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Ύστερα από µια διετή παρακολούθηση του µεταπτυχιακού προγράµµατος των 
∆ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών και την εκπόνηση της διπλωµατικής αυτής εργασίας 
που συνδέεται µε το πέρας της φοίτησής µου στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, θα 
ήθελα να ευχαριστήσω θερµά όλο το ακαδηµαϊκό προσωπικό το οποίο µου έδωσε την 
ευκαιρία να συµµετάσχω σε αυτό το πρόγραµµα και να αποκτήσω ένα ακόµα εφόδιο 
στην ακαδηµαϊκή µου καριέρα. 
     Ιδιαίτερη µνεία θα ήθελα να γίνει στον επιβλέποντα καθηγητή µου, κύριο 
Αριστείδη Μπιτζένη ο οποίος στάθηκε πρόθυµα σύµβουλος µου οποιαδήποτε στιγµή 
τον χρειάστηκα. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ και στις ελληνικές πρεσβείες στην 
Κοπεγχάγη, στο Βερολίνο, στη Ρώµη, στο ∆ουβλίνο, στη Στοκχόλµη, στην Πράγα 
και στη Βαρσοβία για την καθοδήγησή τους στην αναζήτηση υλικού για την εργασία 
αυτή. 
     Στη συνέχεια, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου ιδιαίτερα στους 
υπευθύνους του εργαστηρίου Οικονοµικών Επιστηµών οι οποίοι δέχτηκαν 
επανειληµµένα να µε φιλοξενήσουν στο εργαστήριό τους τόσο για τη συγγραφή 
αυτής της εργασίας όσο και για τη συλλογή των πληροφοριών της. Για τον ίδιο λόγο, 
θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υποψήφιο διδάκτορα ∆ηµήτριο Παϊταρίδη για τη 
διάθεση του γραφείου του για τη µελέτη της διπλωµατικής αυτής. 

  Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια µου η οποία είναι αυτή που 
αποτέλεσε τη δύναµη από την οποία στηρίχτηκα για να µπορέσω όχι απλά µόνο να 
συµµετάσχω, άλλα και για να προσπαθήσω και να επιµείνω να ολοκληρώσω όλη 
αυτή την προσπάθεια µου. ∆ε θα µπορούσα ποτέ να ξεχάσω µέσα σε όλα αυτά τον 
λατρεµένο µου πατέρα, τον οποίο δυστυχώς έχασα νωρίς αλλά η προσφορά του σε 
µένα ήταν, είναι και θα είναι καταλυτική για όλη µου τη ζωή. 
 
                                                                            Θεσσαλονίκη, 24/10/07 
 
                                             Ρουµπίνη-Αφροδίτη Βασιλείου Γαραντζιώτη-Ξεζωνάτου 
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Πρόλογος 
 
 
 
 
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στους φορολογικούς συντελεστές στις 27 χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα εισοδήµατα των φυσικών προσώπων, των νοµικών 
προσώπων και των εταιρειών, τη σύγκρισή αυτών των συντελεστών και τα 
συµπεράσµατα αυτής της έρευνας. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στα έτη 2005 ως 
2007. Στο πρώτο κεφάλαιο συγκεκριµένα, διατίθεται η σηµασία κάποιων 
φορολογικών όρων προκειµένου να διευκολυνθεί η µελέτη αυτής της εργασίας, οι 
θεωρίες στις οποίες στηρίζεται η φορολογία καθώς και γιατί επιβάλλεται η 
φορολογία, ποιες είναι οι αντιδράσεις σε αυτή και πώς µπορούν να αντιµετωπιστούν. 
Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται γενικά για τη φορολογία στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τι οδήγησε στη θέσπιση της κοινής φορολογίας, τι αποφασίζουν 
από κοινού πλέον τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκή Ένωσης αλλά και ποιες πολιτικές 
ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιτευχθεί η καλύτερη λειτουργία του 
φορολογικού συστήµατος. Όσο αφορά, το τρίτο κεφάλαιο περιλαµβάνει µια 
λεπτοµερή περιγραφή της φορολογίας σε κάθε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Τέλος, το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο αποτελεί το συµπέρασµα που 
περιγράφει τι συµβαίνει συνολικά στην Ευρώπη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
                             
 
 
 
 
                                                                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 



 

 14 

 
 
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 
 
 
 
