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ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 
 

 
Θεωρώ απαραίτητο  πριν ξεκινήσω το πόνηµα για τις 

υπεράκτιες εταιρίες να κάνω µια µικρή  αναδροµή για την ιστορία του 
χρήµατος ,το πώς και από πού δηµιουργήθηκε και πως εξελίχθηκε 
δια µέσου των χιλιετηρίδων. 

Σε όλη την διάρκεια της  ανθρώπινης ιστορίας ,από την εποχή που το 
χρήµα εισέβαλε στην ζωή µας µετά την ανταλλακτική οικονοµία ως 
ανταλλακτήριο µέσο για αγορά και πώληση προϊόντων άρχισε να 
συσσωρεύεται πλούτος  σε άτοµα και οµάδες ατόµων τα οποία φυσικά 
προσπάθησαν να το διαφυλάξουν και προπάντων να το πολλαπλασιάσουν 
.Τότε δηµιουργήθηκαν οι πρώτες υποτυπώδεις τράπεζες και το τραπεζικό 
(καπιταλιστικό σύστηµα ) στην αρχική του µορφή το οποίο εξελισσόµενο  δια 
µέσου των αιώνων κατέληξε στην σηµερινή του µορφή (ηλεκτρονική) µε 
αποτέλεσµα την καταδυνάστευση  λαών και κρατών ,δηµιουργία 
σταυροφοριών ,πολέµων, αποικιοκρατίας αλλά και συγχρόνως  µεγάλων 
ανακαλύψεων. 

Σαν πρώτοι τραπεζίτες της σύγχρονης ιστορίας φηµολογείται ότι 
υπήρξαν οι ιππότες του Ναού (Ναϊτες) οι οποίοι για να εξασφαλίσουν την 
µεταφορά χρηµάτων σε διαφορετικά  γεωγραφικά πλάτη ευρισκόµενα σε 
µεγάλες αποστάσεις(Παλαιστίνη , Ευρώπη)εφεύραν  διάφορους τρόπους 
ασφαλούς διακίνησης του χρήµατος .Χωρίς να φανεί υπερβολικό 
δηµιούργησαν την σηµερινή WESTERN UNION όπου καταθέτεις το χρήµα και 
αυτοµάτως ο πληρεξούσιος σου το παραλαµβάνει άµεσα σε οποιοδήποτε 
άλλο µέρος του πλανήτη. 

Παίρνοντας λοιπόν τα θετικά στοιχεία της κυκλοφορίας του χρήµατος 
µπορούµε να πούµε ότι δηµιούργησε και δηµιουργεί πολιτισµό επενδύοντας 
στην έρευνα πάσης φύσεως καθώς και σε πολέµους οι οποίοι παρόλο το 
οξύµωρο του θέµατος δηµιουργούν πολιτισµό. Αναπτύσσεται  επιστήµη και 
τεχνολογία ,σύγκρουση και αφοµοίωση  πολιτισµών πάντα προς το καλύτερο. 

Είναι τέτοια η δύναµη του που χωρίς αυτό τίποτα δεν είναι δυνατόν να 
κινηθεί. Το πρόβληµα λοιπόν δεν είναι αυτό καθ’ αυτό το χρήµα ,αλλά ο 
τρόπος διαχείρισης  του και φυσικά οι διαχειριστές. 

Φτάνουµε  λοιπόν στο σήµερα, όπου οι τράπεζες και οι διαχειριστές 
τους έχουν φτάσει στο ζενίθ της δύναµης τους πανίσχυροι και από θέση 
ισχύος φτιάχνουν νόµους κατά το δοκούν, ελέγχουν κυβερνήσεις και γενικώς 
καταδυναστεύουν  τα κράτη µέσω ελεγχοµένων από αυτούς οργανισµών 
παγκοσµίου εµβέλειας (∆ΝΤ) ,(ΟΗΕ),(Παγκόσµια Τράπεζα) κτλ, ελέγχουν την 
παγκόσµια παραγωγή διαχείριση ,διακίνηση και διάθεση των προϊόντων         
( πετρέλαιο ,χρυσός , φυσικό αέριο, µεταλλεύµατα ,κτλ) χωρίς να λαµβάνουν 
υπόψη τους  εθνικές πολιτικές ,σύνορα και ιστορία λαών. 

Η απληστία τους είναι άνευ ορίων . Μέσω των κυβερνήσεων που 
ελέγχουν υπερφορολογούν τους λαούς οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν 
κάτω από αντίξοες  συνθήκες ,γινόµενοι  δουλοπάροικοι  στην ίδια τους την 
πατρίδα. 

Το χειρότερο όµως όλων είναι το γεγονός ότι δεν παράγουν χρήµα 
από την εργασία αλλά από την αφύσικη και ανήθικη χρηµατιστηριακή 
πρακτική, όπου το χρήµα παράγει χρήµα. 
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Όλοι οι αρχαίοι πολιτισµοί από τους Εβραίους και τους Ρωµαίους 
µέχρι τον Αριστοτέλη και το Θωµά τον  Ακινάτη(πλην των Βαβυλώνιων) είναι 
αντίθετοι µε αυτήν την µέθοδο. Το χρήµα είναι συνδεδεµένο άµεσα  από 
θρησκευτικής άποψης µε την πτώση από τον παράδεισο, τον σατανά και τον 
αντίχριστο. Εδώ δεν πρόκειται για τρόπο του λέγειν αλλά για ακριβολογεία. 
Χρήµα = σατανάς = αντίχριστος. Ανυπαρξία χρήµατος =παράδεισος= ειρήνη= 
Χρηστός.1 

Οι συνθήκες  λοιπόν που διαµορφώθηκαν µε το πέρασµα των αιώνων 
που αφορούσαν την διαχείριση την διαφύλαξη και την διακίνηση του χρήµατος 
σε παγκόσµιο επίπεδο δηµιούργησαν την ανάγκη να ιδρυθούν οι υπεράκτιες 
εταιρίες offshore   για την προστασία των εχόντων και κατεχόντων Υπεράκτια 
εταιρία (Off Shore) είναι το νοµικό εύρηµα παγκόσµιας εφαρµογής, που 
παρέχει τη νοµότυπη ευχέρεια στον ιδιοκτήτη της, να κρύβει πίσω της 
περιουσία οποιασδήποτε προέλευσης και είδους. 
            Η πρώτη πρώιµη φάση  δηµιουργίας  εξωχώριων  εταιριών 
εντοπίζεται στα τέλη του 19ου αιώνα στην αµερικανική ήπειρο και 
συγκεκριµένα στις  Αµερικανικές πολιτείες του New Jersey και του Delaware. 
Η επιτυχηµένη πορεία του New Jersey αποτέλεσε και το κανονιστικό πρότυπο 
που ακολούθησε λίγο καιρό αργότερα η πολιτεία του Delaware. Στην συνέχεια  
από το 1920 και µετά ξεκινά το δεύτερο στάδιο  εξέλιξης των υπεράκτιων 
εταιριών. Το Αµερικανικό µοντέλο περνάει πλέον σε ευρωπαϊκό έδαφος 
ειδικότερα δε στα Ελβετικά καντόνια µε πρωτοπόρο εκείνο του Zug,γειτονικό 
καντόνι µε εκείνο της Ζυρίχης. Στην περίοδο αυτή γίνεται άνθηση  των 
ιδρυµάτων  ΄Foundation,Anstalt  και των εταιριών  καταπιστευµατικής 
διαχείρισης  κεφαλαίων στο τρίγωνο Ελβετία ,Λιχτενστάιν ,Λουξεµβούργο. 

Το τρίτο και καθοριστικότερο  στάδιο  άνθησης των εξωχώριων 
εταιριών κατά τις τελευταίες  δεκαετίες µέχρι και σήµερα  συνδέεται µε την  
δηµιουργία  Ευρωαγοράς στο City του Λονδίνο προς τα τέλη της δεκαετίας 
του 1950.Η εν λόγω αγορά προέκυψε ουσιαστικά µέσα από µια άτυπη 
συµφωνία της τράπεζας της Αγγλίας µε τις  εµπορικές τράπεζες του City ,ότι 
κάθε συναλλαγή µέσω Λονδίνου µεταξύ µη µόνιµων κατοίκων σε ξένο 
νόµισµα δεν θα υπόκειται στο βρετανικό κανονιστικό πλαίσιο. 

Σήµερα απαριθµούνται παγκοσµίως περίπου 70  offshore 
δικαιοδοσίες οι οποίες προσπαθούν να  αποκοµίσουν και αυτές κάποιο 
κέρδος  από τα τρισεκατοµµύρια που διακινούν. 

Γεωγραφικά  θα µπορούσαµε  να τις  χωρίσουµε  σε πέντε  
κατηγορίες α) στις offshore  δικαιοδοσίες της Κεντρικής Αµερικής  και 
Καραϊβικής β) της Ασίας  και της Ωκεανίας γ) της Ανατολής δ)της Αφρικής και 
ε) της Ευρώπης. 

Οι πρώτες εξωχώριες  εταιρίες  αναπτύχθηκαν  στα τέλη της  
δεκαετίας   του 60 σε χώρες  µε ελαστικό  κανονιστικό και φορολογικό  
καθεστώς όπου υπήρχε   η απουσία  συναλλαγµατικών  ελέγχων καθώς και η 
µη φορολόγηση  των τόκων  των καταθέσεων µη µόνιµων κατοίκων µε 
σηµαντικό πλεονέκτηµα  την τήρηση  του φορολογικού και τραπεζικού 
απορρήτου, εξ ου και ο όρος ‘φορολογικός παράδεισος’. Σαν  

φορολογικούς  παραδείσους µπορούµε να χαρακτηρίσουµε χώρες οι 
όποιες µέσα από την φορολογική τους πολιτική ευνοούν την εγκατάσταση 
offshore  εταιριών .Τα πλεονεκτήµατα από την εγκατάσταση αυτή  ευνοούν  

                                                           
1
 Περιοδικό τρίτο μάτι τεύχος 217 έτος 2014 
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αµφοτέρους( χώρες- εταιρίες).Συγχρόνως όµως παρουσιάζεται το µεγάλο 
ζήτηµα φοροδιαφυγής  για τις χώρες οπού πραγµατικά εδρεύει η εταιρία 
καθώς επίσης  προσελκύουν χρήµα που προέρχεται από αθέµιτες 
δραστηριότητες (ναρκωτικά-όπλα κτλ) 

Κατά κανόνα, οι ξένες τράπεζες που εγκαθίστανται σε αυτά  τα µέρη 
δεν συµµετέχουν σε τοπικές συναλλαγές αλλά µόνο σε διεθνείς 
δραστηριότητες και πράξεις όπως αποδοχή και διαχείριση καταθέσεων και 
παροχή δανείων σε µη µόνιµους κατοίκους. Oι καταθέτες απολαύουν 
υψηλότερου επιτοκίου και οι δανειολήπτες επιβαρύνονται µε χαµηλότερο 
επιτόκιο λόγω του µικρότερου λειτουργικού κόστους που οφείλεται στη 
µηδενική ή οριακή φορολόγηση των κερδών και µερισµάτων.  

Σε σχέση µε τα παραπάνω πρέπει να σηµειωθεί πως και η Ελλάδα  
µε το α.ν 89/1967 <<περί εγκαταστάσεως >> εν Ελλάδι  αλλοδαπών  
εµποροβιοµηχανικών εταιριών2 όπως αυτό ισχύει σήµερα, διαθέτει  θεσµικό 
πλαίσιο  για την σύσταση και λειτουργία υπεράκτιων εταιριών , το οποίο δεν 
έχει αποδώσει ακόµα  τα αναµενόµενα αποτελέσµατα ,καθώς θέτει µια σειρά 
από περιοριστικές  προϋποθέσεις για  την εφαρµογή του όπως την 
απασχόληση στην Ελλάδα  τουλάχιστον  τεσσάρων ατόµων προσωπικού και 
την διενέργεια δαπανών λειτουργίας  στην χώρα µας αξίας 100.000 ευρώ  το 
ελάχιστο. Όσο αφορά την Ελλάδα και τις Ελληνικές συνθήκες περί offshore  
εταιριών το µόνο κεφάλαιο το οποίο ευνοήθηκε  είναι το ναυτιλιακό. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
2
 ΦΕΚ/Α/132/1.8.1967. Αναλυτικά επί αυτού Δούβλης ΕΤΑΧΔ 1996.16 επ 

ΠΗΓΕΣ: NOMIKO BHMA  ΤΟΜΟΣ 61 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΜΑΙΟΣ 2013 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Οι εξωχώριες εταιρίες ανθούν σε παγκόσµιο επίπεδο και αυξάνονται 
µε ραγδαίο ρυθµό στην χώρα µας αλλά  και σε πολλές άλλες χώρες εντός και 
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η εξωχώρια εταιρία ιδρύεται εκτός συνόρων, επιλέγεται ως έδρα της 
µια χώρα µε ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, αλλά δραστηριοποιείται και 
χρηµατοδοτείται από πηγές εκτός της χώρας ίδρυσης. Εποµένως, σε άλλο 
κράτος βρίσκεται η καταστατική έδρα της και σε άλλο η πραγµατική. Οι χώρες 
µεταξύ τους υπογράφουν συµβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας, 
έτσι ώστε τα κέρδη και οι επενδύσεις να µην φορολογούνται σε περισσότερες 
χώρες.  

Στην µελέτη αυτή  γίνεται µια προσπάθεια ολοκληρωµένης  
παρουσίασης των υπεράκτιων εταιριών µε την εξής διάρθρωση: 

Αρχικά  γίνεται µια ιστορική αναδροµή  για το χρήµα και την εξέλιξη 
του  στο πέρασµα των αιώνων καθώς και πως άρχισαν να   ιδρύονται οι 
πρώτες off shore  εταιρίες και για ποιο λόγο. 

