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Εισαγωγή
Η µεγαλύτερη εξέλιξη στον κόσµο των επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια
είναι η επιθυµία µικρών και µεγάλων επιχειρήσεων να εκτείνουν τις δραστηριότητες
τους διεθνώς. Αυτό το φαινόµενο εκθέτει τις επιχειρήσεις σε φορολογικό κίνδυνο
δεδοµένου ότι αναγκάζονται να λειτουργούν σε διάφορα και πολλές φορές όχι σε
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 την 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 επιχειρηµάτων πρωτοβουλιών σε 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 συντελεστές, 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 ¨εφηύρε¨ το θεσµό των υπεράκτιων (offshore)
εταιριών, δηλαδή χρησιµοποιήθηκαν µικρές κατά το πλείστον χώρες στις οποίες
λειτουργεί ιδιαίτερα χαµηλή φορολογία για τις ξένες εταιρίες παρέχοντας ταυτόχρονα
πλήρη εχεµύθεια.
Ο έλεγχος των offshore εταιριών καθίσταται δυσκολότερος επειδή
αναπτυγµένες χώρες του ∆υτικού κόσµου διευκολύνουν µε ευνοϊκές νοµοθεσίες την
κυκλοφορία των κεφαλαίων.
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Όσο και αν φαίνεται περίεργο ο µεγαλύτερος ‘’φορολογικός παράδεισος για
βάση κεφαλαίων είναι το Μανχάταν, όπου δεν υπάρχει κανείς µηχανισµός
ανταλλαγής πληροφοριών για τα κεφάλαια που επενδύονται στις Η.Π.Α.
Σύµφωνα µε τον Ο.Ο.Σ.Α τα κεφάλαια που διακινούνται µέσω offshore
εταιριών ανέρχονται µεταξύ 5-7 τρις δολάρια και αποτελούν το 6-8 % της συνολικής
παγκόσµιας υπό διαχείριση επένδυσης. Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο υπολογίζει
ότι ετησίως ξεπλένονται περίπου 600 δις δολάρια, εκ των οποίων τα µισά στις
Η.Π.Α. ∆εν είναι τυχαίο ότι οι Η.Π.Α έχουν αντιταχθεί στις προσπάθειες του ΟΟΣΑ
να τεθούν περιορισµοί στους ‘’φορολογικούς παραδείσους’’.
Χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή της Ελβετίας. Το 30% των κεφαλαίων
των υπεράκτιων εταιριών είναι τοποθετηµένα στην Ελβετία. Όλα αυτά χωρίς την
δυνατότητα οποιασδήποτε διεθνούς ή κρατικής αρχής να αποκτήσει πρόσβαση στο
πόθεν έσχες και τον προορισµό αυτών των κεφαλαίων.
Βάσει µιας έρευνας το 2005 έχει υπολογιστεί ότι πλούσιοι ιδιώτες και εταιρίες
έχουν αποκρύψει από τις φορολογικές αρχές άνω των 11,5 τρις δολάρια. Σύµφωνα µε
το ∆ίκτυο Φορολογικής ∆ικαιοσύνης ( Task Justice Network) ένα σύνδεσµο που
ασκεί πέσεις σε φορολογικούς παράδεισους , µόνο µέσα στο 2006 οι offshore
προστάτευαν πάνω από 225 δις δολ. σε φορολογικές αποδόσεις παγκοσµίως.
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Περίληψη

Η "εξωχώρια" ή "υπεράκτια" offshore εταιρεία αποτελεί νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου. Οι offshore εταιρείες είναι εταιρείες αγγλοσαξονικής προέλευσης
που γεννήθηκαν στις βρετανικές αποικίες και ανεπτύχθησαν µετά τον Β’ Παγκόσµιο
Πόλεµο µε γρήγορους ρυθµούς.
Παρακάτω λοιπόν θα αναλύσουµε τον όρο υπεράκτια εταιρεία, θα δούµε µε
ποιον τρόπο γίνεται η σύσταση µιας υπεράκτιας εταιρείας, τους λόγους δηµιουργίας
της, και τα πλεονεκτήµατα των εταιρειών αυτών.
Στη συνέχεια αναφέρονται χώρες στις οποίες λειτουργούν υπεράκτια κέντρα,
και αναλύεται το Λιχτενστάιν και η Ελλάδα. Καθώς και τα κριτήρια επιλογής
υπεράκτιου σχήµατος.
Αναφέρεται η φορολογική αντιµετώπιση των υπεράκτιων εταιρειών στην
Ελλάδα.
Και τέλος γίνεται αναφορά για το «ξέπλυµα χρήµατος» στις εταιρείες αυτές,
καθώς και το πόσο επηρεάζουν οι εταιρείες αυτές τη λειτουργία του ∆ιεθνούς
Χρηµατιστηριακού Συστήµατος.
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1.1 Τι είναι οι υπεράκτιες (offshore) εταιρίες??

Η "εξωχώρια" ή "υπεράκτια" offshore εταιρεία αποτελεί νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου. Οι offshore εταιρείες είναι εταιρείες αγγλοσαξονικής προέλευσης
που γεννήθηκαν στις βρετανικές αποικίες και ανεπτύχθησαν µετά τον Β’ Παγκόσµιο
Πόλεµο µε γρήγορους ρυθµούς. Η offshore εταιρεία ιδρύεται εκτός συνόρων,
επιλέγεται ως έδρα της µια χώρα µε ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς αλλά
δραστηριοποιείται και χρηµατοδοτείται από πηγές εκτός της χώρας ιδρύσεώς της
(δηλαδή σε άλλη χώρα είναι η καταστατική έδρα της offshore εταιρείας και σε άλλη η
πραγµατική).
Το ελληνικό δίκαιο, για τους σκοπούς του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
ορίζει ως offshore εταιρεία «την εταιρεία 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».
Μια υπεράκτια εταιρία έχει συνήθως µορφή Εταιρίας Περιορισµένης
Ευθύνης, και είναι εγκατεστηµένη σε κάποια γεωγραφική περιοχή, που έχει
χαρακτηριστεί ως υπεράκτιο κέντρο.
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1.2 Σύσταση υπεράκτιας (offshore) εταιρίας
Ι∆ΡΥΣΗ
Για την ίδρυση υπεράκτιας εταιρείας απαιτείται οι ιδρυτές να συντάξουν και να
υπογράψουν ιδιωτικό ιδρυτικό έγγραφο (καταστατικό), το οποίο κατατίθεται στο
τηρούµενο σε κάθε χώρα µητρώο εταιρειών και εγκρίνεται και επικυρώνεται από την
αρµόδια αρχή αυτής (λ.χ. Έφορος Εταιρειών, Αρχειοφύλακας Εταιρειών κ.ο.κ). Σε
ορισµένες χώρες απαιτείται το ιδρυτικό έγγραφο να φέρει συµβολαιογραφική
θεώρηση ή και να συνταχθεί συµβολαιογραφικά εφόσον η εταιρεία είναι ανώνυµη. Η
αρµόδια αρχή εκδίδει µε την ίδρυση της εταιρείας και το σχετικό πιστοποιητικό
ιδρύσεως αυτής. Τη διαδικασία της ίδρυσης αναλαµβάνουν συνήθως εξειδικευµένοι
νοµικοί ή επιχειρηµατικοί σύµβουλοι.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Οι περισσότερες υπεράκτιες εταιρείες µπορούν να ιδρυθούν µε ένα µόνο µέτοχο. Η
νοµοθεσία ορισµένων χωρών ορίζει, ότι ο ελάχιστος επιτρεπτός αριθµός µετόχων
είναι δύο (π.χ. Παναµάς). Σε ορισµένες περιπτώσεις ο ιδρυτής µέτοχος πρέπει να
είναι φυσικό πρόσωπο. Η συγκέντρωση του συνόλου των µετοχών στα χέρια ενός
µετόχου δε συνιστά λόγο λύσης της Εταιρείας.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Οι περισσότερες νοµοθεσίες κρατών προέλευσης υπεράκτιων εταιρειών ορίζουν, ως
απαιτούµενο µετοχικό κεφάλαιο για την ίδρυση των εταιρειών τους ένα πολύ µικρό
ποσό (λ.χ. 1000 ∆ολάρια Η.Π.Α., 1000 Κυπριακές Λίρες κ.ο.κ.).Το εταιρικό
κεφάλαιο δεν είναι απαραίτητο να είναι καταβεβληµένο σε τραπεζικό λογαριασµό και
δεν απαιτείται να πιστοποιηθεί η καταβολή του από τις εποπτικές αρχές των κρατών
προέλευσης. θεωρείται καταβεβληµένο κατά την ίδρυση της εταιρείας. Οι νοµοθεσίες
των κρατών προέλευσης των υπεράκτιων εταιρειών δεν συναρτούν το ύψος του
εταιρικού κεφαλαίου σε σχέση µε το ύψος των επενδύσεων, του τζίρου ή των
καθαρών κερδών της εταιρείας. Επίσης πολλές νοµοθεσίες επιτρέπουν το µετοχικό
κεφάλαιο των εταιρειών να είναι καταβεβληµένο ακόµη και σε είδος ή σε νόµισµα
διαφορετικό από το εγχώριο.
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ΜΕΤΟΧΕΣ
Το µετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών αυτών είναι διηρηµένο σε µετοχές ανώνυµες
(λ.χ. Λιβερία, κ.λπ.,) ή ονοµαστικές (Κύπρος, Μάλτα κ.λπ.,). Στις περισσότερες
περιπτώσεις δεν καθορίζεται κατώτατο όριο της ονοµαστικής αξίας της µετοχής. Η
έκδοση των µετοχών δεν είναι απαραίτητη, ούτε επιδρά επί του κύρους και της
νοµιµότητας της εταιρείας. Στο καταστατικό µπορεί να προβλέπεται επίσης η
δυνατότητα να εκδοθούν διαφορετικά είδη µετοχών (κοινές, προνοµιούχες µε ή χωρίς
δικαίωµα ψήφου κλπ.).

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Οι εργασίες των υπεράκτιων εταιρειών διευθύνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
αυτών.
Ορισµένες νοµοθεσίες επιτρέπουν το διοικητικό συµβούλιο να απαρτίζεται από έναν
µόνο διευθυντή
Στις περισσότερες περιπτώσεις το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από
τουλάχιστον τρία ενήλικα µέλη.
Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχουν δικαίωµα να µετέχουν και αλλοδαποί µέτοχοι ή µη
µέτοχοι της εταιρείας.
Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου εκλέγονται (διορίζονται) και ανακαλούνται
οποτεδήποτε ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση, που είναι το ανώτατο όργανο της
Εταιρείας.
Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου είναι επανεκλέξιµα.

ΣΚΟΠΟΣ
∆εν υπάρχει κατ' αρχήν περιορισµός στην επιλογή του σκοπού της Εταιρείας, ο
οποίος µπορεί να είναι η διακίνηση εµπορευµάτων καθορισµένων ή µη, η παροχή
κάθε είδους υπηρεσιών, η διαχείριση και εκµετάλλευση ακινήτων, µπορεί να
δραστηριοποιείται στις Χρηµατιστηριακές αγορές, να συνάπτει συµβάσεις
χρηµατιστηριακών προϊόντων, παραγώγων, προθεσµιακές συµβάσεις κ.ο.κ. Η
νοµοθεσία ωστόσο ορισµένων χωρών (λ.χ. Κύπρος) επιβάλλει περιορισµούς και
θέτει προϋποθέσεις για την έγκριση της λειτουργίας, εταιρειών ειδικού σκοπού
(χρηµατιστηριακές, τραπεζικές κοκ.).
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Οι εταιρείες διεθνούς οικονοµικής δραστηριότητας στις περισσότερες περιπτώσεις,
όπως ορίζεται από τη νοµοθεσία των κρατών προέλευσης εξαιρούνται -άλλοτε υπό
προϋποθέσεις και άλλοτε χωρίς) οποιασδήποτε φορολογίας. Σε ορισµένα κράτη για
να υπαχθούν στο καθεστώς της προαναφερόµενης φορολογικής εξαίρεσης πρέπει να
καταβάλουν ετησίως ένα σταθερό και σχετικά µικρό φορολογικό τέλος. Σε άλλες
χώρες τα καθαρά κέρδη των εταιρειών φορολογούνται µε πολύ µικρό συντελεστή.
Στις περισσότερες πάντως περιπτώσεις τα κεφαλαιουχικά κέρδη των εταιρειών
εξαιρούνται της φορολογίας.
Επιπρόσθετα δεν παρακρατείται φόρος στα κράτη προέλευσης για τόκους, µερίσµατα
και δικαιώµατα εκµετάλλευσης που πληρώνονται από τις εταιρείες διεθνούς
οικονοµικής δραστηριότητας.
Ανά περίπτωση θα πρέπει να ερευνάται εάν τα κράτη προέλευσης έχουν υπογράψει
µε άλλα κράτη, στο έδαφος των οποίων αποκτούν εισόδηµα οι υπεράκτιες εταιρείες,
συµβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας. Στην περίπτωση αυτή και κατ' εφαρµογή
των διατάξεων της συµβάσεως είναι δυνατό µια συναλλαγή να απαλλαγεί πλήρως της
φορολόγησης.
Εφιστούµε την προσοχή στην επιλογή µιας εταιρείας διεθνών δραστηριοτήτων.
Υπενθυµίζουµε, ότι απαιτείται προσεκτικός φορολογικός σχεδιασµός κυρίως επί των
θεµάτων που έχουν να κάνουν µε το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), τυχόν
ειδικούς φόρους ακινήτων κοκ. Η συνδροµή ειδικών συµβούλων είναι απαραίτητη
για την απρόσκοπτη λειτουργία του σχήµατος.

1.3 Πλεονεκτήµατα υπεράκτιων (offshore) εταιριών
Τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα των Υπεράκτιων εταιρειών είναι τα ακόλουθα:
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
1. Οι υπεράκτιες εταιρείες µπορούν να ασκούν την εµπορική τους δραστηριότητα σε
οποιαδήποτε χώρα της υφηλίου (εκτός από λίγες εξαιρέσεις).
2. Τα όργανα των εταιρειών αυτών (διοικητικό συµβούλιο, γενική συνέλευση κλπ.)
µπορούν να συνεδριάζουν ελεύθερα και νοµότυπα σε οποιαδήποτε χώρα.
3. Οι µετοχές των εταιρειών αυτών είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ανώνυµες,
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ακόµη όµως και όταν η νοµοθεσία της χώρας προέλευσης προβλέπει υποχρεωτικά
ονοµαστικές µετοχές και τότε παρέχεται η ευχέρεια της διατήρησης της ανωνυµίας
του πραγµατικού µετόχου.
4. Τα δικαιώµατα των µετόχων διέπονται κατ' αρχήν από το δίκαιο της έδρας της
εταιρείας. Οι µέτοχοι και οι διευθυντές των εταιρειών αυτών µπορούν στις
περισσότερες περιπτώσεις να είναι πρόσωπα οποιασδήποτε εθνικότητας ή ιθαγένειας.
5. Τα κέρδη των εταιρειών αυτών, τα οποία έχουν αποκτηθεί από τη δραστηριότητα
τους εκτός της χώρας προελεύσεως, δεν υπόκεινται σε φόρους (ή η φορολόγηση τους
είναι πολύ µικρή), τέλη ή δασµούς ακόµη κι αν οι σχετικές συµβάσεις έχουν
συναφθεί εντός του κράτους προελεύσεως της εταιρείας.
6. Στις περισσότερες χώρες προέλευσης οι υπεράκτιες εταιρείες δεν υπόκεινται σε
συναλλαγµατικούς περιορισµούς.
7. Ορισµένες χώρες, των οποίων η νοµοθεσία τους επιτρέπει την ίδρυση υπεράκτιας
εταιρείας στο έδαφος τους έχουν υπογράψει µε πολλές άλλες χώρες συµβάσεις
αποφυγής διπλής φορολογίας, οι οποίες συµβάσεις προσφέρουν σηµαντικές ευκαιρίες
για διεθνή φορολογικό προγραµµατισµό.
Συµπερασµατικά ο τρόπος διοικήσεως, η έµµεση ή άµεση ανωνυµία του πραγµατικού
µετόχου, η απλούστευση των διαδικαστικών θεµάτων και η ελεύθερη ρύθµιση τους
από το καταστατικό, η οικονοµικά συµφέρουσα διαχείρισή τους, τα φορολογικά
πλεονεκτήµατα έχουν επιβάλλει τις υπεράκτιες εταιρείες στις διεθνείς συναλλαγές.
Σε κάθε όµως περίπτωση και µε δεδοµένη την συντονισµένη προσπάθεια πολλών
κυβερνήσεων να προβάλουν εµπόδια (ή πολλές φορές δυσβάσταχτους φορολογικούς
ελέγχους) στη δράση των υπεράκτιων εταιρειών, πριν από την ίδρυση µιας
υπεράκτιας εταιρείας επιβάλλεται να έχει προηγουµένως αναλυθεί ο σκοπός της
συστάσεως και το επιδιωκόµενο µε αυτή αποτέλεσµα.
Επισηµαίνουµε, ότι λανθασµένοι χειρισµοί, λ.χ. στην επιλογή της εθνικότητας της
εταιρείας µπορεί να οδηγήσουν είτε σε µαταίωση του επιδιωκόµενου σκοπού είτε σε
σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση, των εταιρειών, του αντικειµένου τους ή ακόµη
και των πραγµατικών µετόχων τους.
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1.4 Λόγοι δηµιουργίας των εξωχώριων ( offshore) εταιριών.
Η ανάπτυξη του ∆ιεθνούς εµπορίου, η διεθνοποίηση των
χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών και η ελευθερία που υπάρχει στον τοµέα της
διακίνησης των κεφαλαίων και του συναλλάγµατος είχαν ως συνέπεια τη σηµαντική
αύξηση των συναλλαγών που διενεργούνται από υπεράκτιες εταιρίες.

