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Ο σχεδιασμός του ψηφιακού φόρου από τον ΟΟΣΑ. Η ισπανική στάση

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε την 9η Οκτωβρίου
την πρότασή του για τη φορολόγηση των μεγάλων διαδικτυακών εταιρειών, όπως η Apple, η
Amazon, η Netflix και η Google, για τις χώρες στις οποίες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και όχι
μόνο σε όσες έχουν φυσική παρουσία. Πέραν όμως των εν λόγω μεγάλων εταιρειών, ο φόρος
μπορεί να επηρεάσει, επίσης, εταιρείες με μεγάλα έσοδα, όπως ακριβές επωνυμίες μόδας καθώς
και κατασκευής κινητών τηλεφώνων.
Το κείμενο της πρότασης θα συζητηθεί εντός της επόμενης εβδομάδας στη συνεδρίαση του G20
στην πρωτεύουσα των Η.Π.Α,. Ουάσιγκτον. Ο ΟΟΣΑ ευελπιστεί στην εύρεση λύσης μεταξύ των
134 χωρών του, προκειμένου να θεσμοθετηθεί η φορολόγηση των φερόμενων εταιρειών σε
παγκόσμιο επίπεδο. Αρχικά θα πρέπει να συμφωνηθεί το ποσοστό της φορολογίας, καθώς και
να ξεκαθαριστεί η «οροφή» των κερδών της εταιρείας, προκειμένου να φορολογηθεί. Η πρόταση
αφορά εταιρείες, των οποίων τα συνολικά κέρδη είναι 750 εκ. ευρώ σε παγκόσμιο επίπεδο,
προκειμένου ο φόρος να μην εφαρμόζεται στις μικρότερες εταιρείες.
Η Γαλλία έχει επιβάλει τον συγκεκριμένο φόρο ενώ η υπηρεσιακή Κυβέρνηση της Ισπανίας έχει
δηλώσει ότι θα τον επιβάλλει και η ίδια, ανεξαρτήτως εάν θεσμοθετηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο ή
όχι. Υπενθυμίζεται ότι, η Ισπανική υπηρεσιακή Κυβέρνηση είχε ζητήσει από την Ε.Ε. να υιοθετήσει
το φόρο αυτό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με την τελευταία όμως να ρίχνει το βάρος στον ΟΟΣΑ.
Για την Ισπανία, το σχέδιο ήταν η φορολόγηση εταιρειών με κέρδη μεγαλύτερα των 750 εκ. ευρώ
παγκοσμίως, από τα οποία τουλάχιστον τα τρία εκατομμύρια να προέρχονταν από την Ισπανία.
Στόχος της Ισπανίας είναι να κερδίσει με αυτόν τον τρόπο περί τα 1,2 δις ευρώ, ενώ λ.χ.
αντίστοιχα για τη Γαλλία, το ποσό αυτό ανέρχεται στα 600 εκ. ευρώ ετησίως.
Σημειώνεται ότι, προκειμένου ο ΟΟΣΑ να αποφύγει τις μονομερείς εφαρμογές του φόρου από
ορισμένα κράτη, επιθυμεί να εφαρμοστεί η ενιαία φορολογία εντός του 2020.
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