Στην συνέχεια ακολουθεί ένα κεφάλαιο  που περιγράφει τον όρο της 
υπεράκτιας εταιρίας πως ιδρύεται ποια πλεονεκτήµατα και ποια 
µειονεκτήµατα παρουσιάζει. 

Στο  δεύτερο κεφάλαιο θα δούµε  µε ποια κριτήρια επιλέγονται τα 
υπεράκτια σχήµατα και τον τρόπο φορολόγησης τους .Η ενότητα 
ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση του ιδιόµορφου τρόπου φορολόγησης και  
του  θεσµικού πλαισίου, µέσα στο οποίο αυτές λειτουργούν στην Ελλάδα.  

 Στο τελευταίο κεφάλαιο  παρουσιάζεται το ξέπλυµα του βρώµικου 
χρήµατος και ο καθοριστικός ρόλος που παίζουν οι υπερπόντιες εταιρίες .Θα 
γίνει αναφορά σε κάποια  παραδείγµατα –σκάνδαλα, όπως αυτό της τράπεζας 
RIGGS   και της εταιρίας Enron  οι οποίες κάνοντας χρήση των  offshore  
εταιριών τους και των φορολογικών παραδείσων κατάφεραν να 
εξυπηρετήσουν τα συµφέροντα τους.   Η εργασία καταλήγει µε µία σύνοψη 
των παραπάνω εξάγοντας µερικά συµπεράσµατα για την µεγάλη ιδέα της 
υπεράκτιας εταιρίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 
 
 

1.1Εννοιολογικός  προσδιορισµός και κριτήρια ίδρυσης 
 

Ο όρος «off-shore company» χρησιµοποιείται σε διεθνές επίπεδο και 

έτσι είναι επίσηµα γνωστός ,ενώ στην Ελλάδα αποδίδεται µε τον όρο 

«υπεράκτια εταιρία» Άλλοι ισοδύναµοι εννοιολογικοί  όροι που µπορούµε να 

τις  συναντήσουµε είναι οι ‘’εξωχώριες και οι υπερπόντιες εταιρίες’’. Οι 

υπεράκτιες εταιρίες είναι Αγγλοσαξονικής προέλευσης και κυρίως Βρετανικής  

επινοήσεως, για το λόγο αυτό πολλές τέτοιες δικαιοδοσίες είναι Βρετανικές 

αποικίες. 

Οι υπεράκτιες εταιρίες συγκρούονται εννοιολογικά από δύο κυρίως 

στοιχεία που τις διακρίνουν από άλλες αλλοδαπές εταιρίες. 

 

• Η εξ ορισµού διάσταση µεταξύ του τόπου ιδρύσεως και του    

τόπου λειτουργίας τους και , 

• Επιλογή δικαίου κράτους ιδρύσεως που χαρακτηρίζεται ως 

φορολογικός παράδεισος  

Μια υπεράκτια εταιρία έχει µορφή περιορισµένης ευθύνης  και είναι 

εγκατεστηµένη σε µια γεωγραφική περιοχή που έχει χαρακτηριστεί  ως 

υπεράκτιο κέντρο.3 Στην Ελλάδα δόθηκε ο  ορισµός της offshore ως 

εξής: «ως εξωχώρια εταιρία εννοείται η εταιρεία που έχει την έδρα της σε 

αλλοδαπή χωρά και µε βάση την νοµοθεσία της δραστηριοποιείται 

αποκλειστικά σε άλλες χώρες και απολαµβάνει ιδιαίτερα ευνοϊκής 

φορολογικής µεταχείρισης.»4 iΟι εξωχώριες εταιρίες κατά κανόνα

                                                           
3 Λιόλιου Αποστόλου,2004, Τεκµήρια  δαπανών  διαβίωσης  και πόθεν έσχες 
4 www.offsoregreece.eu 
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διαµεσολαβούν σε τριγωνικές συναλλαγές, όπου από άλλη χώρα 

αποστέλλονται τα εµπορεύµατα και από άλλη τιµολογούνται.  

              Για να θεωρηθεί µια εταιρία ως υπεράκτια θα πρέπει να πληροί τα 

παρακάτω βασικά κριτήρια: 

• Οι υπεράκτιες εταιρίες θα πρέπει να συστήνονται σύµφωνα  µε 

τους νόµους και τους κανονισµούς των δικαιοδοσιών των υπεράκτιων 

εταιριών της κάθε χώρας. 

• Η έδρα µιας εξωχώριας εταιρίας θα πρέπει να βρίσκεται σε µια 

χώρα η οποία θεωρείται φορολογικός παράδεισος.  

• Όλες οι δραστηριότητες των εταιριών αυτών θα πρέπει να 

εκτελούνται εκτός της χώρας εγκατάστασης τους , απαγορεύεται να 

προσφέρουν προϊόντα  και υπηρεσίες µέσα στην χώρα εγκατάστασης τους 

τόσο σε µόνιµους κατοίκους όσο και σε αλλοδαπούς.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Κράτη που έχουν χαρακτηριστεί ως φορολογικοί παράδεισοι 

από τον ΟΟΣΑ ¨Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
 
-Ανδόρα 
- Αντίγκουα και Μπαρµπούντα 
 Αρούµπα που ανήκει στην 
Ολλανδία 
- Κοινοπολιτεία των Μπαχάµες 
- Μπαχρέιν 
- Μπελίζ 
- Βρετανικοί Παρθένοι νήσοι - 
εδάφη του Ην. Βασιλείου 
- Νήσοι του Κουκ - εξαρτώµενο 
έδαφος της Ζηλανδίας 
- ∆οµινικανή Κοινοπολιτεία 
- Γιβραλτάρ - εξαρτώµενο έδαφος 
του Ην. Βασιλείου 

- Γρενάδα  
- Γκέρνσει/Σαρκ/Αλδερνέι - 
Εξαρτώµενα εδάφη από το στέµµα 
της Αγγλίας 
- Νήσος του Μαν - εξαρτώµενο 
έδαφος από το στέµµα της Αγγλίας  
- Τσέρσει - εξαρτώµενο έδαφος 
από το στέµµα της Αγγλίας 
- Λιβερία 
- Πριγκιπάτο του Λιχνενστάιν 
- ∆ηµοκρατία των Μαλβίδων 
- ∆ηµοκρατία των νήσων Μάρσαλ 
- Πριγκιπάτο του Μονακό 
- Μοντσεράτ - έδαφος του Ην. 
Βασιλείου 
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- ∆ηµοκρατία του Ναούρου 
- Ολλανδικές Αντίλλες - έδαφος της 
Ολλανδίας 
- Νιούι - συνδεδεµένο µε τη Ν. 
Ζηλανδία 
- Παναµάς 
- Σαµόα 
- ∆ηµοκρατία των Σεϋχέλλες 

- Αγ. Λουκία Χριστόφορου και 
Νέβις 
- Αγ. Βικέντιος και Γκρεναντίνες 
- Τόνγκα 
- Τούρκς και Κάικος- εδάφη του Ην. 
Βασιλείου 
- Παρθένα νησιά των Η.Π.Α. 
- ∆ηµοκρατία του Βανουάτου 

 
Οι υπεράκτιες εταιρίες έχουν την έδρα τους στα υπεράκτια 

χρηµατοπιστωτικά κέντρα και αναπτύσσουν τη δράση τους σε άλλες χώρες 
προκειµένου να αποφύγουν τις δυσµενείς κανονιστικές και φορολογικές 
διατάξεις της χώρας καταγωγής και ανάπτυξης των επιχειρηµατικών τους 
δραστηριοτήτων. Υπολογίζεται ότι το 2008 δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα 
11.000 περίπου υπεράκτιες εταιρίες µε αντικείµενο τη ναυτιλία, τα ακίνητα, τα 
σκάφη αναψυχής και τη χρηµατιστηριακή και γενικότερα την επενδυτική 
διαµεσολάβηση. Από αυτές 1.000 είχαν την έδρα τους στα νησιά Καϋµάν, 800 
στη Λιβερία, 500 στην Κύπρο, 350 στον Παναµά, 300 στα νησιά Βέρτζιν και  

Μάρσαλ και το Μονακό. 
 
1.2 Σύσταση υπεράκτιας εταιρίας 
 
Η διαδικασία της σύστασης αναλαµβάνεται από εξουσιοδοτηµένα 

νοµικά ή φυσικά πρόσωπα στην κάθε χώρα η οποία επιτρέπει την σύσταση 
Υπεράκτιων Εταιριών. Μέσω αυτών γίνεται η σύσταση και η νόµιµη εγγραφή 
της Εταιρίας στο REGISTAR5  πάντοτε σύµφωνα µε τις οδηγίες και εντολές 
του εκάστοτε ενδιαφεροµένου. Σηµειώνεται ότι το όνοµα της εταιρίας πριν 
εγγραφεί, ελέγχεται και στην συνέχεια γίνεται αποδεκτό, µόνον όταν δεν έχει 
ήδη εγγραφεί άλλη εταιρία µε το ίδιο όνοµα. Το εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο το 
οποίο συνέστησε την εταιρία, φροντίζει να καταβάλλονται προς το κράτος στο 
οποίο έγινε η σύσταση και στα τακτά χρονικά διαστήµατα τα ετήσια τέλη της 
υπεράκτιας εταιρίας, µε σκοπό την διατήρηση της νοµικής υπόστασης της 
εταιρίας σύµφωνα µε τους νόµους και έναντι τρίτων. 
Αρχικά επιλέγεται το όνοµα της εταιρίας, καταβάλλονται τα τέλη και γίνεται 
σχεδόν αµέσως η σύστασή της. 

Τα έγγραφα τα οποία καταβάλλονται για την ύπαρξη µιας offshore 
εταιρίας είναι: 

• Το έγγραφο ιδρύσεως της εταιρίας, το οποίο είναι γνωστό 
ως Articles of Incorporation, ή ως Memorandum of Association, 
ανάλογα µε την νοµοθεσία την οποία ακολουθεί η εταιρία 
(Αµερικανική ή Βρετανική). Το έγγραφο αυτό βεβαιώνει την 
ίδρυση της εταιρίας και περιέχει βασικές πληροφορίες, όπως το 
όνοµα της εταιρίας, τον τύπο των µετοχών, τον σκοπό της 
ίδρυση της εταιρίας και τις δραστηριότητες τις οποίες θα 
αναπτύξει . 

• Ο εσωτερικός κανονισµός, ο οποίος είναι γνωστός ως By-laws, 
ή Articles of Association και περιλαµβάνει τους κανόνες 

                                                           
5
 http://el.wikipedia.org/ 

http://www.financial-counseling-services.gr/etairies/Offshore.htm 
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λειτουργίας της εταιρίας. Καθορίζει επίσης τις υποχρεώσεις και 
τα δικαιώµατα των προσώπων που συµµετέχουν στην ύπαρξη 
και λειτουργία της εταιρίας. Ο εσωτερικός κανονισµός της 
εταιρίας δύναται να τροποποιηθεί µε απόφαση του ∆.Σ., ή µε 
απόφαση της πλειοψηφίας των µετόχων της εταιρίας. 
 

•  Οι µετοχές ή τα πιστοποιητικά των µετοχών. 
 

• Η σφραγίδα της εταιρίας. 
 

• Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆.Σ. της εταιρίας. 
 
Το κεφάλαιο της εταιρίας είναι ονοµαστικό και µη καταβλητέο κατά την 

ίδρυση της εταιρίας. ∆εν χρειάζεται να αυξηθεί για να ανταποκρίνεται στα 
πραγµατικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας.  
Οι µετοχές της εταιρίας (ή τα πιστοποιητικά των µετοχών) εκδίδονται είτε ως 
ονοµαστικές, είτε στον φέροντα bearer shares. 
Οι µετοχές (ή τα πιστοποιητικά των µετοχών) επιδίδονται κατόπιν 
συνεδριάσεως του ∆.Σ. της εταιρίας και µεταβιβάζονται ελεύθερα από τον 
εκάστοτε µέτοχο ή κάτοχο Οι περισσότερες υπεράκτιες εταιρίες µπορούν να 
ιδρυθούν µε ένα µόνο µέτοχο. Η νοµοθεσία ορισµένων χωρών ορίζει, ότι ο 
ελάχιστος επιτρεπτός αριθµός µετόχων είναι δύο όπως στον Παναµά.. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις ο ιδρυτής µέτοχος πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο. 
Η συγκέντρωση του συνόλου των µετοχών στα χέρια ενός µετόχου δε συνιστά 
λόγο λύσης της Εταιρείας.  

Το κόστος µιας Υπεράκτιας εταιρίας ποικίλει ανάλογα µε το κράτος 
που ιδρύεται και από τις πρόσθετες υπηρεσίες που ζητά να λάβει ο 
ενδιαφερόµενος. 

 
 

1.3 Χαρακτηριστικές ιδιότητες υπεράκτιας εταιρίας-Πλεονεκτήµατα 
 
Το κυριότερο χαρακτηριστικό γνώρισµα των υπεράκτιων εταιριών 

είναι 1) η εξοικονόµηση χρήµατος ,2)η ταχύτητα  και 3) η εχεµύθεια. Η  
σύσταση των εξωχώριων γίνεται γρήγορα µε  χαµηλό κόστος και ελάχιστο 
εταιρικό κεφάλαιο. Ο ουσιαστικός λόγος ύπαρξης µιας υπεράκτιας εταιρίας 
είναι η φοροδιαφυγή αν και αυτό δεν δηλώνεται φυσικά στο καταστατικό 
ίδρυσης. Η ανωνυµία του ιδιοκτήτη αποτελεί ένα από τα σηµεία αναφοράς για 
την θεωρία της υπεράκτιας εταιρίας.  