Σε

παγκόσµια κλίµακα τα κέντρα εξωχώριων εταιριών υπερβαίνουν τα 80 και µέσα από
τις εταιρίες αυτές διακινείται περίπου το µισό του παγκόσµιου τζίρου.
Τα καθοριστικά κριτήρια για την ίδρυση και διατήρηση µιας υπεράκτιας
εταιρίας µπορούν να συνοψιστούν στα εξής:
 Η γρήγορη σύσταση µε χαµηλό κόστος ,ελάχιστο απαιτούµενο
εταιρικό κεφάλαιο και εξαιρετικά περιορισµένες διατυπώσεις.
 Πλήρης ανωνυµία των πραγµατικών µετόχων.
 Η δυνατότητα σύστασης της εταιρίας µε έναν µόνο µέτοχο.
 Η µεταφορά των κερδών από υψηλά σε χαµηλά φορολογούµενες
χώρες.
 Η αποφυγή του πόθεν έσχες τόσο στην αγορά περιουσιακών στοιχείων
όσο και στη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
 Η αποφυγή της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας για
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και απασχολούν προσωπικό στο
εξωτερικό.
 Η αποφυγή δεσµεύσεων ατοµικής περιουσίας , µε τη διασφάλιση από
µελλοντικές διεκδικήσεις δανειστών.
 Η αποφυγή φορολογικών επιβαρύνσεων.
 Η πλήρης απαλλαγή του φόρου κληρονοµίας, δωρεάς, µεταβίβασης
και γονικής παροχής σε περιπτώσεις ακινήτων.
 Αποφυγή διεκδικήσεων συζύγου σε περίπτωση διαζυγίου.
 Αποφυγή φόρου τόκων στις καταθέσεις.
 Τραπεζικό απόρρητο προστατεύει από ελέγχους.
 Η µη ύπαρξη συναλλαγµατικών περιορισµών.
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1.5 ∆οµές υπεράκτιων εταιριών
Οι υπεράκτιες εταιρίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για διαφόρους σκοπούς µε
ποικίλους τρόπους και σε διαφορετικούς τύπους όπως:


Εταιρίες χαρτοφυλακίου (Holding Companies)



Εταιρίες παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών (Finance Companies)



Εταιρίες αδειών-δικαιωµάτων (Lincencing Companies)



Εµπορικές Εταιρίες (Trading Companies)



Εταιρίες παροχής διοικητικών υπηρεσιών (Administration Companies)



Ναυτιλιακές Εταιρίες (Shipping Companies)



Εµπιστεύµατα (Trusts)



Επενδυτικές Εταιρίες (Investments Companies)



Τραπεζικές εταιρίες (Banking Companies)



Εταιρίες παροχής υπηρεσιών



Εταιρίες υβρίδια



∆οµές nominee



Εταιρίες ασφαλειών ( Insurance Companies)



Εταιρίες περιορισµένης ευθύνης ( LLCs)

Στη συνέχεια θα αναλύσουµε κάποιες από τις πιο διαδεδοµένες χρήσεις των
υπεράκτιων εταιριών.
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Εταιρίες χαρτοφυλακίου (Holding Companies

Η χρήση των offshore holding ήoffshore εταιρών επενδύσεων που είναι
εγκατεστηµένες σε εξωχώρια κέντρα είναι µια µέθοδος διεθνούς φορολογικού
σχεδιασµού για την χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων offshore.
Οι δραστηριότητες σε τρίτες χώρες συγκεντρώνονται σε µια υπεράκτια εταιρία
η οποία είτε έχει offshore λειτουργούντα υποκαταστήµατα είτε κατέχει µετοχές
διεθνών θυγατρικών που δραστηριοποιούνται σε εµπόριο και επιχειρήσεις σε άλλες
χώρες. Η υπεράκτια εταιρία λειτουργεί ως εταιρία εκκαθάρισης για τα κέρδη από
ξένες δραστηριότητες, για συσσώρευση κερδών, επανεπενδύσεις κερδών και
επέκταση των δραστηριοτήτων της σε άλλες χώρες µε ειδικούς µειωµένους
φορολογικούς συντελεστές.
Η πιο κοινή πρακτική για τις offshore holding εταιρίες είναι να χρησιµοποιούν
θυγατρικές σε τρίτες χώρες παρά υποκαταστήµατα.
Ορισµένα εξωχώρια κέντρα παρέχουν ειδικά φορολογικά προνόµια στις
εταιρίες συµµετοχών και πιο κάτω παρατίθενται µερικά από τα οφέλη που
προκύπτουν από τη χρήση µιας εταιρίας συµµετοχών σε εξωχώρια κέντρα:
Αναβολή της πληρωµής φόρου στα µερίσµατα. Όπως είναι γνωστό τα µερίσµατα
φορολογούνται στην χωρά απόκτησης τους , που είναι στην περίπτωση µας η χωρά
έδρας της θυγατρικής εταιρίας. Με την χρήση της υπεράκτιος εταιρίας συµµετοχών
και των Συµβάσεων αποφυγής διπλής Φορολογίας, η τοποθέτηση είτε η συγκέντρωση
των µερισµάτων στην εταιρία συµµετοχών αναβάλει, µερικές φόρες µειώνει ή και σε
ορισµένες υπεράκτιες δικαιοδοσίες απαλλάσσει τους επιχειρηµατίες από την
πληρωµή φόρου.
Αναβολή της πληρωµής φόρου στα κεφαλαιακά κέρδη (υπεραξία). Ορισµένες
χώρες επιβάλλουν φόρο κεφαλαιακών κερδών. Εάν η θυγατρική σε ξένη χώρα ανήκει
σε µια offshore εταιρία συµµετοχών τότε υπάρχει η δυνατότητα πώλησης της
θυγατρικής σε ξένη χώρα από τη offshore εταιρία συµµετοχών και υπό κανονικές
συνθήκες τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν δεν υπόκεινται σε φορολόγηση και
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συγκεντρώνονται στην offshore εταιρεία συµµετοχών και στη συνέχεια
επαναπατρίζονται µε άνεση στην µητρική.
Απουσία συναλλαγµατικών ελέγχων.

Εάν η χώρα της µητρικής εταιρίας επιβάλλει

συναλλαγµατικούς ελέγχους στις ξένες επενδύσεις, η σύσταση µιας υπεράκτιας
εταιρίας συµµετοχών διευκολύνει την µετακίνηση των κερδών από την θυγατρική
εταιρία της τρίτης χώρας και τη συγκέντρωση τους στο υπεράκτιο κέντρο ,
αποφεύγοντας έτσι τη µετακίνηση τους προς τη χώρα έδρας της µητρικής και το
συνεπαγόµενο συναλλαγµατικό έλεγχο.
Η ιδανική δοµή εταιρίας συµµετοχών πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα
µείωσης της φορολογίας των κερδών πράγµα που απαιτεί φορολογικές συµφωνίες µε
παρακάτω ιδιαίτερα στοιχεία:
• Τα µερίσµατα που στέλνονται από τη θυγατρική στην εταιρία holding ή πρέπει να
απαλλάσσονται ή να υπόκεινται σε χαµηλούς παρακρατούµενους φόρους στο
φορολογικό καθεστώς απόκτησης τους (θυγατρικής).
• Τα µερίσµατα που λαµβάνονται από την holding προερχόµενα από τη θυγατρική ή
πρέπει να απαλλάσσονται ή να υπόκεινται σε χαµηλούς φόρους στο φορολογικό
καθεστώς της holding.
• Τα µερίσµατα που πληρώνονται από την holding στην τελική µητρική πρέπει να
απαλλάσσονται ή να υποβάλλονται σε χαµηλούς φόρους στα φορολογικά καθεστώτα
της holding και της τελικής µητρικής.
• Τα κέρδη της holding από την πώληση των µετοχών της θυγατρικής πρέπει να
υποβάλλονται σε χαµηλούς φόρους στο φορολογικό καθεστώς της holding.
Οι παραδοσιακές και ευρέως γνώστες τοποθεσίες εγκατάστασης δοµών των
εταιριών συµµετοχών- holding (Ηνωµένο Βασίλειο, Λουξεµβούργο, ∆ανία,
Ολλανδία, Ολλανδικές Αντίλλες) έχουν οργανώσει την νοµοθεσία τους ειδικά για τη
µεταχείριση των εισοδηµάτων από τα ξένα µερίσµατα. Κάθε χώρα από τις
προαναφερόµενες έχει ένα εκτεταµένο δίκτυο διµερών φορολογικών συµβάσεων.
Αλλά καθεστώτα εταιριών holding είναι ελκυστικά επειδή χρησιµοποιούν την
οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις µητρικές – θυγατρικές εταιρίες, ειδικά για
περιπτώσεις Ευρωπαϊκών Επενδύσεων.
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Εταιρίες παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών (Finance Companies)

Μια εταιρία παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών που βρίσκεται σε
Υπεράκτιο κέντρο (χώρα) λειτούργει ως κανάλι διοχέτευσης δανείων σε µια ξένοι
θυγατρική εταιρία. Η χρήση µιας υπεράκτιας εταιρίας χρηµατοοικονοµικών
υπηρεσιών παρέχει τη δυνατότητα να µετακινηθούν αποτελεσµατικά κέρδη από την
ξένη θυγατρική (δανειολήπτρια), που υπάγεται σε δικαιοδοσία µε υψηλούς
συντελεστές φορολόγησης στη υπεράκτια δικαιοδοσία µε χαµηλή φορολογία. δηλαδή
ο τόκος και δόσεις αποπληρωµής του δανείου προς την υπεράκτια εταιρία µειώνουν
σηµαντικά το µειονέκτηµα του σχήµατος αυτού είναι ότι η χώρες έδρας της
δανειολήπτριας εταιρίας επιβάλλουν την παρακράτηση φόρου σε ποσό του τόκου του
δανείου.
Προκειµένου λοιπόν να αποφευχθεί ή να µειωθεί η παρακράτηση φόρου που
προκύπτει , όπως είπαµε όταν η δανειολήπτρια εταιρία πληρώνει τόκο στο εξωτερικό
µεθοδεύεται η κατεύθυνση των κεφαλαίων του δανείου µέσω φιλικών δικαιοδοσιών
(χωρών) , που διαθέτουν τις φορολογικές συµβάσεις που απαλλάσσουν ή µειώνουν
τους παρακρατούµενους φόρους.
Πολλές υπεράκτιες δικαιοδοσίες δεν απαιτούν τη διατήρηση των
συγκεκριµένων δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, πράγµα που δίνει τη δυνατότητα
στις εταιρίες παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών να έχουν ελάχιστο ύψος ιδίων
κεφαλαίων.
Οι εταιρίες παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών έχουν σηµαντική αξία ,
στη περίπτωση που µια χώρα έχει υψηλούς συντελεστές φορολόγησης εισοδήµατος
και µερισµάτων. Η αποπληρωµή των τόκων δεν µειώνει µόνο τα φορολογητέα κέρδη
της δανειολήπτριας εταιρίας αλλά µειώνει σηµαντικά και τα προς αποπληρωµή
µερίσµατα της. Η αποπληρωµή των τόκων δεν µειώνει µόνο τα φορολογικά κέρδη
της δανειολήπτριας εταιρίας αλλά µειώνει σηµαντικά και τα προς αποπληρωµή
µερίσµατα της.
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Εταιρίες αδειών- δικαιωµάτων ( Licensing Companies)
Μια επιχείρηση µπορεί να χρησιµοποιήσει µια εταιρία αδειών που βρίσκεται
σε ένα κατάλληλο διεθνές Offshore Χρηµατοοικονοµικό Κέντρο για να λειτουργεί ως
χορηγός αδειών δικαιωµάτων σε µια ξένη θυγατρική. Οι περιοδικές πληρωµές για το
δικαίωµα χρήσης βιοµηχανικής περιουσίας όπως δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας ,
συγγραφικά δικαιώµατα, σήµατα , επιστηµονικές πληροφορίες ή βιοµηχανικές
διαδικασίες λειτουργούν και χρησιµοποιούνται από πολλές δικαιοδοσίες σαν ενοίκιο
(royalties) που είναι έξοδα που µειώνουν τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
Πληρώνοντας royalties ( πόσο για χρήση δικαιωµάτων) σε µια offshore
licensing εταιρεία τα κέρδη µετακινούνται από την ξένη θυγατρική στην offshore
licensing εταιρεία η οποία πληρώνει λίγο ή καθόλου φόρο στα royalties που
λαµβάνει.
Μια υπεράκτια εταιρεία licensing για να έχει το δικαίωµα να δίνει άδεια
χρήσης βιομηχανικής περιουσίας ή πνευματικής, κατ’ αρχήν πρέπει η ιδία να τα αποκτήσει.
Για τον λόγο αυτό απαιτείται μεταφορά της ευρεσιτεχνίας ή άλλων δικαιωμάτων από την
χώρα της μητρικής εταιρίας σε υπεράκτια δικαιοδοσία. Αυτή η μεταφορά συχνά απαιτεί
προηγούμενο φορολογικό ή συναλλαγματικό έλεγχο με αποτέλεσμα συχνά η μεταφορά
αυτή να φορολογείται. Έτσι πολλές φόρες οι σύμβουλοι φορολογικών θεμάτων
προσπαθούν να αναγνωρίσουν και να μεταφέρουν τα άυλα αγαθά σε υπεράκτιες εταιρίες
πριν αυτά αποκτήσουν μεγάλη αξία. Από την στιγμή του τα άυλα αγαθά είναι στην
υπεράκτια εταιρία , νοικιάζονται σε μια μεσολαβούσα εταιρία , η οποία διεξάγει την
εκμετάλλευσης τους. Τα έσοδα από την εκμετάλλευσης των άυλων αγαθών περνούν στην

µεσολαβούσα εταιρία , η οποία παρακρατάει µια µικρή προµήθεια ως αµοιβή για τις
υπηρεσίες που παρέχει κατά τη διαπραγµάτευση των συµφωνιών, που κυµαίνεται από
10% έως20% και τα υπόλοιπα κέρδη αποδίδει στην υπεράκτια εταιρία.
Με τον τρόπο αυτό συσσωρεύονται τα κέρδη από την εκµετάλλευσης των
δικαιωµάτων στην υπεράκτια εταιρία και αποφεύγονται σε µεγάλο βαθµό οι
φορολογικές επιβαρύνσεις. Εάν η µητρική εταιρία πουλούσε τα δικαιώµατα
απευθείας στην εταιρία χρήστη, ακόµα και αν υπήρχαν συµφωνίες αποφυγής διπλής
φορολογίας, θα επιβαρυνόταν µε φόρο υπεραξίας, αφού θα υποχρεωνόταν να
εµφανίσει την πραγµατική αξία πώλησης του δικαιώµατος.
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Εµπορικές εταιρείες (Trading companies

Είναι οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο εισαγωγικό και
εξαγωγικό εµπόριο. Η υπεράκτια εταιρία χρησιµοποιείται εδώ κατά τέτοιο τρόπο
ώστε αποτελεσµατικά να µεταφέρει τα κέρδη από µια χώρα µε υψηλή φορολόγηση σε
µια χώρα µε χαµηλή φορολόγηση. Τα σχήµατα που διαµορφώνονται σε αυτές τις
περιπτώσεις επίσης αποκαλούνται ως τριγωνικό εµπόριο. Το σχήµα αυτό συνήθως
εφαρµόζεται ως ακόλουθο: µια εµπορική εταιρία που πραγµατοποιεί εξαγωγές –
εισαγωγές ιδρύει µια υπεράκτια εταιρία, που λειτουργεί ως διαµεσολαβητής µεταξύ
του πωλητή και του αγοραστή. Όταν η ιδρύτρια επιχείρηση πραγµατοποιεί εισαγωγές
ο προµηθευτής στέλνει τα εµπορεύµατα απευθείας στην ιδρύτρια και εκδίδει το
τιµολόγιο στο όνοµα της υπεράκτιας εταιρίας , η οποία µε τη σειρά της τιµολογεί την
ιδρύτρια επιχείρηση σε τιµή προσαυξηµένη. Αντίστοιχα αν η µητρική επιχείρηση
πραγµατοποιεί εξαγωγές , το εµπόρευµα αποστέλλεται στον αγοραστή και η µητρική
τιµολογεί την υπεράκτια µε τιµή χαµηλότερη η οποία µε την σειρά της τιµολογεί
τον αγοραστή. Με αυτόν τον τρόπο η µητρική επιχείρηση καταρχήν µειώνει τα
εµφανιζόµενα κέρδη και επιπλέον συσσωρεύει το κεφάλαιο στο λογαριασµό της
υπεράκτιας εταιρίας.
∆εδοµένου ότι οι περισσότερες υπεράκτιες δικαιοδοσίες επιβάλλουν υψηλούς
εισαγωγικής δασµούς σηµαντικό είναι η υπεράκτια εταιρία να µην παραλαµβάνει τα
αγαθά , αλλά να τα πουλάει χωρίς αυτά να περάσουν µέσω του εδάφους της offshore
έδρας.

