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Θέμα: Διμερείς συμφωνίες ΗΠΑ με Ινδία, Τουρκία, Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και 
Ηνωμένο Βασίλειο για διευθέτηση του ζητήματος των φόρων ψηφιακών υπηρεσιών 
(DST). 
 

Σύμφωνα με ανακοινώσεις του Γραφείου Εμπορικής Αντιπροσώπου (USTR), με 

διαπραγμάτευση μέσω Υπουργείου Οικονομικών (Treasury) οι ΗΠΑ συνήψαν διμερείς 

συμφωνίες με τις χώρες Ινδία (24/11), Τουρκία (22/11) και Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, 

Ηνωμένο Βασίλειο (21/10), για διευθέτηση του ζητήματος επιβολής, από εν λόγω χώρες, των 

φόρων ψηφιακών υπηρεσιών (DST) κατά την μεταβατική περίοδο προ της πλήρους εφαρμογής 

των ρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του πρώτου άξονα Pillar One του ΟΟΣΑ. 

Ειδικότερα, βάσει των διμερών συμφωνιών οι φόροι ψηφιακών υπηρεσιών (DST) που 

οφείλονται από αμερικανικές επιχειρήσεις δεν θα αποδοθούν πριν τη θέση σε ισχύ των 

ρυθμίσεων του πρώτου άξονα Pillar One του ΟΟΣΑ, αλλά θα υπολογίζονται και θα αποδοθούν 

από θέσης σε ισχύ του Pillar One, και σύμφωνα με τις σχετικές αυτού ρυθμίσεις. 

Από πλευράς ΗΠΑ, σε ανταπόδοση, αίρονται οι πρόσθετοι δασμοί σε προϊόντα των εν λόγω 

χωρών που είχαν υιοθετηθεί ως αποτέλεσμα των σχετικών ερευνών “DST Section 301” του 

(ή/και ανασταλεί, προς χάριν διαπραγματεύσεων, βλ. έγγραφό μας ΑΠ 1348 - 2.6.2021). Το 

Γραφείο USTR θα διαμορφώσει σχετικούς εφαρμοστικούς κανονισμούς (σε Εφημερίδα Federal 

Register βλ. δημοσίευση 18/11 για Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και ΗΒ 

https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/86%20FR%2064590.pdf), 

καθώς και παρακολουθεί την εφαρμογή των συμφωνιών. 

Με την πιο πρόσφατη συμφωνία με την Ινδία (24/11), οι ΗΠΑ έχουν πλέον ολοκληρώσει 

διμερείς συμφωνίες διαχείρισης των φόρων DST κατά την μεταβατική περίοδο προ εφαρμογής 

του Pillar One και με τις επτά χώρες έναντι των οποίων είχαν πραγματοποιηθεί έρευνες “DST 

Section 301”. 

Όπως αναφέρεται και σε ξεχωριστές ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών, οι εν λόγω 

διμερείς συμφωνίες εντάσσονται στο πλαίσιο της ιστορικής συμφωνίας 137 χωρών ΟΟΣΑ-G20 

Inclusive Framework, σχετικά με σύνολο μεταρρυθμίσεων στους δύο σχετικούς Άξονες (Pillar 

One / Pillar Two) για αναμόρφωση του παγκόσμιου φορολογικού συστήματος που θα 

εφαρμοστεί το 2023, προς κάλυψη των σύγχρονων αναγκών της παγκόσμιας οικονομίας του 

21ου αιώνα. 

Οι διμερείς εν θέματι συμφωνίες χαρακτηρίζονται ως συμβιβασμός και πραγματιστική λύση 

διευθέτησης του ζητήματος φόρων DST, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι προσπάθειες των 

εμπλεκομένων θα επικεντρωθούν στην επιτυχή εφαρμογή της συμφωνίας ΟΟΣΑ/G20 Inclusive 

Framework, ζήτημα συλλογικότητας και διεθνούς συνεργασίας. 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση βλ.: 

https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/86%20FR%2064590.pdf


- USTR Welcomes Agreement with India on Digital Services Taxes 
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2021/november/ustr-

welcomes-agreement-india-digital-services-taxes 

 

- USTR Welcomes Agreement with Turkey on Digital Services Taxes 

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2021/november/ustr-

welcomes-agreement-turkey-digital-services-taxes 

- USTR Welcomes Agreement with Austria, France, Italy, Spain, and the United Kingdom on 
Digital Services Taxes 

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2021/october/ustr-

welcomes-agreement-austria-france-italy-spain-and-united-kingdom-digital-services-taxes 
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