
Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ο χαμηλός συντελεστής εταιρικού φόρου 

Γίνονται τις τελευταίες μέρες αρκετές συζητήσεις/αναφορές σχετικά με το χαμηλό συντελεστή εταιρικού 
φόρου που ισχύει στην Κύπρο και ο οποίος αδίκως συσχετίζεται με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.    

Ο χαμηλός συντελεστής εταιρικού φόρου, σε συνδυασμό με τις συμβάσεις διπλής φορολογίας τις οποίες 
η Κύπρος έχει συνάψει με περισσότερες από σαράντα χώρες, είχαν ως αποτέλεσμα, τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες, την εγγραφή τεράστιου αριθμού Κυπριακών εταιρειών και κατ’ επέκταση τη ροή σημαντικών 
κεφαλαίων στις Κυπριακές τράπεζες.  Είναι πραγματικότητα ότι οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες 
είναι Ρωσικών/Ουκρανικών συμφερόντων και τα χρήματα ανήκουν σε Ρώσους/Ουκρανούς, τους 
λεγόμενους «ολιγάρχες».   

Ένα από τα πολύ θετικά αποτελέσματα της εγγραφής τεράστιου αριθμού Κυπριακών εταιρειών Ρωσικών 
συμφερόντων είναι τεράστιοι όμιλοι εταιρειών να έχουν την έδρα τους την Κύπρο.  Κάποιοι από αυτούς 
τους ομίλους εταιρειών είναι οι μεγαλύτεροι στον τομέα τους παγκοσμίως και αρκετοί από αυτούς είναι 
εισηγμένοι, μέσω Κυπριακής εταιρείας ή μη, στα σημαντικότερα χρηματιστήρια του εξωτερικού, π.χ. 
Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Φρανκφούρτη, Χόνγκ Κόνγκ κ.α.  Ο λόγος για τον οποίο οι όμιλοι αυτοί 
χρησιμοποιούν την Κύπρο είναι γιατί τους συμφέρει φορολογικά, δηλαδή πληρώνουν λιγότερο φόρο 
(περιλαμβανομένης της μη φορολόγησης μερισμάτων, σε μη Κύπριους κατοίκους, βάσει της Κυπριακής 
νομοθεσίας) από όσο θα πλήρωναν στην χώρα τους, κάτι το οποίο είναι απόλυτα νόμιμο τόσο βάσει της 
Κυπριακής νομοθεσίας όσο και της συνθήκης διπλής φορολογίας την οποία έχει η Κύπρος συνάψει με 
την οποιαδήποτε χώρα, από την οποία τα σχετικά κεφάλαια προέρχονται.  Οι όμιλοι που προσπαθεί και 
σε μεγάλο βαθμό επιτυγχάνει να προσελκύσει η Κύπρος, είναι επιχειρήσεις οι οποίες πληρώνουν φόρο, 
αλλά καταφέρνουν, νόμιμα, ο φόρος αυτός να είναι μειωμένος.        

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι «ολιγάρχες» που χρησιμοποιούν την Κύπρο ως τόπο διαχείρισης των 
επιχειρήσεων τους, αντιπροσωπεύονται από τις μεγαλύτερες τράπεζες, λογιστικά γραφεία και δικηγορικά 
γραφεία στον κόσμο.  Μεγάλος πόλεμος μεταξύ των μεγαλύτερων λογιστικών και δικηγορικών γραφείων 
στον κόσμο καθώς και των μεγαλύτερων διεθνών τραπεζών, γίνεται ως προς το ποιοι θα διαχειρίζονται, 
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τα χρήματα των «ολιγαρχών» αυτών.  Οπότε οι πιο πάνω επιχειρηματίες 
είναι το  «μήλον της έριδος» για όλες τις χώρες περιλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και της 
Γερμανίας.  Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι ίδιοι «ολιγάρχες» έχουν επιχειρήσεις σχεδόν σε όλη την 
Ευρώπη (π.χ. ο Αμπράμοβιτς τη Τσέλσι) και κεφάλαια, τόσο σε τράπεζες στο Λονδίνο, όσο και στη 
Γερμανία.  Εάν δηλαδή τα κεφάλαια που είναι κατατεθειμένα στις Κυπριακές τράπεζες, είναι προϊόν 
ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε, αφού τους ίδιους ολιγάρχες εκπροσωπούμε, προϊόν βρώμικου 
χρήματος είναι και τα κεφάλια που είναι κατατεθειμένα σε Αγγλικές/Γερμανικές τράπεζες καθώς και οι 
επιχειρήσεις Ρωσικών συμφερόντων στις χώρες αυτές.    

Λέγοντας τα πιο πάνω στόχος μου δεν είναι να πείσω ότι δε γίνεται ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην 
Κύπρο.  Άλλωστε, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος πιθανότατα να γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου, σε 
μικρό ή μεγάλο βαθμό, γι’ αυτό και υπάρχουν οι σχετικές νομοθεσίες.  Κύριο μέσο ξεπλύματος βρώμικου 
χρήματος είναι εταιρείες εγγεγραμμένες σε μακρινούς φορολογικούς παραδείσους, των οποίων η 
διαχείριση δύναται να γίνεται από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, περιλαμβανομένης και της Κύπρου.  
Αυτό το φαινόμενο ίσως θα πρέπει να απασχολήσει τις αρχές, αλλά δεν προτίθεμαι να μπω σε τέτοια 
ανάλυση τώρα.  Αυτό το οποίο θα ήθελα όμως να τονίσω είναι ότι, ακόμη και αν γίνεται ξέπλυμα 
βρώμικου χρήματος στην Κύπρο, αυτό δεν είναι αποτέλεσμα του χαμηλού συντελεστή εταιρικού φόρου 



(και κατ’ επέκταση της χρήσης Κυπριακών εταιρειών, οι οποίες φορολογούνται).  Ο χαμηλός 
συντελεστής εταιρικού φόρου, σε συνδυασμό με τις συμβάσεις διπλής φορολογίας που έχουμε συνάψει 
με τρίτες χώρες, είναι, για την ώρα, η πιο δυνατή μας ασπίδα ενάντια στην οικονομική κρίση.  Για να τον 
υπερασπιστούμε όμως, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε εμείς οι ίδιοι τα αποτελέσματα του και να 
προβάλουμε τα σωστά επιχειρήματα. 
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