Εταιρεία Παροχής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (Administration companies)

Ορισµένες υπεράκτιες δραστηριότητες δεν περιλαµβάνουν
άπλα µια ξένη θυγατρική εταιρία , αλλά περιλαµβάνουν έναν όµιλο που αποτελείται
από την µητρική εταιρία και τις θυγατρικές στις διάφορες χώρες και µε διαφορετικές
δραστηριότητες. Η διαχείριση και ο έλεγχος του οµίλου µπορεί να διεξάγεται µέσω
µιας εξωχώρια εταιρίας παροχής υπηρεσιών ∆ιοίκησης – ∆ιαχείρισης.
Το συγκεκριµένο σχήµα προσφέρει εµπορικά πλεονεκτήµατα µε τη συγκέντρωση
όλων των διοικητικών – διαχειριστικών λειτουργιών σε έναν φορέα
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Η ίδρυση κεντρικών γραφείων διοίκησης σε µια offshore χώρα από
φορολογική άποψη είναι µια τεχνική µεταφοράς κερδών όπου οι δραστηριότητες
διοίκησης – διαχείρισης ενός οµίλου εταιριών αναλαµβάνονται από την υπεράκτια
εταιρία παροχής διοικητικών υπηρεσιών, η οποία αµείβεται µε ποσοστό επί των
κερδών του οµίλου. Η υπεράκτια εταιρία για τα κέρδη (αµοιβές) της δεν
φορολογείται ή φορολογείται µε πολύ χαµηλό συντελεστή. Είναι βέβαια πιθανό ότι οι
εταιρίες του οµίλου, όταν κάνουν τις πληρωµές στην υπεράκτια εταιρία παροχής
διοικητικών υπηρεσιών θα πρέπει να πείσουν τις τοπικές φορολογικές αρχές
της έδρας των εταιριών του οµίλου, για το ότι το τίµηµα για τις υπηρεσίες
προσδιορίζεται κάτω υπό τις πλήρως ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς. Για τον
λόγο αυτό όταν υπάρχει πρόθεση δηµιουργίας µιας υπεράκτιης εταιρίας παροχής
διοικητικών υπηρεσιών , είναι σηµαντικό να βεβαιωθεί ο ενδιαφερόµενος ότι το
διεθνές εξωχώριo κέντρο που θα χρησιµοποιηθεί έχει τις απαραίτητες υποστηρικτικές
υπηρεσίες που θα δώσουν τη δυνατότητα στην υπεράκτια εταιρία διαχείρισης να
λειτουργεί αποτελεσµατικά.

Ναυτιλιακές εταιρίες (Shipping Companies)

Ένας µεγάλος αριθµός των εξωχώριων κέντρων έχουν
θεσπίσει ευνοϊκές ρυθµίσεις για τις εταιρίες που ασχολούνται µε τη ναυτιλία,
περιλαµβανοµένης της ναύλωσης και ενοικίασης σκαφών.
Οι χώρες αυτές ενθαρρύνουν δυναµικά τις ναυτιλιακές εταιρίες να λειτουργήσουν
υπό τις λεγόµενες σηµαίες ευκαιρίας, πράγµα που επιτρέπει σε µια µη µόνιµα
εγκατεστηµένη εταιρία να νηολογήσει µε σύντοµες και όχι ιδιαιτέρα αυστηρές
διαδικασίες, αλλά µε εξαιρετικά χαµηλό και ανταγωνιστικό κόστος τα πλοία,
χρησιµοποιώντας την σηµαία του εξωχώριου κέντρου (χώρας).
Τα κέρδη που προκύπτουν από την εκµετάλλευση του πλοίου που έχει µια
υπεράκτια εταιρία υποβάλλονται σε πολύ χαµηλή φορολογία.
Πάντως πρέπει να τονίσουµε ότι οι ειδικοί χαµηλοί συντελεστές δεν
εφαρµόζονται πάντα σε όλο το εισόδηµα που αποκτάται από την υπεράκτια
ναυτιλιακή εταιρία. Ορισµένες φόρες ένα µέρος του εισοδήµατος φορολογείται
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µε πλήρης συντελεστές ιδίως σε ότι άφορα το δικαίωµα χρήσης σηµαίας και της
νηολόγησης.
Τα περισσότερα εξωχώρια κέντρα έχουν νοµοθετικές ρυθµίσεις σχετικά µε το
ανθρώπινο δυναµικό και την ασφάλεια των πλοίων που έχουν νηολογηθεί στην χώρα
τους και χρησιµοποιούν την δική τους σηµαία. Ο κυριότερος λόγος για την χρήση της
νηολόγησης σε υπεράκτια κέντρα, ως σηµαίας ευκαιρίας, σχετίζεται µε την ευνοϊκή
µεταχείριση των εφοπλιστών και των πλοιοκτητών, που συχνά έρχεται σε αντίθεσης
µε τα συµφέροντα των εργαζοµένων και της ∆ιεθνής Οµοσπονδίας Εργαζοµένων στις
µεταφορές.

Εµπιστεύµατα (Trusts)

Η ιδέα των trust αναπτύχτηκε ως τρόπος προστασίας της περιουσίας. Οι
συµβαλλόµενοι σε ένα trust είναι ο διαθέτης (settlor) που µεταφέρει τα περιουσιακά
του στοιχεία σε trust, ο διαχειριστής (trustees), ο όποιος διοικεί το trust, ο
θεµατοφύλακας (custodian) και ο δικαιούχος (beneficiary) που λαµβάνει τα οφέλη
των περιουσιακών στοιχείων του trust. Το trust δεν έχει την νοµική προσωπικότητα
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. Ένα trust συστήνεται µε εγγραφή συµφωνία. Πρέπει να
σηµειώσουµε ότι σε περισσότερες περιπτώσεις ο διαθέτης και ο δικαιούχος είναι το
ίδιο πρόσωπο. Οι χώρες που αναγνωρίζουν το trust είναι κύριος του Αγγλοσαξονικού
δικαίου , ενώ στις άλλες χώρες που βασίζονται σε Γαλλογερµανικό µοντέλο, όπως
και η Ελλάδα δεν αναγνωρίζουν το trust. Οι περισσότερες εξωχώριες δικαιοδοσίες
παρέχουν τη δυνατότητα στέγασης σε trust. Η συνηθέστερη αιτία χρήσης των
υπεράκτιων trust είναι η απόκρυψη της ταυτότητας των διαθετών για την αποφυγή
των διατάξεων περί ξεπλύµατος του µαύρου χρήµατος και αυξηµένης φορολογίας.

Εταιρίες Επενδύσεων ( Investment Companies)

Κεφάλαια συγκεντρωµένα δια µέσου υπεράκτιων εταιριών επενδύσεων
µπορούν να επενδυθούν ή να κατευθυνθούν οπουδήποτε στον κόσµο. Η προσεκτική
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επιλογή της εξωχώριας δικαιοδοσίας επιτρέπει να επενδυθούν τα προαναφερόµενα
κεφάλαια σε χώρες µε υψηλούς συντελεστές φορολόγησης εφόσον αυτές έχουν
συνάψει φορολογικές συµβάσεις µε υπεράκτιο κέντρο.

Τραπεζικές Εταιρείες (Banking Companies)

Τελευταίο καιρό πολλά τραπεζικά ιδρύµατα σε υπεράκτιες δικαιοδοσίες έχουν
καθιερωθεί ως φορολογικά καταφύγια. Πολλά από τα ιδρύµατα είναι θυγατρικές
µεγάλων διεθνών τραπεζών. Το µεγάλο τους πλεονέκτηµα είναι ότι καταβάλλουν
φόρους απαλλαγµένους από την παρακράτηση του φόρου. Περάν αυτού ασχολούνται
µε διεθνή χρηµατοδότηση από προνοµιακές βάσεις (εξωχώρια κέντρα) , η οποία δεν
υπόκειται σε συναλλαγµατικούς ελέγχους.

∆οµές Nominee (αντιπροσώπευσης)

Οι εταιρίες αντιπροσώπευσης είναι δοµές όπου µια εγχώρια εταιρία ενεργεί
ως αντιπρόσωπος µιας εξωχώριας εταιρίας. Όπως προαναφερθήκαµε οι εξωχώριες
εταιρίες πάντα αποβλέπουν στην µείωση φορολογητέας ύλης των επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων καθώς επίσης πολύ συχνά στο ξέπλυµα του µαύρου χρήµατος. Για
τον λόγο αυτό οι θιγόµενες χώρες από την διεθνή αυτή την µέθοδο φόρο-αποφυγής
προσπάθησαν να αντιδράσουν θέτοντας ειδικούς νοµοθετικούς κανόνες για την
διασφάλιση σύλληψης της φορολογητέας ύλης και στην δηµιουργία εµποδίων για την
λειτουργία των υπεράκτιων εταιριών. Η Ελλάδα απάντησε στο φαινόµενο των
υπεράκτιων εταιριών µε τον Ν. 3091/2002, όπου χοντρικά οι συναλλασσόµενοι µε
υπεράκτιες εταιρίες δεν µπορούν να αναγνωρίσουν τις δαπάνες και τις αποσβέσεις για
αγαθά και υπηρεσίες που προέρχονται από αυτές όπως επίσης και επιβάλλοντας
ειδικό ετήσιο φόρο σε ποσοστό 3 % επί τις ακίνητης περιουσίας των υπεράκτιων
εταιριών. Το διεθνές κεφάλαιο ανταποκρίθηκε στα νέα νοµοθετικά δεδοµένα µέσω
των επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης µε έδρα σε µια χώρα µε µεγάλο δίκτυο
συµβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας όπως για παράδειγµα το Ηνωµένο
Βασίλειο. Η κύρια δραστηριότητα των εταιριών αυτών είναι η αντιπροσώπευση των
υπεράκτιων εταιριών. Η εκπρόσωπος εταιρία συνάπτει µε την υπεράκτια εταιρία ένα
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συµφωνητικό αντιπροσώπευσης , όπου ορίζεται η αµοιβή της ως προµήθεια επί των
συναλλαγών σε ποσοστό ύψους 3%-5%.
Έτσι λοιπόν ενώ στην πραγµατικότητα η συναλλαγή γίνεται µεταξύ µιας
Ελληνικής και µιας υπεράκτιας εταιρίας, εµφανίζονται να συναλλάσσονται η
Βρετανική και η Ελληνική επιχείρηση. Επειδή δε τα αγαθά και υπηρεσίες της
συναλλαγής αυτής προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει φυσικά
εφαρµογή ο Ν. 3091/200214.

Εταιρείες Ασφαλειών

Πολλοί διεθνείς οργανισµοί έχουν αναπτύξει την πρακτική συνδυασµού ενός
υφιστάµενου trust , το οποίο δεν είναι νέο offshore προϊόν, µε πολιτική ασφάλισης ,
επίσης όχι νέο onshore προϊόν. Τα δυο αυτά προϊόντα σε συνδυασµό δίνουν νέες
ευκαιρίες. Όταν ασφαλίζεται κάποιος πληρώνει ένα ασφάλιστρο. Η ασφάλιση
στοιχίζει µόνο ένα µικρό µέρος του ασφαλίστρου που καταβάλλεται. Η ασφαλιστική
εταιρία αφού προβεί στην ασφάλιση τοποθετεί το υπόλοιπο ποσό µαζί µε τα δικά της
επενδυτικά κεφάλαια και προβαίνει στην παθητική διαχείριση , δηλαδή σε επενδύσεις
χαµηλού κίνδυνου. Έτσι η ασφαλιστική πολιτική οδηγεί στο σχηµατισµό ενός
επενδυτικού χαρτοφυλακίου, το οποίο σηµειωτέων µπορεί να περιλαµβάνει όχι µόνο
τα χρήµατα , αλλά και άλλες µορφές , όπως µετοχές, οµολογίες, παράγωγα χρήµατα
οικονοµικά προϊόντα, οµόλογα κτλ.
Νέο σχήµα (συνδυασµός της ασφαλιστικής δοµής µε το trust) παρέχει την
ευελιξία ως προς τις δυνατότητες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του άνω
χαρτοφυλακίου και γίνεται ιδιαίτερα χρήσιµη στις χώρες του Γαλλογερµανικού
δικαίου, όπου ο θεσµός του trust είναι δυσκολονόητος, καθώς δεν αναγνωρίζεται σε
όλες τις χώρες της Ευρώπης και ως εκ τούτου δεν έχει µεγάλη εφαρµογή.
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Ο κόσµος των offshore

 ΑΝ∆ΟΡΑ
 ΑΡΟΥΜΠΑ


















ΜΠΑΧΑΜΕΣ
ΜΠΑΡΜΠΕΙΝΤΟΣ
ΒΕΡΜΟΥ∆ΕΣ
ΠΑΝΑΜΑΣ
ΝΗΣΟΙ ΚΕΥΜΑΝ
ΒΗΣΟΙ ΚΟΥΚ
ΚΥΠΡΟΣ
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
ΤΖΑΜΑΙΚΑ
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ
ΛΟΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΜΑ∆ΕΙΡΑ
ΜΑΛΤΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΑΜΟΑ
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
ΕΛΛΑ∆Α

Αυτοί είναι µερικοί από τους γνωστότερους φορολογικούς «παραδείσους»..
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.
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.