Καθοριστικά κριτήρια για την δηµιουργία  και διατήρηση µιας  
υπερπόντιας εταιρίας αναφέρονται  παρακάτω: 

� Η ανωνυµία των µετόχων 
� Η γρήγορη σύσταση  µε χαµηλό κόστος και ελάχιστο εταιρικό 

κεφάλαιο, καθώς και η σύσταση της ακόµα και µε µόνο έναν 
µέτοχο. 

� Η αποφυγή φόρων ,τόκων καταθέσεων  και τόκων µερισµάτων. 
� Το τραπεζικό απόρρητο που προστατεύει από ελέγχους 
� Αποφυγή  διεκδικήσεων συζύγων, σε περίπτωση διαζυγίου 
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� Οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό  στο εξωτερικό 
έχουν την δυνατότητα δηµιουργώντας  µια offshore  να µην 
πληρώνουν κοινωνική ασφάλιση εργαζοµένου. 

� Η δυνατότητα µεταφοράς κερδών σε χώρες µε ανύπαρκτη η 
πολύ χαµηλή φορολογία. 

� Μη δέσµευση προσωπικής περιούσιας. Είναι αδύνατο η 
δέσµευση της περιουσίας σε περίπτωση κατασχέσεων  για 
χρέη εφόσον είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν οι 
πραγµατικοί ιδιοκτήτες.  

� Αποφυγή πληρωµής φόρων κληρονοµιάς και µεταβίβασης του 
ακινήτου 

� Σε περίπτωση κληρονοµικής διαδοχής, δωρεάς, γονικής 
παροχής ή µεταβίβασης του ακινήτου ο νέος ιδιοκτήτης του 
ακινήτου θα λάβει το σύνολο των µετοχών και δεν θα 
καταβληθεί ουδέποτε φόρος µεταβίβασης, κληρονοµιάς, 
γονικής παροχής ή δωρεάς. 

�  Σε περίπτωση µεταβίβασης του ακινήτου δεν θα καταβληθεί 
φόρος υπεραξίας. 

� Φυσικά δεν µπορούµε να παραλείψουµε και τον σηµαντικότερο 
λόγο που κάποιος παίρνει την απόφαση να κάνει σύσταση µιας 
offshore  ο οποίος είναι η αποφυγή των διατάξεων του 
φορολογικού δικαίου. Για τις  εξωχώριες εταιρίες δεν ισχύει το 
‘’πόθεν έσχες’’ και δεν επιβαρύνονται µε τεκµήρια  για την 
απόκτηση περιουσιακών στοιχείων εφόσον έχει προβλεφτεί η 
αντίστοιχη  εισαγωγή συναλλάγµατος στο όνοµα της 
υπεράκτιας εταιρίας.   

 
Γίνεται αντιληπτό ότι σήµερα ο καθένας µπορεί να δηµιουργήσει µια 

offshore  από οργανωµένα δικηγορικά γραφεία τα οποία παρέχουν 
ειδικευµένες γνώσεις παρέχοντας στον ιδιοκτήτη  όλα τα εφόδια για την 
στήριξη και την υποστήριξη µιας τέτοιας εξωχώριας. 

 
1.4 Μειονεκτήµατα υπεράκτιων εταιριών 

 
Παρόλο τα προνόµια που µπορεί να παρέχει µια υπεράκτια εταιρία  

δεν θα µπορούσαν να λείπουν και κάποια µειονεκτήµατα τα οποία 
προκύπτουν  από την λειτουργία της και µπορούν να θεωρηθούν 
αποτρεπτικά για κάποιους ώστε να προχωρήσουν  σε µια έναρξη µιας τέτοιας 
εταιρίας .Τα µειονεκτήµατα αυτά είναι 

� Η αυξανόµενη πίεση του ΟΟΣΑ κάνει τον έλεγχο ποιο 
αυστηρό6 ακόµα και στα ποιο έγκριτα υπεράκτια κέντρα. 

� Σε ορισµένες χώρες υπάρχει νοµοθεσία ενάντια στους 
φορολογικούς παραδείσους µε αποτέλεσµα να κάνει δύσκολη 
την λειτουργία και την διεξαγωγή των λειτουργιών µιας 
υπεράκτιας εταιρίας. 

                                                           
6 Άρθρο της Μαρίας Μπένου στο περιοδικό «Επιλογή» µε τίτλο «Στενεύει ο κλοιός γύρω από τους  
φορολογικούς παραδείσους» 1/6/2002 
Πηγές www.offshoregreece.eu 
http://el.wikipedia.org/ 
http://www.taxheaven.gr/ 
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� Θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια των µετόχων  µιας υπεράκτιας  
σε περίπτωση θανάτου να έχει προκαταβάλει την διαθήκη του 
προς επικύρωση ώστε να αποφύγει όλο το πρόσθετο κόστος 
και καθυστέρηση από την διαχείριση της περιουσίας του από 
το υπεράκτιο κράτος στο οποίο υπόκειται  η εταιρία του νοµικά.  

� Η επιφυλακτικότητα εκ µέρους του αγοραστή, γιατί είναι 
αδύνατον να γνωρίζει οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις µιας 
υπεράκτιας εταιρίας. 

� Η εξωχώρια εταιρία πληρώνει φόρο κατοχής του ακινήτου. 
 Η καταβολή φόρου 15% επί της αντικειµενικής αξίας του 
ακινήτου κάθε χρόνο.. 

 
 
 
 

1.5 Οι υποχρεώσεις  µιας off shore εταιρίας 
 

Οι υποχρεώσεις µια υπεράκτιας είναι ελάχιστες και βασικά γραφειοκρατικές 
εκτός από οικονοµικές 
 

� Πληρώνει κάποια έξοδα στην χώρα φιλοξενίας , λόγω της 
σχετικής φιλοξενίας 

� Θα πρέπει να κάνει σύνταξη των πρακτικών (minutes) των 
διοικητικών συµβουλίων ετήσια ,ώστε να αναφέρει πως όλα 
είναι εντάξει και έκτακτα σε κάθε αλλαγή της περιουσίας και 
ιδιόκτητου µετοχών της εταιρίας. Με τα πρακτικά αυτά που 
υπογράφονται από τα µέλη του ∆Σ7  γίνονται και οι 
µεταβιβάσεις της υπεράκτιας και της περιουσίας της. 

 
 

1.6 Βασικές µορφές Υπεράκτιων  εταιριών 
 
Οι βασικές µορφές υπεράκτιων εταιριών είναι  οι κάτωθι: 
 

� Εταιρίες Χαρτοφυλακίου είναι εταιρίες διαχείρισης φορολογικού 
σχεδιασµού  χρηµατοδότες υπεράκτιων δραστηριοτήτων και 
επανεπένδυση υφισταµένων κερδών. 

� Εταιρίες Παροχής Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών λειτουργούν  

ως κανάλι διοχέτευσης δανείων σε µια ξένη θυγατρική εταιρία. Με 

αυτόν τον τρόπο υπάρχει η δυνατότητα να µετακινηθούν τα κέρδη από 

την ξένη θυγατρική εταιρία  η οποία έχει  υψηλό συντελεστή 

φορολόγησης στην υπεράκτια δικαιοδοσία η  οποία έχει ποιο χαµηλό. 

� Εταιρίες Αδειών- ∆ικαιωµάτων λειτουργούν συνήθως ως χορηγοί 

αδειών δικαιωµάτων σε µια ξένη θυγατρική. 

                                                           
7
 http://www.offshoregreece.eu/el/faqs/11-8-what-advantages-can-be- achieved-by-the- use-ofn-offshore-

company-.html 
 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15882 
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� Εµπορικές εταιρίες είναι αυτές που δραστηριοποιούνται κυρίως στο 

εισαγωγικό και εξαγωγικό εµπόριο. 

� Εταιρίες Παροχής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών είναι οι εταιρίες φορείς  

που διαχειρίζονται οµίλους εταιριών όσον αφορά την παροχή 

υπηρεσιών και κερδών. 

� Ναυτιλιακές εταιρίες  δραστηριοποιούνται µε τις λεγόµενες σηµαίες 

ευκαιρίας έχοντας χαµηλό κόστος, µη µόνιµη εγκατάσταση  και φυσικά 

τα ανάλογα κέρδη. 

� Εµπιστεύµατα  η ιδέα των εµπιστευµάτων (trust) αναπτύχτηκε ως 

τρόπος προστασίας της περιουσίας. Οι συµβαλλόµενοι σε ένα trust 

είναι ο διαθέτης (settlor) που µεταφέρει τα περιουσιακά του στοιχεία σε 

trust, ο διαχειριστής (trustees), ο όποιος διοικεί το trust, ο 

θεµατοφύλακας (custodian) και ο δικαιούχος (beneficiary) που 

λαµβάνει τα οφέλη των περιουσιακών στοιχείων του trust. Το trust δεν 

έχει την νοµική προσωπικότητα και δεν µπορεί να έχει περιουσιακά 

στοιχεία, όλη η περιουσία του trust είναι εκχωρηµένη στον διαχειριστή 

που µπορεί να είναι είτε το φυσικό πρόσωπο είτε η εταιρία. Τα 

περιουσιακά στοιχεία του trust µπορεί να είναι ακίνητα, µετρητά και 

αλλά αξιόγραφα 

� Εταιρίες Επενδύσεων. Τα κεφάλαια που έχουν συγκεντρωθεί µέσω 

υπεράκτιων εταιριών επενδύσεων µπορούν να επενδυθούν σε 

οποιοδήποτε σηµείο του κόσµου. 

� Τραπεζικές εταιρίες είναι οι τράπεζες µε υπεράκτιες δικαιοδοσίες οι 

όποιες καταβάλουν τόκους απαλλαγµένους φόρων. 

� Εταιρίες Αντιπροσώπευσης  είναι δοµές όπου µια εγχώρια εταιρία 

ενεργεί ως αντιπρόσωπος µιας εξωχώριας εταιρίας µε όλα τα συναφή   

προνόµια (φόροι). 

� Εταιρίες Ασφαλίσεων-λόγο χαµηλών καταβαλλόµενων ασφαλίστρων 

έχουν την δυνατότητα να επενδύσουν και σε άλλα χαρτοφυλάκια για 

περισσότερες ευκαιρίες  κέρδους. 

� Ακίνητα –είναι η αγορά και διαχείριση ακινήτων. 

� Χρηµατοδοτική Μίσθωση µε τα χρήµατα µιας υπεράκτιας εταιρίας 

χρηµατοδοτείται η αγορά µηχανηµάτων και γενικώς εξοπλισµού για 

λογαριασµό της µητρικής εταιρίας από την οποία  εκπίπτουν φόροι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
 
 

2.1 Κριτήρια επιλογής υπεράκτιου σχήµατος8 
 
Η επιλογή της  καταλληλότερης δικαιοδοσίας για την ‘ίδρυση της υπεράκτιας 
εταιρίας είναι δύσκολη και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή .Τα κριτήρια βάση των 
οποίων γίνεται επιλογή της καταλληλότερης δικαιοδοσίας πρέπει να 
εξετάζονται ξεχωριστά ανάλογα µε τις ανάγκες του ενδιαφερόµενου 
επιχειρηµατία, και είναι τα ακόλουθα: 
 
1. Πολιτική και οικονοµική σταθερότητα της χώρας της δικαιοδοσίας.  
Η πολιτική σταθερότητα είναι αυτή που εγγυάται την ασφάλεια των κεφαλαίων 
ιδίως αυτών που είναι κατατιθέµενα στις τράπεζες της χώρας, την δυνατότητα 
εξαγωγής συναλλάγµατος και την διατήρηση της ανωνυµίας των µετόχων σε 
επίπεδο φυσικών προσώπων. 
2.Φορολογικες διευκολύνσεις. Το φορολογικό καθεστώς µιας δικαιοδοσίας 
µπορεί να αποτελέσει  πόλο έλξης για τις εταιρίες. Συνήθως αυτές οι 
δικαιοδοσίες φορολογούν µε µικρό η µηδενικό συντελεστή. Παράλληλα 
προσφέρουν ένα  µεγάλο πλήθος  φορολογικών διευκολύνσεων όπως 
µειωµένο ή  µηδενικό  συντελεστή  παρακράτησης φόρου κατά την διανοµή 
µερισµάτων , απαλλαγή από φόρους  κληρονοµίας ,δωρεάς, απαλλαγης από 
δασµούς και τέλη  και πολλά άλλα. 
3.Συγχρονη και ευέλικτη νοµοθεσία9. Η νοµοθεσία της έδρας µιας 
υπεράκτιας εταιρίας πρέπει να έχει όσο το δυνατό απλοποιηµένες διαδικασίες 
εγκατάστασης και λειτουργίας, µε όσους το δυνατό λιγότερους περιορισµούς 
και κρατική εποπτεία αναφορικά µε την διοίκηση και τη λειτουργία της 
υπεράκτιας εταιρίας, καθώς επίσης δίνει την δυνατότητα σύστασης της 
εταιρίας µε έναν µόνο µέτοχο. 
4. Ύπαρξη Συµβάσεων Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας. Οι συµβάσεις 
αποφυγής διπλής φορολογίας υπογράφονται µεταξύ κρατών προκειµένου να 
αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση τους. Τα κράτη  επιβάλλουν φόρο στο 
εισόδηµα  και το κεφάλαιο των φυσικών ή νοµικών προσώπων βασιζόµενα 
στην αρχή της κατοικίας  και στην αρχή της πηγής του εισοδήµατος ή της 
τοποθεσίας του κεφαλαίου. Η χρήση διµερών συµβάσεων λύνει το πρόβληµα 
στο να φορολογηθεί το πρόσωπο διπλά  για το ίδιο εισόδηµα ή κεφάλαιο 
,προσφέροντας ευκαιρίες  φορολογικού προγραµµατισµού  που επιτρέπουν  
την εξαγωγή και την επανεισαγωγή  κερδών µε ελάχιστη ή µηδενική  
φορολογική επιβάρυνση. 
5. Απορρητο και εχεµύθεια. Τα πρόσωπα  που σκοπεύουν  να ιδρύσουν µια 
υπεράκτια εταιρία  επιθυµούν την διατήρηση της ανωνυµίας τους. Για το λόγο 
αυτό  σηµαντικό ρόλο παίζει η εγγύηση  απορρητου που προσφέρει  το 
κράτος προς την υπεράκτια εταιρία. 

