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Ανακοινώσεις Γραφείου USTR περί α) αναβολής πρόσθετων α/δασμών σε εισαγόμενα 
προϊόντα Γαλλίας, λόγω υιοθέτησης του γαλλικού φόρου ψηφιακών υπηρεσιών (DST) 
και β) ευρημάτων ερευνών ως προς την υιοθέτηση φόρου DST από Ινδία, Ιταλία, 
Τουρκία. 
 
Αναρτήθηκε 6.1.2021 ανακοίνωση του Γραφείου Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR) 
“USTR Releases Findings in DST Investigations”, περί ευρημάτων των ερευνών Section 301 
για τους φόρους ψηφιακών υπηρεσιών (DST) που υιοθετήθηκαν από την Ινδία, Ιταλία και 
Τουρκία, με καταληκτικό συμπέρασμα ότι εν λόγω φόροι εφαρμόζονται εις βάρος των 
αμερικανικών εταιρειών (κατά τη Διοίκηση Trump επιβαρύνονται αδίκως κορυφαίοι παροχείς 
ψηφιακών υπηρεσιών π.χ. Google, Amazon, Facebook, Apple), ενώ είναι ασυμβίβαστοι με τις 
επικρατούσες αρχές διεθνούς φορολογίας και περιορίζουν τις εμπορικές συναλλαγές των 
ΗΠΑ. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι εν λόγω έρευνες έναντι της Ινδίας, Ιταλίας και Τουρκίας 

δρομολογήθηκαν από 6/2020, παράλληλα με ανάλογες έρευνες και για τις χώρες/περιοχές 

Αυστρία, Βραζιλία, Τσεχία, Ινδονησία, Ισπανία, Ην. Βασίλειο και Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ 

ευρήματα των λοιπών αυτών ερευνών αναμένονται εν ευθέτω χρόνω. 

Επισημαίνεται ότι το Γραφείο USTR δεν προβαίνει σε περαιτέρω ενέργειες βάσει των 

ευρημάτων, ενδεχομένως επιβολής αντιμέτρων (βάσει νομοθεσίας Section 301 του Νόμου 

1974 Trade Act, π.χ. περιορισμούς εισαγωγών, αναστολή παραχωρήσεων εμπορικών 

συμφωνιών κ.ά.) αλλά προτίθεται αξιολογήσει περαιτέρω τις σχετικές εναλλακτικές. 

Υπενθυμίζεται ότι σε προγενέστερη ανακοίνωση (7/2020) του Γραφείου USTR “Notice of 

Action in the Section 301 Investigation of France’s Digital Services Tax” (Docket No. 

USTR-2019-0009) είχε προβλεφθεί η επιβολή πρόσθετων δασμών έως 25% σε σειρά 

γαλλικών προϊόντων, συνολικής αξίας $ 1,3 δισ., ως αντίποινα στον γαλλικό DST, 

ετεροχρονισμένα από 6.1.2021 εάν η Γαλλία επέβαλε τον φόρο εντός του 2021. Παρά το ότι 

πράγματι η Γαλλία έθεσε τον εν λόγω φόρο σε ισχύ 12/2020 (σημειώνοντας ότι κατά το 

Γραφείο USTR η εκτιμώμενη επιβάρυνση στις αμερικανικές εταιρείες ανέρχεται σε 

τουλάχιστον $ 450 εκατ. για δραστηριότητες 2020 και περί τα $ 500 εκατ. για το 2021), 

ωστόσο, σε ανακοίνωση 7.1.2021 του Γραφείου USTR “Suspension of Tariff Action in France 

Digital Services Tax Investigation” αναφέρεται ότι αναβάλλεται  η επιβολή πρόσθετων 

δασμών στα εισαγόμενα γαλλικά προϊόντα, λόγω μη ολοκλήρωσης των ερευνών έναντι των 

υπολοίπων χωρών/περιοχών, προκειμένου να υπάρξει ενιαία αντίδραση των ΗΠΑ για το 

σύνολο των εν λόγω ζητημάτων DST. 

Για αναλυτικότερη ενημέρωση, βλ. εν θέματι ανακοινώσεις: α) USTR Releases Findings in DST 

Investigations,https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2021/januar

y/ustr-releases-findings-dst-investigations, β) Suspension of Tariff Action in France Digital 

Services Tax Investigation, 

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2021/january/suspension-t

ariff-action-france-digital-services-tax-investigation. 
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