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The Organisation of Economic Cooperation and Development has published a list of jurisdictions 
it believes have not implemented internationally agreed standards of tax cooperation, following 
through on the G-20 nations' pledge to take action against 'non cooperative' territories in the 
interests of maintaining stability in the global financial system. 

The list was published on April 2, in tandem with the G20 communique which sets out the major 
economies' vision of the future global regulatory and economic landscape. "We stand ready to 
deploy sanctions to protect our public finances and financial systems," reads the communique, 
presented by British Prime Minister Gordon Brown, which goes on to declare that: "The era of 
banking secrecy is over."  

The list is split into three parts: the first list contains jurisdictions which are deemed to have 
"substantially implemented" the agreed tax cooperation standard; the second contains the names 
of jurisdictions which have committed to, but have not yet implemented the standard; and the 
last list names those jurisdictions which have not committed to the standard and will presumably 
face sanctions of some sort unless they fall into line. At the moment, only four jurisdictions fall 
into the latter category, namely Costa Rica, Labuan, the Philippines and Uruguay.  

Unsurprisingly, the largest economies of the G20 group, such as the US, the UK, Germany and 
France, appear on the OECD's 'white list.' But there are also a number of offshore and low-tax 
jurisdictions which appear in this list (including a number which have been demonized by 
politicians and the mainstream media in the past several months), including Barbados, Cyprus, 
Guernsey, Ireland, Isle of Man, Jersey, Malta, Mauritius, Seychelles, the United Arab Emirates 
and the US Virgin Islands. 

The vast majority of offshore and low-tax territories (categorized by the OECD as 'tax havens'), 
fall into the second tier of compliance. While many of these jurisdictions have been busily 
concluding bilateral tax agreements in recent weeks in a bid to stay on the right side of the latest 
offshore crackdown, it would appear that they have more work to do to ensure that they avoid 
the G20 sanctions threatened by Brown, Obama and other world leaders - although the 
communique does not detail what is in store for these jurisdictions should sanctions be applied. 
Notable inclusions in the second list are Austria, Belgium, Luxembourg and Switzerland, although, 
sub-categorized as 'other financial centres', they have at least escaped the ignominy of being 
labeled as tax havens. 

Welcoming the outcome of the G20 meeting, OECD Secretary General Angel Gurria said: “Recent 
developments reinforce the status of the OECD standard as the international benchmark and 
represent significant steps towards a level playing field. We now have an ambitious agenda, that 
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the OECD is well placed to deliver on. I am confident that we can turn these new commitments 
into concrete actions to strengthen the integrity and transparency of the financial system”. 

However, others believe that if the playing field is indeed uneven, it is now tilted towards the 
large onshore countries, after many years of sustained pressure on offshore financial centres to 
improve their regulatory and enforcement systems. 

Commenting on the outcome of the G20 meeting and the publication of the OECD blacklist, David 
Harvey, Chief Executive of the Society of Trust and Estate Practitioners said: "STEP has concerns 
that, historically, regulatory standards espoused by OECD member states as international 
standards have not been applied in those very same states. Where standards of regulation are 
applied selectively, or warnings of risk are ignored, the global regulatory system will be 
inadequate. Indeed the IMF has made it clear that large economies often lag behind well-
regulated offshore centres." 

He added: “STEP urges the G20 to ensure that if regulation is to be effective it must be extended 
to the G20’s own membership." 
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Ο ΟΟΣΑ παραδίδει στους G20 τις τελικές φορολογικές µαύρες 
λίστες που θα χρησιµοποιηθούν για την καταπολέµηση των 
φορολογικών παραδείσων µε την Κύπρο και τις Σεϋχέλλες να 
εµφανίζονται στην «άσπρη λίστα» …και την Αυστρία, το 
Βέλγιο, το Λουξεµβούργο και την Ελβετία να εµφανίζονται 

στις «µαύρες λίστες»! 

{από το άρθρο του Jason Gorringe, στο Tax-News.com, Λονδίνο 
(ακολουθεί το πλήρες κείµενο του άρθρου στην Αγγλική γλώσσα)} 

Ενηµέρωση | ∆ευτέρα, 6 Απριλίου 2009 

Η οργανισµός οικονοµικής συνεργασίας και ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) έχει δηµοσιεύσει έναν κατάλογο 
κρατών που θεωρεί δεν έχουν εφαρµόσει τα συµφωνηµένα σε διεθνές επίπεδο πρότυπα 
φορολογικής συνεργασίας, που ακολουθούν την δέσµευση των G-20 εθνών για να λάβουν µέτρα 
ενάντια στις «µη συνεργάσιµες» δικαιοδοσίες προς όφελος της διατήρησης της σταθερότητας στο 
παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα. 

