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(Σχέδιο – Επίτευξη Συναίνεσης) 
 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ   

 

Η σχετική συμφωνία στο άτυπο club των χωρών (G7), κεφαλαιοποιώντας στην αρχική πρόταση του νέου Προέδρου των 

ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, δημιούργησε προϋποθέσεις για μία διεθνή, ριζοσπαστική μεταρρύθμιση του παγκόσμιου φορολογικού 

συστήματος, απέναντι στο μέχρι τώρα κατεστημένο, όπου: 

 

• Οι μισθωτοί πρέπει να πληρώνουν φόρους εκεί που εργάζονται και ζουν 

• Οι επιχειρήσεις, όμως, μπορούν να επιλέξουν τη χώρα φορολόγησης 

 

Σε μία ιστορική συμφωνία για την οικονομική διπλωματία, οι χώρες του ΟΟΣΑ (80% περίπου του παγκόσμιου ΑΕΠ), με την 

επιφύλαξη πάντως 9 χωρών – μεταξύ αυτών ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΕΣΤΟΝΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, φαίνεται να άνοιξε ο δρόμος, 

αποτελεσματικής άμυνας στις επιλογές των επιχειρηματικών τεχνολογικών κολοσσών, να μεταφέρουν τα κέρδη τους για 

φορολόγηση, από τις χώρες όπου δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, σε δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολόγηση, τους 

γνωστούς «φορολογικούς παράδεισους». 

 

Η υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου μέχρι το 2023, με σαφείς κανόνες για την κατανομή των δικαιωμάτων φορολόγησης 

ανά χώρα, κατά κύριο λόγο μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων, από τον χώρο της παγκοσμιοποιημένης ψηφιακής 

οικονομίας, αναμένεται να βάλει και τις βάσεις αντιμετώπισης του επιθετικού φορολογικού ανταγωνισμού, με τη θέσπιση 

προτεινόμενου ενιαίου κατώτατου παγκόσμιου φορολογικού συντελεστή επιχειρήσεων, της τάξης του 15% (αρχική 

πρόταση 20%). 

 

Το ζήτημα δεν είναι και τόσο απλό, ούτως ή άλλως βρισκόμαστε μπροστά στην ανάδειξη ενός δύσκολου πάζλ, με 

εμπλεκόμενους παγκόσμιους και εν πολλοίς ανταγωνιζόμενους stakeholders (ΗΠΑ, ΕΕ, ΚΙΝΑ, G20), γεγονός που απαιτεί 

κοπιώδη βήματα «συνεννόησης», πριν οδηγηθούμε, σε επιθυμητή αποτελεσματική εφαρμογή. 

 

Το ενδιαφέρον εστιάζει στην επίτευξη ευρύτερης διεθνούς συναίνεσης, στο πλαίσιο των συνόδων των G20 στη Βενετία τον 

Ιούλιο και των χωρών του ΟΟΣΑ τον Οκτώβριο, με την προοπτική τελικής ψήφισης από τα κοινοβούλια την άνοιξη του 

2022. 

  

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

 

(1) ΣΗΜΑΣΙΑ και ΕΥΡΗΤΗΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 

Η διαγνωστική και σε βάθος ανάλυση του μεγαλεπήβολου αυτού ΣΧΕΔΙΟΥ, από τα έμπειρα Στελέχη των Μεγάλων 

Συμβουλευτικών Ομίλων (Big 4 ), με Συντονιστή της συζήτησης τον έγκριτο και πολύπειρο Οικονομικό Συντάκτη κ. Νίκο 

Φιλιππίδη, ανέδειξε τη βαρύνουσα σημασία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, με βάση πάντα τα μέχρι τώρα διαθέσιμα 

δεδομένα.  

