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• Στην ερευνητική μας εργασία εξετάζουμε τις πρακτικές φοροαποφυγής των

πολυεθνικών επιχειρήσεων μέσω της μεταφοράς των κερδών τους σε φορολογικούς

παραδείσους.

• Χρησιμοποιώντας δεδομένα από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ, σε επίπεδο

χώρας εγκατάστασης, συγκρίνουμε τις περιοχές στις οποίες οι πολυεθνικές

επιχειρήσεις δηλώνουν τα κέρδη τους με αυτές που πραγματοποιείται η

παραγωγική τους δραστηριότητα.

• Τα αποτελέσματά μας καταδεικνύουν ότι οι αμερικανικές πολυεθνικές μεταφέρουν τα

κέρδη τους σε περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως φορολογικοί παράδεισοι.

• Ένα καινοτόμο στοιχείο της μελέτης μας είναι ότι δεν αναγνωρίζουμε τους

φορολογικούς παραδείσους μόνο από το επίπεδο του εταιρικού τους φόρου, αλλά

χρησιμοποιούμε παράλληλα ένα συνθετικό δείκτη του Tax Justice Network.

Περίληψη



• Η φοροαποφυγή αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα καθώς στερεί πολύτιμους πόρους

από τις κυβερνήσεις και κατ’ επέκταση από τις κοινωνίες.

• Οι αυξανόμενες ροές κεφαλαίου καθώς και η πολυπλοκότητα των συναλλαγών καθιστούν

ιδιαίτερα δύσκολο των εντοπισμό της.

• Αρκετοί ερευνητές έχουν επιχειρήσει να εκτιμήσουν το μέγεθος της φοροαποφυγής

ακολουθώντας διαφορετικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες. Π.χ. οι Bolwijn et al. (2018)

εκτιμούν το μέγεθός της στα 200 δισ. $ ετησίως, ενώ οι Crivelli et al (2015) και οι Cobham

and Janský (2018) την ανεβάζουν μεταξύ 500 και 600 δισ. $ ετησίως.

• Ο φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών προκειμένου να προσελκύσουν

επενδύσεις εντείνεται. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει μειωθεί σημαντικά οι εταιρικοί φόροι.

Σύμφωνα με το Tax Foundation, ο μέσος θεσπισμένος εταιρικός φόρος έχει μειωθεί από

46,52 %, σε 1980 και 25,44 % in 2021, σημειώνοντας μείωση 45%.

Φοροαποφυγή



• Μεταφορά χρέους (debt shifting). Οι πληρωμές των τόκων για τις δόσεις των δανείων

εκπίπτουν από τη φορολόγηση. Επιχειρήσεις ενός ομίλου που είναι εγκατεστημένες σε

περιοχές χαμηλής φορολογίας παρέχουν δάνεια σε επιχειρήσεις του ομίλου σε χώρες

υψηλής φορολογίας χρεώνοντας πολύ υψηλά επιτόκια.

• Μεταβιβαστική τιμολόγηση (transfer pricing). Περιλαμβάνει πώληση ενδιάμεσων

αγαθών και υπηρεσιών από θυγατρικές σε περιοχές χαμηλής φορολογίας σε

θυγατρικές σε χώρες υψηλής φορολογίας σε σημαντικά υψηλότερες τιμές από την

αγορά. Με τον τρόπο μεταβιβάζονται τα κέρδη του ομίλου σε περιοχές χαμηλής

φορολογίας.

• Μεταβίβαση άυλων κεφαλαίων (transfer of intangible assets). Περιλαμβάνει την

μεταβίβαση άυλων περιουσιακών στοιχείων (πχ πατέντες, σήματα, πνευματικά

δικαιώματα κλπ, σε θυγατρικές που βρίσκονται σε χώρες υψηλής φορολογίας. Στη

συνέχεια οι θυγατρικές σε περιοχές υψηλής φορολογίας πληρώνουν υψηλά τιμήματα

για τη χρήση αυτών των στοιχείων. Τέτοιες πρακτικές έχουν καταγραφεί να

χρησιμοποιούνται από την Google, την Apple, το Facebook και τα Starbucks.

Μέθοδοι φοροαποφυγής



• Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας καθολικά αποδεκτός για τους φορολογικούς

παραδείσους, ένας ορισμός του ΟΟΣΑ από το 1998 είναι ευρέως αποδεκτός και

περιλαμβάνει:

α) Την απουσία φόρων ή φόρων σε πολύ χαμηλό επίπεδο.

