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Φορολογικό Σχέδιο “The Made in America Tax Plan" Διοίκησης Biden. 
 
Δημοσιεύθηκε, 7.4.2021, από το Υπουργείο Οικονομικών ΗΠΑ (Department of the Treasury) 
η εν θέματι Έκθεση “The Made in America Tax Plan", ως ανάλυση της πρότασης 
φορολογικών μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνεται στο πρόσφατα ανακοινωθέν (31/3) νέο 
πακέτο ενίσχυσης της οικονομίας AJP / American Jobs Plan, τάξης $ 2,25 τρισ., με οποίο 
προβλέπεται αύξηση των επενδύσεων στις υποδομές, μετάβαση στην πράσινη οικονομία και 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, στήριξη του συστήματος υγείας και ανάπτυξη του 
εγχώριου δυναμικού στους τομείς έρευνας/τεχνολογίας, μεταποίησης και εκπαίδευσης. 
 
Στην εν λόγω έκθεση περιγράφεται το φορολογικό σχέδιο του Προέδρου Biden βάσει του 
οποίου υπολογίζεται θα χρηματοδοτηθούν, εν μέρει, σε διάστημα 15ετίας, οι παρεμβάσεις του 
νέου πακέτου ενίσχυσης της οικονομίας AJP, δεδομένου ότι οι φορολογικές αλλαγές 
προτείνονται ως μόνιμες, έναντι της συνολικής δαπάνης για την υλοποίηση, σε διάστημα 
8ετίας, των αντίστοιχων επενδύσεων. Στόχος του φορολογικού σχεδίου είναι η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της εγχώριας οικονομίας μέσω της α) εξάλειψης κινήτρων για υπεράκτιες 
επενδύσεις, β) ουσιαστικού περιορισμού της μετατόπισης κερδών (profit shifting) στο 
εξωτερικό, γ) αντιμετώπισης του διεθνούς ανταγωνισμού στο ζήτημα της εταιρικής 
φορολογίας, καθώς και, παράλληλα, δ) διαμόρφωσης κατάλληλων φορολογικών κινήτρων 
παραγωγής καθαρής ενέργειας. 
 
Τονίζεται ότι λόγω των περικοπών φόρων των τελευταίων ετών οι ΗΠΑ έχουν πλέον 
φορολογικά έσοδα τάξης 16% του ΑΕΠ, εμφανίζοντας μείωση περίπου τεσσάρων 
ποσοστιαίων μονάδων την τελευταία 20ετία. Ιδίως όσον αφορά τα έσοδα από τη φορολόγηση 
εταιρειών σημειώνεται ότι αυτά αντιστοιχούν πλέον (μετά την εφαρμογή της νομοθεσίας 
TCJA, βλ. παρακάτω σημείο 1) σε 1% του ΑΕΠ, έναντι μέσου όρου 3,1% στις χώρες ΟΟΣΑ, 
ενώ, ωστόσο, οι εταιρείες ΗΠΑ είναι οι πλέον κερδοφόρες παγκοσμίως. 
 
Επισημαίνεται ιδιαιτέρως η σοβαρότητα του ζητήματος της πρακτικής της μετατόπισης 
κερδών σε ξένες δικαιοδοσίες, την οποία πρακτική εξακολουθούν να εφαρμόζουν οι 
αμερικανικές πολυεθνικές εταιρείες σε υπέρμετρο βαθμό, καθόσον π.χ. ισχύει ότι α/εταιρείες 
που επενδύουν στο εξωτερικό δεν καταβάλλουν φόρο στις ΗΠΑ για το αρχικό 10% της 
απόδοσης της επένδυσης (φόρος GILTI), ενώ παράλληλα μπορούν να εγγράφουν τα κέρδη 
τους σε ξένες δικαιοδοσίες που έχουν χαμηλότερη φορολογία. 
 
Ειδικότερα, η διάρθρωση του προτεινόμενου φορολογικού σχεδίου διέπεται από τις 
ακόλουθες έξι αρχές: 
 
1. Είσπραξη εσόδων για χρηματοδότηση κρίσιμων επενδύσεων. 

Δεδομένου ότι στις ΗΠΑ τα έσοδα από τη φορολογία εταιρειών έχουν μειωθεί από 2% του 
ΑΕΠ πριν από την εφαρμογή του Νόμου TCJA / Tax Cuts and Jobs Act, της Διοίκησης 
Trump το 2017, σε 1% μετά την ισχύ του TCJA. 

2. Δικαιότερο σύστημα κατανομής βαρών στη φορολογική βάση. 



Λαμβανομένου υπόψη ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχει διαμορφωθεί τάση μείωσης της 
φορολογίας εισοδήματος του κεφαλαίου εις βάρος της φορολογίας της εργασίας. 

