκλιος ΠΟΛ. 1038/5.3.2003 
3 Π.Δ. 186/1992 περί κώδικα βιβλίων και στοιχείων 
4 Άρθρο 109 παρ. 1 Ν. 2238/1994 περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 
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    Αν εξετάσουμε την περίπτωση της Κύπρου μέχρι και την 31/12/2004, θα δούμε ότι 

το καθαρό κέρδος των υπεράκτιων εταιρειών προσδιορίζεται λογιστικά και ο φόρος 

εισοδήματος ανέρχεται σε 4,25% επ΄ αυτού. Μετά την πληρωμή του φόρου 

εισοδήματος, τα κέρδη μπορούν να διανεμηθούν ως μέρισμα και να μεταφερθούν σε 

οποιαδήποτε χώρα του κόσμου χωρίς περιορισμούς, επειδή δεν υπάρχει κατακράτηση 

φόρου στα μερίσματα.1        

    Αναλυτικά, η άμεση φορολογική επιβάρυνση επί των κερδών μιας υπεράκτιας 

εταιρείας, ανά χώρα «φορολογικό παράδεισο», είναι η εξής:2 

ΧΩΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ANDORRA 0% 

BAHAMAS 0% 

BARBADOS 1-2,5% 

BERMUDA 0% 

BRITISH VIRGIN ISLANDS 0% 

CAYMAN ISLANDS 0% 

COOK ISLANDS 0% 

CYPRUS 4,25% 

GIBRALTAR 0% 

GUERNSEY 0% 

HONG KONG 0% 

IRELAND 0% 

ISLE OF MAN 15-20% 

JAMAICA 33% 

JERSEY 0-2% 

LABUAN 3% οι εμπορικές 0% οι λοιπές 

LIECHTENSTEIN 0,1% στο μετοχικό κεφάλαιο 

LUXEMBURG Για εταιρείες holding 0,2% στο μετοχικό 

κεφάλαιο 

MADEIRA 0% 

                                                 
1 «Κύπρος ένα διεθνές επιχειρηματικό κέντρο» Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, Διεύθυνση Διεθνών 
Δραστηριοτήτων, Λευκωσία 2001 
2 «Offshore» δραστηριότητες, Παναγιώτης Δουβής, εκδόσεις PRESS LINE 
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MALTA 0% 

MAURITIUS 15% 

MONACO 0% 

NETHERLANDS ANTILLES Για εταιρείες holding 2,4-3% στο μετοχικό 

κεφάλαιο & 0% για εταιρείες ακινήτων 

NEVIS 0% 

NIUE 0% 

PANAMA 0% 

SAMOA 0% 

SWITZERLAND 10-35% 

TURKS & CAICOS ISLANDS 0% 

VANUATU 0% για τα πρώτα 20 χρόνια από την ίδρυση 

     

    Σημειώνεται ότι οι φορολογικοί συντελεστές αυτοί εφαρμόζονται για εισοδήματα 

που προέρχονται από δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εκτός της χώρας – 

έδρας της υπεράκτιας εταιρείας.  

 

4.1.2. Φορολογία επί μεταβιβάσεως περιουσίας λόγο χαριστικής ή επαχθούς αιτίας  

    Μία ιδιαίτερα σοβαρή φορολογική επιβάρυνση είναι αυτή που προέρχεται από τη 

μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων λόγω πώλησης (κυρίως ακινήτων, μετοχών μη 

εισηγμένων στο χρηματιστήριο αξιών, εταιρικών μερίδων, επιχειρήσεων ως συνόλου 

κ.λ.π.). και λόγω χαριστικής αιτίας, είτε λόγω θανάτου (κληρονομιά), είτε εν ζωή 

(γονική παροχή και δωρεά). 

    Για να γίνει κατανοητό το ύψος της επιβάρυνσης θα αναφερθούμε συνοπτικά στο 

ύψος αυτών των επιβαρύνσεων στην Ελλάδα και συγκεκριμένα: 

• Στην φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων ο συντελεστής του φόρου 

μεταβίβασης ορίζεται σε ποσοστό 7% για το μέχρι 15.000 ευρώ τμήμα της αγοραίας 

αξίας και σε 9% για το πέρα του ποσού αυτού τμήμα αυτής. Οι συντελεστές αυτοί 

προσαυξάνονται σε 9% και 11% αντίστοιχα, όταν το ακίνητο που μεταβιβάζεται 
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βρίσκεται σε εντός σχεδίου περιοχή που λειτουργεί ή έχει συσταθεί Πυροσβεστική 

Υπηρεσία. (άρθρο 2 παρ. 11 & 12 Ν. 2892/01)1  

• Στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών οι συντελεστές 

κυμαίνονται από 5% έως και 40%, ανάλογα με τη συγγένεια μεταξύ των δύο μερών 

και ανάλογα με το ύψος της μεταβιβαζόμενης περιουσίας. (άρθρο 12 παρ. 5 Ν. 

3091/2002)2 

• Όσον αφορά τη μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο αξιών 

και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ 4 του Ν. 2753/1999 φορολογείται 

αυτοτελώς με συντελεστή 5% η πραγματική αξία πώλησης μετοχών μη εισηγμένων 

στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που μεταβιβάζονται από ιδιώτες ή από φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. Σημειώνεται ότι η διάταξη αυτή αφορά όλες τις μη 

εισηγμένες μετοχές ανεξάρτητα αν αυτές είναι ονομαστικές ή ανώνυμες. 

• Όσον αφορά τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 3 (παρ. 3-11, 13, 16, 18  και 19), 4  (παρ. 1-12 και 16-19) και 5 (παρ. 8 

και 9) του Ν.2753/1999, θεωρείται ως εισόδημα και φορολογείται αυτοτελώς με 

συντελεστή 20% το κέρδος ή η ωφέλεια που προκύπτει από τη μεταβίβαση ποσοστών 

συμμετοχής σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, αφανή ή συμμετοχική εταιρία, αστική εταιρία 

(κερδοσκοπική ή μη  κερδοσκοπική), κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση 

ή επάγγελμα, καθώς  και κοινοπραξία του ΚΒΣ, η οποία ασχολείται με οποιαδήποτε 

άλλη δραστηριότητα  εκτός από αυτή της εκτέλεσης δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών 

έργων. Επίσης ορίζεται ότι αν  μεταβιβασθεί από επαχθή αιτία ατομική επιχείρηση ή 

μερίδιο ΟΕ ή ΕΕ από γονέα  προς τα τέκνα του ή από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω 

συνταξιοδότησης του  μεταβιβάζοντος, η μεταβίβαση δεν υπόκειται σε φόρο 

υπεραξίας.3 

    Σε αντίθεση με τις πιο πάνω ιδιαίτερα σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις, οι 

υπεράκτιες εταιρείες συνήθως απαλλάσσουν από το φόρο το σύνολο των παραπάνω 

πράξεων. Έτσι λ.χ. η Κυπριακή νομοθεσία απαλλάσσει από κεφαλαιουχικό φόρο τα 

κέρδη που προκύπτουν από πώληση ακίνητης περιουσίας εκτός Κύπρου.4 Κραυγαλέα 

επίσης είναι η περίπτωση του Παναμά όπου οι τίτλοι της εταιρείας μπορεί να είναι 
                                                 
1 Κώδικας φορολογίας μεταβιβάσεως ακινήτων. Χρήστου Ν. Τότση. Εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ 2002 
2 Η φορολογία κληρονομιών – δωρεών & γονικών παροχών. Ιωάννη Γ Φωτόπουλου. Εκδόσεις 
Σάκκουλα 2003 
3 Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Δ. Σταματόπουλος – Α. Καραβοκύρης. 
Εκδόσεις ELF ORIN Αθήνα 2003 
4 Πληροφοριακό έντυπο 20 Totalserve Management L.T.D.  Λεμεσός – Κύπρος, Φεβρουάριος 2003 
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είτε ονομαστικοί είτε ανώνυμοι και ακόμα να μην αναφέρουν καν αξία.1 Γίνεται 

κατανοητό ότι η μεταβίβαση των τίτλων αυτών και κατά συνέπεια και των 

δικαιωμάτων που αυτοί  αντιπροσωπεύουν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς 

τύπο και φυσικά χωρίς φορολογία της μεταβίβασης, αφού ιδιοκτήτης του τίτλου είναι 

ο κομιστής. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η συνολική φορολογική επιβάρυνση μίας 

υπεράκτιας εταιρείας στον Παναμά είναι μόνο 250 USD επειδή σύμφωνα με τη 

νομοθεσία της χώρας τα εισοδήματα που προέρχονται από το εξωτερικό παραμένουν 

αφορολόγητα. 

 

4.1.3. Φορολογικές  διευκολύνσεις στην ναυτιλία 

    Πρώτες χώρες οι οποίες πρόσφεραν σημαντικά φορολογικά οφέλη για τη 

δημιουργία  υπεράκτιων εταιρειών με αντικείμενο την απόκτηση και εκμετάλλευση 

εμπορικών πλοίων, ήταν η Λιβερία και ο Παναμάς. Οι χώρες αυτές παρείχαν 

σημαντικά κίνητρα από τις αρχές του εικοστού αιώνα, όχι μόνο στην απόκτηση 

εμπορικών πλοίων για επιχειρηματικούς λόγους, αλλά και σκαφών αναψυχής από 

πρόσωπα τα οποία δεν ήθελαν να εμφανίσουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών στη 

χώρα τους. Φυσικά ακολούθησαν και άλλες χώρες που σήμερα με σειρά ευνοϊκών 

νομοθετικών ρυθμίσεων παρέχουν ταχύτατη εγγραφή στο εθνικό τους νηολόγιο με 

ιδιαίτερα χαμηλό κόστος νηολόγησης, φοροαπαλλαγές στις αμοιβές των 

πληρωμάτων, στα κέρδη από την άσκηση της ναυτιλιακής δραστηριότητας, στους 

φόρους μεταβίβασης των πλοίων ή των μετοχών των ναυτιλιακών εταιρειών, καθώς 

και στα τέλη και χαρτόσημα των σχετικών συμβάσεων.    

    Οι ναυτιλιακές υπεράκτιες εταιρείες μπορούν να διακριθούν σε αυτές που έχουν 

στην ιδιοκτησία τους και εκμεταλλεύονται πλοία και σε αυτές που ασχολούνται με 

την διαχείριση πλοίων.  

    Οι χώρες όπου δραστηριοποιούνται ναυτιλιακές υπεράκτιες εταιρείες δίνουν την 

δυνατότητα εύκολα και γρήγορα σε κατοίκους άλλων χωρών να ιδρύσουν ένα τέτοιο 

νομικό σχήμα. Μεταγενέστερα οι εταιρείες αυτές εγγράφουν στο όνομά τους πλοία 

με σημαία της χώρας της υπεράκτιας δικαιοδοσίας και αποφεύγουν να εμφανίσουν σε 

                                                 
1 Advantages of the Panamanian offshore corporations. (Μέσω διαδικτύου)  
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οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο τους πραγματικούς ιδιοκτήτες λόγω και των 

αυξημένων κινδύνων της ναυτιλίας. Σημειώνεται ότι λόγω των ιδιαίτερων αυτών 

κινδύνων συνηθίζεται να ιδρύεται μία ναυτιλιακή εταιρεία ανά πλοίο. 

    Οι εταιρείες διαχείρισης πλοίων δραστηριοποιούνται στη προσφορά υπηρεσιών 

στελεχώσεως, μεσιτειών, ναυλώσεων, ασφαλίσεων, ενοικιάσεων και αγοραπωλησιών 

πλοίων. 

    Η Ελλάδα απάντησε στη πρόκληση αυτή και στο γεγονός ότι ιδιαίτερα μεγάλος 

αριθμός πλοίων ελληνικών συμφερόντων ανήκουν σε υπεράκτιες εταιρείες, αρχικά με 

το ν. 2687/1953 σχετικά με τη προστασία των επενδύσεων κεφαλαίων εξωτερικού και 

έπειτα με τον αναγκαστικό νόμο 89/1967. Μεταγενέστερα και βάσει του ν. 27/1975 

θεωρούνται πλοία ελληνικά τα πλοία οιασδήποτε υπεράκτιας εταιρείας που 

νηολογούνται στην Ελλάδα. Η υπεράκτια εταιρεία έχει ακόμα τη δυνατότητα να 

ιδρύσει στην Ελλάδα υποκατάστημα ή γραφείο με συνέπεια τα κέρδη από την 

εκμετάλλευση των υπό ελληνική σημαία πλοίων να εξευρίσκονται τεκμαρτά με βάση 

την ηλικία του πλοίου και τους κόρους ολικής χωρητικότητας τους.   

    Βέβαια τα κίνητρα αυτά είναι σημαντικά αλλά όχι τόσο ελκυστικά όσο άλλων 

χωρών. Έτσι η Κύπρος που βρίσκεται στην έκτη θέση διεθνώς στην εμπορική 

ναυτιλία1 διαθέτοντας ένα στόλο 2.673 πλοίων με δυναμικότητα 27 εκατομμυρίων 

μεικτού φορτίου, προσφέρει τις εξής φορολογικές διευκολύνσεις στους πλοιοκτήτες: 

• Μηδενικός φόρος επί των κερδών τους από την εκμετάλλευση κυπριακού 

πλοίου ή από μερίσματα κυπριακής πλοιοκτήτριας εταιρείας 

• Μηδενικός κεφαλαιουχικός φόρος από την πώληση των μετοχών τους σε 

κυπριακή πλοιοκτήτρια εταιρεία 

• Μηδενικός κτηματικός φόρος από την κληρονομική μεταβίβαση μετοχών σε 

κυπριακή πλοιοκτήτρια εταιρεία 

• Μηδενικός φόρος εισοδήματος επί των αποδοχών των αξιωματικών του 

πληρώματος  

• Μηδενικός φόρος χαρτοσήμανσης επί υποθήκευσης πλοίων ή άλλων 

εγγυητικών εγγράφων 

                                                 
1 Κύπρος ένα διεθνές επιχειρηματικό κέντρο, Κεντρική τράπεζα της Κύπρου 1999. 
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    Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την κυπριακή ναυτιλιακή νομοθεσία ένα πλοίο 

μπορεί να εγγραφεί στο κυπριακό νηολόγιο μόνο όταν ποσοστό άνω του 50% των 

μετοχών του πλοίου ανήκει σε Κύπριο ή νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί και 

λειτουργεί σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία. Από τα πιο πάνω γίνεται φανερό ότι 

δεν θα μπορούσε υπεράκτια εταιρεία να εγγράψει πλοίο στο κυπριακό νηολόγιο, 

μειονέκτημα το οποίο όμως αίρεται με τη μηδενική φορολογία οποιασδήποτε σχεδόν 

ναυτιλιακής δραστηριότητας της εταιρείας.   

    Από την άλλη μεριά, νομικά πρόσωπα των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν είναι κάτοικοι 

Κύπρου και τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στη διεθνή ναυτιλία όπως διαχείριση, 

ναύλωση, μεσιτεία, ασφάλιση πλοίων κ.λ.π., λειτουργούν ως εταιρείες διεθνών 

επιχειρήσεων με συντελεστή φορολογίας 4,25% επί των κερδών τους. Μετά την 

αλλαγή της Κυπριακής νομοθεσίας και από 1/1/2003, οι εταιρείες αυτές λειτουργούν 

ως Κυπριακές με συντελεστή φορολογίας επί των κερδών τους 10%, συντελεστής ο 

οποίος είναι μακράν του 35% της αντίστοιχης ελληνικής νομοθεσίας.  

 

4.1.4. Τεκμήρια επί αγοράς ακινήτων 

    Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ΄ του άρθρου 17 του ν. 

2238/1994 τεκμήριο αποτελούν τα χρηματικά ποσά που δαπανώνται κάθε έτος για 

την αγορά ή χρονομεριστική1 ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση 

οικοδομών. 

    Η έννοια του ακινήτου περιλαμβάνει το έδαφος και τα συστατικά του, δηλαδή τα 

οικόπεδα, τα οικοδομήματα που είναι συνεχόμενα με το έδαφος και γενικά η ακίνητη 

περιουσία σε αντιδιαστολή προς τη κινητή περιουσία.2  

    Ένας από τους σοβαρότερους λόγους σύστασης μίας υπεράκτιας εταιρείας στην 

Ελλάδα είναι αυτός της αγοράς και διαχείρισης ακινήτων. Το 2001 στην Ελλάδα 

υπήρχαν περισσότερες από 2.100 υπεράκτιες εταιρείες με αποκλειστική 

                                                 
1 Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 1652/1986 (ΦΕΚ Α΄ 167/30-10-1986) 
2 Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης και πόθεν έσχες, Απόστολος Λιόλιος, Εκδόσεις EPSILON NET ΑΕ, 
2004 
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δραστηριότητα την κυριότητα και την εκμετάλλευση ακινήτων1. Σύμφωνα με 

τελευταία επίσημα στοιχεία2, στην Ελλάδα κατά το 2003 υπήρχαν περισσότερες από 

2.500 υπεράκτιες εταιρείες. Η αγοραία αξία της ακίνητης περιουσίας των ελληνικών 

συμφερόντων υπεράκτιων εταιρειών ανέρχεται σε 2,93 δισ. ευρώ. Από το σύνολο των 

2.500 υπεράκτιων εταιρειών, οι 2603 εξ αυτών κατέχουν 400 ακίνητα που βρίσκονται 

στη Mύκονο4. Η εμπορική τους αξία ξεπερνά τα 400 εκατ. ευρώ. Οι μισές περίπου 

από το σύνολο των υπεράκτιων εταιρειών (1.200) βρίσκονται στη Περιφέρεια 

Αττικής και έχουν ακίνητα αντικειμενικής αξίας ύψους 558 εκατ. ευρώ. Στο Νότιο 

Αιγαίο δραστηριοποιούνται συνολικά 450 υπεράκτιες εταιρείες 

(συμπεριλαμβανομένων και των 260 της Μυκόνου) και είναι ιδιοκτήτριες ακινήτων 

αντικειμενικής αξίας 76 εκατ. ευρώ, ενώ 230 εταιρείες με ακίνητα 

δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Μακεδονία όπου η αντικειμενική τους αξία 

ανέρχεται σε 103 εκατ. ευρώ. Τέλος στην Πελοπόννησο δραστηριοποιούνται 150 

υπεράκτιες εταιρείες, στο Ιόνιο 70, στη Στερεά Ελλάδα 80 και στις υπόλοιπες 

περιφέρειες 320. 

    Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν, 

που συντάχθηκε το 2000, οι απώλειες φόρων των χωρών - κρατών της Ευρωζώνης 

από τη μη φορολόγηση ακινήτων και εργασιών που δηλώνονται σε υπεράκτιες 

εταιρίες ανήλθε κατά την τριετία 1997-1999 σε 49,5 δισ. ευρώ, αν και το ποσό αυτό, 

σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, θα μπορούσε να είναι κατά 300%-400% 

υψηλότερο λόγω της αδυναμίας προσδιορισμού που συνεπάγεται η μη δήλωση 

πράξεων, κυρίως χρηματοοικονομικής φύσης 

    Η αναγκαιότητα σύστασης υπεράκτιας εταιρείας για την αγορά ακινήτου στην 

Ελλάδα προέρχεται κυρίως από τη μη δυνατότητα εμφάνισης χρηματικών μέσων τα 

οποία προέρχονται από παραοικονομία ή φοροδιαφυγή. Η ελληνική νομοθεσία 

αντιμετώπιζε ανέκαθεν σκληρά την τοποθέτηση κεφαλαίων που προέρχονται από μη 

εμφανείς πηγές σε ακίνητα. Το τεκμήριο αγοράς ακινήτων εμφανίζεται τόσο στα 

φυσικά πρόσωπα, όσο και στις προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες, αφού στις 

τελευταίες αναζητείται ο τρόπος απόκτησης των κεφαλαίων για την αγορά αυτών. 
                                                 
1 Ι. & Γ. Φωτόπουλος, υπεράκτιες εταιρείες, περιοδικό «ΛΟΓΙΣΤΗΣ» Ιούλιος 2001  
2 Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών. 
Έκθεση 2003 
3 ΤΑ ΝΕΑ , 30-07-2002  , Σελ.: N60  Κωδικός άρθρου: A17400N601   
4 Άρθρο του Προκόπη Χατζηνικολάου στην εφημερίδα «Καθημερινή» της 23/2/2004 
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Φυσικά, αν το ποσό της αγοράς δεν προέρχεται από τραπεζικό δανεισμό ή από μη 

διανεμητέα κέρδη των εταιρειών, το τεκμήριο βαρύνει προσωπικά του εταίρους, 

επειδή θεωρείται ότι αυτοί προέβηκαν σε δανεισμό της επιχείρησης. 

    Αυτό που κάνει ιδιαίτερα ελκυστική μια υπεράκτια εταιρεία σε σχέση με τα 

ακίνητα είναι η δυνατότητα για ανωνυμία του πραγματικού κατόχου του ακινήτου, η 

αποφυγή διαδικασιών αποκάλυψης του τρόπου απόκτησης των κεφαλαίων που 

χρειάστηκαν για την αγορά του ακινήτου και η ευκολία σε σχέση με την ανυπαρξία 

φορολογικής επιβάρυνσης κατά τη διαδικασία μεταβίβασης του ακινήτου από την 

υπεράκτια εταιρεία είτε λόγω πώλησής του, είτε λόγω χαριστικής αιτίας. 

    Είναι αλήθεια ότι σε κάθε μεταβίβαση ακινήτων στην Ελλάδα απαιτείται να 

πραγματοποιηθούν μια σειρά διαδικασιών σοβαρότερες από τις οποίες είναι η 

σύνταξη συμβολαιογραφικού συμβολαίου και η μεταγραφή του συμβολαίου αυτού 

στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο. Η μεταβίβαση βέβαια ενός ακινήτου μέσω της 

διαδικασίας μεταβίβασης των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων μια εταιρείας, 

παρακάμπτει ουσιαστικά αυτή τη διαδικασία επειδή ο κύριος του ακινήτου παραμένει 

η εταιρεία, ανεξάρτητα από τη μεταβολή των κατόχων των τίτλων της. Η όλη 

διαδικασία όμως είναι φορολογητέα όσον αφορά το φόρο εισοδήματος που προκύπτει 

από τη μεταβίβαση των τίτλων της, όταν αυτοί μεταβιβαστούν λόγω επαχθούς αιτίας 

και του φόρου δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών, όταν αυτοί 

μεταβιβαστούν με αντίστοιχη χαριστική πράξη αιτία ζωής ή θανάτου. Επί πλέον είναι 

εμφανής και ο πραγματικός κύριος του ακινήτου, επειδή το πρόσωπό του συμπίπτει 

με αυτό του κατόχου των τίτλων. Θέλουμε να θυμίσουμε ότι στην ουσία στην 

Ελλάδα, μετά την εφαρμογή του ν. 2459/1997 δεν υφίστανται ανώνυμοι τίτλοι 

(ανώνυμες μετοχές), επειδή για να νομιμοποιηθεί η διαδικασία μεταβίβασής των θα 

πρέπει να υπάρξει είτε συμβολαιογραφική πράξη είτε ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο 

θα καταχωρηθεί στα βιβλία της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του πωλητή και του αγοραστή.  

    Αντίθετα η μεταβίβαση ακινήτου μέσω της μεταβίβασης τίτλων μιας υπεράκτιας 

εταιρείας είναι ουσιαστικά ανώνυμη και αφορολόγητη, αφού ο μεν κάτοχος των 

τίτλων είναι ο κομιστής, η δε μεταβίβαση αυτών δεν είναι φορολογητέα πράξη επειδή 

αφορά εξωχώρια εταιρεία.    
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    Σύμφωνα με έκθεση εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ, η φοροδιαφυγή η οποία 

πραγματοποιείται από μεταβίβαση ακινήτων στην Ελλάδα μέσω υπεράκτιων 

εταιρειών είναι ιδιαίτερα σημαντική, με συνέπεια να υπάρχει μεγάλη απώλεια 

φορολογικών εσόδων.1   

    Η Ελλάδα ως απάντηση στη πιο πάνω μέθοδο αποφυγής καταβολής φόρων, 

θέσπισε ένα νομοθετικό πλαίσιο με το ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330Α/24.12.2002). Ειδικά 

με τις διατάξεις των άρθρων 15 έως και 18 του νόμου επιβάλλεται για πρώτη φορά 

ειδικός φόρος 3% επί της αξίας των ακινήτων που βρίσκονται στην Ελλάδα και 

ανήκουν σε εταιρείες κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επί των οποίων έχουν αυτές 

εμπράγματα δικαιώματα επικαρπίας, οι οποίες δεν έχουν καμία δραστηριότητα στη 

χώρα της έδρας τους, αλλά ούτε - κατά κανόνα - και στη χώρα όπου βρίσκονται τα 

ακίνητα τα οποία κατέχουν.  Ο νομοθέτης έδωσε ένα ικανό χρονικό διάστημα στην 

εφαρμογή του νόμου προσφέροντας επί πλέον σημαντικές φορολογικές μειώσεις σε 

περίπτωση που η εξωχώρια εταιρεία μεταβίβαζε το ακίνητο στους πραγματικούς 

ιδιοκτήτες – φυσικά πρόσωπα. Έτσι ο Έλληνας νομοθέτης προσπάθησε να 

καταστήσει «ακριβή υπόθεση» τη διαδικασία διατήρησης μιας υπεράκτιας εταιρείας, 

ιδιαίτερα στη συνηθισμένη περίπτωση για την Ελλάδα όπου αυτή είχε ως μοναδικό 

περιουσιακό στοιχείο ένα ακίνητο – κατοικία.2 Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι εκτός 

του προαναφερομένου φόρου 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, η 

επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να καταβάλει ετήσια και φόρο μεγάλης ακίνητης 

περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.)3 σε ποσοστό 7ο/οο για την επί πλέον αξία του ακινήτου που 

υπερβαίνει το εκάστοτε αφορολόγητο όριο. 

    Αν αναλογιστούμε ότι τα έξοδα διατήρησης μιας υπεράκτιας εταιρίας π.χ. στην 

Κύπρο ανέρχονται σε περίπου 2.500 λίρες Κύπρου (περίπου 4.375 ευρώ), γίνεται 

κατανοητό ότι το συνολικό κόστος είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι σε 

περίπτωση που το ακίνητο ανήκε σε ημεδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα 

επιβαρυνόταν ετησίως μόνο με τον φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας.  

 

                                                 
1 Ι. & Γ. Φωτόπουλος, υπεράκτιες εταιρείες, περιοδικό «ΛΟΓΙΣΤΗΣ» Ιούλιος 2001 
2 Μελέτη της Τατιάνας Παπακώστα στον ειδικό φόρο επί των ακινήτων του ν. 3091/2002. Περιοδικό 
ΕΨΙΛΟΝ 7 σελίδα 1947/2003 
3 Άρθρα 21 έως 35 ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17Α΄) 
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4.1.5. Μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης μέσω χρηματοδότησης 

    Είναι γνωστό ότι από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, για την εξεύρεση των 

φορολογητέων κερδών, εκπίπτουν και οι τόκοι από δάνεια που έχει συνάψει η 

επιχείρηση1. Τα δάνεια αυτά μπορούν να αναφέρονται είτε σε μακροχρόνιες 

χρηματοδοτήσεις που αφορούν συνήθως επενδυτικά σχέδια της επιχείρησης και 

επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό, είτε σε βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις που 

συνήθως αναφέρονται σε δάνεια κινήσεως. Αξίζει στο σημείο αυτό να επισημανθεί 

ότι από την Ελληνική φορολογική νομοθεσία έχει γίνει δεκτό2 ότι οι τόκοι δανείων 

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, ανεξάρτητα αν από τα 

οικονομικά δεδομένα της προκύπτει ανάγκη χρηματοδότησης. Έτσι, στην περίπτωση 

που η επιχείρηση εμφανίζει χρεωστικό υπόλοιπο ταμειακών διαθεσίμων το οποίο 

υπερκαλύπτει το προϊόν του δανείου, η ελληνική φορολογική αρχή είναι 

αναγκασμένη να δεχθεί την δαπάνη των τόκων, επειδή είναι στην διακριτική ευχέρεια 

της επιχείρησης να δραστηριοποιείται με ίδια κεφάλαια ή με κεφάλαια τρίτων. 

    Η ίδρυση μίας θυγατρικής υπεράκτιας εταιρείας από μία ημεδαπή μητρική, μπορεί 

στην περίπτωση του δανεισμού, να ωφελήσει την μητρική με την λήψη δανείου από 

την θυγατρική με αυξημένο ποσοστό τόκου. Έτσι, ενώ το δάνειο θα το έπαιρνε 

κατευθείαν η μητρική εταιρεία, αντί αυτής δανειοδοτείται η θυγατρική. Αμέσως μετά, 

η θυγατρική χορηγεί δάνειο στην μητρική της, με επιτόκιο πολύ μεγαλύτερο από 

αυτό της πραγματικής δανειοδότησης. Τελικά, η μητρική θα εκπέσει τους υψηλούς 

τόκους της διαχειριστικής περιόδου, ενώ η θυγατρική θα φορολογηθεί για τη διαφορά 

των τόκων που εισπράττει από τη μητρική και αυτών που καταβάλει για την 

αποπληρωμή του δανείου.   

    Αν π.χ. μία Ελληνική μητρική εταιρεία διατηρεί μία θυγατρική υπεράκτια στην 

Κύπρο και θελήσει να δανειοδοτηθεί με ένα ποσό 10.000.000 € με ετήσιο επιτόκιο 

3%, είναι προτιμότερο να δανειοδοτηθεί η θυγατρική η οποία αμέσως θα 

δανειοδοτήσει την μητρική της με ένα αυξημένο επιτόκιο έστω 6%. Στην περίπτωση 

που τα κέρδη της θυγατρικής υπερκαλύπτουν το ποσό των τόκων της διαχειριστικής 

περιόδου αυτή θα καρπωθεί τη διαφορά των δύο ποσοστών επιτοκίου επί τον 

συντελεστή φορολογίας του νομικού προσώπου και στην περίπτωση μιας ελληνικής 
                                                 
1 Άρθρο 31 παράγραφος 1δ΄ ν. 2238/1994 
2 Υπουργείο Οικονομικών εγκύκλιος 1004479/4-6-2002 
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ανώνυμης εταιρείας 10.000.000 Χ 3% Χ 35% = 105.000 €. Από το ποσό αυτό φυσικά 

θα πρέπει να αφαιρεθεί το κέρδος που θα προκύψει από τη διαφορά επιτοκίων για την 

υπεράκτια εταιρεία και θα φορολογηθεί στη περίπτωση της Κύπρου με 4,25% και 

συγκεκριμένα 10.000.000 Χ 3% Χ 4,25% = 12.750 €. Άρα το τελικό όφελος που θα 

προκύψει για την ημεδαπή επιχείρηση θα ανέρχεται σε 105.000 € - 12.750 € = 92.250 

€. 

    Βέβαια, στο προαναφερόμενο σενάριο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε 

να υπάρχει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ των χωρών εγκατάστασης 

της μητρικής και της θυγατρικής εταιρείας, έτσι ώστε να μην υπάρχει παρακράτηση 

φόρου στην χώρα της μητρικής για το ποσό των τόκων που θα καταβάλει στη 

θυγατρική. Αν δεν συμβαίνει αυτό, τότε στα ποσά των τόκων που θα καταβάλει η 

ελληνική π.χ. μητρική θα γίνει παρακράτηση φόρου σε ποσοστό 20% (άρθρο 54 ν. 

2238/1994)1, το ποσό δε της παρακράτησης είναι σίγουρο ότι η χώρα «φορολογικός 

παράδεισος» της θυγατρικής δεν θα δεχθεί να το συμψηφίσει και πολύ περισσότερο 

να επιστρέψει στην υπεράκτια εταιρεία την τυχόν διαφορά. 

    Τέλος, μια παρεπόμενη ωφέλεια στην όλη διαδικασία είναι και η συσσώρευση 

κεφαλαίων στη χώρα της θυγατρικής υπεράκτιας λόγω των πραγματοποιηθέντων 

κερδών από την διαφορά επιτοκίων, κεφάλαια τα οποία μπορούν είτε να διανεμηθούν 

με τη μορφή μερισμάτων και να επανεισαχθούν στην χώρα της μητρικής, είτε να 

παραμείνουν για αξιοποίηση υπεράκτια.      

 

4.2 Αποφυγή δεσμεύσεων ατομικής περιουσίας 

    Ένας ιδιαίτερα σημαντικός λόγος ίδρυσης και λειτουργίας μιας υπεράκτιας 

εταιρείας είναι και η αποφυγή δεσμεύσεων ατομικής περιουσίας με τη διασφάλιση 

από μελλοντικές διεκδικήσεις δανειστών. Στην εταιρεία αυτή μπορούν να 

μεταβιβαστούν τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία του ενδιαφερόμενου έτσι 

ώστε να διασφαλιστούν από κάθε μελλοντική διεκδίκηση κάθε ανικανοποίητου 

δανειστού. 

                                                 
1 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος φυσικών & νομικών προσώπων, Χρήστου Ν. Τότση, εκδόσεις 
«ΠΑΜΙΣΟΣ» 2003, σελίδα 54 
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    Η προσπάθεια ενός προσώπου να μειώσει τον ενδεχόμενο κίνδυνο από το να 

στραφούν κάποιοι πιστωτές του ή και το δημόσιο εναντίων προσωπικών του 

περιουσιακών στοιχείων, όταν η στρατηγική αντίδρασής του εκδηλώνεται μέσα από 

την ίδρυση μιας υπεράκτιας εταιρείας αναφέρεται στην βιβλιογραφία ως «υπεράκτια 

εμπιστοσύνη προστασίας προτερημάτων»1  

    Οι υπεράκτιες εταιρείες στην περίπτωση αυτή είναι φορείς προστασίας 

προτερημάτων δεδομένου ότι περιορίζουν την πιθανή ευθύνη ενός επενδυτή στο 

ποσό που επενδύεται, προστατεύοντας κατά συνέπεια τα άλλα προτερήματά του 

(επενδύσεις, τραπεζικοί λογαριασμοί και ακίνητα) από τις αξιώσεις των πιστωτών. 

    Βέβαια η προστασία προτερημάτων υπάρχει και στις εθνικές νομοθεσίες των 

χωρών των επενδυτών. Έτσι στην Ελλάδα ο ετερόρρυθμος εταίρος και ο εταίρος σε 

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ευθύνεται μέχρι του ποσού της εταιρικής του 

μερίδας, ενώ ο μέτοχος ανώνυμης εταιρείας μέχρι του ποσού του μετοχικού 

κεφαλαίου που αντιστοιχεί στην αξία των μετοχών του. Στην πραγματικότητα όμως 

στις πιο πολλές περιπτώσεις, οι ελληνικές τράπεζες ζητούν και προσωπικές 

εμπράγματες εγγυήσεις σε περίπτωση δανειοδότησης της εταιρείας. Επί πλέον, στις 

περιπτώσεις της προσωπικής επιχείρησης και της ιδιότητας του ομόρρυθμου εταίρου, 

υπάρχει απεριόριστη ευθύνη με όλη την προσωπική περιουσία του επιτηδευματία ή 

του εταίρου. Είναι χαρακτηριστικό ότι για να αποφύγουν το κίνδυνο αυτό πολλοί 

ελεύθεροι επαγγελματίες δραστηριοποιούνται με τη μορφή της μονοπρόσωπης 

εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (π.χ. οικονομολόγος ασκεί το επάγγελμά του όχι ως 

ελεύθερος επαγγελματίας αλλά ως μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.). 

    Σε αντίθεση λοιπόν με την τοπική νομική προστασία προτερημάτων που περιορίζει 

μέχρι ένα βαθμό την ευθύνη κάποιου, η υπεράκτια προστασία προτερημάτων 

περιλαμβάνει την μεταφορά των προτερημάτων (ή των νομικών τίτλων αυτών) σε μία 

ξένη αρμοδιότητα έτσι ώστε να τα κάνει απρόσιτα σε ενδεχόμενη περίοδο κρίσης. 

    Γενικά οι ξένες αρμοδιότητες έχουν θεσπίσει ειδική νομοθεσία που προστατεύει 

τους χρεώστες από τους ξένους πιστωτές, οι συγκεκριμένοι δε νόμοι έρχονται τις 

περισσότερες φορές σε αντίθεση με την εθνική νομοθεσία της χώρας του χρεώστη. 

                                                 
1 Robert L. Somers, 1998, www.taxprophet.com 
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    Πραγματοποιώντας μια θεωρητική υπέρβαση μπορούμε να πούμε ότι όπως χώρες 

σαν την Ελβετία προστατεύουν αυτούς που διώκονται στις πατρίδες τους για τις 

θρησκευτικές ή τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, έτσι και οι σύγχρονες χώρες 

προστασίας προτερημάτων παρέχουν προστασία σε εκείνους που δραπετεύουν από τα 

νομικά και φορολογικά συστήματα των χωρών τους. 

    Στην πραγματικότητα όμως για να προσελκύσουν επενδυτές οι χώρες προστασίας 

προτερημάτων έχουν θεσπίσει νομοθεσία «προστασίας προτερημάτων» 

περιορίζοντας σοβαρά τα δικαιώματα των πιστωτών, αφού τα προτερήματα του 

επενδυτή έχουν τοποθετηθεί πέραν από τη προσιτότητα των πιστωτών του (νήσοι 

Nevis και Kook).1 Στην ουσία βέβαια καμία υπεράκτια προστασία προτερημάτων δεν 

μπορεί να εξασφαλίσει πλήρη προστασία των περιουσιακών στοιχείων, αλλά 

συνήθως λειτουργεί αποτρεπτικά προς τους πιστωτές λόγω της προστιθέμενης 

δαπάνης στην οποία θα πρέπει οι τελευταίοι να υποβληθούν πραγματοποιώντας 

δικαστικούς αγώνες σε τρίτες χώρες.    

    Είναι γεγονός πάντως ότι η προώθηση χρηματοοικονομικών προϊόντων συχνά 

επιχειρείται στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών προστασίας κεφαλαίων που αποτελεί 

μια ενδιαφέρουσα επενδυτική πρόταση. Οι υπεράκτιες αγορές, εκμεταλλευόμενες τις 

αδυναμίες ανεπτυγμένων αγορών και ειδικά των ΗΠΑ, προωθούν προγράμματα 

συγκέντρωσης και διαχείρισης κεφαλαίων, εξασφαλίζοντας στους επενδυτές την 

ασφάλεια αυτών σε περιπτώσεις που αυτοί βρεθούν υπόχρεοι υψηλών οικονομικών 

ποσών σε on-shore αγορές. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα συχνές οι 

μηνύσεις κυρίως εναντίων εύπορων πολιτών οι οποίες αποσκοπούν στην απομύζηση 

σημαντικών χρηματικών κεφαλαίων. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί με 

την εξαγωγή κεφαλαίων εκτός της χώρας σε παράκτιες επιχειρήσεις που 

διασφαλίζουν την ανωνυμία του επενδυτή και φέρουν την κυριότητα των κεφαλαίων 

του ή σε αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου.2 

 

 

                                                 
1 Aston International Limited, Isle of Man, British Isles “Making sense of offshore” 8/10/2003 
 
2 Μπένου Μαρία «Εξωτικοί προορισμοί διεθνών κεφαλαίων» 1/12/2002 
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4.3 Αποφυγή της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας  

    Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και απασχολούν προσωπικό 

μπορούν ιδρύοντας μια υπεράκτια εταιρεία να απαλλαγούν από κάθε υποχρέωση 

καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή άλλων εργοδοτικών εισφορών, με 

συνέπεια τη σημαντική μείωση του κόστους και την αποφυγή κάθε είδους εμπλοκής 

με την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. 

    Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται ημεδαπές εταιρίες «ενοικίασης» προσωπικού οι 

οποίες συνήθως δεν διαθέτουν άλλο περιουσιακό στοιχείο παρά το ανθρώπινο 

δυναμικό. Ο γράφων γνωρίζει τουλάχιστον μία περίπτωση όπου μια τέτοια ημεδαπή 

εταιρεία «ενοικιάζει» το προσωπικό της σε μία υπεράκτια επιχείρηση με παραγωγική 

δραστηριότητα στην Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό η ημεδαπή εταιρεία είναι υπόλογος 

ως προς το ελληνικό δημόσιο όσον αφορά την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών 

των εργαζομένων και του νομίμου των αμοιβών τους, ενώ η υπεράκτια εταιρεία δεν 

έχει καμία υποχρέωση απέναντί τους αλλά καταβάλει μηνιαίως το συμφωνηθέν 

μίσθωμα προς την πρώτη. Ως συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι ότι σε περίπτωση 

μη κάλυψης των υποχρεώσεων της ημεδαπής απέναντι στους εργαζόμενους ή το 

δημόσιο, θα πρέπει οι θιγόμενοι να στραφούν εναντίον αυτής η οποία όμως δεν 

διαθέτει άλλα περιουσιακά στοιχεία. Από την άλλη μεριά, η υπεράκτια επιχείρηση 

που είναι και ο ουσιαστικός εργοδότης δεν έχει καμία μισθοδοτική ή ασφαλιστική 

ευθύνη προς τους εργαζόμενους. 

 

4.4 Μίσθωση υψηλόμισθου προσωπικού και παροχή υπηρεσιών ελευθέρων 

επαγγελματιών 

    Ένας λόγος ίδρυσης μιας υπεράκτιας δραστηριότητας είναι και η αποφυγή από 

φυσικά πρόσωπα της άμεσης παροχής εργασίας σε εργοδότες της χώρας τους, όταν τα 

στελέχη αυτά είναι ιδιαίτερα υψηλόμισθα, με συνέπεια να φορολογούνται με 

υψηλούς φορολογικούς συντελεστές και να υπόκεινται σε μεγάλες ασφαλιστικές 

εισφορές. 
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    Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1% των κορυφαίων αμερικάνων εργαζομένων, ενώ 

κερδίζει το 19,5% του φορολογητέου εισοδήματος της χώρας, καταβάλει περίπου το 

ένα τρίτο του συνόλου των φόρων εισοδήματος. Αν αυτό το 1% των κορυφαίων 

εργαζομένων αποχωρούσε από την Αμερική, θα έπρεπε οι φόροι εισοδήματος του 

λοιπού πληθυσμού να αυξηθούν κατά 50% έτσι ώστε να καλυφθούν τα απολεσθέντα 

κυβερνητικά έσοδα.1 

    Αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς ή ακόμα καλλιτέχνες και αθλητές 

ιδρύουν υπεράκτιες εταιρείες με μοναδικό περιουσιακό στοιχείο τον εαυτό τους τον 

οποίο και μισθώνουν στον εργοδότη τους. Τα οφέλη είναι πολλαπλά στις περιπτώσεις 

αυτές και ειδικά: 

• Η φορολόγηση των αμοιβών τους γίνεται με τους συντελεστές της χώρας της 

υπεράκτιας δραστηριότητας, αφού από τις αμοιβές αυτές αφαιρεθούν δαπάνες οι 

οποίες πιθανώς να μην αναγνωριζόταν από την εθνική νομοθεσία 

• Υπόκεινται στην ασφαλιστική νομοθεσία της χώρας της υπεράκτιας 

δραστηριότητας με κατά κανόνα ελάχιστες έως μηδενικές ασφαλιστικές εισφορές 

• Δεν εμφανίζουν στην χώρα τους τα πραγματικά τους εισοδήματα, κυρίως στην 

περίπτωση των καλλιτεχνών και των αθλητών όπου επικρατεί συγκάλυψη των 

πραγματικών αμοιβών, είτε επειδή αυτές είναι υπερβολικά υψηλές με συνέπεια να 

δημιουργούν παρεπόμενα προβλήματα στους ίδιους, είτε επειδή είναι σημαντικά 

χαμηλότερες από αυτές που διαδίδουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με συνέπεια σε 

περίπτωση αποκάλυψής τους να θίγεται η εικόνα τους 

• Έχουν τη δυνατότητα να εισαγάγουν στη χώρα τους συνάλλαγμα με το οποίο 

είτε θα πραγματοποιήσουν αγορές ξεπερνώντας το έλεγχο «πόθεν έσχες», είτε θα 

μπορέσουν να επενδύσουν εκμεταλλευόμενοι κάποια προνομιακή νομοθεσία περί 

επενδύσεων αλλοδαπών κεφαλαίων  

    Ένας άλλος τρόπος παροχής υπηρεσιών των προηγουμένων προσώπων είναι μέσω 

τριγωνικής συναλλαγής. Έτσι, ενώ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε συγκεκριμένο 

πελάτη της ημεδαπής, δεν τιμολογούν κατευθείαν σε αυτόν αλλά σε μία υπεράκτια 

εταιρεία με πολύ χαμηλή αξία. Στη συνέχεια η υπεράκτια εταιρεία επανατιμολογεί 

στον πελάτη την κανονική αμοιβή. Με τον τρόπο αυτό ο ελεύθερος επαγγελματίας 

                                                 
1 Terry L. Neal. Offshore Advantage. 2002 
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φορολογείται στη χώρα του με υψηλό μεν φορολογικό συντελεστή αλλά για ελάχιστα 

κέρδη, ενώ για το μεγαλύτερο μέρος των κερδών φορολογείται στη χώρα όπου έχει 

έδρα η υπεράκτια εταιρεία με έναν ελάχιστο συντελεστή. Πέραν της προφανούς 

ωφέλειας για τον ελεύθερο επαγγελματία, επιπλέον μπορεί να εμφανίζει εισοδήματα 

από τυχών μερίσματα της υπεράκτιας δραστηριότητας τα οποία μπορεί να εισαγάγει 

στη χώρα του, καρπούμενος διάφορα οφέλη . 

   

4.5 Τραπεζικές εργασίες  

    Τα μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα κατανόησαν γρήγορα ότι οι μεγάλου εισοδήματος 

και περιουσίας πελάτες τους είχαν ανάγκη από διαφοροποιημένες τραπεζικές 

υπηρεσίες που δεν αφορούσαν απλώς και μόνο το εκάστοτε ύψος του επιτοκίου, αλλά 

κυρίως εμπιστευτικότητα, απόρρητο όσον αφορά τους κατόχους των λογαριασμών 

και απουσία παρακρατουμένων φόρων επί των τόκων. Επί πλέον η ευρεία χρήση του 

διαδικτύου στις τραπεζικές εργασίες (e-banking) έκανε πολύ εύκολη την 

παρακολούθηση των λογαριασμών, τη διακίνηση των κεφαλαίων και γενικά τη 

πραγματοποίηση συναλλαγών. 

    Ως αποτέλεσμα των γεγονότων αυτών ήταν η ίδρυση υπεράκτιων τραπεζικών 

οργανισμών, παραρτημάτων κυρίως των ήδη υφισταμένων μεγάλων διεθνών 

τραπεζικών οργανισμών, που παρέχουν ένα ευρύτατο φάσμα χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών και προϊόντων. 

    Τα εξωχώρια τραπεζικά κέντρα αναπτύχθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του '60 σε 

χώρες με ελαστικό κανονιστικό και φορολογικό καθεστώς όπως απουσία 

συναλλαγματικών ελέγχων, μη φορολόγησης των τόκων των καταθέσεων των μη 

μονίμων κατοίκων και αυστηρή τήρηση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου, 

εξ ου και ο όρος «φορολογικός παράδεισος». Κατά κανόνα, οι ξένες τράπεζες που 

εγκαθίστανται σε αυτά δεν συμμετέχουν σε τοπικές συναλλαγές αλλά μόνο σε 

διεθνείς δραστηριότητες και πράξεις όπως αποδοχή και διαχείριση καταθέσεων και 

παροχή δανείων σε μη μόνιμους κατοίκους. Οι καταθέτες απολαύουν υψηλότερου 

επιτοκίου και οι δανειζόμενοι επιβαρύνονται με χαμηλότερο επιτόκιο λόγω του 

μικρότερου λειτουργικού κόστους που οφείλεται στη μηδενική ή οριακή φορολόγηση 
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των κερδών και μερισμάτων της τράπεζας και της απουσίας δύσκαμπτων και 

γραφειοκρατικών μηχανισμών λόγω της απορύθμισης της τραπεζικής 

διαμεσολάβησης και της απουσίας ελέγχων. 

    Από τις υπεράκτιες αρμοδιότητες στη περιοχή της Ευρώπης, οι γνωστότερες για τις 

τραπεζικές τους υπηρεσίες είναι το «isle of man», το Γιβραλτάρ, το Λουξεμβούργο 

και η Ελβετία. 

