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Θέμα: Δίκαιη φορολόγηση σε μια ψηφιοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία – BEPS 2.0

Μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση της περιόδου 2008-2009 και μια σειρά αποκαλύψεων για διάφορες 
πρακτικές φοροδιαφυγής, επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και φοροαποφυγής, οι χώρες της G20 
συμφώνησαν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα σε επίπεδο ΟΟΣΑ μέσω του σχεδίου «Διάβρωση 
της βάσης και μετατόπιση των κερδών» (BEPS), που οδήγησε στη δημιουργία του σχεδίου δράσης 
BEPS. Ωστόσο δεν επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των φορολογικών 
προκλήσεων που εγείρει η ψηφιοποίηση της οικονομίας, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση 
χωριστής έκθεσης για τη δράση 1 του BEPS το 2015.

Οι διεθνείς διαπραγματεύσεις επαναλήφθηκαν το 2019, μετά τη συγκρότηση του Πλαισίου χωρίς 
αποκλεισμούς των ΟΟΣΑ/G20 (με τη συμμετοχή πάνω από 130 χωρών), και ο ΟΟΣΑ δρομολόγησε 
πρόγραμμα εργασίας για την αντιμετώπιση των φορολογικών προκλήσεων που προκύπτουν από την 
ψηφιοποίηση.

Οι συζητήσεις σε επίπεδο ΟΟΣΑ/G20 ομαδοποιούνται γύρω από δύο πυλώνες: Ο πρώτος πυλώνας 
εστιάζει σε μια νέα κατανομή φορολογικών δικαιωμάτων μέσω νέων κανόνων για την κατανομή των 
κερδών και το φορολογητέο συνδετικό στοιχείο (nexus), ενώ ο δεύτερος πυλώνας εξετάζει τα 
υπόλοιπα ζητήματα που συνδέονται με το BEPS, εισάγοντας μέτρα για την εξασφάλιση ενός 
ελάχιστου επιπέδου φορολογίας.

Το Κοινοβούλιο απευθύνει τις εξής ερωτήσεις στην Επιτροπή:

1. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η ΕΕ θα συμμετέχει με κοινή θέση στις διεθνείς 
συζητήσεις στον ΟΟΣΑ σχετικά με τις φορολογικές προκλήσεις που εγείρει η ψηφιοποίηση της 
οικονομίας, δεδομένου ότι αυτό είναι σημαντικό για να εξασφαλιστεί ότι εξυπηρετούνται με τον 
καλύτερο τρόπο τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και ότι η ΕΕ τηρεί ενιαία στάση;

2. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι συνεχιζόμενες συζητήσεις σε διεθνές επίπεδο 
σχετικά με τον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα είναι συνεκτικές και συνεπείς με τις προτάσεις της 
ΕΕ, όπως την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών 
(DST) και τη φορολόγηση της σημαντικής ψηφιακής παρουσίας (DSP); Τι αντίκτυπο αναμένει η 
Επιτροπή να έχουν ο πρώτος και ο δεύτερος πυλώνας στις προτάσεις αυτές και στην είσπραξη 
εσόδων από τα κράτη μέλη;

3. Με ποιον τρόπο προετοιμάζεται η Επιτροπή να εφαρμόσει αυτή την πιθανή διεθνή συμφωνία και, 
σε περίπτωση που δεν εξευρεθεί λύση σε διεθνές επίπεδο, τι προτίθεται η Επιτροπή να πράξει, 
και πότε, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η ΕΕ θα δράσει συντονισμένα για να προστατεύσει την 
ενιαία αγορά από περαιτέρω κατακερματισμό;
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