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Ανακοίνωση Γραφείου USTR περί επιβολής πρόσθετων α/δασμών σε γαλλικά 
προϊόντα, ως αντίποινα σε γαλλικό φόρο ψηφιακών υπηρεσιών (DST). 

Δημοσιεύθηκε 10.7.2020, σε Εφημερίδα Federal Register, Ανακοίνωση του Γραφείου 
Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR) “Notice of Action in the Section 301 Investigation of 
France’s Digital Services Tax” (Docket No. USTR-2019-0009), περί επιβολής πρόσθετων 
δασμών έως 25% σε σειρά γαλλικών προϊόντων ως αντίποινα σε γαλλικό φόρο ψηφιακών 
υπηρεσιών (DST / Digital Service Tax), ετεροχρονισμένα στις 6.1.2021 εάν η Γαλλία 
αποφασίσει την επιβολή του φόρου το 2021 (κατά την Ανακοίνωση, η επιβολή του δασμού 
αναβάλλεται για 180 ημέρες, έως 6.1.2021, προκειμένου δοθεί χρόνος τυχόν επιτυχούς 
έκβασης σχετικών με DST “διμερών ή πολυμερών” διαπραγματεύσεων). 

Στην εν λόγω Ανακοίνωση, στο παράρτημα Annex Α περιλαμβάνεται κατάλογος γαλλικών 
προϊόντων αξίας $ 1,3 δισ. (21 δασμολογικών κατηγοριών, εξαιρουμένων ορισμένων πιο 
ευαίσθητων γ/προϊόντων όπως αλκοολούχων και τυροκομικών). Υπενθυμίζεται ότι η 
πρόβλεψη επιβολής δασμολογικών αντιποίνων σε γαλλικά εισαγόμενα προϊόντα για ζήτημα 
DST αποφασίστηκε 12/2019 από α/πλευρά κατόπιν έρευνας Section 301 του Γραφείου USTR, 
σύμφωνα με οποία ο γαλλικός φόρος θα επιβάρυνε σημαντικά α/εταιρείες, προτείνοντας τότε 
την επιβολή πρόσθετων δασμών έως 100% σε γαλλικά προϊόντα συνολικής αξίας $ 2,4 δισ. 
(63 δασμολογικών κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων πολλών αλκοολούχων και 
τυροκομικών). 

Ωστόσο το ζήτημα παρέμεινε σε εκκρεμότητα κατόπιν συμφωνίας ΗΠΑ - Γαλλίας για αναβολή 
επιβολής του γαλλικού φόρου DST κατά το 2020, προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος 
διαβουλεύσεων προς επίτευξη σχετικής διεθνούς συμφωνίας σε επίπεδο ΟΟΣΑ, οποίες σε 
παρούσα φάση, ωστόσο, έχουν διακοπεί όσον αφορά τις ΗΠΑ: στις 17 Ιουνίου τρ.έ. τόσο ο 
USTR Lighthizer όσο και ο Υπουργός Οικονομικών Mnuchin επιβεβαίωσαν ότι οι ΗΠΑ 
αποσύρθηκαν από τις σχετικές διαβουλεύσεις πλαισίου ΟΟΣΑ λόγω αδιεξόδου των 
συνομιλιών. Σημειώνεται, κατά τον USTR οι ΗΠΑ δεν αντιτίθενται σε διαπραγματεύσιμη 
συμφωνία (negotiated settlement) αλλά δεν διατίθενται προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις 
χωρίς θετική για ΗΠΑ προοπτική. 

Yπενθυμίζεται ότι Γραφείο USTR έχει ήδη εκκινήσει 2/6 τρ.έ. νέα αντίστοιχη έρευνα Section 
301 έναντι άλλων δέκα χωρών/περιοχών οποίες έχουν υιοθετήσει ή εξετάζουν την υιοθέτηση 
φόρου DST, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, προκειμένου να διερευνηθούν οι σχετικές τυχόν 
ζημίες σε αμερικανικές επιχειρήσεις.  

 

Για αναλυτικότερη ενημέρωση, βλ. εν θέματι δημοσίευση Federal Register, 
https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/France_Digital_Services_Ta
x_Notice_July_2020.pdf. 
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