 
 

 

                                                           
8
 Λιόλιου Απόστολου, 2004, Τεκµήρια δαπανών διαβίωσης και πόθεν έσχες, Αθήνα,  
Εκδόσεις EPSILON NET ΑΕ, σελ 33  

 
9 http://el.wikipedia.org/ 
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2.2 Αντιδράσεις  στην χρήση των υπεράκτιων εταιριών 

 
Οι αντιδράσεις κατά των υπεράκτιων εταιριών επικεντρώνονται γύρω από 
τρία φαινόµενα που συνδέονται µε τη λειτουργία τους: - Τη φοροδιαφυγή- 
Φοροαποφυγή και διάβρωση της φορολογικής βάσης των αναπτυγµένων 
χωρών - Το ξέπλυµα χρήµατος – νοµιµοποίηση των εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες - Την επιρροή των υπεράκτιων εταιριών στην λειτουργία του 
διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Αναλυτικότερα: 
 
Φοροδιαφυγή- Φοροαποφυγή και διάβρωση της φορολογικής βάσης 
των αναπτυγµένων χωρών. Η Φοροδιαφυγή αποτελεί σοβαρό έγκληµα - 
απάτη σε βάρος του κράτους. Γενικά αποκαλείται η καθ' οποιονδήποτε τρόπο 
απόκρυψη φορολογητέας ύλης ενός φορολογούµενου φυσικού ή νοµικού 
προσώπου από τις φορολογικές Αρχές. Η φοροδιαφυγή εκτός από ποινικό 
αδίκηµα που µπορεί να σηµειωθεί κατά παράβαση ή καταστρατήγηση του 
φορολογικού νόµου, θεωρείται και έντονα αντικοινωνική συµπεριφορά 
δεδοµένου ότι το συνολικό ποσό αυτής θα κληθεί τελικά να επωµισθεί, µε 
πρόσθετα κυβερνητικά µέτρα. Τα αναπτυγµένα κράτη που επηρεάζονται 
αρνητικά  από τη χρήση των υπεράκτιων εταιριών ως οχηµάτων για 
Φοροαποφυγή – φοροδιαφυγή λαµβάνουν µέτρα για τον περιορισµό και την 
εξάλειψη των πλεονεκτηµάτων που παρέχουν οι εταιρίες αυτές ,τόσο σε 
νοµοθετικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο. 
 

Το Ξέπλυµα Χρήµατος – Νοµιµοποίηση παράνοµων εσόδων.10 
Με τον όρο βρώµικο χρήµα, καθιερώθηκε να χαρακτηρίζεται, περισσότερο 
δηµοσιογραφικά, οποιοδήποτε είδος εσόδου από παράνοµη πράξη, ή ακόµη 
και έσοδο από νόµιµη πράξη το οποίο στη συνέχεια δεν δηλώνεται, κατά 
παράβαση της υφιστάµενης φορολογικής νοµοθεσίας. Και στις δύο 
περιπτώσεις ανάγεται σε οικονοµικό έγκληµα. Στην µεν πρώτη περίπτωση το 
προϊόν της παράνοµης πράξης δεν δηλώνεται προκειµένου να µην 
αποκαλυφθεί αυτή και οι δράστες της, στη δε δεύτερη περίπτωση για να µην 
υποστεί φορολογική επιβάρυνση, που επίσηµα χαρακτηρίζεται αδήλωτο 
έσοδο. Συνέπεια αυτού του χαρακτηρισµού είναι κατ΄ αντίθεση η διάκριση του 
χρήµατος σε «καθαρό χρήµα» που προέρχεται από νόµιµες δραστηριότητες 
και το οποίο στη συνέχεια δεν αποκρύπτεται και το «βρώµικο χρήµα», ή 
«µαύρο χρήµα» που αποκρύπτεται.».  Φορείς µαύρου χρήµατος ή 
ξεπλύµατος χρήµατος µπορεί να είναι τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και νοµικά 
πρόσωπα (ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου), ή ακόµα και κυβερνήσεις χωρών. 
Γενικά το µαύρο χρήµα και οι όποιες δραστηριότητες επ΄ αυτού συνιστούν 
ευρύτερα την έννοια της παραοικονοµίας. Σε ότι αφορά την εµπλοκή των 
υπεράκτιων εταιριών στο ξέπλυµα του χρήµατος και στη νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες συνοπτικά θα µπορούσαµε να 
αναφέρουµε ότι στην Ελλάδα το θέµα αυτό ρυθµίζει ο ν. 2331/1995 σύµφωνα 
µε τον οποίο η κίνηση κεφαλαίων που πραγµατοποιείται µέσω των 

                                                           
10

 http://el.wikipedia.org/ 
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υπεράκτιων εταιριών εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής και τους ελέγχους του 
νόµου αυτού.  

 
Η  επιρροή των υπεράκτιων εταιριών στην λειτουργία του διεθνούς 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος11 

 
Την επίδραση των υπεράκτιων κέντρων στο διεθνές 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µελετά το Financial Stability Forum , ένας 
οργανισµός που έχει συσταθεί από το 1999 µε σκοπό την προώθηση της 
διεθνούς χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας µέσω της ανταλλαγής 
πληροφοριών και της διεθνούς συνεργασίας στο επίπεδο εποπτείας. Ο πιο 
πάνω οργανισµός έχει διαµορφώσει ένα κατάλογο 37 χωρών και περιοχών 
που λειτουργούν υπεράκτια κέντρα. Αυτές οι χώρες χωρίζονται σε 
συνεργάσιµες και µη ως προς τη συµµετοχή τους στη διαδικασία ελέγχου της 
νοµοθεσίας και των κανονισµών τους και την αποδοχή προτάσεων του 
οργανισµού.  

 
2.2.1 ∆ιάβρωση της φορολογικής βάσης 12 
 

Α) Η διάβρωση της φορολογικής βάσης σε εθνικό επίπεδο  
  

Τα ανεπτυγµένα κράτη13 που πλήττονται περισσότερο από τη χρήση των  
υπεράκτιων εταιριών ως οχηµάτων µέσω φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής,  
παίρνουν σε εθνικό επίπεδο µέτρα για τον περιορισµό και την εξάλειψη των  
πλεονεκτηµάτων που παρέχουν οι εταιρίες αυτές, τόσο σε νοµοθετικό όσο  
και σε διοικητικό επίπεδο. 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. Όπως προαναφέρθηκε, η  
βασικότερη ίσως λειτουργία των υπεράκτιων εταιριών 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 εταιρίας 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 ευρύτερο φάσµα  
υπεράκτιων δραστηριοτήτων. Σε ό,τι αφορά τη χρησιµοποίηση υπεράκτιων  
εταιριών σε πρακτικές υπερτιµολογήσεων - υποτιµολογήσεων (Transfer  
Pricing), όλο και περισσότερες χώρες ενσωµατώνουν στη νοµοθεσία τους  
ειδικούς κανόνες που παρέχουν στις φορολογικές αρχές τη δυνατότητα να  

                                                           
11
Παµπούκη Χρήστου,2009,Yπεράκτιες εταιρίες στο ελληνικό διεθνές ιδιωτικό  

δίκαιο,Αθήνα,Αstores,σελ 45  
 
 
12
Λιόλιου Απόστολου, 2004, Τεκµήρια δαπανών διαβίωσης και πόθεν έσχες, Αθήνα,  
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προβούν σε διορθώσεις των τιµών που συµφωνούνται µεταξύ συνδεδεµένων  
επιχειρήσεων, και θεσπίζουν ειδικούς µηχανισµούς 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. 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 ∆ιπλής Φορολογίας ή άλλη ειδική συµφωνία για  
τη µη επιβολή του φόρου αυτού. 
 
 

Β)Η διάβρωση της φορολογικής βάσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 
Σε επίπεδο Ε.Ε. το θέµα των υπεράκτιων εταιριών έχει απασχολήσει 

αρκετές  φορές τα κοινοτικά όργανα. Στο πλαίσιο του κώδικα δεοντολογίας για 
την φορολογία των επιχειρήσεων του ∆εκεµβρίου 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 το ονοµαστικό φορολογικό συντελεστή ,από την 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,  
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  
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2.2.3Η διάβρωση της φορολογικής βάσης σε επίπεδο ΟΟΣΑ  
  
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 έρρεαν 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 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 παραδείσων  
εναντίον των οποίων θα ληφθούν συντονισµένα µέτρα, 
συµπεριλαµβανοµένης 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.  
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. 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. 
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2.3 Εξωχώριες εταιρίες στην Ελλάδα 
 
Για πρώτη φορά η Ελληνική Πολιτεία ασχολείται µε την αντιµετώπιση 

των offshore δραστηριοτήτων µε την ψήφιση και δηµοσίευση των νόµων 
3091/2002 και 3052/2002. Με τους νόµους αυτούς αντιµετωπίζονται κυρίως 
τα ζητήµατα που αφορούν τη βούληση της πολιτείας για περιορισµό του 
φαινοµένου όσο αυτό είναι δυνατό στα πλαίσια της παγκοσµιοποιηµένης 
οικονοµίας και του δεσµευτικού νοµοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.Οι διατάξεις των νόµων 3091/2002 και 3052/200214 για την 
φορολογική αντιµετώπιση των offhore εταιρειών περιλαµβάνουν τα εξής: 

  
 α) Φορολογία ακινήτων που ανήκουν σε εξωχώριες εταιρίες  
Με τις διατάξεις των άρθρων 15 έως και 18 θεσπίστηκε για πρώτη 

φορά ειδικός φόρος επί των ακινήτων των εξωχώριων εταιριών.  
Ειδικότερα θεσπίστηκε ειδικός ετήσιος φόρος 3% επί της αξίας των 

ακινήτων που βρίσκονταν στην Ελλάδα και ανήκουν σε εταιρίες κατά πλήρη ή 
υψηλή κυριότητα ή επί των οποίων έχουν αυτές εµπράγµατα δικαιώµατα 
επικαρπίας, µε διάφορες εξαιρέσεις . Επίσεις καθορίστηκε η διαδικασία 
επιβολής του ειδικού φόρου. 

Επειδή µε τις διατάξεις των προηγούµενων άρθρων για πρώτη φορά 
επεβλήθη ο ειδικός αυτός φόρος, θεωρήθηκε αναγκαίο να θεσπιστεί 
µεταβατική διάταξη µε κίνητρα κατά τον πρώτο χρόνο επιβολής του φόρου, 
για τη µεταβίβαση των ακινήτων για τα οποία υπήρχε υποχρέωση καταβολής 
του φόρου αυτού, µε µειωµένους τους αναλογούντες φόρους. 

Έτσι, θεσµοθετήθηκε ότι, µεταβιβάσεις ακινήτων (από επαχθή ή 
χαριστική αιτία) των εταιριών που υπόκειντο στον ειδικό φόρο επί των 
ακινήτων ,εφόσον πραγµατοποιούνταν εντός εξαµήνου από την έναρξη 
ισχύος του νόµου σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που εξαιρούντο από την 
υποχρέωση καταβολής του φόρου αυτού, απαλλάσσονταν: 

Από τον ειδικό φόρο (για το έτος 2003) 
Από τον οφειλόµενο, µε τις γενικές διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της §3 

του άρθρου 28 του Κώδικα Φορολογίας εισοδήµατος, φόρο επί της 
προκύπτουσας υπεραξίας. 

Από το 50% του φόρου µεταβίβασης ή δωρεάς που αναλογεί κατά 
περίπτωση, κ.λπ. 

β) Έκπτωση δαπανών 
Οι δαπάνες για αγορά υπηρεσιών ή λήψη υπηρεσιών από εξωχώρια 

εταιρία δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων που αρχίζουν 
από 1/1/2003 και µετά. Από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων δεν 
εκπίπτουν σύµφωνα µε την περιπτ.στ ’ της §1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. οι 
δαπάνες που πραγµατοποιούν για την αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από 
εξωχώρια εταιρία, καθώς και τα δικαιώµατα ή αποζηµιώσεις που 
καταβάλλουν αυτές σε εξωχώρια εταιρία 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 

                                                           
14 Σπυρος αναγνώστου αναπλ δ/ντης, υπηρεσία ειδικών ελέγχων '' φορολογική   µεταχείριση  των 

εξωχώριων εταιριών στην Ελλάδα σήµερα’’ 
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τα οποία αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη 
χρηµατιστηριακή αγορά προϊόντων. 

γ) Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 
Οι αποσβέσεις στα πάγια που αγοράζονται από εξωχώρια εταιρία δεν 
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων που αρχίζουν από 
1/1/2003 και µετά. Σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της περίπτ. στ΄ της §1 του 
άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 
επιχειρήσεων οι αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων τους τα 
οποία αγοράζονται από εξωχώρια εταιρία. 
 
