ﮔﻮﮔﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ﺟﺮﯾﻤﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۸
ﭘﺲ از  4ﺳﺎل ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﭙﺮدازد.
دﻟﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﮔﺰارش ﻧﮑﺮده .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش روﯾﺘﺮز  500ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ،ﺟﺮﯾﻤﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪه و  465ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮروی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺖ.
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮔﻮﮔﻞ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ از ﻣﺪت ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮده .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻧﺪﮐﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻗﺎره
اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .در واﻗﻊ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻼء ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻣﻘﺮ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻗﺎره را در اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺑﻨﺎ
ﮐﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺧﻼء ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع
ﭼﻨﺪان ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ای ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﮔﻮﮔﻞ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت و دﯾﮕﺮ

ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﺮده و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ  500ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ دﺳﺘﻮر آن ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺮداﺧﺖ 465
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده:

»ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،اﺻﻼﺣﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ«.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﺑﺘﺪا اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺒﻠﻎ  1.6ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو را از ﮔﻮﮔﻞ ﻃﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪود  130ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﻠﺐ
ﮐﺮده ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  2016ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﯿﻘﺎت در ﻣﻮرد ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﺎرﯾﺲ
ﻫﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ دادﮔﺎه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮔﻮﮔﻞ رأی داد و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺎﻻ اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی رﻗﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﺟﺮا ﻧﺒﺎﺷﺪ .آﻟﻤﺎن ﻫﻢ در ﮐﻨﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻘﺮرات
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺗﺮی را در ﻗﺒﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ از ﺟﻤﻠﻪ اﭘﻞ ،ﮔﻮﮔﻞ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک و آﻣﺎزون در
ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﻪ زودی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح دﯾﮕﺮ ﻫﻢ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺷﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﻗﺎره

ﺳﺒﺰ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