β) Την έλλειψη διαφάνειας

γ) Τη απροθυμία να παρέχουν πληροφορίες στις φορολογικές αρχές

δ) Να επιτρέπουν να διεξάγονται συναλλαγές στο έδαφός τους που δεν

ανταποκρίνεται σε πραγματική οικονομική δραστηριότητα.

• Με βάση τα παραπάνω, γίνεται σαφές ότι ένας χαμηλός φορολογικός συντελεστής

αποτελεί ένα μόνο από τα πολλά χαρακτηριστικά ενός φορολογικού παραδείσου.

• Στο πλαίσιο αυτό χώρες με κανονικούς έως και υψηλούς φορολογικούς συντελεστές

όπως η Ολλανδία (25%), η Ελβετία 21,15% και το Λουξεμβούργο 14,95% έχουν

θεωρηθεί κατά καιρούς φορολογικοί παράδεισοι.

Περί ορισμού των φορολογικών παραδείσων



Το παράδειγμα της Ολλανδίας

• Ο εταιρικός φόρος στην Ολλανδία είναι 25% και θεωρείται «κανονικός» για την

ΕΕ. Όμως η Ολλανδία προσφέρει μία σειρά από ευνοϊκά σχήματα τα οποία

προσελκύουν ΠΕ από όλο τον κόσμο.

• Για παράδειγμα η Ολλανδία δίνει τη δυνατότητα σε μεγάλες πολυεθνικές να

διαπραγματευτούν ειδικές συμφωνίες με τις φορολογικές αρχες της και πρακτικά

να καθορίζουν ποιο μέρος των κερδών τους θα υπόκεινται στην φορολογία της

χώρας.

• Επίσης στην Ολλανδία το κέρδος από ορισμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα

υπόκειται σε ευνοϊκές ρυθμίσεις, καθώς και τα κέρδη από δικαιώματα χρήσης και

μερίσματα.

• Επιπλέον η χώρα αποτελεί έδρα για χιλιάδες εικονικές εταιρίες (mailbox

companies) μέσω χρήσης του ευνοϊκού πλαισίου.



Αρκετοί οργανισμοί έχουν δημοσιεύσει κατά καιρούς λίστες με δυνητικούς φορολογικούς

παραδείσους. Ωστόσο λόγω της απουσίας ενός κοινού πλαισίου για τον ορισμό των

φορολογικών παραδείσων και της φοροαποφυγής, οι λίστες αυτές διαφέρουν σημαντικά.

• Ο ΟΟΣΑ άρχισε να δημοσιεύει μία λίστα με μη συνεργάσιμους φορολογικούς

παραδείσους από το 2000.

• Το ECOFIN δημοσιεύει ανά εξάμηνο από το 2017 μία αντίστοιχη λίστα με μη

συνεργάσιμους φορολογικούς παραδείσους αλλά έχει δεχθεί έντονη κριτική για τη μη

συμπερίληψη ευρέως αναγνωρισμένων φορολογικών παραδείσων όπως οι Νήσοι Κεύμαν.

• Το ΔΝΤ δημοσίευσε το 2000 ξεκίνησε το πρόγραμμα παρακολούθησης των offshore

χρηματοοικονομικών κέντρων.

• Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF) δημοσιεύει 3

φορές τον χρόνο μία λίστα με χώρες οι οποίες έχουν σημαντική ανεπάρκεια στον έλεγχο του

ξεπλύματος χρήματος, και την χρηματοδότηση παράνομων δραστηριοτήτων.

• Η Oxfam το 2017 δημοσίευσε μία έκθεση η οποία αξιολογούσε 92 χώρες ως προς την

φορολογική διαφάνεια, τη δίκαιη φορολόγηση και τη λήψη μέτρων ενάντια στην

φοροαποφυγή (anti-BEPS).

• Ο ΜΚΟ Tax Justice Network δημοσιεύει ανά 2 χρόνια τον δείκτη Corporate Tax Haven

Index ο οποίος βαθμονομεί τις χώρες που ευνοούν την φοροαποφυγή των ΠΕ.

Εντοπίζοντας τους φορολογικούς παραδείσους



• Ο δείκτης Corporate Tax Haven Index (CTHI) αποτελείται από δύο συστατικά μέρη:

- Το Haven Score (HS), το οποίο είναι ένας συνθετικός δείκτης ο οποίος αποτελείται

από 20 δείκτες που αποτυπώνουν το νομικό και θεσμικό πλαίσιο και τις διοικητικές

πρακτικές των χωρών που σχετίζονται με την φοροαποφυγή και την μεταφορά κερδών

- Το βάρος της εκάστοτε χώρας στις διεθνείς εισροές ΑΞΕ (Global Scale Weight -

GSW).