1.1 Η έννοια της φορολογίας 
 
Η φορολογία αποτελεί την κύρια µορφή δια µέσου της οποίας το σύγχρονο Κράτος 
συµµετέχει στην διανοµή του εθνικού εισοδήµατος, έτσι ώστε µέσω διαφόρων µέσων 
να πραγµατοποιήσει τους δικούς του επιδιωκόµενους σκοπούς. Η φορολογία, 
ταυτόχρονα, αποτελεί τη διαδικασία µέσω της οποίας λαµβάνει χώρα η κατανοµή των 
δηµόσιων βαρών µεταξύ των ατόµων που αποτελούν την κοινωνία. Από 
κοινωνικοοικονοµική άποψη, η φορολογία χαρακτηρίζεται ως µέσο διαρκούς και 
µόνιµης ισχύος  και από δηµοσιοοικονοµικής απόψεως ως το τεχνικό µέσο για τη 
µεταβίβαση τµήµατος της αγοραστικής δυνάµεως από τις διάφορες οικονοµίες προς 
την κρατική οικονοµία.1 Η φορολογία, ωστόσο, στην πράξη αποτελεί έναν ιδιαίτερα 
σηµαντικό και αναπόσπαστο µηχανισµό του Κράτους και σύµφωνα µε αυτό είναι 
εύλογο κατά τη µελέτης της να περιλαµβάνει µια σειρά όρων που να τη διέπουν. Στην 
παρούσα εργασία, καθίσταται αναγκαία η διευκρίνιση των όρων αυτών για την 
πληρέστερη κατανόησή της. Συγκεκριµένα, η εννοιολογία ορισµένων όρων 
παρατίθεται παρακάτω. 
 
Φόρος είναι µια οικονοµική δαπάνη ή άλλη επιβολή που επιβάλλεται σε ένα φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο από ένα κράτος µια κατάσταση ή ένα λειτουργικό ισοδύναµο ενός 
κράτους (π.χ. φυλές, σχισµατικές µετακινήσεις ή επαναστατικές µετακινήσεις). Οι 
φόροι αποτελούνται από τον άµεσο φόρο ή τον έµµεσο φόρο, και µπορούν να 
πληρωθούν µε χρήµατα ή µέσω της εργασίας. Οι φόροι διακρίνονται σε: 
α)  άµεσους φόρους: αναφέρονται σε εκείνους τους φόρους που συλλέγονται από τους 
ανθρώπους ή τις οργανώσεις στους οποίους επιβάλλονται φαινοµενικά. 
Παραδείγµατος χάριν, οι φόροι εισοδήµατος συλλέγονται από το πρόσωπο που 
κερδίζει το εισόδηµα. 
β) έµµεσους φόρους: είναι οι φόροι που συλλέγονται από κάποιο άλλο από το 
πρόσωπο που είναι φαινοµενικά αρµόδιο για την πληρωµή των φόρων. 
  

Τα χρήµατα από τη φορολογία έχουν χρησιµοποιηθεί από τα κράτη για να 
πραγµατοποιήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας λειτουργίες όπως:  
 
� επιβολή του νόµου και της δηµόσιας τάξης, 
� προστασία της ιδιοκτησίας, 
� οικονοµική υποδοµή - δρόµοι, νοµική προσφορά, επιβολή των συµβάσεων, κ.λπ., 
� δηµόσια έργα, 
� κοινωνική ασφάλιση, 
� η λειτουργία της ίδιας κυβέρνησης 
 

                                                 
1
Άγγελος Θ. Αγγελόπουλος (1939), Γενική θεωρία της φορολογίας. Αθήνα, Πυρσού Α.Ε., σελ.11-12 
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Οι περισσότερες σύγχρονες κυβερνήσεις χρησιµοποιούν επίσης τους φόρους για να 
χρηµατοδοτήσουν την ευηµερία και τις δηµόσιες υπηρεσίες, όπως: 
 
� εκπαιδευτικά συστήµατα, 
� συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης, 
� συντάξεις για τους ηλικιωµένους, 
� επιδόµατα ανεργίας, 
� συστήµατα διαχείρισης της ενέργειας, ύδρευσης και των αποβλήτων, 
� µέσα µαζικής µεταφοράς.2 
 
Οι φόροι που εκτίθενται στα επόµενα κεφάλαια είναι οι εξής: 
 