22

2.2 LICHTENSTEIN (Λιχτενστάιν)

Τοποθεσία: Το κρατίδιο του
Λιχτενστάιν συνορεύει µε την
Αυστρία και την Ελβετία και
είναι ανάµεσα στην κοιλάδα
του Ρήνου και τις Άλπεις .
Καλύπτει 160 τετρ. χιλιόµετρα
περίπου, αριθµεί, σύµφωνα µε
πρόσφατη καταµέτρηση γύρω
στους 32.500 κατοίκους.
Γλώσσα: Επίσηµη γλώσσα του
κράτους είναι τα γερµανικά.
Στο θρήσκευµα είναι
χριστιανοί ορθόδοξοι και καθολικοί. Το κλίµα του είναι ψυχρό, µε πολλές
χιονοπτώσεις και υγρά καλοκαίρια.
Νόµισµα: Το ελβετικό φράγκο είναι το επίσηµο νόµισµα του.
Νοµικό σύστηµα: Το Λιχτενστάιν διαθέτει µια δεκτική νοµοθεσία, καθώς και
µια σύγχρονη και ευέλικτη κωδικοποίηση του δικού του ιδιωτικού και εταιρικού
δικαίου.
Οι αστικές και ποινικές υποθέσεις εκδικάζονται καταρχάς από τα
Πρωτοβάθµια ∆ικαστήρια , στη συνέχεια από τα ∆ευτεροβάθµια ∆ικαστήρια και σε
τρίτο επίπεδο από το Ανώτατο ∆ικαστήριο. Το δηµόσιο δίκαιο αποτελεί δικαιοδοσία
του διοικητικού δικαστηρίου και του ∆ικαστηρίου ∆ικαιοσύνης της χώρας. Η
δικαιοδοσία βασίζεται στην αρχή του διαχωρισµού των εξουσιών και της
ανεξαρτησίας της διοίκησης από την δικαιοσύνη, η οποία στην πράξη ασκείται από
εκλεγµένους δικαστές. Όλα τα δικαστήρια βρίσκονται στο Βαντούζ.
Πολιτική κατάσταση: Το Λιχτενστάιν, όπως και οι γείτονες του, είναι πολιτικά
ουδέτερο. Πρόκειται για µια κληρονοµική συνταγµατική µοναρχία µε δηµοκρατική
και κοινοβουλευτική βάση. Ο συνολικός πληθυσµός (από το 2006) είναι
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34.600, εκ των οποίων 22.748 είναι πολίτες του Πριγκιπάτου και 11.852 (34%
του πληθυσµού) είναι αλλοδαποί.
Το νέο σύνταγµα που ισχύει στις µέρες µας θεσπίστηκε το 1921. Την ίδια
χρονιά υπογράφτηκε ταχυδροµική συνθήκη µε την Ελβετία και το 1923, η τελωνιακή
συνθήκη. Οι εν λόγω συνθήκες δεν περιορίζουν σε καµία περίπτωση την απόλυτη
κυριαρχία του Λιχτενστάιν Η θέση στην οποία βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης, η
δυνατή οικονοµία του, το ισχυρό Ελβετικό νόµισµα και η σταθερή πολιτική
κατάσταση αποτελούν σηµαντικά πλεονεκτήµατα για το Λιχτενστάιν.
Ξένες επενδύσεις: Κατά κανόνα ξένες επενδύσεις µπορεί να γίνουν στο
Λιχτενστάιν, υπάρχουν όµως αρκετές εξαιρέσεις. Η πώληση γης και ακίνητων και η
ιδιοκτησία τραπεζών κλπ είναι υποκείµενα ξεχωριστών κανόνων και διαδικασιών.
Οικονοµία: Παρά το µικρό σχετικά µέγεθος και τις περιορισµένες φυσικές
πλουτοπαραγωγικές πηγές, το Λιχνενστάιν έχει αναπτύξει ελεύθερη και κερδοφόρα
οικονοµία, βιοµηχανική και µη, που βασίζεται στη εξαιρετικά χαµηλή φορολογία το
Λιχτενστάιν συµµετέχει στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών και χάρη σε
µια πρόσθετη συµφωνία, συµµετέχει και στη Συµφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών
µεταξύ της Ελβετίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Λιχτενστάιν είναι µέλος των
Ηνωµένων Εθνών από το 1990 και της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Ζώνης καθώς και
του ∆ιεθνούς Οργανισµού Εµπορίου από το 1995.
Το Λιχτενστάιν είναι γεµάτο ζωή µε πολλά αξιοθέατα για κάθε είδους
επιθυµίες ( µουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, εκθέσεις κτλ.)
Απόρρητο: Η τραπεζική νοµοθεσία του Λιχτενστάιν προβλέπει βαριές
κυρώσεις για οποιαδήποτε παραβίαση του επαγγελµατικού απόρρητου. Το τραπεζικό
απόρρητο στο Λιχτενστάιν προστατεύεται πάρα πολύ καλά.
Από την 1η Ιανουαρίου 2001, τέθηκαν σε ισχύ κάποιες ρυθµίσεις σχετικά µε
θέµατα νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και χρηµατοδότησης
της διεθνούς τροµοκρατίας. Ο νόµος περί νοµικού και οικονοµικού ελέγχου (Due
Diligence Act) εφαρµόζεται για τα εξής:
Τράπεζες και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, εταιρίες διαχείρισης περιουσιακών
στοιχείων, εταιρίες επενδύσεων, ασφαλιστικές εταιρίες και ασφάλειες ζωής που
βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εποπτικής ασφαλιστικής αρχής, την Liechtenstein
Mail Delivery Company Limited, δηµόσια καζίνο που λειτουργούν µε άδεια,
καταπιστευµατοδόχοι και άλλα άτοµα µέλη του διοικητικού συµβουλίου εταιρειών
εγκατεστηµένων στο Λιχτενστάιν, γραφεία ανταλλαγής συναλλάγµατος, δικηγόρους,
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ελεγκτές και ελεγκτικές εταιρείες, κτηµατοµεσίτες, επιχειρήσεις που εµπορεύονται
αγαθά πολυτελείας, οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή άτοµο που δραστηριοποιείται
εµπορικά στον χρηµατοοικονοµικό επιχειρηµατικό κλάδο γενικότερα.
Εάν υπάρξει οποιαδήποτε υποψία για ξέπλυµα µαύρου χρήµατος, τα ιδρύµατα
είναι υποχρεωµένα να αναφέρουν τα ευρήµατα τους . Η Μονάδα
Χρηµατοοικονοµικών Πληροφοριών (FIU) ιδρύθηκε προκειµένου να παραλαµβάνει,
να αξιολογεί και να αναλύει τις ύποπτες δραστηριότητες που αναφέρουν οι
χρηµατοπιστωτικοί µεσολαβητές,