 2.4 Φορολογία εισοδήµατος 
 
Τα σηµαντικότερα θέµατα15 για τις υπεράκτιες εταιρίες , από πλευράς 
φορολογίας τίθενται στο πλαίσιο της φορολογίας εισοδήµατος. Έτσι κατά το 
άρθρο 105 παρ.9 του ν. 2238/94 για τον προσδιορισµό των εισοδηµάτων που 
αποκτούν οι 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 για τα εισοδήµατα  
που πραγµατοποιούνται από ακίνητα και ενδεχοµένως σε δήλωση φόρου 
µεγάλης ακίνητης περιουσίας, και αυτό επειδή η ύπαρξη εισοδήµατος από 
κάθε άλλη δραστηριότητα στην Ελλάδα θα σήµαινε την απόκτηση της µόνιµης 
εγκατάστασης από την υπεράκτια εταιρία. Έτσι, η υπεράκτια εταιρία που έχει 
εισοδήµατα από ακίνητα στην Ελλάδα (π.χ. από µίσθωση ακινήτου) 
υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήµατος και ενδεχοµένως την 
δήλωση του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και θα φορολογηθεί µε το 
αντίστοιχο φορολογικό συντελεστή. Αν η εταιρία πωλήσει το ακίνητο η 
υπεραξία που θα προκύψει φορολογείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 109 
παρ 1  µε συντελεστή 37,5 %. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η 
υπεράκτια εταιρία πουλήσει τα διαµερίσµατα που θα πάρει από την 
αντιπαροχή του οικοπέδου που έχει στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που η 
υπεράκτια εταιρία αποφασίσει να ανοικοδοµήσει η ίδια το ακίνητο και να 
πωλήσει στην συνέχεια τις οριζόντιες ιδιοκτησίες , τότε θα αποκτήσει την 
µόνιµη εγκατάσταση και θα υποστεί όλες τις συνέπειες της.  Σε περίπτωση 
που ο πραγµατικός κύριος – ιδιοκτήτης της υπεράκτιας εταιρίας επιθυµεί να 
µεταβιβάσει το ακίνητο,συνήθως ακολουθείται η οδός µεταβιβάσεις και 
παραδώσεις των µετοχών της εταιρίας, έτσι στην ουσία µεταβιβάζεται έµµεσα 
και η κυριότητα και η δοµή του ακινήτου , χωρίς όµως να καταβάλλεται 
περαιτέρω ο φόρος µεταβίβασης ακινήτου. Με τον ίδιο τρόπο αποφεύγεται η 
πληρωµή του φόρου κληρονοµιάς και του φόρου δωρεάς στην περίπτωση 
µεταβίβασης του ακινήτου ή άλλων περιουσιακών στοιχείων για τους πιο 
πάνω λόγους. Η συγκεκριµένη πρακτική αποτελεί την φοροδιαφυγή αλλά επί 
του παρόντος οι ελληνικές φορολογικές αρχές δυσκολεύονται να 
διαπιστώσουν και να αποδείξουν τέτοιου είδους µεταβιβάσεις. Πρέπει να 
πούµε εδώ ότι ο πιο πάνω τρόπος µεταβίβασης περιουσίας κρύβει κινδύνους 
για τον αγοραστή και αυτό διότι οι περισσότερες υπεράκτιες εταιρίες δεν 
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τηρούν λογιστικά βιβλία αλλά και όταν τηρούν δεν υπάρχουν εχέγγυα για την 
ειλικρινή απεικόνιση της πραγµατικής οικονοµικής κατάστασης της εταιρίας. 
Με απλά λόγια ο αγοραστής αναλαµβάνοντας την υπερακτια εταιρία 
κινδυνεύει να βρεθεί χωρίς να το γνωρίζει, υπόχρεος οφειλών που τυχόν έχει 
αναλάβει η εταιρία. 

 
 

2.5 Φορολογία offshore εταιριών  
 
Οι υπεράκτιες εταιρίες πληρώνουν φόρο εισοδήµατος στη χώρα Α 

που είναι εγγεγραµµένες συνήθως ένα ποσοστό επί τοις εκατό(%) επί του 
καθαρού κέρδους ή επί των καθαρών πωλήσεων τους.  
Το καθαρό κέρδος υπολογίζεται µετά την αφαίρεση όλων των εξόδων της 
επιχείρησης. Μετά την πληρωµή του φόρου εισοδήµατος τα κέρδη δύνανται 
να παραχωρηθούν (συνήθως) ως µέρισµα και να µεταφερθούν σε 
οποιαδήποτε χώρα του κόσµου χωρίς περιορισµούς και χωρίς φόρο 
παρακράτησης.  

Οι αλλοδαποί εργάτες των υπεράκτιων εταιριών που εργάζονται και 
κατοικούν στην χώρα Α, πληρώνουν µε χαµηλούς συντελεστές φορολογίας. 
Στην περίπτωση που κατοικούν και δουλεύουν στο εξωτερικό είναι εντελώς 
απαλλαγµένοι της φορολογίας νοούµενου ότι η πληρωµή τους γίνεται από 
τράπεζα εγκατεστηµένη στην χώρα Α. Αν η πληρωµή τους γίνεται από 
τράπεζα του εξωτερικού οι φορολογικοί συντελεστές είναι συνήθως από 0% 
µέχρι 10%. Αν οι αλλοδαποί εργάζονται στην χώρα Α τότε ο συντελεστής  
κυµαίνεται ανάλογα µε τον τρόπο φορολόγησης των εισοδηµάτων στη χώρα 
αυτή.  
              Οι υπεράκτιες εταιρίες είναι υποχρεωµένες να υπόκεινται σε 
λογιστικό έλεγχο κάθε χρόνο. Ο έλεγχος πρέπει να γίνει εφαρµόζοντας τα 
διεθνή λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα.  
  
Έλεγχος συναλλάγµατος / τραπεζικοί λογαριασµοί: Οι υπεράκτιες εταιρίες 
δεν υπόκεινται σε κανένα έλεγχο συναλλάγµατος. Μπορούν να διατηρούν 
τραπεζικούς λογαριασµούς σε οποιοδήποτε µέρος του κόσµου και σε 
οποιοδήποτε νόµισµα. Όταν οι λογαριασµοί διατηρούνται στην χώρα Α  
µπορούν να λειτουργήσουν ελεύθερα χωρίς καµιά απολύτως έγκριση από την  
Κεντρική Τράπεζα της χώρας αυτής.   
 Αδασµολόγητα είδη: Οι υπεράκτιες εταιρίες και το αλλοδαπό προσωπικό  
τους µπορεί να έχουν αρκετές άλλες απαλλαγές δασµών επί των στοιχείων  
του πάγιου ενεργητικού τους.  
 ∆άνεια: Συνήθως δάνεια δεν µπορούν να εξασφαλισθούν από τράπεζες της  
χώρας Α. Όλα τα δάνεια ή άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις µπορεί να  
προέρχονται από αλλοδαπές τράπεζες και να είναι σε ξένο νόµισµα.  
Λειτουργία: Σε πολλές περιπτώσεις δεν επιτρέπεται σε υπεράκτιες εταιρίες  
να συνάψουν εµπορικές συναλλαγές µε τους κατοίκους ή µε τις εταιρίες της  
χώρας Α. Όλες οι δραστηριότητες (εκτός διοίκησης της εταιρίας) πρέπει να  
 γίνονται µε το εξωτερικό ή µε άλλες υπεράκτιες εταιρίες της χώρας Α.  
 Κύριες δραστηριότητες της εταιρίας: οι κύριες δραστηριότητες της εταιρίας  
πρέπει να αναφέρονται στις πρώτες παραγράφους του καταστατικού.  
 Μετοχικό κεφάλαιο: Ο περί εταιριών νόµος της χώρας Α καθορίζει το ύψος  
του µετοχικού κεφαλαίου των αριθµό των µετοχών και τον αριθµό των  
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εγγεγραµµένων µετόχων. Το µετοχικό κεφάλαιο πρέπει να είναι στο νόµισµα 
της χώρας Α και µπορεί να διαιρεθεί σε οποιαδήποτε αξία η κάθε µία.  
 «Συνήθεις» ή «προνοµιούχες» µετοχές µπορούν να εκδοθούν παρόλο που οι  
«προνοµιούχες» δεν συνηθίζονται.  
Οι µετοχές µπορούν να κρατηθούν από εµπιστευµατοδόχους µετόχους για 
λογαριασµό των δικαιούχων µετόχων. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις υπογράφεται 
συµφωνητικό έγγραφο από τον εµπιστευµατοδόχο των µετοχών για να 
εξασφαλισθούν τα δικαιώµατα των δικαιούχων µετόχων. Το όνοµα,  
διεύθυνση, εθνικότητα και επάγγελµα του δικαιούχου µετόχου δίνονται  
συνήθως στην Κεντρική τράπεζα της χώρας Α εποµένως η ταυτότητα των  
δικαιούχων µετόχων είναι απολύτως εµπιστευτική. Συνήθως η Κεντρική  
Τράπεζα χρειάζεται φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου. 
Σύµβουλοι: Κάθε εταιρία χρειάζεται ένα τουλάχιστον διοικητικό σύµβουλο. Οι 
σύµβουλοι δύνανται να είναι κάτοικοι της χώρας Α, ή ξένοι και µπορεί επίσης 
να είναι εταιρίες. Για τον κάθε διοικητικό σύµβουλο χρειάζεται όνοµα, 
διεύθυνση, εθνικότητα και επάγγελµα.  
Γραµµατέας: Ένα φυσικό πρόσωπο ή µια εταιρία µπορούν να αναλάβουν τη 
θέση του γραµµατέα της εταιρίας. Ο γραµµατέας είναι υπεύθυνος για την 
τήρηση των επίσηµων βιβλίων της εταιρίας.  
 Εγγεγραµµένο γραφείο / διεύθυνση: Το εγγεγραµµένο γραφείο / διεύθυνση 
της εταιρίας πρέπει να βρίσκεται στην χώρα Α. Αυτό είναι το γραφείο στο 
οποίο διατηρούνται όλα τα βιβλία που προβλέπονται από το περί εταιριών 
νόµο και η επίσηµη σφραγίδα της εταιρίας. Επίσης όλη η αλληλογραφία ή 
έγγραφα νοµικής φύσεως πρέπει να αποστέλλονται σε αυτήν την διεύθυνση. 
Συγκεκριµένα, «οι δαπάνες που πραγµατοποιεί η επιχείρηση για αγορά 
αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από εξωχώρια εταιρία, καθώς και τα δικαιώµατα ή 
οι αποζηµιώσεις που καταβάλλει αυτή σε εξωχώρια εταιρία για τη 
χρησιµοποίηση στην Ελλάδα τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σηµάτων,  
σχεδίων, µυστικών βιοµηχανικών µεθόδων και τύπων, πνευµατικής  
ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωµάτων, δεν εκπίπτουν από τα  
ακαθάριστα έσοδά της. Από την εφαρµογή της διάταξης αυτής εξαιρούνται  
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» Επιπλέον, «ειδικά16, οι  
αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων τα οποία αγοράζονται από  
εξωχώρια εταιρία δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα  
έσοδα.»  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 taxheaven.gr 
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2.6 Εταιρίες offshore  και ακίνητα.  
 
Οι όποιοι λόγοι όπου τοποθετούνται τα ακίνητα στις υπεράκτιες  

εταιρίες δεν είναι περισσότεροι από δύο. Ο πρώτος είναι ψυχολογικός:  
αισθάνονται ότι είναι «κάποιοι» χρησιµοποιώντας µια υπεράκτια εταιρία. Έτσι  
έκαναν για χρόνια όλοι οι πλούσιοι Έλληνες του εξωτερικού όταν αγόραζαν  
ένα ακίνητο στην Ελλάδα, το έβαζαν σε µια τέτοια εταιρία. Ο δεύτερος είναι  
φορολογικός: όταν «πουλάνε» το ακίνητο πωλούντες – παραδίδοντες τις  
µετοχές της υπεράκτιας, γλιτώνει ο αγοραστής τον φόρο µεταβίβασης  
ακινήτου και όταν πεθαίνουν οι κληρονόµοι τους δεν πληρώνουν φόρο  
κληρονοµιάς. Εδώ όµως δεν µπορεί να γίνει τίποτα, γιατί κανένας δεν µπορεί  
να απαγορεύσει σε κάποιον να χρησιµοποιεί τέτοιες εταιρίες. Μοναδική 
ελπίδα είναι η παγκοσµιοποίηση και ήδη έχουµε τα πρώτα δείγµατα. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε. Οι ευρωπαίοι εταίροι αφού έκαµψαν τις 
αντιρρήσεις της Αυστρίας στη Φέιρα της Πορτογαλίας, κατάφεραν κατ’ αρχάς 
κάθε χώρα-µέλος να είναι υποχρεωµένη να ενηµερώνει τις φορολογικές αρχές 
των άλλων χωρών για τις αποδόσεις τοποθετήσεων που επιτυγχάνουν 
υπήκοοί τους στο έδαφος της. 
 Έτσι η ΕΕ ελέγχει σιγά – σιγά τα ειδικά φορολογικά καθεστώτα  
στις χώρες – µέλη και επιπλέον θα διαµορφώσει µια βάση κοινής φορολογίας.  
Σε δεύτερη φάση η ΕΕ θα διαπραγµατευτεί µε τρίτες χώρες που προσφέρουν  
φορολογικές διευκολύνσεις προκειµένου να περιορίσει τη διαφορά  
φορολογίας. 
 

 
2.7 Πως φορολογούνται οι offshore εταιρίες που έχουν ακίνητα στην 

Ελλάδα 
 

 
Οι offshore 17εταιρίες έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις για τα ακίνητα 

που κατέχουν στην Ελλάδα:  
• Καταβολή φόρου µεταβίβασης (ΦΜΑ) όταν αγοράζουν το ακίνητο. Για 

τα παλιά ακίνητα ο φόρος (ΦΜΑ) ανέρχεται σε 8-10%. Για τα νεόδµητα 
ακίνητα που έχουν ανεγερθεί µε άδεια µετά την 1/1/2006 καταβάλλεται 
ΦΠΑ 23%. 

