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Στάση της Διοίκησης Biden ως προς τον παγκόσμιο φόρο ψηφιακών υπηρεσιών 

(DST) σε πλαίσιο ΟΟΣΑ. 

 

Σε συνέχεια σχετικών προεκλογικών εξαγγελιών Διοίκησης Biden, η Υπουργός Οικονομικών 

Yellen έχει θέσει μεταξύ προτεραιοτήτων της το ζήτημα θέσπισης ενός παγκόσμιου ελάχιστου 

φόρου πολυεθνικών εταιρειών, σε πλαίσιο ΟΟΣΑ, ενώ με πρόσφατη δήλωσή της (σε πλαίσιο 

G20, 2/2021) ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ παραιτούνται της θέσης (από 12/2019) της 

προηγούμενης Διοίκησης Trump περί δυνατότητας εξαίρεσης των αμερικανικών εταιρειών 

("safe harbor" clause) από τον παγκόσμιο φόρο ψηφιακών υπηρεσιών (DST). 

 

Σύμφωνα με τη γενικότερη φορολογική πολιτική της Διοίκησης Biden θεωρείται σαφής η 

πρόθεση αύξησης εσόδων μέσω εταιρικής φορολόγησης (αν και δεν έχει προταθεί ακόμα 

αναθεώρηση της πολιτικής μείωσης του συντελεστή φόρου εταιρειών, από 35% σε 21%, της 

προηγούμενης Διοίκησης Trump το 2017), αλλά και θεσμοθέτησης μέτρων περιορισμού της 

φοροδιαφυγής, για ευχερέστερη χρηματοδότηση του πρόσφατου πακέτου ενίσχυσης της 

οικονομίας $ 1,9 τρισ. (αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας), καθώς και άλλων 

πολιτικών όπως αναθεώρησης του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, επενδύσεων σε 

έργα υποδομής και ανάπτυξης του εθνικού παραγωγικού δυναμικού. Αντίθετα, ωστόσο, 

μερίδα αναλυτών, εκπροσώπων επιχειρηματικών συνδέσμων και Ρεπουμπλικάνων 

νομοθετών θεωρούν ότι η αύξηση του φορολογικού συντελεστή θα έχει αρνητικές συνέπειες 

στην ανταγωνιστικότητα των α/εταιρειών, δεδομένου ότι ο μέσος φορολογικός συντελεστής 

παγκοσμίως είναι περίπου 24% (στοιχεία α/ οργανισμού Tax Foundation). 

 

Ως προς τον φόρο DST, σε πλαίσιο ΟΟΣΑ, το ζήτημα αφορά τη διάσταση εναλλακτικών 

προσεγγίσεων μεταξύ της ισχύουσας πρακτικής της φορολόγησης βάσει εταιρικής έδρας, 

εξυπηρετώντας εν πολλοίς την ευνοϊκή φορολόγηση αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών, 

και της άποψης περί συμπληρωματικής φορολόγησης βάσει περιοχής συναλλαγών, όπως 

επιδιώκεται από σειρά χωρών, και ευρωπαϊκών, για φορολόγηση του αυξανόμενου 

παγκοσμίως ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. κολοσσοί της Silicon Valley με σημαντική 

δραστηριότητα σε Γαλλία και Ιταλία). Συζητείται, εν προκειμένω, η παραχώρηση δικαιωμάτων 

φορολόγησης μέρους των εταιρικών κερδών στις χώρες διαμονής των καταναλωτών. Εδώ 

επικριτές της δεύτερης αυτής προσέγγισης (μεταξύ οποίων και το μεγαλύτερο στις ΗΠΑ 

επιμελητήριο US Chamber of Commerce, οποίο ωστόσο υποστηρίζει σταθερά την "πολυμερή 

προσέγγιση"), εκφράζουν ανησυχίες περί δημιουργίας περίπλοκου συστήματος διεθνούς 

φορολογίας, με κίνδυνο διπλής επιβάρυνσης των πολυεθνικών εταιρειών, συρρίκνωσης της 

εθνικής φορολογικής βάσης και δυνητικού οφέλους για τις ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνολογίας 

εις βάρος των αμερικανικών. Η διαμορφωθείσα στάση των ΗΠΑ, με εγκατάλειψη της 

προηγούμενης θέσης "safe harbor", δείχνει ότι υπό τη Διοίκηση Biden υπάρχει νέα βούληση 

