
 
Παγκόσμιος ελάχιστος συντελεστής φορολογίας
εταιρειών: το ΕΚ πιέζει για ταχεία έγκριση
 

Την Πέμπτη, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν πρόταση της Επιτροπής για την εφαρμογή της
πρόσφατης διεθνούς συμφωνίας για έναν παγκόσμιο ελάχιστο συντελεστή φορολογίας
εταιρειών 15%.
 
Η έκθεση, που συντάχθηκε από την Aurore Lalucq (Σοσιαλιστές, Γαλλία) εγκρίθηκε με 503
ψήφους υπέρ, 46 ψήφους κατά και 48 αποχές.
 
Το  κείμενο  διατηρεί  τα  βασικά  στοιχεία  της  πρότασης  της  Επιτροπής,  ιδίως  το
προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα και την προθεσμία εφαρμογής της 31ης Δεκεμβρίου
2022, με σκοπό την ταχεία εφαρμογή της νομοθεσίας.
 
Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές τροποποίησαν την πρόταση της Επιτροπής σε καίρια σημεία.
Ειδικότερα,  εισήγαγαν  ρήτρα  η  οποία  προβλέπει  την  αναθεώρηση  του  κατώτατου
ετήσιου ορίου εσόδων βάσει του οποίου μια πολυεθνική θα υπόκειται στον ελάχιστο
φορολογικό συντελεστή. Επιθυμούν επίσης αξιολόγηση του αντικτύπου της νομοθεσίας
στις αναπτυσσόμενες χώρες.
 
Οι  ευρωβουλευτές  επιδιώκουν  ακόμη  να  ελαττώσουν  ορισμένες  εξαιρέσεις  που
προτείνει η Επιτροπή και να περιορίσουν τη δυνατότητα κατάχρησης των κανόνων, ιδίως
με την εισαγωγή ειδικού άρθρου που περιέχει  κανόνες για την καταπολέμηση των
καθεστώτων φοροαποφυγής.
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• Ελάχιστος συντελεστής φορολογίας εταιρειών 15% για τις μεγάλες πολυεθνικές

• Προθεσμία εφαρμογής: 31 Δεκεμβρίου 2022

• Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν ρήτρα επανεξέτασης και εκτίμηση επιπτώσεων για τις
αναπτυσσόμενες χώρες

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000

1 I 3

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0823


Μετά την ψηφοφορία, η εισηγήτρια δήλωσε: «Η συμφωνία αυτή δεν είναι τέλεια. Για
παράδειγμα, θα θέλαμε να έχουμε υψηλότερο φορολογικό συντελεστή. Ωστόσο, είναι το
αποτέλεσμα του συμβιβασμού που επετεύχθη. Σήμερα, επείγει η επίτευξη συμφωνίας
μεταξύ των υπουργών της ΕΕ και η ταχεία εφαρμογή της νομοθεσίας. Αυτή ήταν η
βασική κατευθυντήρια αρχή της σημερινής ψηφοφορίας.»
 
 
 
Επόμενα βήματα
 
Η  έκθεση,  η  οποία  αποτελεί  τη  γνώμη  του  Κοινοβουλίου,  διαβιβάζεται  τώρα  στο
Συμβούλιο,  το  οποίο  πρέπει  να  εγκρίνει  ομόφωνα  ένα  τελικό  κείμενο.
 
 
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Στόχος  της  οδηγίας  είναι  η  μεταφορά  στο  δίκαιο  της  ΕΕ  της  μεταρρύθμισης  των
κανόνων για  τη  διεθνή  φορολογία  των  εταιρειών,  οι  οποία  συμφωνήθηκε  από  τον
ΟΟΣΑ/G20  τον  Δεκέμβριο  του  2021.  Αυτή  η  παγκόσμια  συμφωνία  αποσκοπεί  στη
διασφάλιση  ελάχιστου  συντελεστή  φορολογίας  εταιρειών  15%  για  τις  μεγάλες
πολυεθνικές  εταιρείες  και  αποτελεί  σημαντικό  βήμα  προς  την  κατεύθυνση  ενός
αποτελεσματικού  και  δίκαιου  συστήματος  φορολόγησης  των  κερδών.
 

Επαφές 
 
 

Σύνδεσμοι
Το εγκριθέν κείμενο θα είναι διαθέσιμο εδώ (19.05.2022)
Μαγνητοσκοπημένη συζήτηση στην ολομέλεια σχετικά με τον παγκόσμιο ελάχιστο
συντελεστή φορολογίας εταιρειών
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Aurore Lalucq (Σοσιαλιστές, Γαλλία)
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