    Οι υπεράκτιες τράπεζες εμμένουν σε έναν κώδικα εμπιστευτικότητας και δεν θα 

αποκαλύψουν τα στοιχεία των πελατών τους εκτός εάν είναι αναγκασμένοι από 

κάποιο δικαστήριο. Οι υπεράκτιες τράπεζες λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως και 

οι χερσαίες αντίστοιχές τους αν και οι τυποποιημένες δαπάνες τους τείνουν να είναι 

ελαφρώς υψηλότερες. Προσφέρουν μία πλήρη σειρά τραπεζικών υπηρεσιών που 

κυμαίνονται από τους απλούς καταθετικούς λογαριασμούς και τη κατάθεση επιταγών 

έως τις υποθήκες και τις πιστωτικές κάρτες. Για την έκδοση μιας πιστωτικής κάρτας, 

συνήθως απαιτούν μία κατάθεση ασφαλείας ίση με το 200% του πιστωτικού ορίου 

της κάρτας.1  

    Συχνά οι τραπεζικοί λογαριασμοί στις υπεράκτιες αρμοδιότητες διατηρούνται στο 

όνομα ενός εμπιστεύματος ή μιας εταιρείας διεθνούς εμπορίου (international business 

corporation IBC), έτσι ώστε να υπάρχει ανωνυμία ως προς τους πραγματικούς 

καταθέτες αλλά και να υπάρχει πιο φιλική φορολογική αντιμετώπιση. Γιατί να είναι 

διαφορετικά άλλωστε, αφού το προϊόν των καταθέσεων προέρχεται από εισοδήματα 

που αποκτήθηκαν εκτός της χώρας. Για να αντιληφθεί ο αναγνώστης το μέγεθος του 

θέματος αξίζει να σημειώσουμε ότι μόνο εντός του 1999 ιδρύθηκαν εκατόν σαράντα 

χιλιάδες I.B.C. στην περιοχή της Καραϊβικής.2 Από αυτές το 80% άνοιξε αμέσως 

τραπεζικούς λογαριασμούς.  

    Για να γίνει περισσότερο κατανοητό το θέμα των υπεράκτιων τραπεζών χρήσιμο 

είναι να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση της περίπτωσης του Παναμά.3 Ο νόμος 

επιβάλλει αυστηρά την τραπεζική μυστικότητα στη Δημοκρατία του Παναμά. Η 

πρόσβαση στα αρχεία των τραπεζών είναι διαθέσιμη μόνο στους υπογράφοντες τον 

                                                 
1 Aston International Limited, Isle of Man, British Isles “Making sense of offshore” 2003 
2 The offshore solution. Terry L. Neal, U.S.A. 2001 
3 Πληροφορίες μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της εταιρείας: «OMALTD S.A., 55 Street, El 
Cangrejo, Panama City»  
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λογαριασμό - και σε κανένα άλλο. Μόνο με την παρουσίαση αποδείξεων σε ένα 

δικαστήριο της χώρας, αποδείξεων που θα βοηθούσαν στην αποκάλυψη μιας 

εγκληματικής πράξης, θα μπορούσε να χορηγηθεί, ενδεχομένως, πρόσβαση σε 

λογαριασμούς καταθέσεων. Η φοροδιαφυγή δεν θεωρείται έγκλημα στον Παναμά και 

δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανένας φόρος για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται 

υπεράκτια, δεν υφίσταται θέμα για τα τοπικά δικαστήρια ώστε να εκδώσουν διαταγή 

για παροχή στοιχείων για τον πιο πάνω λόγο. Υπάρχουν, εντούτοις, αυστηρές 

ποινικές ρήτρες για το ξέπλυμα χρήματος και οι τράπεζες προσπαθούν να 

εξασφαλίσουν ότι τα κεφάλαια που χειρίζονται είναι μη εγκληματικής προέλευσης. 

Για αυτόν τον λόγο, οι περισσότερες τράπεζες απαιτούν να γίνει μια προσωπική 

εμφάνιση του καταθέτη κατά τον άνοιγμα του τραπεζικού του λογαριασμού. 

    Σήμερα η Δημοκρατία του Παναμά είναι το μεγαλύτερο οικονομικό κέντρο στη 

Λατινική Αμερική. Η πολιτεία δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ποιότητα των 

παρεχομένων υπηρεσιών σχετικά με τις υπεράκτιες εταιρείες καθώς στη διασφάλιση 

της απαιτούμενης μυστικότητας. Στη χώρα δραστηριοποιούνται πάνω από εκατόν 

σαράντα υπεράκτιες τράπεζες και θεωρούνται ως ένα κομμάτι της βαριάς 

βιομηχανίας του Παναμά. Σημειώνεται ότι η Δημοκρατία του Παναμά δεν έχει 

υπογράψει καμιά φορολογική συνθήκη με οποιαδήποτε άλλη χώρα και δεν παρέχει 

καμία φορολογική συνδρομή σε αιτήματα των αρμόδιων υπηρεσιών άλλων κρατών. 

 

4.6 Ασφαλιστικές υπηρεσίες  

    Ελκυστικά είναι επίσης τα υπεράκτια συνταξιοδοτικά προγράμματα, παρότι τα 

κίνητρα απόκτησής τους δεν είναι φορολογικά, δεδομένου ότι στις περισσότερες 

αγορές παρέχονται φορολογικές ελαφρύνσεις και απαλλαγές γι’ αυτά. Ωστόσο τα 

προγράμματα των παράκτιων αγορών φέρουν το πλεονέκτημα ότι δεν συνδέονται 

κατ’ ανάγκη με ασφαλιστικά προϊόντα προκειμένου να επωφεληθούν από τις 

φορολογικές ελαφρύνσεις που παρέχονται σε αυτά από τις οικονομίες υψηλής 

φορολόγησης. 

    Η ύπαρξη αυτόνομων συνταξιοδοτικών προγραμμάτων παρέχει μεγαλύτερη 

ευελιξία στον επενδυτή, κυρίως αν πρόκειται για άτομο που διαμένει στο εξωτερικό, 
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ή μετακινείται συχνά, ή σκοπεύει μετά τη συνταξιοδότησή του να διαμείνει σε άλλη 

χώρα από αυτή της εργασίας του. 

    Τα παρεχόμενα προγράμματα ασφάλισης επιδιώκουν κυρίως την ικανοποίηση 

εξειδικευμένης ζήτησης, όπως είναι η περίπτωση ατόμων που εργάζονται στο 

εξωτερικό και μετακινούνται διαρκώς ή επιχειρήσεων που απασχολούν υπαλλήλους 

ανά τον κόσμο σε χώρες που επιτρέπεται η χρήση ιδιωτικής ασφάλισης και επιθυμούν 

την ενιαία διαχείριση των ασφαλιστικών τους προγραμμάτων. 

    Η δυνατότητα αγοράς των προγραμμάτων αυτών συνήθως υποστηρίζεται από 

ασφαλείς και ταχύτατες on-line υπηρεσίες, στις οποίες ο επενδυτής μπορεί να 

διαπραγματευθεί το κόστος του συμβολαίου ή να επιλέξει το καλύτερο διαθέσιμο από 

ένα εύρος ανταγωνιστικών υπεράκτιων ασφαλιστικών προγραμμάτων. 

    Σήμερα, οι Βερμούδες και τα Νησιά Κέιμαν θεωρούνται τα πλέον ελκυστικά για 

την εγκατάσταση και λειτουργία ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Πρόσφατη απόφαση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιτρέψει τη δραστηριοποίηση των ασφαλιστικών 

εταιρειών εκτός της κύριας έδρας τους αναμένεται να ωφελήσει το Λουξεμβούργο. 

 

4.7 Υπεράκτια αμοιβαία κεφάλαια  

    Τα υπεράκτια αμοιβαία κεφάλαια είναι ένα φαινόμενο των τελευταίων δύο 

δεκαετιών. Τα υπεράκτια αμοιβαία κεφάλαια, ανοικτού ή κλειστού τύπου, 

προσφέρουν χαμηλό κόστος διαχείρισης, υψηλές αποδόσεις, πρόσβαση σε διεθνείς 

χρηματοπιστωτικές αγορές, δυνατότητα άμεσου επαναπατρισμού των κεφαλαίων του 

επενδυτή μέσω μηχανισμών χαμηλής φορολόγησης και υπό περιπτώσεις προστασία 

της ταυτότητας του επενδυτή και των συναλλαγών του. Προσφέρονται σε 

απεριόριστες επενδυτικές μορφές με αποδόσεις ανάλογες του ρίσκου που 

περικλείουν. Το ελκυστικό των υπεράκτιων αμοιβαίων κεφαλαίων είναι ο ελάχιστος 

έλεγχος και η μη τήρηση επισήμων στοιχείων, γεγονότα θετικά για επενδυτές που στη 

χώρα τους θα έπρεπε να δικαιολογήσουν τον τρόπο απόκτησης των κεφαλαίων και να 

εμφανίσουν τις τελικές αποδόσεις τους.    
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    Κύριο χαρακτηριστικό των αμοιβαίων αυτών κεφαλαίων είναι η έλλειψη 

αυστηρών θεσμικών κανόνων επένδυσης σε αντίθεση με το θεσμικό πλαίσιο που 

διέπει τη λειτουργία των αμοιβαίων κεφαλαίων σε λοιπές οικονομίες. Βέβαια αυτό 

συνεπάγεται υψηλότερο κίνδυνο επένδυσης και άμεσα υψηλότερη απόδοση. 

    Από ορισμένες off-shore αγορές (όπως το Λουξεμβούργο, το Τζέρσεϊ και το 

Γκέρνσεϊ) επιχειρείται η προσαρμογή των διαθέσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων στις 

ελάχιστες απαιτήσεις που θέτει η ΕΕ υπό το καθεστώς της νομοθεσίας των UCITS 

(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) προκειμένου να 

συνδυάσουν τα πλεονεκτήματα των αποδεκτών διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων 

κεφαλαίων εντός της Ευρωζώνης και των off-shore χρηματοοικονομικών προϊόντων. 

 

    Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Λουξεμβούργο αποτελεί 

το μεγαλύτερο off-shore χρηματοοικονομικό κέντρο, προσελκύοντας σημαντικό όγκο 

διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων από τις ΗΠΑ. Αντίθετα, Ευρωπαίοι διαχειριστές 

δείχνουν να προτιμούν κυρίως το Δουβλίνο που έχει πιο ελαστικές πολιτικές 

αποδοχής αμοιβαίων κεφαλαίων. 

 

4.8 Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας  

    Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας  είναι συνήθως ωφέλειες 

που συνδέονται με τεχνογνωσία, μεθόδους, ευρεσιτεχνίες, σήματα, λογισμικό κ.λ.π. 

Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να εκχωρηθούν από τον κάτοχό τους σε μία υπεράκτια 

εταιρεία η οποία και μπορεί μεταγενέστερα να τα διαθέσει όπως επιθυμεί ο αρχικός 

κάτοχος (π.χ. μέσω συμβάσεων franchising). Με τον τρόπο αυτό το εισόδημα που θα 

προκύψει αφενός μεν θα παραμείνει στην αλλοδαπή, αφετέρου δε θα φορολογηθεί με 

τους συντελεστές της υπεράκτιας δικαιοδοσίας.  

    Επί πλέον με καλή αξιοποίηση συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας, ο 

παρακρατούμενος φόρος κατά την πληρωμή των δικαιωμάτων μπορεί να μειωθεί στο 

ελάχιστο, έτσι ώστε στην ουσία να αποτελέσει και την πραγματική φορολογία, 

δεδομένου ότι ο φορολογικός συντελεστής της υπεράκτιας δικαιοδοσίας είναι 
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συνήθως πολύ μικρότερος από τον συντελεστή παρακράτησης φόρου στη χώρα της 

εμπορικής δραστηριοποίησης. 

 

4.9 Εισαγωγές – εξαγωγές – τριγωνικό εμπόριο  

    Ένας βασικός λόγος χρήσης των υπεράκτιων εταιρειών είναι η ανάμιξή τους στο 

διεθνές εμπόριο και η εφαρμογή τεχνικών transfer pricing. Με τον προηγούμενο όρο 

υποδηλώνεται ότι μία συναλλαγή μεταξύ δύο επιχειρήσεων διαφορετικών κρατών δεν 

πραγματοποιείται κατευθείαν, αλλά μέσω μιας τρίτης επιχείρησης που εδρεύει 

συνήθως σε μία υπεράκτια δικαιοδοσία. Ο λόγος της τριγωνικής αυτής συναλλαγής 

είναι προφανής. Όταν πρόκειται για εισαγωγή, η χρήση της ενδιάμεσης υπεράκτιας 

εταιρείας εξυπηρετεί λόγους υπερτιμολόγησης των αγαθών με σκοπό την αύξηση του 

κόστους αγοράς και τελικά τη μείωση του μικτού κέρδους. Φυσικά η επιπλέον 

διαφορά μεταξύ αγοραίας τιμής και τιμής πώλησης από την υπεράκτια επιχείρηση θα 

εμφανισθεί ως κέρδος στην υπεράκτια δικαιοδοσία, αλλά θα φορολογηθεί με 

εξαιρετικά μικρό φορολογικό συντελεστή. Επί πλέον τα κέρδη με τη μορφή 

μερισμάτων από την υπεράκτια εταιρεία μπορούν να παραμείνουν στην αλλοδαπή ή 

να εισαχθούν ως συνάλλαγμα.  

    Στο πιο κάτω σχήμα απεικονίζεται παραστατικά μία υπερτιμολόγηση κατά την 

αγορά ενός αγαθού: 

 

   
Τιμολόγηση US$20                    Ανατιμολόγηση US$30  

     

    Όταν πάλι πρόκειται για εξαγωγή, η χρήση της ενδιάμεσης υπεράκτιας εταιρείας 

εξυπηρετεί λόγους υποτιμολόγησης των αγαθών με σκοπό τη μείωση της αξίας των 

πωλήσεων και τελικά τη μείωση του μικτού κέρδους. Φυσικά και στη περίπτωση 
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αυτή η όλη πράξη θα έχει ως συνέπεια την αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους 

της υπεράκτιας εταιρείας η οποία όπως προείπαμε θα φορολογηθεί με ιδιαίτερα 

χαμηλό συντελεστή. Είναι φανερό για τον αναγνώστη ότι η τεχνική του transfer 

pricing στοχεύει στο να μετακινηθούν τα φορολογητέα κέρδη σε μία υπεράκτια 

δραστηριότητα όπου θα τύχουν χαμηλής φορολόγησης και παρεπόμενων άλλων 

πλεονεκτημάτων όπως η εξαγωγή κεφαλαίων, οι δυνατότητες επανατοποθέτησης 

στην αλλοδαπή, η κατάθεσή τους σε τραπεζικούς λογαριασμούς άγνωστους στη χώρα 

της ημεδαπής κ.λ.π.   

 

4.10 Εταιρείες χαρτοφυλακίου (holding)  

    Οι εταιρείες αυτές χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση επενδυτικών 

χαρτοφυλακίων. Είναι συνηθισμένη πρακτική, όμιλοι εταιρειών να δημιουργούν μία 

κεντρική εταιρεία η οποία να διαχειρίζεται τους τίτλους τους, έτσι ώστε να μην 

εμφανίζονται οι μέτοχοι των εταιρειών αυτών σε επίπεδο φυσικού προσώπου, αλλά 

ως βασικός μέτοχος να εμφανίζεται η εταιρεία holding. Η πρακτική αυτή έχει 

ιδιαίτερη σημασία σε περιπτώσεις μεταβιβάσεως των τίτλων. Αν η εταιρεία 

χαρτοφυλακίου είναι υπεράκτια, οι τίτλοι μπορούν να μεταβιβαστούν χωρίς να 

φορολογηθεί η πράξη και χωρίς φυσικά να γίνει γνωστή η ταυτότητα των φυσικών 

προσώπων που έχουν συμφέροντα στις εταιρείες του ομίλου. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση οι τίτλοι μεταβιβάζονται έμμεσα με τη μεταβίβαση των τίτλων της 

εταιρείας holding.  

    Η πιο πάνω στρατηγική ασκείται συνήθως από φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν 

μεγάλο μέρος της περιουσίας τους επενδυμένο σε μετοχές και εταιρικά μερίδια, 

θέλουν δε να αποφύγουν τη διεκδίκηση αυτών των τίτλων είτε από τρίτους είτε από 

μέλη της οικογένειάς τους. Έτσι σε περίπτωση που κάποιος στραφεί εναντίον της 

προσωπικής τους περιουσίας δεν θα μπορέσει να αποκτήσει τους τίτλους των 

εταιρειών που κατέχουν επειδή αυτές ανήκουν σε υπεράκτιες εταιρείες 

χαρτοφυλακίου. Τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τους τίτλους των πιο πάνω 

εταιρειών έχουν στην ουσία ασυλία επειδή είναι ουσιαστικά αδύνατο στους τρίτους 

να αποδείξουν ότι τα συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα είναι οι κάτοχοι των μετοχών 

των υπεράκτιων εταιρειών χαρτοφυλακίου. 
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    Ένα κλασικό παράδειγμα που είναι σε γνώση του γράφοντα αναφέρεται σε 

επιχειρηματία ο οποίος σε μεγάλη ηλικία θέλησε να συζήσει με μία πολύ μικρότερή 

του σε ηλικία κυρία, χωρίς να όμως να καταφέρει να αποκτήσει διαζύγιο από τη 

νόμιμη σύζυγό του. Επειδή γνώριζε ότι σε περίπτωση που άφηνε με διαθήκη τους 

τίτλους των εταιρειών που κατείχε στη νέα σύντροφό του το στενό οικογενειακό του 

περιβάλλον θα την προσέβαλε διεκδικώντας τη νόμιμη μοίρα, αποφάσισε να ιδρύσει 

μία υπεράκτια εταιρεία χαρτοφυλακίου και να μεταβιβάσει σε αυτήν τους τίτλους των 

εταιρειών που κατείχε. Μεταγενέστερα άφησε με διαθήκη τους τίτλους της 

υπεράκτιας εταιρείας χαρτοφυλακίου στην νέα σύντροφό του, η οποία μετά το 

θάνατό του έγινε αποκλειστικά κυρία των ημεδαπών επιχειρήσεων  των οποίων τους 

τίτλους κατείχε η εταιρεία holding. Φυσικά, παρά τους δικαστικούς αγώνες που 

πραγματοποίησαν οι φυσικοί κληρονόμοι, ουδέποτε μπόρεσαν να δικαιωθούν.   

    Ένας άλλος ουσιαστικός λόγος ίδρυσης μιας υπεράκτιας εταιρείας χαρτοφυλακίου 

είναι η δυνατότητα εξαγωγής συναλλάγματος με τη μορφή μερισμάτων. Φυσικά θα 

πρέπει να γίνει πολύ προσεκτική επιλογή της χώρας όπου θα έχει έδρα η υπεράκτια 

εταιρεία, επειδή θα πρέπει να υφίστανται συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας 

μεταξύ της τελευταίας και της χώρας των εταιρειών των οποίων τους τίτλους κατέχει. 

Αν δεν συμβαίνει αυτό θα υπάρξει διπλή φορολόγηση των μερισμάτων και στην 

ουσία τα όποια οφέλη θα αποσβεστούν.      

 

4.11 Υπεράκτιες πιστωτικές κάρτες  

   Ένα σημαντικό θέμα που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις είναι η διατήρηση των 

τραπεζικών λογαριασμών σε ξένα φορολογικά λιμάνια και η χρησιμοποίηση των 

πιστωτικών ή των χρεωστικών καρτών που εκδίδονται από τις υπεράκτιες τράπεζες. 

Συνήθως οι τράπεζες αυτές απαιτούν μια κατάθεση ασφαλείας που να καλύπτει 

τουλάχιστον το 200% του πιστωτικού ορίου της κάρτας.1  

    Κατ΄ αρχήν δεν είναι παράνομη η έκδοση μιας υπεράκτιας πιστωτικής κάρτας. 

Στην ουσία όμως χρησιμοποιώντας κάποιος μια τέτοια κάρτα αποφεύγει να δίνει 

                                                 
1 Aston International Limited, Isle of Man, British Isles “Making sense of offshore” 8/10/2003 
 



 66

πληροφορίες στις φορολογικές αρχές για τις καθημερινές του δαπάνες αλλά και για 

τα είδη πολυτελείας τα οποία αγοράζει. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι χώρες 

όπως η Ελλάδα, χρησιμοποιούν το κόστος των δαπανών αγοράς κάποιων αγαθών 

καθώς και μερικές δαπάνες διαβίωσης, ως τεκμήριο φορολογίας. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα είναι η αγορά ενός επιβατικού αυτοκινήτου μέσω μιας υπεράκτιας 

πιστωτικής κάρτας έτσι ώστε να μην εμφανισθεί η δαπάνη, η οποία φορολογικά σε 

κάποιες περιπτώσεις αποτελεί τεκμήριο που αναλογεί σε ισόποσο εισόδημα και 

γενικά η αγορά αγαθών μεγαλύτερης αξίας των 3.000 €, που η αξία τους θα πρέπει να 

καλύπτεται με ισόποσο εισόδημα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2238/94.    

    Πλέον των ανωτέρω οι υπεράκτιες πιστωτικές κάρτες είναι μία συνιστώμενη 

μέθοδος που χρησιμοποιείται για να επαναπατρισθούν κεφάλαια τα οποία δεν έχουν 

φορολογηθεί. (π.χ. καταθέσεις σε μια υπεράκτια τράπεζα μπορούν να εισρεύσουν 

έμμεσα σε άλλη χώρα, μέσω δαπάνης σε αυτή με τη χρήση πιστωτικής κάρτας 

έκδοσης της υπεράκτιας τράπεζας). 

 

4.12 Υπεράκτιες επιχειρήσεις Διαδικτύου  

    Πρόκειται για  επιχειρήσεις που διευθύνονται πρώτιστα από ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. Οι συναλλαγές μπορούν να καθοδηγούνται μέσω των υπεράκτιων 

κεντρικών υπολογιστών, και οι επιχειρησιακές εισπράξεις μπορούν να συλλεχθούν 

μέσω των υπεράκτιων τραπεζικών λογαριασμών ή των υπεράκτιων πιστωτικών 

καρτών. Οι επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιούνται κυρίως σε ψηφιακά προϊόντα 

όπως η παράδοση λογισμικού υπολογιστών, η μουσική, οι εικόνες, ή το βίντεο. 

    Ένα άλλο διαδικτυακό προϊόν που εμφανίστηκε κατά  τη διάρκεια των τελευταίων 

ετών είναι οι ιστοχώροι παιχνιδιού στο διαδίκτυο. Πολλές από αυτές τις εικονικές 

χαρτοπαικτικές λέσχες οργανώνονται και χρησιμοποιούνται από υπεράκτιες 

επιχειρήσεις, έτσι ώστε οι «παίκτες» να αισθάνονται απαλλαγμένοι από την κρατική 

παρέμβαση. Η σοβαρότερη παροχή των «παικτών» είναι ότι τα τυχών κέρδη τους δεν 

θα υπαχθούν σε φόρο και ακόμα θα μπορούν να κατατεθούν σε έναν υπεράκτιο 

λογαριασμό με ανάληψη του ποσού μέσω συνδεδεμένης πιστωτικής κάρτας. 
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5.  Κριτήρια για την επιλογή ενός υπεράκτιου σχήματος 

    Η αξιολόγηση μιας υπεράκτιας δικαιοδοσίας (offshore jurisdiction) από ένα 

επιχειρηματικό σχήμα εξαρτάται από τους σκοπούς του σχήματος σε συνδυασμό με 

το κατά πόσον η δικαιοδοσία καλύπτει τους σκοπούς αυτούς. Ως μίνιμουμ παροχών 

όλων των υπεράκτιων δικαιοδοσιών μπορούμε να αναφέρουμε την απουσία 

συναλλαγματικών περιορισμών και περιορισμών στην διακίνηση κεφαλαίων, καθώς 

και την ύπαρξη μιας ευέλικτης εταιρικής νομοθεσίας που ανταποκρίνεται πλήρως στα 

διεθνή επιχειρηματικά πρότυπα. Αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής ενός υπεράκτιου 

σχήματος μπορούν να αναλυθούν ως ακολούθως: 

   

5.1 Η πολιτικοοικονομική σταθερότητα, το κύρος και η αξιοπιστία της υπεράκτιας 

δικαιοδοσίας  

     Είναι κατανοητό ότι το σοβαρότερο κριτήριο για την επιλογή μιας υπεράκτιας 

δικαιοδοσίας είναι η πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Η πολιτική σταθερότητα 

εγγυάται την ασφάλεια των κεφαλαίων, κυρίως αυτών που είναι κατατιθέμενα σε 

τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, την δυνατότητα εξαγωγής συναλλάγματος κυρίως με 

τη μορφή μερισμάτων και την διατήρηση της ανωνυμίας των μετόχων σε επίπεδο 

φυσικών προσώπων. 

    Η οικονομική και κυρίως η φορολογική σταθερότητα εγγυάται ένα μακροχρόνια 

σταθερά φορολογικό καθεστώς, χωρίς ξαφνικές ανατροπές.(π.χ. παρά τη προσπάθεια 

της Κυπριακής Δημοκρατίας να διατηρήσει τις υπάρχουσες υπεράκτιες επιχειρήσεις 

μετά την αλλαγή της νομοθεσίας λόγω εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σίγουρα θα 

υπάρξουν σχήματα που θα αποχωρήσουν για άλλες φορολογικές δικαιοδοσίες, επειδή 

αφενός μεν η αλλαγή του φορολογικού συντελεστή από 4,25% σε 10% αποτελεί 

σημαντική οικονομική επιβάρυνση, αφετέρου δε η ύπαρξη μόνο κυπριακών 

επιχειρήσεων και συνεπώς επιχειρήσεων της Ε.Ε. δεν προστατεύει την ανωνυμία των 

μετόχων το ίδιο ικανοποιητικά όσο και πριν).   

    Όσον αφορά πάλι την πολιτική σταθερότητα πρέπει να αξιολογείται σε σχέση με 

την τοποθέτηση της εξουσίας κάθε υπεράκτιας δικαιοδοσίας αναφορικά με το διεθνές 
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κεφάλαιο. Συνήθως ολοκληρωτικά καθεστώτα παρέχουν προστασία στο διεθνές 

κεφάλαιο παρά την εσωτερική αστάθεια. Δεν είναι τυχαία η ανάπτυξη της Λιβερίας 

ως ένα από τα μεγαλύτερα υπεράκτια κέντρα στην ναυτιλία, αλλά και η ύπαρξη 

σχετικής νομοθεσίας στην Ελλάδα για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων κατά τη 

περίοδο της επταετίας.  

    Όσον αφορά το κύρος και την αξιοπιστία της υπεράκτιας δικαιοδοσίας, αυτή 

συνήθως είναι αντιστρόφως ανάλογη με την υπέρμετρη λειτουργική ελευθερία που 

πολλές φορές παρέχει στις εξωχώριες εταιρείες. Εταιρείες που δραστηριοποιούνται 

σε φορολογικώς ευυπόληπτες χώρες συνήθως αντιμετωπίζουν με δυσπιστία 

υπεράκτιες εταιρείες που εμφανίζουν ως έδρα χώρες «φορολογικούς παραδείσους». 

Επί πλέον, φορολογικά ανεπτυγμένα κράτη εκδίδουν διατάξεις έτσι ώστε να 

προστατεύσουν τα φορολογικά τους έσοδα από τυχών μείωσή τους μέσω των χωρών 

αυτών. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα αρκετά ευρύ νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο 

γίνεται προσπάθεια να προστατευθούν τα φορολογικά έσοδα από τον κίνδυνο των 

υπεράκτιων εταιρειών.1    

 

5.2 Η ύπαρξη σύγχρονης και ευέλικτης νομοθεσίας  

    Ένα ισχυρά γραφειοκρατικό σύστημα είναι σίγουρο ότι δρα αποτρεπτικά για την 

επιλογή μιας υπεράκτιας δικαιοδοσίας. Επειδή η απόφαση για ίδρυση μιας 

υπεράκτιας εταιρείας είναι τις περισσότερες φορές άμεσα επιτακτική, θα πρέπει να 

υφίστανται ελάχιστοι έλεγχοι και περιορισμοί στο στάδιο αυτό. (Είναι 

χαρακτηριστικό ότι κυπριακές εταιρείες συμβούλων αναφέρουν μέσω 

πληροφοριακών εντύπων τους ότι έχουν ήδη ιδρύσει ένα αριθμό εταιρειών, τις 

μετοχές των οποίων μεταβιβάζουν στους ενδιαφερόμενους, έτσι ώστε είναι δυνατή η 

άμεση υλοποίηση ενός τέτοιου σχήματος). 

    Σίγουρα, οι φορείς ενός υπεράκτιου οικονομικού σχήματος, ζητούν επιπλέον 

ελάχιστη κρατική εποπτεία στη διοίκηση και τα στελέχη της εταιρείας και μειωμένες 

πρόσθετες υποχρεώσεις αναφορικά με την υποβολή οικονομικών καταστάσεων, 

ελέγχους από ελεγκτικούς μηχανισμούς της υπεράκτιας δικαιοδοσίας κ.λ.π.     

                                                 
1 ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330Α/24.12.2002) 
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 5.3 Φορολογικές διευκολύνσεις  

    Το βασικότερο κριτήριο επιλογής μιας υπεράκτιας δικαιοδοσίας είναι το μέγεθος 

των φορολογικών διευκολύνσεων που παρέχει η συγκεκριμένη χώρα στις υπεράκτιες 

εταιρείες. Οι περισσότερες δικαιοδοσίες φορολογούν τις εταιρείες αυτές με 

ελάχιστους συντελεστές έως και μηδενικούς. Επί πλέον συνήθως παρέχουν ένα 

σύνολο άλλων φορολογικών διευκολύνσεων όπως, μειωμένο ή μηδενικό συντελεστή 

παρακράτησης φόρου κατά τη διανομή μερισμάτων, μη επιβολή φόρου στη 

μεταβίβαση ακινήτων που κατέχει η εταιρεία εκτός της υπεράκτιας δικαιοδοσίας και 

κατά τη μεταβίβαση των τίτλων της εταιρείας κ.λ.π. 

    Άλλες μορφές διευκολύνσεων που παρέχονται συνήθως είναι η απαλλαγή από 

δασμούς και τέλη, η μειωμένη υποχρέωση ή η ολοκληρωτική απαλλαγή από την 

υποχρέωση καταβολής εργοδοτικών εισφορών, φορολογικές απαλλαγές  για 

επιβατικά αυτοκίνητα κ.λ.π. 

 

5.4 Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας  

    Οι συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας αποτελούν ένα αποτελεσματικό 

μέτρο για την αποφυγή της διπλής φορολογίας μεταξύ των κρατών. 

    Τα κράτη προκειμένου να ασκήσουν τη φορολογική τους εξουσία, επιβάλλουν 

φόρο στο εισόδημα και στο κεφάλαιο του φυσικού ή νομικού προσώπου βασιζόμενα 

στην αρχή της «κατοικίας» (υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 

ή περιουσίας για το παγκόσμιο εισόδημα ή κεφάλαιο) και στην αρχή της πηγής του 

εισοδήματος ή της τοποθεσίας του κεφαλαίου (δηλαδή που προκύπτει το εισόδημα ή 

που βρίσκεται το κεφάλαιο). 

    Βασιζόμενα λοιπόν δύο ή περισσότερα κράτη στις πιο πάνω αρχές είναι δυνατό να 

φορολογήσουν το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το ίδιο εισόδημα ή κεφάλαιο 

δύο φορές όπου αφενός μεν το κράτος της «κατοικίας», βάσει της σχετικής αρχής, 

απαιτεί από τον «κάτοικό του» να δηλώσει το παγκόσμιο εισόδημά του ή το 
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κεφάλαιό του και να φορολογηθεί γι' αυτό, αφετέρου δε το κράτος της προέλευσης 

του εισοδήματος ή της τοποθεσίας του κεφαλαίου, βάσει της οικείας αρχής, απαιτεί 

να φορολογηθεί το εισόδημα που προκύπτει στην επικράτειά του ή το κεφάλαιο που 

βρίσκεται σ' αυτό. 

    Σαν συνέπεια της διπλής φορολογίας είναι η δυσχέρεια της ανταλλαγής αγαθών και 

υπηρεσιών καθώς και της κινήσεως κεφαλαίων και προσώπων μεταξύ των διαφόρων 

κρατών και κατ' επέκταση η αποθάρρυνση των επενδύσεων γενικότερα. 

    Ένα ακραίο παράδειγμα της έλλειψης εναρμόνισης των φορολογικών συστημάτων, 

είναι η διπλή φορολόγηση κερδών, ήτοι τα κέρδη ενός ξένου υποκαταστήματος να 

φορολογούνται πλήρως στην ξένη χώρα και στη συνέχεια τα μετά από φόρους κέρδη 

όταν επαναπατρίζονται στη μητρική, υπό μορφή μερίσματος, να υπόκεινται σε 

φορολογία ως εισόδημα της μητρικής. Η διπλή φορολόγηση θα οδηγήσει σε 

ματαίωση της ίδρυσης υποκαταστήματος, εκτός αν υπάρχει κάποια έκπτωση για τους 

φόρους που έχουν ήδη πληρωθεί από το ξένο υποκατάστημα. 

    Οι υπεράκτιες δικαιοδοσίες διακρίνονται κατά κύριο λόγο σε αυτές που διαθέτουν 

ένα δίκτυο Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με άλλα κράτη και σε αυτές 

που δεν διαθέτουν τέτοιες συμβάσεις. Συνήθως, αν και όχι απαραίτητα, οι χώρες με 

μηδενικούς φορολογικούς συντελεστές είναι αυτές που δεν έχουν συνάψει διμερείς 

συμβάσεις, ενώ οι χώρες με χαμηλή αλλά όχι ανύπαρκτη άμεση φορολογία συχνά 

προσφέρουν και οφέλη από διακρατικές συμβάσεις. Η χρησιμοποίηση των διμερών 

συμβάσεων προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες φορολογικού προγραμματισμού, που 

επιτρέπουν την εξαγωγή και τον επαναπατρισμό κερδών με μικρή και σε κάποιες 

περιπτώσεις μηδενική φορολογική επιβάρυνση αυτών. Ο επιχειρηματίας-επενδυτής 

μπορεί, χρησιμοποιώντας μία ενδιάμεση υπεράκτια εταιρία συμφερόντων του, να 

επιτύχει τη διενέργεια συναλλαγών με χώρες που συνδέονται με το κράτος των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του με Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, 

ελαχιστοποιώντας έτσι ουσιαστικά τη φορολόγηση των διακινούμενων κεφαλαίων 

του 
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    Η Ελλάδα έχει συμπεριλάβει στη φορολογική της νομοθεσία τις προαναφερόμενες 

αρχές της «κατοικίας» και της «πηγής»1, έχει όμως συμπεριλάβει και διατάξεις οι 

οποίες περιορίζουν την διπλή φορολογία. Επιπλέον έχει συνάψει συμβάσεις για την 

αποφυγή της διπλής φορολογίας με πολλές χώρες. 

    Οι συμβάσεις οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ, ανέρχονται σε είκοσι (20) και είναι οι 

εξής:2 

 

Χώρες Κυρωτικός 
Νόμος 

ΦΕΚ τ.Α1 Θέση σε ισχύ 

1)  ΗΠΑ  Ν.Δ. 2548/1953 231 & 333/1 
953 

1.1.1953 (άρθρο 21) 

2)  ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ  Ν.Δ. 2732/1953 329/1953 15. 1.1954 (άρθρα 19 & 20) 
3)  ΣΟΥΗΔΙΑ  Ν.Δ. 4300/1963 73/1963 20.8.1963 (άρθρο 30) 
4)  ΓΑΛΛΙΑ  Ν.Δ. 4386/1964 192/1964 31. 1.1965 (άρθρο 30) 
5)  ΙΝΔΙΕΣ  Ν.Δ. 4580/1966 235/1966 17.3. 1965 (άρθρο 20) 
6)  ΙΤΑΛΙΑ  Α.Ν. 23/1 967  109/1967 27.6. 1968 (άρθρο 27) 
»   (αναθεώρηση)  Ν. 1927/1991  17/1991 *20.9.1991 (άρθρο 30) 
7)  0. Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ  Α.Ν. 52/1967  134/1967 9.12.1967 (άρθρο 23) 
8)  ΚΥΠΡΟΣ  Α.Ν. 573/1968 223/1968 16. 1.1 969 (άρθρο 26) 
9)  ΒΕΛΓΙΟ  Ν.Δ. 117/1969 41/1969 27.5. 1970 (άρθρο 30) 
10) ΑΥΣΤΡΙΑ  Ν.Δ. 994/1971 210/1971 5. 1.1 972 (άρθρο 28) 
11) ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ  Ν.Δ. 1191/1981 206/1981 4.10.1981 (άρθρο 28) 
12) ΟΛΛΑΝΔΙΑ  Ν.Δ. 1455/1984 89/1984 17.7.1 984 (άρθρο 31) 
13) ΟΥΓΓΑΡΙΑ  Ν.Δ. 1496/1984 178/1984 17.2. 1985 (άρθρο 29) 
14) ΕΛΒΕΤΙΑ  Ν.Δ. 1502/1984 192/1984 2 1.2. 1985 (άρθρο 27) 
15)ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ Ν.Δ. 1838/1989 86/1989 28.3.1989 (άρθρο 27) 
16) ΠΟΛΩΝΙΑ  Ν.Δ. 1939/1991 37/1991 28.9. 1991 (άρθρο 29) 
17) ΝΟΡΒΗΓΙΑ  Ν.Δ. 1924/1991 16/1991 16.9.1991 (άρθρο 30) 
18) ΔΑΝΙΑ  Ν.Δ. 1986/1991 189/1991 "18.1.1992 (άρθρο 29) 
19) ΡΟΥΜΑΝΙΑ  Ν.Δ. 2279/1995 9/1995 εφαρμογή από 1.1.1996 
20) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  Ν.Δ. 2255/1994 195/1995  
   

5.5  Απόρρητο και εχεμύθεια  

    Στις περισσότερες περιπτώσεις οι μέτοχοι των υπεράκτιων εταιρειών επιθυμούν 

την διατήρηση της ανωνυμίας τους και την αποφυγή σύνδεσης του ονόματός τους με 

την υπεράκτια εταιρεία. 

                                                 
1 Ν.Δ. 2548/1953 Σύμβασης Ελλάδος – Ην. Πολιτειών Αμερικής 
2 Συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας. Έκδοση ¨Φορολογική Επιθεώρηση¨ 
Φεβρουάριος 1998 
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    Καθοριστικής σημασίας κριτήρια επιλογής μιας υπεράκτιας δικαιοδοσίας είναι τα 

εχέγγυα εχεμύθειας όπως π.χ. η απουσία δημοσίων αρχείων και μητρώων, η 

δυνατότητα χρήσης θεματοφυλάκων και εμπιστευματοδόχων μετόχων (nominee 

shareholders) οι οποίοι και θα διαχειρίζονται την υπεράκτια εταιρεία για λογαριασμό 

των δικαιούχων, η νομοθετική δυνατότητα για μετοχές στον κομιστή (ανώνυμες) 

κ.λ.π. 

    Η Κύπρος για παράδειγμα, έως την 31/12/2002 εφήρμοσε νομοθεσία για τις 

υπεράκτιες εταιρείες σύμφωνα με την οποία οι μέτοχοι μπορούσαν να είναι άτομα, 

εταιρείες ή εμπιστεύματα.1 Οι μετοχές μπορούσαν να κρατηθούν από 

εμπιστευματοδόχους μετόχους για λογαριασμό των δικαιούχων. Το όνομα και τα 

λοιπά στοιχεία των δικαιούχων μετόχων δινόταν μόνο στην Κεντρική τράπεζα 

Κύπρου και η ταυτότητα αυτών ήταν απολύτως εμπιστευτική.2 Για να γίνουν γνωστά 

τα ονόματα των μετόχων απαιτείτο διαταγή Κυπριακού δικαστηρίου. 

    Γενικά, παρά τις πιέσεις για άρση του απορρήτου που ασκούνται στις υπεράκτιες 

δικαιοδοσίες, έχουν αναπτυχθεί πολλαπλοί μηχανισμοί για την εξασφάλισή του. Για 

                                                 
1 Ένα «εμπίστευμα» (trust), ιδρύεται από ένα άτομο τον «εμπιστευματοπάροχο» (settler) και  αποτελεί 
ένα μέσο με το οποίο περιουσία, «η περιουσία του εμπιστεύματος», κρατείται από ένα ή περισσότερα 
άτομα, τους «εμπιστευματοδόχους» (trustees) για λογαριασμό κάποιου άλλου ή άλλων «των 
δικαιούχων» (beneficiaries) ή για συγκεκριμένους σκοπούς. Αν και οι εμπιστευματοδόχοι είναι οι 
ιδιοκτήτες της περιουσίας του εμπιστεύματος, δεν μπορούν να διαχειρίζονται την περιουσία ως 
απόλυτοι ιδιοκτήτες για το λόγο ότι είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του 
σχετικού με τα εμπιστεύματα νόμου και του εγγράφου του εμπιστεύματος.  Η περιουσία του 
εμπιστεύματος μπορεί να αποτελείται από κάθε είδος περιουσιακών στοιχείων οπουδήποτε στο κόσμο. 
Το εμπίστευμα δεν είναι νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να κατέχει περιουσία, τα περιουσιακά στοιχεία 
του είναι εκχωρημένα στους διαχειριστές που μπορεί να είναι ιδιώτες ή εταιρίες. (ορισμός από την 
PriceWaterhouseCoopers – Cyprus as a financial center – the connection with Greece) 
    Οι χώρες που δέχονται τα εμπιστεύματα είναι αυτές που βασίζονται στο εθιμικό δίκαιο που είναι ένα 
κωδικοποιημένο σύστημα από κανόνες. Στις χώρες που ήταν αποικίες της Μ. Βρετανίας τα 
εμπιστεύματα συναντώνται συχνά στη χρηματοοικονομική ζώνη. 
    Σημειώνεται ότι από τα 5,3 τρισεκατομμύρια δολάρια που είναι σήμερα επενδεδυμένα σε 
υπεράκτιες δραστηριότητες, τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια διατηρούνται σε εμπιστεύματα 
    Η δημιουργία ενός εμπιστεύματος μπορεί: 

• Να μετριάσει τις φορολογικές υποχρεώσεις ή να βοηθήσει στην αποφυγή φορολογίας 
• Να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα 
• Να επιτρέψει σε μια οικογένεια να διατηρήσει την ιδιοκτησία μιας περιουσίας 
• Να επιτρέψει τη διατήρηση του ελέγχου και της απασχόλησης των περιουσιακών 

στοιχείων παρά το ότι αυτά έχουν δοθεί ή πωληθεί σε άλλους 
• Να ωφελήσει ορισμένες ομάδες ανθρώπων, όπως για παράδειγμα οι πνευματικά ανίκανοι, 

ενώ ο έλεγχος της περιουσίας κατακρατείται μακριά από αυτούς 
• Να ενεργεί ως μέσο διαχείρισης. Οι εταιρίες επενδύσεως χαρτοφυλακίου (investment trust 

funds), οι τράπεζες κλπ, μέσω της δομής ενός εμπιστεύματος και μιας τράπεζας διεθνών 
δραστηριοτήτων η οποία ενεργεί ως εμπιστευματοδόχος, μπορούν να διαχειρίζονται 
κεφάλαια εκ μέρους των πελατών τους. 

2 Πληροφοριακά έντυπα 1 & 2 Totalserve Management L.T.D.  Λεμεσός - Κύπρος 
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παράδειγμα, από υπεράκτιες αγορές που προσαρμόζουν το θεσμικό τους πλαίσιο στις 

επιταγές των on-shore αγορών, έχει επιτευχθεί η διατήρηση του απορρήτου των 

καταθετικών προϊόντων - εξαιρουμένων των ερευνών για οικονομικά εγκλήματα. 

 

    Επίσης από ορισμένες υπεράκτιες αγορές παρέχεται η - λιγότερο νόμιμη - 

δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών ταυτότητας, διαβατηρίου και άδειας οδήγησης 

με προστασία της «κύριας» ταυτότητας των ιδιωτών. Αυτά προτείνεται να 

χρησιμοποιούνται σε εργασίες όπως η έναρξη τραπεζικού λογαριασμού σε παράκτιες 

αγορές και να μην αντικαθιστούν τα πραγματικά πιστοποιητικά ταυτότητας σε λοιπές 

χώρες - κυρίως το διαβατήριο. 

    Ας σημειωθεί ότι ιδιαίτερα στις ΗΠΑ είναι διαδεδομένη η έκδοση δεύτερου 

διαβατηρίου off-shore (π.χ. από τον Παναμά, τη Βραζιλία ή την Κόστα Ρίκα) με 

στόχο την προστασία εύπορων ή διάσημων πολιτών. Ελκυστικά είναι τα 

πιστοποιητικά υπηκοότητας ή διαμονής που εκδίδουν οι Μπαχάμες και η Γρενάδα, 

καθώς προσφέρουν δυνατότητα μετακίνησης χωρίς visa σε εκτεταμένο αριθμό 

χωρών. 

 

    Ωστόσο απαιτείται προσοχή, καθώς υπάρχουν παρεχόμενα πιστοποιητικά που δεν 

δίνουν δεύτερη υπηκοότητα σε υπεράκτια αγορά, αλλά φέρουν τα στοιχεία χωρών 

που έχουν πάψει να υφίστανται ή έχουν αλλάξει το όνομά τους! Σε αυτή την 

κατηγορία ανήκουν κυρίως πρώην αποικίες που απέκτησαν την ανεξαρτησία τους, 

όπως η Βρετανική Ονδούρα που σήμερα ονομάζεται Belize, η πρώην Zanzibar νυν 

Τανζανία, ή η Upper Volta που σήμερα είναι γνωστή ως Burkina Faso. 

    Είναι χαρακτηριστικό ότι με 950 δολάρια ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει ταχυδρομικά 

το διαβατήριο, με δύο αντίγραφα ταυτότητας και δώρο το δίπλωμα οδήγησης. Για την 

απόκτηση διπλωματικού διαβατηρίου το κόστος είναι ελαφρώς υψηλότερο (1.450 

δολ.), ενώ για έκδοση δεύτερων πιστοποιητικών ταυτότητας η επιλογή μπορεί να 

γίνει από μια εκτεταμένη λίστα ανύπαρκτων χωρών: British Guiana, British 

Honduras, British Hong Kong, British West Indies Burma, Dutch Guiana, Eastern 
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Samoa, New Granada, New Hebrides Netherlands East Indies, Rhodesia, South 

Vietnam, Spanish Guinea, USSR και Zanzibar.1 

 

5.6  Τύποι υπεράκτιων εταιριών  

    Οι έννοιες «υπεράκτιες δραστηριότητες» και «υπεράκτια εταιρεία» δεν έχουν την 

ακριβή σημασία της αποφυγής φορολογίας ή γενικά των επιχειρήσεων, όπως και ο 

υπεράκτιος κόσμος συχνά δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά την τοποθεσία που 

δραστηριοποιείται ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

    Στην ουσία υφίστανται οι παρακάτω τύποι υπεράκτιων εταιρειών με τους οποίους 

μπορεί να δομήσει κάποιος μια διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα ή για 

φορολογικό σχεδιασμό. 

• Υπεράκτιες εταιρίες με μηδενικό ή πολύ χαμηλό φορολογικό συντελεστή οι οποίες 

υφίστανται σε δικαιοδοσίες που περιγράφονται ως «φορολογικοί παράδεισοι». 

Τέτοιες δικαιοδοσίες είναι τα British Virgin Islands το Belize ή οι Seychelles. 

• Εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε δικαιοδοσίες που προσφέρουν και τους δύο 

τύπους των εταιριών, δηλαδή και υπεράκτιες και χερσαίες οι οποίες μπορούν να 

καρπούνται και οφέλη από το ευνοϊκό καθεστώς φορολογίας των ημεδαπών εταιριών 

αλλά και από ειδικά καθεστώτα για τις υπεράκτιες εταιρίες. Για παράδειγμα μια 

εταιρία μπορεί να δραστηριοποιείται ως υπεράκτια στον Mauritius και να μην 

καταβάλει φόρο λόγω «φορολογικού παραδείσου» και ταυτόχρονα να είναι μόνιμος 

κάτοικος των British Virgin Islands όπου και πάλι δεν θα φορολογείται λόγω ύπαρξης 

σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας. Το Hong Kong αν και δεν είναι ένας 

κλασικός «φορολογικός παράδεισος», εντούτοις έχει ένα ελκυστικό φορολογικό 

καθεστώς όπου επιχειρήσεις που ιδρύονται, οργανώνονται και διευθύνονται από το 

Hong Kong και χρησιμοποιούνται για τη πραγματοποίηση υπεράκτιων 

δραστηριοτήτων και διεθνών επιχειρήσεων, δεν καταβάλουν φόρο για κέρδη τα οποία 

προέρχονται από δραστηριότητες εκτός του Hong Kong. Αυτός ο τύπος της 

φορολογικής διευθέτησης είναι γνωστός ως «εδαφική φορολογία» (territorial 

taxation).      

                                                 
1 Μπένου Μαρία «Εξωτικοί προορισμοί διεθνών κεφαλαίων» 1/12/2002 
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• Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και οι συνεργασίες περιορισμένης ευθύνης 

      Οι τύποι αυτοί των εταιριών χρησιμοποιούνται για υπεράκτιες επιχειρήσεις, 

διεθνείς επιχειρήσεις και φορολογικό σχεδιασμό επειδή έχουν το πλεονέκτημα της 

περιορισμένης ευθύνης αλλά και τα χαρακτηριστικά της συνεργασίας για 

φορολογικούς σκοπούς. Αυτό σημαίνει ότι τα κέρδη διανέμονται στα μέλη και 

φορολογούνται σε αυτά.1  

    Σε κάποιες περιπτώσεις όπου όλα τα μέλη των προαναφερομένων εταιρικών 

μορφών δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι στις χώρες όπου έχουν έδρα αυτές και καμιά 

επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πραγματοποιείται εντός της χώρας, τότε ούτε οι 

επιχειρήσεις ούτε οι εταίροι θα είναι υποκείμενα φόρου στη χώρα εγκατάστασης.  

Τέτοιες μορφές επιχειρήσεων είναι οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Limited 

Liability Companies – LLC) των Ηνωμένων Πολιτειών και του Isle of man και οι 

εταιρίες περιορισμένης συνεργασίας (Limited Liability Partnerships – LLP) του 

Ηνωμένου Βασιλείου. 

• Εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε πολλές χερσαίες δικαιοδοσίες, οι οποίες 

προσφέρουν ειδικά φορολογικά καθεστώτα για συγκεκριμένους εθνικούς λόγους.  

    Ο κόσμος των υπεράκτιων επιχειρήσεων είναι πολύ περίπλοκος και δεν κινείται 

στην περιοχή του άσπρου – μαύρου, αλλά σε ενδιάμεσες περιοχές. Οι υπεράκτιες 

επιχειρήσεις δεν δραστηριοποιούνται μόνο σε «φορολογικούς παραδείσους», αλλά 

και σε χερσαίες δικαιοδοσίες με υψηλή φορολογία που προσφέρουν για εθνικούς 

λόγους σε εταιρείες και άτομα, ανταγωνιστικά φορολογικά προνόμια και άλλες 

ευκαιρίες. Αυτοί οι προνομιακοί φορολογικοί κανονισμοί χρησιμοποιούνται σε μια 

μεγάλη ποικιλία για φορολογικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων, έτσι όπως: 

• Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας σχετιζόμενες με μερίσματα, τόκους και 

πληρωμές δικαιωμάτων 

• Εγκαθίδρυση εταιριών holding και εταιριών χρηματοδότησης 

• Εξειδικευμένες εργασίες όπως leasing 
                                                 
1 Φυσικά αυτό συμβαίνει όπου τα εταιρικά κέρδη δεν φορολογούνται στο όνομα του νομικού 
προσώπου αλλά των εταίρων. Στην Ελλάδα ο τρόπος αυτός φορολόγησης σταμάτησε μετά την 
εφαρμογή του ν. 2065/1992. Για τις εταιρικές μορφές της ομόρρυθμης και της ετερόρρυθμης εταιρίας 
και όσον αφορά ομόρρυθμα μέλη φυσικά πρόσωπα, συνεχίζουν να φορολογούνται στο όνομα του 
φυσικού προσώπου το 50% των αναλογούντων κερδών, λογιζόμενα ως «επιχειρηματική αμοιβή». 
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• Διαχείριση προσωπικής και οικογενειακής περιουσίας και φορολογικός σχεδιασμός 

    Στην πραγματικότητα, σχεδόν όλες οι χώρες προσφέρουν φορολογικές 

διευκολύνσεις και προνόμια, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, έτσι ώστε να 

ενθαρρύνουν τις εισαγόμενες επενδύσεις. 

    Οι σύμβουλοι διεθνούς φορολογίας αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες που υπάρχουν 

στην βελτίωση της φορολογικής αποτελεσματικότητας με τη χρήση ειδικών χαμηλών 

φορολογικών συντελεστών από χώρες υψηλής φορολογίας οι οποίες προσπαθούν να 

ενθαρρύνουν τις διεθνείς επενδύσεις. 

    Σε κάθε περίπτωση, επιτυχείς εφαρμογές τέτοιων δομών, εξαρτώνται από μία 

ευρεία ποικιλία ζητημάτων που έχουν σχέση με αποφυγή διπλής φορολογίας, έλεγχο 

και διοίκηση ξένων επιχειρήσεων, τριγωνική τιμολόγηση (transfer pricing), χαμηλή 

κεφαλαιοποίηση, φορολόγηση κερδών και άλλους φορολογικούς κανονισμούς.  

    Έτσι σήμερα ο «υπεράκτιος κόσμος» συμπεριλαμβάνει ειδικές εφαρμογές 

συγκεκριμένων φορολογικών προνομίων που παρέχονται από χερσαίες χώρες υψηλής 

φορολογίας όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πορτογαλία, η Σιγκαπούρη, η Ελλάδα, το 

Βέλγιο, η Αυστρία, η Ισπανία, η Ελβετία, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία. 

 

5.7  Ποιοι πηγαίνουν τελικά υπεράκτια;  

    Κάθε σημαντική επιχείρηση στην Ευρώπη διατηρεί υπεράκτιες διαδικασίες, καθώς 

και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της Αμερικανικής βιομηχανίας 

δραστηριοποιούνται υπεράκτια. Η Boeing, η Firestone, η Exxon, η Monsanto, είναι 

μερικές από αυτές. Από τις μεγάλες τράπεζες η Goldman Sachs, η Rothschild, η 

Deutsche Morgan, οι Lloyds, η Barclays, η Gredid Suisse διατηρούν υπεράκτιες 

εγκαταστάσεις.  

    Γιατί λοιπόν όλες αυτές οι οικονομικές μονάδες διατηρούν υπεράκτιες 

δραστηριότητες; Ο λόγος είναι απλός. Επειδή τα μερίσματα που αφορούν κέρδη που 

προέρχονται εκτός της χώρας-υπεράκτιας δικαιοδοσίας-είναι αφορολόγητα και επειδή 

οι τόκοι των καταθέσεων είναι και αυτοί αφορολόγητοι. 
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    Από την άλλη μεριά τα κέρδη των χωρών «φορολογικών παραδείσων» είναι 

ιδιαίτερα σημαντικά, αφού τα μισά από τα Κυβερνητικά εισοδήματα στα νησιά 

Virgin, στα νησιά Cayman και στο Jersey προέρχονται από υπεράκτιες οικονομικές 

υπηρεσίες.1    

    Τελικά είναι παράνομη η εκμετάλλευση των υπεράκτιων προτερημάτων και 

αποτελεί φοροδιαφυγή; Η ερώτηση είναι αν ο Rockefeller ή ο Rothschild αποφάσιζαν 

να εφαρμόσουν υπεράκτια στρατηγική θα το θεωρούσαμε παράνομο. Αν είναι κάτι 

νόμιμο για κάποιον είναι νόμιμο για όλους.     

    Σύμφωνα με τον βραβευμένο με Νόμπελ οικονομίας το 1999 Robert Mundell, οι 

υψηλοί φόροι συμβάλλουν στην οικονομική δυσφορία. 

    Κυβερνήσεις που θα ανταποκριθούν θετικά στην πρόκληση της μείωσης των 

φορολογικών συντελεστών, θα είναι νικητές στη νέα οικονομία, ενώ εκείνοι που 

επιμένουν σε τακτική εκφοβισμού και απειλών θα μείνουν τελικά πίσω. 

    Τα έθνη με καταπιεστικά ρυθμιστικά και φορολογικά καθεστώτα θα συνεχίσουν να 

γνωρίζουν έξοδο κεφαλαίων προς πιο φιλικές κατοικίες. 

    Η ενοποίηση της διεθνούς φορολογίας ανέδειξε το πρόβλημα. Ακόμα και τα 

κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν στον τομέα 

της άμεσης φορολογίας. 

 

6.  Το Ελληνικό φορολογικό σύστημα και οι υπεράκτιες εταιρείες 

6.1  Εισαγωγή    

    Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Ν. 3091/2001, αλλά και τη διάταξη της 

παραγράφου 7 του άρθρου 5 του νόμου αυτού, ως εξωχώρια (offshore) εταιρεία 

εννοείται η εταιρεία που έχει την έδρα της σε αλλοδαπή χώρα και με βάση τις 

                                                 
1 The offshore solution. Terry L. Neal, U.S.A. 2001 
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διατάξεις της οποίας δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε άλλες χώρες και 

απολαμβάνει ιδιαίτερα ευνοϊκής μεταχείρισης (στη χώρα που έχει την έδρα της.)1  

    Ο Α.Ν. 89/1967 "περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών 

εταιριών" είχε προσπαθήσει να ρυθμίσει τη λειτουργία εταιριών των οποίων το 

αντικείμενο βρισκόταν εκτός Ελλάδας. 

    Επιπλέον οι νόμοι 378/68, 27/75 και 814/78, που τροποποίησαν και συμπλήρωσαν 

τον Α.Ν. 89/1967, παρέχουν ειδικά οφέλη (όπως απαλλαγές φόρου και εισαγωγικού 

δασμού) για τις υπεράκτιες διαδικασίες των ξένων επιχειρήσεων που ιδρύονταν στην 

Ελλάδα.    

    Τα παρασχεθέντα νομικά προνόμια με τους πιο πάνω νόμους, παρέχονται σε 

ναυτιλιακές, εμποροβιομηχανικές, τραπεζικές και ναυτικές επιχειρήσεις, αλλά και σε 

υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων επενδύσεων και προστασίας κεφαλαίων 

εξωτερικού. 

    Οι επιχειρήσεις του Α.Ν. 89/67 στερούνται ιδίας νομικής μορφής και υπόστασης, 

και ασχολούνται αποκλειστικά με συντονισμό, έλεγχο, εποπτεία, παρακολούθηση και 

προγραμματισμό των εκτός Ελλάδος δραστηριοτήτων της μητρικής εταιρείας, χωρίς 

να ασκούν εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, και κατά συνέπεια δεν αποκτούν 

κανένα εισόδημα. 

    Στη χώρα μας δραστηριοποιούνται 231 αλλοδαπές εμποροβιομηχανικές 

επιχειρήσεις βάσει του α.ν. 89/1967. Απασχολούν σημαντικό αριθμό εργαζομένων, 

ενώ δαπανούν ετησίως σημαντικά ποσά κεφαλαίων. Κατά συνέπεια η παραμονή τους 

κρίνεται επωφελής για την εθνική οικονομία, χωρίς βεβαίως τη δυνατότητα 

περαιτέρω παροχής φορολογικών και δασμολογικών απαλλαγών. 

    Με τον νόμο 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. 312 Α΄/27.12.2005) τροποποιείται τον αν. 89/67 

και δίνει τη δυνατότητα να υπαχθούν στις διατάξεις του οι υφιστάμενες 

εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις αλλά και νέες επιχειρήσεις, εφόσον 

δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην παροχή συντονιστικών-διοικητικών 

υπηρεσιών σε συνδεδεμένες με αυτές εκτός Ελλάδος επιχειρήσεις. 
                                                 
1 «‘Έννοια της εξωχώριας εταιρείας» Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη «Γενικό λογιστικό σχέδιο» Εκδόσεις 
ΠΑΜΙΣΟΣ, Αθήνα 2004 
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    Οι επιχειρήσεις αυτές είναι υποχρεωμένες μέσα σε δώδεκα μήνες και εφεξής της 

ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου: 

• Να απασχολούν στην Ελλάδα προσωπικό τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων 

• Να έχουν δαπάνες λειτουργίας στην Ελλάδα τουλάχιστον εκατό χιλιάδες 

(100.000) ευρώ ετησίως 

    Τα κέρδη των επιχειρήσεων αυτών υπόκεινται στα συνήθη για όλες τις 

επιχειρήσεις ποσοστά φόρου εισοδήματος. Ο υπολογισμός των ακαθαρίστων εσόδων, 

τα οποία εισπράττονται υποχρεωτικά με τραπεζικά εμβάσματα, γίνεται με την 

προσθήκη ενός προκαθορισμένου ποσοστού κέρδους επί των πάσης φύσεως δαπανών 

και αποσβέσεων των εταιρειών πλην του φόρου εισοδήματος, οι οποίες 

τεκμηριώνονται με τα νόμιμα φορολογικά στοιχεία (η λεγόμενη μέθοδος cost-plus). 

Το ποσοστό κέρδους δεν θα μπορεί να είναι, πάντως, κατώτερο του 5%. 

    Η μέθοδος υπολογισμού των κερδών cost-plus, είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και 

αποδεκτή, ενώ η εφαρμογή της στις χρεώσεις εντός των ομίλων των πολυεθνικών 

εταιρειών προτείνεται από τον ΟΟΣΑ.1 

    Σημειώνεται ότι αλλοδαπές εταιρίες που είναι ήδη εγκατεστημένες στην Ελλάδα, 

μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του Α.Ν. 89/1967, με αίτησή τους που μπορεί να 

υποβληθεί μέχρι την 31 Μαρτίου 2006. 

    Ενδεικτικά αναφέρεται κατά την πενταετία 1996 – 2000, οι εταιρείες αυτές 

εισήγαγαν και δαπάνησαν στην χώρα μας συνάλλαγμα 500 εκατ. $ Η.Π.Α. περίπου, 

δημιούργησαν ή διατήρησαν 3.500 θέσεις εργασίας ετησίως (που φορολογούνται 

κανονικά), ενώ πέραν των θέσεων αυτών (και δορυφορικά προς τις εταιρείες) κινείται 

ένας ευρύς κύκλος επαγγελματιών διαφόρων ειδικοτήτων (δικηγόροι, λογιστές, 

σύμβουλοι επιχειρήσεων, τεχνικοί, αναλυτές κ.λ.π.) 

    Σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. δ του ν. 2238/1994, προκειμένου για αλλοδαπές 

επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρείας στην Ελλάδα, 

αντικείμενο του φόρου εισοδήματος είναι το καθαρό εισόδημα ή το κέρδος το οποίο 

προκύπτει από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς και το καθαρό κέρδος το 

                                                 
1 Εφημερίδα «Ναυτεμπορική» 21/11/2005 
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οποίο προκύπτει από τη μόνιμη εγκατάσταση της επιχείρησης στην Ελλάδα κατά την 

έννοια του άρθρου 100 του ιδίου νόμου. 

    Αντίστοιχα, με το επόμενο άρθρο 101 παρ. 1 περ. δ΄ καθίστανται υποκείμενο του 

φόρου εισοδήματος οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε 

νομικό τύπο στην Ελλάδα και αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών 

ωφελημάτων. 

    Κατά τη παράγραφο 9 του άρθρου 105 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει μετά την 

τροποποίησή του από το ν. 3232/20041 για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων που 

αποκτούν αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση, από 

πηγές στην Ελλάδα, εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στον προσδιορισμό 

του εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι 

υποχρεώσεις τους στην Ελλάδα περιορίζονται στην υποβολή δήλωσης φόρου 

εισοδήματος για τα εισοδήματα που πραγματοποιούν από ακίνητα, πραγματικά ή 

τεκμαρτά και ενδεχομένως σε δήλωση Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας 

(Φ.Μ.Α.Π.)2  

    Περαιτέρω, με το άρθρο 109 παρ. 1 περ. α΄ του προαναφερόμενου νόμου, όπως 

ισχύει, ορίζεται ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος των αλλοδαπών εταιρειών για 

το οικονομικό έτος 2004 σε 35%. Ο συντελεστής αυτός αφορά σε εισοδήματα που 

υποβάλλονται σε φόρο με τη φορολογική δήλωση της υπεράκτιας εταιρείας, αφού ο 

νόμος στις περιπτώσεις παρακράτησης φόρου με εξάντληση της φορολογικής 

υποχρέωσης ορίζει ειδικούς συντελεστές. Πέραν δε του φόρου αυτού, με την 

παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, επιβάλλεται και συμπληρωματικός φόρος στο 

εισόδημα από ακίνητα με συντελεστή 3% επί του συνολικού ακαθάριστου 

εισοδήματος που προέρχεται από ακίνητα, μη δυνάμενος να υπερβεί το ποσό του 

φόρου που υπολογίζεται με συντελεστή 35%. 

    Με διάταξη του άρθρου 15 του Ν. 2992/2002, οι υπεράκτιες εταιρείες 

υποχρεώθηκαν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση αν έχουν στην κυριότητά τους 

ακίνητα στην Ελλάδα, ενώ με διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3052/2002 που 

τροποποίησε τη παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 186/92 περί Κ.Β.Σ., ορίστηκε ότι 
                                                 
1 Φορολογία εισοδήματος φυσικών & νομικών προσώπων Δ. Αντωνόπουλος – Η. Κατούδης. Εκδόσεις 
Σάκκουλα. Αθήνα Μάιος 2004  
2 Άρθρα 21 έως και 25 ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17Α΄) 
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επιτηδευματίας λογίζεται κάθε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής 

εφόσον αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπορικό δικαίωμα ή ανεγείρει ακίνητο στην 

Ελλάδα και έχει ως υποχρέωση να τηρεί βιβλία και στοιχεία. Περαιτέρω, με την με 

α/α ΠΟΛ. 1271/12.12.2003 εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών, ορίστηκε ότι οι 

αλλοδαπές Α.Ε. & Ε.Π.Ε. που έχουν μόνο ακίνητα στην Ελλάδα, μπορούν από 

1/1/2003 να τηρήσουν βιβλία β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. αντί για λογιστικά βιβλία. 

 

6.2  Η φορολογία των μερισμάτων    

    Στην Ελλάδα, μετά από την εφαρμογή του ν. 2065/1992, δεν υφίσταται 

φορολόγηση των διανεμομένων μερισμάτων των ημεδαπών Α.Ε. σε επίπεδο μετόχου, 

αλλά η φορολογική υποχρέωση εξαντλείται με τη φορολόγηση του συνόλου των 

φορολογητέων κερδών του νομικού προσώπου. Σημειώνεται ότι ακόμα και στην 

περίπτωση των υπεράκτιων εταιρειών, δεν υφίσταται παρακράτηση φόρου στα 

διανεμόμενα μερίσματα, γεγονός το οποίο συμβαίνει στις περισσότερες χώρες. 

 

6.3  Εισοδήματα από ακίνητα    

    Προαναφέρθηκε ότι η απόκτηση ακινήτου στην Ελλάδα δεν δημιουργεί μόνιμη 

εγκατάσταση για μία υπεράκτια εταιρεία. Σε συνδυασμό με τη παρ. 9 του άρθρου 105 

του ν. 2238/1994 προκύπτει ότι η υπεράκτια εταιρεία στην Ελλάδα δεν μπορεί να 

πραγματοποιήσει αποσβέσεις στα κτίσματα των ακινήτων της, αλλά λογίζεται ως 

φυσικό πρόσωπο και εκπίπτει τα πάγια ποσοστά του άρθρου 23 του 

προαναφερομένου νόμου. 

    Η υπεράκτια εταιρεία, για τα εισοδήματα από ακίνητα, έχει υποχρέωση υποβολής 

ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 107 του ν. 2238/1994. 

    Σε περίπτωση που η υπεράκτια εταιρεία πουλήσει κάποιο ακίνητο και προκύψει 

υπεραξία, αυτή φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 109 

του πιο πάνω νόμου με συντελεστή 35%. Σημειώνεται ότι ανεξαρτήτως και αν 

αναφέρεται στο πωλητήριο συμβόλαιο μικρότερη αξία από την αντικειμενική, όπως 
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προσδιορίζεται από το άρθρο 41 του ν. 1249/1982, η τελικά λαμβανόμενη αξία είναι 

η αντικειμενική.1   

    Διαφορετική είναι η περίπτωση κατά την οποία η υπεράκτια εταιρεία αποφασίζει 

να οικοδομήσει κτίσμα η ίδια και να το πουλήσει στην συνέχεια. Στην περίπτωση 

αυτή αποκτά μόνιμη εγκατάσταση, υποχρεούται να πραγματοποιήσει έναρξη 

υποκαταστήματος, να τηρήσει βιβλία γ΄ κατηγορίας του κώδικα βιβλίων και 

στοιχείων (Π.Δ. 186/92) και για τα προκύπτοντα κέρδη να φορολογηθεί με 

συντελεστή 35%. 

    Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός της μεταβίβασης του ακινήτου από τον 

πραγματικό κύριο (beneficial owner). Στην περίπτωση αυτή η μεταβίβαση 

πραγματοποιείται με την παράδοση των μετοχών της υπεράκτιας εταιρείας και με τον 

τρόπο αυτό αποφεύγεται η καταβολή φόρου μεταβίβασης ακινήτων σε ποσοστά 9% 

& 11%. Με τον ίδιο τρόπο αποφεύγεται και η πληρωμή φόρου κληρονομιάς ή 

δωρεάς, σε περίπτωση μεταβίβασης αντίστοιχα λόγω δωρεάς ή κληρονομικής 

διαδοχής. Το γεγονός αυτό αποτελεί φοροαποφυγή (tax avoidance), το οποίο όμως 

δεν αντιμετωπίζεται από το ελληνικό φορολογικό σύστημα. 

    Βέβαια, η μεταβίβαση μετοχών μιας υπεράκτιας εταιρείας με πραγματικό σκοπό τη 

μεταβίβαση ακινήτων, εμπεριέχει κινδύνους αναφορικά με τις τυχών υποχρεώσεις 

που μπορούν να μεταβιβαστούν ταυτόχρονα, δεδομένου ότι οι οικονομικές 

καταστάσεις των εταιρειών αυτών ελέγχονται ελάχιστα έως καθόλου από τις χώρες 

όπου εδρεύουν.  

 

6.4  Υπερτιμολογήσεις και υποτιμολογήσεις αγαθών και υπηρεσιών 

    Ένας από τους τρόπους αξιοποίησης των υπεράκτιων εταιρειών στην ελληνική 

πραγματικότητα είναι και η χρησιμοποίησή τους για την αύξηση του κόστους των 

αγαθών και των υπηρεσιών που εμπορεύεται ή παράγει η ελληνική επιχείρηση μέσα 

από εισαγωγικές ή εξαγωγικές δραστηριότητες δια μέσου τεχνικών transfer pricing. 

Στο κεφάλαιο 4.9 της μελέτης αυτής περιγράφονται επακριβώς οι τεχνικές αυτές. 

                                                 
1 Κώδικας φορολογίας μεταβιβάσεως ακινήτων Χρήστου Ν. Τότση. Εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ Αθήνα 2002 
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Βέβαια, το άρθρο 39 του ν. 2238/19941 αναφέρει ότι όταν μεταξύ συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων συνάπτονται συμβάσεις αγοραπωλησίας ή παροχής υπηρεσιών και 

κατά τις συμβάσεις αυτές το τίμημα ή το αντάλλαγμα ορίζεται αδικαιολόγητα σε 

ποσό ανώτερο ή κατώτερο, κατά περίπτωση, από εκείνο που θα πραγματοποιείτο αν η 

σύμβαση γινόταν με άλλο πρόσωπο με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά 

κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης, η προκύπτουσα διαφορά θεωρείται κατά 

τεκμήριο κέρδος της επιχείρησης, η οποία εισέπραξε μικρότερο ή πλήρωσε 

μεγαλύτερο, κατά περίπτωση τίμημα ή αντάλλαγμα (υπερτιμολόγηση ή 

υποτιμολόγηση). Η διαφορά προσαυξάνει τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης που 

προκύπτουν από τα βιβλία της, χωρίς να επηρεάζει καταρχήν το κύρος τους. 

                                                 
1 Άρθρο 39   Υπερτιμολογήσεις και υποτιμολογήσεις 
 
1. Όταν μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων ή μεταξύ αλλοδαπής και ημεδαπής επιχείρησης συνάπτονται  
συμβάσεις αγοραπωλησίας ή παροχής υπηρεσιών και κατά τις συμβάσεις αυτές το τίμημα ή το 
αντάλλαγμα ορίζεται αδικαιολόγητα σε ποσό ανώτερο ή κατώτερο, κατά περίπτωση, από εκείνο που 
θα πραγματοποιείτο, αν η σύμβαση γινόταν με άλλο πρόσωπο με τις συνθήκες που επικρατούν στην 
αγορά κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης, η προκύπτουσα διαφορά θεωρείται κατά τεκμήριο 
κέρδος της επιχείρησης, η οποία εισέπραξε μικρότερο ή πλήρωσε μεγαλύτερο, κατά περίπτωση, 
τίμημα ή αντάλλαγμα.  
    Η διαφορά αυτή προσαυξάνει τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης που προκύπτουν από τα βιβλία της, 
χωρίς να επηρεάζει το κύρος των βιβλίων και στοιχείων. 
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται: 
α. Εφόσον η ημεδαπή εταιρία τελεί υπό τον έλεγχο της αλλοδαπής, λόγω συμμετοχής της δεύτερης στο  
κεφάλαιο ή τη διοίκηση της πρώτης. 
β. Αν πρόκειται για ημεδαπές επιχειρήσεις, όταν υπάρχει μεταξύ τους σχέση άμεσης ή έμμεσης 
ουσιώδους οικονομικής ή διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου. 
3. Η διαφορά που προκύπτει από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προσαυξάνει τα ακαθάριστα 
έσοδα της επιχείρησης που προκύπτουν από τα βιβλία της, προκειμένου τα έσοδα αυτά να ληφθούν 
υπόψη για τον προσδιορισμό των φόρων, τελών και εισφορών στις λοιπές φορολογίες. 
4. Σε βάρος της επιχείρησης, που υπάγεται στις διατάξεις αυτού του άρθρου, επιβάλλεται αυτοτελές  
πρόστιμο καθοριζόμενο σε ποσοστό 10% (δέκα τοις εκατό) στο ποσό της διαφοράς που προκύπτει από 
τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται ανεξάρτητα από την τυχόν επιβολή 
πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων και λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις που 
ισχύουν. Οι διατάξεις των άρθρων 69, 70, 71 και 74 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση 
αυτή. Αντικείμενο της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς δεν μπορεί να αποτελέσει το ποσοστό του 
επιβαλλόμενου προστίμου. 
5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται: 
α. Αν το συνομολογούμενο τίμημα έχει καθοριστεί με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και 
της αλλοδαπής εταιρίας, που έχει κυρωθεί με νόμο. 
β. Αν αποδειχθεί από τις συμβαλλόμενες επιχειρήσεις ότι η υπερτιμολόγηση ή υποτιμολόγηση δεν 
έγινε με σκοπό την αποφυγή των άμεσων ή έμμεσων φόρων. Στην περίπτωση που το γεγονός αυτό 
αμφισβητηθεί από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, η διαφορά αυτή μπορεί να 
επιλύεται με την προεδρική διαδικασία, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Ν. 820/1978 (ΦΕΚ Α' 
174). 
6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και για τα δικαιώματα ή τις αποζημιώσεις 
που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς για τη χρησιμοποίηση στην Ελλάδα 
τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων, σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, 
πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων.  
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Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές, όπως έχει γίνει δεκτό από τη δικαστηριακή 

νομολογία, θα πρέπει η Φορολογική Αρχή να αποδείξει με συγκεκριμένα στοιχεία ότι 

το τίμημα που συμφωνήθηκε με την αλλοδαπή συγγενή εταιρεία είναι 

αδικαιολογήτως και καταφανώς κατώτερο από εκείνο που συμφωνήθηκε κάτω από 

τις ίδιες συνθήκες από άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις. 

    Είναι σημαντικό όμως να αναφέρουμε ότι προκειμένου να εφαρμοστεί το άρθρο 39 

του ν. 2238/1994, θα πρέπει, κατά την παράγραφο 2, υποχρεωτικά η ημεδαπή 

εταιρεία να τελεί υπό τον έλεγχο της αλλοδαπής, λόγω συμμετοχής της δεύτερης στο 

κεφάλαιο ή τη διοίκηση της πρώτης. Δεδομένου όμως ότι ένα από τα βασικά 

πλεονεκτήματα των υπεράκτιων εταιρειών είναι η απόκρυψη των πραγματικών 

μετόχων τους, η εφαρμογή του άρθρου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής για τις 

Φορολογικές Αρχές, εφόσον δεν μπορούν ευχερώς να αποδείξουν την άμεση 

συμμετοχή της υπεράκτιας στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση της ημεδαπής.     

 

6.5  Royalties 

    Όπως αναλύθηκε ανωτέρω, μία από τις αρκετά δημοφιλείς χρήσεις offshore 

εταιρειών είναι η κυριότητα και εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής και 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και η παροχή ανεξάρτητων επαγγελματικών 

υπηρεσιών. 

    Επειδή η επιβολή του φόρου στις περιπτώσεις αυτές ήταν πάντα δυσχερής, αφενός 

γιατί ήταν δύσκολο να εξευρεθεί το καθαρό κέρδος για δαπάνες που 

πραγματοποιούνται στο εξωτερικό και αφετέρου γιατί ήταν σχεδόν αδύνατη η 

εφαρμογή της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου σε βάρος αλλοδαπών 

προσώπων στο εξωτερικό, το άρθρο 13 § 6 του ν. 2238/94 έχει θεσπίσει ειδικό τρόπο 

φορολογίας των εισοδημάτων αυτών. Ο φόρος είναι παρακρατούμενος και 

υπολογίζεται κατ' αποκοπή στις αποζημιώσεις, αμοιβές και δικαιώματα που 

καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις: 

«α) για τη χρήση ή παραχώρηση της χρήσης τεχνικών μεθόδων παραγωγής, τεχνικής 

ή τεχνολογικής βοήθειας, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, σημάτων και προνομίων, 
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σχεδίων ή προτύπων γενικά, αποτελεσμάτων ερευνών, κινηματογραφικών και 

τηλεοπτικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές, αναπαραγωγής 

βιντεοκασετών, πνευματικής ιδιοκτησίας, αναδημοσίευσης άρθρων και μελετών και 

λοιπών συναφών δικαιωμάτων, καθώς και 

β) για την εκμίσθωση μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και γενικά κινητών πραγμάτων, 

την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, την οργάνωση 

επιχειρήσεων, την εκπαίδευση προσωπικού και για την παροχή οποιασδήποτε 

υπηρεσίας και κάθε είδους συμβουλών στην Ελλάδα κ.λπ.» 

    Η παρακράτηση ενεργείται από τον υπόχρεο για την καταβολή επί του 

ακαθαρίστου ποσού της αποζημίωσης, αμοιβής ή δικαιώματος και βαρύνει τον 

δικαιούχο της, με συντελεστή 20%, εκτός των ποσών που αφορούν σε 

κινηματογραφικά, τηλεοπτικά και συναφή δικαιώματα και αποζημιώσεις, οπότε ο 

συντελεστής είναι 10%. Με την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική 

υποχρέωση για τα εισοδήματα αυτά, ενώ η ημεδαπή εταιρία, προκειμένου να μπορεί 

να εκπέσει τις καταβολές αυτές από τα ακαθάριστα έσοδα της θα πρέπει, κατά το 

άρθρο 31 § Ι περ. Γ του ν. 2238/1994, προηγουμένως να έχει αποδώσει τον 

παρακρατηθέντα φόρο. Σημειώνεται, ότι αν η υπεράκτια εταιρεία δικαιούχος των 

ανωτέρω ποσών είναι εταιρεία κράτους με το οποίο η Ελλάδα συνδέεται με Σύμβαση 

Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, τότε δεν εφαρμόζονται τα ανωτέρω, αλλά τα 

προβλεπόμενα από τη Σύμβαση (άρθρα 12 και 14 του Μοντέλου Σύμβασης του 

ΟΟΣΑ). 

    Εξάλλου, κατά το άρθρο 31 § Ι περ. Γ του ν. 2238/1994, εφόσον η πληρωμή 

γίνεται από εμπορική επιχείρηση και αφορά σήματα, μεθόδους εμπορίας και διανομής 

και άλλα συναφή δικαιώματα, ανεξαρτήτως ύψους ή εφόσον η πληρωμή γίνεται για 

οποιονδήποτε λόγο προς μητρική εταιρία ή κεντρικό κατάστημα ή αλλοδαπή εταιρεία 

που ανήκει στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων και υπερβαίνει το 4% των ακαθαρίστων 

εσόδων που προκύπτουν από τη χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος, τότε 

απαιτείται προηγούμενη έγκριση από ειδική επιτροπή του άρθρου 66 § 4 περ. γ' του ν. 

2238/1994. 

    Πέραν δε αυτού του "προληπτικού" ελέγχου, η Διοίκηση συνιστά στις 

Φορολογικές Αρχές, να εστιάζουν τους ελέγχους τους στη διερεύνηση, με βάση τις 
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προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 39, σε κάθε περίπτωση καταβολής 

δικαιωμάτων σε αλλοδαπή εταιρεία από ημεδαπή επιχείρηση η οποία ελέγχεται από 

αυτή λόγω συμμετοχής της στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση της ημεδαπής, αν τα 

συμφωνηθέντα με τη σύμβαση μεταξύ αλλοδαπής και ημεδαπής ποσά είναι 

υπερβολικά υψηλά συγκρινόμενα με τα δικαιώματα που καταβάλλουν άλλες 

ομοειδείς ή παρεμφερείς ελληνικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό για τη χρήση ή την 

παραχώρηση χρήσης των δικαιωμάτων αυτών. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται 

ότι το συμφωνηθέν ποσό είναι υπερβολικό θα αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα 

ακαθάριστα έσοδα της ελληνικής επιχείρησης μόνο το ποσό που κρίνεται δίκαιο και 

εύλογο από τον έλεγχο. Πάντως, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως στην ανάλυση 

του άρθρου 39 του ν. 2238/1994, η εφαρμογή των ανωτέρω εξαρτάται και από την 

ευχέρεια του ελέγχου να αποφανθεί ότι η υπεράκτια στην οποία καταβάλλονται τα 

ποσά αυτά συνδέεται με την καταβάλλουσα επιχείρηση. 

 

6.6   Μελέτες – Σχέδια – Διεξαγωγή ερευνών 

    Κατά το άρθρο 13 § 7 του ν. 2238/1994, «υπεράκτιες εταιρίες, χωρίς μόνιμη 

εγκατάσταση στην Ελλάδα, που αναλαμβάνουν στην Ελλάδα κατάρτιση μελετών και 

σχεδίων ή τη διεξαγωγή ερευνών τεχνικής, οικονομικής ή επιστημονικής γενικά 

φύσεως, ανεξάρτητα αν αυτές εκπονούνται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή την 

επίβλεψη και συντονισμό εκτέλεσης τεχνικών έργων που πραγματοποιούνται από 

τρίτους στην Ελλάδα ή την παροχή επιστημονικής φύσεως συμβουλών προς τον 

κύριο του εκτελούμενου στην Ελλάδα τεχνικού έργου, υποβάλλονται σε φόρο με 

συντελεστή 17,5%, υπολογιζόμενο επί της συνολικής ακαθάριστης αμοιβής τους. Ο 

φόρος αυτός παρακρατείται από τον υπόχρεο για την καταβολή κατά την εκάστοτε 

πίστωση ή καταβολή της αμοιβής στον δικαιούχο και αποδίδεται με σχετική Δήλωση 

στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία» 

    Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση της 

υπεράκτιας εταιρείας για τα κέρδη που αποκτά από τις υπηρεσίες αυτές. 

    Σημειώνεται όμως, ότι αν η υπεράκτια εταιρεία εδρεύει σε κράτος το οποίο 

συνδέεται με την Ελλάδα με Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, τότε, είτε ο 
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συντελεστής παρακράτησης θα είναι μειωμένος είτε δεν θα παρακρατείται καθόλου 

φόρος. Κατά το άρθρο 14 του Μοντέλου Σύμβασης ΟΟΣΑ στα εισοδήματα από 

ανεξάρτητες προσωπικές υπηρεσίες, εφόσον δεν αποδίδονται σε σταθερή βάση στο 

συμβαλλόμενο κράτος, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου. 

 

6.7  Εταιρείες holding – Εισόδημα από μεταβίβαση μετοχών    

    Στην περίπτωση μεταβίβασης μετοχών που ανήκουν σε υπεράκτιες εταιρείες, κατά 

το άρθρο 13 § 2 του ν. 2238/1994, ισχύουν τα εξής: 

α) Εφόσον οι μεταβιβαζόμενες μετοχές είναι ημεδαπής Α.Ε., τότε οφείλεται φόρος 

5% επί της τεκμαρτά προσδιοριζόμενης αξίας τους. 

β) Εφόσον οι μεταβιβαζόμενες μετοχές είναι αλλοδαπού νομικού προσώπου, και αν 

ακόμα ο αγοραστής είναι ημεδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τότε δεν οφείλεται ο 

φόρος του άρθρου 13 § 2. 

    Σημειώνεται ότι το άρθρο 79 § 4 του νόμου 2238/1994 ορίζει ότι η μεταβίβαση 

μετοχών ημεδαπών Α.Ε. μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

πραγματοποιείται αποκλειστικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με ιδιωτικό 

έγγραφο θεωρημένο από τον προϊστάμενο της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπη-

ρεσίας, και ότι τυχόν απόκτηση τέτοιων μετοχών κατά παράβαση της διάταξης αυτής 

θεωρείται άκυρη και δεν παράγει κανένα έννομο δικαίωμα υπέρ αυτού που τις 

αποκτά. 

 

6.8  Φορολογία τόκων που καταβάλλονται σε υπεράκτιες εταιρείες    

    Σύμφωνα με το άρθρο 114§2 του ν.2238/Ι994 όταν ο δικαιούχος του εισοδήματος 

από τόκους (και γενικότερα από κινητές αξίες) είναι αλλοδαπή εταιρεία, χωρίς 

μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, παρακρατείται φόρος από την καταβάλλουσα 

εταιρία με συντελεστή 35% και η αλλοδαπή δικαιούχος δεν υποχρεούται να 

υποβάλλει δήλωση για το εισόδημα αυτό. Δεδομένου ότι το ανωτέρω ποσοστό 
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παρακράτησης φόρου είναι πολύ υψηλό, σκόπιμο είναι να χρησιμοποιείται υπεράκτια 

εταιρεία χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής 

Φορολογίας, οπότε οι καταβαλλόμενοι τόκοι θα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 

με χαμηλότερο συντελεστή. Κατά το άρθρο 11 του Μοντέλου Σύμβασης του ΟΟΣΑ 

το ποσοστό αυτό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 10%. 

 

6.9  Η αντιμετώπιση των υπεράκτιων εταιρειών από το ελληνικό φορολογικό σύστημα    

    Οι Έλληνες επιχειρηματίες, επηρεασμένοι από τη διεθνή τάση για σύσταση 

εξωχώριων εταιριών, θεώρησαν ότι η κατοχή offshore εταιρείας αποτελεί 

επιβεβαίωση επιτυχημένης δραστηριότητας και συνακόλουθα σύμβολο προσωπικής 

και επιχειρηματικής προόδου. Σε αυτό συνέβαλε βέβαια και το «πέπλο μυστηρίου» 

που κάλυπτε τις εταιρείες αυτές μέχρι πρόσφατα, καθώς ο τρόπος σύστασής τους, ο 

πραγματικός τους σκοπός και οι κανόνες λειτουργίας τους ήταν αν όχι άγνωστοι, 

τουλάχιστον ασαφείς και απροσδιόριστοι. Παράλληλα, στην αντίληψη του μέσου 

συναλλασσόμενου οι δραστηριότητες των offshore εταιρειών κινούνταν στο 

μεταίχμιο μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας. 

    Ο νόμος 3091/2002 (ΦΕΚ 330Α/24.12.2002) αποτελεί και την πρώτη ουσιαστική 

νομοθετική παρέμβαση, η οποία κρίθηκε πλέον απαραίτητη, καθώς το φαινόμενο της 

ραγδαίας εξάπλωσης των εξωχώριων εταιριών (ελληνικών επιχειρηματικών 

συμφερόντων) είχε λάβει στη χώρα μας εξωπραγματικές διαστάσεις. 

 

6.9.1. Η αναγνώριση των αποσβέσεων σε πάγια που αγοράζονται από υπεράκτιες 

εταιρείες 

    Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 

330Α/24.12.2002) προστέθηκε νέο εδάφιο στην περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του 

άρθρου 31 του κώδικα φορολογίας εισοδήματος ν. 2238/94. Με τις νέες αυτές 

διατάξεις προβλέπεται, σύμφωνα με τη περίπτωση στ΄, η μη έκπτωση από τα 

ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των αποσβέσεων επί των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων τους τα οποία αγοράζονται από εξωχώρια εταιρεία. Ως "εξωχώρια 
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εταιρεία" νοείται, κατά ρητή διατύπωση των πιο πάνω διατάξεων, η εταιρεία εκείνη 

που έχει την έδρα της σε αλλοδαπή χώρα και με βάση τη νομοθεσία της οποίας 

δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε άλλες χώρες και απολαμβάνει ιδιαίτερα ευνοϊκής 

φορολογικής μεταχείρισης.  

    Επομένως, οι επιχειρήσεις που αγοράζουν πάγια περιουσιακά στοιχεία από 

εξωχώρια εταιρεία θα υπολογίζουν λογιστικά αποσβέσεις επί των στοιχείων αυτών, 

αλλά όμως με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους, θα 

πρέπει να αναμορφώνουν τα αποτελέσματά τους με το ποσό των πιο πάνω 

αποσβέσεων, προσθέτοντας αυτό ως λογιστική διαφορά.1 

    Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ερευνούν αν η αλλοδαπή επιχείρηση 

από την οποία πρόκειται να προμηθευτούν πάγια περιουσιακά στοιχεία έχει έδρα σε 

κάποιο από τα αναφερόμενα στη σχετική εγκύκλιο Κράτη ή εδάφη, ούτως ώστε να 

εξετάζεται στη συνέχεια αν πρόκειται περί εξωχώριας εταιρείας. Άλλα κριτήρια που 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να διαπιστωθεί αν ο εκδότης του 

φορολογικού στοιχείου είναι εξωχώρια εταιρία είναι τα ακόλουθα: 

- Ο εκδότης του φορολογικού στοιχείου δεν είναι παραγωγός - κατασκευαστής του 

προϊόντος, αλλά μεσολαβητής - κατασκευαστής. Και τούτο διότι οι εξωχώριες 

εταιρείες κατά κανόνα διαμεσολαβούν σε τριγωνικές συναλλαγές, όπου από άλλη 

χώρα αποστέλλονται τα εμπορεύματα και από άλλη τιμολογούνται. 

- Στα φορολογικά στοιχεία (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) δεν αναγράφεται ο Αριθμός 

Φορολογικού Μητρώου, καθόσον οι περισσότερες εξωχώριες εταιρείες δε διαθέτουν 

Α.Φ.Μ. 

-  Ως διεύθυνση της έδρας της εταιρείας συνήθως αναγράφεται το "B.O." (BOX 

OFFICE) εταιρεία γραμματοκιβωτίου.  

    Σε περίπτωση που από τα παραπάνω ενδεικτικά στοιχεία δεν προκύπτει η ιδιότητα 

της προμηθεύτριας εταιρείας ως εξωχώριας ή μη εταιρείας, οι επιχειρήσεις που 

προμηθεύονται πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν 

                                                 
1 ΥΠΟΙΚ 1021764/10217/Β0012/ΠΟΛ.1041/5-3-03 
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αποδεικτικά στοιχεία που θα τους ζητηθούν από τον έλεγχο. Ενδεικτικά, τα στοιχεία 

αυτά είναι τα ακόλουθα: 

- Ισολογισμός της εταιρείας για τη διαπίστωση ύπαρξης δραστηριότητας, παγίων και 

προσωπικού 

- Στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας 

- Στοιχεία δραστηριότητας της εταιρείας, κλπ. 

    Τα ανωτέρω ισχύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' του άρθρου 30 

του ν. 3091/2002, για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 

2003 και μετά. Δηλαδή, τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για πάγια στοιχεία που 

προμηθεύονται οι επιχειρήσεις από εξωχώριες εταιρίες από 1.1.2003 και μετά. 

 

6.9.2. Η αναγνώριση των δαπανών που προέρχονται από υπεράκτιες εταιρείες 

    Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του Ν. 3091/2002, όπως αυτός 

τροποποίησε και συμπλήρωσε τη παρ. 14 του άρθρου 31 του ν. 2238/94, προβλέπεται 

η μη έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και των λοιπών δαπανών 

που πραγματοποιούν για την αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από εξωχώρια 

εταιρεία, καθώς και των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων που καταβάλλουν αυτές σε 

εξωχώρια εταιρεία για τη χρησιμοποίηση στην Ελλάδα τεχνικής βοήθειας, 

ευρεσιτεχνιών, σημάτων, σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, 

πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων.    Εξαίρεση αποτελούν οι 

δαπάνες που αφορούν αγορά ή μεταφορά στην Ελλάδα αργού πετρελαίου, 

πετρελαιοειδών ή άλλων προϊόντων για τα οποία δημοσιεύονται δείκτες τιμών 

χονδρικής πώλησης και τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 

οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά προϊόντων. 

    Επί πλέον, τροποποιείται η παράγραφος 35 του άρθρου 6 του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 

81 Α΄)1 και δεν δίνονται ενισχύσεις από 1/1/2003, για αγορά ή χρηματοδοτική 

μίσθωση μηχανημάτων ή λοιπού εξοπλισμού, αν η αγορά δεν πραγματοποιείται 

                                                 
1 Ερμηνευτική εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1021764/10217/Β0012/ΠΟΛ.1041/5.3.2003 
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απευθείας από τον κατασκευαστικό οίκο ή δεν υπάρχει επικυρωμένο τιμολόγιο του 

κατασκευαστή.  

    Ενώ όμως ο νόμος αναφέρεται στις δαπάνες και στις αποσβέσεις παγίων των 

επιχειρήσεων, δεν αναφέρεται καθόλου στις έμμεσες αγορές (τριγωνικές αγορές) που 

πραγματοποιούνται μέσω των υπεράκτιων χωρών, με σκοπό την υπερτιμολόγηση των 

αγαθών. Αν για παράδειγμα κάποια Ελληνική επιχείρηση πραγματοποιεί αγορές από 

την Κίνα, το πιθανότερο είναι ότι θα εμφανίζει ιδιαίτερα μεγάλο περιθώριο κέρδους 

με συνέπεια την υπέρμετρη φορολογία της. Σε περίπτωση όμως που έχει ιδρύσει μία 

υπεράκτια εταιρεία σε κάποια εξωχώρια δικαιοδοσία, θα μπορούσε να πραγματοποιεί 

τριγωνικές αγορές, με τα εμπορεύματα να ταξιδεύουν κατευθείαν από την Κίνα στην 

Ελλάδα, ενώ τα τιμολόγια, θα περνούν πρώτα από την υπεράκτια δικαιοδοσία και 

αφού επανατιμολογηθούν με μεγάλη αυξητική απόκλιση, θα φθάνουν στην Ελλάδα 

υπερτιμολογημένα έτσι ώστε θα περιορίζουν σημαντικά το εγχώριο περιθώριο 

κέρδους. Βέβαια γίνεται κατανοητό ότι η μείωση των κερδών στην Ελλάδα θα 

μεταφερθεί ως ισόποση κερδοφορία στην υπεράκτια δικαιοδοσία, η οποία πιθανώς να 

έχει μηδενικό ή ελάχιστο φορολογικό συντελεστή. 