Εταιρίες του Λιχτενστάιν
Οι αναγνωρισµένες εταιρίες και οντότητες σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του
Λιχτενστάιν είναι οι εξής:
 Μετοχική εταιρεία (corporation)
 Οργανισµός (Anstalt)
 Ίδρυµα (Stiftung)
 Επιχείρηση καταπιστευµάτων (business trusts) και
 Καταπίστευµα
Ως µετοχική εταιρεία (corporation) ορίζεται ένας οργανισµός που έχει δικό του
όνοµα αι του οποίου το προκαθορισµένο κεφάλαιο διαιρείται σε µικρότερα ποσά
(µετοχές), ενώ για τις υποχρεώσεις του δεσµεύονται τα περιουσιακά στοιχεία µόνο
του οργανισµού. Η µετοχική εταιρεία έχει δική της νοµική προσωπικότητα και
δύναται να επιδιώκει οποιονδήποτε εµπορικό ή µη εµπορικό στόχο επιθυµεί, στον
βαθµό τον οποίο επιτρέπει ο νόµος.
Μια µετοχική εταιρεία µπορεί να συσταθεί είτε άµεσα είτε διαδοχικά. Η εταιρεία
αποκτά νοµική οντότητα αφού καταχωρηθεί στο δηµόσιο µητρώο. Κατόπιν,
οποιοσδήποτε µπορεί να προµηθευτεί ένα απόσπασµα µητρώου που θα αναφέρει τις
παρακάτω λεπτοµέρειες:
Ηµεροµηνία καταχώρησης, εταιρική επωνυµία, έδρα, ηµεροµηνία σύστασης
καταστατικού, σκοπός αι αντικείµενο, λεπτοµέρειες µετοχικού κεφαλαίου, ονόµατα
και διευθύνσεις των µελών του διοικητικού συµβουλίου, εξουσιοδοτηµένες
υπογραφές, νόµιµος εκπρόσωπος και άλλοι επίσηµοι αξιωµατούχοι. Τα ονόµατα των
ιδρυτών και των µετόχων δεν δηµοσιοποιούνται.
Οποιοδήποτε πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή νοµικό πρόσωπο, είτε πρόκειται
για ηµεδαπό ή αλλοδαπό και ανεξαρτήτως µόνιµης κατοικίας ή έδρας, είναι σε θέση
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να συστήσει µια µετοχική εταιρεία. Επίσης στο Λιχτενστάιν είναι πλέον δυνατό να
ιδρυθεί µια εµπορικά δραστήρια εταιρεία (που προϋποθέτει επίσηµη επιχειρηµατική
άδεια) όταν η πλειοψηφία των µετοχών είναι αλλοδαποί. Το ελάχιστο κεφάλαιο για
µια µετοχική εταιρεία είναι 50.000 SFr.
Το κεφάλαιο µιας µετοχικής εταιρείας διαιρείται σε µετοχές. Αυτές µπορούν
να εκδοθούν στον κοµιστή (δηλαδή να εκδοθούν κατόπιν πλήρους εξόφλησης τους) ή
ονοµαστικά ( ονοµαστικές µετοχές). Οι κάτοχοι ονοµαστικών µετοχών πρέπει να
καταγράφονται από την εταιρεία στο µητρώο των µετοχών.
Η µεταβίβαση των ανώνυµων µετοχών πραγµατοποιείται µε παράδοση των
σχετικών χρεογράφων.
Η µεταβίβαση των ανώνυµων µετοχών πραγµατοποιείται µε παράδοση των
σχετικών χρεογράφων.
Ο νόµιµος εκπρόσωπος συνήθως ορίζεται από τη γενική συνέλευση και
αποτελεί τον επίσηµο εκπρόσωπο της εταιρείας.
Οι µετοχικές εταιρείες οφείλουν να τηρούν σωστά τα λογιστικά βιβλία τους,
να συντάσσουν ισολογισµούς, καθώς και καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσης κι
αυτό ανεξάρτητα από το σκοπό και το αντικείµενο της εταιρείας. Πρέπει να
ακολουθούνται οι γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές.
Επιπλέον µέσα σε έξι µήνες από τη λήξη ενός εµπορικού έτους, οι µετοχικές
εταιρείες οφείλουν να υποβάλουν τις ελεγµένες οικονοµικές τους καταστάσεις στις
φορολογικές αρχές. Οι νόµιµοι ελεγκτές πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι από την
Κυβέρνηση και να διαθέτουν τη σχετική άδεια
ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ
Μεταξύ Ευρωπαϊκών χωρών, το Λιχτενστάιν είναι το µόνο που έχει
υιοθετήσει µια κωδικοποιηµένη νοµοθεσία καταπιστευµάτων. Ένα καταπίστευµα
επιτρέπεται να συσσωρεύσει εισοδήµατα και να είναι αόριστης διάρκειας.
Το καταπίστευµα δηµιουργείται µέσω γραπτής συµφωνίας µεταξύ του διαθέτη
και του καταπιστευµατοδόχου ( µια γραπτή δήλωση του διαθέτει που ακολουθείται
από γραπτή αποδοχή του καταπιστευµατοδόχου). ∆εν είναι απαραίτητη η αναφορά
των νοµικών λεπτοµερειών.
Καταπιστεύµατα µπορεί επίσης να δηµιουργηθεί µετά από µονοµερή δήλωση
του διαθέτη. Στην περίπτωση αυτή όµως απαιτείται γραπτή δήλωση αποδοχής από
τον καταπιστευµατοδόχο.
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Για την εγγραφή χρειάζονται οι ακόλουθες πληροφορίες: όνοµα του
καταπιστεύµατος, ηµεροµηνία δηµιουργίας, διάρκεια του καταπιστεύµατος, καθώς
και όνοµα και διεύθυνση του καταπιστευµατοδόχου (ή των καταπιστευµατοδόχων).
∆εν απαιτείται η παρουσίαση της πράξης θέσπισης του καταπιστεύµατος αυτής καθ’
εαυτής.
Στο Λιχτενστάιν, δεν υπάρχουν συγκεκριµένες απαιτήσεις σχετικά µε το
κεφάλαιο ενός καταπιστεύµατος. Επίσης δεν υπάρχουν απαιτήσεις δηµοσιοποίησης
για µια <<deposited trusteeship>>.
Trust enterprises- business trusts (Εταιρείες καταπιστευµάτων). Μια
εταιρεία καταπιστεύµατος βασίζεται στο business trust και είναι µια επιχείρηση που
δραστηριοποιείται µε το δικό της όνοµα, είναι νοµικά ανεξάρτητη, οργανώνεται και
συστήνεται για οικονοµικούς ή άλλους σκοπούς και διαθέτει κεφάλαια προς όφελος
των δικαιούχων.
Στην πράξη η trust enterprise ως νοµικό πρόσωπο είναι πρωταρχικής
σηµασίας και εξυπηρετεί κυρίως τον περιουσιακό σχεδιασµό των Αγγλοσαξόνων που
είναι εξοικειωµένοι µε αυτό το είδος εταιρείας. Μια trust enterprise µπορεί να
εµπλακεί σε οποιαδήποτε νόµιµη επιχειρηµατική δραστηριότητα και ειδικότερα , την
επένδυση περιουσιακών στοιχείων, τη διανοµή εισοδηµάτων, κτλ.
Ι∆ΡΥΜΑ (STIFTUNG)
Το ίδρυµα ( stiftung) αφορά στην διάθεση περιουσίας (χορήγηση) για έναν
συγκεκριµένο σκοπό. Το ίδρυµα υπάρχει αποκλειστικά για να πραγµατοποιεί τις
επιθυµίες του ιδρυτή όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό και την ιδρυτική
του πράξη. Το ίδρυµα ορίζει διοικητικά όργανα που έχουν κυρίως εκτελεστικές
αρµοδιότητες , προκειµένου να πραγµατοποιούν τις σχετικές επιθυµίες και προθέσεις.
Γενικά δεν µπορεί να ιδρυθεί ίδρυµα για την επίτευξη εµπορικών σκοπών.
Το ελάχιστο κεφάλαιο ενός ιδρύµατος είναι 30.000 SFr. Το εν λόγω κεφάλαιο
πρέπει να γίνει δωρεά από τον ιδρυτή στο ίδρυµα κατά την ίδρυσή του.
Τα ιδρύµατα βρίσκονται συνήθως υπό την επιτήρηση της κυβέρνησης εκτός
ορισµένων εξαιρέσεων. Τα deposited stiftung δεν υποχρεούνται σε δηµοσιοποίηση
πληροφοριών στο δηµόσιο µητρώο.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ANASTALT)
Συµφώνα µε τη νοµοθεσία του Λιχτενστάιν είναι αυτόνοµος µε τη δική του
ανεξάρτητη νοµική και εταιρική προσωπικότητα. Είναι σε θέση να κατέχει κινητά και
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ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, δύναται νόµιµα να εκτελεί κάθε είδους εµπορικές και
οικονοµικές δραστηριότητες και µπορεί να ασχοληθεί µε την διαχείριση
περιουσιακών στοιχείων.
Χάρη στη µεγάλη ελευθερία όσον αφορά στον καθορισµό του καταστατικού
και της δοµής, αλλά και στα φορολογικά προνόµια που απολαµβάνει , ο οργανισµός
αποτελεί µια πολύ ενδιαφέρουσα οντότητα στο Λιχτενστάιν.
Το ελάχιστο κεφάλαιο για έναν οργανισµό είναι 30.000 SFr (50.000 SFr εάν
το κεφάλαιο διαιρείται) και πρέπει να εξοφληθεί πλήρως πριν τη σύσταση του
οργανισµού.
Συµφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας. Έχει υπογράψει µόνο µια
συµφωνία µε την Αυστρία.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Εταιρείες εγκατεστηµένες στο Λιχτενστάιν
Οι φορολογικές αρχές ελέγχουν τα βιβλία όλων των νοµικών προσώπων
(επιχειρήσεων) . Ο έλεγχος γίνεται µέσα στα επόµενα πέντε χρόνια µετά από το τέλος
του ηµερολογιακού έτους που οφείλονται οι φόροι. Όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να
προσκοµίσουν τον ισολογισµό και το λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης στις
φορολογικές αρχές.
Οι επιχειρήσεις και τα άλλα νοµικά πρόσωπα θεωρούνται εγκατεστηµένα για
φορολογικούς λόγους εάν είναι εγγεγραµµένα και έχουν συσταθεί στο Λιχτενστάιν,
ανεξάρτητα µε τον τόπο που είναι η Κεντρική ∆ιοίκηση και ο έλεγχος τους.
Οι holding και οι domimiciliary εταιρείες δεν υπόκεινται σε φόρο εσόδων
δεδοµένου ότι δεν διενεργούν επιχειρήσεις και συναλλαγές εµπορικής φύσης.
Κάθε φορά που µια µετοχική εταιρεία ( corporation), ένας οργανισµός ή ένα
ίδρυµα, ένα trust enterprise, εταιρικά σχήµατα παρόµοια των corporations και
εταιρικά σχήµατα που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ξένων κρατών
εκτελούν µια επιχειρηµατική δραστηριότητα και συναλλαγές εµπορικής φύσης ,
παρακρατείται φόρος εισοδήµατος και κεφαλαίου.
Είναι σηµαντικό να διευκρινίζεται αν µια οντότητα του Λιχτενστάιν ( και
ειδικότερα οι εταιρείες συµµετοχών και οι ηµεδαπές εταιρίες) αναγνωρίζεται από το
άλλο κράτος µε την οποία συναλλάσσεται η εταιρεία του Λιχτενστάιν.
Η φορολογική υποχρέωση των νοµικών σχηµάτων ξεκινά κατά την
ηµεροµηνία σύστασης τους και τερµατίζεται µε τη λήξη της εκκαθάρισης τους.
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Φορολογικοί συντελεστές. Πρωταρχική προϋπόθεση για να θεωρηθεί µια
εταιρεία φορολογικά υπόχρεη είναι να διενεργεί εµπορικές δραστηριότητες στο
Λιχτενστάιν. Αυτό σηµαίνει ότι οι φορολογικοί κανονισµοί δεν εφαρµόζονται γενικά
στις εταιρείες συµµετοχών και τις ηµεδαπές εταιρείες.
Ο συντελεστής φορολογίας κεφαλαίου ανέρχεται σήµερα σε 0,2% . Το
φορολογητέο εισόδηµα προσδιορίζεται στο τέλος του επιχειρηµατικού έτους. Οι
holding και domiciliary εταιρείες φορολογούνται µε συντελεστή 0,1%.
Ο συντελεστής παρακρατούµενου φόρου ή coupon tax ανέρχεται σε 4% και
επιβάλλεται σε χρεόγραφα , οµολογίες και άλλα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα.
Οι εγκατεστηµένες εταιρείες και οι µη εξαιρούµενες φορολογούνται µε
συντελεστή που αντιστοιχεί στο µισό του ποσοστού των καθαρών κερδών / το
φορολογητέο καταβεβληµένο κεφάλαιο. Το κατώτατο όριο είναι 7,5 % και το µέγιστο
είναι 20% επί των καθαρών κερδών. Οι εξαιρούµενες εταιρείες (συµµετοχών και οι
ηµεδαπές εταιρείες υπόκεινται σε προνοµιακή φορολόγηση των κερδών. Οι εταιρίες
αυτές καταβάλλουν έναν µειωµένο φόρο 0,1% επί της καθαρής θέσης της
επιχείρησης (1 εκατοµµύριο SFr ή µεγαλύτερο) καθώς και επί των αυξήσεων , µε
ελάχιστο τουλάχιστον 1.000 SFr.
Φόροι κεφαλαίου. Η φορολογία που επιβάλλεται στα κέρδη υπεραξίας
κεφαλαίου εταιρείας corporation ( ή άλλου παρόµοιου νοµικού προσώπου ) είναι ίδια
µε εκείνη επί των κερδών.
Ο παρακρατούµενος φόρος επί τοκοµεριδίων θεσπίστηκε στο Πριγκιπάτο του
Λιχτενστάιν το 1996 και ο συντελεστής του είναι 4%.
Ο φόρος αυτός παρακρατείται από τα τοκοµερίδια ορισµένων χρεογράφων,
οµολόγων, unit bonds και άλλων χρηµατοδοτικών µέσων. Ο φόρος επί τοκοµεριδίων
παρακρατείται επίσης από τα τοκοµερίδια µετοχών των δηµόσιων και ιδιωτικών
εταιρειών του Λιχτενστάιν, καθώς και από άλλου τύπου συµµετοχικά δικαιώµατα σε
περιουσιακά στοιχεία εταιρικών σχηµάτων που διανέµουν το κεφάλαιο τους υπό
µορφή µετοχών.
Φόρος επιβάλλεται επίσης στους τόκους υπόλοιπου δανείου ανώτερου των
50.000 SFr, όταν ένα από τα συµβαλλόµενα µέλη έχει καταγραφεί στο δηµόσιο
µητρώο ή δραστηριοποιείται σε επιχειρήσεις και όταν το δάνειο έχει συναφθεί για
περισσότερο από δύο χρόνια.
Ο εν λόγω φόρος εφαρµόζεται επίσης για ηµεδαπές εταιρείες και τις εταιρείες
συµµετοχών, σε περίπτωση που το κεφάλαιο τους διαιρείται σε µετοχές.
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Φόρος τόκων. Οι τράπεζες και τα οικονοµικά ιδρύµατα ( φορείς πληρωµής)
που είναι εγκατεστηµένοι στο έδαφος του Λιχτενστάιν παρακρατούν φόρο επί την
µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις σύµφωνα µε την κοινοτική οδηγία
20003/48/EC. Η παρακράτηση γίνεται σε φυσικά πρόσωπα έχοντα κατοικία σε
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τη επιβολή παρακράτησης φόρου µε
τους παρακάτω συντελεστές:
15% από 1.7.2005 έως 31.12.2007
25% από 1.1.2005 έως 31.12.2010
35% από 1.1.2011
Από την παραπάνω παρακράτηση το Λιχτενστάιν διατηρεί το 25% και
µεταβιβάζει το 75% των εσόδων στο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
όπου κατοικεί ο πραγµατικός δικαιούχος των τόκων.
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) . Τα εγχώρια αγαθά και υπηρεσίες,
καθώς και αυτά που προέρχονται από το εξωτερικό, επιβαρύνονται µε φόρο
προστιθέµενης αξίας. Γενικά, ο φόρος είναι 7,6% από την 1η Ιανουαρίου 2001 (µέχρι
τότε 7,5%) και υπολογίζεται επί της τιµής των αγαθών και υπηρεσιών.
Επιβαρύνονται µε ΦΠΑ οι ιδιώτες, οι εταιρίες και τα νοµικά πρόσωπα που
είναι εγκατεστηµένα ή έχουν την έδρα τους στο Λιχτενστάιν ( αλλά και στην Ελβετία,
καθώς και στις ελεύθερες από δασµούς ζώνες του Buxingen και Campione),
συµπεριλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων ξένων εταιρειών.
Τα βασικά αγαθά, τα φάρµακα οι εφηµερίδες, κτλ., επιβαρύνονται µε ένα
µειωµένο συντελεστή 2,4% από την 1η Ιανουαρίου 2001 (µέχρι τότε 2,3%).
Φορολόγηση εγκατεστηµένων καταπιστευµάτων. Ο βασικός λόγος για την
επιβολή φορολογίας είναι η διενέργεια επιχειρήσεων και συναλλαγών εµπορικής
φύσεως εντός του Λιχτενστάιν.
Επιβάλλεται φόρος καθαρής περιουσίας στα εγκατεστηµένα καταπιστεύµατα
και βασίζεται στο αρχικό κεφάλαιο, συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε
αποθεµατικών που αποτελούν µέρος της καθαρής περιουσίας της εταιρείας. Σήµερα ο
συντελεστής του φόρου καθαρής περιουσίας είναι 0,2% .
Ο συντελεστής του φόρου επί των κερδών κυµαίνεται από 7,5% έως 1%.
Όταν τα διανεµηθέντα κέρδη αντιστοιχούν στο 24% του φορολογητέου κεφαλαίου, ο
φόρος εισοδήµατος κυµαίνεται από 1% έως 5%, ενώ ο µεγαλύτερος φορολογικός
συντελεστής είναι 20%.
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Τα ιδρύµατα (stiftung) φορολογούνται παροµοίως µε τις εταιρείες
συµµετοχών . ο συντελεστής του φόρου καθαρής περιουσίας είναι 0,1%. Όταν το
κεφάλαιο κυµαίνεται µεταξύ 2 και 10 εκατοµµυρίων SFr, τότε ο συντελεστής
µειώνεται στο 0,075% και όταν το κεφάλαιο ξεπερνάει το ανώτερο όριο, τότε ο
συντελεστής κατεβαίνει στο 0,05%. Η ελάχιστη καταβολή είναι 1.000 SFr τα οποία
εξοφλούνται προκαταβολικά ένα χρόνο πριν.
∆ικαιούχοι των οποίων η έδρα ή η µόνιµη κατοικία είναι στο εξωτερικό , ή
ιδρύµατα ή καταπιστεύµατα που βρίσκονται στο εξωτερικό και που εισπράττουν
καταβολές ή µερίδια από τη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων δεν υπόκεινται
σε φόρο για αυτές τις εισπράξεις.
Για τα stiftung προβλέπεται απόλυτο φορολογικό απόρρητο όσον αφορά στην
καθαρή περιουσία τους.
Οργανισµοί ( Anstalt). O φόρος κεφαλαίου είναι 0,1% και επιβαρύνει το
κεφάλαιο και οποιαδήποτε αποθεµατικά που αποτελούν µέρος της καθαρής
περιουσίας . Η ελάχιστη καταβολή είναι 1.000 SFr τα οποία εξοφλούνται ετησίως
προκαταβολικά.
Οι οργανισµοί που εκτελούν παρόµοιες δραστηριότητες µε τις εταιρείες
συµµετοχών και τις ηµεδαπές εταιρίες δικαιούνται και αυτές απαλλαγή από το φόρο
επί των κερδών.
Για τους οργανισµούς προβλέπεται απόλυτο φορολογικό απόρρητο όσον
αφορά στην καθαρή περιουσία τους.
ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ
Η νοµοθεσία του Λιχτενστάιν δεν ορίζει οντότητες που θεωρούνται ως
«εξωχώριες» εταιρίες. Τα νοµικά χαρακτηριστικά µιας ηµεδαπής εταιρίας δεν
διαφέρουν από τα χαρακτηριστικά άλλων νοµικών σχηµάτων. Το ιδιαίτερο κριτήριο
είναι ο εµπορικός σκοπός και το κατά η επιχείρηση δραστηριοποιείται αποκλειστικά
στο εξωτερικό ή και εντός του Λιχτενστάιν.
Μια ηµεδαπή εταιρεία µοιάζει σε οποιαδήποτε άλλο νοµικό πρόσωπο το
οποίο είναι εγγεγραµµένο στο δηµόσιο µητρώο, αλλά έχει έδρα στο Λιχτενστάιν, µε ή
χωρίς γραφεία ( µπορεί και να µην τηρεί βιβλίο απογραφών στο Λιχτενστάιν), όµως
σίγουρα δεν εκτελεί οποιαδήποτε επιχειρηµατική ή εµπορική δραστηριότητα εντός
του Λιχτενστάιν.
Το ίδιο ισχύει στην πράξη για την περιουσία ενός καταπιστεύµατος αρκεί να
βρίσκεται σίγουρα στο εξωτερικό.
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Οι ηµεδαπές εταιρείες ή οι εταιρείες συµµετοχών δεν υπόκεινται σε φόρο επί
των εσόδων, αλλά καταβάλουν φόρο κεφαλαίου 0,1% µε ετήσιο ελάχιστο τα 1000
SFr ( προνοµιακός συντελεστής). ∆εν υπάρχει διαφορά µε τα άλλα νοµικά πρόσωπα
όσον αφορά στο τέλος χαρτόσηµου, τα έξοδα εγγραφής και εκκαθάρισης, το φόρο επί
τοκοµεριδίων, και το φόρο επί συναλλαγών χρεογράφων.
Ως κεφάλαιο ορίζεται το καταβληθέν κεφάλαιο πλέον τα εµφανή και αφανή
αποθεµατικά , καθώς και τα µη κατανεµηµένα έσοδα.
Πληρωµές εξωχώριων εταιρειών στους µετόχους. Οι µέτοχοι ή οι ιδιοκτήτες
εξωχώριων εταιρειών που δεν είναι µόνιµοι κάτοικοι δεν είναι φορολογικά υπόχρεοι
στο Λιχτενστάιν. Εντούτοις, οι καταβολές των µερισµάτων ή οι άλλες παρόµοιες
πληρωµές επιβαρύνονται µε 4% φόρο επί τοκοµεριδίων.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ
Τα κέρδη µιας µη εγκατεστηµένης εξωχώριας εταιρείας µπορούν να
παραµείνουν εντός της εταιρείας. ∆εν επιβάλλεται φόρος επί των συσσωρευµένων
κερδών για τα κεφάλαια αυτά. Το εισόδηµα µιας εταιρείας συµµετοχών δεν υπόκειται
σε φόρο επί των εσόδων.
Οι εταιρείες συµµετοχών και οι ηµεδαπές εταιρείες απαλλάσσονται από το
φόρο περιουσίας, κεφαλαιουχικών κερδών και κερδών. Υπόκεινται µόνο σε φόρο
κεφαλαίου µε προνοµιακό συντελεστή.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ
Στο Λιχτενστάιν µια ηµεδαπή εταιρεία µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως
χρηµατοδοτική εταιρεία. Οι ηµεδαπές εταιρείες δεν υπόκεινται σε φόρο επί των
εσόδων ( φόρος επί των κερδών) ,αλλά καταβάλουν φόρο κεφαλαίου 0.1% µε ετήσιο
ελάχιστο όριο τα 1000 SFr.
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ
Μια ηµεδαπή εταιρεία µπορεί να προµηθευτεί αγαθά σε χαµηλές τιµές είτε
από έναν συνδεόµενο είτε από µη συνδεόµενο προµηθευτή και στη συνέχεια να τα
πουλήσει µε τη σειρά της (επανατιµολόγηση) µε κέρδος σε θυγατρική της στο
εξωτερικό.
Όταν τα αγαθά εισάγονται στο Λιχτενστάιν, επιβαρύνονται µε εισαγωγικούς
δασµούς. Εάν µια ηµεδαπή εταιρεία τηρούσε βιβλίο απογραφών αυτό θα αποτελούσε
εµπόδιο για το προνοµιακό φορολογικό της καθεστώς. Κατά συνέπεια είναι
σηµαντικό τα αγαθά να µην εισέρχονται στην πράξη στο Λιχτενστάιν ( εξαιρούνται οι
τελωνειακές αποθήκες στην Ελβετία).
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ
Η διοίκηση και ο έλεγχος ενός οµίλου µπορούν να πραγµατοποιούνται µέσω µιας
διοικητικής εταιρείας µε τη µορφή ηµεδαπής εταιρείας του Λιχτενστάιν µε γραφεία.
Η εταιρεία δεν µπορεί να εµπλέκεται σε εµπορικές δραστηριότητες στο Λιχτενστάιν
και δεν µπορεί να τηρεί βιβλίο απογραφών.
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ΕΛΛΑ∆Α

Αλλοδαπές εταιρείες από 1.1.2006 µπορούν να εγκαθίστανται στην Ελλάδα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Α.Ν 89/1967(ΦΕΚ ‘Α 132) όπως ισχύει µε το ν.
3427/2005, µε αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν στα κεντρικά τους καταστήµατα
ή σε συνδεδεµένες µε αυτές και µη εγκατεστηµένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις:
 Υπηρεσίες συµβουλευτικού χαρακτήρα
 Κεντρικής λογιστικής υποστήριξης
 Ελέγχου ποιότητας παραγωγής, προϊόντων,
 ∆ιαδικασιών και υπηρεσιών
 Κατάρτισης µελετών, σχεδίων και συµβάσεων,
 ∆ιαφήµισης και µάρκετινγκ,
 Επεξεργασίας στοιχείων,
 Λήψης και παροχής πληροφοριών και έρευνας και ανάπτυξης.
Οι εγκαθιστάµενες εταιρείες υποχρεούνται:
 Να δαπανά ετησίως το ποσό των 100.000 ευρώ τουλάχιστον, το οποίο θα
χρησιµοποιείται αποκλειστικά στην κάλυψη των κάθε είδους δαπανών
λειτουργίας και µισθοδοσίας του προσωπικού της, και το οποίο θα πρέπει
να τεκµηριώνεται από αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία, που πληρούν τις
προϋποθέσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
 Να τιµολογεί το ποσό των ετήσιων δαπανών της, πλέον του
προσδιορισθέντος ποσοστού κέρδους , προς την συνδεδεµένη εταιρεία
εφόσον υπάρχει .
 Να εισπράττει το παραπάνω ποσό υποχρεωτικά µέσω τραπεζικού
εµβάσµατος, όπως προκύπτει από βεβαίωση αναγνωρισµένης Τράπεζας
εσωτερικού, στην οποία θα γίνεται µνεία του νοµικού προσώπου που
εµβάζει το ποσό αυτό.
 Να απασχολεί προσωπικό τουλάχιστον τεσσάρων ατόµων εκ των οποίων
ένας υπάλληλος δύναται να απασχολείται µε σύµβαση µερικής
απασχόλησης.
 Για κάθε µεταβολή της εταιρείας όπως, νοµική µορφή, η επωνυµία, το
αντικείµενο της, η σύνθεση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, ο νόµιµος
εκπρόσωπος της, καθώς και για τη διακοπή της λειτουργίας της, η
εταιρεία υποχρεώνεται να ενηµερώνει το Υπουργείο Οικονοµίας και
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Οικονοµικών εντός 50 ηµερών το αργότερο από την ηµέρα της
µεταβολής, υποβάλλοντας τα κατά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά.
 Επίσης θα ενηµερώνει εντός 15 ηµερών το Υπουργείο Οικονοµίας και το
Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης για
κάθε πρόσληψη ή απόλυση αλλοδαπού προσωπικού καθώς και για κάθε
αλλαγή διευθύνσεως, τηλεφώνου,fax κλπ. της εταιρείας.