• Από την 1η Ιανουαρίου 2013 η φορολόγηση επεκτάθηκε και στους 
πωλητές ακινήτων επί τής υπεραξίας που προκύπτει κατά την πώληση 
(20%)  

• Ετήσιος φόρος 15% επί της αξίας των ακινήτων που βρίσκονται στην 
Ελλάδα και που ανήκουν σε αλλοδαπές εταιρίες οι οποίες δεν έχουν 
καµία δραστηριότητα στην χώρα της έδρας τους. Επίσης οι εταιρίες 
αυτές δεν έχουν καµία δραστηριότητα ούτε και στην χώρα στην οποία 
βρίσκονται τα ακίνητα τα οποία κατέχουν. Καταβάλλεται 1 φορά το έτος 
(εντός του µηνός Μάιου). (άρθρο 16 Ν. 3091/2002 και 
ΠΟΛ.1041/5.3.2003)  

� Ο φόρος 15% πληρώνεται στην εφορία στις 20 κάθε Μαΐου. 
�  Με την υπ’ αριθµόν ΠΟΛ.1028/24.2.2009 εγκύκλιο του Υπουργείου  

                                                           
16 taxheaven.gr 
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Οικονοµίας και Οικονοµικών νοµοθετήθηκε ο τύπος και το περιεχόµενο της 
δήλωσης του ειδικού φόρου επι των ακινήτων 3% για το έτος 2009. Ο φόρος 
3% έγινε 15% µε τό άρθρο 57 του ν.3842/2010. 
 
Πίνακας offshore εταιριών στην Ελλάδα 

 

 
Από τις 103 offshore µε έδρα τις βρετανικές Παρθένους Νήσους, οι 18 

συνδέονται µε πρόσωπα, τα οποία δήλωσαν διευθύνσεις εκτός νοµού 
Αττικής18. Οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις των άγνωστων µέχρι πρότινος 
offshore ή, για την ακρίβεια, των Ελλήνων που µετέχουν σε αυτές, 
εντοπίζονται στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριµένα στην Πλατεία Φιλικής 
Εταιρείας στο Κολωνάκι, στις οδούς Πανεπιστηµίου, Σοφιανού, Τροίας, 
Παπαδιαµαντοπούλου , Βασιλίσσης Σοφίας και στη Λεωφόρο Συγγρού. 
Σηµειώνεται ότι από τις 33 offshore, οι µέτοχοι ή διαχειριστές των οποίων 
βρίσκονται στον ∆ήµο Αθηναίων, οι 10 είναι στο Κολωνάκι. Τα συνδεόµενα 
φυσικά πρόσωπα που δήλωσαν διεύθυνση στην Αθήνα κατά κύριο λόγο 
προέρχονται από δικηγορικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες, τον χώρο 
της εστίασης, της πληροφορικής, αλλά και από σχολή χορού, ναυτιλιακή 
εταιρεία, ακόµα και από επιτροπή της ΕΥ∆ΑΠ. Στον Πειραιά εντοπίζονται 
πρόσωπα που µετέχουν σε 11 offshore και όλα, όπως ήταν αναµενόµενο, 
έχουν σχέση µε εφοπλιστικά γραφεία και ναυτιλιακές εταιρείες. Όσον αφορά 
τα νότια προάστια της πρωτεύουσας τα πρωτεία κατέχει η Γλυφάδα όπου 
βρίσκονται φυσικά πρόσωπα τα οποία εµφανίζονται σε εννέα άγνωστες στις 
φορολογικές Αρχές υπεράκτιες εταιρείες. 

Ανάµεσά τους, γνωστοί παράγοντες από τον εφοπλιστικό και τον 
κατασκευαστικό κλάδο, ενώ ξεχωρίζει επιχειρηµατίας του οποίου η εταιρεία 
έχει χρεοκοπήσει και το όνοµά του φιγουράρει στη λίστα των 
µεγαλοοφειλετών του ∆ηµοσίου µε ληξιπρόθεσµα χρέη που ξεπερνούν τα 2,5 
εκατ. ευρώ. 

Μετέχοντες σε τρεις offshore έχουν δηλώσει διεύθυνση στη Βούλα -εκ 
των οποίων δύο είναι ιδιοκτήτες εταιρείας χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών- 
ενώ άλλες δύο υπεράκτιες σχετίζονται µε πρόσωπα στο Ελληνικό. 

                                                           
18

 http://www.epiruspost.gr/oikonomia/xrima/18316------offshore.html 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 
 

 
3.1Το φαινόµενο του ξεπλύµατος  χρήµατος 
 

Το ξέπλυµα χρήµατος είναι, αναµφίβολα, ένα φαινόµενο παγκόσµιας 
εµβέλειας. Οι κάθε λογής εγκληµατίες, χρησιµοποιούν για την εξυπηρέτηση 
των στόχων τους τόσο τα τραπεζικά ιδρύµατα, που πρέπει να θωρακιστούν 
ακόµα περισσότερο, όσο και εταιρίες-βιτρίνες, φορολογικούς παραδείσους, 
καθώς και µεγάλο αριθµό επαγγελµατιών, οι οποίοι χωρίς συνήθως να το 
γνωρίζουν, τους βοηθούν στη νοµιµοποίηση των παράνοµων κεφαλαίων 
τους. Η καταπολέµηση του εγκλήµατος προϋποθέτει την αποτελεσµατική 
παρεµπόδιση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 
Συνολικά, τo ξέπλυµα χρήµατος και η χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, που 
ανέρχονται σε εκατοντάδες δισεκατοµµύρια δολάρια διεθνώς, αποτελούν 
παγκόσµια απειλή, όχι µόνο για τη νοµιµότητα και την ασφάλεια των πολιτών, 
αλλά και για την υγιή επιχειρηµατικότητα. Η αντιµετώπισή τους, απαιτεί την 
πλήρη κανονιστική συµµόρφωση και τη συνεχή ενδυνάµωση των αρµόδιων 
ελεγκτικών µηχανισµών, από τις κυβερνήσεις όλων των χωρών, σε στενή 
συνεργασία µεταξύ τους. Στη χώρα µας,19το ξέπλυµα χρήµατος ανερχόταν το 
2008, σύµφωνα µε στοιχεία της FATF, (της διεθνούς Χρηµατοοικονοµικής 
Οµάδας ∆ράσης που είναι αρµόδια για το θέµα), στο διόλου ευκαταφρόνητο 
ποσό των 5 δις ευρώ ή σε 2% του ΑΕΠ, χωρίς µάλιστα στο ποσό αυτό να 
περιλαµβάνεται η φοροδιαφυγή. ∆υστυχώς, οι επιδόσεις της χώρας µας στα 
θέµατα διαφάνειας ήταν κατά τα προηγούµενα χρόνια τουλάχιστον 
απογοητευτικές. Το διάστηµα 2006-2008 παρουσίασαν µάλιστα σαφή 
επιδείνωση. Η βαθµολογία για τον έλεγχο της διαφθοράς στην Ελλάδα 
βρισκόταν στις 60,9 µονάδες το 2008, όταν στον ΟΟΣΑ ανερχόταν σε 90,2 
µονάδες. Ας σηµειωθεί ότι η µέση βαθµολογία των ανεπτυγµένων χωρών, 
στις οποίες περιλαµβάνεται η Ελλάδα, ως µέλος του ΟΟΣΑ και της 
Ευρωζώνης, κυµαίνεται άνω των 81 µονάδων.  

 
 
3.2 Ορισµός ξεπλύµατος  βρώµικου χρήµατος 
 
Η χρησιµοποίηση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα µε την τοποθέτηση σε αυτόν 
τη διακίνηση µέσω αυτού κεφαλαίων που προέρχονται από εγκληµατικές 
δραστηριότητες ,µε σκοπό να προσδοθεί νοµιµοφάνεια στα εν λόγω έσοδα 
ονοµάζεται ξέπλυµα χρήµατος20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
19 http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/bd0d4b74-a4cc-43f3-be79-76edd00e2e7b 
20  http://www.iskra.gr 
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3.3Το ξέπλυµα χρήµατος  στην Ελλάδα 
 
 

 
 
Παρόλο που ιστορικά21  θεωρείται ότι το ξέπλυµα χρήµατος ξεκίνησε 

το 1931 µε την καταδίκη του Αλ Καπόνε για φοροδιαφυγή ,ο Meyer Lansky 
ήταν ο πρώτος που ξέπλυνε τα χρήµατα από τα µικρά casinos της Φλόριντα 
και τα µετέφερε σε Ελβετικές τράπεζες που ήταν η πρώτη που καθιέρωσε  το 
1934 το τραπεζικό απόρρητο και στην συνέχεια τα µετέφερε σε holding 
εταιρίες σε λογαριασµούς  offshore. Φυσικά  δεν θα µπορούσε να λείπει και 
από την22 Ελλάδα, όπου  το οργανωµένο έγκληµα χρειάζεται το ξέπλυµα 
µαύρου χρήµατος όπως ο πνευµονοπαθής τη συσκευή οξυγόνου. Απλωµένο 
το ξέπλυµα στη χώρα µας, κατορθώνει, σύµφωνα µε τους διεθνείς 
οργανισµούς που παρακολουθούν αυτό το φαινόµενο, να προσδίδει στην 
Ελλάδα χαρακτηριστικά που έχουν οικονοµίες άλλων χωρών, όπως η Χιλή, η 
Κόστα Ρίκα, ο Μαυρίκιος και άλλες που δεν φηµίζονται για τα απολύτως 
διαφανή χρηµατοπιστωτικά τους συστήµατα. Ο παγκόσµιος φορέας για το 
ξέπλυµα µαύρου χρήµατος FATF (Financial Action Task Force on Money 
Laundering), µαζί µε την Παγκόσµια Τράπεζα, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, 
τη ∆ιεθνή ∆ιαφάνεια και τον ΟΟΣΑ, ακούνε τη λέξη Ελλάδα και στο µυαλό 
τους έρχεται η εικόνα ενός τεράστιου πλυντηρίου χρήµατος. Είναι, ίσως, η 
µοναδική χώρα στον κόσµο που έχει τουλάχιστον 15.000 χιλιόµετρα ακτές και 
τα ποσά που ξεπλύθηκαν, µόνο το 2008, ενδέχεται να ξεπερνούν τα 5 
δισεκατοµµύρια ευρώ.  

Σύµφωνα µε πόρισµα του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 
στη ∆ΟΥ Ιθάκης ανήκουν 16 off shore εταιρίες, στη ∆ΟΥ Θηβών 20, στη ∆ΟΥ 
Καλαµάτας 31, στη ∆ΟΥ Θήρας 24, στη ∆ΟΥ Αίγινας 33, στη ∆ΟΥ Ψυχικού 
16, στη ∆ΟΥ Ανδρου 51, στη ∆ΟΥ Γλυφάδας 15, στη ∆ΟΥ ∆' Αθηνών 30, στη 
∆ΟΥ Αργοστολίου 26, στη ∆ΟΥ ΦΑΕ Πειραιά 1.195, στη ∆ΟΥ Μυκόνου 244, 
στη ∆ΟΥ Χίου 16, στη ∆ΟΥ Χανίων 43, στη ∆ΟΥ Βόλου 36, στη ∆ΟΥ Β' 
Κέρκυρας 27, στη ∆ΟΥ Ρόδου 58, στη ∆ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών 2.908, στη ∆ΟΥ 
ΦΑΕ Θεσσαλονίκης 68, στη ∆ΟΥ Λιβαδειάς 37, στη ∆ΟΥ Πάρου 93, στη ∆ΟΥ 
Χαλκίδας 53, στη ∆ΟΥ Α' Κέρκυρας 69, στη ∆ΟΥ Αγίου Νικολάου 46, στη 
∆ΟΥ Λευκάδας 21, στις ∆ΟΥ Α' Αθηνών και Αγίου Στεφάνου αντίστοιχα από 
10. 

                                                           
21 http://attikanea.blogspot.gr/2014/03/off-shore.html 
22 http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=97109 
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Ο κατάλογος όµως δεν σταµατά εδώ καθώς τους τελευταίους µήνες 
τα µανιτάρια των off shore εξακολουθούν να φυτρώνουν σε επαρχιακές 
πόλεις που κανείς δεν θα µπορούσε να φανταστεί.  

Τα αποκαλούµενα «νόµιµα πλεονεκτήµατα» των «φορολογικών 
παραδείσων» και των εταιριών off shore, που έγιναν γνωστά στην Ελλάδα 
από τις εταιρίες βιτρίνες πίσω από πολυτελέστατα ακίνητα, είναι πάρα πολλά. 
Αλλά αυτή η πλευρά, η απόκρυψη ιδιοκτησίας ακινήτων, είναι, σύµφωνα µε 
τους ειδικούς σε όλο τον κόσµο, η πιο «αθώα» και η ευκολότερα 
αντιµετωπίσιµη από όλες τις χρήσεις τους. Το ξέπλυµα του «µαύρου» 
χρήµατος (προερχόµενο από µίζες, φακελάκια, εκβιασµούς, εµπορία 
ναρκωτικών, πορνεία και άλλες παράνοµες πράξεις), η χειραγώγηση των 
µετοχών, η στρέβλωση της ελληνικής αγοράς µε τις «τριγωνικές συναλλαγές» 
και τις υπερτιµολογήσεις υλικών (για κρατικούς διαγωνισµούς και δηµόσια 
έργα), αλλά και των πρώτων υλών για ντόπιες βιοµηχανίες και των τελικών 
προϊόντων για καταστήµατα και σούπερ µάρκετ, είναι τα πιο σηµαντικά 
«σηµάδια» της χρήσης των off shore στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστική η 
πρόσφατη αποκάλυψη του στελέχους του Σ∆ΟΕ Αναστάσιου Μπεζεντάκου 
στην Επιτροπή ∆ιαφάνειας της Βουλής για την περίπτωση ελληνικής εταιρίας 
προµηθεύτριας νοσοκοµείων, πως διά τριγωνικών συναλλαγών (όπου η µία 
off shore χρεώνει την άλλη και όλες µαζί τη µητρική στην Ελλάδα) µπήκε 
«καπέλο» 4,2 εκατοµµυρίων σε φάρµακα αρχικής αξίας 400 χιλιάδων ευρώ. 