    Στην προκειμένη περίπτωση, η μόνη ασφαλιστική δικλείδα του φορολογικού μας 

συστήματος είναι το άρθρο 39 του ν. 2238/1994 που αναφέρεται στις 

υπερτιμολογήσεις και στις υποτιμολογήσεις. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο 

νομοθέτης προσθέτει τη διαφορά μεταξύ πραγματικής και τιμολογηθείσας αξίας ως 

κέρδος σε βάρος της επιχείρησης που ωφελήθηκε από την υπερτιμολόγηση, 

επιβάλλοντας επί πλέον και πρόστιμο ίσο με το 10% της αποκρυβείσας ύλης. Βέβαια, 

για να επιβληθούν τα παραπάνω θα πρέπει: 

• Η ημεδαπή εταιρία τελεί υπό τον έλεγχο της αλλοδαπής, λόγω συμμετοχής της 

δεύτερης στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση της πρώτης 

• Να αποδειχθεί ότι η υπερτιμολόγηση δεν έγινε με σκοπό την αποφυγή των 

άμεσων ή έμμεσων φόρων.          
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6.9.3. Ο ειδικός φόρος επί των ακινήτων των υπεράκτιων εταιρειών 

    Με τις διατάξεις των άρθρων 15 έως και 18 του Ν. 3091/2002, επιβάλλεται για 

πρώτη φορά ειδικός φόρος 3% επί της αξίας των ακινήτων1 που βρίσκονται στην 

Ελλάδα και ανήκουν σε εταιρείες κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επί των οποίων 

έχουν αυτές εμπράγματα δικαιώματα επικαρπίας, που αποσκοπεί στη δημιουργία 

αντικινήτρων και στην πάταξη της φοροαποφυγής, που παρατηρείται συνήθως σε 

ακίνητα που ανήκουν σε αλλοδαπές εταιρείες, οι οποίες δεν έχουν καμία 

δραστηριότητα στη χώρα της έδρας τους, αλλά ούτε - κατά κανόνα - και στη χώρα 

όπου βρίσκονται τα ακίνητα τα οποία κατέχουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αγοραία 

αξία των ακινήτων των υπεράκτιων εταιρειών στην Ελλάδα κυμαίνεται, σύμφωνα με 

εκτιμήσεις, στα 2,93 δισ. ευρώ.2 

    Ο συγκεκριμένος νόμος, στα άρθρα 15 και 16, αναφέρει ότι υπεράκτιες εταιρείες 

που έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα στην Eλλάδα, δίχως να έχουν έσοδα 

από άλλες πηγές, μεγαλύτερα από τα έσοδα εκ των ακινήτων, καταβάλλουν ειδικό 

ετήσιο φόρο 3% επί της αξίας του ακινήτου. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή 

και για το οικονομικό έτος αυτό, δεν θα υπολογίζονται τα έσοδα, από ακίνητα, τα 

οποία ιδιοχρησιμοποιούν οι εταιρείες αυτές αποκλειστικά για την άσκηση της 

επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.  Ειδικά με το άρθρο 16 προβλέπεται η σε 

ολόκληρο ευθύνη των παρένθετων προσώπων για την καταβολή του ειδικού φόρου, 

εφ' όσον συμμετέχουν με οποιαδήποτε μορφή ή παρεμβάλλονται καθ' οιονδήποτε 

τρόπο στη σειρά συμμετοχών, στο κεφάλαιο του υπόχρεου νομικού προσώπου. 

Διευκρινίζεται ότι την εν λόγω ευθύνη μαζί με τους υπόχρεους φέρουν και οι 

τελευταίοι κάτοχοι των ακινήτων από σύμβαση υπό συγκεκριμένους όρους. 
                                                 
1 Για την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων των σχετικών με τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων 
εκδόθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών οι εξής εγκύκλιοι: 
• ΠΟΛ. 1040/05.03.2003 με θέμα "Καθορισμός δικαιολογητικών και τρόπος εφαρμογής της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του Ν. 3091/2002 
• ΠΟΛ.1041/05.03.2003 με θέμα "Ερμηνεία των διατάξεων του Ν. 3091/2002" 
• ΠΟΛ. 1047/06.03.2003 με θέμα "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των 
ακινήτων και δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με αυτή" και 
• Απόφαση Υπ. Οικ. υπ' αρ. πρωτ. 1054603/399/Α' 0013 της 11.06.2003 με θέμα "Προθεσμία 
εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Ν.3091/2002" 
• Απόφαση Υπ. Οικ.  υπ' αρ. πρωτ. 1059801/306/0013 της 26.06.2003 με θέμα "Προθεσμία εφαρμογής 
της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Ν.3091/2002" 
• Απόφαση Υπ. Οικ. υπ' αρ. πρωτ. 1062241/10672/Β0012 της 02.07.2003 με θέμα "Έκπτωση από τα 
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, των αποσβέσεων επί παγίων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία 
μεταβιβάζονται σε αυτές σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του   άρθρου   18  του Ν.3091/2002". 
 
2 Εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ» 18/2/2003 
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Για να θεμελιώνεται η ευθύνη απαιτείται: 

- Να υπάρχει τίτλος, με βάση τον οποίο βεβαιώθηκε σε βάρος του υπόχρεου ο φόρος, 

ο οποίος θα αποτελέσει και τον τίτλο για την είσπραξη του φόρου από τον τρίτο 

διακάτοχο και 

- Το ακίνητο να μεταβιβάσθηκε από τον κυρίως υπόχρεο σε φόρο με σύμβαση, η 

οποία καταρτίστηκε μεταξύ αυτού και του τρίτου διακατόχου. 

    Ως εκ τούτου, ο κάτοχος ακινήτου που το απέκτησε με αναγκαστικό 

πλειστηριασμό και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του, δεν ευθύνονται για το φόρο 

που βεβαιώθηκε σε βάρος του υπόχρεου, γιατί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

54 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, αυτός που επισπεύδει τον 

πλειστηριασμό είναι υποχρεωμένος, με ποινή να ακυρωθεί ο πλειστηριασμός, να κοι-

νοποιήσει με δικαστικό επιμελητή, στους προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας 

της κατοικίας και της άσκησης του επαγγέλματος του υπόχρεου σε φόρο, αντίγραφο 

του προγράμματος πλειστηριασμού, ώστε να μπορεί το Δημόσιο να αναγγελθεί, για 

την κατάταξη του στο εκπλειστηρίασμα. 

    Τονίζεται ότι ο τελευταίος κάτοχος δεν ευθύνεται για ολόκληρο το φόρο που 

οφείλεται από τον υπόχρεο, αλλά μόνο για το φόρο που επιμεριστικά αναλογεί στο 

ακίνητο που κατέχει. 

    Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μέτρο επιβολής του ειδικού φόρου 3% επί των 

ακινήτων δέχτηκε ισχυρή κριτική επειδή ως ποσοστό είναι ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση 

μάλιστα με το Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας που αφού αφαιρεθεί ένα 

σημαντικά μεγάλο αφορολόγητο ποσό της τάξεως των 250.000 € το επί πλέον 

φορολογείται με έναν συντελεστή 7 τοις χιλίοις. Θεωρητικά με το ποσοστό αυτό η 

υπεράκτια εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει ως φόρο όλη την αξία του ακινήτου σε 

ένα διάστημα τριάντα τριών ετών.  

    Επί πλέον προβάλλεται ως επιχείρημα το παράδειγμα της Γαλλικής κυβέρνησης 

του κ. Ζοσπέν, η οποία πριν μερικά χρόνια αποφάσισε να επιβάλει σε όλες τις 

αλλοδαπές μη κοινοτικές εταιρείες που είχαν ακίνητα στη Γαλλία έναν ειδικό ετήσιο 

φόρο 2% επί της αξίας κάθε ακινήτου. Την εφαρμογή του μέτρου ακολούθησε μια 
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μαζική εξαγωγή κεφαλαίων από τη Γαλλία στο εξωτερικό που είχε ως αποτέλεσμα η 

Γαλλία να απολέσει σε λιγότερο από δεκαπέντε ημέρες το μεγαλύτερο μέρος των 

συναλλαγματικών της αποθεμάτων. Η κυβέρνηση Ζοσπέν πρόλαβε να υπαναχωρήσει 

πριν δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα στην Γαλλική οικονομία.1 

    Πάντως, μέχρι και τον Μάιο του 2003, περισσότερα από τριακόσια ακίνητα που 

βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκαν σε υπεράκτιες εταιρίες, άλλαξαν ιδιοκτήτη και 

μεταβιβάστηκαν στους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους, φυσικά πρόσωπα.2  

 

6.9.4. Εξαιρέσεις από τον ειδικό φόρο 

     Από την υποχρέωση καταβολής του φόρου εξαιρούνται, ανεξάρτητα από τη χώρα 

στην οποία έχουν την έδρα τους, σύμφωνα με το καταστατικό τους: 

α) εταιρείες των οποίων οι μετοχές βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη 

χρηματιστηριακή αγορά, 

β) εταιρείες οι οποίες έχουν και άλλα ακαθάριστα έσοδα στην Ελλάδα τα οποία είναι 

μεγαλύτερα των ακαθάριστων εσόδων από ακίνητα. Στα ακαθάριστα έσοδα από 

ακίνητα δεν υπολογίζονται τα έσοδα από ακίνητα, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούν οι 

εταιρείες αποκλειστικά για την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας,  

γ) ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Α.Ν.89/1967 (ΦΕΚ 132/Α'), όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με τον Α.Ν.378Ι1968 (ΦΕΚ 82/Α'), το Ν.27/1975 (ΦΕΚ 77/Α'), το 

Ν.814/1978 (ΦΕΚ 144/Α') και το Ν.2234/1994 (ΦΕΚ 1421 Α') και πλοιοκτήτριες 

εταιρείες εμπορικών πλοίων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα 

αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους 

αναγκών. Επίσης, εταιρίες για τα ακίνητα που εκμισθώθηκαν σε ναυτιλιακές εταιρίες 

του Α.Ν. 89/1967, όπως ισχύει, αποκλειστικά για την εγκατάσταση των γραφείων ή 

των αποθηκών τους  

                                                 
1 «Εξωχώριες εταιρίες και εγχώρια παράνοια» Εφημερίδα «Οικονομία» 5/11/2002 
2 Άρθρο του Σπύρου Δημητρέλη στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» την 12/6/2003 
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δ) εταιρείες οι οποίες ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε οργανισμούς δημοσίου 

δικαίου, όπως αυτοί νοούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του 

Π.Δ.346/1998 (ΦΕΚ230/Α'), όπως ισχύει. 

ε) Εταιρείες οι οποίες ανεγείρουν κτίρια ή άλλες εγκαταστάσεις που πρόκειται να 

ιδιοχρησιμοποιήσουν για την άσκηση βιομηχανικής, τουριστικής ή εμπορικής γενικά 

επιχείρησης, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων τους στην Ελλάδα 

και για διάστημα επτά ετών από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας. 

    Επισημαίνεται ότι η εξαίρεση αυτή αφορά μόνο τα ακίνητα τα οποία πρόκειται να 

λειτουργήσει η βιομηχανική, τουριστική ή εμπορική επιχείρηση και αίρεται 

αναδρομικά, αν η εταιρεία δεν προβεί στην έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης στα 

ακίνητα αυτά, μέσα σε επτά έτη από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας ή αν 

τα ακίνητα μεταβιβασθούν, εκμισθωθούν, εισφερθούν κατά χρήση, παραχωρηθούν 

δωρεάν, χρησιμοποιηθούν προς εκμετάλλευση από την εταιρεία ή τρίτο κατά 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πριν τη συμπλήρωση δεκαετίας από την έκδοση της 

αρχικής οικοδομικής αδείας.    

    Επίσης εξαιρούνται από την καταβολή του ειδικού φόρου οι εξής κατηγορίες 

επιχειρήσεων, εφόσον έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους στην 

Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: α) ανώνυμες εταιρείες που έχουν 

ονομαστικές μετοχές μέχρι φυσικού προσώπου ή που δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα 

που τις κατέχουν, β) εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, εφόσον τα εταιρικά μερίδια 

ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία 

ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν, γ) προσωπικές εταιρείες, εφόσον οι 

εταιρικές μερίδες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή εφόσον δηλώνουν τα φυσικά 

πρόσωπα, στα οποία ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν. 

    Τέλος εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου εταιρείες που 

έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους σε τρίτη χώρα εκτός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντρέχουν οι αναφερόμενες στην παράγραφο 3 υπό 

στοιχεία α', β' και γ' περιπτώσεις, εφόσον υπάρχει σύμβαση διοικητικής συνδρομής 

για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής με τη χώρα της έδρας τους. 
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    Όσον αφορά τη διαδικασία επιβολής του ειδικού φόρου, διευκρινίζεται ότι κάθε 

εταιρεία που εμπίπτει στο φόρο αυτό οφείλει στην ετήσια δήλωσή της να αναγράφει 

τα ακίνητα που έχει στην κατοχή της την 1η Ιανουαρίου του έτους, ανεξάρτητα αν 

στη συνέχεια και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης έχει μεταβιβάσει το 

σύνολο ή μέρος των ακινήτων της. Η σχετική δήλωση δεν μπορεί να υποβληθεί 

ταχυδρομικώς, ενώ ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του νόμου η δήλωση μπορεί να 

υποβληθεί μέχρι την 20η Ιουλίου 2003. 

    Σημειώνεται ότι το βάρος της απόδειξης, για την ύπαρξη των νομίμων 

προϋποθέσεων που ορίζονται για την υπαγωγή σε συγκεκριμένη κατηγορία εξαίρεσης 

από το φόρο, έχει το νομικό πρόσωπο που την επικαλείται. 

    Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού ορίζεται ότι, οι εταιρείες της 

παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος που υπόκεινται στον ειδικό φόρο, 

θεωρούνται κύριοι ή επικαρπωτές από το χρόνο σύνταξης των οριστικών 

συμβολαίων, ανεξάρτητα από το χρόνο της μεταγραφής στο οικείο υποθηκοφυλακείο. 

 

6.9.5 Υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων των υπεράκτιων εταιρειών 

    Με το άρθρο 1 παρ.1 Ν.3052/2002 υποχρεώθηκαν σε τήρηση βιβλίων και 

στοιχείων όλα τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε μορφής, που δεν έχουν 

εγκατάσταση στην Ελλάδα, εφόσον αποκτούν κυριότητα ή άλλο εμπράγματο 

δικαίωμα επί ακινήτου ή ανεγείρουν ακίνητο στην Ελλάδα. Σύμφωνα δε με την 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ.1271/2002 (άρθρο 1 παρ. 1.3.1.), η 

προθεσμία θεώρησης βιβλίων και στοιχείων των αλλοδαπών εταιριών έληγε την 

30/06/2003. Οι εταιρίες, όμως, που θα είχαν μεταβιβάσει τα ακίνητα τους μέχρι την 

30/06/2003 και θα είχαν υποβάλει δήλωση διακοπής μέχρι την 30/06/2003, απαλλάσ-

σονταν της υποχρέωσης θεώρησης βιβλίων και στοιχείων. Η προθεσμία αυτή που 

έληγε την 30/06/2003, παρατάθηκε μέχρι την 30/09/2003 με το έγγραφο του Υπ. Οικ. 

υπ' αρ. 1061124/637/30.06.2003.   
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6.9.6. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και καταβολής φόρου 

εισοδήματος 

    Η υπεράκτια εταιρεία που έχει στην κυριότητα της ακίνητο στην Ελλάδα 

υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος ανεξάρτητα αν προκύπτει ή 

όχι εισόδημα από το ακίνητο (άρθρο 107 παρ. 1 Ν.2238/94, στο οποίο προστέθηκε 

τελευταίο εδάφιο με την παρ. 3 του άρθρου 15 Ν.2992/2002 και ισχύει από την 

20.03.2002). Αν η υπεράκτια εταιρεία έχει εισόδημα από το ακίνητο, π.χ. από 

μισθώματα, τότε φορολογείται στην Ελλάδα, ακόμη και αν δεν έχει μόνιμη 

εγκατάσταση στην Ελλάδα. Επομένως, η υπεράκτια εταιρεία θα υποβληθεί στον 

αναλογούντα φόρο εισοδήματος επί των μισθωμάτων, στον συμπληρωματικό φόρο 

με συντελεστή 3% επί του συνολικού ακαθάριστου εισοδήματος που προέρχεται από 

το ακίνητο (σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ.3 Ν.2238/94) και στο χαρτόσημο της μί-

σθωσης (3,6%). 

 

6.9.7. Ο νόμος για τον «βασικό μέτοχο» 

    Το άρθρο 4 παράγραφος γ΄ του νόμου 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α/14.2.2005) για τον 

«βασικό μέτοχο»1, προβλέπει ότι σε περίπτωση που κάποια εξωχώρια εταιρεία 

(σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 

31 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'), που προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 5 του 

ν. 3091/2002 ΦΕΚ 330 Α'), συμμετέχει με ποσοστό ανώτερο του 1% σε επιχείρηση η 

οποία πρόκειται να συμμετάσχει σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης 

                                                 
1 α) Οι εξωχώριες εταιρείες απαγορεύεται επίσης, να συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του ένα 
τοις εκατό (1%) επί του μετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή να είναι εταίροι των 
εταίρων σε επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις. Η απαγόρευση του προηγούμενου 
εδαφίου ισχύει και για τις εξωχώριες εταιρείες, οι οποίες συμμετέχουν σε άλλα νομικά πρόσωπα που 
είναι μέτοχοι επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις ή μέτοχοι των μετόχων αυτών και 
ούτω καθεξής, και οι οποίες είναι κάτοχοι ποσοστού μετοχών, το οποίο συνυπολογιζόμενο και 
αναγόμενο σε ποσοστό μετοχών στην επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις αντιστοιχεί σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. 
β) Απαγορεύεται εξωχώρια εταιρεία να συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) 
επί του μετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχει εταιρικά μερίδια ή να είναι εταίρος του εταίρου επιχείρησης 
μέσων ενημέρωσης. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τις εξωχώριες εταιρείες, 
οι οποίες συμμετέχουν σε άλλα νομικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι επιχείρησης μέσων ενημέρωσης, ή 
μέτοχοι των μετόχων αυτών και ούτω καθεξής, και οι οποίες είναι κάτοχοι ποσοστού μετοχών το οποίο 
συνυπολογιζόμενο και αναγόμενο σε ποσοστό μετοχών στην επιχείρηση μέσων ενημέρωσης 
αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. 
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για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, ή ακόμη επιχείρηση μέσων ενημέρωσης, υπάρχει 

υποχρέωση να κλιθεί η εξωχώρια αυτή εταιρεία να εκποιήσει το σύνολο των 

εταιρικών της μεριδίων που κατέχει ή τον αριθμό των μετοχών που κατέχει 

προκειμένου να φθάσει κάτω από το 1%. Αυτό πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα 10 

ημερών από την ειδοποίηση που θα λάβει η εξωχώρια. 

    Ο νόμος προβλέπει πως μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής οι μετοχές της 

εξωχώριας εταιρείας θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και η επιχείρηση ή εάν 

πρόκειται για μετοχές εισηγμένες σε ημεδαπό χρηματιστήριο, το Κεντρικό 

Αποθετήριο Αξιών οφείλει να διαγράψει την εξωχώρια εταιρεία από τα βιβλία 

μετόχων ή τις βάσεις δεδομένων του συστήματος άυλων τίτλων αντίστοιχα. Κατά τα 

λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του στοιχείου με τη παρ. 2 του άρθρου 12 

του κώδικα νόμου 2190/1920 του προϊόντος της εκποίησης αποδιδόμενου στον κύριο 

των ακυρουμένων μετοχών. 

    Είναι όμως πραγματοποιήσιμα όλα αυτά; Αν μία οποιαδήποτε εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρεία θελήσει να συμμετάσχει σε διαγωνισμό και 

ανακαλύψει ότι κάποιες εξωχώριες (offshore) εταιρείες έχουν επενδύσει σε αυτήν σε 

ποσοστό άνω του 1% του μετοχικού της κεφαλαίου, τις καλεί και τους ζητεί 

μετοχοποίηση μέχρι πρώτου φυσικού προσώπου. 

    Αν αυτές δεν ανταποκριθούν τότε το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών αναλαμβάνει τα 

περαιτέρω, δηλαδή να εκποιήσει την περιουσία των υπεράκτιων εταιρειών και να 

αποδώσει το προϊόν της εκποίησης. 

    Πού προσκρούουν όμως τα παραπάνω; 

    Το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών πράττοντας κάτι τέτοιο παραβαίνει τη 

χρηματιστηριακή νομοθεσία, δεν έχει δε καμία πρακτική δυνατότητα να προχωρήσει 

σε διαγραφές τίτλων. 

    Εκτός αυτού βέβαια, τα παραπάνω προσκρούουν και στο απόρρητο των 

συναλλαγών αφού και εάν υποτεθεί ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει το 

Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών να δημοσιοποιήσει την εκποίηση και άρα να παραβεί το 
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απόρρητο των συναλλαγών, χωρίς να συντρέχουν οι λόγοι που ρητώς προβλέπει η 

νομοθεσία για κάτι τέτοιο. 

    Φυσικά ούτε θέμα δεν τίθεται να ζητηθεί από μία διεθνή εταιρεία που τυχόν θα 

μετάσχει σε αντίστοιχο διαγωνισμό να ζητήσει από τους τυχόν εξωχώριους μετόχους 

της ονομαστικοποίηση μέχρι πρώτου φυσικού προσώπου, διότι εάν συμβεί κάτι 

τέτοιο προφανώς θα παραβιάζονται οι νομοθεσίες άλλων κρατών μελών της 

κοινότητας. 

    Ήδη ο Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια σύναψης δημοσίων συμβάσεων», 

τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 279/10.11.2005) και τα 

προαναφερόμενα έχουν ουσιαστικά ανασταλεί. 

 

6.9.8. Η νομολογία του Αρείου Πάγου  

    Πρέπει να επισημανθεί η σημαντικότατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου 

Πάγου (2/2003), βάσει της οποίας δεν αναγνωρίζεται νομική προσωπικότητα στις 

υπεράκτιες εταιρίες, όταν για τη σύστασή τους έχει ακολουθηθεί η διαδικασία 

σύστασης της καταστατικής τους έδρας και όχι αυτή της πραγματικής τους έδρας 

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

Με άλλες δηλαδή λέξεις, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας έκρινε ότι οι εταιρείες 

που έχουν έδρα σε τρίτες χώρες και οι οποίες στην πραγματικότητα 

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

σύστασή τους η διαδικασία που προβλέπει το ελληνικό δίκαιο: 

«Αν συνεπώς διαπιστωθεί ότι η πραγματική έδρα της εταιρίας που φέρεται ως 

αλλοδαπή βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις ιδρύσεως 

(συστάσεως και δημοσιότητας) που επιτάσσει το ελληνικό δίκαιο για τον 

συγκεκριμένο εταιρικό τύπο, η εν λόγω εταιρία είναι άκυρη και θεωρείται ως “εν τοις 

πράγμασι” μόνο εταιρεία.» 
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6.9.9. Ο φορολογικός έλεγχος των υπεράκτιων εταιρειών  

    Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3269/20041 οι υπεράκτιες εταιρίες, ελέγχονται με 

τακτικό φορολογικό έλεγχο για όλες τις φορολογίες και όλες τις ανέλεγκτες 

διαχειριστικές περιόδους, εντός τριετίας από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας ανέλεγκτης διαχειριστικής 

περιόδου.   

 

6.9.10. Οι ελεγκτικές μέθοδοι του Υπουργείου Οικονομικών  

     Όσον αφορά τις μεθόδους ελέγχου του αντίστοιχου ελεγκτικού μηχανισμού του 

Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, χρησιμοποιείται ως βασικό εργαλείο το 

"follow the money". Πέραν όμως αυτού για κάθε περίπτωση μπορεί να αναπτυχθεί 

διαφορετική μεθοδολογία, π.χ. διαφορετική μέθοδος ακολουθείται στη διαπίστωση 

της ιδιοκτησίας μιας υπεράκτιας εταιρείας που κατέχει ακίνητη περιουσία, άλλη στην 

περίπτωση των χρηματιστηριακών συναλλαγών και άλλη στις εμπορικές συναλλαγές. 

Σε κάθε περίπτωση όμως, η αποδεικτική διαδικασία παρουσιάζει δυσκολίες στο 

επίπεδο της δικαστικής υποστήριξης της υπόθεσης.2 

 

6.9.11. Επιχειρήσεις αντιπροσώπευσης υπεράκτιων εταιρειών  

    Επειδή οι ενδιαφερόμενοι θίγονται άμεσα από τα προαναφερόμενα μέτρα 

αποτάθηκαν σε εταιρικά σχήματα που θα εξυπηρετούσαν τα συμφέροντά τους. Έτσι 

λοιπόν, σύμφωνα με στοιχεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 

(Σ.Δ.Ο.Ε.) από έρευνες που διεξήχθησαν, διαπιστώθηκε μεγάλη αύξηση του αριθμού 

εταιρειών ελληνικών συμφερόντων, με έδρα την Ευρώπη και κυρίως το Ηνωμένο 

Βασίλειο, που κύρια δραστηριότητά τους είναι η αντιπροσώπευση υπεράκτιων 

εταιρειών (agent companies), με έδρα γνωστούς φορολογικούς παραδείσους. 

                                                 
1 Άρθρο 28 παρ. 1 εδάφιο γ΄ Ν. 3269/2004 (ΦΕΚ 253 Α/14.12.2004) 
2 Συνέντευξη του Δ/ντή του Υπ. Οικονομικών κ. Χ. Δουβή στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» της 
19/1/1997 
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    Με τη μεθόδευση αυτή εξουδετερώνεται η διάταξη του άρθρου 31 του νόμου 

2238/94 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3091/2002, με την οποία δεν αναγνωρίζονται 

αγορές, αποσβέσεις ή δαπάνες, όταν ο εκδότης των παραστατικών είναι υπεράκτια 

εταιρεία, αφού το τιμολόγιο που θα καταχωρηθεί στα φορολογικά βιβλία της 

ελληνικής επιχείρησης, δεν εκδίδεται απ’ ευθείας από την υπεράκτια εταιρεία αλλά 

από την βρετανική εταιρεία χωρίς να είναι στον φορολογικό έλεγχο εμφανής η 

μεταξύ τους σχέση. Έτσι διευκολύνονται η έκδοση εικονικών στοιχείων, οι 

υπερτιμολογήσεις και οι μεταφορές κεφαλαίων. 

    Στις περισσότερες των περιπτώσεων η υπεράκτια εταιρεία, η κοινοτική και η 

ελληνική εταιρεία είναι των ιδίων συμφερόντων. 

    Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι όλο και περισσότερες ελληνικές 

επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται με αντικείμενο τη σύσταση και διαχείριση τέτοιων 

εταιρειών. 

    Προκειμένου να αναγνωρίζονται οι δαπάνες όπου ο εκδότης των παραστατικών 

είναι υπεράκτια εταιρεία, ειδικά γραφεία που ασχολούνται στην Ελλάδα με τη 

σύσταση και διαχείριση κοινοτικών και υπεράκτιων εταιρειών διεθνώς προτείνουν 

στους Έλληνες πελάτες τους να συστήσουν δύο εταιρείες, π.χ. μία υπεράκτια εταιρεία 

στα British Virgin Islands ή σε άλλο φορολογικό παράδεισο και μια άλλη εταιρεία 

στο Ηνωμένο Βασίλειο (με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας ενταγμένου στο κοινοτικό σύστημα V.I.E.S. – Value added tax Information 

Exchange System - ), η οποία θα διενεργεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και 

παραδόσεις αγαθών. 

    Η εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου λειτουργεί ως «εκπρόσωπος» της υπεράκτιας 

εταιρείας (Nominee). Η «εκπρόσωπος» εταιρεία συνάπτει με την υπεράκτια εταιρεία 

ένα επίσημο συμβόλαιο, όπου η αμοιβή της είναι προμήθεια που κυμαίνεται από 3% 

έως 5% επί των πωλήσεων. 

    Το συμβόλαιο (Nominee accounted) κατατίθεται στις φορολογικές αρχές του 

Ηνωμένου Βασιλείου. Οι εμπορικές συναλλαγές που γίνονται εντός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (τριγωνικές συναλλαγές) έχουν τελικό παραλήπτη των αγαθών την ελληνική 

επιχείρηση και το τιμολόγιο εκδίδεται από την «εκπρόσωπο» εταιρεία του Ηνωμένου 
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Βασιλείου, χωρίς να αναγράφεται στο τιμολόγιο ή να φαίνεται η σχέση (Nominee – 

αντιπροσώπευσης) της εταιρείας του Ηνωμένου Βασιλείου και της υπεράκτιας. 

    Η «εκπρόσωπος» εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου δεν φορολογείται με 

λογιστικό τρόπο (έσοδα μείον έξοδα ή με βιβλία που προκύπτει λογιστικό 

αποτέλεσμα) αλλά φορολογείται με βάση τη συμφωνηθείσα προμήθεια, η οποία 

υπολογίζεται επί της τιμής πώλησης και με ποσοστό φόρου βάσει κλίμακας 0-20% 

επί αυτής, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα λειτουργίας της. 

    Αξίζει να σημειωθεί ότι οι «agent companies» ελέγχονται σπάνια έως ποτέ από την 

αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Το ελεγκτικό 

σύστημα βασίζεται στο θεσμό των «chartered accountants» ή «certified accountants» 

(ορκισμένοι στη Βασίλισσα ημιδημόσιοι υπάλληλοι). Οι παραπάνω είναι 

υποχρεωμένοι να αποδεχθούν σχεδόν το σύνολο των δαπανών που είναι 

καταχωρημένες στα βιβλία των «εκπρόσωπων εταιρειών» με συνέπεια να υπάρχει 

μεγάλη ευχέρεια μείωσης των φορολογητέων κερδών.   

 

7.  Η Κύπρος και οι υπεράκτιες εταιρείες 

7.1  Εισαγωγή    

    Η Κύπρος εισήγαγε από το 1975 το θεσμό της «εταιρείας διεθνών επιχειρήσεων» 

με σκοπό τη προώθηση της χώρας ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου. Ο όρος 

«εταιρεία διεθνών επιχειρήσεων» αναφέρεται σε νομικά πρόσωπα των οποίων οι 

δικαιούχοι ιδιοκτήτες δεν είναι κάτοικοι Κύπρου και των οποίων τα εισοδήματα 

προέρχονται από δραστηριότητες εκτός Κύπρου. Ειδικά, δεν επιτρεπόταν στις 

επιχειρήσεις αυτές να προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες στην Κύπρο, είτε σε 

μόνιμους κατοίκους είτε σε περιστασιακούς. Επί πλέον, δεν επιτρεπόταν σε αυτές να 

ενεργούν ως μεσάζοντες για την εμπορία ξένων προϊόντων στην Κύπρο ή να 

ασχολούνται με την εξαγωγή Κυπριακών προϊόντων. 

    Μια υπεράκτια εταιρεία μπορούσε να πάρει τις ακόλουθες νομικές μορφές: 

• Εταιρία περιορισμένης ευθύνης 



 103

• Παράρτημα αλλοδαπής εταιρείας 

• Συνεταιρισμός 

     Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2002 είχαν εγγραφεί συνολικά περισσότερες από 

45.000 εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων (ΕΔΔ) με σκοπό τη διεύθυνση και τον 

έλεγχο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εκτός Κύπρου και περίπου 11.800 

ναυτιλιακές εταιρείες με σκοπό την εγγραφή πλοίων υπό Κυπριακή σημαία.1 Από 

αυτές ποσοστό 81% προέρχονται από την Ευρώπη, ενώ ποσοστό 9% προέρχονται 

από τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Σημειώνεται ότι περισσότερες από 15.000 ΕΔΔ είναι 

πλήρως δραστηριοποιημένες στη Διεθνή αγορά.2 Από αυτές 1.200 απασχολούν 

προσωπικό  και διατηρούν πλήρη γραφεία στην Κύπρο.3 

    Σημαντικό ήταν κατά το 2002, το εισόδημα της Κύπρου σε ξένο συνάλλαγμα από 

την λειτουργία των εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων το οποίο ανήλθε σε 668 εκ. 

ευρώ και αποτελούσε το 6,6% του ΑΕΠ. Στο ποσό αυτό σημαντική ήταν η 

συνεισφορά του τομέα διαχείρισης πλοίων, η οποία υπολογίζεται σε 30%.4 

    Τα πιο κάτω αναφερόμενα ίσχυσαν για τις υπεράκτιες εταιρείες στην Κύπρο μέχρι 

την 31/12/2002 και συγκεκριμένα: 5 

• Οι εταιρείες εγγράφονται ως ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και 

θεωρούνται ως <<εταιρείες διεθνών επιχειρήσεων>> 

• Οι μετοχές τους ανήκουν αποκλειστικά σε μη μόνιμους κατοίκους Κύπρου 

• Οι εργασίες ή οι δραστηριότητες πρέπει να διενεργούνται αποκλειστικά εκτός 

Κύπρου και το εισόδημα πρέπει να πηγάζει από άλλες χώρες 

• Οι εταιρείες εγγράφονται με ένα όνομα το οποίο πρέπει να εγκριθεί πρώτα από τον 

Έφορο Εταιρειών 

•   Το μετοχικό κεφάλαιο πρέπει να διαιρείται σε τουλάχιστον μία μετοχή και να μην 

είναι μικρότερο από 1.000 Λίρες Κύπρου, ενώ για να λειτουργήσει με προσωπικό και 

                                                 
1 «Κύπρος ένα διεθνές επιχειρηματικό κέντρο» Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, Διεύθυνση Διεθνών 
Δραστηριοτήτων, Λευκωσία 2001 
2 «Η Ελληνική επιχείρηση και η Κυπριακή εταιρεία Διεθνών Δραστηριοτήτων» Ηλιάδης, Πασχαλίδης, 
Χατζηαναστασίου και Σία 
3 Ε.Β.Ε. Θεσσαλονίκης 18/6/2004 
4 Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Κύπρου 
5 Πληροφοριακά έντυπα 1 & 2 Totalserve Management L.T.D.  Λεμεσός - Κύπρος 
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εξοπλισμένα γραφεία στην Κύπρο, το ελάχιστο κεφάλαιο αυξάνεται σε 10.000 Λίρες 

Κύπρου. 

• Η Κεντρική τράπεζα Κύπρου απαιτεί συστατική επιστολή για κάθε <<δικαιούχο>> 

ιδιοκτήτη μετοχών, που πρέπει να προέρχεται από τράπεζα του εξωτερικού, μη 

εγκατεστημένη στην Κύπρο 

• Οι μέτοχοι μπορεί να είναι άτομα, εταιρείες ή εμπιστεύματα.1 Οι μετοχές μπορούν 

να κρατηθούν από εμπιστευματοδόχους μετόχους για λογαριασμό των δικαιούχων. 

Το όνομα και τα λοιπά στοιχεία των δικαιούχων μετόχων δίνονται μόνο στην 

Κεντρική τράπεζα Κύπρου και η ταυτότητα αυτών είναι απολύτως εμπιστευτική. 

(Σημειώνεται ότι η Κεντρική τράπεζα τηρούσε πλήρη εχεμύθεια για ότι αφορούσε τις 

εταιρίες διεθνών επιχειρήσεων. Η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών διασφαλιζόταν 

με όρκο εκ μέρους των λειτουργών της Κεντρικής τράπεζας. Ως θέμα πολιτικής ο 

κατάλογος των εταιρειών διεθνών επιχειρήσεων εθεωρείτο εμπιστευτικός και δεν 

διαθέτονταν στο  κοινό. Μόνο συνολικές πληροφορίες δημοσιευόταν από την 

κυβέρνηση κατά διαστήματα.) 

• Έδρα της επιχείρησης ορίζεται ένα εγγεγραμμένο γραφείο – διεύθυνση στην 

Κύπρο, όπου τηρούνται τα βιβλία της εταιρείας, της επιδίδονται έγγραφα νομικής 

φύσεως και η αλληλογραφία της 

• Στην πράξη, ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες μεσολαβούν στην ίδρυση υπεράκτιων 

εταιρειών στην Κύπρο, είχαν ήδη ιδρύσει έναν αριθμό τέτοιων επιχειρήσεων, των 

οποίων τους τίτλους μεταβίβαζαν στους νέους ιδιοκτήτες 

• Το καθαρό κέρδος των υπεράκτιων εταιρειών προσδιορίζεται λογιστικά και ο 

φόρος εισοδήματος ανέρχεται σε 4,25% επ΄ αυτού. Μετά την πληρωμή του φόρου 

εισοδήματος, τα κέρδη μπορούν να διανεμηθούν ως μέρισμα και να μεταφερθούν σε 

οποιαδήποτε χώρα του κόσμου χωρίς περιορισμούς, επειδή δεν υπάρχει παρακράτηση 

φόρου στα μερίσματα 

• Δεν υφίσταται κεφαλαιουχικός φόρος στη πώληση ή την μεταβίβαση των 

μετοχών, καθώς επίσης και φόρος κληρονομιών ή δωρεών  

•       Οι εταιρείες διεθνών επιχειρήσεων υπόκεινται κάθε χρόνο σε υποχρεωτικό έλεγχο 

που πρέπει να γίνει από εγκεκριμένο Κυπριακό λογιστικό – ελεγκτικό οίκο. Βέβαια, 

βάσει της σχετικής νομοθεσίας, οι υπεράκτιες εταιρείες, που είναι εγγεγραμμένες 

                                                 
1 Ο περί εμπιστευμάτων νόμος της Κύπρου, 69(1)1992, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 1995 βασίζεται 
στον αγγλικό περί εμπιστευμάτων νόμο του 1925 και στις αρχές τα επιείκειας και την Αγγλική 
Νομολογία. Γεώργιος Γ. Γιάγκου «Κύπρος Κέντρο Διεθνών Επιχειρήσεων» Λευκωσία 2004 
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στην Κύπρο δεν υποβάλλονται σε κανένα έλεγχο από το τμήμα εσωτερικών 

προσόδων της Κυπριακής Δημοκρατίας. (Η Κύπρος, σε μια προσπάθειά της να 

μετατραπεί σε υπεράκτιο κέντρο και να προσελκύσει αυξημένο αριθμό εταιρειών, 

θέσπισε νομοθεσίες με τις οποίες ο έλεγχος, που διεξαγόταν στις δραστηριότητές 

τους, ήταν από υποτυπώδης έως ανύπαρκτος.1 Το τμήμα εσωτερικών προσόδων δεν 

είχε κανένα δικαίωμα ν’ αμφισβητήσει τους λογαριασμούς και τα λογιστικά βιβλία 

που του παρουσίαζαν οι υπεράκτιες εταιρίες!!!) 

          Για παράδειγμα, μπορούσε μια υπεράκτια εταιρεία να είχε τεράστια περιουσία 

στο εξωτερικό, καταθέσεις σε τράπεζες εντός και εκτός Κύπρου και να δήλωνε στους 

λογαριασμούς ένα υποτυπώδες ποσό ως κύκλο εργασιών της. 

    Επί πλέον, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί διεθνών εμπιστευμάτων που λειτουργεί 

στην Κύπρο, δινόταν το δικαίωμα σε μια υπεράκτια εταιρεία να μην παρουσιάζει 

στους λογαριασμούς της  μέρος  ή ολόκληρη την περιουσία της. Αυτό υποβοηθούσε 

όλες τις υπεράκτιες εταιρείες που λειτουργούσαν κάτω από την ομπρέλα του 

υπεράκτιου κέντρου της Κύπρου να έχουν τεράστιες περιουσίες στο εξωτερικό που 

να μην παρουσιάζονται σε κανένα λογιστικό βιβλίο ή ισολογισμό. Η περιουσία αυτή 

μπορούσε να είναι σε ρευστό ή σε ακίνητη περιουσία. Με αυτόν τον τρόπο και 

χρησιμοποιώντας ως “βιτρίνα” την υπεράκτια εταιρεία που ήταν εγγεγραμμένη στην 

Κύπρο, μεγάλα χρηματικά ποσά μπορούσαν να διακινούνται από μια χώρα στην 

άλλη. Επίσης, ακόμη και εάν τα χρήματα βρισκόταν κατατεθειμένα σε κυπριακές 

τράπεζες, αυτές είχαν το δικαίωμα, βάσει της νομοθεσίας περί εμπιστευμάτων, να 

μην παρουσιάσουν στον ισολογισμό τους στις καταθέσεις αυτές των υπεράκτιων 

εταιρειών που γίνονται σε ξένο συνάλλαγμα.) 

• Δεν επιτρέπεται σε εταιρείες διεθνών επιχειρήσεων να συνάψουν εμπορικές 

συναλλαγές με Κυπρίους ή Κυπριακές εταιρείες. Οι εμπορικές δραστηριότητες των 

εταιρειών διεθνών επιχειρήσεων πρέπει να διεξάγονται εξολοκλήρου εκτός Κύπρου. 

Επί πλέον, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν δάνεια από Κυπριακές τράπεζες. Όλα τα 

δάνεια πρέπει να προέρχονται από ξένο συνάλλαγμα και από αλλοδαπές τράπεζες 

 

                                                 
1 Άρθρο της Χρυσώς Αντωνιάδου στην εφημερίδα «Επενδυτική Κύπρου» της 17/3/2001 
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7.2  Η φορολογική μεταρρύθμιση στην Κύπρο  

    Από την 1/1/2003 και ύστερα από τη φορολογική μεταρρύθμιση της Κύπρου του 

Ιουλίου του 2002, υπήρξε αλλαγή του νομοθετικού καθεστώτος όσον αφορά τις 

εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων και ειδικά καταργήθηκε η περιοριστική πρόνοια 

για δραστηριότητες μόνον εκτός Κύπρου (ring fencing) που ίσχυε γι΄ αυτές.1 

Σημειώνεται ότι το νέο φορολογικό σύστημα είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις 

οδηγίες και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ.2 

    Συγκεκριμένα: 3 

• Δεν υπάρχει καμιά φορολογική διαφορά μεταξύ εταιρειών διεθνών 

δραστηριοτήτων (ΕΔΔ) και εγχώριων εταιρειών επί πλέον δε, επιτρέπεται η 

συμμετοχή και Κυπρίων στις πρώτες. 

     Εταιρείες Διεθνών Δραστηριοτήτων (ΕΔΔ) μπορούν να εγγραφούν στη Κύπρο με 

ένα από τους πιο κάτω τύπους: 

-    Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης εγγεγραμμένη στη Κύπρο 

-    Παράρτημα Αλλοδαπής Εταιρείας 

-    Συνεταιρισμός 

    Σχεδόν 98% των εγγεγραμμένων Ε.Δ.Ε. είναι Ιδιωτικές εταιρείες Περιορισμένης 

Ευθύνης εγγεγραμμένες στη Κύπρο. 

• Μια εταιρεία θεωρείται φορολογικός κάτοικος Κύπρου εάν ο έλεγχος και η 

διεύθυνσή της ασκείται στην Κύπρο. 

• Εισάγεται ενιαίος εταιρικός φόρος 10% (ο ελάχιστα απαιτούμενος φορολογικός 

συντελεστής από τις Βρυξέλες) για όλες τις εταιρείες που εγγράφονται στη Κύπρο 

(ΕΔΔ και εγχώριες) και αφορά φορολογητέα κέρδη από εμπορικές δραστηριότητες, 

ενώ κάθε άλλο καθαρό εισόδημα φορολογείται με ενιαίο συντελεστή 15%. 

                                                 
1 Patsalides & Associates «Φορολογική μεταρρύθμιση», Σεπτέμβριος 2003 
2 PriceWaterhouseCoopers «Memorandum on the establishment of a Cypriot company» Nicosia 2003 
3 Πληροφοριακό έντυπο 20 Totalserve Management L.T.D.  Λεμεσός – Κύπρος 
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Προσδιορίζεται μεταβατική περίοδος για υφιστάμενες ΕΔΔ (offshore) που είχαν 

εισόδημα το 2001 αποκλειστικά από το εξωτερικό ή αναμένεται να έχουν εισοδήματα 

τα οποία δεν έχουν προκύψει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2001 λόγω της φύσεως των 

εργασιών τους. Οι εταιρείες αυτές μπορούν να συνεχίσουν επιλεκτικά να 

φορολογούνται με συντελεστή 4,25% μέχρι την 31/12/2005. Σημειώνεται ότι μέχρι 

την 31/12/2002 ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων ήταν για τις Κυπριακές 

εταιρείες 20% για φορολογητέα κέρδη έως 40.000 Λίρες Κύπρου και 25% για επί τα 

πλέον. 

• Μία εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο μπορεί να είναι είτε κάτοικος Κύπρου 

για φορολογικούς σκοπούς και να φορολογείται ετησίως με συντελεστή 10% επί των 

καθαρών κερδών της, είτε μη κάτοικος Κύπρου οπότε και δεν φορολογείται στην 

Κύπρο, εφόσον η διοίκηση της εταιρείας κατοικεί εκτός Κύπρου για πάνω από 165 

ημέρες τον χρόνο. Σημειώνεται ότι μια εταιρεία θεωρείται κάτοικος Κύπρου εάν οι 

αποφάσεις και η διοίκηση της εταιρείας λαμβάνουν χώρα στη Κύπρο (π.χ. το 

Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην Κύπρο). Στη περίπτωση αυτή επιβάλλεται 

από το νόμο ο διορισμός Κυπρίων διοικητικών συμβούλων. 

• Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, πληρωμές που γίνονται στο εξωτερικό 

(σε εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα) είτε αυτές είναι μερίσματα, τόκοι ή δικαιώματα. 

•  Μερίσματα καθώς επίσης και κέρδη από μόνιμες εγκαταστάσεις στο εξωτερικό 

εξαιρούνται της φορολογίας, αν πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. (Η διοίκηση της 

εταιρείας να ασκείται εκτός Κύπρου και οι Διευθύνοντες να μένουν μόνιμα στην 

Κύπρο για διάστημα λιγότερο των 180 ημερών ανά έτος).  

• Επιτρέπεται ο συμψηφισμός ζημιών μεταξύ εταιρειών μελών του ιδίου 

συγκροτήματος (με εξάρτηση μεγαλύτερη του 75%). Καταργείται επί πλέον ο 

περιορισμός μεταφοράς των ζημιών για μόνο πέντε (5) έτη.  

• Απαλλάσσονται από τον φόρο κέρδη που προκύπτουν από πώληση ακίνητης 

ιδιοκτησίας εκτός Κύπρου. 

• Η κτήση μετοχών με διαδοχή σε Κυπριακή Εταιρεία Διεθνών Δραστηριοτήτων 

δεν επιβαρύνεται με οποιοδήποτε φόρο κληρονομιάς. 

• Απαλλάσσονται της φορολογίας οι αναδιοργανώσεις (reorganizations), 

συγχωνεύσεις (mergers) και απορροφήσεις (acquisitions) επιχειρήσεων.  

    Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία κρίθηκαν 

αναγκαίες από τη Κυπριακή Κυβέρνηση για να ευθυγραμμισθεί η νομοθεσία με το 
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Κοινοτικό κεκτημένο, να συμμορφωθεί με τον Κώδικα Δεοντολογίας για τη 

φορολογία των επιχειρήσεων και να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις προς τον ΟΟΣΑ. 

    Όσον αφορά τα λοιπά στοιχεία των εταιρειών, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 

• Το μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών πρέπει να διαιρείται σε τουλάχιστον μία (1) 

μετοχή και να υπάρχει ένας εγγεγραμμένος μέτοχος ο οποίος μπορεί να είναι φυσικό 

πρόσωπο, εταιρεία ή εμπίστευμα (trust)1.  

    Οι μετοχές μπορούν να κρατηθούν από εμπιστευματοδόχους μετόχους (trustees) 

για λογαριασμό των δικαιούχων μετόχων. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπογράφεται 

συμφωνητικό έγγραφο (Trust Deed) από τον εμπιστευματοδόχο για να εξασφαλίσει 

τα δικαιώματα των δικαιούχων μετόχων. 

    Το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των δικαιούχων μετόχων (σε περίπτωση 

ύπαρξης εμπιστεύματος) δίνονται μόνο στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και η 

ταυτότητα αυτών είναι απολύτως εμπιστευτική. 2 Για να γίνουν γνωστά τα ονόματα 

των μετόχων απαιτείται διαταγή Κυπριακού δικαστηρίου. Σημειώνεται ότι η δαπάνη 

που καταβάλλεται από τους μετόχους στους εμπιστευματοδόχους είναι μικρή και 

καθορίζεται από τη Κυπριακή νομοθεσία ότι δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 

350€ ανά εταιρεία ή 175€ ανά δικαιούχο μέτοχο.3 

 

7.3 Τα είδη των εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων (Ε.Δ.Δ.) στην Κύπρο  

    Δύο είδη εγγραφής και εμφάνισης Ε.Δ.Δ. προσφέρονται στην Κύπρο, ανάλογα με 

το βαθμό εμπιστευτικότητας και ανωνυμίας που απαιτείται. 