Ελληνικές Επιχειρήσεις. Ο α.ν 89/1987 ισχύει και για τις ελληνικές
επιχειρήσεις εφόσον παρέχουν αποκλειστικά τις υπηρεσίες που αναφέρονται πιο
πάνω (υπηρεσίες συµβουλευτικού χαρακτήρα, κεντρικής λογιστικής υποστήριξης
κλπ.) σε υποκαταστήµατα τους στην αλλοδαπή ή σε συνδεδεµένες µε αυτές και µη
εγκατεστηµένες στην Ελλάδα εταιρείες.
∆ικαιολογητικά. Στο υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών υποβάλλονται
τα παρακάτω δικαιολογητικά για να εγκατασταθούν σύµφωνα µε το ν. 89/1967:
Αλλοδαπές εταιρείες.
 Αίτηση στην οποία ενδεικτικώς θα αναφέρεται ή πλήρης επωνυµία, η έδρα
και η ιθαγένεια της εταιρείας, ο τύπος µε τον οποίο λειτουργεί, η σύνθεση του
∆ιοικητικού της Συµβουλίου καθώς και τα πρόσωπα που την δεσµεύουν δια
της υπογραφής τους. Επίσης η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας στην
αλλοδαπή, οι συγκεκριµένες υπηρεσίες που θα παρέχει από την Ελλάδα, τα
στοιχεία του νόµιµου εκπροσώπου της, τα άτοµα που θα απασχολήσει και οι
ειδικότητές τους και τέλος οι συνδεδεµένες µε αυτή επιχειρήσεις στις οποίες
παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες.
 Κυρωµένο αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας, µε τις σχετικές
τροποποιήσεις (εφόσον υπάρχουν) .
 Πρόσφατο Πιστοποιητικό ( εντός διµήνου) από το οικείο Επιµελητήριο ή
άλλη ∆ηµόσια Αρχή, που θα βεβαιώνει τη νόµιµη σύσταση και λειτουργία της
εταιρείας τη σύνθεση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου και τα πρόσωπα που
δεσµεύουν την εταιρεία µε την υπογραφή τους.
Σε περίπτωση που η σύνθεση του ∆.Σ και η δέσµευση της εταιρείας, δεν προκύπτουν
από τα παραπάνω δικαιολογητικά, προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση των
Αξιωµατούχων της εταιρείας ( incumbency certificate).
 Ενοποιηµένο Ισολογισµό και Αποτελέσµατα Χρήσης των 2 τελευταίων
ετών του Οµίλου ή της Μητρικής.
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 Μελέτη τεκµηρίωσης ( βάση του υποδείγµατος της Υπηρεσίας) και
προτεινόµενου περιθωρίου κέρδους της εταιρείας στην Ελλάδα από τις
παρεχόµενες υπηρεσίες της προς τον Όµιλο ή τα Κεντρικά της.
 Αναλυτική περιγραφή των παρεχόµενων υπηρεσιών καθώς και τα
στοιχεία της λήπτριας ή των ληπτριών των υπηρεσιών εταιρεία/ες.
 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας για την υπαγωγή
της εταιρείας και το διορισµό νόµιµου εκπροσώπου.
 Συµβολαιογραφικό Πληρεξούσιο προς τον νόµιµο εκπρόσωπο της στην
Ελλάδα .
Ηµεδαπές επιχειρήσεις.
 Αίτηση στην οποία ενδεικτικός θα αναφέρεται, η πλήρης επωνυµία και η
έδρα της εταιρείας, ο τύπος µε τον οποίο λειτουργεί, η σύνθεση του
∆ιοικητικού της Συµβουλίου καθώς και τα πρόσωπα που την δεσµεύουν
δια της υπογραφής τους. Επίσης το αντικείµενο εργασιών της, οι
συγκεκριµένες υπηρεσίες που θα παρέχει στις συνδεδεµένες µε αυτή
επιχειρήσεις, το προτεινόµενο ποσοστό περιθωρίου κέρδους βάσει της
µελέτης τεκµηρίωσης, τα στοιχεία του νόµιµου εκπροσώπου της, τα
άτοµα που θα απασχολήσει και οι ειδικότητες τους.
 Κυρωµένο αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας, µε τις σχετικές
τροποποιήσεις ( εφόσον υπάρχουν), από το οποίο να προκύπτει ότι το
αντικείµενο της περιορίζεται αποκλειστικά στα εξής: υπηρεσίες
συµβουλευτικού χαρακτήρα, κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, ελέγχου
ποιότητας παραγωγής, προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών,
κατάρτισης µελετών, σχεδίων και συµβάσεων, διαφήµισης και
µάρκετινγκ, επεξεργασίας στοιχείων, λήψης και παροχής πληροφοριών
και έρευνας και ανάπτυξης.
 Πρόσφατη βεβαίωση του οικείας Νοµαρχίας ότι η εταιρεία είναι
εγγεγραµµένη σε αυτή και η άδεια της εξακολουθεί να ισχύει (για Α.Ε) ή
βεβαίωση του οικείου Πρωτοδικείου (για Ε.Π.Ε)
 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας ή της Γενικής
Συνελεύσεως των εταίρων της για την υπαγωγή της στις διατάξεις του
ν.89/1967.
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 Το φύλο της εφηµερίδας της Κυβερνήσεως , στο οποίο δηµοσιεύθηκε η
σύνθεση του ∆Σ της εταιρείας (για ΑΕ) ή η περίληψη µε τα στοιχεία της
ΕΠΕ.
 Ενοποιηµένο Ισολογισµό και Αποτελέσµατα Χρήσης των 2 τελευταίων
ετών του Οµίλου ή της Μητρικής εταιρείας.
 Μελέτη τεκµηρίωσης (βάση του υποδείγµατος της Υπηρεσίας) του
περιθωρίου κέρδους της εταιρείας από τις παρεχόµενες υπηρεσίες προς
τον ‘Όµιλο.
 Αναλυτική περιγραφή των παρεχόµενων υπηρεσιών, καθώς και τα
στοιχεία της λήπτριας ή των ληπτριών των υπηρεσιών εταιρεία/ες.
Φορολογία εταιρειών του α.ν 89/1967.
Για τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος της εταιρείας,
όλα τα έξοδα επί των οποίων υπολογίζεται το ποσοστό κέρδους εκπίπτουν από
τα ακαθάριστα έσοδα της, εφόσον τεκµηριώνονται από τα αντίστοιχα
παραστατικά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων.
Τα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών από τις παρερχόµενες υπηρεσίες
τους, τα οποία εισπράττονται υποχρεωτικά µέσω τραπεζικών εµβασµάτων
προσδιορίζονται µε την προσθήκη ενός ποσοστού κέρδους στο σύνολο των
πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεων τους, πλην του φόρου εισοδήµατος.
Για τον καθορισµό των ποσοστών κέρδους, τα οποία δεν µπορεί να είναι
κατώτερα από 5%, λαµβάνονται υπόψη ιδίως το είδος των παρεχόµενων από
αυτές υπηρεσιών, ο κλάδος δραστηριότητας και οι Οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α για τις
χρεώσεις εντός οµίλων επιχειρήσεων. Τα καθαρά κέρδη φορολογούνται µε
συντελεστή 25%.
Φορολογικά στοιχεία και βιβλία. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που
εγκαθίστανται στην Ελλάδα µε βάση τις διατάξεις του Α.Ν 89/67 (‘όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν.3427/2005) έχουν την ιδιότητα του επιτηδευµατία και
κατά συνέπεια για την παροχή υπηρεσιών σε άλλους επιτηδευµατίες
(επιχειρήσεις κτλ.) εντός ή εκτός Ελλάδας υποχρεούνται να εκδίδουν τιµολόγια
παροχής υπηρεσιών.
∆ιευκρινίζεται ότι τα ως άνω τιµολόγια σε περίπτωση χειρόγραφης
έκδοσης φέρουν θεώρηση , ενώ σε περίπτωση µηχανογραφικής έκδοσης φέρουν
σήµανση από ΕΑΦ∆ΣΣ.
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Οι εταιρείες που έχουν ήδη υπαχθεί µέχρι 31.12.2005 στις διατάξεις του Α.Ν
89/67 ή έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αυτές µετά την τροποποίηση τους µε τις
διατάξεις του Ν. 3427/2005, θα εξακολουθούν να τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας
(θεωρηµένα όταν τηρούνται χειρόγραφα και αθεώρητα όταν τηρούνται
µηχανογραφικά µε θεωρηµένη µηνιαία κατάσταση βιβλίου εσόδων- εξόδων.)
Ελληνικές και αλλοδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις ή γραφεία και
πρακτορευόµενα ή διαχειριζόµενα πλοία µε ξένη σηµαία του α.ν 378/1968.
Αλλοδαπαί ναυτιλιακαί επιχειρήσεις παντός τύπου και µορφής µπορούν µα
εγκατασταθούν στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του α.ν 378/1967 και να
απολαµβάνουν όλα τα πλεονεκτήµατα του νόµου 89/1967 και του α.ν 378/1968 για
όλες τις δραστηριότητες αυτών.
Φορολογία επιχειρήσεων του α.ν 378/1967. Πλοία µε ξένη σηµαία κάθε
κατηγορίας που πρακτορεύονται ή διαχειρίζονται ή µε οποιονδήποτε τρόπο
αντιπροσωπεύονται µε βάσει τον α.ν 89/1967 και τον α.ν 378/1968 εγκατεστηµένων
στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών, ασχέτως µορφής µε την οποία λειτουργούν
αυτές, απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος, ως κάθε τέλους φόρου, δασµού,
εισφοράς ή κρατήσεως, υφισταµένου ή επιβληθησοµένου εις το µέλλον για το
εισόδηµα αυτών το οποίο αποκτούν από εργασίες µέσω ή µε τις παραπάνω εταιρείες.
Την ίδια φορολογική απαλλαγή απολαµβάνουν και οι πλοιοκτήτες,
εφοπλιστές ή µε οποιοδήποτε τρόπο εκµεταλλευόµενοι τα πλοία ταύτα µέσω ή µε τις
παραπάνω εταιρείες.
Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία, που προκύπτουν από τις µέχρι σήµερα
διασταυρώσεις και ελέγχους της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων,
σχετικά µε τα ακίνητα, που βρίσκονται στην Ελλάδα και είναι δηλωµένα ότι ανήκουν
σε υπεράκτιες εταιρίες. Οι έλεγχοι δείχνουν ότι πολλοί Έλληνες φορολογούµενοι
έχουν επιλέξει να µεταβιβάσουν τα ακίνητά τους σε εταιρίες µε έδρα κάποιο
φορολογικό παράδεισο. Άλλωστε, ο φόρος 3%, που ισχύει σήµερα, τους δίνει τη
δυνατότητα να γλιτώνουν σηµαντικά ποσά, σε σχέση µε το αν το ακίνητο
φορολογούνταν ως ιδιοκτησία του. Τότε, µπορεί το ΕΤΑΚ –ένα τοις χιλίοις– να
σήµαινε λιγότερο φόρο, όµως ο ιδιοκτήτης του θα έπρεπε να αποδείξει την
προέλευση των χρηµάτων, µε τα οποία αγόρασε το ακίνητο.
Τι δείχνουν, λοιπόν, τα µέχρι στιγµής στοιχεία από τις διασταυρώσεις του ΚΕΠΥΟ;
Ότι offshore εταιρίες, που έχουν ακίνητα στην Ελλάδα, υπάρχουν:
- Στη Μύκονο 117,
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- Στο Κρανίδι Αργολίδας 101,
- Στην Κέρκυρα 74,
- Στην Πάρο 55,
- Στην Τζια 40,
- Στις Σπέτσες 38.
Η λίστα των υπεράκτιων εταιριών µε ιδιοκτησία ακινήτων στην Ελλάδα είναι
πολύ µεγαλύτερη των 425, που καταγράφονται παραπάνω, µε αποτέλεσµα η απώλεια
εσόδων είναι πολύ µεγάλη για το ελληνικό δηµόσιο. Για αυτό το λόγο, το οικονοµικό
επιτελείο προχώρησε στον πενταπλασιασµό του φόρου, από το 3% στο 15%.
Στο υπουργείο οικονοµικών εκτιµούν ότι µε αυτό τον τρόπο θα οδηγήσουν πολλούς
εξ αυτών των ιδιοκτητών να «επιστρέψουν» τα ακίνητα σε Έλληνες φορολογικούς
υπόχρεους, είτε φυσικά, είτε νοµικά πρόσωπα. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι
- µε φόρο 15%
- και µε δεδοµένο ότι στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές, όπου βρίσκονται
αυτά τα ακίνητα, οι αντικειµενικές είναι κοντά στις αγοραίες τιµές, ή θα τις
πλησιάσουν λόγω της επικείµενης αύξησής τους, µέσα σε περίπου έξι µε επτά χρόνια,
η offshore θα έχει καταβάλει σε φόρο την αξία του ακινήτου !