 

Αναγνωρίστηκε ότι η σχεδιαζόμενη διεθνής, ριζοσπαστική μεταρρύθμιση του παγκόσμιου φορολογικού συστήματος, θα 

μπορούσε να συμβάλλει αποτελεσματικά, στην εξυγίανση της παγκόσμιας κατανομής κυριαρχικών φορολογικών 

δικαιωμάτων των Χωρών. Πλην όμως με πολύ δρόμο μπροστά, με δεδομένο ότι η επίτευξή του ΣΧΕΔΙΟΥ απαιτεί την 

απαραίτητη, αλλά όχι εύκολη, διεθνή ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ. 

 

Η μεταρρύθμιση κρίθηκε ωστόσο, ιδιαίτερα σημαντική και ευπρόσδεκτη κατ’ αρχήν, ως διαφαινόμενη ισχυρή δίκαιη 

πλατφόρμα διεθνούς συμφωνίας, με πυλώνες που θα μπορούσαν να ισορροπήσουν τον ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων 

και χωρών, αλλά και να ενισχύσουν την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, διαμορφώνοντας 

συνθήκες σταθερότητας και βεβαιότητας, σε όφελος όλων των ενδιαφερομένων.  

 



Πέραν αυτού, αναγνωρίστηκε, η δυσκολία να προσδιοριστούν σε τόσο πρόωρο στάδιο, τα θετικά αποτελέσματα από 

παρόμοια εξαιρετικά σύνθετη μεταρρύθμιση, αλλά και η ενδεχόμενη ανισοκατανομή μεταξύ των εμπλεκομένων χωρών, 

ειδικότερα υπέρ  αυτών που αποτελούν την έδρα των περισσοτέρων πολυεθνικών επιχειρήσεων. 

 

Την ανησυχία για το ίδιο θέμα, ενισχύει και η συναφής αναφορά, του νομπελίστα οικονομολόγου Joseph Stiglitz 

(σημαίνον μέλος του Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation (ICRICT), ότι 

και στη περίπτωση της συγκεκριμένης σημαντικής και σύνθετης μεταρρύθμισης, μπορεί «Ο δαίμονας να κρύβεται 

στις λεπτομέρειες». 

 

(2) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  

 

Στο πλαίσιο της συζήτησης μεταξύ των αξιόλογων ομιλητών, που συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος Φιλιππίδης, έγιναν οι 

ακόλουθες επισημάνσεις:    

 

1. Η υλοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο τόσο σύνθετης μεταρρύθμισης, θα μπορούσε σε επίπεδο αρχών φορολογίας, 

να περιορίσει το κυριαρχικό δικαίωμα κάθε χώρας να επιβάλει φόρο. 

2. Με δεδομένο ότι βασικές λεπτομέρειες δεν έχουν συμφωνηθεί ακόμη, οι εμπλεκόμενες κυβερνήσεις θα πρέπει να 

καταλήξουν σε βάθος συμφωνία για να διασφαλίσουν τη συνεπή και ομοιόμορφη εφαρμογή του πλαισίου. 

3. H υποχρέωση απόδοσης έστω και χαμηλού φόρου, σε χώρα χωρίς τη παρουσία της Επιχείρησης, θα πρέπει να 

συμβιβαστεί με το γεγονός ότι η φυσική παρουσία, δεν έχει νόημα στη ψηφιακή εποχή. 

4. Ενόψει των επόμενων βημάτων υλοποίησης του σχεδίου και των ανοικτών ζητημάτων που έχουν μείνει, υπάρχει 

κίνδυνος  να οδηγηθούμε σε νέες μεθόδους φοροαποφυγής. 

5. Η τελική εφαρμογή, θα μπορούσε να επηρεάσει με διαφορετικό τρόπο τις αναπτυσσόμενες από τις ανεπτυγμένες 

επιχειρήσεις, με αρκετή δυσκολία να προσδιοριστεί, «ιδανικό» όριο ένταξης στο σχήμα  (π.χ. 20 Δις $). 

6. Αποτελεί σημαντικό θέμα, η θεσμοθέτηση τρόπων επίλυσης των διαφορών, σε πρότυπα και μορφές διοικητικής ή 

δικαστικής διαιτησίας, ανάλογα με τις επενδυτικές συμφωνίες, σε σχέση με περιεκτικό ορισμό φορολογικών 

κερδών. 