                                                 
1 Ένα «εμπίστευμα», ιδρύεται από ένα άτομο τον «εμπιστευματοπάροχο» και  αποτελεί ένα μέσο με το 
οποίο περιουσία, «η περιουσία του εμπιστεύματος», κρατείται από ένα ή περισσότερα άτομα, τους 
«εμπιστευματοδόχους» για λογαριασμό κάποιου άλλου ή άλλων «των δικαιούχων» ή για 
συγκεκριμένους σκοπούς. Αν και οι εμπιστευματοδόχοι είναι οι ιδιοκτήτες της περιουσίας του 
εμπιστεύματος, δεν μπορούν να διαχειρίζονται την περιουσία ως απόλυτοι ιδιοκτήτες για το λόγο ότι 
είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του σχετικού με τα εμπιστεύματα νόμου και 
του εγγράφου του εμπιστεύματος.  Η περιουσία του εμπιστεύματος μπορεί να αποτελείται από κάθε 
είδος περιουσιακών στοιχείων οπουδήποτε στο κόσμο. (ορισμός από την PriceWaterhouseCoopers – 
Cyprus as a financial center – the connection with Greece)    
2 Πληροφοριακό έντυπο 1/2ος 2003 Totalserve Management L.T.D.  Λεμεσός – Κύπρος 
3 PriceWaterhouseCoopers «Memorandum on the establishment of a Cypriot company» Nicosia 2003 
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1. Στο πρώτο οι μετοχές εγγράφονται στο όνομα του μη Κύπριου πραγματικού 

ιδιοκτήτη τους και στο δεύτερο χρησιμοποιούνται εμπιστευματοδόχοι μέτοχοι (έχει 

καταργηθεί η ανάγκη προηγούμενης άδειας της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου  για 

πολίτες ή εταιρείες της Ε.Ε. αλλά αναμένεται ότι το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων 

θα απαιτεί κάποιας μορφής απόδειξη ότι οι μετοχές δεν ανήκουν στους Κύπριους 

εμπιστευματοδόχους). 

                Στην πρώτη περίπτωση, επειδή το μητρώο εταιρειών είναι ανοικτό για έρευνα στον 

οποιοδήποτε και επειδή οι μετοχές στην Κύπρο είναι ονομαστικές, ο καθένας μπορεί 

να γνωρίζει ποιοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των μετοχών ενώ στη δεύτερη ο 

έλεγχος οποιουδήποτε θα αποκαλύψει μόνο τους εμπιστευματοδόχους μετόχους και 

όχι τους πραγματικούς, (εξαιρουμένου του Γραφείου Εσωτερικών Προσόδων, που 

όπως προαναφέραμε θα θέλει κάποια απόδειξη ότι οι μετοχές δεν ανήκουν στον 

εμπιστευματοδόχο, αλλά οι πληροφορίες θα είναι εμπιστευτικές). 

2. Και στις δύο περιπτώσεις η εταιρεία μπορεί επίσης να έχει εμπιστευματοδόχο 

διευθυντή ή διευθυντές, τόσο για σκοπούς ανωνυμίας και εχεμύθειας όσο και για 

σκοπούς επίκλησης των διμερών συμβάσεων της Κύπρου περί Αποφυγής Διπλής 

Φορολογίας, αλλά και για την  κατάταξη της Ε.Δ.Ε. στην κατηγορία «ΚΑΤΟΙΚΟΣ 

ΚΥΠΡΟΥ» που είναι απαραίτητο για να φορολογηθεί στην Κύπρο  αφού μόνο αν η 

πλειοψηφία του Δ.Σ. διαμένει στη Κύπρο μπορεί η εταιρεία να θεωρηθεί σαν τέτοια 

και να επικαλεστεί τις διμερείς συμβάσεις. 

 

7.4  Οι επιδράσεις που προκάλεσε στις Κυπριακές υπεράκτιες εταιρείες η φορολογική 

μεταρρύθμιση  

    Όπως προαναφέρθηκε, από το 1975 που η Κύπρος εισήγαγε για πρώτη φορά το 

θεσμό της εταιρείας διεθνών δραστηριοτήτων μέχρι και την 1/1/2003, ημερομηνία 

κατά την οποία υπήρξε εφαρμογή της αλλαγής του νομικού καθεστώτος όσον αφορά 

τις υπεράκτιες δραστηριότητες, στη χώρα δραστηριοποιούταν περί τις 45.000 off-

shore επιχειρήσεις. 
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    Η σημαντικότερη νομοθετική αλλαγή που επήλθε ήταν η αύξηση του συντελεστή 

φορολογίας των κερδών των μέχρι τότε υπεράκτιων εταιρειών από 4,25% σε 10%, 

συντελεστή πλέον κοινό για τη φορολογία των εισοδημάτων από κάθε εμπορική 

δραστηριότητα που πραγματοποιείται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της 

χώρας. 

    Από τον γράφοντα και στο πλαίσιο της διδακτορικής του διατριβής, 

πραγματοποιήθηκε έρευνα που σκοπό είχε να καταγράψει την τυχόν αλλαγή της 

συμπεριφοράς των υπεράκτιων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούταν μέχρι τότε στη 

χώρα, καθώς και τη δραστηριοποίηση νέων διεθνών επιχειρήσεων μετά την 

τροποποίηση της φορολογικής νομοθεσίας.  

    Στόχος της έρευνας είναι καταδείξει και να αναλύσει τα όποια προβλήματα 

παρουσιάστηκαν μετά από τη νομοθετική αλλαγή και κυρίως τις αντιδράσεις των 

μετόχων των υπεράκτιων εταιρειών λόγω της αλλαγής του φορολογικού καθεστώτος, 

του απορρήτου των συναλλαγών και της εμπιστευτικότητας σε επίπεδο φυσικών 

προσώπων.  

    Γίνεται φανερό ότι λόγω του υπερβολικά μεγάλου αριθμού υπεράκτιων εταιρειών 

ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, οι όποιες αντιδράσεις 

αντανακλούν άμεσα και στην ελληνική οικονομία, σε συνάρτηση πάντα και με τις 

αλλαγές που επέφερε ο ν. 3091/2002 στη χώρα μας, στην προσπάθεια της πολιτείας 

να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή η οποία πραγματοποιείται 

μέσω των υπεράκτιων εταιρειών. 

 

7.5  Η ταυτότητα της έρευνας 

    Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 1/4 – 30/4/2004 στην Κύπρο στα 

πλαίσια, όπως προαναφέρθηκε, της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου 

διδάκτορα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Δημητρίου Μελά με επιβλέποντα τον 

επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεοφάνη Καραγιώργο.   

    Η συνεντεύξεις βάσει ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκαν από τις φοιτήτριες 

του Η΄ εξαμήνου του τμήματος οργάνωσης & διοίκησης επιχειρήσεων του 
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Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Άννα Ζήνωνος, Μαρία Νικολάου, Ναυσικά Μήτα, 

Μαρία Πέτρου, Μαρία Σάββα, Ευγενία Τριανταφυλλίδου και Στέλλα Χαραλάμπους.  

    Στην έρευνα συμμετείχαν δέκα τρεις εταιρείες συμβούλων που κατά δήλωσή τους 

αντιπροσωπεύουν 6.068 υπεράκτιες και διεθνείς κυπριακές εταιρείες. 

  

7.6  Ανάλυση Ερωτηματολογίων 

    Στα δοθέντα ερωτηματολόγια αναφέρονται ερωτήσεις στις οποίες οι σύμβουλοι 

επιχειρήσεων καλούνταν, τις περισσότερες φορές, να αναπτύξουν πλήρως τις απόψεις 

τους έτσι ώστε να καλύψουν κάθε πτυχή του θέματος. 

    Αναλυτικά τα ερωτήματα που τέθηκαν και οι απαντήσεις που δόθηκαν, έχουν ως 

εξής: 

1. Πόσες αριθμητικά υπεράκτιες εταιρείες  (off-shore) και πόσες διεθνείς κυπριακές 

εταιρείες αντιπροσωπεύει και επιβλέπει το γραφείο σας; 

 

 
Γραφεία Συμβούλων                                               Αριθμός Υπεράκτιων  & διεθνών  
                                                                                         Κυπριακών εταιρειών 
    
Εταιρία 1 50  
Εταιρία 2 608  
Εταιρία 3 500  
Εταιρία 4 60  
Εταιρία 5 200  
Εταιρία 6 300  
Εταιρία 7 
Εταιρία 8 

300 
500  

Εταιρία 9 100 
Εταιρία 10 3.000  
Εταιρία 11 350  
Εταιρία 12 60  
Εταιρία 13 40  

Σύνολο 6.068 
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    Το δείγμα θεωρείται ιδιαίτερα ικανοποιητικό επειδή αφενός μεν περιλαμβάνει 

αρκετές εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, αφετέρου δε αυτές αντιπροσωπεύουν 

έναν σημαντικό αριθμό υπεράκτιων και διεθνών κυπριακών εταιρειών. 

 2. Μετά την αλλαγή του κυπριακού νόμου, πόσες από τις υπεράκτιες εταιρείες που 

αντιπροσωπεύετε μετατράπηκαν σε κυπριακές εταιρείες; 

 

Γραφεία Συμβούλων                                                      Αριθμός Υπεράκτιων  που 
                                                                              μετατράπηκαν σε διεθνείς Κυπριακές 
                                                                                                      εταιρείες        
    
Εταιρία 1 0 
Εταιρία 2 0 
Εταιρία 3 0 
Εταιρία 4 0 
Εταιρία 5 60 
Εταιρία 6 270 
Εταιρία 7 
Εταιρία 8 

200 
0 

Εταιρία 9 0 
Εταιρία 10 1500 
Εταιρία 11 10 
Εταιρία 12 20 
Εταιρία 13 0 

Σύνολο 2.060 
 

    Η απαντήσεις ελέγχονται ως προς την αξιοπιστία τους επειδή τα μισά σχεδόν 

γραφεία συμβούλων έδωσαν ως απάντηση ότι καμία από τις επιχειρήσεις που 

εποπτεύουν δεν μετατράπηκε σε διεθνής Κυπριακή εταιρεία. Πολλού δε μάλλον αφού 

η ίδια εταιρεία (Price Waterhouse Coopers) δίνει αντιφατικά στοιχεία για τις δύο 

πόλεις όπου διατηρεί εγκαταστάσεις (Λευκωσία και Λεμεσό). Θεωρούμε ότι το 

σύνολο των Ελληνικών συμφερόντων υπεράκτιες εταιρείες που αντιπροσωπεύουν οι 

ερωτώμενοι ή έχουν μετατραπεί σε διεθνείς Κυπριακές εταιρείες ή θα μετατραπούν 

άμεσα, επειδή η παραμονή τους στο προηγούμενο καθεστώς πλήττει τα συμφέροντά 

τους στην Ελλάδα και σε πολλές περιπτώσεις αναιρεί ακόμα και τον λόγο για τον 

οποίο είχαν δημιουργηθεί. 
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    Εν πάση περιπτώσει, το ποσοστό των μετατραπέντων εταιρειών μέχρι σήμερα 

σύμφωνα  με την έρευνα, πλησιάζει το 40% των αντιπροσωπευομένων από τις 

εταιρείες συμβούλων. 

3. Μετά την αλλαγή του κυπριακού νόμου, πόσες  υπεράκτιες εταιρείες άλλαξαν    

έδρα (χώρα) δραστηριοποίησης και ποια συγκεκριμένα είναι αυτή; 

 

Γραφεία Συμβούλων                                                      Αριθμός Υπεράκτιων  που 
                                                                                 άλλαξαν χώρα δραστηριοποίησης 
Εταιρία 1 Καμία  
Εταιρία 2 Καμία  
Εταιρία 3 Καμία  
Εταιρία 4 Καμία  
Εταιρία 5 20-BVI, Μπαχάμες  
Εταιρία 6 3-BVI, Μπαχάμες και Belize  
Εταιρία 7 10-BVI  
Εταιρία 8 Καμία  
Εταιρία 9 Καμία  
Εταιρία 10 Καμία  
Εταιρία 11 Καμία  
Εταιρία 12 Καμία  
Εταιρία 13 Καμία  
 

    Θεωρούμε αξιόπιστες τις απαντήσεις σε μεγάλο βαθμό επειδή, όπως αναφέρθηκε 

και στις συνεντεύξεις από τα γραφεία συμβούλων, η αύξηση του φορολογικού 

συντελεστή στην Κύπρο από το 4,25% στο 10%, είχε επιπτώσεις μόνο σε υπεράκτιες 

εταιρείες που δραστηριοποιούνταν σε χώρες με τις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία 

δεν είχε συνάψει συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας.  

    Σε περίπτωση όμως που π.χ. μια υπεράκτια εταιρεία δραστηριοποιούνταν στην 

Ελλάδα και ασκούσε πραγματική εμπορική δραστηριότητα, δεν θα υπήρχε κάποιο 

όφελος από τυχόν μετακίνησή της σε κάποια άλλη χώρα-φορολογικό παράδεισο, 

επειδή η φορολογία των εταιρειών στην Ελλάδα κυμαίνεται από 25% έως και 35%.  
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    Επί πλέον, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων, 

φορολογούνται για τα εισοδήματα που αποκτούν εκτός Κύπρου, μόνο όταν η 

διοίκηση της εταιρείας πραγματοποιείται από την Κύπρο.  

 

4. Γιατί διάλεξαν οι πελάτες σας, στην πιο πάνω περίπτωση, τη συγκεκριμένη χώρα, 

για έδρα; Τι πλεονεκτήματα θεωρείτε ότι η συγκεκριμένη χώρα - παράκτια 

δραστηριότητα προσφέρει στον πελάτη σας και ποια είναι τα τυχόν μειονεκτήματα; 

 

    Οι πιο διαδεδομένες χώρες - προορισμοί που επιλέγουν οι υπεράκτιες εταιρείες ως 

έδρα δραστηριοποίησης, σύμφωνα με τα γραφεία συμβούλων, είναι οι Μπαχάμες, τα 

νησιά Belize και τα B.V.I. (British Virgin Islands). 

     Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τους συμβούλους επιχειρήσεων, επιλέγουν τις 

Μπαχάμες γιατί συνεχίζουν να διατηρούν τη φήμη τους σαν ένα από τα πιο 

αναπτυγμένα και σταθερά χρηματοοικονομικά κέντρα στον κόσμο και ειδικά ένα 

απαλλαγμένο από φόρους περιβάλλον στο οποίο δεν υπάρχουν φόροι στο εισόδημα, 

το κεφάλαιο, στην διανομή μερισμάτων ή στην κληρονομιά. 

Τα B.V.I, συνεχίζουν να είναι η πρώτη επιλογή των υπεράκτιων εταιρειών. 

Τέλος, τα νησιά Belize ακολουθώντας το επιτυχημένο μοντέλο των B.V.I., 

δημιούργησαν μια ειδική κατηγορία εταιρειών γνωστές ως «International Business 

Companies» (I.B.C.). Ο φορολογικός σχεδιασμός των νησιών επιτρέπει την 

προστασία των πάγιων στοιχείων των εταιρειών και ελαχιστοποιεί τα ανταγωνιστικά 

επιτόκια.  

    Θεωρούμε ότι επειδή οι μεταφορές έδρας των υπεράκτιων εταιρειών που 

δραστηριοποιούνταν στην Κύπρο ήταν περιορισμένες, δεν αναφέρθηκαν και άλλοι 

δημοφιλείς τόποι ως έδρες υπεράκτιων εταιρειών (Channel islands). 
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5.Από τις Ελληνικών συμφερόντων υπεράκτιες ή διεθνείς Κυπριακές εταιρείες που 

διαχειρίζεστε πόσες διαθέτουν ως μοναδικό περιουσιακό στοιχείο ένα ακίνητο στην 

Ελλάδα; 

 

Γραφεία Συμβούλων                                                     Υπεράκτιες  & διεθνείς  
                                                                                         Κυπριακές εταιρείες 
Εταιρία 1 Καμία  
Εταιρία 2 Δεν απάντησε 
Εταιρία 3 5-6  
Εταιρία 4 2  
Εταιρία 5 6  
Εταιρία 6 3  
Εταιρία 7 Καμία  
Εταιρία 8 Καμία  
Εταιρία 9 Καμία  
Εταιρία 10 Καμία  
Εταιρία 11 2  
Εταιρία 12 6  
Εταιρία 13 Δεν απάντησε 
 

    Από τις απαντήσεις που δόθηκαν προκύπτει το συμπέρασμα ότι το κύριο 

ενδιαφέρον για τη δημιουργία μιας υπεράκτιας ή διεθνούς Κυπριακής εταιρείας από 

Έλληνες φορείς είναι η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης στην Ελλάδα (π.χ. 

μέσω υπερτιμολογήσεων ή υποτιμολογήσεων αγορών ή πωλήσεων) και όχι τόσο η 

κτήση περιορισμένης κτηματικής ιδιοκτησίας. 

    Η φορολογική κάλυψη της ιδιοκτησίας κάποιου ακινήτου θεωρούμε ότι αφορά 

μόνο κάποιες περιπτώσεις επωνύμων προσώπων τα οποία δεν θα ήθελαν να εκτεθούν 

με την εμφάνισή τους ως ιδιοκτήτες ενός ακινήτου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Όσον 

αφορά το θέμα του «πόθεν έσχες» στην Ελλάδα, αν και υφίσταται ένα ισχυρό 

νομοθετικό πλαίσιο, εντούτοις υπάρχουν διάφοροι τρόποι να παρακαμφθεί (αγορά 

πρώτης κατοικίας, ιδιοκτησία του ακινήτου από ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης, εικονικοί δανεισμοί χρημάτων μεταξύ συγγενών, τραπεζικά 

δάνεια που δεν καλύπτουν πραγματική ανάγκη χρηματοδότησης της αγοράς αλλά 

μόνο κάλυψη τεκμηρίων κ.λ.π.) 
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6. Ποια θα είναι η αντίδρασή σας στο αίτημα των Ελληνικών αρχών για φορολόγηση 

των τόκων των Ελλήνων υπηκόων; Σκέπτεστε να μεταβιβάσετε τις καταθέσεις τους 

σε τράπεζες που δραστηριοποιούνται υπεράκτια και σε χώρες εκτός της Ε.Ε.; (π.χ. 

Cayman Islands) 

    Από τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια προκύπτει ότι όλα τα γραφεία 

συμβούλων, εκτός από δύο (Εταιρία 1 και Εταιρία 13) δεν έχουν πρόθεση να 

μεταβιβάσουν τις καταθέσεις των Ελλήνων πελατών τους σε τράπεζες που 

δραστηριοποιούνται υπεράκτια και σε χώρες εκτός Ε.Ε.  

    Θεωρούμε ότι σε περίπτωση που κάποιος Έλληνας πελάτης των γραφείων 

συμβούλων διατηρούσε σημαντικές καταθέσεις σε Κυπριακές τράπεζες, οι ίδιες 

τράπεζες θα φρόντιζαν να τον ενημερώσουν και συνήθως να τον συστήσουν να 

μεταφέρει τις καταθέσεις του σε κάποιο υποκατάστημα της ίδιας τράπεζας σε κάποια 

χώρα φορολογικό παράδεισο. Είναι εξάλλου τακτική που εφάρμοσαν οι Βρετανικές 

τράπεζες, αφού μετά από συνεννόηση με τους Έλληνες πελάτες τους, μετέφεραν το 

σύνολο των καταθέσεών τους σε υποκαταστήματα των ιδίων τραπεζών στα Channel 

islands.  

7. Για πόσες από τις υπεράκτιες και τις κυπριακές εταιρείες με ξένους μετόχους που 

εκπροσωπείτε έχετε συστήσει εμπιστεύματα; 

 
Γραφεία Συμβούλων                                                    Συσταθέντα εμπιστεύματα 

    
Εταιρία 1 48  
Εταιρία 2 2  
Εταιρία 3 30%-40%  
Εταιρία 4 0  
Εταιρία 5 80%  
Εταιρία 6 80%  
Εταιρία 7 100%  
Εταιρία 8 0  
Εταιρία 9 1  
Εταιρία 10 30%  
Εταιρία 11 0  
Εταιρία 12 15  
Εταιρία 13 0  
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    Οι απαντήσεις στο συγκεκριμένο ερώτημα είναι αρκετά ενδιαφέρουσες με την 

έννοια ότι προσδιορίζεται έμμεσα και το είδος των πελατών που απευθύνονται στα 

συγκεκριμένα γραφεία. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι κάποιες από τις 

πλέον γνωστές εταιρείες συμβούλων (Εταιρία 3, Εταιρία 8) πιθανότατα εισηγούνται 

στους πελάτες τους να συστήσουν εμπιστεύματα ώστε να προστατεύσουν την 

ανωνυμία τους.  

8. Τα εμπιστεύματα που έχετε συστήσει είναι όλα κυπριακά ή ενδεχόμενα έχουν ως 

έδρα τρίτη χώρα και ποια είναι αυτή; Προτιμάτε τελικά μια κυπριακή διεθνής 

εταιρεία να διατηρεί εμπίστευμα εκτός Κύπρου και αν ναι γιατί; 

    Σχεδόν το σύνολο των ερωτηθέντων απάντησε ότι σε περίπτωση που συστήνει 

εμπιστεύματα αυτά έχουν ως έδρα την Κύπρο. Μόνο ένα γραφείο συμβούλων 

(Εταιρία 2) προτιμάει να συστήνει εμπιστεύματα εκτός Κύπρου. 

    Θεωρούμε ότι οι πελάτες του συγκεκριμένου γραφείου ζητούν αυξημένη ασφάλεια 

ανωνυμίας, έτσι ώστε οι φορείς της υπεράκτιας επιχείρησης να διασπείρονται μεταξύ 

τριών χωρών (της χώρας όπου πραγματικά δραστηριοποιείται η υπεράκτια εταιρεία, 

της χώρας όπου έχει έδρα αυτή και στη συγκεκριμένη περίπτωση της Κύπρου και της 

χώρας όπου υφίσταται το εμπίστευμα)   

9. Στα εμπιστεύματα μετέχουν πρόσωπα ως εμπιστευματούχοι που 

δραστηριοποιούνται στην επιχείρηση σας, ή είναι τελείως τρίτα προς αυτήν πρόσωπα; 

    Αν και δεν δόθηκαν συγκεκριμένες απαντήσεις, η πλειονότητα των γραφείων 

συμβούλων απάντησε ότι σε περίπτωση που συστήνονται εμπιστεύματα, ως 

εμπιστευματούχοι αναλαμβάνουν φορείς των γραφείων. Σε ελάχιστες περιπτώσεις 

δόθηκε η απάντηση ότι αναλαμβάνουν και άτομα εκτός γραφείου συμβούλων. 

    Από προσωπική εμπειρία γνωρίζουμε ότι στην πραγματικότητα εμπιστευματούχοι 

ορίζονται όχι οι ίδιοι οι φορείς των γραφείων συμβούλων, αλλά συγγενικά ή φιλικά 

τους πρόσωπα.  
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10. Από τις υπεράκτιες εταιρείες που μετατράπηκαν σε κυπριακές, πόσες συνέστησαν 

μετά την μετατροπή εμπιστεύματα; 

    Το σύνολο των ερωτηθέντων δήλωσε ότι μετά την μετατροπή των υπεράκτιων 

εταιρειών σε κυπριακές δεν συνεστήθησαν καινούργια εμπιστεύματα. Είναι φανερό 

ότι η απόφαση κάποιων μετόχων για τη σύσταση ή μη εμπιστεύματος λαμβάνεται 

κατά την ίδρυση της εταιρείας. Βέβαια, η αποκάλυψη της ταυτότητας κάποιου 

μετόχου είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει όταν μία εταιρεία λειτουργεί ως κυπριακή 

παρά ως υπεράκτια.    

11. Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι κύριοι λόγοι που οι Έλληνες μέτοχοι κυπριακών ή 

υπεράκτιων εταιρειών συστήνουν εμπιστεύματα; 

        Σύμφωνα με τις απαντήσεις οι κύριοι λόγοι συστάσεως ενός εμπιστεύματος 

είναι: 

• Η ανωνυμία που διασφαλίζει κάποιος μέτοχος έτσι ώστε να μπορεί να ιδρύσει 

και να μετέχει σε περισσότερες από μία εταιρείες, χωρίς οι εξωτερικοί παράγοντες 

της επιχείρησης (π.χ. πελάτες, προμηθευτές κ.λ.π.) να γνωρίζουν την ταυτότητά του. 

• Η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας 

• Η καλύτερη διαχείριση των εμπορικών δραστηριοτήτων 

• Η αποφυγή φορολογίας σε προσωπικό επίπεδο. 

    Θεωρούμε ότι οι τρεις τελευταίες απαντήσεις είναι κοινότυπες και κατά το μάλλον 

ή ήττον αναμενόμενες.   

    Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η πρώτη απάντηση που δικαιολογεί απόλυτα τη 

θέληση κάποιων προσώπων να μετέχουν σε πολλές επιχειρήσεις χωρίς να γίνεται 

γνωστή η ταυτότητά τους. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβαίνει π.χ. είτε γιατί δεν υπάρχει 

προγενέστερη καλή επιχειρηματική πορεία (συμμετοχή σε πτωχευμένη εταιρεία), είτε 

γιατί ενώ στην ουσία υφίσταται μία δραστηριότητα, για λόγους ανταγωνισμού θα 

πρέπει αυτή να διασπάται έτσι ώστε να δίνεται η εντύπωση στο καταναλωτικό κοινό 

και στις Δημόσιες Αρχές ότι λειτουργούν οι αρχές της ελεύθερης αγοράς.     

12. Πόσο κοστολογείτε την ίδρυση και την διατήρηση μιας κυπριακής ή υπεράκτιας 

εταιρείας από ξένους μετόχους; 
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Γραφεία Συμβούλων  Κόστος Ίδρυσης  Κόστος Διατήρησης  
      
Εταιρία 1 1 .000,00 €  2.000,00 €  
Εταιρία 2 1 .200,00 €  3.000,00 €  
Εταιρία 3 3.500,00 €  3.500,00 € - 5.000,00 €  
Εταιρία 4 2.000,00 €  1 .500,00 €  
Εταιρία 5 4.800,00 €  4.800,00 €  
Εταιρία 6     
Εταιρία 7 5.000,00 €  5.000,00 €  
Εταιρία 8 2.000,00 €  Ανάλογα με την ισοτιμία 

Εταιρία 9 2.000,00 €  2.500,00 €  
Εταιρία 10 5.900,00 €  5.900,00 €  

Εταιρία 11 3.000,00 €  2.000,00 €  
Εταιρία 12 2.800,00 €  2.800,00 €  
Εταιρία 13 Βάση Μετοχικού 

Κεφαλαίου  
Βάση Μετοχικού 
Κεφαλαίου  

 
13. Η πλειονότητα των υπεράκτιων ή κυπριακών με ξένους μετόχους εταιρειών που 

αντιπροσωπεύετε πιστεύετε ότι έχουν συσταθεί για να εξυπηρετήσουν πραγματικούς 

εμπορικούς λόγους ή απλώς εξυπηρετούν λόγους φοροαποφυγής στην χώρα των 

μετόχων; Τι ποσοστό από τις παραπάνω εταιρείες που αντιπροσωπεύετε έχει 

παραγωγική δραστηριότητα; 

Γραφεία Συμβούλων  Εμπορικοί Λόγοι  Λόγοι φοροαποφυγής  

Εταιρία 1  ----  100% 
Εταιρία 2 100%  ---- 
Εταιρία 3 30-40%  60-70%  
Εταιρία 4 50%  50%  
Εταιρία 5 10%  90%  
Εταιρία 6 10%  90%  
Εταιρία 7 25%  75%  
Εταιρία 8 90%  10%  
Εταιρία 9 70%  30%  
Εταιρία 10 40%  60%  

Εταιρία 11 70%  30%  
Εταιρία 12 90%  10%  
Εταιρία 13 10%  90%  

Μέσος όρος 45,77% 54,23% 
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    Από τις απαντήσεις διαφαίνεται ότι η φοροαποφυγή είναι ένας σημαντικός λόγος 

ίδρυσης και διατήρησης μιας υπεράκτιας εταιρείας.  

    Βέβαια αν οι εταιρείες συμβούλων θεωρούν ως εμπορικό λόγο και τις 

υπερτιμολογήσεις ή υποτιμολογήσεις των αγαθών κατά τη πραγματοποίηση 

τριγωνικών πωλήσεων, τότε το ποσοστό των εταιρειών που ιδρύθηκαν με σκοπό την 

ελάφρυνση των φορολογικών τους βαρών είναι ακόμα μεγαλύτερο.   

14. Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η τύχη  των κυπριακών διεθνών εταιρειών μετά  την   

1/5/2004; Πιστεύετε ότι  πολλές από  αυτές θα μετακινήσουν την έδρα τους σε άλλες, 

νέες χώρες της Ε.Ε. (π.χ. Μάλτα ) που πιθανώς να προσφέρουν για λόγους 

προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων μικρότερους φορολογικούς συντελεστές; Τελικά η 

μεγάλη μείωση του συντελεστή φορολογίας των εταιρειών στην Κύπρο θεωρείτε ότι 

μακροπρόθεσμα θα ωφελήσει τη χώρα, με δεδομένο ότι σε μειώσεις συντελεστών 

ακολουθούν  για  λόγους  ανταγωνισμού,   αργά  ή   γρήγορα  και  οι υπόλοιπες 

χώρες; 

    Όλα τα γραφεία συμβούλων πιστεύουν ότι οι υπεράκτιες και οι διεθνείς κυπριακές 

εταιρείες δεν θα μετακινήσουν την έδρα τους σε νέες χώρες της Ε.Ε. Αντίθετα, 

σύμφωνα με αυτές, έχει ήδη παρατηρηθεί ροή ξένων επενδύσεων από τα κράτη-μέλη 

της Ε.Ε. και αναμένεται ότι θα διπλασιαστούν ή ακόμα και θα τριπλασιαστούν οι 

ποιοτικά υπεράκτιες εταιρείες, δηλαδή, οι εταιρείες που ασκούν παραγωγική 

δραστηριότητα και αφήνουν στην Κύπρο φορολογητέο εισόδημα. 

    Όλες οι εταιρείες συμβούλων συμφωνούν ότι η Κύπρος είναι ένας σοβαρός 

ανταγωνιστής γιατί με νόμιμα μέσα έχει τους χαμηλότερους φορολογικούς 

συντελεστές, αποφεύγεται δε η διπλή φορολογία με τις διμερείς συμβάσεις που έχουν 

συναφθεί και κυρίως θεωρείται ως η καλύτερη χώρα σε υποδομές όσον αφορά τις   

επικοινωνίες, τις συγκοινωνίες και ως κέντρο εμπορίου. 

15. Τελικά πιστεύετε ότι η Κύπρος θα μπορέσει να κρατήσει την ανωνυμία των ξένων 

μετόχων, όταν αυτοί το απαιτούν, ή οι τελευταίοι θα  στραφούν σε άλλες χώρες με  

υπεράκτιες διευκολύνσεις  που προσφέρουν περισσότερα εχέγγυα ανωνυμίας (π.χ. 

Cayman Islands); 
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    Το σύνολο των εταιρειών συμβούλων απάντησε ότι η Κύπρος θα διατηρήσει την 

ανωνυμία των ξένων μετόχων εφόσον οι τελευταίοι το επιθυμούν. Υπενθύμισαν 

στους ερευνητές ότι τα προσωπικά στοιχεία των μετόχων των υπεράκτιων και των 

διεθνών κυπριακών εταιρειών δίνονται από την κεντρική και από τις εμπορικές 

τράπεζες μόνο κατόπιν εισαγγελικής εντολής, αυτή δε εκδίδεται μόνον όταν 

υπάρχουν αποδείξεις ότι τα κεφάλαια της επίμαχης εταιρείας προέρχονται από 

παράνομες δραστηριότητες και ειδικά εμπόριο όπλων ή ναρκωτικών.   

16. Οι υπεράκτιες εταιρείες που μετασχηματίστηκαν σε κυπριακές διατηρούν την ίδια 

διεύθυνση η οποία κυρίως αναφερόταν σε ταχυδρομική θυρίδα, ή αναγκάστηκαν να 

μισθώσουν ανεξάρτητους χώρους γραφείων; Πόσες εταιρείες εμφανίζουν ως 

διεύθυνση έδρας την διεύθυνση των γραφείων σας; 

    Από τις απαντήσεις που δόθηκαν συμπεραίνουμε ότι οι περισσότερες υπεράκτιες 

εταιρείες διατήρησαν την ίδια διεύθυνση παρ’ όλο που άλλαξε το νομοθετικό 

καθεστώς και μετασχηματίστηκαν σε κυπριακές. 

    Θέλουμε να επισημάνουμε ότι η σχετική ερώτηση έγινε επειδή με βάσει εγκυκλίου 

του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομίας, περιγράφεται ότι ως λόγος 

που καθιστά μια εταιρεία «ύποπτη» για φοροδιαφυγή μέσω σύστασης εξωχώριας 

δραστηριότητας, είναι και η αναγραφή ως διεύθυνσης έδρας κάποιας ταχυδρομικής 

θυρίδας. Θεωρούμε ότι με την πραγματοποίηση των πρώτων φορολογικών ελέγχων 

από τις αρμόδιες ελληνικές ελεγκτικές υπηρεσίες, θα αναγκαστούν όλες οι εξωχώριες 

εταιρείες ελληνικών συμφερόντων να ορίσουν κτιριακή διεύθυνση έδρας, επειδή θα 

τίθενται υπό αμφισβήτηση οι συναλλαγές τους με αντισυμβαλλόμενες ελληνικές 

εταιρείες. 

    Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα και στο μέτρο που δόθηκαν απαντήσεις, 

προκύπτουν τα πιο κάτω στοιχεία: 

 



 122

Εταιρία 6 95% Διεύθυνση εταιρείας συμβούλων  
Εταιρία 2 25% Διεύθυνση εταιρείας συμβούλων  
Εταιρία 7 50% Διεύθυνση εταιρείας συμβούλων 
Εταιρία 11 90% Διεύθυνση εταιρείας συμβούλων 
Εταιρία 5 50% Διεύθυνση εταιρείας συμβούλων 
Εταιρία 10 99% Διεύθυνση εταιρείας συμβούλων 
Εταιρία 3 10% Διεύθυνση εταιρείας συμβούλων 
 

17. Η κυπριακή φορολογική αρχή ασκεί πραγματικό έλεγχο στις υποβαλλόμενες 

οικονομικές καταστάσεις και τους λογαριασμούς των υπεράκτιων και διεθνών 

κυπριακών επιχειρήσεων, ή θεωρεί τον έλεγχο θέμα ρουτίνας ειδικά στην περίπτωση 

όπου υπάρχουν συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας (π.χ. Ελλάδα) και οι 

συντελεστές της χώρας όπου αποκτάται το εισόδημα είναι πολύ υψηλότεροι αυτών 

της Κυπριακής Δημοκρατίας; 

    Οι απαντήσεις που δόθηκαν συμφωνούν στο ότι ναι μεν ασκείται έλεγχος των 

υποβαλλόμενων οικονομικών καταστάσεων και των τηρηθέντων λογαριασμών, πλην 

όμως ο έλεγχος αυτός είναι ελαστικότερος από αυτόν που πραγματοποιείται στις 

αμιγώς κυπριακές επιχειρήσεις.   

    Βέβαια είναι κοινώς γνωστό ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εμπορικά 

εκτός του νησιού αποφεύγουν να δηλώνουν το σύνολο του κύκλου εργασιών που 

πραγματοποιούν, ώστε σε περίπτωση φορολογίας να καταβάλουν τον ελάχιστο 

δυνατό φόρο. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι σύμβουλοι των υπεράκτιων 

κέντρων στα οποία προβλέπονται μειωμένες φορολογικές επιβαρύνσεις, συνιστούν 

στους πελάτες τους να δηλώνουν από 15% έως 25% της αξίας των συναλλαγών τους 

για τις οποίες θα φορολογηθούν, διότι αν δεν δηλώνουν εισόδημα είναι πιθανό να 

προκληθούν οι ελεγκτικές αρχές για τη διενέργεια ελέγχου και συντρέχει κίνδυνος να 

αποκαλυφθούν όλες οι συναλλαγές.1 

18. Πόσες αριθμητικά υπεράκτιες ή διεθνείς κυπριακές επιχειρήσεις που 

αντιπροσωπεύετε απασχολούν προσωπικό στην Κύπρο; 

 

                                                 
1 Παναγιώτης Δουβής.»Offshore δραστηριότητες».Αθήνα 2003 
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Γραφεία Συμβούλων                                                   εταιρείες με απασχολούμενο 
                                                                                                 προσωπικό 
Εταιρία 1 10  
Εταιρία 2 —  
Εταιρία 3 40  
Εταιρία 4 10  
Εταιρία 5 6  
Εταιρία 6 10  
Εταιρία 7 50  
Εταιρία 8 50  
Εταιρία 9 15  
Εταιρία 10 5  
Εταιρία 11 30  
Εταιρία 12 3  
Εταιρία 13 9  

Σύνολο 238 
 

    Από την έρευνα προκύπτει ότι από το σύνολο των 6.068 αντιπροσωπευομένων 

επιχειρήσεων μόνο οι 238 απασχολούν προσωπικό στην Κύπρο, δηλαδή ποσοστό 

3,92%. Θεωρούμε ότι το ποσοστό είναι ενδεικτικό του ενδιαφέροντος των 

επιχειρήσεων για απλή διατήρηση και μόνο της νομικής τους έδρας στην Κυπριακή 

Δημοκρατία χωρίς περαιτέρω εμπλοκή στα οικονομικά τεκταινόμενα της χώρας. 

    Βέβαια, μετά την αλλαγή της κυπριακής νομοθεσίας και τη δυνατότητα 

δραστηριοποίησης πλέον των πρώην υπεράκτιων εταιρειών και εντός της χώρας, 

πιθανώς κάποιες από αυτές που αναπτύσσονται εμπορικά να ενδιαφερθούν και για 

την κυπριακή αγορά με συνέπεια την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων. 

19. Πιστεύετε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί χώρα «φορολογικό παράδεισο» 

ή ένα εξελιγμένο νομοθετικά κράτος το οποίο στοχεύει στην αύξηση των ξένων 

επενδύσεων και της εγχώριας απασχόλησης χωρίς να παρέχει ευκαιρίες σε 

αλλοδαπούς για ξέπλυμα χρήματος; Δικαιολογήστε την απάντηση σας. 

    Το σύνολο των ερωτηθέντων απέκρουσε με επίφαση τον χαρακτηρισμό της χώρας 

ως «φορολογικό παράδεισο», αντιτάσσοντας το επιχείρημα ότι σε αντίθετη 

περίπτωση η χώρα δεν θα γινόταν δεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί πλέον 

τονίσθηκε και αυτό πράγματι ισχύει, ότι καταθέσεις αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών 

προσώπων, γίνονται δεκτές από τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται εντός της 
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κυπριακής επικράτειας, μόνο αν αυτοί προσκομίσουν συστατικές επιστολές από 

τράπεζες των χωρών καταγωγής τους. 

    Τέλος τονίσθηκε από τους όλους τους ερωτηθέντες ότι η Κύπρος στηρίζεται σε ένα 

φιλελεύθερο οικονομικό σύστημα και η κυβερνητική οικονομική πολιτική στοχεύει 

στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και δίνει κίνητρα για επενδύσεις στο νησί.     

Παρ’ όλα τα κίνητρα που παρέχει όμως στους ξένους επενδυτές έτσι ώστε να τους 

προσελκύσει στην Κυπριακή οικονομία, συγχρόνως ασκεί τον αναγκαίο οικονομικό 

έλεγχο. 

    Τα ισχυρά χαρτιά της Κύπρου  κατά τους ερωτηθέντες, σχετικά με τη προσέλκυση 

ξένων επενδύσεων, είναι ο χαμηλός φορολογικός συντελεστής και το τραπεζικό 

απόρρητο το οποίο παρέχει μεν την εμπιστευτικότητα που απαιτείται αλλά πάντα 

μετά από τις απαραίτητες διαδικασίες που εξασφαλίζουν τον έλεγχο των εισρεομένων 

κεφαλαίων.  

 

7.7  Βασική Στατιστική Ανάλυση 

Ι. Η αποτελεσματικότητα του νόμου 

 

1. Το θεωρητικό υπόδειγμα 

 

Έστω ότι στην αγορά κεφαλαίου συμμετέχουν  γραφεία συμβούλων που το καθένα  

αντιπροσωπεύει ένα αριθμό υπεράκτιων εταιρειών. 

n

Το (οικονομικό)  όφελος κάθε γραφείου παρουσιάζεται από μια συνάρτηση, , η 

οποία εξαρτάται θετικά από τον αριθμό των υπεράκτιων εταιρειών που 

αντιπροσωπεύει, δηλαδή ( ) , όπου  είναι ο αριθμός των εταιρειών που έχει το 

γραφείο . Έστω για λόγους ευκολίας ότι  

u

i iu h ih

1,..i = n i iu h= . 

 

Η μεταβλητή  είναι μια τυχαία μεταβλητή με συνάρτηση (πυκνότητας) πιθανότητας h

( )hφ , αθροιστική συνάρτηση κατανομής ( )hΦ  και τιμές ih +∈ℜ .  

Όπως διαπιστώνεται από το υπόδειγμα η παρουσία των υπεράκτιων εταιρειών έχει 

οικονομική ωφέλεια για τη χώρα φιλοξενίας. Συγκεκριμένα θεωρείται ότι καθώς 
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αυξάνει ο αριθμός των υπεράκτιων εταιρειών αυξάνει και η συνολική οικονομική 

ωφέλεια. Επίσης υποτίθεται ότι το κράτος ενδιαφέρεται για την ευημερία της 

κοινωνίας που σημαίνει ότι μια κατανομή των εταιρειών στην οικονομία όπου όλα τα 

γραφεία συμβούλων έχουν κάποιο αριθμό εταιρειών, είναι προτιμότερη από μια άλλη 

κατανομή όπου ορισμένα γραφεία έχουν μηδενικό αριθμό εταιρειών. Επομένως η 

κοινωνική ευημερία δίνεται από μια συνάρτηση 1( ,..., ) : ( )nu u hΩ = Ω , όπου 

: 0i
iu

∂Ω
Ω = >

∂
και 

2

2: 0ii
iu

∂ Ω
Ω = <

∂
 για 1,...,i n= . 

Υποτίθεται ότι το κράτος θεσπίζει νόμους με σκοπό τη βελτίωση της κοινωνικής 

ευημερίας. Επομένως αν η εφαρμογή κάποιου νόμου στην αγορά κεφαλαίου 

επηρεάζει τη κατανομή των εταιρειών στην αγορά τότε ο νόμος θεωρείται 

(οικονομικά) αποτελεσματικός αν επιτυγχάνει το σκοπό του.  

 Έστω ( )hφ και ( )hφ′  οι κατανομές των υπεράκτιων εταιρειών πριν και μετά την 

εφαρμογή ενός νόμου στην αγορά. 

Στη συνέχεια δίνεται ο χαρακτηρισμός της αποτελεσματικότητας ενός νόμου και 

προτείνεται ένας εμπειρικός τρόπος διερεύνησης της αποτελεσματικότητάς του.  

 

Ορισμός:  Ένας νόμος στην αγορά κεφαλαίου καλείται «αποτελεσματικός» αν 

αυξάνει τη προσδοκώμενη κοινωνική ευημερία. Συγκεκριμένα ο νόμος είναι 

αποτελεσματικός αν ισχύει η σχέση:  . ( ) ( )
h

h h dφ
+∈ℜ

′ Ω∫ h > ( ) ( )
h

h h dφ
+∈ℜ

Ω∫ h

 

 

Πρόταση: Αν ισχύουν οι συνθήκες   

(i)   ( ) +
0

( ) ( )  0 ,  
h

d hξ ξ ξ′Φ − Φ > ∀ ∈ℜ∫

(ii)   ( )
0

( ) ( )  0dξ ξ ξ
∞

′Φ − Φ =∫

τότε ο νόμος είναι αποτελεσματικός. 

Απόδειξη 

Οι συνθήκες (i) και (ii) δείχνουν ότι για κάθε τιμή της   το εμβαδόν της αθροιστικής 

κατανομής  είναι μικρότερο της κατανομής 

h

′Φ Φ . Δηλαδή η κατανομή  έχει 

μεγαλύτερη διασπορά από την 

Φ

′Φ . Διαφορετικά μπορεί να ειπωθεί ότι οι συνθήκες 

(i) και (ii) δείχνουν ότι η κατανομή φ  έχει μεγαλύτερο ύψος στα άκρα από τη φ′ . 
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Είναι γνωστό ότι η συνάρτηση Ω  έχει μέγιστο στο σημείο στο οποίο ισχύει 

 και επιτυγχάνεται όταν ( ) 0h∇Ω = 1 2 ... nh h h= = = . Αυτό σημαίνει ότι η συνάρτηση 

κοινωνικής ευημερίας αυξάνει με τη μείωση της μεταβλητότητας της κατανομής Φ . 

Έτσι από τις συνθήκες (i) και (ii) συνεπάγεται ότι η μέση κοινωνική ευημερία 

αυξάνεται καθώς μειώνεται η μεταβλητότητα, ceteris paribus και επομένως ισχύει: 

( ) ( ) ( ) ( )
h h

h d h h d h
+ +∈ℜ ∈ℜ

′Ω Φ > Ω Φ∫ ∫  h ή το ίδιο  ( ) ( ) ( ) ( )
h h

h h dh h h dφ φ
+ +∈ℜ ∈ℜ

′ Ω > Ω∫ ∫

που σημαίνει ότι ο νόμος είναι αποτελεσματικός. 

 

 

Η πρόταση συνεπάγεται ότι αν ο μέσος των κατανομών παραμένει ο ίδιος τότε η 

αποτελεσματικότητα του νόμου εξαρτάται από τη μείωση της διασποράς. Φυσικά αν 

η διασπορά παραμένει αμετάβλητη, τότε η ύπαρξη αποτελεσματικότητας σημαίνει 

αύξηση του μέσου της κατανομής.  

Με άλλα λόγια η πρόταση δείχνει ότι η αποτελεσματικότητα του νόμου εξαρτάται 

από τη σύγκριση των κατανομών των εταιρειών πριν και μετά την εφαρμογή του. 

Επομένως η αποτελεσματικότητα του νόμου μπορεί να διερευνηθεί  εμπειρικά με τη 

εκτίμηση των παραμέτρων των κατανομών από τις οποίες προέρχονται οι 

παρατηρήσεις.  

 

2. Τα εμπειρικά αποτελέσματα 

Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν είναι: 

 

LYP = ο λογάριθμος του αριθμού των υπεράκτιων εταιρειών κάθε γραφείου πριν την 

εφαρμογή του νόμου. 

 

LY1 = ο λογάριθμος του αριθμού των υπεράκτιων εταιρειών κάθε γραφείου που δεν 

μετατράπηκαν σε Κυπριακές μετά την εφαρμογή του νόμου. 

 

LY2 = ο λογάριθμος του αριθμού των υπεράκτιων εταιρειών κάθε γραφείου που δεν 

άλλαξαν χώρα μετά την εφαρμογή του νόμου. 

 

LY =  ο λογάριθμος του αριθμού των υπεράκτιων εταιρειών κάθε γραφείου που δεν 

μετατράπηκαν σε Κυπριακές ούτε άλλαξαν χώρα μετά την εφαρμογή του νόμου. 
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Αρχικά έγινε εξέταση του δείγματος κάθε μεταβλητής  για να διαπιστωθεί από ποιο 

πληθυσμό προέρχεται.  