� Φόρος εισοδήµατος είναι ένας φόρος επί των αποδοχών που τα φυσικά πρόσωπα, 
οι εταιρίες, ή άλλα νοµικά πρόσωπα λαµβάνουν µε διαφορετικούς τρόπους και από 
διαφορετικές πηγές. Γενικά, ο φόρος θα χρεωθεί στις προσωπικές αποδοχές 
(αµοιβές), τα κεφαλαιουχικά κέρδη, και το επιχειρησιακό εισόδηµα. Τα ποσοστά για 
τους διαφορετικούς τύπους εισοδηµάτων µπορούν να ποικίλουν και µερικοί µπορούν 
να µην φορολογηθούν καθόλου. Το επιχειρησιακό εισόδηµα µπορεί µόνο να 
φορολογηθεί εάν είναι σηµαντικό ανάλογα βέβαια µε τον τρόπο που πληρώνεται. 
Συχνά ο φόρου εισοδήµατος έχει διαθέσιµες αφαιρέσεις. Οι αφαιρέσεις ελαττώνουν 
τη συνολική φορολογική ευθύνη µε τη µείωση του συνολικού φορολογήσιµου 
εισοδήµατος 
� Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών είναι ο φόρος που επιβάλλεται στο κέρδος που 
απελευθερώνεται από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου. Σε πολλές 
περιπτώσεις, το ποσό αυτού του κέρδους αντιµετωπίζεται ως εισόδηµα Εάν ένας 
τέτοιος φόρος επιβάλλεται στην κληρονοµηµένη ιδιοκτησία τότε µπορεί να ενεργήσει 
ως φόρος κληρονοµιάς. 
� Φόρος εταιριών αναφέρεται στον άµεσο φόρο που επιβάλλεται στα κέρδη που 
γίνονται από τις επιχειρήσεις ή τις ενώσεις και περιλαµβάνει συχνά τα κεφαλαιουχικά 
κέρδη µιας επιχείρησης. Οι αποδοχές θεωρούνται γενικά το ακαθάριστο εισόδηµα 
µείον τις δαπάνες. Εντούτοις, οι εταιρικές δαπάνες που αφορούν τις κεφαλαιουχικές 
δαπάνες αφαιρούνται σπάνια πλήρως  και αφαιρούνται συχνά κατά τη διάρκεια της 
χρήσιµης ζωής της αγοράς των περιουσιακών στοιχείων.3 
� Φόρος προστιθέµενης αξίας είναι ένας άµεσος φόρος που επιβάλλεται σε κάθε 
οικονοµικό στάδιο από τον κατασκευαστή στο λιανοπωλητή, και επιβάλλεται τελικά 
στον τελικό καταναλωτή. Συνεπώς, οι εσωτερικές επιχειρήσεις καθώς επίσης και οι 
επιχειρήσεις που βρίσκονται σε διάφορες άλλες χώρες έχουν δικαίωµα για 
επιστροφές ποσού ή αποζηµίωση. Είναι ο µοναδικός έµµεσος φόρος που µελετάται 
στην παρούσα εργασία.4 
� Φόρος πλούτου: Οι κυβερνήσεις µερικών χωρών απαιτούν φορολογική δήλωση 
των πληρωτών για τα περιουσιακά τους στοιχεία και τα στοιχεία του παθητικού τους, 
και από εκεί προκύπτει ο ακριβής φόρος (περιουσιακά στοιχεία µείον τα στοιχεία του 
παθητικού), ως ποσοστό του καθαρού πλούτου, ή ως που ξεπερνά ένα ορισµένο 
επίπεδο. Ο φόρος είναι σε ισχύ και για τα φυσικά πρόσωπα και σε µερικές 
περιπτώσεις νοµικά πρόσωπα. 

                                                 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Tax [Accessed 12th October 2007] 
3http://en.wikipedia.org/wiki/Tax [Accessed 12th October 2007] 
4http://www.vrg.biz/ [[Accessed 28th June 2007] 
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� Φόρος ιδιοκτησίας είναι ένας άµεσος φόρος που επιβάλλεται στην περιουσία 
λόγω της κατοχής της από κάποιον. Ένας φόρος ιδιοκτησίας επιβάλλεται συνήθως 
στην αξία της ιδιοκτησίας η οποία κατέχεται από κάποιον, συνήθως την ακίνητη 
περιουσία. Οι φόροι ιδιοκτησίας µπορούν να χρεωθούν σε επαναλαµβανόµενη βάση 
(π.χ., ετήσια). Ένας κοινός τύπος φόρου ιδιοκτησίας είναι µια ετήσια δαπάνη στην 
ιδιοκτησία της ακίνητης περιουσίας, όπου η φορολογική βάση είναι η υποτιθέµενη 
αξία της ιδιοκτησίας.5 
� Φόρος κληρονοµιάς είναι ένας άµεσος φόρος επί της περιουσίας. Το ποσοστό του 
κυµαίνεται από το συγγενικό δεσµό του κληρονόµου µε τον κληρονοµούµενο. 6 
� Φόρος δωρεών είναι ο άµεσος φόρος επί της παροχής κάποιου περιουσιακού 
αντικειµένου χωρίς αντάλλαγµα και οικειοθελώς και όχι για εκπλήρωση νόµιµης 
υποχρέωσης.7 
 
