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Ανακοίνωση Γραφείου USTR για επιβολή δασμών σε έξι χώρες, λόγω επιβληθέντος 

φόρου ψηφιακών υπηρεσιών (DST), υπό άμεση αναστολή για 180 ημέρες προκειμένου 

ζήτημα διευθετηθεί σε πλαίσιο ΟΟΣΑ / G20. 
 

Αναρτήθηκε 2/6 ανακοίνωση του Γραφείου Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ “USTR 

Announces, and Immediately Suspends, Tariffs in Section 301 Digital Services Taxes 

Investigations” σχετικά με την ολοκλήρωση της έρευνας Section 301 ως προς τον φόρο 

ψηφιακών υπηρεσιών (DST) που υιοθέτησαν οι χώρες Αυστρία, Ινδία, Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία 

και Ηνωμένο Βασίλειο. Με την τελική αυτή απόφαση επιβάλλεται πρόσθετος δασμός 25% σε 

αγαθά των έξι χωρών, ωστόσο η εφαρμογή των δασμών αναστέλλεται άμεσα για έως και 180 

ημέρες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι σχετικές εν εξελίξει πολυμερείς διαπραγματεύσεις 

επί θεμάτων διεθνούς φορολογίας σε πλαίσιο ΟΟΣΑ και G20. 

 

Στην ανακοίνωση παρατίθενται σύνδεσμοι “Notice of Action” για κάθε χώρα, 

συμπεριλαμβανομένων καταλόγων (βλ. Annexes A) των επιβαρυνόμενων δασμολογικών 

κωδικών HTS. Πιο συγκεκριμένα, ο πρόσθετος δασμός 25% αφορά 23 κωδικούς αυστριακών 

προϊόντων (συνολικής αξίας $ 65 εκ. το 2019), 26 κωδικούς ινδικών προϊόντων (συνολικής 

αξίας $ 119 εκ. το 2019), 44 κωδικούς ιταλικών προϊόντων (συνολικής αξίας $ 386 εκ. το 2019), 

27 κωδικούς ισπανικών προϊόντων (συνολικής αξίας $ 324 εκ. το 2019), 32 κωδικούς 

τουρκικών προϊόντων (συνολικής αξίας $ 310 εκ. το 2019) και 67 κωδικούς προϊόντων 

Ηνωμένου Βασιλείου (συνολικής αξίας $ 887 εκ. το 2019). 

 

Υπενθυμίζεται ότι οι σχετικές έρευνες USTR ξεκίνησαν 6/2020 ενώ 1/2021 αποφασίσθηκε ότι 

οι φόροι DST των εν λόγω έξι χωρών εφαρμόσθηκαν σε βάρος αμερικανικών εταιρειών, είναι 

ασυμβίβαστοι με τις επικρατούσες αρχές διεθνούς φορολογίας και περιορίζουν τις εμπορικές 

συναλλαγές ΗΠΑ. Πρόσφατα (2/5) το Γραφείο USTR είχε ανακοινώσει τη διεξαγωγή δημόσιων 

ακροάσεων (3-10/5) για το συγκεκριμένο ζήτημα, σε πλαίσιο διαδικασίας δημόσιας 

διαβούλευσης. 

 

Σύμφωνα με την Εμπορική Αντιπρόσωπο, κα Tai, οι ΗΠΑ επιθυμούν την εξεύρεση πολυμερούς 

λύσης σε σειρά ζητημάτων διεθνούς φορολογίας, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος DST, 

σε πλαίσιο οποίας προσπάθειας αναστέλλεται προσωρινά η εφαρμογή των δασμών, οι οποίοι, 

ωστόσο, μπορεί να εφαρμοστούν στο μέλλον, αν κριθεί απαραίτητο. 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-

“releases/2021/june/ustr-announces-and-immediately-suspends-tariffs-section-301-digital-

services-taxes-investigations.  
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