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ΘΕΜΑ: «Ερωτηματολόγιο για ελληνικές επιχειρήσεις επί των δυνητικών επιπτώσεων από τη 
φορολογική μεταρρύθμιση στις ΗΠΑ» 
Σχετ.: Έγγραφο της Ευρ. Επιτροπής WK 1587/2018 INIT/08-02-2018

Σε συνέχεια της φορολογικής μεταρρύθμισης που εισήγαγε η νέα αμερικάνικη διοίκηση στα τέλη 
του 2017 στις ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να εκτιμήσει τις επιπτώσεις που δύναται να 
έχει αυτή στην οικονομία και τις επιχειρήσεις της ΕΕ. 

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή εστιάζει την ερευνά της σε δυο προβλέψεις που εισήγαγε η εν λόγω 
μεταρρύθμιση: (1) το φόρο διάβρωσης βάσης και αντι-κατάχρησης (Base Erosion and Anti-abuse 
Tax – BEAT) και (2) το σχέδιο φορολογίας χαμηλού εισοδήματος για άυλα εισοδήματα (Global 
Intangible Low-Income Scheme – GILTI). Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρ. Επιτροπή κυκλοφορεί στις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση, έτσι ώστε να εξάγει σε όσο το 
δυνατόν πληρέστερο βαθμό τις δυνητικές εμπορικές και κανονιστικές επιπτώσεις της φορολογικής 
μεταρρύθμισης στις ευρωπαϊκές εταιρείες. 

Το πρώτο μέτρο προβλέπει φόρο που εφαρμόζεται σε πληρωμές που γίνονται από πολυεθνικές 
εταιρείες με έδρα στην Αμερική ή σε συνδεδεμένη ξένη εταιρεία στο εξωτερικό. Ο φόρος δεν θα 
ισχύει για συγκρίσιμες πληρωμές συνδεδεμένων μερών μεταξύ δύο θυγατρικών μιας πολυεθνικής 
εταιρείας στις ΗΠΑ. Η ΕΕ θεωρεί ότι ο εν λόγω φόρος δύναται να προκαλέσει διακριτική 
μεταχείριση και παραβιάσεις των κανόνων του ΠΟΕ ως προς το σκέλος της αρχής της εθνικής 
μεταχείρισης (national treatment). 

Το δεύτερο μέτρο προβλέπει πως οι αμερικάνικες εταιρείες θα πρέπει να δηλώνουν ως θεωρούμενο 
μέρισμα το έσοδο που προέρχεται από άυλα εισοδήματα συνδεδεμένων εταιρειών τους στο 
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εξωτερικό. Ωστόσο, το μέτρο προβλέπει, παράλληλα, έκπτωση για το Άυλο Εισόδημα που 
πραγματοποιείται στο Εξωτερικό (Foreign Derived Intangible Income - FDII), η οποία συνδέεται 
και με τον όγκο εξαγωγών της εταιρείας. Η παραπάνω έκπτωση ενδέχεται να συνιστά προτιμησιακή 
φορολογική μεταχείριση σε ένα ευρύ φάσμα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με άλλα διεθνώς 
αναγνωρισμένα καθεστώτα, ενώ φαίνεται ότι θα παρέχεται και σε πνευματική ιδιοκτησία που 
παρήχθη αρχικά εκτός ΗΠΑ. Υπό αυτή την έννοια το μέτρο φαίνεται πως διαθέτει χαρακτηριστικά 
οιονεί εξαγωγικής επιδότησης.

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις όπως απαντήσουν στις ερωτήσεις 
του συνημμένου εγγράφου (βλ. WK 1587/2018 INIT/08-02-2018) και αποστείλουν τις απαντήσεις 
τους στο ασφαλές ταχυδρομείο: trade-e1-request-box@ec.europa.eu Παρακαλείσθε όπως 
κοινοποιήσατε τις όποιες απαντήσεις και στη Διεύθυνση Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου: 
elb@mnec.gr

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Συνημμένα: 
1. Έγγραφο της Ευρ. Επιτροπής WK 1587/2018 INIT/08-02-2018

    
    Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της 

Διεύθυνσης  

   

     Μαρία Κόκκα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής 

Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών 
Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης

    
 

Κ.Α.Α. 
ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ)
e-mail: pse@otenet.gr 

2. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)
e-mail: info@seve.gr 

3. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
e-mail: info@sev.org.gr 

4. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
e-mail: info@sbbe.gr ; dinaki@sbbe.gr 
  
5. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
e-mail: keeuhcci@uhc.gr

6. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)
e-mail: excom@acci.gr ; info@acci.gr

7. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης  (ΕΒΕΘ)
e-mail: exagoges@ebeth.gr ; root@ebeth.gr

8. Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο
e-mail: iccgr@otenet.gr 

9. Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ)
e-mail: info@sfee.gr 

10. Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ)
e-mail: pef@pef.gr 

11. Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ 
e-mail: mail@sae-epe.gr 
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