2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Η επιλογή της καταλληλότερης δικαιοδοσίας για την ίδρυση της υπεράκτιας
εταιρίας µπορεί να είναι δύσκολη και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Η επιλογή
εξαρτάται από τους σκοπούς του επιχειρηµατία σε σχέση µε την υπεράκτια εταιρία.
Έτσι τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται επιλογή της καταλληλότερης
δικαιοδοσίας πρέπει να εξετάζονται ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση ανάλογα µε τις
ανάγκες του ενδιαφερόµενου επιχειρηµατία , και είναι τα ακόλουθα:
1. Πολιτική και οικονοµική σταθερότητα της χώρας της δικαιοδοσίας. Η
σταθερότητα αυτή αφορά και την εν γένει αλλά και την φορολογική
νοµοθεσία, η οποία παρέχει στον επιχειρηµατία τη δυνατότητα να προβεί
σε µακροχρόνιο σχεδιασµό χωρίς το φόβο της ανατροπής του.
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2. Σύγχρονη και ευέλικτη νοµοθεσία. Η νοµοθεσία της έδρας µιας υπεράκτιας
εταιρείας πρέπει να προβλέπει όσο το δυνατό απλοποιηµένες διαδικασίες
εγκατάστασης και λειτουργίας της, να χαρακτηρίζεται από όσο το δυνατό
λιγότερους περιορισµούς και κρατική εποπτεία αναφορικά µε τη διοίκηση
και τη λειτουργία της υπεράκτιας εταιρείας, καθώς επίσης δίνει τη
δυνατότητα σύστασής της εταιρείας µε έναν µόνο µέτοχο.
3. Φορολογικές και άλλες διευκολύνσεις. Για οποιαδήποτε χρήση και αν
προορίζεται η υπεράκτια εταιρεία, το κυριότερο κριτήριο επιλογής είναι
το φορολογικό καθεστώς της αντίστοιχης δικαιοδοσίας που διέπει την
δραστηριότητα της εταιρείας. Το προαναφερόµενο φορολογικό καθεστώς
συνήθως περιλαµβάνει τον φόρο που επιβάλλεται κατά την διανοµή των
µερισµάτων στους µετόχους, τον φόρο που επιβάλλεται στα κέρδη από
διάθεση περιουσιακών στοιχείων της υπεράκτιας εταιρείας, τον φόρο που
επιβάλλεται κατά την µεταβίβαση µετοχών της εταιρείας, τον φόρο
συγκέντρωσης του κεφαλαίου, την αποφυγή του πόθεν έσχες τόσο στην
αγορά των περιουσιακών στοιχείων όσο και την νοµιµοποίηση των
εσόδων, την απαλλαγή από τους φόρους δωρεάς, κληρονοµίας, γονικής
παροχής, κληρονοµίας και µεταβίβασης ακινήτου κλπ. Τα φορολογικά
κίνητρα που παρέχονται από τους φορολογικούς παραδείσους
συµπληρώνονται από διάφορες διευκολύνσεις και παροχές όπως είναι οι
εκπτώσεις και κατά την ενοικίαση και αγορά του γραφείου, απαλλαγές
από δασµούς και τέλη, απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των
εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών, φορολογικές απαλλαγές κατά
την αγορά αυτοκινήτων, εξοπλισµού γραφείου κ.α.
4. Ύπαρξη Συµβάσεων Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας. Τα υπεράκτια κέντρα
διακρίνονται σε αυτά που διαθέτουν ένα δίκτυο Συµβάσεων Αποφυγής
∆ιπλής Φορολογίας µε άλλα κράτη και σε αυτά που δεν διαθέτουν τέτοιες
συµβάσεις. Συνήθως οι χώρες µε µηδενικούς φορολογικούς συντελεστές
είναι αυτές που δεν έχουν συνάψει διµερής συµβάσεις, ενώ οι χώρες µε
χαµηλή αλλά όχι ανύπαρκτη φορολογία προσφέρουν οφέλη και από
διακρατικές συµβάσεις. Η χρησιµότητα των διµερών συµβάσεων έγκειται
στο γεγονός ότι προσφέρουν τη δυνατότητα του φορολογικού
προγραµµατισµού, που επιτρέπει την εξαγωγή και τον επαναπατρισµό
κεφαλαίων µε µικρή και καµία φορά µηδενική φορολογική επιβάρυνση.
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5. Απόρρητο. Συνήθως οι ιδρυτές των υπεράκτιων εταιρειών επιθυµούν τη
διατήρηση της ανωνυµίας τους, όπως όταν οι υπεράκτιες εταιρείες
διατηρούν στην κυριότητα τους τα περιουσιακά στοιχεία τους. Στις
περιπτώσεις αυτές καθοριστική σηµασία για την επιλογή της δικαιοδοσίας
παίζουν τα εχέγγυα εχεµύθειας που παρέχονται από το κράτος προς τους
µετόχους των υπεράκτιων εταιρειών. Από την άλλη πλευρά όµως πρέπει
να λαµβάνουµε υπόψη ότι η υπέρµετρη λειτουργική ελευθερία µιας
δικαιοδοσίας προκαλεί υπόνοιες ότι παρέχονται περιθώρια για διεξαγωγή
παράνοµων δραστηριοτήτων και ως εκ τούτο αυτή η δικαιοδοσία µπορεί
να χαρακτηριστεί ως αναξιόπιστη και να συναντήσει δυσκολίες στις
συναλλαγές µε διάφορους φορείς σε φορολογικά ευυπόληπτα κράτη.
Εξίσου σηµαντικό είναι η ύπαρξη και πλήρους τραπεζικού απορρήτου,
που προστατεύει από διάφορους έλεγχους.
Βέβαια εκτός των προαναφερόµενων κριτηρίων σηµαντικό ρόλο
παίζουν και άλλοι παράγοντες όπως η ύπαρξη του καλού τραπεζικού
συστήµατος , η αξιόλογη τηλεπικοινωνιακή υποδοµή το κόστος ίδρυσης και
διατήρησης µιας υπεράκτιας εταιρίας κ.α.
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Κεφάλαιο 3ο

3.1 Φορολογική αντιµετώπιση εξωχώριων εταιρειών στην Ελλάδα.
Εδώ θα έπρεπε να διευκρινιστεί ότι η ελληνική φορολογική νοµοθεσία
περιλαµβάνει ελάχιστες ειδικές ρυθµίσεις για τις υπεράκτιες εταιρίες , και εποµένως
το ισχύον καθεστώς σε µεγάλο βαθµό βασίζεται στις διατάξεις που εφαρµόζονται για
κάθε αλλοδαπή εταιρία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα Για πρώτη φορά η
Ελλάδα ασχολήθηκε µε την αντιµετώπιση των εξωχώριων εταιριών µε την ψήφιση
των νόµων 3052/2002 και 3091/2002.
Οι διατάξεις των νόµων αυτών περιλαµβάνουν τα εξής:


Φορολογία ακινήτων που ανήκουν σε εξωχώριες εταιρείες.



Τήρηση βιβλίων και στοιχείων από εξωχώριες εταιρείες που κατέχουν
ακίνητα.



Μη αναγνώριση δαπανών από και προς εξωχώριες εταιρείες



Μη αναγνώριση αποσβέσεων παγίων όταν αγοράζονται από εξωχώριες
εταιρείες,



Μη χορήγηση ενισχύσεων στις αγορές από εξωχώριες εταιρίες.

3.2 Φοροδιαφυγή- Φοροαποφυγή και διάβρωση της φορολογικής βάσης των
ανεπτυγµένων χωρών.
Τα αναπτυγµένα κράτη που πλήττονται περισσότερο από τη χρήση των
υπεράκτιων εταιριών ως οχηµάτων για φοροαποφυγή – φοροδιαφυγή , λαµβάνουν
µέτρα για τον περιορισµό κα την εξάλειψη των πλεονεκτηµάτων που παρέχουν οι
εταιρίες αυτές , τόσο σε νοµοθετικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο.
Όταν αναφερόµαστε στην φοροδιαφυγή εννοούµε το σύνολο των παρανόµων
ενεργειών των ιδιωτών µε τις οποίες αποβλέπουν στην µείωση ή εξάλειψη της
φορολογικής τους υποχρέωσης. Αντίθετα η φοροαποφυγή είναι το σύνολο των
νοµίµων ενεργειών των ιδιωτικών φορέων , µε τις οποίες αποβλέπουν στην µείωση ή
εξάλειψη της φορολογικής τους υποχρέωσης, µε την επιλογή λύσεων που στηρίζονται
σε λάθη ή κενά της φορολογικής νοµοθεσίας.
Σε επίπεδο της ΕΕ και συγκεκριµένα στα πλαίσια του Κώδικα ∆εοντολογίας
για την φορολογία των επιχειρήσεων ,τα κράτη-µέλη αναλαµβάνουν την υποχρέωση
να σταµατήσουν να παρέχουν και σταδιακά να περιορίσουν κάθε φορολογικό µέτρο
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που καθιερώνει σηµαντικά χαµηλότερο επίπεδο φορολόγησης συµπεριλαµβανοµένης
της µηδενικής φορολόγησης, σε σχέση µε τα επίπεδα που ισχύουν κανονικά στο
συγκεκριµένο κράτος-µέλος.

3.3 Μόνιµη εγκατάσταση
Κρίσιµο ρόλο για υπαγωγή µιας αλλοδαπής εταιρίας στη φορολογία
εισοδήµατος παίζει το γεγονός αν έχει η πιο πάνω εταιρία µόνιµη εγκατάσταση στην
Ελλάδα. Η έννοια της µόνιµης εγκατάστασης ορίζεται σε κάθε διµερή Σύµβαση
Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας που έχει συνάψει η Ελλάδα µε διάφορες χώρες και
στην περίπτωση µη ύπαρξης τέτοιας σύµβασης η έννοια της προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 100 παρ.1 του ν. 2238/1994. Βέβαια πρέπει να πούµε ότι το ίδιο
το άρθρο 100 παρ.1 ν.2238/94 δεν δίνει συγκεκριµένο ορισµό της έννοιας της
µόνιµης εγκατάστασης των αλλοδαπών επιχειρήσεων που ασκούν επιχειρηµατική
δραστηριότητα στην Ελλάδα , αλλά αντί αυτού απαριθµεί περιοριστικά τις
περιπτώσεις των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων η άσκηση των οποίων οδηγούν
στην απόκτηση της µόνιµης εγκαταστάσεις των πιο πάνω επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Έτσι µε τη διάταξη αυτή θεωρείται ότι η αλλοδαπή επιχείρηση έχει µόνιµη
εγκατάσταση αν διατηρεί στην Ελλάδα υποκατάστηµα, γραφείο, αποθήκη,
εργοστάσιο ή προβαίνει σε βιοµηχανοποίηση πρώτων υλών ή διεξάγει εργασίες ή
παρέχει υπηρεσίες µέσω αντιπροσώπου ή χωρίς αυτόν εφόσον αυτές αφορούν στην
κατάρτιση µελετών σχεδίων και ερευνών ή διατηρεί στην χώρα µας αποθέµατα
εµπορευµάτων από τα οποία εκτελεί παραγγελίες για λογαριασµό της ή τέλος
συµµετέχει σε προσωπική εταιρία ή εταιρία περιορισµένης ευθύνης ( όχι όµως σε
ΑΕ) που εδρεύει στην Ελλάδα.
Πρέπει να τονίσουµε ότι η έννοια της µόνιµης εγκατάστασης του άρθρου
100.1 του ν. 2238/94 διαφοροποιείται από το Μοντέλο του ΟΟΣΑ που εφαρµόζεται
για τις υπεράκτιες εταιρίες που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε το δίκαιο χώρας µε την
οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει Σύµβαση Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας. Έτσι
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Μοντέλου Σύµβασης ο όρος «µόνιµη εγκατάσταση»
σηµαίνει έναν καθορισµένο τόπο επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων , µέσω του
οποίου η αλλοδαπή επιχείρηση διεξάγει όλες ή µέρος µόνο των επιχειρηµατικών της
δραστηριοτήτων. Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο όρος µόνιµη εγκατάσταση εδώ
περιλαµβάνει ειδικότερα και την έδρα διοικήσεως (πραγµατική έδρα ) , πρόβλεψη
που δεν υπάρχει στο άρθρο 100 του ν. 2238/94 και εν όψει του γεγονότος ότι οι
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περισσότερες υπεράκτιες εταιρίες, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα , έχουν την
πραγµατική τους έδρα στην Ελλάδα, και µάλιστα µε τρόπο σχετικά εύκολα
διαπιστωµένο , δηλαδή εµφανίζοντας τα ∆Σ απαρτιζόµενα από τους µόνιµους
κάτοικους της Ελλάδας πραγµατοποιώντας τις ΓΣ στην Ελλάδα , παρουσιάζοντας
διεύθυνση αλληλογραφίας στην Ελλάδα κλπ, η συγκεκριµένη ρήτρα παρέχει µεγάλα
περιθώρια στις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές να δηµιουργήσουν πολλά προβλήµατα
στην λειτουργία των υπεράκτιων εταιριών στην Ελλάδα.
Σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι µια υπεράκτια εταιρία έχει µόνιµη
εγκατάσταση στην Ελλάδα , αλλάζει τελείως ο τρόπος φορολόγησης της ,
καταλύονται αρκετά από τα φορολογικά της πλεονεκτήµατα και γενικά
αντιµετωπίζεται όπως οι αντίστοιχες ελληνικές εταιρίες µε διαφορά ότι θα υπόκειται
σε κυρώσεις λόγω του ότι ενδεχοµένως δεν τήρησε τις υποχρεώσεις δηµοσιότητας,
που θέτει ο φορολογικός νόµος για την εγκατάσταση και την λειτουργία των
αλλοδαπών εταιριών στην Ελλάδα, µε αποτέλεσµα να θεωρηθεί εν τις πράγµασι
εταιρία, µε ατοµική και προσωπική ευθύνη των µελών της.
Η απόκτηση του ακινήτου στην Ελλάδα από µόνη της , δεν δηµιουργεί µόνιµη
εγκατάσταση για τις υπεράκτιες εταιρίες. Τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα (έκτος των
εταιριών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και ειδικά υπεράκτιες εταιρίες , που δεν
έχουν µόνιµη εγκατάσταση της Ελλάδα όταν ανεγείρου ή διεξάγουν προσθήκες ή
επεκτάσεις σε ακίνητο στην Ελληνική Επικράτεια , εξ αυτού και µόνο λόγου
θεωρούνται επιτηδευµατίες και πρέπει να τηρούν τα βιβλία ΚΒΣ. Τα αλλοδαπά αυτά
νοµικά πρόσωπα είναι υποχρεωµένα να τηρούν τα βιβλία µόνο για την περίοδο
διαρκούν οι κατασκευαστικές εργασίες . Τα βιβλία που πρέπει να τηρούν οι άνω
εταιρίες είναι τα αντίστοιχα που ορίζονται από το άρθρο 4 του ΚΒΣ, αλλά
προβλέπεται κατόπιν της έγκρισης της αρµόδιας ∆ΥΟ οι αλλοδαπές ΑΕ και ΕΠΕ µε
ιδιοκτησία ακινήτου να τηρούν µόνο το βιβλίο Εσόδων – Εξόδων αντί του βιβλίου
τρίτης Κατηγορίας.
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω η δραστηριοποίηση στην Ελλάδα µιας
υπεράκτιας εταιρίας µέσω µόνιµης εγκατάστασης της αφαιρεί ένα µεγάλο αριθµό των
φορολογικών πλεονεκτηµάτων , για αυτόν τον λόγο η πιο κάτω ανάλυση της
φορολογικής µεταχείρισης των υπεράκτιων εταιριών θα αφορά εκείνες τις εταιρίες οι
οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα χωρίς την µόνιµη εγκατάσταση.
Εδώ αξίζει να σηµειωθεί την απόφαση 2/2003 της Ολοµέλειας του Άρειου
Πάγου, η όποια δεν αναγνωρίζει στις εξωχώριες εταιρίες νοµική προσωπικότητα,
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εφόσον για την σύσταση τους ακολουθήθηκε η διαδικασία σύστασης της
καταστατικής έδρας και όχι αυτή της πραγµατικής έδρας. Το ανώτατο δικαστήριο
έκρινε ότι οι εταιρίες που έχουν έδρα σε τρίτες χώρες και οι οποίες στην
πραγµατικότητα δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι άκυρες εάν δεν έχει
ακολουθηθεί για την σύσταση τους η διαδικασία που προβλέπει το ελληνικό δίκαιο.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι εταιρίες αυτές είναι «εν τοις πράγµασι» εταιρίες.

3.4 Φορολογία εισοδήµατος
Τα σηµαντικότερα θέµατα 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 πήγες 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 νοµή του ακινήτου , χωρίς όµως να καταβάλλεται περαιτέρω ο φόρος
µεταβίβασης ακινήτου. Με τον ίδιο τρόπο αποφεύγεται η πληρωµή του φόρου
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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
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 υπεράκτια εταιρία κινδυνεύει να
βρεθεί χωρίς το γνωρίζει, υπόχρεος οφειλών που τυχόν έχει αναλάβει η εταιρία.
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Κεφάλαιο 4ο
4.1 Το ξέπλυµα χρήµατος διαχρονικά και η περίπτωση της Ελλάδας.