3. Περιορισμός της μετατόπισης κερδών και εξάλειψη κινήτρων για υπεράκτιες επενδύσεις. 
Εφαρμογή κατώτατου φόρου σε διμερές επίπεδο έναντι εκάστης ξένης χώρας για 
αποτελεσματικότερη μείωση της πρακτικής της μετατόπισης κερδών που εφαρμόζουν 
αμερικανικές πολυεθνικές εταιρείες (εγγραφής κερδών εκτός της α/ φορολογικής βάσης), 
ενώ παράλληλα θα καταργηθούν τα κίνητρα που παραχωρήθηκαν με τη νομοθεσία TCJA 
της Διοίκησης Trump (2017) για φορολόγηση περιουσιακών στοιχείων σε υπεράκτιες 
δικαιοδοσίες. 

4. Εξάλειψη του διεθνούς ανταγωνισμού για προσέλκυση πολυεθνικών εταιρειών. 
Για αντιμετώπιση του ζητήματος απώλειας εσόδων λόγω του διαρκούς ανταγωνισμού ως 
προς την προσέλκυση των πολυεθνικών εταιρειών σε δικαιοδοσίες χαμηλότερης 
φορολογίας, το νέο φορολογικό σχέδιο του Προέδρου Biden προτείνει την εφαρμογή 
κανόνων για θέσπιση κατώτατου διεθνούς φόρου πολυεθνικών (φορολόγηση της 
διαφοράς μεταξύ φόρου ΗΠΑ και ξένης δικαιοδοσίας). 

5. Εφαρμογή βασικής φορολογικής κλίμακας για όλες τις α/ εταιρείες. 
Προτείνεται η εφαρμογή ενιαίας φορολογικής κλίμακας για όλες τις α/ εταιρείες 
προκειμένου να αντιμετωπισθεί το ζήτημα της διαφοράς μεταξύ των εταιρικών κερδών 
που αναφέρονται στους μετόχους και του φορολογητέου εισοδήματος που δηλώνεται στην 
εθνική φορολογική Αρχή IRS / Internal Revenue Service. 

6. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας ΗΠΑ. 
Για υποστήριξη των παρεμβάσεων μετάβασης στην πράσινη οικονομία και καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες περιλαμβάνονται στο προταθέν νέο πακέτο ενίσχυσης 
της οικονομίας AJP, προτείνεται η κατάργηση των φοροαπαλλαγών για εξόρυξη 
υδρογονανθράκων και, αντίθετα, η διαμόρφωση φορολογικών κινήτρων για ανάπτυξη 
πράσινων τεχνολογιών, στήριξη της βιομηχανίας ηλεκτρικών οχημάτων και ανάπτυξης 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακών/αιολικών). 

 
Σε εφαρμογή των παραπάνω αρχών, και για την αναγκαία αύξηση των φορολογικών εσόδων 
ΗΠΑ, οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν: 
 

 αύξηση του συντελεστή φόρου εταιρειών ΗΠΑ από 21% σε 28% 
 ενίσχυση των α/ ρυθμίσεων εφαρμογής παγκόσμιου κατώτατου φόρου για α/ 

πολυεθνικές εταιρείες (για εξάλειψη κινήτρων επενδύσεων σε ξένες δικαιοδοσίες και 
αντιμετώπιση της πρακτικής της μετατόπισης κερδών : αύξηση του φόρου GILTI σε 
21% με εφαρμογή ανά χώρα και κατάργηση του αναποτελεσματικού φόρου ΒΕΑΤ, για 
σωρευτική απόδοση στη φορολογική βάση ΗΠΑ περίπου 2 τρισ. κέρδη α/ 
πολυεθνικών εντός της επόμενης 10ετίας)  

 μείωση κινήτρων διατήρησης εξαιρετικά χαμηλών συντελεστών φορολογίας εταιρειών 
σε ξένες δικαιοδοσίες, ενθαρρύνοντας την παγκόσμια υιοθέτηση κατώτατου φόρου 
(συνεργασία σε πλαίσιο OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, πρόταση 
διεθνούς ρύθμισης SHIELD) 

 υιοθέτηση ελάχιστου φόρου 15% στο εισόδημα μεγάλων εταιρειών οι οποίες 
αναφέρουν υψηλά κέρδη αλλά εμφανίζουν μικρό φορολογητέο εισόδημα 

 αντικατάσταση κινήτρων στήριξης υπερβολικών κερδών από άυλα περιουσιακά 
στοιχεία με ενισχυμένα κίνητρα για έρευνα και ανάπτυξη (κατάργηση του φόρου FDII 
13%) 

 κατάργηση των φοροαπαλλαγών για εταιρείες ορυκτών καυσίμων και αντικατάσταση 
με κίνητρα παραγωγής καθαρής ενέργειας 

 ενίσχυση των φορολογικών συστημάτων καταπολέμησης της φοροαποφυγής και 
φοροδιαφυγή 

 
 
Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. “The Made in America Tax Plan" 
https://home.treasury.gov/system/files/136/MadeInAmericaTaxPlan_Report.pdf 
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