Ο έλεγχος προσαρμοστικότητας των δεδομένων σε θεωρητικές κατανομές έγινε με τη 

χρήση της στατιστική 2X . Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 

1. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Έλεγχος Προσαρμογής του Δείγματος 

Κατανομή Κριτική τιμή 

(Πιθανότητα) 

Κριτική τιμή 

(Πιθανότητα) 

Κριτική τιμή 

(Πιθανότητα) 

Κριτική τιμή 

(Πιθανότητα) 

 LYP LY1 LY2 LY 

Κανονική 8,15  (0,017) 3,54  (0,170) 2,77  (0,250) 3,54  (0,170) 

Εκθετική 21,06 (0,000) 21,09  (0,000) 21,05  (0,000) 19,53  (0,000) 

Γάμμα 5,07  (0,079) 3,54  (0,170) 5,08  (0,079) 2,77  (0,250) 

Logistic 5,08  (0,079) 3,54  (0,170) 5,08  (0,079) 2,00  (0,368) 

Log-Normal 5,08  (0,079) 3,54  (0,170) 5,08  (0,079) 2,00  (0,368) 

Weibull 3,54  (0,170) 3,54  (0,170) 3,54  (0,170) 3,54  (0,170) 

Laplace 5,08  (0,079) 4,31  (0,116) 4,31  (0,116) 6,62  (0,037) 

 

Χρησιμοποιώντας ένα επίπεδο σημαντικότητας 10% ( 0,1a )= , διαπιστώνεται ότι η 

μηδενική υπόθεση ισχύει μόνο για τη κατανομή Weibull. Επομένως τα εμπειρικά 

δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η κάθε μεταβλητή ακολουθεί την κατανομή 

Weibull.  

Η συνάρτηση (πυκνότητας) πιθανότητας της κατανομής Weibull είναι: 
1 xx e

β
β

α
β

β
α

⎛ ⎞− −⎜ ⎟
⎝ ⎠ , 

όπου , 0α β >  παράμετροι της κατανομής. 

Επίσης η συνάρτηση αθροιστικής πιθανότητας είναι: 1
x

e
β

α
⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠− . 

 

Η εκτίμηση των παραμέτρων της κατανομής Weibull με τη μέθοδο της μεγίστης 

πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood) δίνει τους εκτιμητές �α  και �β  που 

προκύπτουν από την επίλυση του συστήματος εξισώσεων: 
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1�
�1

1

�
n

i
i

n x
β

βα
−

−

=

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥⎣ ⎦

∑   ,    
1

�1

1 1

� �  log log
n n

i i i
i i

n x x xββ α
−

−

= =

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑ . 

 

Οι εκτιμήσεις των παραμέτρων α  καιβ  που προέκυψαν από τις παρατηρήσεις των 

μεταβλητών παρουσιάζονται στον πίνακα 2. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Εκτίμηση των Παραμέτρων της Κατανομής 

Εκτίμηση LYP LY1 LY2 LY 

(scale)  �α  5,85331 5,4778 5,84195 5,45326 

(shape)  �β  4,77653 4,46966 4,75234 4,38513 

 

Από τις εκτιμήσεις των παραμέτρων της κατανομής μπορεί να υπολογιστή 

οποιοδήποτε εκατοστημόριο, θ .  Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του εκατοστημορίου  

θ  της κατανομής Weibull προκύπτει από τη σχέση: 

 

   ( )
0

1  
k

P X k e d
βυ

α υ θ
⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎡ ⎤
⎢ ⎥≤ = − =
⎢ ⎥⎣ ⎦

∫ . 

 

Οι τιμές  ορισμένων εκατοστημορίων των κατανομών των μεταβλητών 

παρουσιάζεται στον πίνακα 3 που ακολουθεί.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Εκτίμηση Εκατοστημορίων της Κατανομής 

Εκατοστημόριο LYP LY1 LY2 LY 

5 3,143 2,818 3,127 2,770 

10 3,654 3,311 3,638 3,264 

25 4,509 4,145 4,495 4,106 

50 5,421 5,047 5,408 5,016 

60 5,747 5,372 5,735 5,346 

75 6,268 5,893 6,258 5,875 

90 6,970 6,602 6,963 6,596 

95 7,365 7,002 7,359 7,004 
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Από τα αποτελέσματα του πίνακα διαπιστώνεται ότι ισχύει η ανισότητα: 

, που συνεπάγεται την αναποτελεσματικότητα του 

νόμου. 

+
0 0

( )  ( )  ,  
h h

d d hξ ξ ξ ξ′Φ < Φ ∀ ∈∫ ∫ ℜ

Επομένως τα εμπειρικά αποτελέσματα φανερώνουν ότι σε καμιά περίπτωση ο νόμος 

δεν βρέθηκε να είναι αποτελεσματικός.  

 

 

 

ΙΙ. Στατιστική εξέταση της επίδρασης του νόμου 

 

1. Η εκτίμηση γραμμικού υποδείγματος 

 

Έστω  η τυχαία μεταβλητή που παρουσιάζει την κατανομή των υπεράκτιων 

εταιρειών στα γραφεία συμβούλων μετά την εφαρμογή του νόμου. 

h′

Υποτίθεται ότι οι τιμές X  της τυχαίας  μεταβλητής  πριν την εφαρμογή του νόμου 

συνδέονται με τις τιμές της μεταβλητής 

h

Y h′ με τη σχέση:Y X βα ε=  όπου ε  τυχαία 

μεταβλητή με λογαριθμηκή-κανονική κατανομή και α , β  παράμετροι μεταβολής της 

κατανομής. 

Με τη χρήση του λογάριθμου η σχέση γράφεται: log log log logY Xα β ε= + +  ή          

y c x eβ= + +                                                                                                              (1)            

όπου : logy Y= , : logx X= , : logc α=  και  : loge ε= . 

Αν ο νόμος δεν έχει κάποια επίδραση τότε θα πρέπει οι τιμές της h′ να μη διαφέρουν 

από τις τιμές της h . Στη περίπτωση αυτή ισχύουν οι περιορισμοί: 1α = και 1β = . 

Αυτό μεταφράζεται εμπειρικά στον έλεγχο της υπόθεσης  0c =  και 1β =  στο 

γραμμικό υπόδειγμα (1). 

Στον πίνακα 4 δίνονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος (1) με τη 

μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Η Εκτίμηση OLS του Γραμμικού Υποδείγματος  

 

LY1 = 0,32+0,87LYP      0,683σ =   0,857r =  

                                        (0,37) (5,51) 

 

 

LY2 = − 0,01+0,99LYP      0,031σ =   0,999r =  

                                      ( 0,24)  (139) −

 

 

LY = 0,31+0,86LYP      0,720σ =   0,843r =  

                                       (0,34) (5,21) 

 

 

Η τιμή της στατιστικής t είναι μέσα στις παρενθέσεις, σ  είναι το τυπικό σφάλμα της 

παλινδρόμησης και  είναι ο συντελεστής συσχέτισης. r

Όπως φαίνεται από τις εκτιμήσεις η κλίση του γραμμικού υποδείγματος είναι 

στατιστικά σημαντική σε αντίθεση με το σταθερό όρο που σε καμιά περίπτωση δεν 

βρέθηκε να είναι σημαντικός.  

Στη συνέχεια έγινε έλεγχος της υπόθεσης: 

 

1

:  0,  1
:  0  ή/και  1

oH c
H c

β
β

= =
≠ ≠

   

 

Οι τιμές του ελέγχου 2X  μαζί τις τιμές πιθανότητας και τους βαθμούς ελευθερίας 

παρουσιάζονται στον πίνακα 5. 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Έλεγχος 2X  

 Κριτική Τιμή  Τιμή Πιθανότητας Βαθμοί Ελευθερίας 

LY1 4,6179 0,0994 2 

LY2 1,7769 0,4113 2 

LY 4,7333 0,0938 2 
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Οι τιμές του ελέγχου  , οι βαθμοί ελευθερίας και τις τιμές πιθανότητας που 

προκύπτουν από τα κατάλοιπα της παλινδρόμησης αλλά και από τη μέθοδο 

bootstrapping, αναφέρονται στον πίνακα 6. 

F

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Έλεγχος F  

 Κριτική 

Τιμή 

Τιμή 

Πιθαν. 

Bootstrapping Bootstrapping:Προσομοιωμένα 

κανονικά λάθη 

Β.Ε. 

LY1 2,3089 0,1455 0,632 0,149 2, 11 

LY2 0,8884 0,4389 0,829 0,425 2, 11 

LY 2,3666 0,1397 0,659 0,125 2, 11 

 

Χρησιμοποιώντας επίπεδο σημαντικότητας 10%, από τους πίνακες 5 και 6 

διαπιστώνεται ότι με βάση τον έλεγχο 2X , η μηδενική υπόθεση οριακά απορρίπτεται 

για τις μεταβλητές LY1 και LY. Αντίθετα η μηδενική υπόθεση γίνεται αποδεκτή σε 

όλες τις περιπτώσεις με βάση τον έλεγχο .  Επειδή ο έλεγχος F 2X  έχει καλύτερες 

ιδιότητες για μεγάλο  δείγμα σε αντίθεση με τον έλεγχο που προτιμάται για μικρό 

δείγμα, η μηδενική υπόθεση φαίνεται να υποστηρίζεται από τα δεδομένα για όλες τις 

μεταβλητές. Επομένως από τα αποτελέσματα των ελέγχων συμπεραίνεται ότι ο νόμος 

δεν είχε καμιά επίδραση, δηλαδή δεν μετέβαλλε την αρχική κατανομή.  

F

 

 

 

2. Η επάρκεια του γραμμικού υποδείγματος 

 

Αναγκαία προϋπόθεση της εμπειρικής αξιοπιστίας του γραμμικού υποδείγματος που 

εκτιμήσαμε προηγουμένως,  είναι ότι δεν «υποδεέστερο» από άλλο μη-γραμμικό 

υπόδειγμα. Συγκεκριμένα, αν ένα μη-γραμμικό υπόδειγμα μπορεί να εξήγηση 

χαρακτηριστικά του δείγματος που δεν μπορεί το γραμμικό υπόδειγμα, τότε  το 

γραμμικό υπόδειγμα θεωρείται υποδεέστερο του μη-γραμμικού υποδείγματος. Με 

άλλα λόγια το μη-γραμμικό υπόδειγμα μπορεί να περιέχει «πληροφόρηση» από τις 

εμπειρικές παρατηρήσεις που δεν μπορεί να έχει το γραμμικό υπόδειγμα. Αντίθετα αν 
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το γραμμικό υπόδειγμα αναπαράγει όλα τα αποτελέσματα του μη-γραμμικού 

υποδείγματος τότε θεωρείται ότι έχει εμπειρική επάρκεια (αξιοπιστία).   

Επομένως είναι επιθυμητό να μην υπάρχει κάποιο άλλο υπόδειγμα, πχ. , το οποίο 

επεξηγεί χαρακτηριστικά του δείγματος που δεν μπορεί το γραμμικό υπόδειγμα που 

εκτιμήσαμε, πχ.  

2Γ

1Γ .  Αυτή η σύγκριση των υποδειγμάτων προέρχεται από την 

ανάγκη να απαντηθεί το ερώτημα αν το υπόδειγμα 1Γ  που χρησιμοποιήθηκε είναι 

επαρκές. Η καταφατική απάντηση του ερωτήματος σημαίνει ότι δεν υπάρχει το 

υπόδειγμα  που περιέχει στοιχεία πληροφόρησης για το δείγμα που δεν είναι 

ενσωματωμένα στο υπόδειγμα 

2Γ

1Γ . Έτσι το υπόδειγμα 1Γ  για να είναι αξιόπιστο 

πρέπει να μην υπολείπεται αναφορικά με το περιεχόμενο πληροφόρησης που 

εμπεριέχει από άλλα ανταγωνιστικά υποδείγματα. Αυτό εμπειρικά σημαίνει ότι το 

υπόδειγμα  επεξηγεί τα αποτελέσματα ενός μεγαλύτερου υποδείγματος από το 

οποίο μπορεί να προέρχεται. Πρακτικά η επάρκεια του υποδείγματος σημαίνει ότι το 

μεγαλύτερο υπόδειγμα μπορεί να καταλήξει στο γραμμικό υπόδειγμα που εκτιμήθηκε 

χωρίς να επέλθει κάποια απώλεια σημαντικής πληροφόρησης.  

1Γ

Για να ελέγξουμε την αξιοπιστία του γραμμικού υποδείγματος , αρχικά 

ερευνήθηκαν διάφορα μη-γραμμικά υποδείγματα ώστε από τα δεδομένα να προκριθεί 

το καλύτερο έστω . Κατόπιν δημιουργήθηκε το γενικό υπόδειγμα  

που περιέχει την πληροφόρηση που έχουν και τα δύο υποδείγματα. Επομένως η 

υπόθεση της επάρκειας του γραμμικού υποδείγματος 

1Γ

M2Γ 1 2= Γ ∪ Γ

1Γ  γίνεται με τον έλεγχο 2X  

και δείχνει  αν μπορεί να γίνει η μετατροπή του γενικού υποδείγματος στο γραμμικό 

υπόδειγμα, συμβολιζόμενη , όπου φυσικά  1M → Γ 1 MΓ ⊂ .  

Για να βρεθεί το υπόδειγμα που επεξηγεί καλύτερα τα εμπειρικά δεδομένα 

επιλέχθηκε το υπόδειγμα που ελαχιστοποιεί το άθροισμα των τετραγώνων των 

(studentized) καταλοίπων. Τα υποδείγματα που εκτιμήθηκαν παρουσιάζονται στον 

πίνακα 7. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Εκτίμηση μη γραμμικών υποδειγμάτων 

 Υπόδειγμα   2Γ Υπόδειγμα  M  

LY1 7,7 /54,5 xy x−=      0,673σ =

0,861r =

 6 78,9/0,92 7.10 xy x x−= +             0,706σ =    

                                                     0,862r =

LY2  3 20,16 0,94 5,6.10y x x−= + +      0,0307σ =   

                                                     0,999r =

LY 7,7 /55 xy x−=          0,708σ =

0,849r =

 80,9 /0,91 54,5 xy x x= +                0,743σ =    

                                                    0,849r =

 

 

Ο έλεγχος της επάρκειας του γραμμικού υποδείγματος αναφέρεται στον πίνακα 8. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Έλεγχος  Επάρκειας του Γραμμικού Υποδείγματος 

 Έλεγχος  2X  Τιμή Πιθανότητας Β. Ε. 

LY1 0,1418 0,706 1 

LY2 0,0012 0,972 1 

LY 0,1828 0,669 1 

 

 Από τα αποτελέσματα του πίνακα διαπιστώνεται η επάρκεια του γραμμικού 

υποδείγματος που χρησιμοποιήθηκε και αυτό ενισχύει τα συμπεράσματα που 

εξήχθησαν από την εκτίμηση του γραμμικού υποδείγματος.  

 

 

ΙΙΙ. Η μπεϋζιανή εξέταση της επίδρασης του νόμου 

 

Η χρήση της μπεϋζιανής παλινδρόμησης βοηθά ώστε να ενσωματωθεί κάποια 

προηγούμενη πληροφορία που υπάρχει σχετικά με τις τιμές των συντελεστών, στα 

αποτελέσματα της κανονικής παλινδρόμησης. Συγκεκριμένα αν υπάρχει εκ των 

προτέρων πληροφόρηση (prior information), αναφορικά με αυτές τις τιμές, τότε 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί  για τη βελτίωση των επακόλουθων εκτιμήσεων (posterior 

estimates).  
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Το υπόδειγμα (1) εκτιμήθηκε με τη μπεϋζιανή παλινδρόμηση χρησιμοποιώντας δυο 

βασικές υποθέσεις για το σύνολο της εκ των προτέρων πληροφόρησης που υπάρχει. 

Συγκεκριμένα στη πρώτη περίπτωση υποτίθεται ότι η πληροφόρηση που υπάρχει 

είναι αφηρημένη με την έννοια ότι δεν παρέχει ουσιαστική βοήθεια για 

συγκεκριμένες τιμές των συντελεστών (diffuse priors). Αντίθετα στη δεύτερη 

περίπτωση υποτίθεται ότι υπάρχει ουσιαστική πληροφόρηση που αναφέρεται σε 

συγκεκριμένες τιμές των συντελεστών του υποδείγματος (informative priors). 

Η διαδικασία εκτίμησης των συντελεστών του υποδείγματος (1) καθώς και οι 

στατιστικές τους ιδιότητες αναφέρονται αναλυτικά από τον  Zellner (1971, κεφ. 3). 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 9, η μπεϋζιανή εκτίμηση του υποδείγματος (1) χωρίς 

συγκεκριμένη εκ προοιμίου πληροφόρηση, δεν διαφοροποιεί τις ευρεθείσες τιμές των 

συντελεστών  και c β  σε σχέση με τη κλασσική παλινδρόμηση των ελάχιστων 

τετραγώνων (βλέπε πίνακα 4).   

Ο πίνακας 10 παρουσιάζει το 95% (posterior) διάστημα εμπιστοσύνης των 

συντελεστών  και c β . Όπως φαίνεται από τον πίνακα 10, τα συγκεκριμένα 

διαστήματα εμπιστοσύνης οδηγούν σε αποδοχή της υπόθεσης  0c =  και β =1. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Μπεϋζιανή Εκτίμηση Γραμμικού Υποδείγματος (diffuse priors)  

 

LY1 = 0,3231 + 0,8698LYP         

                                                           (0,336)  (4,985) 

 

 

LY2 = − 0,0094 + 0,9996LYP         

                                                          ( − 0,216)  (125,8) 

 

 

LY = 0,3121 + 0,8667LYP         

                                                           (0,308)  (4,711) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10:   95%  Μπεϋζιανό Διάστημα Εμπιστοσύνης (diffuse priors) 

 Συντελεστής Διάστημα Εμπιστοσύνης 

LY1 c  

β  

1,588   -    2,234−  

   0,522   -   1,217

LY2 c  

β  

0,096   -    0,077−  

   0,984   -    1,015

LY c  

β  

1,703   -    2,327−  

  0  ,501   -    1,233

 

 

Επειδή, σε σύγκριση με την κλασική παλινδρόμηση, οι εκτιμήσεις των συντελεστών  

του υποδείγματος (1) δεν έδειξαν καμία βελτίωση,  στη συνέχεια έγινε εκτίμηση 

αξιοποιώντας την πληροφόρηση για τις πιθανές τιμές τους. Έτσι η διατύπωση αυτή 

των αρχικών πεποιθήσεων για τις τιμές των συντελεστών ενσωματώνεται στη 

διαδικασία της εκτίμησης με τη χρήση της συνάρτησης κατανομής τους που 

υποτίθεται αρχικά. 

Επομένως η μπεϋζιανής παλινδρόμηση με τη χρήση informative priors έγινε 

υποθέτοντας κανονική κατανομή με μέσους  0 και 1 για τους συντελεστές  και c β  

αντίστοιχα. Οι εκτιμήσεις των συντελεστών βασισμένες σε αυτή τη πληροφόρηση 

παρουσιάζονται στον πίνακα 11. Όπως διαπιστώνεται οι (posterior) εκτιμήσεις 

βελτίωσαν την εικόνα των συντελεστών. Συγκεκριμένα η τιμή του συντελεστή  

μειώθηκε και αυξήθηκε η τιμή του συντελεστή 

c

β  σε σχέση με τους προηγούμενους 

εκτιμητές. Επίσης η στατιστική σημαντικότητα του συντελεστή β  βελτιώθηκε ενώ η 

μη-σημαντικότητα του συντελεστή  ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο.  c

 Τα ίδια συμπεράσματα προέρχονται από τον πίνακα 12 που παρουσιάζει το 95% 

(posterior) διάστημα εμπιστοσύνης κάθε συντελεστή. Η εκτίμηση των διαστημάτων 

είναι πιο ακριβής καθώς αυτά παρουσιάζουν μικρότερο εύρος σε σχέση με τα 

αντίστοιχα διαστήματα εμπιστοσύνης του πίνακα 10. Επομένως συμπεραίνεται ότι η 

χρησιμοποίηση της μπεϋζιανής παλινδρόμηση με τη χρήση informative priors 

οδήγησε στη βελτίωση της ακρίβειας των εκτιμητών και ενίσχυσε την υπόθεση του 

μηδενικού σταθερού όρου και της μοναδιαίας κλίσης του υποδείγματος (1). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Κανονική Συνάρτηση Πιθανοφάνειας (informative priors) 

 

LY1 = 0,1173 + 0,9064LYP         

                                                           (0,216)  (8,887) 

 

 

LY2 = − 0,0094 + 0,9996LYP         

                                                          ( − 0,136)  (139,3) 

 

 

LY = 0,1044 + 0,9036LYP         

                                                           (0,189)  (8,658) 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12:   95%  Μπεϋζιανό Διάστημα Εμπιστοσύνης (informative priors) 

 Συντελεστής Διάστημα Εμπιστοσύνης 

LY1 c  

β  

0,960   -    1,195−  

   0,704   -   1,109

LY2 c  

β  

0,088   -    0,069−  

   0,985   -    1,014

LY c  

β  

0,994   -    1,203−  

   0,696   -    1,111

 

Περαιτέρω χρήση των αποτελεσμάτων της μπεϋζιανής παλινδρόμησης έγινε για τον 

έλεγχο της υπόθεσης της μη-επίδρασης του νόμου (πχ. 0c =  και β =1) με τη χρήση 

του ελέγχου .  F
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13:   Έλεγχος F   

 Diffuse priors Informative priors 

LY1 2,309 (0,145) 2,269 (0,150) 

LY2 0,889 (0,439) 0,889 (0,439) 

LY 2,367 (0,139) 1,367 (0,295) 

 

Από τον πίνακα 13, χρησιμοποιώντας ένα επίπεδο σημαντικότητας 10%, 

διαπιστώνεται ότι τα αποτελέσματα του ελέγχου  οδηγούν πάλι σε αποδοχή της 

μηδενικής υπόθεσης. Επομένως και η μπεϋζιανή ανάλυση των δεδομένων 

υποστηρίζει την άποψη ότι ο νόμος δεν είχε κάποια επίδραση στην διαφοροποίηση 

της κατανομής των υπεράκτιων εταιρειών.  

F

 

 

ΙV. Το εμπίστευμα και η επίδραση του νόμου 

 

Στη παρούσα παράγραφο γίνεται μια εμπειρική διερεύνηση για τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τον αριθμό των συσταθέντων εμπιστευμάτων.  Συγκεκριμένα 

χρησιμοποιώντας την ανάλυση Probit εξετάζεται αν ο αριθμός των εμπιστευμάτων 

επηρεάζεται από εμπορικούς λόγους ή/και από λόγους φοροαποφυγής. Για την 

εκτίμηση του υποδείγματος χρησιμοποιήθηκε η μεταβλητή, Ι, η οποία παίρνει τις 

τιμές 0 και 1 αν η τιμή της παρατήρησης για τα συσταθέντα εμπιστεύματα είναι 

μικρότερη ή μεγαλύτερη αντίστοιχα, της διαμέσου. Αυτό σημαίνει ότι η μεταβλητή Ι 

χωρίζει τις παρατηρήσεις σε δύο ομάδες: τη μία με χαμηλό αριθμό εμπιστευμάτων 

που έχει τη τιμή 0 και την άλλη με υψηλό αριθμό εμπιστευμάτων που έχει τη τιμή 1.  

Το υπόδειγμα που εκτιμήθηκε με τη μέθοδο Probit είναι:  I Xβ= , όπου Χ είναι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή, δηλαδή οι εμπορικοί λόγοι ή οι λόγοι φοροαποφυγής. 

Τα αποτελέσματα της Probit παλινδρόμησης παρουσιάζονται στον πίνακα 14. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Probit Εκτίμηση για Συσταθέντα Εμπιστεύματα  

Εμπορικοί Λόγοι Λόγοι Φοροαποφυγής 

Ι = Χ 52,3.10−

(0,027) 

Ι = Χ 34,6.10−

                            (11,6) 
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Από τα αποτελέσματα του πίνακα διαπιστώνεται ότι η ανεξάρτητη μεταβλητή που 

αναφέρεται στου εμπορικούς λόγους είναι στατιστικά μη-σημαντική σε αντίθεση με 

τη μεταβλητή που αναφέρεται στη φοροαποφυγή. Επομένως συμπεραίνεται ότι ο 

αριθμός των συσταθέντων εμπιστευμάτων εξαρτάται από τους λόγους 

φοροαποφυγής.  Συγκεκριμένα βρέθηκε ότι ο υψηλός αριθμός εμπιστευμάτων 

σχετίζεται θετικά με κίνητρα φοροαποφυγής.    

Στη συνέχεια εξετάζεται αν η συμπεριφορά των υπεράκτιων εταιρειών 

διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των συσταθέντων εμπιστευμάτων και 

επομένως με τα κίνητρα φοροαποφυγής. 

Για το σκοπό αυτό εκτιμήθηκε με τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων το 

υπόδειγμα (1) χωρίς το σταθερό όρο, δηλαδή:  

 y x eβ= +                                                                                          (2) 

Η εκτίμηση του συντελεστή β  του υποδείγματος (2) παρουσιάζεται στον πίνακα 15. 

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης όλες οι εκτιμήσεις του 

συντελεστή β  είναι στατιστικά σημαντικές και με τιμές κοντά στη μονάδα. 

Επιπρόσθετα οι εκτιμήσεις των συντελεστών συσχέτισης και του τυπικού  σφάλματος 

της παλινδρόμησης δεν διαφέρουν από τις αντίστοιχες εκτιμήσεις του υποδείγματος 

(1). 

Επομένως τα εμπειρικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την υπόθεση περί μηδενικού 

σταθερού όρου και μοναδιαίας κλίσης για το υπόδειγμα (1), πράγμα που ενισχύει τα 

συμπεράσματα των προηγούμενων παραγράφων για την μη επίδραση του νόμου. 

Ο έλεγχος σταθερότητας του συντελεστή β  έγινε με τη χρήση του ελέγχου Chow, 

όπου οι παρατηρήσεις έχουν χωριστεί σε δύο υποσύνολα  σύμφωνα με τη μεταβλητή 

Ι. Έτσι η μηδενική υπόθεση αναφέρει ότι η τιμή του δεν διαφέρει από δείγμα σε 

δείγμα. Δηλαδή η τιμή του συντελεστή παραμένει η ίδια (αμετάβλητή) και στα δύο 

δείγματα των παρατηρήσεων.   Με άλλα λόγια η αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης 

σημαίνει ότι η συμπεριφορά των υπεράκτιων εταιρειών που έχουν υψηλό αριθμό 

εμπιστευμάτων δεν διαφέρει από αυτή των εταιρειών με χαμηλό αριθμό 

εμπιστευμάτων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Η Εκτίμηση OLS του Γραμμικού Υποδείγματος  

 

LY1 = 0,927LYP      0,658σ =   0,854r =  

                                            (27,96)  

 

 

LY2 = 0,998LYP      0,029σ =   0,999r =  

                                              (663) 

 

 

LY = 0,922LYP      0,693σ =   0,842r =  

                                            (26,4) 

 

 

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου σταθερότητας του συντελεστήβ  παρουσιάζονται στον 

πίνακα 16. Χρησιμοποιώντας επίπεδο σημαντικότητας 10% διαπιστώνεται ότι ο 

έλεγχος σταθερότητας είναι σημαντικός για όλες τις μεταβλητές εκτός της 

μεταβλητής LY2. Αυτό σημαίνει ότι η μηδενική υπόθεση γίνεται αποδεκτή μόνο από 

τις παρατηρήσεις που αφορούν τη μεταβλητή LY2. Επομένως τα εμπειρικά 

αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι για τις μεταβλητές LY1 και LY ο 

συντελεστής β  δεν είναι σταθερός. Με άλλα λόγια φαίνεται ότι η συμπεριφορά των 

εταιρειών διαφέρει ανάλογα με τον αριθμό των εμπιστευμάτων.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Έλεγχος Σταθερότητας (Chow-break test) 

 Έλεγχος  F Έλεγχος Likelihood ratio Έλεγχος Wald 

LY1 3,829  (0,076) 3,883  (0,049) 3,829  (0,050) 

LY2 1,707  (0,218) 1,876  (0,171) 1,707  (0,191) 

LY 4,117  (0,067) 4,133  (0,042) 4,117  (0,043) 

 

Για να εξετάσουμε την αξιοπιστία του συμπεράσματος για τη σταθερότητα του 

συντελεστή β  έγινε προσπάθεια να βρεθούν συγκεκριμένα (μη γραμμικά) 
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υποδείγματα που επεξηγούν καλύτερα τα δεδομένα των δύο δειγμάτων. Η 

προσαρμογή του υποδείγματος σε κάθε δείγμα έγινε με γνώμονα την ελαχιστοποίηση 

του αθροίσματος των τετραγώνων των (studentized) καταλοίπων. 

Οι εκτιμήσεις των υποδειγμάτων μαζί με το τυπικό σφάλμα της εκτίμησης και το 

συντελεστή συσχέτισης παρουσιάζονται στον πίνακα 17.  

Από τα αποτελέσματα του πίνακα 17 φαίνεται η καλή προσαρμογή κάθε 

υποδείγματος στα εμπειρικά δεδομένα. Στη συνέχεια υπολογίσθηκε η παράγωγος  

κάθε συνάρτησης στο σημείο που αντιστοιχεί στη μέση τιμή της εξωγενούς 

μεταβλητής.  Με άλλα λόγια προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε αν η μέση μεταβολή 

της μεταβλητής x  έχει την ίδια επίδραση στην ενδογενή μεταβλητή y  ανεξαρτήτως 

δείγματος. Οι εκτιμήσεις της μεταβολής της x  υπολογιζόμενης στη μέση τιμή της, 

όπως προκύπτει από κάθε υπόδειγμα, παρουσιάζονται στον πίνακα 18. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17: Εκτίμηση Υποδείγματος Καλύτερης Προσαρμογής 

 0I =  1I =  

LY1 84,2
90,5

xy
x
−

=
−

     0,156σ =

0,993r =

 ( ) 10,032 0,39y x −= − +                  0,897σ =  

                                                       0,836r =

LY2  
y x=  

( ) 120,54 0,95 0,005y x
−

= − + x 0,028    σ =  

                                                       0,999r =

LY 84,2
90,5

xy
x
−

=
−

         0,156σ =

0,993r =

 ( ) 10,033 0,4y x −= − +                  0,925σ =  

                                                      0,833r =

 

Από τα αποτελέσματα του πίνακα 18 φαίνεται ότι η επίδραση που ασκεί η εξωγενής 

μεταβλητή στην ενδογενή μεταβλητή διαφέρει για τις μεταβλητές LY1 και LY ενώ 

είναι περίπου η ίδια για τη μεταβλητή LY2. Δηλαδή, τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν από τον πίνακα 18, συμφωνούν με αυτά του πίνακα 16 για τον έλεγχο 

της σταθερότητας του συντελεστή της γραμμικής παλινδρόμησης. Επομένως πάλι 

φαίνεται ότι η συμπεριφορά των εταιρειών με υψηλό αριθμό εμπιστευμάτων δεν είναι 

ίδια με τη συμπεριφορά των εταιρειών με χαμηλό αριθμό εμπιστευμάτων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18: Εκτίμηση της Παραγώγου 
x x

dy
dx =

 

 0I =  1I =  

LY1 1,0423 0,7517 

LY2 1 1,1185 

LY 1,0423 0,7611 

 

Τα συμπεράσματα της εμπειρικής ανάλυσης που προηγήθηκε μπορούν να 

συνοψιστούν στα εξής: 

1. Ο νόμος βρέθηκε να είναι (οικονομικά) αναποτελεσματικός. 

2. Υπάρχει θετική σχέση μεταξύ εμπιστεύματος και φοροαποφυγής. 

Συγκεκριμένα οι λόγοι φοροαποφυγής οδηγούν σε  υψηλό αριθμό 

εμπιστευμάτων. 

3. Η συμπεριφορά των υπεράκτιων εταιρειών με χαμηλό αριθμό εμπιστευμάτων 

φαίνεται να είναι διαφορετική  από αυτή των εταιρειών με υψηλό αριθμό 

εμπιστευμάτων. 

4. Η συμπεριφορά των εταιρειών με διαφορετικό αριθμό εμπιστευμάτων, 

φαίνεται να διαφέρει πριν και μετά την εφαρμογή του νόμου. Συγκεκριμένα, 

για τις εταιρείες με χαμηλό αριθμό εμπιστευμάτων δεν παρατηρείται κάποια 

αλλαγή. Αντίθετα φαίνεται να υπάρχει κάποια αλλαγή  για τις εταιρείες με 

υψηλό αριθμό εμπιστευμάτων. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο νόμος 

μπορεί να είχε κάποια επίδραση στις εταιρείες που έχουν σαν κύριο κίνητρό 

τους την φοροαποφυγή.   

5. Η απόφαση μετεγκατάστασης μιας εταιρείας σε άλλη χώρα δεν φαίνεται να 

επηρεάστηκε από την εφαρμογή του νόμου ή από λόγους φοροαποφυγής 

(δηλαδή οφείλεται σε άλλους παράγοντες). Αντίθετα λόγοι φοροαποφυγής 

φαίνεται να επηρέασαν την απόφαση μετατροπής μιας εταιρείας σε κυπριακή.    

 

7.8  Συμπεράσματα της έρευνας 

    Θεωρούμε καταρχήν ότι η έρευνα οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα επειδή αφορά 

έναν μεγάλο αριθμό υπεράκτιων και διεθνών κυπριακών επιχειρήσεων (6.068) οι 

οποίες και αντιπροσωπεύονται από τα 13 γραφεία συμβούλων που συμμετείχαν στην 



 142

απάντηση των ερωτηματολογίων, κάποια δε από αυτά με παγκόσμια 

αναγνωρισημότητα.  

    Από την ανάλυση των δοθέντων απαντήσεων μπορούμε να καταλήξουμε 

επιγραμματικά στα εξής συμπεράσματα: 

• Το ποσοστό των υφισταμένων υπεράκτιων εταιρειών που μετατράπηκαν σε 

διεθνείς κυπριακές εταιρείες ξεπερνά το 40% με τάση αύξησης 

• Μετά από την αλλαγή στην κυπριακή νομοθεσία (όσον αφορά την μη 

δυνατότητα πλέον ίδρυσης υπεράκτιων εταιρειών), αλλά και την είσοδο της χώρας 

στην Ε.Ε., ελάχιστες επιχειρήσεις μετέφεραν την έδρα τους σε χώρες «φορολογικούς 

παραδείσους» και αυτό λόγω της μείωσης του γενικού συντελεστή φορολογίας των 

επιχειρήσεων στο 10%, αλλά και λόγω της ύπαρξης ενός μεγάλου δικτύου 

συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας. Όσον αφορά τις εταιρείες που μετέφεραν 

την έδρα τους εκτός Κύπρου, οι δημοφιλέστεροι προορισμοί είναι οι Μπαχάμες, τα 

νησιά Belize και τα B.V.I. (British Virgin Islands)  

• Δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο αριθμός των υπεράκτιων ή διεθνών 

κυπριακών εταιρειών που μοναδικό τους πάγιο στοιχείο αλλά και μοναδική τους 

δραστηριότητα είναι η κατοχή ενός ακινήτου (συνήθως πολυτελούς κατοικίας). 

Σημαντικότερος λόγος ύπαρξης μιας τέτοιας εταιρείας είναι η μείωση της 

φορολογικής υποχρέωσης μέσω τριγωνικών πωλήσεων και υποτιμολογήσεων ή 

υπερτιμολογήσεων των αγαθών 

• Η σύσταση εμπιστευμάτων προωθείται συνήθως από τις εταιρείες 

συμβούλων επιχειρήσεων ώστε να προστατεύεται η ανωνυμία των μετόχων. Συνήθης 

χώρα συστάσεως του εμπιστεύματος είναι η Κύπρος. Εκτός από τους κοινότυπους 

λόγους σύστασης ενός εμπιστεύματος (διασφάλιση εμπιστευτικότητας, μη 

φορολόγηση ονομαστικών υποθέσεων), άλλος σημαντικός λόγος είναι η συμμετοχή 

ενός μετόχου σε πολλές εταιρείες, χωρίς η ταυτόχρονη αυτή συμμετοχή να γίνεται 

αντιληπτή 

•  Το σύνολο των συμβούλων επιχειρήσεων θεωρεί ότι η ένταξη της Κύπρου 

στην Ε.Ε. θα φέρει στη χώρα περισσότερες εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων 

κυρίως λόγω της χαμηλής φορολογίας, της γεωγραφικής θέσης, της ύπαρξης 

σημαντικών υποδομών και του εκτεταμένου δικτύου συμβάσεων αποφυγής διπλής 

φορολογίας 
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• Η ανωνυμία των μετόχων, όταν αυτοί το απαιτούν, θεωρείται δεδομένη 

επειδή η αποκάλυψη των προσωπικών τους στοιχείων είναι δυνατή μόνο μετά από 

εισαγγελική εντολή και εφόσον υπάρχουν αποδείξεις ότι εμπλέκονται σε παράνομες 

δραστηριότητες 

•  Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των υπεράκτιων και των 

διεθνών κυπριακών εταιρειών από τις κυπριακές αρχές είναι ουσιαστικός αλλά 

ελαστικότερος από τις αμιγώς κυπριακές εταιρείες   

• Μόνο το 3,92% των υπεράκτιων και διεθνών κυπριακών εταιρειών 

απασχολεί προσωπικό στην Κύπρο 

• Η χώρα δεν θεωρείται «φορολογικός παράδεισος» αλλά ένα εξελιγμένο 

νομοθετικά κράτος που προσελκύει ξένες επενδύσεις κυρίως λόγω των χαμηλών 

φορολογικών συντελεστών και του τραπεζικού απορρήτου 

 

7.9  Οι ομοιότητες και οι διαφορές των Κυπριακών Εταιρειών Διεθνών 

Δραστηριοτήτων (Ε.Δ.Δ.) με αυτές άλλων αρμοδιοτήτων 

     Οι εταιρίες διεθνών δραστηριοτήτων (Ε.Δ.Δ.) που εγγράφονται  σε αρμοδιότητες 

όπως  οι Σεϋχέλλες  και τα νησιά British Virgin Islands (BVI),  αν και έχουν 

ομοιότητες με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις της Κύπρου, έχουν επίσης μερικές 

σημαντικές  διαφορές. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι:  

•    Η επιχείρηση μπορεί να έχει μόνο έναν διευθυντή και έναν μοναδικό μέτοχο, όπως 

στην περίπτωση της Κύπρου.  

•    Οι μετοχές μπορούν να είναι είτε ονομαστικές είτε ανώνυμες.  Το ζήτημα είναι ότι 

οι  επιχειρήσεις της Κύπρου μπορούν να έχουν μόνο ονομαστικές μετοχές, αλλά η 

ανωνυμία προστατεύεται μέσω των αντιπροσώπων μετόχων και των διευθυντών, η 

οποία ανωνυμία μπορεί επίσης να ισχύσει στην περίπτωση ονομαστικών μετοχών που 

εκδίδονται από Ε.Δ.Δ. που δραστηριοποιείται στα BVI και τις Σεϋχέλλες  

•    Η επιχείρηση δεν είναι υποχρεωμένη να προετοιμάσει ετήσιους λογαριασμούς ή 

ελεγχόμενους ισολογισμούς στις περισσότερες αρμοδιότητες αλλά όχι και στην 

Κύπρο  
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•    Οι Σεϋχέλλες, τα BVI και το Niue είναι όλες χώρες φορολογικών παραδείσων, 

δηλαδή πληρώνεται μηδενικός φόρος με εξαίρεση μία σταθερή ετήσια επιβάρυνση, 

γενικά μεταξύ US$100 και $300,  

•    Οι λεπτομέρειες των μετόχων ή/και των διευθυντών δεν είναι δημόσια διαθέσιμες.  

Τα δικαιώματα εγγραφής είναι κάπως χαμηλότερα απ' ό,τι στην περίπτωση των 

επιχειρήσεων της Κύπρου.  

•    Καμία συνθήκη αποφυγής διπλής φορολογίας δεν υφίσταται με άλλες χώρες, 

αντίθετα από την Κύπρο.  

•    Δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μια ετήσια συνεδρίαση στο χώρο της 

εγγραφής (έδρας). Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος συναλλάγματος για τις Ε.Δ.Δ., 

κανένας φόρος παρακράτησης στα μερίσματα και επαναπατρίζεται το 100% του 

κεφαλαίου και των κερδών. Τα ανωτέρω βέβαια ισχύουν και στην περίπτωση των 

εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων της Κύπρου.  

Οι περισσότερες δημοφιλείς αρμοδιότητες είναι:  

>     Τα British Virgin Islands 

>     Το Μπελίζ  

>     Οι Σεϋχέλλες  

>    Τα νησιά Niue (Νέα Ζηλανδία)  

>     Η Dominica  

 

7.10  Οι αδυναμίες της Ελληνικής νομοθεσίας σε περίπτωση αλλαγής της μορφής της 

Κυπριακής υπεράκτιας εταιρείας σε Εταιρεία Διεθνών Δραστηριοτήτων (Ε.Δ.Δ.)  

    Από τα δεδομένα της έρευνας αλλά και από τα όσα εκτενώς πιο πάνω 

αναφέρθηκαν σχετικά με το ελληνικό φορολογικό σύστημα και τις υπεράκτιες 

εταιρείες, βγαίνει το συμπέρασμα ότι η Ελληνική νομοθεσία με τους νόμους 
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3052/2002 & 3091/2002 προσπαθεί να καλύψει αρκετά ικανοποιητικά τη 

φοροαποφυγή (tax avoidance) διαμέσου των υπεράκτιων εταιρειών.  

    Στη περίπτωση όμως μετατροπής της υπεράκτιας Κυπριακής εταιρείας που 

δραστηριοποιείται ή διαθέτει ακίνητα στην Ελλάδα1 σε αμιγώς Κυπριακή εταιρεία, 

διερωτάται κανείς αν δεν επιστρέφουμε στο προγενέστερο καθεστώς με την 

ουσιαστική απαξίωση της προαναφερόμενης νομοθεσίας. 

    Ειδικά,  η Κυπριακή εταιρεία δεν υποχρεούται στην καταβολή του ειδικού φόρου 

επί των ακινήτων 3%, αφού μετά την 30/4/2004 αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Κατά συνέπεια οι πολλές υπεράκτιες Κυπριακές εταιρείες που υπάρχουν 

στην Ελλάδα, χωρίς καμία εμπορική δραστηριότητα και με μοναδικό περιουσιακό 

στοιχείο ένα ακίνητο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, συνήθως σε κάποιο Ελληνικό 

τουριστικό νησί, θα μπορούσαν να μετατραπούν σε Κυπριακές εταιρείες με ελάχιστο 

οικονομικό κόστος, αφού όπως προαναφέρθηκε η μετατροπή αυτή δεν φορολογείται 

στην Κύπρο. 

    Επί πλέον και αφού δεν υφίσταται φορολογητέο εισόδημα λόγω μη ύπαρξης 

εμπορική δραστηριότητας, είναι χωρίς σημασία η αλλαγή του Κυπριακού 

φορολογικού συντελεστή από 4,25% που αφορά τις υπεράκτιες εταιρείες σε 10% για 

τις Κυπριακές. 

    Βέβαια, το μεγάλο ερωτηματικό είναι κατά πόσον η μετατροπή της υπεράκτιας 

εταιρείας σε Κυπριακή κάνει εμφανή την ταυτότητα των φυσικών προσώπων που 

κατέχουν τις μετοχές της, αλλά από τα όσα προαναφέρθηκαν αυτό μπορεί να 

ξεπεραστεί με τη σύσταση εμπιστεύματος (trust). Φρονούμε ότι σε περίπτωση που 

ζητηθεί από την εταιρεία να αποκαλύψει τα ονόματα των μετόχων αυτή θα εμφανίσει 

τα ονόματα των εμπιστευματοδόχων και μόνο στη περίπτωση που ζητηθεί η  

συνδρομή των Κυπριακών Φορολογικών Αρχών από τις αντίστοιχες Ελληνικές, όσον 

αφορά τα ονόματα των μετόχων, οι τελευταίες, πιθανώς και αφού υπάρξει σύμφωνος 

γνώμη της Τράπεζας της Κύπρου, να εμφανίσουν τα ονόματα των πραγματικών 

μετόχων, κάτι βέβαια το οποίο μπορούσε να συμβεί και με μία υπεράκτια εταιρεία, 

αφού όπως προαναφέρθηκε η Τράπεζα της Κύπρου διέθετε τα στοιχεία των 
                                                 
1 Υπολογίζεται ότι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα πάνω από 3.000 υπεράκτιες εταιρείες με 
μοναδικό περιουσιακό στοιχείο ένα ακίνητο (Παναγιώτης Δουβής – offshore δραστηριότητες – Αθήνα 
2003)  
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πραγματικών μετόχων τα οποία μετά από απόφαση Κυπριακού δικαστηρίου 

υποχρεούταν να ανακοινώσει. 

    Σημειώνουμε ότι από την προσωπική μας εμπειρία κατά τη διάρκεια της έρευνας 

στη χώρα, προέκυψε ότι οι εταιρείες συμβούλων της Κύπρου που αναλαμβάνουν τη 

σύσταση τέτοιων εταιρειών, αποφεύγουν επισταμένα να ορίσουν ως 

εμπιστευματοδόχους φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν άμεση μετοχική ή εργασιακή 

σχέση με αυτές, αλλά προτιμούν τρίτα πρόσωπα, αποποιούμενες έτσι οποιαδήποτε 

ουσιαστική ευθύνη, αφού θεωρητικά απλώς ασχολούνται με τις λογιστικές εργασίες 

της εταιρείας και συνήθως φιλοξενούν την έδρα της σε δικό τους χώρο.   

    Όσον αφορά τις εξωχώριες εταιρείες που δραστηριοποιούνται εμπορικά, αυτές 

συνήθως έχουν λόγο ύπαρξης για την εφαρμογή υπερτιμολογήσεων ή 

υποτιμολογήσεων με σκοπό τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης στην Ελλάδα, 

μέσω τριγωνικών πωλήσεων ή αγορών. 

    Βέβαια κατά την ανάπτυξη πιο πάνω των παραγράφων 1 και 14 του άρθρου 31 του 

ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από το ν. 3091/2002, 

προέκυψε ότι από την 1/1/2003 τέτοιες πράξεις θα αποκλείονται όταν 

πραγματοποιούνται από υπεράκτιες εταιρείες. 

    Σε περίπτωση όμως που πραγματοποιηθούν από Κυπριακή εταιρεία, η οποία 

πιθανώς να είναι μετασχηματισθείσα υπεράκτια, οι φορολογικές Αρχές θα είναι 

υποχρεωμένες να αναγνωρίσουν τις αποσβέσεις, τις αγορές και τις δαπάνες που 

πραγματοποιεί κάποια Ελληνική εταιρεία με προμηθεύτρια Κυπριακή. Από την άλλη 

μεριά θα υπάρξει μία επί πλέον επιβάρυνση της Κυπριακής εταιρείας στο φορολογικό 

συντελεστή κατά 5,75 μονάδες (10% ο φορολογικός συντελεστής της Κυπριακής 

εταιρείας μείον 4,25% της υπεράκτιας). Αυτό βέβαια με την προϋπόθεση ότι η 

Κυπριακή εταιρεία που θα ασχολείται αποκλειστικά με εξωχώριες δραστηριότητες θα 

ελέγχεται σε βάθος από την Κυπριακή φορολογική Αρχή και θα γίνεται ουσιαστικός 

έλεγχος σε παραστατικά δαπανών από τρίτες χώρες, με αποτέλεσμα η ελεγχόμενη 

εταιρεία να είναι υποχρεωμένη να αποκαλύψει τη πραγματική της κερδοφορία. 

Βέβαια και πάλι ο συντελεστής φορολογίας των Κυπριακών επιχειρήσεων 10% 

απέχει κατά πολύ των Ελληνικών συντελεστών φορολογίας των εταιρειών (25% έως 

35%).  
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    Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι μία ακόμα φορολογική μεταρρύθμιση που έχει 

επέλθει στην Κύπρο από τον Ιούνιο του 2005 σύμφωνα με την οποία καταργείται ο 

νόμος του 1951, ο οποίος απαγόρευε τη μετακίνηση της έδρας μιας εταιρείας από 

άλλη χώρα στη Κύπρο.1 Το φορολογικό σύστημα της Κύπρου αξιοποιεί τις παλιές 

διμερείς συμφωνίες μεταξύ του νησιού και των βαλκανικών χωρών οι οποίες, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, είναι ευνοϊκότερες από αυτές που έχει συνάψει η Ελλάδα. 

Στη Ρουμανία για παράδειγμα η φορολόγηση μιας κυπριακής θυγατρικής εταιρείας 

είναι 10% ενώ για την αντίστοιχη ελληνική ο φόρος είναι 20%, στην Βουλγαρία η 

αντιστοιχία είναι 5% για την κυπριακή θυγατρική και 10% για την ελληνική και στην 

Σερβία 0% για την κυπριακή θυγατρική και 20% για την ελληνική. 