Την εποχή της ποτοαπαγόρευσης στην Αµερική, η Ιταλική «µαφία» είχε
αναλάβει την διαδικασία της παράνοµης διακίνησης του αµφισβητούµενης ποιότητας
παραγόµενου αλκοόλ. Φυσικά, όπως κάθε παράνοµη οικονοµική δραστηριότητα, τα
κέρδη που απέφερε η διακίνηση στην οργάνωση ήταν τεράστια. Το πρόβληµα όµως
µε τα παρανόµως αποκτηθέντα κεφάλαια και τότε και τώρα, είναι ότι δύσκολα
µπορείς να τα προωθήσεις στον νόµιµο οικονοµικό ιστό. Είναι βέβαια κατανοητό ότι
τα χρήµατα ως αντικειµενική υπόσταση δεν έχουν καµία αξία αν δεν µπορούν να
µετατραπούν σε υλικά αγαθά. Η φετιχιστική λαγνεία για τα χρηµατικά µέσα οδηγεί
απλώς σε αρρωστηµένες ψυχολογικές καταστάσεις πλήρους φιλαργυρίας που έχουν
περιγραφεί µε τον καλύτερο τρόπο από πνευµατικούς δηµιουργούς (ο φιλάργυρος του
Μολιέρου, «ο θείος Σκρούτζ» του Walt Disney κ.λπ.). Επανερχόµενοι πάλι στο
αρχικό µας θέµα της Ιταλικής «µαφίας», βρίσκουµε µια εγγενή αδυναµία από την
οργάνωση στην προώθηση των παρανόµως αποκτηθέντων χρηµατικών µέσων σε
νόµιµες δραστηριότητες. Τη λύση την δώσανε οι οικονοµολόγοι της οργάνωσης και
ήταν η εξής απλή: Τα παράνοµα χρήµατα θα έπρεπε να διοχετευτούν σε νόµιµες
επιχειρήσεις, οι οποίες θα απέφεραν κέρδη, πολλαπλάσια της αρχικής «επένδυσης».
Αν όµως οι επιχειρήσεις ασχολούνταν µε την παραγωγή ή την εµπορία θα ήταν πολύ
εύκολο να αποκαλυφθεί ότι οι δηµιουργηθείς υπεραξίες δεν είχαν καµία σχέση µε το
παραχθέν ή εµπορευόµενο αγαθό. Για τον λόγο αυτό οι οικονοµολόγοι της
οργάνωσης καταλήξανε στο συµπέρασµα ότι θα έπρεπε να δραστηριοποιηθούν στην
παροχή υπηρεσιών. Ως τελική απόφαση πάρθηκε η δηµιουργία καθαριστηρίων
ενδυµάτων. Με δεδοµένο τον χαµηλό φορολογικό συντελεστή επί των κερδών οι
επιχειρήσεις αυτές εµφάνιζαν τεράστιους εικονικούς τζίρους, διένειµαν δε στους
µετόχους τους υψηλά, φορολογηθέντα κέρδη. Από το γεγονός αυτό έλκει την
ονοµασία της η διαδικασία του ξεπλύµατος χρήµατος γνωστή παγκοσµίως ως
«money laundering».
Σύµφωνα µε έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας που δηµοσιοποιήθηκε µέσα
στο 2007, τον χρόνο. Το ποσό αυτό αναλύεται σε 20 – 40 δισ. δολάρια προερχόµενα
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από διαφθορά, σε 500– 1.000 δισ. δολάρια προερχόµενα από εγκληµατικές πράξεις
και σε 500 δισ. δολάρια προερχόµενα από φοροδιαφυγή.
Όσον αφορά την Ελλάδα τα κρούσµατα ξεπλύµατος χρήµατος παρουσίασαν
έξαρση το 2004, όταν δεσµεύτηκαν ύποπτα κεφάλαια σχεδόν 30 εκατοµµυρίων ευρώ.
Ο πιο κάτω πίνακας δείχνει διαχρονικά τις δεσµεύσεις κεφαλαίων για ξέπλυµα
χρήµατος στην Ελλάδα:

ΕΤΟΣ

ΠΟΣΟ (σε εκατ. Ευρώ)

ΒΑΣΙΚΗ ΠΗΓΗ

2005

8,9

Τράπεζες, ανταλλακτήρια, τελωνεία

2004

30,0

Τράπεζες, ανταλλακτήρια, τελωνεία

2003

25,0

Τράπεζες, ανταλλακτήρια

2002

23,1

Τράπεζες, ανταλλακτήρια

2001

21,0

Εκβιασµοί

2000

12,6

Τράπεζες, ανταλλακτήρια

1999

7,0

Τράπεζες, ανταλλακτήρια

4.2 Ο ρόλος των υπεράκτιων εταιρειών στο ξέπλυµα χρήµατος
Όσον αφορά τη χρησιµοποίηση υπεράκτιων εταιρειών στο ξέπλυµα χρήµατος,
σύµφωνα µε την βιβλιογραφία διακρίνεται σε τρία στάδια:
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, κατάστηµα πώλησης ενδυµάτων κλπ.) 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
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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:
4.2.1 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.
4.2.2 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.
4.2.3 Συναλλαγές στο Χρηµατιστήριο
Στις συναλλαγές στο Χρηµατιστήριο, για να νοµιµοποιήσουν έσοδα από
εγκληµατικές ή παράνοµες δραστηριότητες, µπορούν να χρησιµοποιηθούν φυσικά
πρόσωπα, offshore 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
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και από εταιρείες λήψης και διαβίβασης εντολών (Ε.Λ.∆.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
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.

4.3 Οι µέθοδοι ξεπλύµατος του «βρώµικου χρήµατος».

∆ιαχρονικά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, εµφανίστηκαν
διάφοροι τρόποι ξεπλύµατος του βρώµικου χρήµατος. Οι µέθοδοι διαφέρουν από
εποχή σε εποχή και από χώρα σε χώρα. Ως γενική παρατήρηση έχουµε να κάνουµε
πως χώρες µε χαµηλούς φορολογικούς συντελεστές έλκουν σηµαντικά παράνοµα
κεφάλαια, επειδή το κόστος του ξεπλύµατος, η εκάστοτε δηλαδή φορολογική
επιβάρυνση, είναι ιδιαίτερα χαµηλή. ∆εν είναι τυχαίο ότι η Κύπρος µέχρι το 2002
όπου υφίστατο το καθεστώς των υπεράκτιων εταιρειών µε φορολογικό συντελεστή
4,25%, αλλά και σήµερα µε έναν από τους χαµηλότερους φορολογικούς συντελεστές
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (10%), έλκει τέτοια κεφάλαια, αν και οφείλουµε να
οµολογήσουµε ότι ο έλεγχος πια για την προέλευση των κεφαλαίων αυτών είναι
ιδιαίτερα λεπτοµερής και ουσιαστικός.
Η ∆ιεθνής ∆ράση για το ξέπλυµα χρήµατος (FATF) , έχει συγκεντρώσει
χαρακτηριστικές περιπτώσεις ξεπλύµατος χρήµατος που έχουν εντοπισθεί διεθνώς. Οι
απλές περιπτώσεις έχουν σχέση µε την ηλεκτρονική µεταφορά κεφαλαίων
(εµβάσµατα) Σύµφωνα µε την FATF, οι περιπτώσεις ξεπλύµατος µε εµβάσµατα
έχουν αυτή τη µορφή: Μικροκαταθέσεις σε πολλούς τραπεζικούς λογαριασµούς
διαφόρων τραπεζών των οποίων οι εισπράξεις γίνονται από ένα άλλο πρόσωπο και
όχι από τον φαινοµενικά δικαιούχο, µε εξουσιοδότηση. Συνήθως οι περιπτώσεις
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αυτές σχετίζονται µε ξέπλυµα χρήµατος που έχει προέλθει από σωµατεµπορία
(Human trafficking).
Άλλη, ιδιαίτερα προσφιλής µέθοδος και στην Ελλάδα, είναι η αγορά λαχείων
ή κερδισµένων λαχνών τυχερών παιχνιδιών. Από προσωπική µας εµπειρία,
γνωρίζουµε περιπτώσεις όπου φορολογούµενοι προσκόµισαν στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.
για κάλυψη τεκµηρίων, βεβαιώσεις κερδών επίσηµων εθνικών τυχερών παιγνιδιών
(ΛΟΤΤΟ, ΠΡΩΤΟ κλπ.), όπου τα τυχερά δελτία φαινόταν να έχουν κατατεθεί την
ίδια µέρα µε διαφορά λίγων λεπτών της ώρας, σε πολλές διαφορετικές πόλεις της
χώρας. Η µέθοδος αυτή φθίνει βαθµιαία γιατί γεννά άµεσα υποψίες στα ελεγκτικά
όργανα και ερευνάται επισταµένα.
Στην πραγµατικότητα, εταιρείες «βιτρίνες» σήµερα ιδρύονται συνήθως σε
χώρες φορολογικούς παραδείσους µε µηδενική ή ελάχιστη φορολογική επιβάρυνση ή
σε χώρες µε χαµηλούς φορολογικούς συντελεστές. Οι επιχειρήσεις αυτές
χρησιµοποιούνται κυρίως για ανατιµολογήσεις αγαθών σε περιπτώσεις τριγωνικών
αγορών ή πωλήσεων. Κλασικό σε αυτή την περίπτωση είναι το παράδειγµα
Ελληνικών εµπορικών επιχειρήσεων που εισάγουν εµπορεύµατα κυρίως από την
Κίνα.
Είναι γνωστό ότι τα περιθώρια κέρδους των εµπορευµάτων αυτής της
προέλευσης είναι ιδιαίτερα µεγάλα µε συνέπεια η Ελληνική επιχείρηση να εµφανίζει
υψηλά καθαρά κέρδη και κατ’ επέκταση µεγάλη φορολογική επιβάρυνση. Αν λοιπόν
για παράδειγµα µια επιχείρηση εµπορίας κλιµατιστικών µηχανηµάτων εισαγάγει
τέτοια µηχανήµατα από την Κίνα στην Ελλάδα, το κόστος δε της εισαγωγής είναι
200.000€ και η αξία των πωλήσεων 1.000.000€, αυτή, αν θεωρήσουµε ότι υπάγεται
σε φορολογικό συντελεστή 25%, θα έχει φορολογική επιβάρυνση 200.000€
(800.000Χ25%). Αν όµως υπάρξει µία εταιρεία ιδίων συµφερόντων στην Κύπρο που
ανακοστολογίσει τα εµπορεύµατα και τα πουλήσει στην Ελληνική εταιρεία αντί
700.000€, τότε η συνολική φορολογική επιβάρυνση θα είναι για µεν την Κύπρο
50.000€ ((700.000-200.000) Χ 10%), για δε την Ελλάδα 75.000€ ((1.000.000700.000) Χ 25%) και σε σύνολο 125.000€. Βλέπουµε δηλαδή ότι άµεσα υπάρχει
χρηµατικό όφελος ύψους 75.000€. Επειδή δε η αγορά είναι τριγωνική θα πρέπει να
σηµειώσουµε ότι και στην µία και στην άλλη περίπτωση τα εµπορεύµατα θα
φορτωθούν στην Κίνα και θα παραληφθούν κατευθείαν στην Ελλάδα. Η Κυπριακή
εταιρεία θα ασχοληθεί στην ουσία µόνο µε την έκδοση των φορολογικών στοιχείων.
Επειδή οι προαναφερόµενοι τρόποι βέβαια είναι πια κλασσικοί, οι «ειδικοί»
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προτείνουν πλέον εξειδικευµένες µεθόδους. Αναφέρονται επιγραµµατικά µερικές
από αυτές όπως οι επιχειρήσεις πολυτίµων λίθων (συνήθως µε την µέθοδο αυτή
ασχολούνται άτοµα που πίσω από αυτά κρύβονται τροµοκρατικές οργανώσεις ή
«επαναστατικοί στρατοί» σε αφρικανικές χώρες), είσπραξη ασφαλιστικών
αποζηµιώσεων από εικονικές ζηµίες σε κλεµµένα πολυτελή οχήµατα ή βύθιση
πολυτελών σκαφών αναψυχής κ.λπ. Μία άλλη προσφιλής µέθοδος είναι η ίδρυση
ενός φιλανθρωπικού ιδρύµατος ή µιας µη κυβερνητικής οργάνωσης. Η οργάνωση
εκτός από τις επίσηµες επιχορηγήσεις µπορεί να έχει έσοδα και από χιλιάδες
υποτιθέµενα «αρωγά µέλη» µε πολύ µικρές καταβολές από το καθένα από αυτά. Το
γεγονός αυτό κάνει σχεδόν αδύνατη την εξακρίβωση της ταυτότητας των µελών
αυτών, πολλές δε χορηγίες µπορεί να είναι και ανώνυµες. Έτσι ο πραγµατικός
διαχειριστής των οικονοµικών του ιδρύµατος µπορεί να πραγµατοποιεί ψεύτικες
καταθέσεις από εικονικά «αρωγά µέλη» τις οποίες µετά να τις επαναφέρει στο άτοµό
του ως «έξοδα κίνησης» ή αποζηµίωση για άλλες υποτιθέµενες δικές του δαπάνες.

Στην πράξη ένα ελάχιστο ποσό από τα χρήµατα που συγκεντρώνει ένα µη
κερδοσκοπικό νοµικό πρόσωπο πηγαίνει για την «ευόδωση των σκοπών του», ενώ το
συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος αφορά «διοικητικά έξοδα» που τις πιο πολλές φορές
εµφανίζονται ως έξοδα παραστάσεων ή έξοδα κινήσεως. Αξίζει εδώ να σηµειώθεί ότι
στα περισσότερα νοµικά πρόσωπα αυτού του είδους τα «διοικητικά έξοδα» στις πιο
πολλές των περιπτώσεων ανέρχονται στο 75% περίπου των συνολικών εσόδων.
Μία άλλη προσφιλής µέθοδος ξεπλύµατος είναι η ίδρυση επενδυτικής
εταιρείας η οποία δηµιουργεί ένα επενδυτικό κεφάλαιο του οποίου συνήθως οι
αποδώσεις είναι συνδεδεµένες µε την πορεία διάφορων αγορών. Οι διαχειριστές του
κεφαλαίου µε την δικαιολογία των προµηθειών ή των penalties σε περίπτωση
πρόωρης λήξης των επενδυτικών προγραµµάτων, µπορούν να βάζουν και να βγάζουν
χρήµατα που στην πραγµατικότητα αφορούν αναλήψεις και καταθέσεις µικροποσών
µεγάλου αριθµού, έτσι ώστε να είναι ουσιαστικά αδύνατη η παρακολούθηση της
διαδροµής των κεφαλαίων.
Τελειώνοντας την αναφορά µας στους «µοντέρνους» τρόπους ξεπλύµατος
χρήµατος θα πρέπει να αναφερθούµε και στο σύστηµα «Hawala» το οποίο
αναφέρεται αποκλειστικά στο ξέπλυµα και τη µεταφορά χρηµάτων σε τροµοκρατικές
οργανώσεις και ήταν αυτό που χρησιµοποίησε ο Μπιν Λάντεν για να χρηµατοδοτήσει
το τροµοκρατικό χτύπηµα της Νέας Υόρκης την 11η Σεπτεµβρίου. Στην ουσία είναι
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µία πολύπλοκη διαδικασία µεταφοράς χρηµάτων από τον χρηµατοδότη στην
τροµοκρατική οργάνωση, µέσω πολλών ενδιάµεσων, φαινοµενικά νόµιµων
διαδικασιών και εικονικών επιχειρήσεων, µε απώτερο σκοπό να µην γνωρίσει ο
χρηµατοδότης τα άτοµα που θα εκτελέσουν το τροµοκρατικό χτύπηµα.
Ολοκληρώνοντας την αναφορά µας στις µεθόδους ξεπλύµατος βρώµικου
χρήµατος αναφέρεται η περίπτωση της Ρωσικής εταιρείας Yukos όπου µετά την
κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ύποπτα κεφάλαια που προερχόταν από
συµµορίες που εµπλεκόταν σε λαθρεµπόριο ναρκωτικών και όπλων, συµβόλαια
δολοφονιών, εκβιασµούς, απάτες κλπ., διοχέτευαν µέσω της Yukos σε θυγατρική
εταιρεία της στην Ολλανδία, η οποία πάλι τα τοποθετούσε σε πολυτελείς κατοικίες
στην Ισπανική Κόστα ντελ Σολ.

4.4 Η επιρροή των υπεράκτιων εταιρειών στην λειτουργία του ∆ιεθνούς
Χρηµατιστηριακού Συστήµατος.
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.

Συµπέρασµα
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Η µορφή των υπεράκτιων εταιριών είναι εύρηµα του άγγλο- σαξονικού
δικαίου και συγκεκριµένα τα πρώτα υπεράκτια κέντρα δηµιουργήθηκαν στα κράτη
αποικίες της Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ. Οι υπεράκτιες εταιρίες αρχικά
χρησιµοποιήθηκαν όχι µόνο από τους ιδιώτες των πιο πάνω χωρών αλλά και από
κρατικούς οργανισµούς τους , στα πλαίσια άσκησης της υποτραπέζιας πολιτικής τους.
Η µεγάλη διάδοση του θεσµού οδήγησε στο να χρησιµοποιούνται µε µεγάλη επιτυχία
οι υπεράκτιες και από τους αντίπαλους των πιο πάνω κρατών . Έτσι ξεκίνησε ο
δηµόσιος διάλογος για το πόσο επικίνδυνα, επιζήµια και ανεξέλεγκτα είναι τα
υπεράκτια κέντρα.
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τις offshore 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 offshore που
επιτυγχάνεται χάρη στη χρήση των ψηφιακών δικτύων: η διαφήµιση και η έκταση
των προσφερόµενων υπηρεσιών µέσω του παγκόσµιου ιστού έχουν κάνει εύκολη και
προσιτή τη χρήση των υπηρεσιών τους.
Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι οι υπηρεσίες δεν απευθύνονται
αποκλειστικά σε µεγάλους επενδυτές, αλλά και σε άτοµα µε περιορισµένα σχετικά
κεφάλαια

που

επιθυµούν

να

αντισταθµίσουν

απώλειες

σε

απαξιωµένα

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα χωρών υψηλής φορολόγησης ή να µεταφέρουν τα
χρήµατά τους σε αγορές χαµηλότερου κόστους, αποφεύγοντας υπέρογκες
φορολογικές επιβαρύνσεις απόδοσης και εισοδήµατος.
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