ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ
Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ θαη Δκπνξηθώλ Τπνζέζεωλ
Λνλδίλν, 5 Μαξηίνπ 2013
«Πεξηπηώζεηο εμαπάηεζεο ειιεληθώλ επηρεηξήζεωλ από θπζηθά ή λνκηθά
πξόζωπα κε θεξόκελε έδξα ην Ηλωκέλν Βαζίιεην»
Από ηελ αξρή ηνπ έηνπο, έρνπλ αλαθεξζεί ζην Γξαθείν καο αξθεηέο πεξηπηώζεηο
εμαπάηεζεο ή πξνζπάζεηαο εμαπάηεζεο ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ ή πνιηηώλ από θπζηθά ή
λνκηθά πξόζσπα κε θεξόκελε έδξα ην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Γεδνκέλνπ όηη θαηαγξάθεηαη
αύμεζε παξόκνησλ πεξηζηαηηθώλ ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα έηε, αιιά θαη ηξνπνπνίεζε ησλ
κεζόδσλ απόπεηξαο απνθόκηζεο παξάλνκσλ θεξδώλ, ζα ζέιακε λα ζαο γλσξίζνπκε ηα θάησζη:
α) Υξήζε πιαζηώλ ζηνηρείωλ
Σεκαληηθό πνζνζηό ησλ αλσηέξσ πεξηπηώζεσλ αθνξά ηελ ππνηηζέκελε πώιεζε
πξντόλησλ, θπξίσο αγξνηηθώλ κεραλεκάησλ ή επαγγεικαηηθώλ απηνθηλήησλ, από ηδηώηεο πνπ
ρξεζηκνπνηνύλ πιαζηά ζηνηρεία εηαηξεηώλ κε έδξα ηε Βξεηαλία. Οη «πσιεηέο» έρνπλ σο ζηόρν
θπξίσο ηδηώηεο θαη ε επαθή κε απηνύο γίλεηαη κέζσ δηαδηθηύνπ, όπνπ αλαξηνύλ ηηο ζρεηηθέο
αγγειίεο. Τα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο πνπ εκθαλίδνπλ κπνξεί λα αλήθνπλ ζε άιιεο εηαηξείεο από
ηελ αλαθεξόκελε ή αθόκε θαη ζε εηαηξείεο πνπ έρνπλ δηαθόςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Σηηο
πεξηπηώζεηο όπνπ ε αλεύξεζε ηνπ πσιεηή ή ηνπ πξντόληνο γίλεηαη από ην δηαδίθηπν, πξν ηεο
απνζηνιήο νπνηνπδήπνηε ρξεκαηηθνύ πνζνύ είλαη απνιύησο αλαγθαίνο ν έιεγρνο ησλ
ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο. Καιόλ είλαη δε λα απνθεύγεηαη ε πιεξσκή νπνηνπδήπνηε πνζνύ εθηόο
ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο (π.ρ. κέζσ εηαηξεηώλ κεηαθνξάο ρξεκάησλ).
β) Φεπδή/παξαπιαλεηηθά ειεθηξνληθά κελύκαηα
Δπίζεο, έρνπλ θαηαγξαθεί πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο, ειιεληθέο εμαγσγηθέο εηαηξείεο
έρνπλ ιάβεη κελύκαηα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ από άηνκα πνπ παξνπζηάδνληαη ωο
ππεύζπλνη αγνξώλ κεγάιωλ αιπζίδωλ ζνύπεξ κάξθεη (όπσο ASDA, TESCO θαη
Sainsbury’s) θαη ελδηαθεξόκελνη λα αγνξάζνπλ ζεκαληηθέο πνζόηεηεο πξντόλησλ. Ιδηαίηεξε
πξνζνρή απαηηείηαη ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο, θαζώο νη κεγάιεο αιπζίδεο, θαηά θαλόλα, δελ
επηθνηλσλνύλ κε ππνςήθην πξνκεζεπηή θαη΄ απηόλ ηνλ ηξόπν. Σπλήζσο, ε αλαδήηεζε λέσλ
πξνκεζεπηώλ ή πξντόλησλ γίλεηαη από εμνπζηνδνηεκέλνπο πξνο ηνύην αληηπξνζώπνπο ή επί ηε
βάζε πξνζθνξώλ θαη παξνπζηάζεσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη ζηνπο αξκόδηνπο ππεύζπλνπο
αγνξώλ νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο. Σεκεηώλνπκε όηη θαλέλαο εθπξόζσπνο κεγάιεο αιπζίδαο
ζνππεξ κάξθεη δελ απνζηέιιεη αξηζκό θηλεηνύ ηειεθώλνπ, θαη νη αξηζκνί ζηαζεξώλ
ηειεθώλσλ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην αξρίδνπλ από 01 (004410) εθηόο Λνλδίλνπ, 02 (004420)
ζηελ πεξηνρή Λνλδίλνπ ή 084… γηα εηδηθέο ηειεθσληθέο γξακκέο (όπσο ην 0800 ζηελ Διιάδα).
