
Ποιες είναι οι Offshore εταιρείες 
 
το ΣΔΟΕ εξέδωσε ένα σημαντικό πόνημα για να γνωρίσουν οι 
φορολογούμενοι ποιες είναι και τι ρόλο παίζουν οι Offshore εταιρείες. 
 
Στο πόνημα αναλύονται τα οικονομικά στοιχεία , οι νομικές πλευρές, οι δρόμοι 
και οι παράδεισοι της φοροδιαφυγής και δίνονται σχηματικά παραδείγματα 
απεικόνισης των δραστηριοτήτων τους στην Ελληνική οικονομία 
 
Με τον όρο "φορολογικός παράδεισος" ή "φορολογικό καταφύγιο" 
χαρακτηρίζονται γενικά χώρες - κράτη που έχουν θεσπίσει πολύ μικρές 
φορολογικές επιβαρύνσεις ειδικά για ξένους επενδυτές. 
 
Ορισμένα κράτη προκειμένου να προσελκύσουν ξένους επενδυτές, θέσπισαν 
ειδικούς φορολογικούς νόμους σύμφωνα με τους οποίους όποιος ξένος 
επενδυτής δημιουργήσει μια εταιρία με έδρα το έδαφός τους, θα καταβάλει 
πολύ μειωμένη φορολογία έναντι της προβλεπόμενης εκείνης στη χώρα της 
μόνιμης διαμονής του. 
 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, φυσικά ή ακόμη και νομικά πρόσωπα, καθώς και 
διεθνείς εταιρίες να καταφεύγουν σ' αυτά τα κράτη και να δημιουργούν 
εταιρίες τις λεγόμενες "Οφ-σορ" εκ του αγγλικού όρου Offshore (υπεράκτιες 
εταιρίες ή "υπερπόντιες εταιρίες) με έδρα αυτούς τους «παραδείσους» με 
απώτερο σκοπό την μικρότερη δυνατή φορολογική τους επιβάρυνση, και κατ' 
επέκταση την απαλλαγή φορολογίας τους από τη χώρα της μόνιμης διαμονής 
τους. 
 
Αυτές οι εταιρίες συχνά χρησιμοποιούνται προκειμένου ο ιδιοκτήτης ή ο 
δικαιούχος να κρύψει συγκεκριμένα οικονομικά έσοδα/ κέρδη, για διάφορους 
λόγους (όπως η ανακύκλωση βρώμικου χρήματος, απόκρυψη της 
ιδιοκτησίας). Στην πραγματικότητα όμως, ακριβώς επειδή δεν είναι παράνομη 
η ίδρυση μιας τέτοιας εταιρείας, όλες οι πολυεθνικές έχουν offshore εταιρίες 
δημιουργημένες σε χώρες με ηπιότερο φορολογικό καθεστώς, για μια πιο 
αποδεκτή φορολόγηση των κερδών.  
 
Υπάρχουν χώρες που βρίσκονται σε «μαύρη λίστα» των ελληνικών και 
ευρωπαϊκών φορολογικών υπηρεσιών, και όποιος ανοίγει offshore εταιρία 
στις χώρες που περιλαμβάνονται σ' αυτή τη «μαύρη λίστα», ελέγχεται 
αναλόγως. Άξιο παρατήρησης είναι, ότι δεν βρίσκονται όλα τα κέντρα off-
shore σε νησιά, όπως αναφέρεται στην πρώτη ερμηνεία: αρκεί να σκεφθεί 
κανείς την Ελβετία, το Δουβλίνο, και το Delaware των ΗΠΑ. Μπορεί να 
αναφέρεται σε εταιρίες ειδικού σκοπού, θυγατρικές ενός ομίλου, ή ακόμη και 
συγγενείς επιχειρήσεις. 
 
Σύμφωνα με τον Ο.Ο.Σ.Α ορίζονται ως φορολογικοί παράδεισοι, ορισμένες 
κρατικές οντότητες οι οποίες «δεν συνεργάζονται επαρκώς στο φορολογικό 
πεδίο». 
Στη μαύρη λίστα περιλαμβάνονται: η Κόστα Ρίκα, η Μαλαισία, οι Φιλιππίνες 
και η Ουρουγουάη, οι χώρες δηλαδή που απέφυγαν να δεσμευθούν ότι θα 
σεβαστούν τα διεθνή φορολογικά πρότυπα του ΟΟΣΑ και να συνεργαστούν 



με τις εθνικές φορολογικές αρχές άλλων χωρών σε περιπτώσεις 
φοροδιαφυγής. 
 
Τα κράτη που είτε δεν σέβονται τα διεθνή κριτήρια τραπεζικής και 
φορολογικής ασφάλειας είτε έχουν υποσχεθεί ότι θα συμμορφωθούν με τα 
πρότυπα αυτά αλλά δεν το έπραξαν έδωσε στη δημοσιότητα ο Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) την επομένη της Συνόδου 
της G20, η οποία εξήγγειλε αυστηρή αντιμετώπιση και κυρώσεις για τους 
«φορολογικούς παραδείσους». Στη «μαύρη» και «γκρίζα» λίστα, αντιστοίχως, 
του Οργανισμού περιλαμβάνονται ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη, όπως η 
Ελβετία, η Αυστρία, το Βέλγιο, το Λιχτενστάιν και το Μονακό, αλλά καμία 
αμερικανική Πολιτεία, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στη Γηραιά 
Ήπειρο για τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν. 
 
Η Ελλάδα βρίσκεται στη «λευκή λίστα» των κρατών που έχουν «ουσιωδώς» 
εφαρμόσει τα διεθνή αναγνωρισμένα φορολογικά πρότυπα.  
 
Σύμφωνα με το διεθνή οργανισμό, Κόστα Ρίκα, Μαλαισία, Φιλιππίνες και 

Ουρουγουάη είναι οι χώρες οι οποίες δεν εμφανίζονται πρόθυμες να 

«ευθυγραμμιστούν» με τους κανόνες του ΟΟΣΑ. Παράλληλα, υπάρχει ειδική λίστα με 

38 χώρες -μεταξύ των οποίων το Γιβραλτάρ, το Λιχτενστάιν, η Ανδόρα και το Σαν 

Μαρίνο- οι οποίες έχουν υποσχεθεί ότι θα προσαρμοστούν στους κανόνες αλλά 

ακόμη δεν το έχουν πράξει. 

 

Σύμφωνα με μία έρευνα του 1998 που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «The 

Guardian», πάνω 6 τρισεκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α. ήταν επενδυμένα σε εξωχώρια 

οικονομικά κέντρα, ποσό μεγαλύτερο από το Α.Ε.Π. όλων των χωρών, εκτός από τις 

Ηνωμένες Πολιτείες! 

 

 


