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Φορολογία: ιστορική παγκόσμια συμφωνία για τη διασφάλιση δικαιότερης
φορολογίας των πολυεθνικών επιχειρήσεων

Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την ιστορική παγκόσμια συμφωνία που προσυπογράφηκε σήμερα
από τους υπουργούς οικονομικών της G20 και διοικητές κεντρικών τραπεζών, η οποία θα φέρει
δικαιοσύνη και σταθερότητα στο διεθνές πλαίσιο εταιρικής φορολογίας. Η πρωτοφανής αυτή συναίνεση
θα οδηγήσει σε πλήρη μεταρρύθμιση του διεθνούς συστήματος εταιρικής φορολογίας. Η εξέλιξη αυτή
θα συμπεριλάβει αναδιανομή των φορολογικών δικαιωμάτων, που σημαίνει ότι οι μεγαλύτερες
εταιρείες παγκοσμίως θα κληθούν να πληρώσουν φόρο στον τόπο άσκησης των δραστηριοτήτων τους.
Συγχρόνως, ένας παγκόσμιος κατώτατος αποτελεσματικός φορολογικός συντελεστής 15% τουλάχιστον
θα συμβάλει στην ανάσχεση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και θα σταματήσει τον
ανταγωνισμό για όλο και χαμηλότερη φορολογία. 

Ο κ. Paolo GENTILONI, Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομίας, που συμμετέχει σήμερα στις συζητήσεις στη
Βενετία, δήλωσε: «Η G20 ενέκρινε σήμερα την πρωτοφανή παγκόσμια συμφωνία για τη μεταρρύθμιση
της φορολογίας εταιρειών που επιτεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα και υποστηρίζεται τώρα από 132
δικαιοδοσίες. Έχει γίνει ένα τολμηρό βήμα, ένα βήμα που λίγοι πίστευαν εφικτό πριν από λίγους μόλις
μήνες. Είναι μια νίκη για τη φορολογική δικαιοσύνη, την κοινωνική δικαιοσύνη και το πολυμερές
σύστημα. Ωστόσο, το έργο μας δεν έχει τελειώσει. Έχουμε διορία έως τον Οκτώβριο για να
οριστικοποιήσουμε τη συμφωνία αυτή. Είμαι αισιόδοξος ότι θα μπορέσουμε μέχρι τότε να επιτύχουμε
επίσης συναίνεση μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με αυτό το
κρίσιμο ζήτημα.»

Το έργο υπό την αιγίδα του Πλαισίου χωρίς αποκλεισμούς του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) επικεντρώνεται σε δύο κύρια ζητήματα:

Την προσαρμογή των διεθνών κανόνων σχετικά με τον επιμερισμό της φορολόγησης των
εταιρικών κερδών μεταξύ χωρών ώστε να αντικατοπτρίζεται η μεταβαλλόμενη φύση των
επιχειρηματικών μοντέλων, μεταξύ αυτών η ικανότητα των επιχειρήσεων να δραστηριοποιούνται
χωρίς φυσική παρουσία. Βάσει των νέων κανόνων, ένα μερίδιο των πλεοναζόντων κερδών των
μεγαλύτερων, πλέον κερδοφόρων πολυεθνικών επιχειρήσεων θα αναδιανέμεται σε δικαιοδοσίες
αγοράς στις οποίες βρίσκονται καταναλωτές ή χρήστες.

Τη διασφάλιση ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις υπόκεινται σε ένα ελάχιστο αποτελεσματικό
επίπεδο φορολόγησης σε όλα τα κέρδη τους κάθε χρόνο. Το επίπεδο αυτό θα τεθεί τουλάχιστον
σε ποσοστό 15% και θα εφαρμόζεται σε όλους τους πολυεθνικούς ομίλους που πραγματοποιούν
συνδυασμένα έσοδα άνω των 750 εκατομμυρίων EUR.

Οι τεχνικές λεπτομέρειες της συμφωνίας θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατά τους
προσεχείς μήνες με σκοπό να οδηγήσουν και τα 139 μέλη του χωρίς αποκλεισμούς Πλαισίου σε μια
οριστική συμφωνία τον Οκτώβριο. Μόλις επιτευχθεί παγκόσμια συμφωνία βασισμένη στη συναίνεση
και στους δύο πυλώνες, η Επιτροπή θα κινηθεί γρήγορα στην πρόταση μέτρων για την εφαρμογή τους
στην ΕΕ, σύμφωνα με το θεματολόγιο της ΕΕ για τη φορολογία και τις ανάγκες της ενιαίας αγοράς.
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