Δπηπιένλ, νη ππεύζπλνη αγνξώλ δελ απνζηέιινπλ ζπλήζσο απεπζείαο ηειέθσλα επηθνηλσλίαο,
θαζώο πξνηηκνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ειεθηξνληθά κελύκαηα. Σε θάζε πεξίπησζε θαιόλ είλαη,
ηεο όπνηαο ζπκθσλίαο θαη θπξίσο απνζηνιήο εκπνξεπκάησλ, λα πξνεγείηαη έιεγρνο ηεο
απζεληηθόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ κελύκαηνο, κε ηξόπνπο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ.
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γ) Τπνθινπή ειεθηξνληθώλ δηεπζύλζεωλ θαη εθηξνπή πιεξωκώλ
Δπηπξόζζεηα, ην ηειεπηαίν δηάζηεκα έρνπλ θαηαγγειζεί δύν, πξνο ην παξόλ,
πεξηπηώζεηο όπνπ ηδηώηεο έρνπλ ππνθιέςεη ηε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ
πξνκεζεπηώλ ειιεληθώλ εηαηξεηώλ από ην εμσηεξηθό (θπξίσο από ρώξεο Αζίαο) θαη έρνπλ
εθηξέςεη ηελ πιεξσκή πξνο ινγαξηαζκνύο πνπ δηαηεξνύλ νη ίδηνη. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο, νη
ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έιαβαλ κήλπκα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλεξγάηε ηνπο, κε ην νπνίν ηνπο
ππνδεηθλύεην λα απνζηείινπλ ρξήκαηα ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό βξεηαληθήο ηξάπεδαο ζην
Λνλδίλν αληί γηα ην ζπλήζε ινγαξηαζκό πνπ ρξεζηκνπνηείην ζηηο κέρξη ηόηε ζπλαιιαγέο. Από
ηα ζηνηρεία πνπ καο απεζηάιεζαλ ήηαλ πξνθαλέο όηη είραλ ππνθιαπεί ηα ειεθηξνληθά
κελύκαηα πνπ αληαιιάζζνληαλ κεηαμύ ησλ ζπλεξγαδόκελσλ εηαηξεηώλ, θαζώο ν θεξόκελνο
σο ζπλεξγάηεο δηέζεηε όια ηα ζηνηρεία ηεο ζπλαιιαγήο. Αλ ε ειιεληθή επηρείξεζε ιάβεη
παξόκνηα κελύκαηα, πξν ηεο εθηέιεζεο νηαζδήπνηε κεηαθνξάο ρξεκάησλ, θαιόλ είλαη λα
έξρεηαη ζε απεπζείαο επαθή κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο, ρσξίο ηε ρξήζε ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηβώζεη ηελ απζεληηθόηεηα ησλ ζρεηηθώλ κελπκάησλ.
δ) Υξήζε νλνκάηωλ παξαπιήζηωλ απηώλ γλωζηώλ εηαηξεηώλ.
Έρνπλ αλαθεξζεί πεξηπηώζεηο όπνπ βξεηαληθέο εηαηξείεο, ρξεζηκνπνηώληαο επσλπκίεο
παξαπιήζηεο γλσζηώλ – δηεζλώλ αιπζίδσλ ηξνθίκσλ ρσξίο λα ζρεηίδνληαη κε απηέο, έρνπλ
απνζπάζεη πξντόληα από ειιεληθέο εηαηξείεο, ελώ κεηά ηελ παξαιαβή ησλ πξντόλησλ δελ έρεη
θαηαβιεζεί ην αληίζηνηρν ζπκθσλεζέλ ηίκεκα. Σπλήζεο ηξόπνο ζπλαιιαγήο είλαη ε
παξαγγειία ζεκαληηθώλ πνζνηήησλ, θπξίσο αγξνηηθώλ πξντόλησλ, κε πνιύ ζύληνκνπο ρξόλνπο
παξάδνζεο. Η δε κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ γίλεηαη ζπλήζσο κε εηαηξεία ηνπ αγνξαζηή. Σε
απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, θαιόλ είλαη λα ειέγρεηαη, θαη’ αξρήλ ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηεο δηεζλνύο
εηαηξείαο, θαηά πόζνλ απηή δηαζέηεη εηαηξεία ή ππνθαηάζηεκα ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, εθηόο
από ηνλ έιεγρν ζην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ γηα ηελ ύπαξμε ηεο
βξεηαληθήο εηαηξείαο.
