
Το ICC χαιρετίζει την ολοκλήρωση του έργου BEPS/ΟΟΣΑ αλλά υπογραμμίζει τις 

σημαντικές προκλήσεις υλοποίησης 

 

To Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο  (ICC), χαιρετίζει τις συστάσεις του ΟΟΣΑ για την πλέον 

ουσιαστική μεταρρύθμιση του παγκόσμιου φορολογικού συστήματος. 

- Θεωρεί  σημαντική πρόκληση την εξασφάλιση της εφαρμογής των κανόνων με ένα 

συνεκτικό και συντονισμένο τρόπο, μεταξύ άλλων και με τις χώρες μη μέλη του ΟΟΣΑ. 

- Οι ανησυχίες για τη διπλή φορολογία εξακολουθούν να υπάρχουν αλλά η πρόοδος στην 

επίλυση των διαφορών είναι ευπρόσδεκτη. 

 

Το ICC -ο μεγαλύτερος παγκόσμιος επιχειρηματικός οργανισμός,   που αντιπροσωπεύει 

πάνω από 6,5 εκατομμύρια μέλη – χαιρετίζει  την ολοκλήρωση του προγράμματος  του 

ΟΟΣΑ  Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), ένα πρόγραμμα που έχει σκοπό την 

αντιμετώπιση ελλείψεων στους διεθνείς φορολογικούς κανόνες με ένα συντονισμένο και 

ολοκληρωμένο τρόπο. 

 

Ο κ. Νικόλαος  Α. Βερνίκος, Πρόεδρος του ICC Ελλάς δήλωσε ότι «το ICC και η Επιτροπή 

Φορολογίας του  ICC  έχουν ασχοληθεί εκτενώς στο πλαίσιο της διαδικασίας του ΟΟΣΑ/ 

BEPS,  εκπροσωπώντας τις παγκόσμιες απόψεις επί του θέματος- από τις μεγάλες 

πολυεθνικές επιχειρήσεις έως και τις ΜΜΕ- από κάθε περιοχή του κόσμου». 

  

Είναι η πρώτη ριζική μεταρρύθμιση του διεθνούς φορολογικού συστήματος σε ένα αιώνα 

και  είναι ζωτικής σημασίας ότι το έργο BEPS παράγει κανόνες που είναι συνεκτικοί, 

διαφανείς  και προβλέψιμοι .  Αν και το περιεχόμενο των συστάσεων του ΟΟΣΑ θα 

απαιτήσει πολύ προσεκτική ανάλυση, είναι σαφές ότι σε ορισμένους τομείς, όπως η μόνιμη 

εγκατάσταση και οι τιμές μεταβίβασης, το πρόγραμμα  BEPS περιέχει προτάσεις που θα 

ήθελαν πολύ καλύτερη ευθυγράμμιση των συστημάτων φορολογίας, λαμβάνοντας υπόψη 

τη δυναμική και την πραγματικότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων. " 

 

Όσον αφορά την εφαρμογή της δέσμης μέτρων, ο Γεν.Γραμματέας του ICC κ. J. Danilovich 

δήλωσε: «Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη η συνολική δέσμη των μέτρων να εφαρμόζεται με 

συνεκτικό και συντονισμένο τρόπο, και επιπλέον σε στενή συνεργασία με τις επιχειρήσεις 

για να διασφαλιστεί ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι εφικτές και αποτελεσματικές.  Αυτή η 

βούληση  είναι μια πρόκληση, αλλά πρέπει να εξασφαλιστεί  η προστασία των δημόσιων 

εσόδων και να διασφαλιστεί το διασυνοριακό εμπόριο και οι επενδύσεις». 

Το ICC τονίζει  επίσης τη σημασία ότι όλες οι χώρες-και όχι μόνο μέλη του ΟΟΣΑ - θα 

συνεργαστούν για να εξασφαλιστεί ένα συνεκτικό  διεθνές  φορολογικό τοπίο μετά τη 

δημοσίευση των συστάσεων  BEPS. 

 



Ο κ. Christian Kaeser, Πρόεδρος της Επιτροπής Φορολογίας του ICC  δήλωσε: « Για την 

επιχειρηματική κοινότητα, η ακεραιότητα του διεθνούς φορολογικού συστήματος είναι 

ζωτικής σημασίας. Είναι  επομένως  ζωτικής σημασίας ότι ο ΟΟΣΑ και οι χώρες εκτός ΟΟΣΑ 

συνεργαζόμαστε στενά με μια κοινή αντίληψη για να αποτραπούν οι αντιφάσεις μεταξύ 

των εθνικών φορολογικών νομοθεσιών και να αποφευχθούν  μονομερείς διαφορετικοί 

φορολογικοί  κανόνες». 

 

Στο ICC έντονη παραμένει η ανησυχία αν οι συμμορφούμενοι φορολογούμενοι θα 

υποστούν παράπλευρες απώλειες ως αποτέλεσμα της σύσφιξης των διεθνών φορολογικών 

κανόνων στο πλαίσιο του έργου BEPS.  Η κα. P. Saint Amans,  Φορολογική Σύμβουλος του 

ΟΟΣΑ, αναγνωρίζει πλήρως ότι θα υπάρξει κίνδυνος αύξησης  της διπλής φορολογίας στο 

μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι επιτακτικοί οι αποτελεσματικοί  μηχανισμοί  επίλυσης 

διαφορών αλλά είναι επιτακτική και η ανάγκη για την άμβλυνση των πιθανών «ως  

τσουνάμι» περιπτώσεων διπλής φορολόγησης και των σχετικών φορολογικών διαφορών 

που αναμένονται τα επόμενα χρόνια. 
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