 
3.4 Οι υπεράκτιες εταιρίες και το ξέπλυµα χρήµατος 
 

Με τον όρο βρώµικο χρήµα,23 ή µαύρο χρήµα και ευρύτερα µαύρα, 
καθιερώθηκε να χαρακτηρίζεται, περισσότερο δηµοσιογραφικά, οποιοδήποτε 
είδος εσόδου από παράνοµη πράξη, ή ακόµη και έσοδο από νόµιµη πράξη το 
οποίο στη συνέχεια δεν δηλώνεται, κατά παράβαση της υφιστάµενης  
φορολογικής νοµοθεσίας. Και στις δύο περιπτώσεις ανάγεται σε οικονοµικό 
έγκληµα. Στην µεν πρώτη περίπτωση το προϊόν της παράνοµης πράξης δεν 
δηλώνεται προκειµένου να µην αποκαλυφθεί αυτή και οι δράστες της, στη δε 
δεύτερη περίπτωση για να µην υποστεί φορολογική επιβάρυνση, που 
επίσηµα χαρακτηρίζεται αδήλωτο έσοδο. Συνέπεια αυτού του χαρακτηρισµού 
είναι κατ΄ αντίθεση η διάκριση του χρήµατος σε «καθαρό χρήµα» που 
προέρχεται από νόµιµες δραστηριότητες και το οποίο στη συνέχεια δεν 
αποκρύπτεται και το «βρώµικο χρήµα», ή «µαύρο χρήµα» που αποκρύπτεται.  
Καθιερώθηκε οµοίως να χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε24 οικονοµική  
συναλλαγή που γίνεται µε διάθεση µαύρου χρήµατος, επί νόµιµης πράξης 
που επιφέρει οικονοµικό αγαθό το οποίο στη συνέχεια δεν αποκρύπτεται, 
µεταβαλλόµενο έτσι σε καθαρό χρήµα. Απλούστερα παραδείγµατα είναι η 
κατάθεση µαύρου χρήµατος σε τράπεζα και στην συνέχεια η ανάληψη για 
κάλυψη οικονοµικών αναγκών, ή η απ΄ ευθείας αγορά µετοχών από 
χρηµατιστήριο κ.ά 

Φορείς µαύρου χρήµατος ή ξεπλύµατος χρήµατος µπορεί να είναι 
τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και νοµικά πρόσωπα (ιδιωτικού ή δηµοσίου 

                                                           
23 Λιόλιου Απόστολου, 2004, Τεκµήρια δαπανών διαβίωσης και πόθεν έσχες, Αθήνα,  

 
24 Η γεωπολιτική του διεθνώς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Το φαινόµενο της νοµιµοποίησης εσόδων από 
εγκληµατικές δραστηριότητες. Σταύρος Α. Κατσιος. Εκδόσεις Σάκκουλα  τόµος 5 
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δικαίου), ή ακόµα και κυβερνήσεις χωρών. Γενικά το µαύρο χρήµα και οι 
όποιες δραστηριότητες επ΄ αυτού συνιστούν ευρύτερα την έννοια της 
παραοικονοµίας . Αναφορά σε πολύ µεγάλα ποσά µαύρου χρήµατος τότε 
αυτή ανάγεται σε εκδήλωση οργανωµένου εγκλήµατος. Όσον αφορά τη 
χρησιµοποίηση υπεράκτιων εταιριών στο ξέπλυµα  χρήµατος, διακρίνεται σε 
τρία στάδια: Σε ότι αφορά την πρώτη φάση, αυτή της  
«τοποθέτησης», ο ρόλος των εταιριών offshore είναι περιορισµένος. Έχει 
καταγραφεί µια τεχνική, όπου κάποιος είναι ιδιοκτήτης µιας εταιρίας 
«βιτρίνας» µε απόλυτα νόµιµο αντικείµενο (εστιατόριο, κατάστηµα πώλησης 
ενδυµάτων κ.λπ.) 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 
εταιρία, 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 
προσδώσουν στο βρώµικο χρήµα την ταυτότητα προϊόντος ή κέρδους από 
µία καθ' όλα νόµιµη συναλλαγή, όπως η πώληση ακινήτου ιδιοκτησίας της 
offshore. 

  Οι πιο πάνω περιγραφόµενες δραστηριότητες υλοποιούνται µε τις  
∆ραστηριότητες που αναλύονται παρακάτω. 

 
 
3.5 Εταιρίες ‘φαντάσµατα’ 
 
Οι εταιρίες φαντάσµατα25  υφίστανται µόνο ονοµαστικά ,δίχως να 

υπάρχει κάποια µορφή σύστασης , καταχώρησης ή δηµοσίευσης της 
εταιρικής της µορφής. Συνήθως εµφανίζονται σε φορτωτικά έγγραφα και 
εντολές  εµβασµάτων  µε την ιδιότητα του παραλήπτη  ή αλλου τρίτου 
προσώπου προκειµένου να αποκρύπτεται ο τελικός λήπτης των παράνοµων 
χρηµάτων. Οι εταιρίες αυτές επιτελούν τον αποκλειστικό σκοπό της 
απορρόφησης των κεφαλαίων και του «αποσυσχετισµού» κεφαλαίων και 
προέλευσης τους 

 
3.6 Εταιρίες ‘βιτρίνες’ 
 
Ο τύπος των εταιριών αυτών είναι πιο σύνθετος αφού επιδίδονται και 

σε νόµιµες ενέργειες προκειµένου να καλύψουν τις παράνοµες. Οι 
επιχειρηµατίες  που προσπαθούν να ξεπλύνουν χρήµα, έχουν συνήθως 
περισσότερες από µία τέτοιες εταιρίες και µεταφέρουν το βρώµικο χρήµα από 
τη µία στην άλλη. Υπάρχουν όµως, συγκεκριµένες  διαδικασίες µέσα από τις 
οποίες ένας κάτοχος κεφαλαίων θα περάσει για να καταφέρει να 
νοµιµοποιήσει το βρώµικο χρήµα που κατέχει. Πρώτον θα στήσει µια εταιρία 

                                                           
25 http://el.wikipedia.org 
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βιτρίνα σε ένα υπεράκτιο «φορολογικό παράδεισο» όπου και θα καταθέσει το 
κεφάλαιο. Η εταιρία βιτρίνα λέγεται και «off the self» δηλαδή «εταιρία του 
ραφιού».  

Ονοµάζεται έτσι γιατί αποτελεί νοµικό κατασκεύασµα που στην  
πραγµατικότητα δεν έχει ουσιαστική οικονοµική οντότητα και υπόσταση αλλά  
αποτελεί παρένθετο προσωπείο για την απόκρυψη του πραγµατικού 
ιδιοκτήτη. Πρόκειται για γνωστή πρακτική που εφαρµόζεται στην πράξη από 
εξειδικευµένους δικηγόρους που έχουν έτοιµα «στο ράφι» του γραφείου τους 
προκατασκευασµένα παρόµοια νοµικά µορφώµατα που διαθέτουν στους 
ενδιαφερόµενους έναντι ιδιαίτερα χαµηλού κόστους 800-1000 ευρώ, (εξού και 
το off the self). Οι εµφανιζόµενοι ως µέτοχοι είναι απλώς παρένθετα 
πρόσωπα, οι οποίοι ενεργούν ως εντολοδόχοι στην υπηρεσία του 
πραγµατικού ιδιοκτήτη. 26 
              Σε δεύτερη φάση, ο ιδιοκτήτης της υπεράκτιας εταιρίας θα φροντίσει  
να µεταβιβάσει τα κεφάλαια της εταιρίας σε άλλη παρόµοια εταιρία και  
παρένθετα πρόσωπα, µέχρι ότου καταστεί αδύνατη η εξεύρεση της αρχικής 
τους προέλευσης, κάτι που διασφαλίζεται από την κατοχύρωση του 
απορρήτου και της ανωνυµίας που παρέχουν τα υπεράκτια κέντρα. 

Η ευκολία µε την οποία ένας εγκληµατίας µπορεί να καταθέτει και να 
διακινεί τα κεφάλαιά του χρησιµοποιώντας µια εταιρία βιτρίνα είναι  
τροµακτική. 

 
3.7 Συναλλαγή µε χρηµατιστήριο 
 
27Με όπλο την ανωνυµία τους αποφεύγουν την τσιµπίδα του πόθεν 

έσχες και τη φορολόγηση για αγορές περιουσιακών στοιχείων, ενώ 
ανεβοκατεβάζουν µετοχές στο Χρηµατιστήριο Ένα αφορολόγητο βασίλειο µε 
πολυτελή ακίνητα, σκάφη αναψυχής, υπερτιµολογήσεις, ανωνυµία και 
χρηµατιστηριακά παιχνίδια έχουν στήσει περισσότερες από 10.000 
υπεράκτιες (offshore) εταιρίες στην Ελλάδα. Πρόκειται για επιχειρήσεις-
φαντάσµατα, οι οποίες εδρεύουν στους λεγόµενους φορολογικούς 
παραδείσους που είναι διάσπαρτοι σε διάφορα σηµεία του πλανήτη και 
εµφανίζονται να κατέχουν σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα και 
να διενεργούν χρηµατιστηριακές και επιχειρηµατικές συναλλαγές χωρίς κανείς 
να µπορεί να εντοπίσει τους πραγµατικούς µετόχους - ιδιοκτήτες τους.  
Είναι χαρακτηριστικό ότι, µε βάση την καταγραφή που πραγµατοποίησε το 
Σ∆ΟΕ πριν από την κατάργησή του από τη σηµερινή κυβέρνηση, σε 
υπεράκτιες εταιρίες ανήκαν περισσότερα από 2.621 πολυτελή ακίνητα, 
συγκεντρωµένα κυρίως σε τουριστικά και δηµοφιλή θέρετρα, ενώ 
περισσότερες από 2.500 είναι οι εταιρίες-φαντάσµατα που έχουν στο 
χαρτοφυλάκιό τους περίπου το 10% της αξίας των εταιριών που είναι 
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο. Στις συναλλαγές στο Χρηµατιστήριο, για να 
νοµιµοποιήσουν έσοδα από εγκληµατικές ή παράνοµες δραστηριότητες, 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν φυσικά πρόσωπα, Off shore εταιρίες, νοµικά 

                                                           
26 http://infognomonpolitics.blogspot.gr 

        27 Company Law Theory  Παµπούκης  Χ., «Οι υπεράκτιες εταιρίες στο Ελληνικό Ιδιωτικό ∆ιεθνές          ∆ίκαιο»,2004 
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πρόσωπα. Τα χρηµατιστηριακά προϊόντα που προσελκύουν αυτούς που 
επιθυµούν να διοχετεύσουν παράνοµους προσόδους, είναι τα εξής :  

• Αγορά µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.Α.  
• Αγορά µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων  
• Τοποθετήσεις σε repos1 
• Αγορά οµολόγων.  
• Συµµετοχή σε δηµόσιες εγγραφές εταιριών που πρόκειται να 

εισαγάγουν τις µετοχές τους στο Χ.Α.Α.  
• Αγορά χρηµατιστηριακών παράγωγων προϊόντων 

 
 

3.8 Σταδια διαδικασίας ξεπλύµατος χρήµατος 
  

Το µοντέλο το οποίο είναι αποδεκτό 28τόσο από αµερικανική όσο και 
από την ευρωπαϊκή θεωρία είναι αυτό που προέκυψε από την έκθεση των 
τελωνειακών υπηρεσιών των ΗΠΑ και είναι γνωστό ως αµερικανικό µοντέλο 
και περιγράφει τα στάδια που είναι απαραίτητα για το ξέπλυµα του βρώµικου 
χρήµατος. 

1. Η φάση της τοποθέτησης. Στην φάση αυτή το χρήµα από τις 
παράνοµες δραστηριότητες διοχετεύεται σε τραπεζικούς λογαριασµούς 
ή κατατίθεται σε άλλους χρηµατοπιστωτικούς κλάδους προκειµένου να 
µετατραπεί σε νόµιµες αξίες και να ενσωµατωθεί  στο νόµιµο 
οικονοµικό  σύστηµα. Θεωρείται ως το ποιο επικίνδυνο στάδιο  επειδή 
είναι εκείνο στο οποίο το εξωλογιστικό  χρήµα  µπορεί να εντοπιστεί 
ποιο εύκολα. 

2. Η φάση της διαστρωµάτωσης. 29Σε αυτό το στάδιο τα τοποθετηµένα 
χρηµατικά ποσά µεταφέρονται είτε µε µορφή λογιστικού χρήµατος είτε 
µε την µορφή πολύτιµων µετάλλων σε διάφορα οικονοµικά κέντρα . 