Ωο ζεκαληηθό ζηνηρείν πξνζηαζίαο από ηέηνηεο απόπεηξεο ζεσξείηαη ν πξνιεπηηθόο
έιεγρνο ηωλ ζηνηρείωλ ησλ θεξόκελσλ σο ππνςεθίσλ αγνξαζηώλ, εηδηθόηεξα αλ ε
παξαγγειία αθνξά κεγάιεο πνζόηεηεο. Αλ απηνί εκθαλίδνληαη σο λνκηθά πξόζσπα ή
εθπξόζσπνη απηώλ, ν έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα γίλεη είηε κέζσ ηνπ
Γξαθείνπ καο είηε κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ Γεληθνύ Δκπνξηθνύ Μεηξώνπ ηνπ
Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ http://www.companieshouse.gov.uk/.
Έιεγρνο ησλ επξσπατθώλ
εηαηξεηώλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε θαηαρώξεζε ηνπ ΑΦΜ ηεο εηαηξείαο ελδηαθέξνληνο
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/.
Δπίζεο, ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζηε δηαθξίβσζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ εηαηξεηώλ, κέζσ ησλ
δηαδηθηπαθώλ ηνπο ηόπσλ, θαζώο ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, νη θεξόκελνη σο εθπξόζσπνί ηνπο
έρνπλ δεκηνπξγήζεη εηθνληθά sites, ηα νπνία, ζπλδεόκελα κε ηα επίζεκα, εκθαλίδνπλ ζηελ
πξώηε ζειίδα ηα ζηνηρεία πνπ απηνί επηζπκνύλ.
Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο αγνξαζηήο πξνζθέξεηαη λα απνζηείιεη ή απνζηέιιεη
νπνηαζδήπνηε κνξθήο Σξαπεδηθά έγγξαθα (πξνεξρόκελα ζπλήζσο από αλαγλσξηζκέλε
Τξάπεδα), ζα πξέπεη λα δεηείηαη από ηελ Τξάπεδα ηνπ πξνκεζεπηή λα επηβεβαηώζεη ηα
ζηνηρεία, κέζσ απεπζείαο επηθνηλσλίαο κε ηε βξεηαληθή Τξάπεδα, πξν ηεο απνζηνιήο ησλ
εκπνξεπκάησλ. Τν ίδην ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δειώλεηαη όηη έρεη θαηαβιεζεί
πξνθαηαβνιή γηα ηελ παξαγγειία.
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Δλ θαηαθιείδη, ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα ειιεληθή επηρείξεζε ή ηδηώηεο
παξαπιαλεζεί από δξάζεηο σο νη αλαθεξόκελεο αλσηέξσ θαη βξεζεί ελώπηνλ εμαπάηεζεο ή
πξνζπάζεηαο εμαπάηεζεο, ζα πξέπεη λα θαηαγγείιεη ην πεξηζηαηηθό ζην δηαδηθηπαθό ηόπν
http://www.actionfraud.police.uk, πνπ έρεη ελεξγνπνηήζεη ην Δζληθό Γξαθείν Πιεξνθνξηώλ γηα
Καηαπνιέκεζε ηεο Απάηεο (National Intelligence Fraud Bureau - NIFB), ηεο Αζηπλνκίαο ηνπ
City ηνπ Λνλδίλνπ, θαηαρωξώληαο ζην πεδίν « free text» ηνλ θωδηθό ΥΥΥEDXXX,
πξνθεηκέλνπ ε ππόζεζε λα θαηαγξαθεί γηα ελδερόκελεο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο από πιεπξάο ησλ
αζηπλνκηθώλ αξρώλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη κήλπζε ζηηο αξκόδηεο αζηπλνκηθέο αξρέο
ηεο έδξαο ή ηνπ ηόπνπ θαηνηθίαο ηνπ, νύησο ώζηε, κέζσ απηώλ, λα ελεκεξσζνύλ νη
αληίζηνηρεο βξεηαληθέο
Τν Γξαθείν καο παξακέλεη ζηε δηάζεζή ζαο πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη θάζε δπλαηή
ζπλδξνκή.
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