Ο δείκτης του Tax Justice Network

1. Lowest available Corporate Income

Tax

2. Treatment of Foreign Investment

Income

3. Loss Utilisation

4. Capital Gains Tax

5. Sectoral Exemptions

6. Tax Holidays, Economic Zones

7. Patent Boxes

8. Fictional Interest Deduction

9. Public Company Accounts

10. Public Country by Country

Reporting

11. Local Filing of Country by Country

Reporting

12. Unilateral Tax Rulings and

Extractive Industries Contracts

13. Reporting Tax Avoidance Schemes

14. Tax Country Courtesy

15. Limits on Deductions for Interest

16. Limits on deductions for Royalties

17. Limits on deductions for services

payments

18. Withholding taxes on vididents

19. Controlled Foreign Company Rules

20. Double Tax Treaty Aggressiveness



• Το εμπειρικό μας μέρος περιλαμβάνει την σύγκριση μεταξύ των χωρών στις οποίες οι

ΠΕ παράγουν τα κέρδη τους και στις περιοχές στις οποίες εμφανίζουν τα κέρδη τους.

• Χρησιμοποιούμε δεδομένα των θυγατρικών ΠΕ των ΗΠΑ από το Bureau of Economic

Analysis (BEA) του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ.

• Χρησιμοποιούμε τον αριθμό εργαζομένων, τα έσοδα των πωλήσεων και την αποτίμηση

των περιουσιακών στοιχείων ανά χώρα εγκατάστασης των θυγατρικών ως δείκτες της

πραγματικής περιοχής δημιουργίας πλούτου. Παράλληλα χρησιμοποιούμε τα κέρδη ανά

χώρα ως δείκτη των περιοχών που οι ΠΕ των ΗΠΑ δηλώνουν τα κέρδη τους.

• Κατασκευάζουμε τρεις λόγους.

•

• Όσο υψηλότεροι είναι αυτοί οι λόγοι, τόσο πιο υπερβολικά είναι τα κέρδη που

δηλώνονται στη χώρα σε σχέση με τον πλούτο που πραγματικά παράγεται σε αυτή.

• Για να δούμε σε ποιο βαθμό οι λόγοι αυτοί συσχετίζονται με φορολογικού παραδείσους

χρησιμοποιούμε εταιρικό φόρο ανά χώρα από το Tax Foundation.

• Καθώς το επίπεδο εταιρικού φόρου δεν αρκεί για να διαπιστώσουμε αν μία χώρα είναι

φορολογικός παράδεισος, χρησιμοποιούμε παράλληλα τον συνθετικό δείκτη CTHI του

Tax Justice Network.

Μέθοδος εμπειρικής έρευνας

κέρδη
προσωπικό

κέρδη

πωλήσεις

κέρδη

𝛑𝛆𝛒𝛊𝛐𝛖𝛔. 𝛔𝛕𝛐𝛊𝛘.



Αποτελέσματα

Country
Net income/

Employees
Tax CTHI ranking Oxfam FATF EU IMF

Barbados 11.935,56 5,5 - ✓

Gibraltar 10.540,00 10 30 ✓ ✓

Luxembourg 5.362,08 24,94 6 ✓ ✓

Bermuda 4.351,01 0 3 ✓ ✓

United Kingdom Islands,

Caribbean
3.880,39 - - -

Qatar 2.616,82 10 -

Ireland 1.521,97 12,5 11 ✓ ✓

Equatorial Guinea 995,00 35 -

Netherlands 912,48 25 4 ✓ ✓

Seychelles 830,00 33 49

Malta 789,44 35 21 ✓

Switzerland 760,57 21,15 5 ✓

Mauritius 718,44 15 15 ✓ ✓

Nigeria 563,43 30 -

St. Lucia 290,00 30 -

Singapore 285,84 17
9

✓ ✓

Bahamas 258,52 0 12 ✓

Ghana 237,81 25 61 ✓

Norway 232,81 22 -

Azerbaijan 211,18 20 -

• Όπως βλέπουμε, οι 20 χώρες με τον μεγαλύτερο λόγο κερδών/αριθμό εργαζομένων

έχουν ιδιαίτερα υψηλό σκορ στον δείκτη CTHI ενώ είναι χαρακτηρισμένες και ως

φορολογικοί παράδεισοι από τουλάχιστον ένα οργανισμό.