Ο κατάλογος δηµοσιεύθηκε στις 2 Απριλίου από τους  G20.  

Ο κατάλογος είναι χωρισµένος σε τρία µέρη:  

Α. Ο πρώτος κατάλογος - η «άσπρη λίστα» 

Ο πρώτος κατάλογος («άσπρη λίστα») περιέχει τις δικαιοδοσίες / κράτη που κρίνονται ως να 
έχουν «ουσιαστικά εφαρµόσει» τα συµφωνηθέντα πρότυπα φορολογικής συνεργασίας και για τις 
οποίες δεν θα υπάρχει καµία κύρωση / µέτρο.  Με άλλα λόγια, δεν θα υπάρξουν αλλαγές 
στο καθεστώς των εταιρειών και των τραπεζικών συστηµάτων αυτών των χωρών. 

Σε αυτή συµπεριλαµβάνονται φυσικά οι µεγαλύτερες οικονοµίες της G20 οµάδας, όπως οι ΗΠΑ, το 
UK, Γερµανία και Γαλλία. Στην άσπρη λίστα εµφανίζονται ι επίσης διάφορες άλλες δικαιοδοσίες 
(συµπεριλαµβανοµένου και ενός αριθµού που έχουν αδίκως δαιµονοποιήσει οι πολιτικοί και τα 
επικρατόντα µέσα µαζικής ενηµέρωσης στο παρελθόν), συµπεριλαµβανοµένων της Κύπρου, 
Guernsey, της Ιρλανδίας, των Σεϋχελλών, των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων και των 
Αµερικανικών Virgin νησιών. 

 

Β. Ο δεύτερος κατάλογος - η «µαύρη λίστα» και η «γκρίζα λίστα» 

Ο δεύτερος - «γκρίζα λίστα» - περιέχει τα ονόµατα των αρµοδιοτήτων που έχουν δέσµευση, 
αλλά δεν έχουν εφαρµόσει ακόµα τα πρότυπα (θα υπάρξουν σηµαντικές αλλαγές στο καθεστώς 
των εταιρειών και των τραπεζικών συστηµάτων αυτών των χωρών για να καταστούν πιο 
διαφανή) και ο τελευταίος κατάλογος - «µαύρη λίστα» - ονοµάζει εκείνες τις δικαιοδοσίες που 
δεν έχουν δέσµευση στα πρότυπα και θα αντιµετωπίσουν πιθανώς κυρώσεις κάποιου είδους εκτός 
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αν συµµορφωθούν. Προς το παρόν, µόνο τέσσερις δικαιοδοσίες εµπίπτουν στην τελευταία 
κατηγορία, δηλαδή Κόστα Ρίκα, Labuan, οι Φιλιππίνες και Ουρουγουάη.  

Η µεγάλη πλειοψηφία των υπεράκτιων εταιρειών και φορολογικών παραδείσων (που 
ταξινοµούνται από τον ΟΟΣΑ ως «φορολογικά λιµάνια / tax havens»), βρίσκονται στη «γκρίζα 
λίστα».  

Ενώ πολλές από αυτές τις δικαιοδοσίες έχουν συνάψει διµερείς φορολογικές συµφωνίες τις 
πρόσφατες εβδοµάδες σε µία απεγνωσµένη προσπάθεια να καταταχθούν στην σωστή λίστα, 
φαίνεται ότι έχουν αρκετό ακόµα δρόµο να διανύσουν για να εξασφαλίσουν την παρουσία τους 
στην άσπρη λίστα και να συνεπώς αποφύγουν τις κυρώσεις από τις οποίες απειλούνται από τον 
Obama και τους άλλους παγκόσµιους ηγέτες - αν και το communiqué των G20 δεν ξεκαθαρίζει τις 
συγκεκριµένες κυρώσεις που θα επιβληθούν στις δικαιοδοσίες αυτές.  

Το γεγονός που συνιστά έκπληξη είναι η συµπερίληψη στις µαύρες λίστες χωρών όπως 
είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, το Λουξεµβούργο και η Ελβετία, στην ίδια λίστα µε τα 
«φορολογικά λιµάνια / παράδεισους». 

 

 