Μια άλλη διάκριση των φόρων που θα µας απασχολήσει είναι µε βάση της 
αναλογικότητά τους ή µη: 
i. Αναλογικούς φόρους: όταν ο φορολογικός συντελεστής είναι ο ίδιος , ανεξάρτητα 
από το µέγεθος της φορολογικής βάσης. ∆ηλαδή ο φόρος είναι πάντοτε η ίδια 
αναλογία του εισοδήµατος , ανεξάρτητα από το αν το εισόδηµα αυξάνεται ή 
µειώνεται.  
ii. Προοδευτικούς φόρους: όταν ο φορολογικός συντελεστής  αυξάνεται, καθώς 
αυξάνεται  η φορολογική βάση. Εδώ, ο φόρος είναι αυξανόµενη αναλογία του 
εισοδήµατός , καθώς το εισόδηµα αυξάνεται.  
iii.Αντίστροφα προοδευτικούς: όταν ο φορολογικός συντελεστής µειώνεται, και η 
φορολογική βάση αυξάνεται. Κατά συνέπεια, ο συνολικός φόρος είναι φθίνουσα 
αναλογία του εισοδήµατος, δηλαδή η αναλογία του φόρου µειώνεται , καθώς 
αυξάνεται  το εισόδηµά. Τέτοιοι φόροι δεν είναι συνηθισµένοι.8 
 
Φορολογητέο εισόδηµα υπολογίζεται, εκτός ρητών εξαιρέσεων ξεχωριστά για κάθε 
φυσικό πρόσωπο, εξευρίσκεται κι ως εξής. Κατά αρχάς αθροίζεται το καθαρό 
εισόδηµα που προέρχεται από κάθε διαφορετική πηγή, αφού αφαιρεθούν οι 
προβλεπόµενες για κάθε περίπτωση εκπτώσεις. Στη συνέχεια, από το συνολικό αυτό 
καθαρό εισόδηµα αφαιρούνται οι προβλεπόµενες φορολογικές απαλλαγές καθώς και 
οι προσωπικές εκπτώσεις. Το τελικό ποσό που αποµένει αποτελεί το φορολογητέο 
εισόδηµα, επί του οποίου υπολογίζεται ο φόρος που αναλογεί.9 
Φορολογικές απαλλαγές είναι τα απαλλασσόµενα ποσά που αφαιρούνται από το 
συνολικό καθαρό εισόδηµα του φορολογούµενου ή από το επιµέρους εισόδηµα 
κάποιας πηγής. 10 
Παρακράτηση φόρου είναι η µείωση καταβλητέου ποσού ως αµοιβής για την παροχή 
συγκεκριµένων υπηρεσιών ή ως αντιτίµου για τη διενέργεια συγκεκριµένης 

                                                 
5http://en.wikipedia.org/wiki/Tax [Accessed 12th October 2007] 
6Τότση Νικολάου και Χρήστου (1989. 1990 ) Η φορολογία κληρονοµιών-δωρεών και γονικών 
παροχών. Αθήνα, Φορολογική Βιβλιοθήκη, σελ.11 
7Τότση Νικολάου και Χρήστου (1989. 1990 ) Η φορολογία κληρονοµιών-δωρεών και γονικών 
παροχών. Αθήνα, Φορολογική Βιβλιοθήκη, σελ.199 
8http://users.teilam.gr/~emastrogianni/foroi.htm [Accessed 10th October 2007]  
9
Μαρινάκη, Καραµανλή-Μπαρουτάκη (1995) Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών 
προσώπων, Θεωρία-Νοµολογία-Υποδείγµατα. Αθήνα, Νοµική Βιβλιοθήκη, σελ.37 
10
Μαρινάκη, Καραµανλή-Μπαρουτάκη (1995) Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών 

