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Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών ΗΠΑ για τη Συμφωνία καθιέρωσης ελάχιστου 

παγκόσμιου φόρου 15% σε πλαίσιο ΟΟΣΑ (1/7). 

 
Σε συνέχεια προηγούμενων συναφών εξελίξεων (πρότασης 20/5 της Διοίκησης Biden σε 

ΟΟΣΑ/G20 BEPS και συμφωνίας 5/6 σε πλαίσιο ομάδας χωρών G7), σε ανακοίνωση 1/7 του 

Υπουργείου Οικονομικών ΗΠΑ (Treasury) χαιρετίζεται η επιτευχθείσα νέα Συμφωνία 

καθιέρωσης ελάχιστου παγκόσμιου φόρου 15% μεταξύ των χωρών ΟΟΣΑ, ιδιαίτερης 

βαρύτητας δεδομένου ότι η οικονομική δραστηριότητα των 130 κ-μ αντιστοιχεί σε 90% του 

παγκόσμιου ΑΕΠ.  

 

Στην εν λόγω ανακοίνωση η Υπουργός κα Yellen τονίζει τη σημασία της επιτευχθείσης 

“ιστορικής” συμφωνίας, σε πλαίσιο πνεύματος πολυμερούς συνεργασίας, για την αντιμετώπιση 

του αρνητικού διεθνούς φορολογικού ανταγωνισμού (“race to the bottom”), αλλά και των 

επιπτώσεων της πανδημίας, συνεπεία των οποίων εντάθηκαν οι ανησυχίες ως προς την 

αδυναμία άντλησης φορολογικών εσόδων για υποστήριξη των απαραίτητων δημόσιων 

δαπανών προς στήριξη της ανάκαμψης. Από α/ θεώρησης ενισχύεται, επομένως, η 

προσπάθεια διαμόρφωσης δικαιότερου φορολογικού συστήματος, τόσο του εγχώριου (βλ. 

πρόταση Biden για αύξηση του φόρου εταιρειών από 21% σε 28%) όσο και του διεθνούς, ιδίως 

έναντι της μεσαίας τάξης (κατά τον Πρόεδρο Biden η συμφωνία είναι και "εξωτερική πολιτική 

για τη μεσαία τάξη"), με διεύρυνση της φορολογικής βάσης και αύξηση της φορολόγησης 

πολυεθνικών εταιρειών (εξισορρόπηση φορολογικών βαρών), παράλληλα με τον περιορισμό 

της μεταφοράς οικονομικής δραστηριότητας (και θέσεων εργασίας) σε εξωχώριους 

προορισμούς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της α/ οικονομίας. 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. " Statement from Secretary of the Treasury Janet L. Yellen on 

Today’s Agreement of 130 Countries to Support a Global Minimum Tax for the Wor ld’s Largest 

Corporations", https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0255. 

 

Όπως αναφέρουν άλλες πηγές, στη νέα συμφωνία ΟΟΣΑ μεταξύ άλλων: -/- περιλαμβάνονται 

για πρώτη φορά διατάξεις για τη φορολόγηση των κορυφαίων πολυεθνικών της οικονομίας του 

Διαδικτύου, όπως οι Google, Facebook και Amazon (ή, άλλως, για τη φορολόγηση 

πολυεθνικών που εμφανίζουν ετήσιες πωλήσεις άνω των 20 δισ. ευρώ), με αντάλλαγμα της 

κατάργησης των μονομερών φόρων ψηφιακών υπηρεσιών (DST) που υιοθέτησαν ορισμένες 

χώρες, αν και δεν προσδιορίζεται σχετικό εφαρμοστικό χρονοδιάγραμμα, -/- προσχώρησαν 

χώρες που εμφανίζονταν αβέβαιες, όπως Κίνα, Ρωσία και Ινδία, ενώ άλλες χώρες απείχαν, 

συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας (με φορολογικό συντελεστή 12,5%, για προσέλκυση 

πολυεθνικών τεχνολογίας και φαρμακευτικών ΗΠΑ), της Ουγγαρίας και της Εσθονίας 

(διάσπαση μεταξύ των κ-μ ΕΕ), -/- ανακατανέμεται το δικαίωμα φορολόγησης κερδών 

ψηφιακών εταιρειών τάξης $ 100 δισ. στις χώρες-αγορές όπου έχουν κέρδη αν και χωρίς 

φυσική παρουσία, ενώ ο ελάχιστος παγκόσμιος φόρος 15% αντιστοιχεί σε φορολογικά έσοδα 

περίπου $ 150 δισ. ετησίως. 

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0255


 

Αναλυτές επισημαίνουν παγίως ότι υπάρχει πληθώρα εκκρεμών ζητημάτων (εφαρμοστικοί 

κανονισμοί, διαδικασίες) και ότι πρόκειται να ακολουθήσει μακρά και περίπλοκη διαδικασία 

αλλαγής των διεθνών φορολογικών κανόνων, οι οποίοι θα πρέπει να ενσωματωθούν στο δίκαιο 

των συμμετεχουσών χωρών. 

 

Επόμενες εξελίξεις αναμένονται στη Σύνοδο G20 τον Οκτώβριο (Ρώμη), με ενδεχόμενη θέση 

σε ισχύ της υπό διαμόρφωση τελικής συμφωνίας το 2023. 

 
 