Ανάλυση παλινδρόμησης

• Χρησιμοποιούμε τις παρακάτω μεταβλητές :

- logincprop: Λογάριθμος του κέρδη/περιουσ. στοιχεία

- logincempl: Λογάριθμος του κέρδη/αρ. εργαζομένων

- logincsales: Λογάριθμος του κέρδη/ πωλήσεις

- logCTHI: Λογάριθμος του δείκτη CTHI

- Tax: επίπεδο εταιρικής φορολογίας

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

VARIABLES Incomeprop Incomeempl Incomesales Incomeprop Incomeempl Incomesales

logCTHI 1.045*** 1.191*** 0.703***

(0.198) (0.237) (0.180)

tax -0.0380** -0.0470** -0.0235

(0.0183) (0.0210) (0.0143)

Constant -6.657*** -2.781* -6.296*** -0.134 4.609*** -1.786***

(1.170) (1.404) (1.072) (0.437) (0.502) (0.340)

Observations 43 45 44 110 119 118

R-squared 0.405 0.371 0.266 0.039 0.041 0.023

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1



Οι 20 σημαντικότερες χώρες εγκατάστασης των ελληνικών ΠΕ το 

2021

Χώρα Απόθεμα ΑΞΕ σε εκ. € % επί του συνόλου CTHI Ranking Haven Score Tax

Κύπρος 4.269 34,62% 14 85 12,5

Βουλγαρία 1.517 12,30% 48 58 10,0

Ρουμανία 1.194 9,68% 41 62 16,0

Ολλανδία 1.112 9,02% 4 100 25,0

Βέλγιο 599 4,86% 16 73 25,0

Σερβία 585 4,75% 15,0

Λουξεμβούργο 539 4,37% 6 74 24,9

Βόρεια Μακεδονία 458 3,71% 10,0

Τουρκία 337 2,73% 20,0

Βρετανικές

Παρθένες Νήσοι
332

2,69% 1 100 0,0

Αλβανία 286 2,32% 15,0

Ιρλανδία 283 2,30% 11 77 12,5

Ιταλία 256 2,07% 27 58 27,8

Ηνωμένες Πολιτείες 248 2,01% 25,8

Αυστρία 218 1,77% 33 56 25,0

Βερμούδες 176 1,43% 3 100 0,0

Ισπανία 144 1,17% 22 65 25,0

Γερμανία 138 1,12% 23 58 29,9

Ελβετία 110 0,89% 5 89 19,7

Πολωνία 78 0,63% 52 46 19

• Αρκετές βασικές χώρες προορισμού των ελληνικών ΑΞΕ έχουν χαμηλή φορολογία

ή/και υψηλό δείκτη CTHI



• Βρίσκουμε ότι οι ΠΕ των ΗΠΑ όντως τείνουν να μεταφέρουν τα κέρδη τους σε άλλες

χώρες από αυτές που τα παράγουν και οι χώρες αυτές έχουν χαρακτηριστικά

φορολογικών παραδείσων.

• Η ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε ότι το επίπεδο εταιρικής φορολογίας επιβεβαιώνει

αυτή την τάση αλλά με πολύ μικρότερη ένταση και στατιστική σημαντικότητα σε

σχέση με τον δείκτη CTHI. Αυτό καταδεικνύει την ανεπάρκεια του επιπέδου

φορολογίας ως μοναδικού αναγνωριστικού για τους φορολογικούς παραδείσους.

• Οι ΑΞΕ μπορούν να έχουν αναπτυξιακό αντίκτυπο εφόσον δεν στερούν έσοδα από τις

φορολογικές αρχές και λειτουργούν συμπληρωματικά των εγχώριων επιχειρήσεων και

κυρίως των ΜΜΕ.

• Ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής είναι στόχος ζωτικής

σημασίας. Προκειμένου να επιτευχθεί απαιτείται η ανάπτυξη διακυβερνητικών

συνεργασιών. Η σημασία των υπερεθνικών και διεθνών οργανισμών είναι κομβικός αλλά

μέχρι σήμερα αδυνατούν να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πλαίσιο ορισμών.

Συμπεράσματα



• Κατά καιρούς έχουν παρουσιαστεί διάφορες προτάσεις για την αναμόρφωση των

φορολογικών συστημάτων έτσι ώστε να φορολογούνται τα κέρδη στην πηγή είτε βάσει

πωλήσεων είτε βάσει προσωπικού, περιουσιακών στοιχείων και κέντρα διοίκησης των

ΠΕ. Τεχνικά όμως είναι δύσκολο να εφαρμοστούν.

• Πρόσφατα επανήλθε η συζήτηση για την θέσπιση ενός ελάχιστου εταιρικού φόρου

παγκοσμίως από την Janet Yellen Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ.

• Οι ελληνικές πολυεθνικές επιχειρήσεις δεν αποτελούν εξαίρεση και χρησιμοποιούν

παρόμοιες πρακτικές για την εκμετάλλευση ευκαιριών χαμηλότερης φορολογίας.

Συμπεράσματα
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