
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συνεπείς με τη δέσμευσή μας να παρέχουμε πληροφορίες 
σχετικά με τις σημαντικότερες εξελίξεις στο διεθνές 
φορολογικό περιβάλλον, σας ενημερώνουμε ότι πρόσφατα 
δημοσιεύθηκε από τον ΟΟΣΑ αίτημα δημόσιας διαβούλευσης 
για την υιοθέτηση κανόνων κατά της αποφυγής της 
διασυνοριακής Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών για 
Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς.

Εισαγωγικά σχόλια 

— Στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της 
φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής, ο Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 
καθιέρωσε πρόσφατα το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς 
(ΚΠΑ) ως το νέο κοινό διεθνές πρότυπο για την 
αποτελεσματική διασυνοριακή Αυτόματη Ανταλλαγή 
Πληροφοριών για Χρηματοοικονομικούς 
Λογαριασμούς σε διμερές επίπεδο. 

— Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν συναφθεί περισσότερες 
από 2 000 διμερείς συμβάσεις, με την Ελλάδα να 
συγκαταλέγεται στις Δικαιοδοσίες που έχουν ήδη 
υιοθετήσει και ενσωματώσει στο εσωτερικό τους 
Δίκαιο το ΚΠΑ. 

— Η βασική δικλείδα που διασφαλίζει την επιτυχία του 
ΚΠΑ είναι η ομοιόμορφη και ενιαία υιοθέτηση από 
όλους τους εμπλεκόμενους μιας δέσμης κανόνων 
που διασφαλίζουν ένα ελάχιστο πλαίσιο για την 
ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών 
λογαριασμών και την εφαρμογή κοινών μεθόδων 
δέουσας επιμέλειας, καθώς και συγκεκριμένων 
διαδικασιών για τη συλλογή, διαβίβαση και 
αποθήκευση των πληροφοριών αυτών.   

Ο ΟΟΣΑ ζητά τη συμβολή των ενδιαφερομένων 
σχετικά με τη διαμόρφωση νέων φορολογικών 
κανόνων που να απαιτούν την αποκάλυψη 
τεχνικών και εξωχώριων σχημάτων για την 
αποφυγή του ΚΠΑ   

— Στις 11 Δεκεμβρίου 2017, ο ΟΟΣΑ εκκίνησε 
διαδικασία διαβούλευσης, ανοίγοντας τη συζήτηση 
με σκοπό την υιοθέτηση κανόνων για την 
υποχρεωτική αποκάλυψη τεχνικών διευθετήσεων 
και εξωχώριων σχημάτων που μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν για την αποφυγή υποβολής 
στοιχείων σύμφωνα με το ΚΠΑ. 

— Η περίοδος διαβούλευσης καθορίστηκε από τις 
11 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2018.

 

— Κεντρική ιδέα της διαβούλευσης αποτελεί η ανάπτυξη 
μεθόδων που θα οδηγούν στην επισήμανση τεχνικών 
διευθετήσεων και εξωχώριων σχημάτων που 
αποσκοπούν στην καταστρατήγηση των 
υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων σύμφωνα με το 
ΚΠΑ ή στην απόκρυψη των πραγματικών δικαιούχων 
που βρίσκονται πίσω από μη διαφανή σχήματα, με 
συνέπεια να αποφεύγεται η αποκάλυψη 
πληροφοριών για χρηματοοικονομικούς 
λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία προς τις 
φορολογικές αρχές. 

— Οι σχετικές διαβουλεύσεις προτείνεται να διεξαχθούν 
με βάση το «μοντέλο κανόνων υποχρεωτικής 
αποκάλυψης» που αφορούν σε τεχνικές διευθετήσεις 
αποφυγής υποχρεώσεων, όπως αναφέρονται στη  
Δράση #12 του σχεδίου του ΟΟΣΑ για τη Διάβρωση 
της Φορολογικής Βάσης και τη Μετατόπιση Κερδών 
(BEPS). 
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— Στο πλαίσιο των συντονισμένων πρωτοβουλιών που 
έχουν αναληφθεί από κοινού από τον ΟΟΣΑ με την 
ομάδα των G20 και G7 για τον περιορισμό της 
διάβρωσης της εξουσίας των εθνικών δικαιοδοσιών 
να επιβάλλουν φόρους, φαίνεται ότι, αφενός, η 
ενδυνάμωση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ 
των διοικητικών αρχών βάσει της αυτόματης 
ανταλλαγής πληροφοριών και, αφετέρου, η 
υιοθέτηση ειδικά σχεδιασμένων κανόνων για την 
εξάλειψη πρακτικών φοροαποφυγής και 
φοροδιαφυγής, αποτελούν τους ακρογωνιαίους 
λίθους στην προσπάθεια επίτευξης της 
επιδιωκόμενης ομοιομορφίας των φορολογικών 
κανόνων στο εσωτερικό των κρατών σε διεθνές 
επίπεδο με σκοπό την αποτελεσματική 
καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της 
φοροδιαφυγής.  
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— Ενόψει των παραπάνω, οι επιχειρηματικές 
αποφάσεις θα πρέπει εφεξής να λαμβάνονται υπό 
την αίρεση ότι έχουν προηγουμένως συνεκτιμηθεί οι 
βασικές, τουλάχιστον, συνιστώσες που διέπουν το 
εν λόγω κανονιστικό πλαίσιο, όπως διαρθρώνονται 
στο πλαίσιο των BEPS (πχ. αυστηρότεροι κανόνες 
Ενδοομιλικών Τιμολογήσεων, υποβολής Εκθέσεων 
ανά Χώρα κλπ.), σε συνδυασμό με το ΚΠΑ και τους 
κανόνες Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών 
της Αλλοδαπής (FATCA), κατά τρόπο τέτοιο, ώστε 
να μπορεί να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
λειτουργία των επιχειρήσεων σε συμμόρφωση με το 
νέο διεθνές φορολογικό πλαίσιο, και, ως εκ τούτου, 
να εξαλειφθεί κάθε πιθανότητα έκθεσής τους σε 
κίνδυνο. 
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H παρούσα έκδοση έχει σκοπό να παράσχει στον αναγνώστη 
γενική ενημέρωση επί των αναφερομένων θεμάτων.  Καμία 
ενέργεια δεν πρέπει να γίνει χωρίς προηγουμένως να ληφθεί 
κατάλληλη επαγγελματική συμβουλή που θα στηρίζεται στα 
πραγματικά περιστατικά της κάθε περίπτωσης.   
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