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 Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018  
 
Θέμα: Διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποβολή δημοσίων φορολογικών εκθέσεων ανά χώρα 
[“country-by-country reporting (CBCR)”] 
 
 
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,  
 
Σας απευθύνουμε την εν λόγω επιστολή σχετικά με τις συνεχιζόμενες συζητήσεις στο πλαίσιο 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων αναφορικά 
με τη βελτίωση της διαφάνειας των επιχειρήσεων. Καθώς νέες κυβερνήσεις σχηματίζονται, 
μετά τις πρόσφατες εκλογές στην Ιταλία και τη Γερμανία, μπορούν να προωθηθούν περαιτέρω 
οι ευρωπαϊκές μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των αδιαφανών πρακτικών, όπως ο 
επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός, ο οποίος οδηγεί σε περαιτέρω φοροαποφυγή εκ μέρους 
των εταιρειών.  
 
Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για το γεγονός ότι οι νομοθετικές διαπραγματεύσεις 
σχετικά με την θέσπιση κανόνων υποβολής δημοσίων φορολογικών εκθέσεων ανά χώρα 
[“country-by-country reporting (CBCR)”] φαίνεται να έχουν σταματήσει από τότε που η 
νομοθετική πρόταση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 12 
Απριλίου 2016, ήτοι προ σχεδόν δυο ετών, και παρόλο που υπήρχε σχετική απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 4 Ιουλίου 2017. Σε αυτή τη βάση, σας ζητούμε, ως αρμόδιος 
εκπρόσωπος της χώρας, να υποστηρίξετε την πρόοδο των διαπραγματεύσεων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ώστε να υιοθετηθεί η υποχρέωση υποβολής ουσιαστικών δημοσίων φορολογικών 
εκθέσεων ανά χώρα [“country-by-country reporting (CBCR)”], διευρύνοντας την απαίτηση 
υποβολής φορολογικών εκθέσεων από τις πολυεθνικές εταιρείες για όλες τις χώρες στις οποίες 
δραστηριοποιούνται παγκόσμιως.  
 
Σκάνδαλα όπως αυτά των LuxLeaks, Panama Papers και πιο πρόσφατα Paradise Papers, 
κατέδειξαν ότι οι πολυεθνικοί κολοσσοί δύνανται να αποκρύψουν το πού δραστηριοποιούνται 
και πόσα πληρώνουν σε φόρους. Οι δημόσιες φορολογικές εκθέσεις ανά χώρα [“country-by-
country reporting (CBCR)”] είναι ένα εργαλείο που μπορεί να τραβήξει το πέπλο μυστηρίου που 
περιβάλλει τις δραστηριότητες των πολυεθνικών εταιρειών. Αυτό το μέτρο απαιτεί ένα απλό 
πράγμα από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες: να αποκαλύπτουν το πού δραστηριοποιούνται, 
από πού αποκομίζουν κέρδη και πόσα πληρώνουν σε φόρους και άλλες πληρωμές σε κάθε 
χώρα στην οποία έχουν δραστηριότητα. Με αυτές τις πληροφορίες, οι εταιρείες δεν θα είναι 
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πλέον σε θέση να αποκρύπτουν, πίσω από περίπλοκα φορολογικά σχήματα, τους χαμηλούς 
φόρους που πληρώνουν σε ορισμένες χώρες. 
 
Οι ηγέτες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Ευρωπαίοι πολίτες απαιτούν 
εδώ και πολύ καιρό μεγαλύτερη διαφάνεια. Ωστόσο, παρά τις μακρές διαβουλεύσεις στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τους κανόνες υποβολής δημοσίων φορολογικών εκθέσεων 
ανά χώρα [“country-by-country reporting (CBCR)”], τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 
καταφέρει ακόμη να συμφωνήσουν σε μια «γενική προσέγγιση», η οποία θα επιτρέψει την 
έναρξη τριμερών διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.  
 
Ένα χρόνο πριν από τις επόμενες Ευρωεκλογές, οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν να δουν ότι το 
ζήτημα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και ότι υιοθετούνται συγκεκριμένα και άμεσα μέτρα για 
την αντιμετώπιση αυτών των μη βιώσιμων φορολογικών πρακτικών.  
 
Πιστεύουμε ότι με την υποστήριξη των κυβερνήσεων που πρόσφατα σχηματίσθηκαν, η 
ενισχυμένη εταιρική διαφάνεια, μέσω της υποβολής δημοσίων φορολογικών εκθέσεων ανά 
χώρα [“country-by-country reporting (CBCR)”, μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Επί της 
παρούσης, εναπόκειται σε όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα. 
Ως αρμόδιος υπουργός της Ελλάδας, σας καλούμε να δείξετε τη θετική διάθεσή σας και να 
προωθήσετε περαιτέρω την εν λόγω νομοθεσία.  
 
Στην παρούσα επιστολή επισυνάπτεται λεπτομερέστερη ανάλυση της νομοθετικής πρότασης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων συστάσεων.  
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας, εφόσον επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες ή μια κατ’ ιδίαν 
συνάντηση επί του θέματος.  
 
Με εκτίμηση,  
 
Δρ Δαμάσκου Άννα  
Πρόεδρος Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος 