3. Η φαση της ολοκλήρωσης. Εφόσον   διαδικασία της τοποθέτησης 
πέτυχε ,στο στάδιο ολοκλήρωσης τα έσοδα που νοµιµοποιήθηκαν 
επανατοποθετούνται στην οικονοµία µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
εµφανίζονται ως πραγµατικά επιχειρηµατικά κεφάλαια. 
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 http://theodore-katsanevas.blogspot.gr/2013/03/blog-post_26.html 
29 Με το όρο διαστρωµάτωση εννοούµε το διαχωρισµό των παράνοµων εσόδων από την πηγή 
τους δηµιουργώντας ένα πλέγµα οικονοµικών  συναλλαγών ,σχεδιασµένο να καλύψει  το εποπτικό 
ίχνος και να εξασφαλίσει την ανωνυµία. 
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Πίνακας επεξήγησης διαδικασίας ξεπλύµατος χρήµατος 
 
1ο Στάδιο 2ο Στάδιο 3ο Στάδιο 
Κατάθεση µετρητών 
σε πιστωτικά 
ιδρύµατα 

Μεταφορά των 
χρηµάτων σε 
τράπεζες του 
εξωτερικού µε 
τηλεγραφικά 
εµβάσµατα 

Πληρωµή  
συναφθέντων δανείων 
, εισαγωγή 
εµπορευµάτων 

Εξαγωγή ή φυσική 
µεταφορά  µετρητών 

Κατάθεση των 
µετρητών σε τράπεζα 
του εξωτερικού 

∆ηµιουργία ιστού 
περίπλοκων 
συναλλαγών 

Αγορά αντικειµένων 
µεγάλης αξίας 
ακινήτων έργων 
τέχνης  κα 

Τα ειδή µεγάλης αξίας 
ρευστοποιούνται 

Τα έσοδα των 
ρευστοποιήσεων των 
περιουσιακών 
στοιχειών ξεπλένονται 

   
 
 
Ρυθµιστικοί 30φορείς που συµβάλουν στην καταπολέµηση του 

ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος είναι : 
1. Ο ΟΟΣΑ (οργανισµός οικονοµικής συνεργασίας και ανάπτυξης 
2. Η FATF (financial action task force)31 
3. Το FSF( Forum  για οικονοµική σταθερότητα) 
4. Ο OFAC( Office of foreign assets control) 
5. Η επιτροπή βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία (BCBS) 
6. Το συµβούλιο της ευρωπαϊκής ένωσης 
7. Η επιτροπή ασφαλείας των Ηνωµένων εθνών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

30 Offshore δραστηριότητες, Παν. ∆ουβής, Pressline, Αθήνα 2003 

 
 

31
 Αποτελεί μια διακυβερνητική ανεξάρτητη  ομάδα που συστάθηκε από τη σύνοδο κορυφής των 

χώρων G-7 ΤΟ 1989 
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4o ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

 
4.1 Παραδείγµατα υπεράκτιων εταιριών 

 
Προσπαθώντας λοιπόν να κατανοήσουµε τον λόγο ύπαρξης των 

εξωχώριων εταιριών , καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι είναι δηµιούργηµα 
της  παγκόσµιας οικονοµικής Ελίτ. Παρακάτω αναφέρονται κάποια  
χαρακτηριστικά παραδείγµατα – περιπτώσεις εξωχώριων εταιριών  
παγκοσµίου εµβέλειας που µε την δραστηριότητα τους ωφέλησαν τους 
κτήτορες και ζηµίωσαν το ευρύ κοινό. 

 
4.1α Απαγόρευση των υπεράκτιων εταιριών στο Μπουένος Άιρες 
 

Η πρώτη κρατική αντίδραση σε υπεράκτια  δραστηριότητα  έγινε µετά 
από την πυρκαγιά του 2004 στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης República 
Cromagnon στο Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή, όπου και διαπιστώθηκε ότι 
ο σύλλογος ανήκε στην εταιρία «shell corporations32». Ο Γενικός 
Επιθεωρητής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης για το Μπουένος Άιρες, Ricardo 
Nissen, πάγωσε στη συνέχεια 20 εκατοµµύρια δολάρια, και κατόπιν 
απαγόρευσε τις υπεράκτιες εταιρίες που δεν µπορούν να αποδείξουν ότι 
έχουν πραγµατική οικονοµική δραστηριότητα στις χώρες στα µητρώα των 
οποίων είναι εγγεγραµένες. Μια τέτοια απαγόρευση είναι η πρώτη που 
εφαρµόστηκε σε παγκόσµια κλίµακα. 

 
4.2Β  Το παράδειγµα της Κύπρου 
 

Οι υπεράκτιες33 εταιρίες που έχουν ιδρυθεί στην Κύπρο 
φορολογούνται επί του καθαρού κέρδους και συγκεκριµένα οι εταιρίες που 
υπήρχαν και λειτουργούσαν πριν την 31η ∆εκεµβρίου 2001 φορολογούνται µε 
συντελεστή 4.25% µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2005 και µε 10% µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2005. Για τις εταιρίες που ιδρύθηκαν κατά την διάρκεια του έτους 
2002 ο φόρος θα είναι 4.25% για τα κέρδη του 2002 και 10% από την 
Ιανουαρίου 2003. Οι εταιρίες που θα έχουν ιδρυθεί µετά την 1η Ιανουαρίου 
2003 φορολογούνται µε 10%. Έτσι λοιπόν σήµερα ο φορολογικός 
συντελεστής στην Κύπρο είναι 10%. Τα παραρτήµατα των υπεράκτιων 
εταιριών που διευθύνονται και ελέγχονται από το εξωτερικό εξαιρούνται 
πλήρως από την καταβολή του εταιρικού φόρου ή του φόρου εισοδήµατος. 
∆εν καταβάλλεται φόρος επί κεφαλαιουχικών κερδών που προκύπτουν από 
πώληση ή µεταβίβαση µετοχών υπεράκτιας εταιρίας. ∆εν καταβάλλεται φόρος 
κληρονοµιάς επί κληρονοµικής διάθεσης των µετόχων της υπεράκτιας 
εταιρίας. Η υπεράκτια εταιρία και το αλλοδαπό προσωπικό της υπό ορισµένες 
προϋποθέσεις δικαιούνται να αποκτήσουν τα ακόλουθα είδη χωρίς την 
καταβολή εισαγωγικών δασµών : 

� Τον εξοπλισµό γραφείου 
� Τον οικιακό εξοπλισµό 
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� Μηχανοκίνητα οχήµατα συγκεκριµένης δασµολογικής 
κατηγορίας 

Οι οικονοµικές συναλλαγές των υπεράκτιων εταιριών εξαιρούνται από 
το ΦΠΑ και δεν απαιτείται συνεπώς η εγγραφή των εταιριών αυτών στους 
καταλόγους των Νοµικών Προσώπων που υποχρεούνται να καταβάλουν το 
ΦΠΑ Οι υπεράκτιες εταιρίες εξαιρούνται από το φόρο χαρτοσήµανσης για τα 
έγγραφα που σχετίζονται µε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες τους εκτός 
της Κύπρου. Η Κύπρος όπως και άλλες χώρες φορολογικοί-παράδεισοι έχουν 
συνάψει ένα σηµαντικό αριθµό διεθνών συµβάσεων για την αποφυγή διπλής 
φορολογίας.  

Σήµερα η Κύπρος έχει υπογράψει και κυρώσει 27 τέτοιες συµφωνίες 
µεταξύ των οποίων είναι και η ∆ιεθνής Σύµβαση Αποφυγής ∆ιπλής 
Φορολογίας Ελλάδας –Κύπρου . Οι συµφωνίες αυτές , σε συνδυασµό µε την 
ευνοϊκή φορολογία που τις διέπει παρέχουν σηµαντικές ευκαιρίες για διεθνή 
φορολογικό προγραµµατισµό. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι συνήθως οι χώρες 
µε µηδενικούς φορολογικούς συντελεστές είναι αυτές που δεν έχουν συνάψει 
τις συµβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας ενώ οι χώρες µε χαµηλούς αλλά 
υπαρκτούς συντελεστές συχνά προσφέρουν και οφέλη από διακρατικές 
συµφωνίες.  

Το φορολογικό καθεστώς που περιγράφεται παραπάνω  ίσχυε µέχρι 
την 01-01-2003 και αποτελεί ενδεικτικό παράδειγµα φορολογικής 
αντιµετώπισης offshore εταιρειών από τα υπεράκτια κέντρα. 

 
 
4.1γ Το παράδειγµα της RIGGS BANK 
 
Η RIGGS BANK  ιδρυθηκε το 1836 και ονοµαζόταν και ως η τράπεζα 

των προέδρων καθώς ήταν εγκατεστηµένη στην Washington  και είχαν 
τηρήσει λογαριασµούς πάνω από 20 πρόεδροι των ΗΠΑ. Μη τηρώντας τους 
κανονισµούς που θα έπρεπε µια τράπεζα να τηρεί έναντι των αρχών, είχε 
ανοίξει λογαριασµούς σε πολλούς Σαουδάραβες  πολίτες οι οποίοι είτε λίγο 
είτε πολύ ήταν συνδεδεµένοι µε την τροµοκρατία. ∆ηµιουργώντας θυγατρικές 
offshore  εταιρίες  διατηρούσε λογαριασµούς σε διάφορους δικτάτορες 
(Πινοσέτ –Σε κου του ρε –Γουινέα )παρόλο που γνώριζε ότι τα χρήµατα αυτά 
προέρχονταν από παράνοµες δραστηριότητες. Τελικώς µια τράπεζα 160 
χρόνων έπαψε να υφίσταται . 

 
 
4.1δ Η υπόθεση της ENRON 
 
Μία από τις επτά µεγαλύτερες εταιρίες του κόσµου  µε ιδρυτικό έτος 

το 1985 µε δραστηριότητες γύρω από την ενέργεια (πετρέλαιο –φυσικό αέριο 
)χρεοκόπησε και επέφερε χάος στην παγκόσµια αγορά . Χρησιµοποιώντας τις 
offshore  εταιρίες της και χωρίς να ενηµερώνει τους µετόχους της ,µέσω των 
υπερτιµολογήσεων ή υποτιµολογήσεων δηµιούργησε µε τα  διευθυντικά  της 
στελέχη  µια οικονοµική Βαβέλ, µε αποτέλεσµα µε τους πρώτους 
οικονοµικούς ελέγχους να ανακαλυφτεί η απάτη της, η µετοχή της να πέσει 
κατακόρυφα και τελικώς να χρεοκοπήσει. 
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4.2 Συµπέρασµα 
 

Το χρήµα απ’ όπου και αν προέρχεται (νόµιµο ή µη νόµιµο)είναι η 
κινητήριος δύναµης όλων των συστηµάτων (καπιταλιστικό-νεοφιλελεύθερο-
κουµουνιστικό) εντός των οποίων ζούµε. Μόνο µε το χρήµα γίνονται 
επενδύσεις, επιστηµονικές έρευνες , ανάπτυξη της τεχνολογίας και άλλες 
δραστηριότητες για την πρόοδο των κοινωνιών από αρχαιοτάτων χρόνων 
µέχρι και σήµερα.  

Η δηµιουργία εξωχώριων εταιριών είναι µέρος του οικονοµικού 
παιχνιδιού που εξελίσσεται σε παγκόσµιο επίπεδο και το οποίο 
αποδεδειγµένα ευνοεί τους δηµιουργούς αυτών κατά µέγιστο ποσοστό. 
Έγκειται λοιπόν στην ικανότητα των ελεγκτικών οργανισµών κάθε κράτους να 
περιορίσουν το φαινόµενο της φοροδιαφυγής και της αισχροκέρδειας. Μέχρι 
τότε θα υπάρχουν κερδισµένοι και χαµένοι . 

Η offshore 34, είναι σηµείο των καιρών µας, στήριγµα, οµπρέλα, 
ασπίδα, πανοπλία, µανδύας, θυρίδα ασφαλείας, απόδειξη και αναγκαίο 
παρακολούθηµα της καπιταλιστικής διάρθρωσης, απόδειξη επίσης της 
διεφθαρµένης πλευράς της παγκοσµιοποίησης, πιστή ερωµένη του ιδιοκτήτη 
που τον κρατάει κρυµµένο, µαζί µε την περιουσία του και ίσως κάποιες τύψεις 
του, µέχρι που η κοινωνική οργή για το ρόλο δηµοσίων προσώπων της 
πολιτικής, κοινωνικής, επιχειρηµατικής και εκκλησιαστικής πλευράς, παίρνει 
εκρηκτικές διαστάσεις αλλά… .…..εκεί και µένει συνήθως.( Γράφοντας Off 
Shore αγάπη µου, Παπαζήση, Αθήνα 2008) 
            Άλλωστε µην ξεχνάµε   ότι µέσα σε αυτόν το φαύλο κύκλο των 
εταιριών το µεγαλύτερο ποσοστό το κατέχουν νόµιµες εταιρίες (τράπεζες –
κοινωφελείς οργανισµοί) που µέσω θυγατρικών offshore  νέµονται τα οφέλη . 
είναι λοιπόν  πολύ δελεαστική η ιδέα µιας υπεράκτιας εταιρίας για αυτούς  οι 
οποίοι διαχειρίζονται χρήµατα. 
Το αν είναι λοιπόν καλό η κακό  η δηµιουργία µιας offshore  εταιρίας είναι  κάτι 
το  υποκειµενικό και έγκειται στην κρίση του κάθε ατόµου να το εκτιµήσει 
εφόσον εξαρτάται σε πια πλευρά βρίσκεται. 
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  Γράφοντας Off Shore αγάπη μου, Παπαζήση, Αθήνα 2008 
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4.3 Αγγλική Περίληψη -  Inclusion 
 
 
 
The offshore companies flourish in world level and increase itself with  

rapid rythm in our country but also in a lot other countries inside and except 
European Union. 

The offshore company is founded except borders, is selected as her  
seat a country with favourable  tax arrangement, but is activated and financed 
by sources except the country of foundation. Consequently, in other state is 
found her constitutive seat and in other real. The countries from each other 
sign conventions for the reject of double taxation, so the profits and the 
investments are not taxed in more countries. 

In this study becomes an effort of completed presentation of offshore 
companies with the following structure: 

Firstly, becomes a historical retrospection for the money and his  
development in the passage of centuries as well as that they began are also 
founded the first offshore companies and for what reason. 

Then it follows a capital that describes the term of offshore company, 
how it is founded, which her advantages and what disadvantages presents. 

In the second chapter we will see with what criteria are selected the  
offshore forms and their way of tax imposition. The unit is completed with the 
presentation of peculiar way of tax imposition and institutional frame, into what 
these functions in Greece. 

In last capital are presented the rising of dirty money and the decisive  
role that play the overseas companies. Will become report in certain 
examples – scandals, as that of bank RIGGS and the company Enron that 
making use of their offshore companies and tax paradises accomplished to 
serve their interests. The work leads with a synopsis more exporting certain 
conclusions on the big idea of offshore company.     
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