    Γίνεται κατανοητό ότι ένα μεγάλο μέρος ελληνικών επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται μέσω θυγατρικών σε βαλκανικές χώρες πιθανώς να σπεύσουν να 

αλλάξουν καταστατική έδρα μεταφέροντάς την στην Κύπρο, επιτυγχάνοντας με τον 

τρόπο αυτό μείωση της φορολογικής τους υποχρέωσης στις χώρες της βαλκανικής. 

    Αυτό όμως που δεν καλύπτει καθόλου η υφιστάμενη ελληνική νομοθεσία είναι η 

περίπτωση όπου η Κυπριακή εταιρεία θα χρησιμοποιείται σε τριγωνικές πωλήσεις και 

τα αγαθά θα υποτιμολογούνται από την Ελληνική επιχείρηση προς αυτή, με σκοπό τη 

μείωση της κερδοφορίας της Ελληνικής, ενώ θα διατίθενται στην κανονική τους τιμή 

από την Κυπριακή προς τον τελικό αγοραστή, με συνέπεια την φορολογία των 

αποκρυβέντων κερδών με συντελεστή 10% στη περίπτωση της Κύπρου και αυτό 

βέβαια με τις προϋποθέσεις που πιο πάνω αναπτύξαμε. 

    Βέβαια, το άρθρο 39 του ν. 2238/1994 ρυθμίζει τις περιπτώσεις υπερτιμολογήσεων 

– υποτιμολογήσεων, η παράγραφος όμως 2 του άρθρου αυτού θέτει συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις και ειδικά η ημεδαπή εταιρεία να τελεί υπό τον έλεγχο της αλλοδαπής 

λόγω συμμετοχής της δεύτερης στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση της πρώτης. Ο 

αναγνώστης καταλαβαίνει ότι κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αποδειχτεί από 

τις Ελληνικές φορολογικές Αρχές επειδή συνήθως ποτέ η αλλοδαπή δεν θα μετέχει 

στο κεφάλαιο της ημεδαπής γιατί η αλλοδαπή δημιουργήθηκε μεταγενέστερα της 

                                                 
1 Συνέντευξη του Μάριου Κλείτου (μέλος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του 
προέδρου της Κύπρου Τ. Παπαδόπουλου) στον Γ. Αγγελή. Εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» 10 Απριλίου 
2005   
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ημεδαπής και για σαφή λόγο και ακόμα τα άτομα της διοίκησης της αλλοδαπής 

μπορούν να καλυφθούν από τους εμπιστευματούχους. 

 

7.11  Η μεταβατική περίοδος από την φορολογική αναμόρφωση στην Κύπρο μέχρι και 

την πλήρη ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 

    Παρά την υπογραφή της συμφωνίας ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

τον Απρίλιο του 2003, η Κύπρος δεν εθεωρείτο χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 

τις ανάγκες του ν. 3091/2002, μέχρι και την πλήρη ένταξη της χώρας σε αυτήν την 1η 

Μαΐου του 2004. Επιπλέον, δεν υπήρχε ειδική σύμβαση διοικητικής συνδρομής για 

την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής ανάμεσα στην Ελλάδα και την 

Κύπρο, η δε "Σύμβαση περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και της αποτροπής της 

φοροδιαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους εισοδήματος" μεταξύ Ελλάδος και Κύ-

πρου (που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 573/1968) δεν αποτελούσε τέτοιου είδους 

σύμβαση, σύμφωνα με την ερμηνεία που δίνει το Υπουργείο Οικονομικών στις 

ανωτέρω διατάξεις. Επομένως για το διάστημα μέχρι την 1η Μαΐου 2005, εφόσον η 

εταιρεία είχε την έδρα της σύμφωνα με το καταστατικό της στην Κύπρο, δεν είχε 

μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, δεν ήταν ναυτιλιακή ή 

πλοιοκτήτρια σύμφωνα με τους όρους της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 15 

Ν.3091/02, δεν ανήκε στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου, 

ούτε είχε άλλα ακαθάριστα έσοδα στην Ελλάδα τα οποία είναι μεγαλύτερα των 

ακαθαρίστων εσόδων από ακίνητα, δεν εξαιρείτο του πεδίου εφαρμογής της 

παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002. Με τη διατύπωση των ανωτέρω 

διατάξεων και τη μέχρι σήμερα στενή ερμηνευτική προσέγγιση αυτών από το 

Υπουργείο Οικονομικών έπρεπε, τελικά, να καταβάλουν τον ειδικό φόρο επί των 

ακινήτων και οι Κυπριακές εταιρίες που δεν είχαν δραστηριότητα στην Ελλάδα, αλλά 

απλά είχαν την πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία ενός ακινήτου στην Ελλάδα. 

    Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Κυπριακή εταιρία που είχε την 1η Ιανουαρίου του 

έτους φορολογίας (01/01/2003 για την πρώτη εφαρμογή του νόμου), στην κυριότητα 

της ακίνητο στην Ελλάδα υπόκειται στον ετήσιο "ειδικό φόρο επί των ακινήτων", με 

συντελεστή 3% επί της αξίας του ακινήτου, ανεξάρτητα αν στη συνέχεια (και μέχρι 
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την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης) είχε συστήσει άλλο εμπράγματο δικαίωμα 

επί του ακινήτου αυτού.  

 

8. Οι αντιδράσεις των κρατών στη χρήση των υπεράκτιων εταιρειών 

8.1  Εισαγωγή    

    Τα κράτη αντιδρούν στο φαινόμενο της λειτουργίας των υπεράκτιων εταιρειών και 

οι αντιδράσεις τους εστιάζονται σε τρία αποτελέσματα της λειτουργίας αυτής και 

συγκεκριμένα: 

Α) Στη διάβρωση που παρατηρείται στη φορολογική βάση των φορολογικά 

ανεπτυγμένων κρατών μέσω της αναπτυσσόμενης φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής 

από φυσικά ή νομικά πρόσωπα των κρατών αυτών 

Β) Στη νομιμοποίηση κεφαλαίων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες 

μέσα από το ξέπλυμα χρήματος 

Γ) Στη δημιουργία προβλημάτων στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα  

 

8.2  Η διάβρωση της φορολογικής βάσης σε εθνικό επίπεδο    

    Τα ανεπτυγμένα κράτη που πλήττονται περισσότερο από τη χρήση των υπεράκτιων 

εταιρειών ως οχημάτων μέσω φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής, παίρνουν σε εθνικό 

επίπεδο μέτρα για τον περιορισμό και την εξάλειψη των πλεονεκτημάτων που 

παρέχουν οι εταιρείες αυτές, τόσο σε νομοθετικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο. Τα 

μέτρα που έχει πάρει η Ελλάδα έχουν αναπτυχθεί αναλυτικά στο προγενέστερο 

κεφάλαιο του παρόντος συγγράμματος.   

    Όσον αφορά όμως άλλες χώρες, πιο ανεπτυγμένες από άποψη φορολογικής 

πολιτικής, έχουν θεσμοθετήσει κανόνες για την αντιμετώπιση του προβλήματος της 

διάβρωσης της φορολογικής τους βάσης από τη λειτουργία υπεράκτιων σχημάτων. 
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    Όπως προαναφέρθηκε, η βασικότερη ίσως λειτουργία των υπεράκτιων εταιρειών 

είναι η συσσώρευση κερδών από επενδύσεις στο εξωτερικό, ώστε να αναβάλλεται ή 

και να αποφεύγεται τελείως η φορολόγηση τους μέχρι να επαναπατριστούν στη χώρα 

του επενδυτή. Για την αποφυγή της πρακτικής αυτής πολλά κράτη έχουν 

συμπεριλάβει στις νομοθεσίες τους κανόνες βάσει των οποίων μόνιμοι κάτοικοι τους 

που έχουν σημαντικό ποσοστό συμμετοχής ή ελέγχου σε offshore εταιρείες 

(Controlled Foreign Corporations) ή που έχουν τοποθετήσεις σε υπεράκτια αμοιβαία 

κεφάλαια (Offshore Investment Funds) φορολογούνται κάθε χρόνο κατά το ποσοστό 

συμμετοχής τους στο εισόδημα της υπεράκτιας εταιρείας ή κεφαλαίου, ανεξάρτητα 

από το αν τους διανέμονται κέρδη ή όχι. Για παράδειγμα οι ΗΠΑ έχουν τέσσερα 

αυτοτελώς εφαρμοζόμενα σύνολα κανόνων, ώστε να καλύπτουν όσο το δυνατόν ευ-

ρύτερο φάσμα υπεράκτιων δραστηριοτήτων. 

    Σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση υπεράκτιων εταιρειών σε πρακτικές 

Υπερτιμολογήσεων - Υποτιμολογήσεων (Transfer Pricing), όλο και περισσότερες 

χώρες ενσωματώνουν στη νομοθεσία τους ειδικούς κανόνες που παρέχουν στις 

φορολογικές Αρχές1 τη δυνατότητα να προβούν σε διορθώσεις των τιμών που 

συμφωνούνται μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, και θεσπίζουν ειδικούς μηχανι-

σμούς για την εξεύρεση της τιμής που θα συμφωνείτο μεταξύ ανεξαρτήτων 

συμβαλλομένων. Σημαντική στον τομέα αυτό είναι και η συνεισφορά του ΟΟΣΑ, 

μέσω των κατευθυντηρίων γραμμών που έχει θεσπίσει. 

    Επιπλέον, επισημαίνεται ότι κράτη όπως οι ΗΠΑ έχουν καταστήσει παράνομη 

πράξη και επιβάλλουν κυρώσεις σε πρόσωπα που υποστηρίζουν ή παρακινούν 

τρίτους σε σκόπιμη απόκρυψη φορολογητέας ύλης, καθώς και σε πρόσωπα που 

προτείνουν, προωθούν ή οργανώνουν για λογαριασμό τρίτων καταχρηστικά εταιρικά 

σχήματα με σκοπό τη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. 

                                                 
11 Άρθρο 39 Ν. 2238/94 περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων (Κέρδη από 
τον καθορισμό του τιμήματος αγοραπωλησίας ή ανταλλάγματος παροχής υπηρεσιών αδικαιολογήτως 
ανώτερο ή κατώτερο από το συνηθισμένο 
1. Όταν μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων ή μεταξύ αλλοδαπής και ημεδαπής επιχείρησης συνάπτονται 
συμβάσεις αγοραπωλησίας ή παροχής υπηρεσιών και κατά τις συμβάσεις αυτές το τίμημα ή το 
αντάλλαγμα ορίζεται αδικαιολόγητα σε ποσό ανώτερο ή κατώτερο, κατά περίπτωση, από εκείνο που 
θα πραγματοποιείτο αν η σύμβαση γινόταν με άλλο πρόσωπο με τις συνθήκες που επικρατούν στην 
αγορά κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης, η προκύπτουσα διαφορά θεωρείται κατά τεκμήριο 
κέρδος της επιχείρησης, η οποία εισέπραξε μικρότερο ή πλήρωσε μεγαλύτερο, κατά περίπτωση, 
τίμημα ή αντάλλαγμα. Η διαφορά αυτή προσαυξάνει τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης που 
προκύπτουν από τα βιβλία της, χωρίς να επηρεάζει το κύρος των βιβλίων και στοιχείων.) 



 151

    Τέλος, σε ό,τι αφορά την απόκτηση ακινήτων μέσω offshore εταιριών, σημειώνεται 

ότι η Γαλλία και η Ισπανία (αλλά και η Ελλάδα μέσω του Ν. 3091/2002) έχουν 

σχεδόν επιλύσει το πρόβλημα αυτό με την επιβολή σε ετήσια βάση φόρου κεφαλαίου 

με συντελεστή 3% και 5%, αντίστοιχα, επί της τεκμαρτά προσδιοριζόμενης αξίας των 

ακινήτων που ανήκουν σε εταιρίες χωρών με τις οποίες δεν έχουν συνάψει Σύμβαση 

Αποφυγής Διπλής Φορολογίας ή άλλη ειδική συμφωνία για τη μη επιβολή του φόρου 

αυτού. 

8.3  Η διάβρωση της φορολογικής βάσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης    

    Σε επίπεδο Ε.Ε. το θέμα των υπεράκτιων εταιρειών έχει απασχολήσει αρκετές 

φορές τα κοινοτικά όργανα. Στο πλαίσιο του κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία 

των επιχειρήσεων του Δεκεμβρίου του 1997, τα κράτη - μέλη ανέλαβαν την 

υποχρέωση να σταματήσουν να παρέχουν και σταδιακά να περιορίσουν, κάθε 

φορολογικό μέτρο το οποίο ήταν εν δυνάμει επιζήμιο. Τέτοιας μορφής μέτρα 

αναγνωρίζονται αυτά που καθιερώνουν σημαντικά χαμηλότερο πραγματικό επίπεδο 

φορολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής φορολόγησης, σε σχέση με τα 

επίπεδα που ισχύουν κανονικά στο συγκεκριμένο κράτος-μέλος. 

    Τέτοιο επίπεδο φορολόγησης μπορεί να προκύψει από τον ονομαστικό φορολογικό 

συντελεστή, από τη φορολογική βάση ή από οποιονδήποτε άλλο σχετικό παράγοντα. 

    Κατά την εκτίμηση του επιζήμιου χαρακτήρα αυτών των μέτρων λαμβάνεται 

υπόψη μεταξύ άλλων: 

α) κατά πόσον τα πλεονεκτήματα παρέχονται αποκλειστικά σε μη κατοίκους της 

χώρας ή για συναλλαγές που διενεργούνται με μη κατοίκους, 

β) κατά πόσον τα πλεονεκτήματα είναι πλήρως αποκομμένα από την εγχώρια 

οικονομία, κατά τρόπο που να μην έχουν καμία επίπτωση στην εθνική φορολογική 

βάση, 

γ) κατά πόσον τα πλεονεκτήματα προσφέρονται ακόμα και χωρίς να υπάρχει 

πραγματική οικονομική δραστηριότητα και ουσιαστική οικονομική παρουσία στο 

κράτος-μέλος που τα παρέχει, 
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δ) κατά πόσον οι κανόνες υπολογισμού των κερδών από τις εσωτερικές 

δραστηριότητες πολυεθνικού ομίλου αποκλίνουν από τις διεθνώς παραδεκτές αρχές, 

κυρίως εκείνες που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, και 

ε) κατά πόσον τα φορολογικά μέτρα στερούνται διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένων 

των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι εκ του νόμου προβλεπόμενες ρυθμίσεις 

εφαρμόζονται με τρόπο ελαστικότερο και αδιαφανή σε διοικητικό επίπεδο. 

 

8.4  Η διάβρωση της φορολογικής βάσης σε επίπεδο ΟΟΣΑ1    

    Στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ η Επιτροπή Φορολογικών Θεμάτων έχει από το 1998 

ξεκινήσει μια προσπάθεια προσδιορισμού και εξάλειψης των δυσμενών φορολογικών 

πρακτικών (harmful tax practices), τόσο των κρατών-μελών όσο και τρίτων χωρών, 

θεωρώντας ότι η διάβρωση της φορολογικής βάσης από τις πρακτικές αυτές συνιστά 

σοβαρή απειλή για τις οικονομίες των ανεπτυγμένων χωρών. 

    Μία σαφής ένδειξη της ταχύτητας με την οποία αυξάνονται οι υπεράκτιες 

δικαιοδοσίες είναι και τα ποσά των κεφαλαίων που «κατοικούν» υπεράκτια. Το 1989 

υπολογίσθηκε ότι λιγότερο από 500 δισεκατομμύρια δολάρια κατατέθηκαν σε 

υπεράκτια κεφάλαια, ενώ δέκα χρόνια αργότερα, το 1998, το ποσό αυτό ανήλθε σε 

5,2 τρισεκατομμύρια δολάρια. 

    Όπως σημειώνεται σε έκθεση του ΟΟΣΑ του 1998, μεταξύ 1985 και 1994 υπάρχει 

μία πενταπλάσια αύξηση των υπεράκτιων κεφαλαίων, ενώ το 1994 περισσότερα από 

200 δισεκατομμύρια δολάρια έρεαν σε φορολογικά λιμάνια της Καραϊβικής 

Θάλασσας και του Νότιου Ειρηνικού. 

    Η Επιτροπή έχει ήδη καθορίσει τα κριτήρια χαρακτηρισμού μιας χώρας ως 

"φορολογικού παράδεισου" και έχει καταρτίσει κατάλογο 35 χωρών και περιοχών 

                                                 
1 Υπάρχουν τρεις Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί που ασχολούνται με τις χώρες «φορολογικούς 
παραδείσους» και τις δυσμενείς φορολογικές πρακτικές: ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η FATF (Financial Action Task Force) που δημιουργήθηκε από τους αρχηγούς 
των κρατών και των κυβερνήσεων των 7 κυριοτέρων βιομηχανικών κρατών του G7 και από την 
προεδρία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Παρίσι στις 14-15.7.1989 και το Forum για 
την Οικονομική Σταθερότητα Financial Stability Forum (FSF), που έχουν διερευνήσει τα 50 κέντρα 
offshore, από διαφορετικές πλευρές. 



 153

που πληρούν τα κριτήρια αυτά. Στον κατάλογο αυτό δεν περιλαμβάνονται 5 χώρες 

(συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου) που, ενώ πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια, 

ανέλαβαν με επίσημη δήλωση τους πολιτική δέσμευση ότι μέχρι τα τέλη του 2005 θα 

προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΟΣΑ, 

κυρίως θεσμοθετώντας μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών σε φορολογικά 

θέματα. 

    Πέραν των 5 χωρών αυτών ο ΟΟΣΑ έχει καλέσει και τις υπόλοιπες χώρες σε 

διαβουλεύσεις με σκοπό την κατάργηση των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών που 

εφαρμόζουν και έχει καταρτίσει νέο κατάλογο μη συνεργάσιμων φορολογικών 

παραδείσων1 εναντίον των οποίων θα ληφθούν συντονισμένα μέτρα, 

περιλαμβανομένης της μη φορολογικής αναγνώρισης δαπανών και πληρωμών που 

πραγματοποιούν επιχειρήσεις κρατών - μελών του Οργανισμού προς υπεράκτιες 

εταιρείες των χωρών αυτών, καθώς και του παγώματος όλων των συμβάσεων 

Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που έχουν συνάψει με μέλη του Οργανισμού. 

    Στον πιο κάτω πίνακα εμφανίζονται οι φορολογικοί παράδεισοι σύμφωνα με το 

βαθμό κατάταξης του Ο.Ο.Σ.Α. 

 
Ο.Ο.Σ.Α. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

Andorra  2 
Anguilla  2 
Antigua & Barbuda  2 
Aruba  1 
Bahamas  2 
Bahrain  1 
Barbados  2 
Belize  2 
Bermuda  1 
British Virgin Islands  2 
Cayman Islands  1 
Cook Islands  2 
Costa Rica  1 
Cyprus  1 
Dominica  2 
Dubai  - 
Gibraltar  2 
Grenada  2 
Guernsey/ Sark/ Alderney  2 

                                                 
1  ΥΠΟΙΚ 1021764/10217/Β0012/ΠΟΛ.1041/5-3-03 
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Hong Kong SAR  1 
Ireland (Dublin)  1 
Isle of Man  1 
Israel  1 
Jamaica  - 
Jersey  2 
Labuan  1 
Lebanon  1 
Liberia  2 
Liechtenstein  2 
Luxemburg  Απέχει 
Madeira  - 
Maldives  2 
Malta  1 
Marshall Islands  2 
Mauritius  1 
Monaco  2 
Montserrat  2 
Nauru  2 
Netherlands Acridities  1 
Nevis  - 
Nieu  2 
Uruguay  - 
Panama  2 
Phillines  1 
Russia  1 
Samoa  2 
San Marino  1 
Seychelles  1 
St. Kitts & Nevis  2 
St. Lucia  2 
St Vincent’s & the Grenadines  2 
Singapore  1 
Switzerland  Απέχει 
Tonga  1 
Turks & Caicos  2 
US Virgin Islands  2 
Vanuatu  2 

(1) Φορολογικοί παράδεισοι συνεργάσιμοι 

(2) Φορολογικοί παράδεισοι μη συνεργάσιμοι 

    Βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει αντίδραση κατά των δραστηριοτήτων 

του Ο.Ο.Σ.Α. και κυρίως από τις ΗΠΑ, οι οποίες απέσυραν την υποστήριξή τους στον 

οργανισμό, προκειμένου αυτός να μη παρεμβάλλεται σε θέματα κυρίαρχων κρατών. 

Επίσης η ένωση των χωρών της Καραϊβικής είναι εναντίον της πίεσης που ασκείται 

από τον οργανισμό. Ακόμα ο Ο.Ο.Σ.Α. υφίσταται κριτική από πολλές χώρες γιατί 

απέτυχε να εναντιωθεί στο Λουξεμβούργο και στην Ελβετία.   
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    Ο μεγαλύτερος φορολογικός παράδεισος στον κόσμο σε όρους κεφαλαίων, όπου το 

επιτόκιο σε λογαριασμούς ξένων τραπεζών πληρώνεται ακαθάριστο και δεν υπάρχει 

μηχανισμός για ανταλλαγή πληροφοριών για τις επενδύσεις είναι η Αμερική 

(Manhattan). Επί πλέον σήμερα μπορείς να φτιάξεις μια εταιρεία στο Delaware μέσω 

διαδικτύου, χωρίς ιδιαίτερες διατυπώσεις. Ο δεύτερος μεγαλύτερος φορολογικός 

παράδεισος είναι το Λονδίνο.1 

 

9.  Συμπεράσματα - προτάσεις 

        Τα τελευταία χρόνια η πολιτική των ανεπτυγμένων οικονομιών έναντι των 

ανταγωνιστικών υπεράκτιων αγορών υπήρξε σε γενικές γραμμές σταθερή: δυσφήμιση 

των υπηρεσιών τους σε βαθμό τέτοιο ώστε οι «φορολογικοί παράδεισοι» να 

θεωρούνται «τράπεζες» παράνομων κεφαλαίων. 

    Ωστόσο, ενώ η παγκόσμια κοινότητα επιστρατεύει πολιτικές marketing για να 

μετατρέψει τη λέξη «off-shore» σε συνώνυμο του οργανωμένου οικονομικού 

εγκλήματος, ο ΟΟΣΑ ανακοινώνει επίσημα ότι οι «φορολογικοί παράδεισοι» είναι 

λιγότερο παράνομοι από όσο σήμερα πιστεύεται. Μάλιστα επισημαίνει ότι δεν πρέπει 

να συγχέεται το οικονομικό έγκλημα με τις off-shore αγορές, καθώς αυτό ενυπάρχει 

σε όλες τις παγκόσμιες οικονομικές αγορές. 

    Παράλληλα οι ΗΠΑ, που έχουν υπάρξει πρωταγωνιστές στη μάχη εναντίον των 

φορολογικών παράδεισων αναλαμβάνουν αυτόνομη δράση, ανεξάρτητα από τις 

παγκόσμιες ελεγκτικές Αρχές, προχωρώντας σε μονομερείς συμβάσεις συνεργασίας 

με off-shore κυβερνήσεις. Επιτυγχάνουν δε την πρόσβαση σε καίρια δεδομένα 

μεταφοράς κεφαλαίων που τους επιτρέπουν τη μείωση των διαφυγόντων 

φορολογικών κερδών τους με αντάλλαγμα την αδιάλειπτη λειτουργία των 

συνεργάσιμων φορολογικών παράδεισων. Παράδειγμα αποτελεί η σύναψη 

συμφωνίας με αυτόνομα κρατίδια της Καραϊβικής και πρόσφατα με την Ινδία, η 

οποία δεν παρέχει φορολογικά κίνητρα, αλλά αποτελεί ουσιαστική off-shore αγορά 

παροχής υπηρεσιών outsourcing στον τομέα της πληροφορικής. 

                                                 
1 «Offshore δραστηριότητες» Παναγιώτης Δουβής, Αθήνα 2003 
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    Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Ευρωπαϊκή Ένωση αδυνατεί να προσφύγει 

στη λήψη ουσιαστικών μέτρων, δεδομένου ότι οι σημαντικότερες 

χρηματοοικονομικές αγορές εντός της Γηραιάς Ηπείρου είναι επί της ουσίας 

φορολογικοί παράδεισοι ή προσφέρουν υπό περιπτώσεις φορολογικά κίνητρα. 

    Εντέλει, οι υπεράκτιες αγορές διατηρούν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα με 

την ανοχή των οικονομιών υψηλής φορολόγησης - που αδυνατούν να συντονιστούν - 

και με αντάλλαγμα τη μερική και υπό περιπτώσεις διαφάνεια των συναλλαγών η 

οποία σε πρώτη φάση πλήττει ιδιώτες με περιορισμένες off-shore επενδύσεις, για 

παράδειγμα σε εταιρείες - “οχήματα” ή σε αμοιβαία κεφάλαια όπου γίνεται πλέον 

απαιτητή η διαφάνεια ως προς την ταυτότητα του επωφελούμενου των επενδύσεων 

αυτών. 

    Ωστόσο οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τις off-shore αγορές δεν 

περιορίζονται στα φορολογικά κίνητρα και στη μυστικότητα των επενδυτών (που εν 

μέρει εξασφαλίζει την αποφυγή πληρωμής φόρων). Εκτείνονται σε μια ευρεία σειρά 

υπηρεσιών που έχει ως στόχο τη χαμηλού κόστους και εύκολη - χωρίς περιττούς 

περιορισμούς - διεξαγωγή εξειδικευμένων επιχειρηματικών εργασιών διαφόρων 

επιχειρήσεων. 

    Είναι αξιοσημείωτη η σταθερά ανοδική ζήτηση για υπηρεσίες off-shore που 

επιτυγχάνεται χάρη στη χρήση των ψηφιακών δικτύων: η διαφήμιση και η έκταση 

των προσφερόμενων υπηρεσιών μέσω του παγκόσμιου ιστού έχουν κάνει εύκολη και 

προσιτή τη χρήση των υπηρεσιών τους. 

    Το σημαντικότερο όμως είναι ότι οι υπηρεσίες δεν απευθύνονται αποκλειστικά σε 

μεγάλους επενδυτές, αλλά και σε άτομα με περιορισμένα σχετικά κεφάλαια που 

επιθυμούν να αντισταθμίσουν απώλειες σε απαξιωμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα 

χωρών υψηλής φορολόγησης ή να μεταφέρουν τα χρήματά τους σε αγορές 

χαμηλότερου κόστους, αποφεύγοντας υπέρογκες φορολογικές επιβαρύνσεις 

απόδοσης και εισοδήματος. 

    Γενικά οι παράκτιες αγορές προσαρμόζονται, διεκδικώντας ουσιαστικότερο ρόλο 

και επιδιώκοντας μεγαλύτερη αποδοχή στην παγκόσμια οικονομική και πολιτική 

κοινότητα. Αρκετές από αυτές, αφενός έχοντας καθιερωθεί στον τομέα των 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, αφετέρου επεκτείνοντας τις υπηρεσίες τους στον 
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τομέα των ψηφιακών επενδύσεων, πετυχαίνουν την ουσιαστική ενσωμάτωσή τους 

στη διεθνή οικονομία. 

    Η τελευταία πιθανόν δεν θα επιδιωχθεί να ανατραπεί, αν η συνεργασία τους με τις 

λοιπές χώρες σε επίπεδο ανταλλαγής οικονομικών δεδομένων αποδειχθεί 

ικανοποιητική. Επομένως η παγκόσμια κοινότητα φαίνεται ότι, προς το παρόν 

τουλάχιστον, βρήκε ένα σημείο πολιτικής ισορροπίας, αποδεχόμενη τη συνύπαρξή 

της με τις αμφισβητούμενες υπεράκτιες αγορές σε πολιτικό πάντα επίπεδο, δεδομένου 

ότι στο επιχειρηματικό περιβάλλον ήταν πάντα αποδεκτές. 

     Το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών καταρρίπτει έναν ακόμη μύθο: αυτόν που 

θέλει τους φορολογικούς παράδεισους να στηρίζουν το συγκριτικό τους πλεονέκτημα 

μόνο στη φορολογική τους πολιτική. Ο τομέας της ανωνυμίας παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, καθώς δεν περιορίζεται μόνο σε πολιτικές, όπως η προστασία της 

ταυτότητας των ιδιοκτητών νομικών προσώπων. Εκτείνεται σε υπηρεσίες όπως η 

έκδοση πιστοποιητικών ταυτότητας που αντικαθιστούν την πραγματική ταυτότητα 

του συναλλασσομένου. Στα πιστοποιητικά αυτά περιλαμβάνονται άδειες οδήγησης 

αναγνωρισμένες από παγκόσμιο οργανισμό πιστοποίησης ή πιστοποιητικά 

επαγγελματικής και γνωστικής κατάρτισης. Στις περισσότερες χώρες αυτά 

θεωρούνται παράνομα βέβαια, ωστόσο παίζουν τον ρόλο βοηθητικών πιστοποιητικών 

που προστατεύουν την πραγματική ταυτότητα του ατόμου, τουλάχιστον για 

περιορισμένες συναλλαγές που έχουν ως αφετηρία το χρηματοπιστωτικό σύστημα 

των περιοχών αυτών. 

    Ο τομέας της διακίνησης κεφαλαίων, παρότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των 

υπηρεσιών συγκέντρωσης επενδυτικών κεφαλαίων στις υπεράκτιες αγορές, έχει 

αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα τα τελευταία χρόνια, καθώς οι σύγχρονες τεχνολογίες 

αυξάνουν τις δυνατότητες τάχιστης διακίνησης κεφαλαίων και άμεσης 

παρακολούθησής τους από τους επενδυτές. Ενδεικτική είναι η χρήση ψηφιακού 

χρήματος ή πιστωτικών καρτών που επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά κεφαλαίων 

εκτός των φορολογικών παράδεισων. 

    Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, η αλήθεια είναι ότι η αφύπνιση ήρθε 

με αρκετή χρονική υστέρηση. Ήταν για δεκαετίες κοινό μυστικό ότι η πλειονότητα 

των υπεράκτιων εταιρειών ελληνικών συμφερόντων, αφορούσαν «επιχειρήσεις» με 
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μοναδικό πάγιο στοιχείο ένα ακίνητο συνήθως μεγάλης αξίας και χωρίς καμία 

εμπορική δραστηριότητα. Επειδή δε τέτοιες καταστάσεις στην Ελλάδα συνήθως 

παίρνουν μυθικές διαστάσεις, τελικά η ίδρυση υπεράκτιων εταιρειών από έλληνες 

πολίτες, κυρίως στην Κύπρο, έγινε θέμα κοινωνικής καταξίωσης. Σαν συνέπεια αυτού 

του γεγονότος και ως συμπέρασμα της έρευνάς μας στην Κύπρο, εμφανίζονται 

διάφορα κυπριακά γραφεία συμβούλων επιχειρήσεων να εκπροσωπούν μερικές 

χιλιάδες  υπεράκτιες επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων που ελάχιστες από αυτές 

στην ουσία εξυπηρετούν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Από την ενασχόλησή μας στο 

Υπουργείο Οικονομικών έχουμε σχηματίσει την πεποίθηση ότι ο μεγαλύτερος 

αριθμός των εταιρειών αυτών συνήθως ιδρύθηκαν χωρίς κάποιο συγκεκριμένο λόγο, 

αλλά στα πλαίσια του «να υπάρχει ένα φορολογικό βοήθημα εκτός Ελλάδος» σε 

περίπτωση που η επιχείρηση εντός της χώρας εμφανίσει υπερβολικά κέρδη και κατά 

συνέπεια θα πρέπει να αποδοθούν μεγάλοι φόροι. Η αλήθεια είναι ότι οι 

περισσότερες από τις εταιρείες αυτές ιδρύθηκαν την εποχή της ανόδου του 

χρηματιστηρίου, όταν υπήρχαν υπερβολικές οικονομικές προσδοκίες από τους 

έλληνες επιχειρηματίες, με συνέπεια να αδρανήσουν στις μεταγενέστερες χαλεπές 

εποχές. Μερικές από αυτές, που τελικά εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο 

ιδρύθηκαν, συνήθως ασχολούνται με «transfer pricing» σε εικονικές τριγωνικές 

συναλλαγές, με σκοπό τη μείωση των κερδών ή την αύξηση του κόστους των 

«μητρικών» επιχειρήσεων. Στη περίπτωση δε της κυπριακής πραγματικότητας όπου 

υπήρξε μετασχηματισμός των υπεράκτιων επιχειρήσεων σε κυπριακές, συνήθως 

αυτές αποδέχθηκαν την αλλαγή, επειδή παρά την αλλαγή του φορολογικού 

συντελεστή, αυτός παρέμεινε ιδιαίτερα χαμηλός, υστερώντας ουσιαστικά κατά είκοσι 

και πλέον μονάδες του μέσου ελληνικού φορολογικού συντελεστή επιχειρήσεων. 

Επιπλέον η αμφιλεγόμενη μέχρι τότε υπεράκτια οντότητα, ενδύθηκε τον μανδύα της 

επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.     

    Ένα άλλο μέρος των υπεράκτιων εταιρειών ελληνικών συμφερόντων αποτελούν 

αυτές που όπως προαναφέρθηκε έχουν ιδρυθεί για να προστατεύσουν τον ή τους 

μετόχους από την αποκάλυψη της ακίνητης περιουσίας που διαθέτουν και μπορούμε 

να πούμε ότι αποτελούν τις «σταθερές αξίες» στην ελληνική πραγματικότητα, επειδή 

οποιαδήποτε νομοθετική παρέμβαση και αν υπάρξει, τελικά σε ελάχιστες περιπτώσεις 

θα αποκαλυφθούν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των ακινήτων σε επίπεδο φυσικών 

προσώπων, μιας και τα άτομα αυτά εμφανίζουν ελάχιστα φορολογητέα εισοδήματα. 
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Σε περίπτωση δε που αυτοί θεωρήσουν τελικά ασύμφορη τη διατήρηση των ακινήτων 

στην υπεράκτια εταιρεία λόγω υπερβολικών φορολογικών επιβαρύνσεων, είναι 

σίγουρο ότι θα προτιμήσουν να τα μεταβιβάσουν σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

παρά να εμφανιστούν αυτοί ως πραγματικοί ιδιοκτήτες. 

    Είναι αλήθεια ότι μετά την εφαρμογή του ν. 3091/2002, από την 1/1/2003, ο 

νομοθέτης έχει προσπαθήσει σοβαρά να βάλει όρια στην δράση των υπεράκτιων 

εταιρειών στον ελλαδικό χώρο. Βέβαια, όσον αφορά τα ακίνητα και σύμφωνα με τα 

όσα προαναφέρθηκαν, θεωρούμε απίθανο να επιτευχθούν σε μεγάλο ποσοστό οι 

επιδιώξεις του νομοθέτη επειδή οι πραγματικοί κάτοχοι των συγκεκριμένων ακινήτων 

επιθυμούν την ανωνυμία τους με οποιοδήποτε κόστος. Πολλά από αυτά τα πρόσωπα 

πιστεύουμε ότι ανήκουν στον πολιτικό ή καλλιτεχνικό χώρο και μια τέτοια δημόσια 

αποκάλυψη θα έβλαπτε την προσωπική τους εικόνα με απώλειες και σε πολλά άλλα 

επίπεδα. Από επαγγελματική ενασχόληση γνωρίζουμε επίσης ότι πολλοί πραγματικοί 

κάτοχοι τέτοιων ακινήτων είναι είτε φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται σε καθεστώς 

πτώχευσης, οποιαδήποτε δε προσωπική περιουσία θα αποτελούσε άμεσο στόχο των 

πιστωτών τους, είτε εμφανίζουν ελάχιστα προσωπικά εισοδήματα επειδή είναι 

συνήθως κάτοχοι εταιρικών μεριδίων ή μετοχών εταιρειών που δεν αποδίδουν σχεδόν 

ποτέ μέρισμα λόγω συνεχώς εμφανιζομένων ζημιών με συνέπεια να παρουσιάζουν 

πρόβλημα σχετικά με το «πόθεν έσχες». 

    Πιο σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσω των 

υπεράκτιων εταιρειών είχε η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του ν. 

3091/2002 (ΦΕΚ 330Α/24.12.2002), με την οποία οριζόταν ότι δεν αναγνωρίζονται 

αποσβέσεις στα πάγια επιχειρήσεων που έχουν αποκτηθεί από υπεράκτια εταιρεία 

των οποίων δεν είναι κατασκευάστρια. Η συγκεκριμένη διάταξη περιόρισε δραστικά 

τη δυνατότητα των επιχειρήσεων για αυξημένες αποσβέσεις και κατά συνέπεια 

μειωμένα κέρδη, σε πάγια που ενώ είχαν πραγματική καταγωγή τη χώρα κατασκευής 

τους, τελικά εμφανιζόταν να αγοράζονται από κάποια υπεράκτια δικαιοδοσία με 

μοναδικό σκοπό την υπερκοστολόγισή τους. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η 

συγκεκριμένη πρακτική ακολουθούταν ακόμα και στη περίπτωση όπου χώρα 

κατασκευής και πραγματικής πώλησης των παγίων ήταν χώρα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, με συνέπεια στην περίπτωση αυτή να μην υφίστατο υποχρέωση καταβολής 

του φόρου προστιθέμενης αξίας κατά την εισαγωγή στη χώρα. Οι συγκεκριμένες 
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επιχειρήσεις προτιμούσαν να εμφανίσουν την πράξη ως εισαγωγή από τρίτη – 

υπεράκτια χώρα και κατά συνέπεια να αναγκασθούν να εκτελωνίσουν τα αγαθά 

καταβάλλοντας άμεσα τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Φυσικά τον φόρο αυτό τον 

συμψήφιζαν την επόμενη φορολογική περίοδο με την υποβολή της περιοδικής 

δήλωσης Φ.Π.Α. Η αλήθεια όμως είναι ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν ενδιαφερόταν 

μόνο για τις αυξημένες, εικονικές αποσβέσεις, αλλά συνήθως για την επιδότηση της 

επένδυσης που είχαν μέσω του εκάστοτε αναπτυξιακού νόμου, ή την επιδότηση που 

είχαν επιτύχει από κοινοτικούς πόρους. Έτσι αν η ίδια συμμετοχή στην επένδυση 

ήταν π.χ. 50%, στην ουσία η επιχείρηση όχι μόνο δεν συμμετείχε με ίδια κεφάλαια 

στην επένδυση, αλλά μέσω της υπερτιμολόγησης κάλυπτε το σύνολο του ποσού. 

    Τέλος, το μεγαλύτερο πρόβλημα που θεωρούμε ότι δημιουργεί τουλάχιστον στην 

Ελλάδα το φαινόμενο των υπεράκτιων εταιρειών είναι αυτό της υπερτιμολόγησης 

κατά την αγορά προϊόντων και πρώτων υλών, γνωστό ως «transfer pricing». Τα 

τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα αγαθά εισάγονται στην Ελλάδα από χώρες 

χαμηλού κόστους και κυρίως από την Κίνα. Επειδή όμως η αξία εισαγωγής των 

αγαθών αυτών είναι ελάχιστη σε σχέση με τη τιμή πώλησής τους, ο δρόμος 

τιμολόγησής τους συνήθως περνάει από κάποια υπεράκτια δικαιοδοσία, έτσι ώστε 

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

Οι φορολογικές αρχές της Ελλάδος είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπίσουν το 

φαινόμενο αυτό επειδή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία θα πρέπει να αποδειχθεί 

σχέση κεφαλαίου ή φορέων (εταίρων – μετόχων) μεταξύ της υπεράκτιας και της 

ελληνικής εταιρείας. Η μεν σχέση κεφαλαίου δεν αποδεικνύεται ποτέ επειδή θα ήταν 

αφελές η ημεδαπή εταιρεία να συμμετάσχει στο κεφάλαιο της υπεράκτιας, η δε σχέση 

συμμετοχής των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων και στις δύο εταιρείες 

προστατεύεται με την σύσταση εμπιστευμάτων (trusts).   

    Το σημείο στο οποίο θεωρούμε ότι ο νόμος επιτυγχάνει πλήρως τους στόχους του, 

είναι η μη αναγνώριση δαπανών με βάσει φορολογικά στοιχεία που προέρχονται από 

υπεράκτιες εταιρίες. Ήταν κοινό φαινόμενο, ελληνικές επιχειρήσεις με σημαντική 

κερδοφορία, να «ιδρύουν» εταιρείες σε υπεράκτιες δικαιοδοσίες, από τις οποίες 

αντλούσαν δαπάνες συνήθως μέσω υποτιθεμένων παροχών υπηρεσιών για οργάνωση 

και διοίκηση των ημεδαπών επιχειρήσεων. 
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    Τι γίνεται όμως σήμερα; Θεωρούμε κατ΄ αρχήν ότι ενώ κάποιες υπεράκτιες 

δικαιοδοσίες ξεκίνησαν ως αδύναμες οικονομίες και θεώρησαν ότι η παροχή 

υπεράκτιων διευκολύνσεων ήταν ένας από τους ελάχιστους τρόπους εξασφάλισης 

εθνικών εσόδων, στην συνέχεια μετεξελίχθηκαν σε σοβαρά οικονομικά κέντρα με 

σημαντική συνεισφορά στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Το μεγάλο πρόβλημα 

όμως είναι ότι ενώ εξασφαλίζουν εθνικούς πόρους στην ουσία μειώνουν σημαντικά 

τα φορολογικά έσοδα άλλων κρατών. Αλλά το παράδοξο είναι ότι εθελοτυφλούν 

θεωρώντας ότι δεν διαταράσσουν το παγκόσμιο σύστημα. Από την άλλη όμως μεριά 

απαγορεύουν τις υπεράκτιες επιχειρήσεις να έχουν δραστηριότητα εντός της δικής 

τους χώρας.  

    Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να παραθέσουμε την εμπειρία μας από την έρευνα που 

πραγματοποιήσαμε στην Κύπρο. Οι κύπριοι σύμβουλοι επιχειρήσεων δεν δέχονται 

ότι η Κύπρος υπέθαλπε και κατά τη γνώμη μας εξακολουθεί να υποθάλπει την 

παγκόσμια φοροδιαφυγή. Η Κύπρος για να κατορθώσει να γίνει τελικά πλήρες μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγκάστηκε να αποποιηθεί του οφέλους που αποκόμιζε 

από την εγκατάσταση των υπεράκτιων εταιρειών. Αμέσως όμως μετά μείωσε τον 

φορολογικό της συντελεστή στο 10% έτσι ώστε να αποτρέψει τη μαζική αποχώρηση 

των εταιρειών αυτών. Εκείνο όμως που είναι ιδιαίτερα προκλητικό είναι το γεγονός 

ότι για τα εισοδήματα που προέρχονται εκτός του νησιού, φορολογείται η επιχείρηση 

μόνο αν η διοίκησή της ασκείται από την Κύπρο. Ασκείται δε η διοίκηση από την 

Κύπρο, όταν οι διοικούντες κατοικούν στο νησί για διάστημα μεγαλύτερο του ενός 

εξαμήνου. Σε αντίθετη περίπτωση φορολογούνται οι διοικούντες στο χώρο μόνιμης 

κατοικίας τους. Τι γίνεται συνήθως σε αυτή την περίπτωση; Εξευρίσκεται και 

δηλώνεται ως τόπος διαμονής των προσώπων της διοίκησης συνήθως μία υπεράκτια 

δικαιοδοσία όπου δεν φορολογεί τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων, όταν αυτά 

προέρχονται από πηγές εκτός της δικαιοδοσίας (π.χ. British Virgin Islands). Όλες 

λοιπόν οι πρώην υπεράκτιες εταιρείες στην Κύπρο είναι στην ουσία εικονικές και δεν 

εξυπηρετούν πραγματικές εμπορικές δραστηριότητες; Όχι πάντα. Η μεγαλύτερη 

υπεράκτια εταιρία που έδρευε στο νησί η «Columbia» και αντιπροσώπευε 

ναυτιλιακές δραστηριότητες, είχε δε μεγάλες εγκαταστάσεις και απασχολούσε 

σημαντικό αριθμητικά προσωπικό στην Κύπρο, μετά την αλλαγή της νομοθεσίας 

μετατράπηκε σε κυπριακή εταιρεία και πραγματοποίησε σοβαρές ξενοδοχειακές 

επενδύσεις στο νησί. 
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    Μπορεί όμως να προστατευθεί η ελληνική πολιτεία από την φοροδιαφυγή που 

πραγματοποιείται μέσω αυτών των επιχειρηματικών σχημάτων; Στην πραγματικότητα 

όχι επειδή η εμφανιζόμενη στην παρούσα περίπτωση κυπριακή εταιρεία απολαμβάνει 

της αξιοπιστίας της επιχείρησης της Ευρωπαϊκής ένωσης. Ακριβώς τα ίδιο πρόβλημα 

υφίσταται και με τις Βρετανικές εταιρείες προμηθείας, οι οποίες στην ουσία είναι 

υποκρυπτόμενες υπεράκτιες επιχειρήσεις. Το πρόβλημα κατά τη γνώμη μας μπορεί 

να αντιμετωπισθεί σε εθνικό επίπεδο, με τη προσθήκη διάταξης στην φορολογική μας 

νομοθεσία που να μην αναγνωρίζει κόστος αγορών, δαπάνες και αποσβέσεις 

επιχειρήσεων που προέρχονται από χώρες στις οποίες τα εισοδήματά τους δε 

φορολογούνται λόγω ειδικών φορολογικών διατάξεων ή φορολογούνται κατ΄ 

ελάχιστον (περίπτωση κυπριακής εταιρίας με δραστηριότητες και διοίκηση εκτός 

Κύπρου και Βρετανικής εταιρίας αντιπροσώπευσης με φορολογία στο ποσοστό 

προμηθείας). Όσον αφορά δε την αποκάλυψη αυτών των χωρών και των εταιρειών, 

πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο ελεγκτικός φορολογικός μηχανισμός της χώρας μας 

είναι σε θέση να αποκαλύψει τέτοιες περιπτώσεις. 

    Μια άλλη περίπτωση μη αναγνώρισης κόστους αγορών, δαπανών και αποσβέσεων 

θα πρέπει να αποτελέσει περίπτωση χωρών όπως η Ελβετία που κατά σύστημα και 

χρησιμοποιώντας διάφορες δικαιολογίες, αρνείται να παράσχει στοιχεία σε 

περιπτώσεις συναλλαγών ημεδαπών επιχειρήσεων με αντίστοιχες Ελβετικές. Σε 

περιπτώσεις που οι ελληνικές φορολογικές αρχές ζήτησαν πληροφορίες από τις 

αντίστοιχες ελβετικές για κάποια συναλλαγή, οι ελβετικές απάντησαν ότι δεν ήταν σε 

θέση να τις δώσουν επειδή η εκεί εταιρεία είχε ελεγχθεί και καταστρέψει τα βιβλία 

της. Θεωρούμε ότι η ελληνική φορολογική νομοθεσία θα πρέπει να μεταθέσει την 

υποχρέωση προσκόμισης πληροφοριών για τέτοιες συναλλαγές στην ημεδαπή 

επιχείρηση, σε περίπτωση δε που αδυνατεί να τις προσκομίσει να μην 

αναγνωρίζονται τα αντίστοιχα κόστη ή δαπάνες. 

    Συμπερασματικά πιστεύουμε ότι στην περίπτωση των υπεράκτιων διαδικασιών 

υπάρχει πολυπλοκότητα και η αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι κατά περίπτωση. Οι 

υπεράκτιες επιχειρήσεις αποτελούν μια πραγματικότητα και τα προβλήματα τα οποία 

αυτές προκαλούν στην εθνική οικονομία δεν αντιμετωπίζονται με αφορισμούς. 