7. Απαραίτητη η επανεξέταση αποδοτικότητας του σχεδίου, μετά  από πάροδο εύλογης χρονικής περιόδου (5-7 έτη). 

8. Ενδεχόμενη δυνατότητα αύξησης, του ελάχιστου συντελεστή φορολογίας, ή αναζήτησης νέων τρόπων κατανομής 

φορολογικών δικαιωμάτων, εάν δεν αποδώσει το σύστημα σε προσδοκώμενα έσοδα. 

9. Σε τι βαθμό η συμφωνία για ένα ελάχιστο παγκόσμιο φορολογικό συντελεστή, θα μπορούσε να σταθεί αντικίνητρο 

στις αποφάσεις πολυεθνικών κολοσσών για άμεσες επενδύσεις σε διασυνοριακό επίπεδο. 

 

(3) ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

• Το οικονομικό επιτελείο της χώρας μας, με δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού, φέρεται να χαιρετίζει την πρόταση 

της νέας αρχιτεκτονικής του παγκόσμιου φορολογικού συστήματος, αναγνωρίζοντας όφελος από τη διασφάλιση 

των δικαιωμάτων φορολόγησης της χώρας μας, αλλά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της Ελληνικής 

Οικονομίας. 

• Η υλοποίηση της πρότασης αυτής ενδεχομένως να επηρεάσει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων.  

• Θα συντείνει στη σταθερότητα του φορολογικού συστήματος και ίσως αποτελέσει την ευκαιρία για άλλες δράσεις 

στην κατεύθυνση της τόνωσης της απασχόλησης. 

• Ενδεχομένως να ανακύψουν ερωτήματα, αναφορικά με τη δυνατότητα παροχής, μόνιμων ή συγκυριακών 

φορολογικών κινήτρων (υπεραποσβέσεις, μεταφορές ζημιών, μέτρων covid κλπ.) 

 

(4) Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

• Με επικαιροποιημένες νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής (14 Ιουλίου), η Ε.Ε. φέρεται προτιθέμενη να 

ενσωματώσει στο δίκαιο της μέχρι το 2023, τη συζητούμενη νέα παγκόσμια φορολογική αρχιτεκτονική, με 

προϋποθέσεις αναθεώρησης της στρατηγικής στο τομέα των ψηφιακών φόρων, σε βάρος των τεχνολογικών 

πολυεθνικών. 

• Συντάσσεται κατ’ αρχήν, με την άποψη ότι παρόμοια παγκόσμια συμφωνία θα συμβάλλει στη διασφάλιση εσόδων, 

καταπολέμηση φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, αλλά και μείωση του υψηλού κόστους συμμόρφωσης για 

επιχειρήσεις που συναλλάσσονται διασυνοριακά. 

 

(5) Ο ΚΥΚΛΟΣ TAX FORUM 2021 

 

• Η συγκεκριμένη «προκαταρκτική» διαγνωστική συζήτηση, στο πρότυπο των εκδηλώσεων της Φορολογικής 

Επιτροπής του AMCHAM, θα αποτελέσει κρίσιμη μάζα για ανάλογη θεματική ενότητα, στην τελική φάση 

ολοκλήρωσης του κύκλου TAX FORUM 2021, προς το τέλος του 2021 και με την ελπίδα πραγματοποίησης ενός 

συνεδρίου με «φυσική» παρουσία!. 

• Ειδικότερα, σε χρονική συγκυρία όπου λόγω των αναμενόμενων εξελίξεων, θα έχουν απαντηθεί αρκετά από τα 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ και ενδεχόμενες ΕΠΙΦΥΛΛΑΞΕΙΣ, αναφορικά με τα βήματα υλοποίησης της νέας αρχιτεκτονικής για 

εξυγίανση του φορολογικού συστήματος, σε παγκόσμια βάση.  

 


