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Συμφωνία κρατών G7 για καθιέρωση ελάχιστου παγκόσμιου φόρου 15%. 

 

Σε συνέχεια πρόσφατης (20/5) πρότασης Διοίκησης Biden, σε πλαίσιο ΟΕ ΟΟΣΑ/G20 BEPS, 

για καθιέρωση ελάχιστου παγκόσμιου φόρου πολυεθνικών εταιρειών 15%, ακολούθησε 5/6 

συμφωνία σε πλαίσιο ομάδας χωρών G7, από ΗΠΑ, Καναδά, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ιαπωνία 

και Ηνωμένο Βασίλειο, αποδοχής του ελάχιστου φόρου 15%, με ενδεχόμενο φορολόγησης έως 

και 20% των πλέον κερδοφόρων πολυεθνικών, οποίες έχουν περιθώριο κέρδους τουλάχιστον 

10%.  

 

Σε δηλώσεις της η Υπουργός Οικονομικών ΗΠΑ, κα Yellen, τόνισε τη σημασία αυτής της 

συμφωνίας στο θέμα της αντιμετώπισης του αρνητικού φορολογικού ανταγωνισμού (“race to 

the bottom”) και, επομένως, της δικαιότερης φορολόγησης της μεσαίας τάξης παγκοσμίως, 

αναδεικνύοντας εξάλλου την στάση της Διοίκησης Biden για το επιδεικνυόμενο πνεύμα 

πολυμερούς συνεργασίας. 

 

Βάσει της συμφωνίας G7, οι ΗΠΑ δεν αντιτίθενται στη φορολόγηση υπερπόντιων κερδών 

(ιδίως στην ΕΕ) των μεγάλων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών (π.χ. Apple, Amazon), 

καθώς δεν προκύπτει διαφορετική μεταχείριση για αυτές, λαμβανομένου δε υπόψη του 

ενδεχομένου φορολόγησης έως και 20% των πλέον κερδοφόρων πολυεθνικών, ενώ το ζήτημα 

των διεθνών ρυθμίσεων για τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών (DST) θα πρέπει, κατά τις ΗΠΑ, 

να εξετάζεται παράλληλα, ως απόλυτα συναφές. 

 

Αρκετοί αναλυτές κρίνουν θετικά την εν λόγω συμφωνία, ωστόσο επισημαίνουν ότι υπάρχουν 

ακόμα αρκετά ζητήματα προς διευκρίνιση (δομή του φόρου, εφαρμοστικοί κανονισμοί, 

διαδικασίες έγκρισης) και ότι πρόκειται να ακολουθήσει μακρά και περίπλοκη διαδικασία 

αλλαγής των διεθνών φορολογικών κανόνων, οι οποίοι θα πρέπει να ενσωματωθούν εν τέλει 

με νόμο στις συμμετέχουσες χώρες. Στις ΗΠΑ, οι Ρεπουμπλικάνοι εκφράζουν επιφυλάξεις 

σχετικά με την εκχώρηση δικαιωμάτων φορολόγησης μεγάλων αμερικανικών πολυεθνικών σε 

ξένες χώρες, θεωρώντας ότι η καθιέρωση παγκόσμιου φόρου είναι επιβλαβής ιδίως για τις 

α/εταιρείες. Αν και η Α/ Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι θα μπορούσε να υπάρξει ευρύτερη 

συμφωνία σε πλαίσιο G20 / ΟΟΣΑ μέχρι το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους, σε εσωτερικό 

επίπεδο οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να λάβουν έγκριση του Κογκρέσου, ενώ για 

διεθνείς συμφωνίες απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 2/3 στη Γερουσία, δηλαδή δεν επαρκούν 

μόνο οι Δημοκρατικοί ψήφοι. 

 

Επόμενες εξελίξεις αναμένονται στη Σύνοδο G20 τον Ιούλιο. 
 