επίτευξης συμφωνίας στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις ΟΟΣΑ. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν 

συμφωνία της Διοίκησης Biden σε πλαίσιο ΟΟΣΑ θα πρέπει να επικυρωθεί από το 



Κογκρέσο, το οποίο εκτιμάται θα δεχθεί, παράλληλα, σημαντική πίεση από ισχυρές εγχώριες 

τεχνολογικές εταιρείες, ενώ, εξάλλου η διαδικασία ενσωμάτωσης μιας τέτοιας συμφωνίας στο 

εσωτερικό δίκαιο όλων των κρατών μελών του ΟΟΣΑ θα διαρκέσει σειρά ετών έως 

ολοκλήρωσης. 

 

Σε γενικότερο πλαίσιο παραμέτρων παγκόσμιας εταιρικής φορολογίας, αξιοσημείωτο είναι ότι 

κατά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες τα βιομηχανικά κράτη έχουν μειώσει σημαντικά το 

φορολογικό συντελεστή εταιρειών (ενδεικτικά, σε παγκόσμιο επίπεδο από περίπου 40% το 

1980 σε 23% το 2020, σύμφωνα με στοιχεία του Tax Foundation), ενώ σημαντικό μέρος 

εταιρικών κερδών (εκτιμάται το 40% για το 2017) τοποθετήθηκε σε “φορολογικούς 

παραδείσους”. Συναφώς, σύμφωνα με στοιχεία του ΔΝΤ, οι αναπτυσσόμενες χώρες 

εξαρτώνται περισσότερο από τη φορολόγηση εταιρειών για στήριξη προϋπολογισμού, αν και 

όλες οι χώρες πλήττονται από την εταιρική φοροδιαφυγή, ενώ, παράλληλα, η τάση μείωσης 

της εταιρικής φορολογίας παγκοσμίως εντάθηκε ιδιαιτέρως κατά την περίοδο 2000-2018, 

καθόσον, σύμφωνα με στοιχεία ΟΟΣΑ, 76 χώρες μείωσαν τους φορολογικούς συντελεστές, 

12 χώρες τους διατήρησαν και μόνο 6 τους αύξησαν. 

 

Ειδικότερα για τις ΗΠΑ, σύμφωνα με έρευνα της Goldman Sachs, παρά τον υψηλό 

φορολογικό συντελεστή 35% που ίσχυε για αρκετές δεκαετίες έως το 2017, λόγω 

εκτεταμένων εκπτώσεων φόρου, επιδοτήσεων και φορολόγησης κερδών σε άλλες χώρες με 

πολύ χαμηλότερους συντελεστές, οι α/εταιρείες ήδη συνεισέφεραν πολύ λιγότερο στον 

ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, ενώ υπήρξε επιδείνωση της αντίστοιχης συνεισφοράς λόγω 

μείωσης του συντελεστή σε 21%, γεγονός το οποίο συνέβαλε ουσιωδώς στη διόγκωση του 

ομοσπονδιακού χρέους λόγω αναγκαστικής χρηματοδότησης των εγχώριων πολιτικών μέσω 

δανεισμού. 

 

Σε πλαίσιο ευρύτερης συζήτησης ΟΟΣΑ περί παγκόσμιου ελάχιστου φόρου πολυεθνικών 

επιχειρήσεων πιθανολογείται φορολογικός συντελεστής περί το 12% επί των κερδών, 

προκειμένου να αποτρέπονται οι πολυεθνικές εταιρείες από τη μεταφορά έδρας για 

φορολογικούς λόγους (γεγονός σε οποίο οφείλεται η παγκόσμια τάση μείωσης των 

συντελεστών, με αποτέλεσμα την απώλεια κρατικών φορολογικών εσόδων προς τελικό 

όφελος των πολυεθνικών επιχειρήσεων). Σε αυτό το πλαίσιο χώρες με χαμηλότερο 

συντελεστή θα ωθούνται να υιοθετήσουν το παγκόσμιο ελάχιστο, καθώς στην περίπτωση 

που βρίσκονται χαμηλότερα αυτού θα δίνεται στις υπόλοιπες χώρες η δυνατότητα να 

επιβάλλουν πρόσθετο φόρο στα υπερπόντια κέρδη των εταιρειών τους. 

 


