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Θέμα: Συμφωνία σε πλαίσιο G20 για αναθεώρηση του παγκόσμιου φορολογικού 
συστήματος. 
 
Σε σχετική ανακοίνωση (30/10, https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0447), η 
Υπουργός Οικονομικών ΗΠΑ, κα. Yellen, χαιρέτισε την εν θέματι Συμφωνία, κατά τη Σύνοδο 
χωρών G20 (30-31.10.2021), χαρακτηρίζοντάς την κρίσιμη καμπή για την παγκόσμια οικονομία 
που επιφέρει τη λήξη του επιζήμιου παγκόσμιου ανταγωνισμού μειώσεων της φορολογίας 
πολυεθνικών επιχειρήσεων (race to the bottom). Μάλιστα τόνισε το μεγάλο όφελος που θα 
προκύψει για επιχειρήσεις και εργαζόμενους ΗΠΑ, παρόλο που πολλές μεγάλες εταιρείες με 
έδρα στις ΗΠΑ θα αναγκαστούν να πληρώσουν περισσότερους φόρους, ενώ ο ανταγωνισμός 
μετατίθεται πλέον, από το πεδίο μείωσης φορολογίας, στο πεδίο ανάπτυξης δυναμικού της 
οικονομίας, των δεξιοτήτων των εργαζομένων, των επιχειρηματικών ιδεών, της καινοτομίας. 
 
Σύμφωνα με σχετικές αναλύσεις, η εν λόγω συμφωνία αναπτύσσεται σε δύο βασικούς άξονες. 
Ο πρώτος άξονας (Pillar One) σχετίζεται με τη φορολόγηση των 100 μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων παγκοσμίως, όπως αυτές προσδιορίζονται βάσει των δύο κριτηρίων α) 
περιθώριο κέρδους τουλάχιστον 10% και β) ετήσια έσοδα άνω των $ 20 δισ. Οι επιχειρήσεις 
που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία θα φορολογούνται πλέον μεμονωμένα, στις χώρες όπου 
δραστηριοποιούνται, εφόσον ο κύκλος εργασιών τους στις χώρες αυτές ξεπερνά ένα ορισμένο 
ύψος. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να υπάρξει ανακατανομή φορολογικών εσόδων ύψους 
περί τα $ 125 δισ. ετησίως, έσοδα από τα οποία μέχρι σήμερα επωφελούνταν αποκλειστικά οι 
χώρες καταγωγής των εν λόγω επιχειρήσεων. Η εν λόγω ανακατανομή θα δημιουργήσει, με 
έτος πρώτης εφαρμογής το 2023, πρόσθετα φορολογικά έσοδα για 130 χώρες σύμφωνα με τις 
αρχικές εκτιμήσεις. 
 
Ο δεύτερος άξονας (Pillar Two),  ο οποίος συγκεντρώνει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω του 
ευρέος πεδίου εφαρμογής του, αφορά στην επιβολή παγκόσμιου εταιρικού φόρου ελάχιστου 
ύψους 15% στη δραστηριότητα πολυεθνικών επιχειρήσεων, θέτοντας φραγμό στην πρακτική 
των τελευταίων να κατευθύνουν τη φορολόγηση τους σε ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα 
(φορολογικούς παραδείσους και δικαιοδοσίες χαμηλής φορολογίας) προς αποφυγή καταβολής 
υψηλών φόρων. Προβλέπεται, στο πλαίσιο του άξονα αυτού, ότι οι κυβερνήσεις θα 
τροποποιήσουν καταλλήλως την εθνική φορολογική νομοθεσία τους, εντός ενός έτους. 
Αναμένεται ότι η εφαρμογή του σχετικού φόρου θα δημιουργήσει πρόσθετα ετήσια φορολογικά 
έσοδα περί τα $ 150 δισ. 
 
Το ουσιαστικό όφελος από την αναθεώρηση του παγκόσμιου φορολογικού συστήματος έγκειται 
στο γεγονός ότι αφενός περιορίζονται τα κίνητρα φορολόγησης εσόδων σε χώρες χαμηλότερης 
φορολογίας ενώ, αφετέρου, χώρες που διατηρούσαν υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές 
(ανεπτυγμένες στη μεγάλη πλειοψηφία τους), θα μπορούν να επωφεληθούν από τη 
δραστηριότητα  των επιχειρηματικών κολοσσών και, λόγω παγκόσμιων φορολογικών 
αναδιατάξεων, να διεκδικήσουν την επαναφορά γραμμών παραγωγής. 
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Ως προς τις περαιτέρω εξελίξεις αναφορικά με την εν θέματι συμφωνία, εν αμφιβόλω θεωρείται 
παραμένουν δύο ζητήματα: αφενός η υπερψήφιση της συμφωνίας στο α/ Κογκρέσο (απαιτείται 
πλειοψηφία δύο τρίτων) και αφετέρου, σε περίπτωση αρνητικής σχετικής έκβασης, η στάση 
ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά στο θέμα του ήδη επιβληθέντος φόρου DST / 
ψηφιακών υπηρεσιών (θα αρθεί, ως μονομερής εσωτερική φορολόγηση, μόνο εφόσον εγκριθεί 
στις ΗΠΑ η συμφωνία για τον παγκόσμιο εταιρικό φόρο). 
 