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οποιοδήποτε εισόδημα προκύπτει με πλάγιους 

τρόπους και μένει αφορολόγητο, τελικά καταλήγει σε κάποιο φυσικό πρόσωπο για να 
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το καταναλώσει, εκεί δε θα πρέπει να επικεντρωθεί η προσπάθεια του ελληνικού 

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

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ WEIBULL 
 
 
 
 

Probability Density Function
LYP=weibull(5.85331,4.77653)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 
 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ 
 
 
 
 
 
Modelling LY1 by OLS  
       The estimation sample is: 1 to 13 
 
                  Coefficient  Std.Error  t-value  t-prob Part.R^2 
Constant             0.323089     0.8684    0.372   0.717   0.0124 
LYP                  0.869841     0.1578     5.51   0.000   0.7341 
 
sigma                0.682821  RSS                5.12868975 
R^2                  0.734129  F(1,11) =     30.37 [0.000]** 
log-likelihood       -12.4006  DW                       1.43 
no. of observations        13  no. of parameters           2 
mean(LY1)             4.99376  var(LY1)              1.48385 
 
AR 1-1 test:      F(1,10)  =  0.84418 [0.3798]   
ARCH 1-1 test:    F(1,9)   =0.0075562 [0.9326]   
Normality test:   Chi^2(2) =   13.550 [0.0011]** 
hetero test:      F(2,8)   =  0.57894 [0.5823]   
hetero-X test:    F(2,8)   =  0.57894 [0.5823]   
RESET test:       F(1,10)  =  0.26969 [0.6148]   
 
 
 
Modelling LY2 by OLS  
       The estimation sample is: 1 to 13 
 
                  Coefficient  Std.Error  t-value  t-prob Part.R^2 
Constant          -0.00942488    0.03954   -0.238   0.816   0.0051 
LYP                  0.999616   0.007187     139.   0.000   0.9994 
 
sigma               0.0310915  RSS              0.0106334681 
R^2                  0.999432  F(1,11) =    1.935e+004 [0.000]** 
log-likelihood        27.7603  DW                       2.06 
no. of observations        13  no. of parameters           2 
mean(LY2)             5.35808  var(LY2)              1.43945 
 
AR 1-1 test:      F(1,10)  = 0.015409 [0.9037]   
ARCH 1-1 test:    F(1,9)   =  0.12014 [0.7368]   
Normality test:   Chi^2(2) =   39.982 [0.0000]** 
hetero test:      F(2,8)   =  0.25284 [0.7826]   
hetero-X test:    F(2,8)   =  0.25284 [0.7826]   
RESET test:       F(1,10)  =   1.2615 [0.2876] 
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 Modelling LY by OLS  
       The estimation sample is: 1 to 13 
 
                  Coefficient  Std.Error  t-value  t-prob Part.R^2 
Constant             0.312076     0.9156    0.341   0.740   0.0105 
LYP                  0.866665     0.1664     5.21   0.000   0.7115 
 
sigma                0.719923  RSS                5.70117546 
R^2                   0.71147  F(1,11) =     27.12 [0.000]** 
log-likelihood       -13.0884  DW                       1.32 
no. of observations        13  no. of parameters           2 
mean(LY)              4.96569  var(LY)               1.51995 
 
AR 1-1 test:      F(1,10)  =   1.2794 [0.2844]   
ARCH 1-1 test:    F(1,9)   =0.0010574 [0.9748]   
Normality test:   Chi^2(2) =   12.672 [0.0018]** 
hetero test:      F(2,8)   =  0.60847 [0.5676]   
hetero-X test:    F(2,8)   =  0.60847 [0.5676]   
RESET test:       F(1,10)  =  0.37270 [0.5552] 
 
 
 
 
 Modelling LY1 by OLS (using empist0) 
       The estimation sample is: 1 to 7 
 
                  Coefficient  Std.Error  t-value  t-prob Part.R^2 
LYP                  0.989966    0.01159     85.4   0.000   0.9992 
 
sigma                0.156461  RSS               0.146880582 
log-likelihood        3.59159  DW                       2.17 
no. of observations         7  no. of parameters           1 
mean(LY1)               4.933  var(LY1)              1.21911 
 
AR 1-1 test:      F(1,5)   = 0.061145 [0.8145]   
ARCH 1-1 test:    F(1,4)   =  0.20543 [0.6739]   
Normality test:   Chi^2(2) =   32.299 [0.0000]** 
Hetero test: not enough observations 
Hetero-X test: not enough observations 
RESET test:       F(1,5)   =   1.0106 [0.3609]   
 
 
 
EQ( 6) Modelling LY by OLS (using empist0.in7) 
       The estimation sample is: 1 to 7 
 
                  Coefficient  Std.Error  t-value  t-prob Part.R^2 
LYP                  0.989966    0.01159     85.4   0.000   0.9992 
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sigma                0.156461  RSS               0.146880582 
log-likelihood        3.59159  DW                       2.17 
no. of observations         7  no. of parameters           1 
mean(LY)                4.933  var(LY)               1.21911 
 
AR 1-1 test:      F(1,5)   = 0.061145 [0.8145]   
ARCH 1-1 test:    F(1,4)   =  0.20543 [0.6739]   
Normality test:   Chi^2(2) =   32.299 [0.0000]** 
Hetero test: not enough observations 
Hetero-X test: not enough observations 
RESET test:       F(1,5)   =   1.0106 [0.3609] 
 
 
Modelling LY1 by OLS (using empist1) 
       The estimation sample is: 1 to 6 
 
                  Coefficient  Std.Error  t-value  t-prob Part.R^2 
LYP                  0.872900    0.05924     14.7   0.000   0.9775 
 
sigma                0.860847  RSS                3.70528477 
log-likelihood       -7.06763  DW                       1.57 
no. of observations         6  no. of parameters           1 
mean(LY1)             5.06464  var(LY1)              1.78339 
 
AR 1-1 test:      F(1,4)   =  0.11700 [0.7495]   
ARCH 1-1 test:    F(1,3)   =  0.56994 [0.5051]   
Normality test:   Chi^2(2) =   4.1092 [0.1281]   
Hetero test: not enough observations 
Hetero-X test: not enough observations 
RESET test:       F(1,4)   = 0.062976 [0.8142]   
 
 
Modelling LY2 by OLS (using empist1.in7) 
       The estimation sample is: 1 to 6 
 
                  Coefficient  Std.Error  t-value  t-prob Part.R^2 
LYP                  0.996169   0.002960     337.   0.000   1.0000 
 
sigma               0.0430171  RSS             0.00925236119 
log-likelihood        10.9103  DW                       2.56 
no. of observations         6  no. of parameters           1 
mean(LY2)             5.78159  var(LY2)              1.49985 
 
AR 1-1 test:      F(1,4)   =  0.64491 [0.4669]   
ARCH 1-1 test:    F(1,3)   =  0.20381 [0.6823]   
Normality test:   Chi^2(2) =   7.1306 [0.0283]*  
Hetero test: not enough observations 
Hetero-X test: not enough observations 
RESET test:       F(1,4)   =  0.82818 [0.4143] 
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Modelling LY by OLS (using empist1.in7) 
       The estimation sample is: 1 to 6 
 
                  Coefficient  Std.Error  t-value  t-prob Part.R^2 
LYP                  0.863341    0.06190     13.9   0.000   0.9749 
 
sigma                0.899498  RSS                4.04548068 
log-likelihood       -7.33115  DW                       1.49 
no. of observations         6  no. of parameters           1 
mean(LY)              5.00383  var(LY)               1.86823 
 
AR 1-1 test:      F(1,4)   =  0.17760 [0.6951]   
ARCH 1-1 test:    F(1,3)   =  0.70205 [0.4636]   
Normality test:   Chi^2(2) =   3.3943 [0.1832]   
Hetero test: not enough observations 
Hetero-X test: not enough observations 
RESET test:       F(1,4)   =  0.10799 [0.7589] 
 
 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 
 

BAYESIAN REGRESSION 
 
 
BAYES ANALYSIS                    DIFFUSE PRIOR 
 
                DEPENDENT VARIABLE   Y            WITH MEAN     4.99376     
 
                **** LIKELIHOOD FUNCTION - SUMMARY STATISTICS 
                      ******************* 
 
                NUMBER OF OBSERVATIONS =         13 
 
                DEGREES OF FREEDOM =     11 
 
                R-SQUARED, APPROX. MEAN =   .734129         APPROX. VARIANCE 
=   .101062E-01 
 
                SUM OF SQUARED RESIDUALS =    5.12867     
 
                STANDARD ERROR OF REGRESSION =    .682820     
 
                **** POSTERIOR DISTRIBUTION - ** MULTIVARIATE T-PDF FOR 
THE REGRESSION COEFFICIENTS 
                      ********************** 
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                 MEAN (=MEDIAN,=MODE) 
 
                       C             X        
 
                     .32309        .86984     
 
 
  5/27/**                *PCBRAP*          BAYESIAN REGRESSION ANALYSIS 
PACKAGE          *PCBRAP*                EXA      
 
 16:01:54                LOG-REGRESSION WITH INFO PRIOR  $                                                       
PAGE   3 
 
 
 
                 STANDARD DEVIATION 
 
                       C             X        
 
                     .96004        .17449     
 
                95% CONFIDENCE INTERVAL BASED ON MARGINAL T-PDF WITH    
11   DEGREES OF FREEDOM 
                 (MEAN VALUE +/- T*SD, WITH T-VALUE OF  2.20) 
 
                       C             X        
 
                     2.2344        1.2172     
 
                       C             X        
 
                    -1.5882        .52246     
 
                COVARIANCE  MATRIX 
 
                       C             X        
 
                     .92167       -.16348       1 
 
                                  3.04463E-02   2 
 
                CORRELATION  MATRIX 
 
                       C             X        
 
                     1.0000       -.97593       1 
 
                                   1.0000       2 
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                **** POSTERIOR DISTRIBUTION - ** INVERTED GAMMA PDF FOR 
STANDARD DEVIATION 
                      ********************** 
 
                DF =     11 
 
                MODE =    .653750     
 
                MEAN =    .734247     
 
                SECOND MOMENT AROUND ZERO =    .569852     
 
                VARIANCE =    .307344E-01     STANDARD DEVIATION =    .175312     
 
         CNTL>  STORE 1 GMEAN $                                                                  
 
         CNTL>  0 1 $                                                                            
 
 
 
 
 
  5/27/**                *PCBRAP*          BAYESIAN REGRESSION ANALYSIS 
PACKAGE          *PCBRAP*                EXA      
 
 16:01:54                LOG-REGRESSION WITH INFO PRIOR  $                                                       
PAGE   4 
 
 
 
         CNTL>  GPRIOR 2 MEAN GMEAN DATA 1 G 0.1 $                                               
 
                PRECISION  MATRIX 
 
                       C             X        
 
                     1.3000        6.9804       1 
 
                                   39.354       2 
 
         CNTL>  IGPRIOR 3 PS2 0 DF 0 $                                                           
 
                **** INVERTED GAMMA PRIOR INFORMATION 
 
                DF =      0 
 
                MODE =    .000000     
 
                DF =     0   = NO MEAN AND HIGHER MOMENTS 
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         CNTL>  BAYES EQUAT 1 GPRIOR 2 IGPRIOR 3 $                                               
 
                SMPL    1  13 
 
                BAYES ANALYSIS                    G INFORMATIVE PRIOR 
 
                DEPENDENT VARIABLE   Y            WITH MEAN     4.99376     
 
                **** LIKELIHOOD FUNCTION - SUMMARY STATISTICS 
                      ******************* 
 
                NUMBER OF OBSERVATIONS =         13 
 
                DEGREES OF FREEDOM =     11 
 
                R-SQUARED, APPROX. MEAN =   .734129         APPROX. VARIANCE 
=   .101062E-01 
 
                SUM OF SQUARED RESIDUALS =    5.12867     
 
                STANDARD ERROR OF REGRESSION =    .682820     
 
                **** POSTERIOR DISTRIBUTION - ** MULTIVARIATE T-PDF FOR 
THE REGRESSION COEFFICIENTS 
                      ********************** 
  5/27/**                *PCBRAP*          BAYESIAN REGRESSION ANALYSIS 
PACKAGE          *PCBRAP*                EXA      
 
 16:01:54                LOG-REGRESSION WITH INFO PRIOR  $                                                       
PAGE   5 
 
 
 
                DF =    .000000         PS2 =    .000000     
 
                 MEAN (=MEDIAN,=MODE) 
 
                       C             X        
 
                     .29372        .90895     
 
                 STANDARD DEVIATION 
 
                       C             X        
 
                     1.1624        .21126     
 
                95% CONFIDENCE INTERVAL BASED ON MARGINAL T-PDF WITH    
13   DEGREES OF FREEDOM 
                 (MEAN VALUE +/- T*SD, WITH T-VALUE OF  2.16) 
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                       C             X        
 
                     2.6037        1.3288     
 
                       C             X        
 
                    -2.0162        .48911     
 
                COVARIANCE  MATRIX 
 
                       C             X        
 
                     1.3511       -.23966       1 
 
                                  4.46326E-02   2 
 
                CORRELATION  MATRIX 
 
                       C             X        
 
                     1.0000       -.97593       1 
 
                                   1.0000       2 
 
                **** POSTERIOR DISTRIBUTION - ** INVERTED GAMMA PDF FOR 
STANDARD DEVIATION 
                      ********************** 
  5/27/**                *PCBRAP*          BAYESIAN REGRESSION ANALYSIS 
PACKAGE          *PCBRAP*                EXA      
 
 16:01:54                LOG-REGRESSION WITH INFO PRIOR  $                                                       
PAGE   6 
 
 
 
                DF =     13 
 
                MODE =    .849706     
 
                MEAN =    .937086     
 
                SECOND MOMENT AROUND ZERO =    .918909     
 
                VARIANCE =    .407791E-01     STANDARD DEVIATION =    .201938     
 
         CNTL>  PLOTPDF BAYES 1 $                                                                
  5/27/**                *PCBRAP*          BAYESIAN REGRESSION ANALYSIS 
PACKAGE          *PCBRAP*                EXA      
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16:01:54                LOG-REGRESSION WITH INFO PRIOR  $                                                       
PAGE   7 
 
 
  1.00    +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ 
   .98    |                                                                                        ********                       
   .96    |                                                                                    ****                                
   .94    |                                                                                 ***                                    
   .92    |                                                                               **                                       
   .90    |                                                                             **                                       
   .88    |                                                                            *                                          
   .86    |                                                                          **                                          
   .84    |                                                                         *                                              
   .82    |                                                                        *                                               
   .80    |                                                                       *                                                
   .78    |                                                                      *                                                 
   .76    |                                                                     *                                                  
   .74    |                                                                    *                                                   
   .72    |                                                                   *                                                    
   .70    |                                                                                                                        
   .68    |                                                                  *                                                     
   .66    |                                                                 *                                                      
   .64    |                                                                *                                                       
   .62    |                                                               *                                                        
   .60    |                                                                                                                        
   .58    |                                                              *                                                         
   .56    |                                                             *                                                          
   .54    |                                                                                                                        
   .52    |                                                            *                                                           
   .50    |                                                           *                                                            
   .48    |                                                          *                                                             
   .46    |                                                                                                                        
   .44    |                                                         *                                                              
   .42    |                                                        *                                                               
   .40    |                                                                                                                        
   .38    |                                                       *                                                                
   .36    |                                                      *                                                                 
   .34    |                                                     *                                                                  
   .32    |                                                    *                                                                   
   .30    |                                                                                                                        
   .28    |                                                   *                                                                    
   .26    |                                                  *                                                                     
   .24    |                                                 *                                                                      
   .22    |                                                *                                                                       
   .20    |                                               *                                                                        
   .18    |                                              *                                                                         
   .16    |                                             *                                                                          
   .14    |                                           **                                                                           
   .12    |                                          *                                                                             
   .10    |                                        **                                                                              
   .08    |                                      **                                                                                
   .06    |                                   ***                                                                                 
   .04    |                               ****                                                                                     
   .02    |                       ********                                                                                         
   .00    +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ 
     -4.3558        -3.1934        -2.0310        -.86866         .29372         1.4561         2.6185         3.7808      4.9432     
 
               CUMULATIVE DISTRIBUTION FUNCTION OF   1TH ELEMENT OF 
POSTERIOR DISTRIBUTION CALCULATED BY   BAYES    COMMAND. 
  5/27/**                *PCBRAP*          BAYESIAN REGRESSION ANALYSIS 
PACKAGE          *PCBRAP*                EXA      
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 16:01:54                LOG-REGRESSION WITH INFO PRIOR  $                                                       
PAGE   8 
 
 
   .37    +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ 
   .36    |                                                        **   **                                                         
   .35    |                                                       *       *                                                        
   .34    |                                                      *         *                                                       
   .34    |                                                                                                                        
   .33    |                                                     *           *                                                      
   .32    |                                                    *             *                                                     
   .31    |                                                                                                                        
   .31    |                                                   *               *                                                    
   .30    |                                                                                                                        
   .29    |                                                  *                 *                                                   
   .29    |                                                                                                                        
   .28    |                                                 *                   *                                                  
   .27    |                                                                                                                        
   .26    |                                                *                     *                                                 
   .26    |                                                                                                                        
   .25    |                                               *                       *                                                
   .24    |                                                                                                                        
   .23    |                                              *                         *                                               
   .23    |                                                                                                                        
   .22    |                                                                                                                        
   .21    |                                             *                           *                                              
   .20    |                                                                                                                        
   .20    |                                            *                             *                                             
   .19    |                                                                                                                        
   .18    |                                           *                               *                                            
   .18    |                                                                                                                        
   .17    |                                          *                                 *                                           
   .16    |                                                                                                                        
   .15    |                                         *                                   *                                          
   .15    |                                                                                                                        
   .14    |                                        *                                     *                                        
   .13    |                                       *                                       *                                        
   .12    |                                                                                                                        
   .12    |                                      *                                         *                                       
   .11    |                                                                                                                        
   .10    |                                     *                                           *                                      
   .095  |                                    *                                             *                                     
   .088  |                                   *                                               *                                    
   .080  |                                                                                                                        
   .073  |                                  *                                                 *                                   
   .066  |                                 *                                                   *                                  
   .059  |                                *                                                     *                                 
   .051  |                               *                                                       *                                
   .044  |                             **                                                         **                              
   .037  |                            *                                                             *                             
   .029  |                          **                                                               **                           
   .022  |                       ***                                                                   ***                        
   .015  |                   ****                                                                         ****                    
   .0073|           ********                                                                                 ********            
     0    +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ 
     -4.3558        -3.1934        -2.0310        -.86866         .29372         1.4561         2.6185         3.7808      4.9432     
 
                 PROBABILITY DENSITY FUNCTION OF   1TH ELEMENT OF 
POSTERIOR DISTRIBUTION CALCULATED BY   BAYES   COMMAND. 
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  5/27/**                *PCBRAP*          BAYESIAN REGRESSION ANALYSIS 
PACKAGE          *PCBRAP*                EXA      
 
 16:01:54                LOG-REGRESSION WITH INFO PRIOR  $                                                       
PAGE   9 
 
 
5/27/**                *PCBRAP*          BAYESIAN REGRESSION ANALYSIS 
PACKAGE          *PCBRAP*                EXA      
 
 16:01:42                                                                                                        PAGE   2 
 
 
                                                    EXECUTION 
 
                
*********************************************************************
*********** 
 
 
         CNTL>  TITLE $                                                                          
 
         CNTL>  SMPL 1 13 $                                                                      
 
         CNTL>  LOAD $                                                                           
 
         DATA>  SMPL 1 13 $                                                                      
 
         DATA>  FORMAT $                                                                         
 
         FRMT>  (2E8.6)                                                                          
 
         DATA>  LOAD X Y  $                                                                      
 
         DATA>  $                                                                                
 
         DATA>  END $                                                                            
 
         CNTL>  EQUAT 1 Y C X $                                                                  
 
         CNTL>  BAYES EQUAT 1 $                                                                  
 
                SMPL    1  13 
 
                BAYES ANALYSIS                    DIFFUSE PRIOR 
 
                DEPENDENT VARIABLE   Y            WITH MEAN     5.35808     
 
                **** LIKELIHOOD FUNCTION - SUMMARY STATISTICS 
                      ******************* 
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                NUMBER OF OBSERVATIONS =         13 
 
                DEGREES OF FREEDOM =     11 
 
                R-SQUARED, APPROX. MEAN =   .999432         APPROX. VARIANCE 
=   .496754E-07 
 
                SUM OF SQUARED RESIDUALS =    .106333E-01 
 
                STANDARD ERROR OF REGRESSION =    .310912E-01 
 
                **** POSTERIOR DISTRIBUTION - ** MULTIVARIATE T-PDF FOR 
THE REGRESSION COEFFICIENTS 
                      ********************** 
 
                 MEAN (=MEDIAN,=MODE) 
 
                       C             X        
 
                   -9.42477E-03    .99962     
  5/27/**                *PCBRAP*          BAYESIAN REGRESSION ANALYSIS 
PACKAGE          *PCBRAP*                EXA      
 
 16:01:42                LOG-REGRESSION WITH INFO PRIOR  $                                                       
PAGE   3 
 
 
 
                 STANDARD DEVIATION 
 
                       C             X        
 
                    4.37139E-02   7.94510E-03 
 
                95% CONFIDENCE INTERVAL BASED ON MARGINAL T-PDF WITH    
11   DEGREES OF FREEDOM 
                 (MEAN VALUE +/- T*SD, WITH T-VALUE OF  2.20) 
 
                       C             X        
 
                    7.76043E-02    1.0154     
 
                       C             X        
 
                   -9.64538E-02    .98380     
 
                COVARIANCE  MATRIX 
 
                       C             X        
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                    1.91090E-03  -3.38951E-04   1 
 
                                  6.31246E-05   2 
 
                CORRELATION  MATRIX 
 
                       C             X        
 
                     1.0000       -.97593       1 
 
                                   1.0000       2 
 
                **** POSTERIOR DISTRIBUTION - ** INVERTED GAMMA PDF FOR 
STANDARD DEVIATION 
                      ********************** 
 
                DF =     11 
 
                MODE =    .297676E-01 
 
                MEAN =    .334329E-01 
 
                SECOND MOMENT AROUND ZERO =    .118148E-02 
 
                VARIANCE =    .637218E-04     STANDARD DEVIATION =    
.798259E-02 
 
         CNTL>  STORE 1 GMEAN $                                                                  
 
         CNTL>  0 1 $                                                                            
  5/27/**                *PCBRAP*          BAYESIAN REGRESSION ANALYSIS 
PACKAGE          *PCBRAP*                EXA      
 
 16:01:42                LOG-REGRESSION WITH INFO PRIOR  $                                                       
PAGE   4 
 
 
 
          CNTL>  GPRIOR 2 MEAN GMEAN DATA 1 G 0.1 $                                               
 
                PRECISION  MATRIX 
 
                       C             X        
 
                     1.3000        6.9804       1 
 
                                   39.354       2 
 
         CNTL>  IGPRIOR 3 PS2 0 DF 0 $                                                           
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                **** INVERTED GAMMA PRIOR INFORMATION 
 
                DF =      0 
 
                MODE =    .000000     
 
                DF =     0   = NO MEAN AND HIGHER MOMENTS 
 
         CNTL>  BAYES EQUAT 1 GPRIOR 2 IGPRIOR 3 $                                               
 
                SMPL    1  13 
 
                BAYES ANALYSIS                    G INFORMATIVE PRIOR 
 
                DEPENDENT VARIABLE   Y            WITH MEAN     5.35808     
 
                **** LIKELIHOOD FUNCTION - SUMMARY STATISTICS 
                      ******************* 
 
                NUMBER OF OBSERVATIONS =         13 
 
                DEGREES OF FREEDOM =     11 
 
                R-SQUARED, APPROX. MEAN =   .999432         APPROX. VARIANCE 
=   .496754E-07 
 
                SUM OF SQUARED RESIDUALS =    .106333E-01 
 
                STANDARD ERROR OF REGRESSION =    .310912E-01 
 
                **** POSTERIOR DISTRIBUTION - ** MULTIVARIATE T-PDF FOR 
THE REGRESSION COEFFICIENTS 
                      ********************** 
  5/27/**                *PCBRAP*          BAYESIAN REGRESSION ANALYSIS 
PACKAGE          *PCBRAP*                EXA      
 
 16:01:42                LOG-REGRESSION WITH INFO PRIOR  $                                                       
PAGE   5 
 
 
 
                DF =    .000000         PS2 =    .000000     
 
                 MEAN (=MEDIAN,=MODE) 
 
                       C             X        
 
                   -8.56797E-03    1.0269     
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                 STANDARD DEVIATION 
 
                       C             X        
 
                     .66161        .12025     
 
                95% CONFIDENCE INTERVAL BASED ON MARGINAL T-PDF WITH    
13   DEGREES OF FREEDOM 
                 (MEAN VALUE +/- T*SD, WITH T-VALUE OF  2.16) 
 
                       C             X        
 
                     1.3062        1.2659     
 
                       C             X        
 
                    -1.3234        .78795     
 
                COVARIANCE  MATRIX 
 
                       C             X        
 
                     .43773      -7.76433E-02   1 
 
                                  1.44599E-02   2 
 
                CORRELATION  MATRIX 
 
                       C             X        
 
                     1.0000       -.97593       1 
 
                                   1.0000       2 
 
                **** POSTERIOR DISTRIBUTION - ** INVERTED GAMMA PDF FOR 
STANDARD DEVIATION 
                      ********************** 
  5/27/**                *PCBRAP*          BAYESIAN REGRESSION ANALYSIS 
PACKAGE          *PCBRAP*                EXA      
 
 16:01:42                LOG-REGRESSION WITH INFO PRIOR  $                                                       
PAGE   6 
 
 
                DF =     13 
 
                MODE =    .483643     
 
                MEAN =    .533379     
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                SECOND MOMENT AROUND ZERO =    .297704     
 
                VARIANCE =    .132114E-01     STANDARD DEVIATION =    .114941     
 
         CNTL>  PLOTPDF BAYES 1 $                                                                
  5/27/**                *PCBRAP*          BAYESIAN REGRESSION ANALYSIS 
PACKAGE          *PCBRAP*                EXA      
 
 16:01:42                LOG-REGRESSION WITH INFO PRIOR  $                                                       
PAGE   7 
 
  1.00    +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ 
   .98    |                                                                                        ********                        
   .96    |                                                                                    ****                                
   .94    |                                                                                 ***                                    
   .92    |                                                                               **                                       
   .90    |                                                                             **                                         
   .88    |                                                                            *                                           
   .86    |                                                                          **                                            
   .84    |                                                                         *                                              
   .82    |                                                                        *                                               
   .80    |                                                                       *                                                
   .78    |                                                                      *                                                 
   .76    |                                                                     *                                                  
   .74    |                                                                    *                                                   
   .72    |                                                                   *                                                    
   .70    |                                                                                                                        
   .68    |                                                                  *                                                     
   .66    |                                                                 *                                                      
   .64    |                                                                *                                                       
   .62    |                                                               *                                                        
   .60    |                                                                                                                        
   .58    |                                                              *                                                         
   .56    |                                                             *                                                          
   .54    |                                                                                                                        
   .52    |                                                            *                                                           
   .50    |                                                           *                                                            
   .48    |                                                          *                                                             
   .46    |                                                                                                                        
   .44    |                                                         *                                                              
   .42    |                                                        *                                                               
   .40    |                                                                                                                        
   .38    |                                                       *                                                                
   .36    |                                                      *                                                                 
   .34    |                                                     *                                                                  
   .32    |                                                    *                                                                   
   .30    |                                                                                                                        
   .28    |                                                   *                                                                    
   .26    |                                                  *                                                                     
   .24    |                                                 *                                                                      
   .22    |                                                *                                                                       
   .20    |                                               *                                                                        
   .18    |                                              *                                                                         
   .16    |                                             *                                                                          
   .14    |                                           **                                                                           
   .12    |                                          *                                                                             
   .10    |                                        **                                                                              
   .08    |                                      **                                                                                
   .06    |                                   ***                                                                                  
   .04    |                               ****                                                                                     
   .02    |                       ********                                                                                         
   .00    +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ 
     -2.6550        -1.9934        -1.3318        -.67018        -.85680E-02     .65304         1.3147         1.9763      2.6379     



 180

 
               CUMULATIVE DISTRIBUTION FUNCTION OF   1TH ELEMENT OF 
POSTERIOR DISTRIBUTION CALCULATED BY   BAYES    COMMAND. 
  5/27/**                *PCBRAP*          BAYESIAN REGRESSION ANALYSIS 
PACKAGE          *PCBRAP*                EXA      
 
 16:01:42                LOG-REGRESSION WITH INFO PRIOR  $                                                       
PAGE   8 
 
 
   .64    +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ 
   .63    |                                                        **   **                                                         
   .62    |                                                       *       *                                                        
   .60    |                                                      *         *                                                       
   .59    |                                                                                                                        
   .58    |                                                     *           *                                                      
   .57    |                                                    *             *                                                     
   .55    |                                                                                                                        
   .54    |                                                   *               *                                                    
   .53    |                                                                                                                        
   .51    |                                                  *                 *                                                   
   .50    |                                                                                                                        
   .49    |                                                 *                   *                                                  
   .48    |                                                                                                                        
   .46    |                                                *                     *                                                 
   .45    |                                                                                                                        
   .44    |                                               *                       *                                                
   .42    |                                                                                                                        
   .41    |                                              *                         *                                               
   .40    |                                                                                                                        
   .39    |                                                                                                                        
   .37    |                                             *                           *                                              
   .36    |                                                                                                                        
   .35    |                                            *                             *                                             
   .33    |                                                                                                                        
   .32    |                                           *                               *                                            
   .31    |                                                                                                                        
   .30    |                                          *                                 *                                           
   .28    |                                                                                                                        
   .27    |                                         *                                   *                                          
   .26    |                                                                                                                        
   .24    |                                        *                                     *                                         
   .23    |                                       *                                       *                                        
   .22    |                                                                                                                        
   .21    |                                      *                                         *                                       
   .19    |                                                                                                                        
   .18    |                                     *                                           *                                      
   .17    |                                    *                                             *                                     
   .15    |                                   *                                               *                                    
   .14    |                                                                                                                        
   .13    |                                  *                                                 *                                   
   .12    |                                 *                                                   *                                  
   .10    |                                *                                                     *                                 
   .090  |                               *                                                       *                                
   .077  |                             **                                                         **                              
   .064  |                            *                                                             *                             
   .051  |                          **                                                               **                           
   .039  |                       ***                                                                   ***                        
   .026  |                   ****                                                                         ****                    
   .013  |           ********                                                                                 ********            
   .0     +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ 
     -2.6550        -1.9934        -1.3318        -.67018        -.85680E-02     .65304         1.3147         1.9763      2.6379     
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                 PROBABILITY DENSITY FUNCTION OF   1TH ELEMENT OF 
POSTERIOR DISTRIBUTION CALCULATED BY   BAYES   COMMAND. 
 
  5/27/**                *PCBRAP*          BAYESIAN REGRESSION ANALYSIS 
PACKAGE          *PCBRAP*                EXA      
 
 16:01:42                LOG-REGRESSION WITH INFO PRIOR  $ 
5/27/**                *PCBRAP*          BAYESIAN REGRESSION ANALYSIS 
PACKAGE          *PCBRAP*                EXA      
 
 16:02:06                                                                                                        PAGE   2 
 
 
                                                    EXECUTION 
 
                
*********************************************************************
*********** 
 
 
         CNTL>  TITLE $                                                                          
 
         CNTL>  SMPL 1 13 $                                                                      
 
         CNTL>  LOAD $                                                                           
 
         DATA>  SMPL 1 13 $                                                                      
 
         DATA>  FORMAT $                                                                         
 
         FRMT>  (2E8.6)                                                                          
 
         DATA>  LOAD X Y  $                                                                      
 
         DATA>  $                                                                                
 
         DATA>  END $                                                                            
 
         CNTL>  EQUAT 1 Y C X $                                                                  
 
         CNTL>  BAYES EQUAT 1 $                                                                  
 
                SMPL    1  13 
 
                BAYES ANALYSIS                    DIFFUSE PRIOR 
 
                DEPENDENT VARIABLE   Y            WITH MEAN     4.96569     
 
                **** LIKELIHOOD FUNCTION - SUMMARY STATISTICS 
                      ******************* 



 182

 
                NUMBER OF OBSERVATIONS =         13 
 
                DEGREES OF FREEDOM =     11 
 
                R-SQUARED, APPROX. MEAN =   .711471         APPROX. VARIANCE 
=   .117413E-01 
 
                SUM OF SQUARED RESIDUALS =    5.70116     
 
                STANDARD ERROR OF REGRESSION =    .719921     
 
                **** POSTERIOR DISTRIBUTION - ** MULTIVARIATE T-PDF FOR 
THE REGRESSION COEFFICIENTS 
                      ********************** 
 
                 MEAN (=MEDIAN,=MODE) 
 
                       C             X        
 
                     .31208        .86667     
  5/27/**                *PCBRAP*          BAYESIAN REGRESSION ANALYSIS 
PACKAGE          *PCBRAP*                EXA      
 
 16:02:06                LOG-REGRESSION WITH INFO PRIOR  $                                                       
PAGE   3 
 
                 STANDARD DEVIATION 
 
                       C             X        
 
                     1.0122        .18397     
 
                95% CONFIDENCE INTERVAL BASED ON MARGINAL T-PDF WITH    
11   DEGREES OF FREEDOM 
                 (MEAN VALUE +/- T*SD, WITH T-VALUE OF  2.20) 
 
                       C             X        
 
                     2.3272        1.2329     
 
                       C             X        
 
                    -1.7031        .50040     
 
                COVARIANCE  MATRIX 
 
                       C             X        
 
                     1.0246       -.18173       1 
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                                  3.38449E-02   2 
 
                CORRELATION  MATRIX 
 
                       C             X        
 
                     1.0000       -.97593       1 
 
                                   1.0000       2 
 
                **** POSTERIOR DISTRIBUTION - ** INVERTED GAMMA PDF FOR 
STANDARD DEVIATION 
                      ********************** 
 
                DF =     11 
 
                MODE =    .689272     
 
                MEAN =    .774143     
 
                SECOND MOMENT AROUND ZERO =    .633462     
 
                VARIANCE =    .341651E-01     STANDARD DEVIATION =    .184838     
 
         CNTL>  STORE 1 GMEAN $                                                                  
 
         CNTL>  0 1 $                                                                            
  5/27/**                *PCBRAP*          BAYESIAN REGRESSION ANALYSIS 
PACKAGE          *PCBRAP*                EXA      
 
 16:02:06                LOG-REGRESSION WITH INFO PRIOR  $                                                       
PAGE   4 
 
 
 
         CNTL>  GPRIOR 2 MEAN GMEAN DATA 1 G 0.1 $                                               
 
                PRECISION  MATRIX 
 
                       C             X        
 
                     1.3000        6.9804       1 
 
                                   39.354       2 
 
         CNTL>  IGPRIOR 3 PS2 0 DF 0 $                                                           
 
                **** INVERTED GAMMA PRIOR INFORMATION 
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                DF =      0 
 
                MODE =    .000000     
 
                DF =     0   = NO MEAN AND HIGHER MOMENTS 
 
         CNTL>  BAYES EQUAT 1 GPRIOR 2 IGPRIOR 3 $                                               
 
                SMPL    1  13 
 
                BAYES ANALYSIS                    G INFORMATIVE PRIOR 
 
                DEPENDENT VARIABLE   Y            WITH MEAN     4.96569     
 
                **** LIKELIHOOD FUNCTION - SUMMARY STATISTICS 
                      ******************* 
 
                NUMBER OF OBSERVATIONS =         13 
 
                DEGREES OF FREEDOM =     11 
 
                R-SQUARED, APPROX. MEAN =   .711471         APPROX. VARIANCE 
=   .117413E-01 
 
                SUM OF SQUARED RESIDUALS =    5.70116     
 
                STANDARD ERROR OF REGRESSION =    .719921     
 
                **** POSTERIOR DISTRIBUTION - ** MULTIVARIATE T-PDF FOR 
THE REGRESSION COEFFICIENTS 
                      ********************** 
  5/27/**                *PCBRAP*          BAYESIAN REGRESSION ANALYSIS 
PACKAGE          *PCBRAP*                EXA      
 
 16:02:06                LOG-REGRESSION WITH INFO PRIOR  $                                                       
PAGE   5 
 
                DF =    .000000         PS2 =    .000000     
 
                 MEAN (=MEDIAN,=MODE) 
 
                       C             X        
 
                     .28371        .90606     
 
                 STANDARD DEVIATION 
 
                       C             X        
 
                     1.2025        .21856     
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                95% CONFIDENCE INTERVAL BASED ON MARGINAL T-PDF WITH    
13   DEGREES OF FREEDOM 
                 (MEAN VALUE +/- T*SD, WITH T-VALUE OF  2.16) 
 
                       C             X        
 
                     2.6734        1.3404     
 
                       C             X        
 
                    -2.1060        .47173     
 
                COVARIANCE  MATRIX 
 
                       C             X        
 
                     1.4460       -.25649       1 
 
                                  4.77671E-02   2 
 
                CORRELATION  MATRIX 
 
                       C             X        
 
                     1.0000       -.97593       1 
 
                                   1.0000       2 
 
                **** POSTERIOR DISTRIBUTION - ** INVERTED GAMMA PDF FOR 
STANDARD DEVIATION 
                      ********************** 
  5/27/**                *PCBRAP*          BAYESIAN REGRESSION ANALYSIS 
PACKAGE          *PCBRAP*                EXA      
 
 16:02:06                LOG-REGRESSION WITH INFO PRIOR  $                                                       
PAGE   6 
 
 
 
                DF =     13 
 
                MODE =    .879037     
 
                MEAN =    .969433     
 
                SECOND MOMENT AROUND ZERO =    .983443     
 
                VARIANCE =    .436430E-01     STANDARD DEVIATION =    .208909     
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         CNTL>  PLOTPDF BAYES 1 $                                                                
  5/27/**                *PCBRAP*          BAYESIAN REGRESSION ANALYSIS 
PACKAGE          *PCBRAP*                EXA      
 
 16:02:06                LOG-REGRESSION WITH INFO PRIOR  $                                                       
PAGE   7 
 
  1.00    +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ 
   .98    |                                                                                        ********                        
   .96    |                                                                                    ****                                
   .94    |                                                                                 ***                                    
   .92    |                                                                               **                                       
   .90    |                                                                             **                                         
   .88    |                                                                            *                                           
   .86    |                                                                          **                                            
   .84    |                                                                         *                                              
   .82    |                                                                        *                                               
   .80    |                                                                       *                                                
   .78    |                                                                      *                                                 
   .76    |                                                                     *                                                  
   .74    |                                                                    *                                                   
   .72    |                                                                   *                                                    
   .70    |                                                                                                                        
   .68    |                                                                  *                                                     
   .66    |                                                                 *                                                      
   .64    |                                                                *                                                       
   .62    |                                                               *                                                        
   .60    |                                                                                                                        
   .58    |                                                              *                                                         
   .56    |                                                             *                                                          
   .54    |                                                                                                                        
   .52    |                                                            *                                                           
   .50    |                                                           *                                                            
   .48    |                                                          *                                                             
   .46    |                                                                                                                        
   .44    |                                                         *                                                              
   .42    |                                                        *                                                               
   .40    |                                                                                                                        
   .38    |                                                       *                                                                
   .36    |                                                      *                                                                 
   .34    |                                                     *                                                                  
   .32    |                                                    *                                                                   
   .30    |                                                                                                                        
   .28    |                                                   *                                                                    
   .26    |                                                  *                                                                     
   .24    |                                                 *                                                                      
   .22    |                                                *                                                                       
   .20    |                                               *                                                                        
   .18    |                                              *                                                                         
   .16    |                                             *                                                                          
   .14    |                                           **                                                                           
   .12    |                                          *                                                                             
   .10    |                                        **                                                                              
   .08    |                                      **                                                                               
   .06    |                                   ***                                                                                  
   .04    |                               ****                                                                                     
   .02    |                       ********                                                                                         
   .00    +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ 
     -4.5263        -3.3238        -2.1213        -.91879         .28371         1.4862         2.6887         3.8912      5.0937     
 
               CUMULATIVE DISTRIBUTION FUNCTION OF   1TH ELEMENT OF 
POSTERIOR DISTRIBUTION CALCULATED BY   BAYES    COMMAND. 
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  5/27/**                *PCBRAP*          BAYESIAN REGRESSION ANALYSIS 
PACKAGE          *PCBRAP*                EXA      
 16:02:06                LOG-REGRESSION WITH INFO PRIOR  $                                                       
PAGE   8 
 
   .35    +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ 
   .35    |                                                        **   **                                                         
   .34    |                                                       *       *                                                        
   .33    |                                                      *         *                                                       
   .33    |                                                                                                                        
   .32    |                                                     *           *                                                      
   .31    |                                                    *             *                                                     
   .30    |                                                                                                                        
   .30    |                                                   *               *                                                    
   .29    |                                                                                                                        
   .28    |                                                  *                 *                                                   
   .28    |                                                                                                                        
   .27    |                                                 *                   *                                                  
   .26    |                                                                                                                        
   .25    |                                                *                     *                                                 
   .25    |                                                                                                                        
   .24    |                                               *                       *                                                
   .23    |                                                                                                                        
   .23    |                                              *                         *                                               
   .22    |                                                                                                                        
   .21    |                                                                                                                        
   .21    |                                             *                           *                                              
   .20    |                                                                                                                        
   .19    |                                            *                             *                                             
   .18    |                                                                                                                        
   .18    |                                           *                               *                                            
   .17    |                                                                                                                        
   .16    |                                          *                                 *                                           
   .16    |                                                                                                                        
   .15    |                                         *                                   *                                          
   .14    |                                                                                                                        
   .13    |                                        *                                     *                                         
   .13    |                                       *                                       *                                       
   .12    |                                                                                                                        
   .11    |                                      *                                         *                                       
   .11    |                                                                                                                        
   .099  |                                     *                                           *                                      
   .092  |                                    *                                             *                                    
   .085  |                                   *                                               *                                    
   .078  |                                                                                                                        
   .071  |                                  *                                                 *                                   
   .064  |                                 *                                                   *                                  
   .057  |                                *                                                     *                                 
   .049  |                               *                                                       *                                
   .042  |                             **                                                         **                              
   .035  |                            *                                                             *                             
   .028  |                          **                                                               **                           
   .021  |                       ***                                                                   ***                        
   .014  |                   ****                                                                         ****                    
   .0071|           ********                                                                                 ********            
   .0     +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ 
     -4.5263        -3.3238        -2.1213        -.91879         .28371         1.4862         2.6887         3.8912      5.0937     
 
                 PROBABILITY DENSITY FUNCTION OF   1TH ELEMENT OF 
POSTERIOR DISTRIBUTION CALCULATED BY   BAYES   COMMAND. 
  5/27/**                *PCBRAP*          BAYESIAN REGRESSION ANALYSIS 
PACKAGE          *PCBRAP*                EXA      
 16:02:06                LOG-REGRESSION WITH INFO PRIOR  $    
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	Η τοποθέτηση Ελληνικών κεφαλαίων σε υπεράκτιες δραστηριότητες
	    Οι έννοιες «υπεράκτιες δραστηριότητες» και «υπεράκτια εταιρεία» δεν έχουν την ακριβή σημασία της αποφυγής φορολογίας ή γενικά των επιχειρήσεων, όπως και ο υπεράκτιος κόσμος συχνά δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά την τοποθεσία που δραστηριοποιείται ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
	    Στην ουσία υφίστανται οι παρακάτω τύποι υπεράκτιων εταιρειών με τους οποίους μπορεί να δομήσει κάποιος μια διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα ή για φορολογικό σχεδιασμό.
	 Υπεράκτιες εταιρίες με μηδενικό ή πολύ χαμηλό φορολογικό συντελεστή οι οποίες υφίστανται σε δικαιοδοσίες που περιγράφονται ως «φορολογικοί παράδεισοι». Τέτοιες δικαιοδοσίες είναι τα British Virgin Islands το Belize ή οι Seychelles.
	 Εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε δικαιοδοσίες που προσφέρουν και τους δύο τύπους των εταιριών, δηλαδή και υπεράκτιες και χερσαίες οι οποίες μπορούν να καρπούνται και οφέλη από το ευνοϊκό καθεστώς φορολογίας των ημεδαπών εταιριών αλλά και από ειδικά καθεστώτα για τις υπεράκτιες εταιρίες. Για παράδειγμα μια εταιρία μπορεί να δραστηριοποιείται ως υπεράκτια στον Mauritius και να μην καταβάλει φόρο λόγω «φορολογικού παραδείσου» και ταυτόχρονα να είναι μόνιμος κάτοικος των British Virgin Islands όπου και πάλι δεν θα φορολογείται λόγω ύπαρξης σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας. Το Hong Kong αν και δεν είναι ένας κλασικός «φορολογικός παράδεισος», εντούτοις έχει ένα ελκυστικό φορολογικό καθεστώς όπου επιχειρήσεις που ιδρύονται, οργανώνονται και διευθύνονται από το Hong Kong και χρησιμοποιούνται για τη πραγματοποίηση υπεράκτιων δραστηριοτήτων και διεθνών επιχειρήσεων, δεν καταβάλουν φόρο για κέρδη τα οποία προέρχονται από δραστηριότητες εκτός του Hong Kong. Αυτός ο τύπος της φορολογικής διευθέτησης είναι γνωστός ως «εδαφική φορολογία» (territorial taxation).     
	 Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και οι συνεργασίες περιορισμένης ευθύνης
	      Οι τύποι αυτοί των εταιριών χρησιμοποιούνται για υπεράκτιες επιχειρήσεις, διεθνείς επιχειρήσεις και φορολογικό σχεδιασμό επειδή έχουν το πλεονέκτημα της περιορισμένης ευθύνης αλλά και τα χαρακτηριστικά της συνεργασίας για φορολογικούς σκοπούς. Αυτό σημαίνει ότι τα κέρδη διανέμονται στα μέλη και φορολογούνται σε αυτά. 
	    Σε κάποιες περιπτώσεις όπου όλα τα μέλη των προαναφερομένων εταιρικών μορφών δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι στις χώρες όπου έχουν έδρα αυτές και καμιά επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πραγματοποιείται εντός της χώρας, τότε ούτε οι επιχειρήσεις ούτε οι εταίροι θα είναι υποκείμενα φόρου στη χώρα εγκατάστασης.  Τέτοιες μορφές επιχειρήσεων είναι οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Limited Liability Companies – LLC) των Ηνωμένων Πολιτειών και του Isle of man και οι εταιρίες περιορισμένης συνεργασίας (Limited Liability Partnerships – LLP) του Ηνωμένου Βασιλείου.
	 Εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε πολλές χερσαίες δικαιοδοσίες, οι οποίες προσφέρουν ειδικά φορολογικά καθεστώτα για συγκεκριμένους εθνικούς λόγους. 
	    Ο κόσμος των υπεράκτιων επιχειρήσεων είναι πολύ περίπλοκος και δεν κινείται στην περιοχή του άσπρου – μαύρου, αλλά σε ενδιάμεσες περιοχές. Οι υπεράκτιες επιχειρήσεις δεν δραστηριοποιούνται μόνο σε «φορολογικούς παραδείσους», αλλά και σε χερσαίες δικαιοδοσίες με υψηλή φορολογία που προσφέρουν για εθνικούς λόγους σε εταιρείες και άτομα, ανταγωνιστικά φορολογικά προνόμια και άλλες ευκαιρίες. Αυτοί οι προνομιακοί φορολογικοί κανονισμοί χρησιμοποιούνται σε μια μεγάλη ποικιλία για φορολογικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων, έτσι όπως:
	 Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας σχετιζόμενες με μερίσματα, τόκους και πληρωμές δικαιωμάτων
	 Εγκαθίδρυση εταιριών holding και εταιριών χρηματοδότησης
	 Εξειδικευμένες εργασίες όπως leasing
	 Διαχείριση προσωπικής και οικογενειακής περιουσίας και φορολογικός σχεδιασμός
	    Στην πραγματικότητα, σχεδόν όλες οι χώρες προσφέρουν φορολογικές διευκολύνσεις και προνόμια, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, έτσι ώστε να ενθαρρύνουν τις εισαγόμενες επενδύσεις.
	    Οι σύμβουλοι διεθνούς φορολογίας αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην βελτίωση της φορολογικής αποτελεσματικότητας με τη χρήση ειδικών χαμηλών φορολογικών συντελεστών από χώρες υψηλής φορολογίας οι οποίες προσπαθούν να ενθαρρύνουν τις διεθνείς επενδύσεις.
	    Σε κάθε περίπτωση, επιτυχείς εφαρμογές τέτοιων δομών, εξαρτώνται από μία ευρεία ποικιλία ζητημάτων που έχουν σχέση με αποφυγή διπλής φορολογίας, έλεγχο και διοίκηση ξένων επιχειρήσεων, τριγωνική τιμολόγηση (transfer pricing), χαμηλή κεφαλαιοποίηση, φορολόγηση κερδών και άλλους φορολογικούς κανονισμούς. 