προσώπων, Θεωρία-Νοµολογία-Υποδείγµατα. Αθήνα, Νοµική Βιβλιοθήκη, σελ.35 
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συναλλαγής κατά ένα ποσό που αντιστοιχεί στον φόρο που αναλογεί στο ποσό της 
αµοιβής ή του αντιτίµου.11 
Προκαταβολή φόρου είναι η προσαύξηση κατά 50% του καταβλητέου φόρου έναντι 
του φόρου που θα οφείλεται από την ίδια πηγή για το επόµενο έτος.12 
Νοµικό πρόσωπο θεωρείται ότι είναι: 
α. µια ένωση προσώπων για την επιδίωξη ορισµένου σκοπού 
β. το σύνολο µιας περιουσίας που έχει ταχθεί στην εξυπηρέτηση ορισµένου σκοπού 
και έχει αποκτήσει νοµική προσωπικότητα εφόσον έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις 
που αναγράφει ο νόµος.13 
 
 
1.2. Γενικές θεωρίες για την φορολογία 
 
Το φορολογικό σύστηµα µιας χώρας είναι το αποτέλεσµα ιστορικών λόγων, αλλά και 
οικονοµικών, πολιτικών και κοινωνικών επιδιώξεων και δοξασιών. Οι ιστορικοί 
λόγοι πάντοτε έπαιξαν ένα σπουδαίο ρόλο αφού οι ισχύοντες φόροι σπάνια 
καταργούνται έστω και αν έπαυσε να υφίσταται η δικαιολογητική τους βάση. Εξ΄ 
άλλου, οικονοµικές, πολιτικές και κοινωνικές επιδιώξεις και θεωρήσεις έπαιξαν και 
παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του φορολογικού συστήµατος µιας χώρας. 

Το φορολογικό σύστηµα µιας χώρας σπάνια εξετάζεται ex nihilo-επί µηδενικής 
δηλ. βάσεως- ως να µην υπήρχε κανένας φόρος. Αντίθετα, συνήθως οριακές 
µεταβολές στο υπάρχον σύστηµα γίνονται κάθε χρόνο. Παρά ταύτα, είναι χρήσιµο να 
γνωρίζει κανείς ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός καλού, αν όχι άριστου 
φορολογικού συστήµατος. 
      Ήδη ο Adam Smith µε τον Πλούτο των Εθνών το 1776 στο περί φόρων ειδικό 
κεφάλαιο εκθέτει τους περίφηµους «κανόνες της φορολογίας» σύµφωνα µε τους 
οποίους: 

� Η φορολογία πρέπει να είναι «ίση» για όλους τους πολίτες (κατά την 
κρατούσα αντίληψη «ίση» φορολογία κατά τον Smith σήµαινε αναλογική 
φορολογία ως προς το εισόδηµα ) 

� Οι φόροι δεν πρέπει να είναι αυθαίρετοι ή αβέβαιοι για τους 
φορολογούµενους 

� Οι φόροι δεν πρέπει να είναι απρόσφοροι για τους φορολογούµενους δηλαδή 
η είσπραξή τους πρέπει να λαµβάνει χώρα κατά τον πλέον πρόσφορο για τους 
φορολογούµενους τρόπο, και 

� Η συλλογή των φόρων πρέπει να είναι «οικονοµική», δηλαδή τα έξοδα για τη 
συλλογή των φόρων δεν πρέπει να είναι δυσανάλογα προς τα έσοδα που 
αποφέρουν. 

Οι κανόνες αυτοί του Adam Smith είναι προφανείς και γενικά παραδεκτοί. ∆εν 
βοηθούν όµως στον προσδιορισµό ενός πρακτικού συστήµατος φορολογίας. 

                                                 
11 Μαρινάκη, Καραµανλή-Μπαρουτάκη (1995) Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών 
προσώπων, Θεωρία-Νοµολογία-Υποδείγµατα. Αθήνα, Νοµική Βιβλιοθήκη, σελ.35 
12
Μαρινάκη, Καραµανλή-Μπαρουτάκη (1995) Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών 

προσώπων, Θεωρία-Νοµολογία-Υποδείγµατα. Αθήνα, Νοµική Βιβλιοθήκη, σελ.35 
13
Μαρινάκη, Καραµανλή-Μπαρουτάκη (1995) Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών 

προσώπων, Θεωρία-Νοµολογία-Υποδείγµατα. Αθήνα, Νοµική Βιβλιοθήκη, σελ.37 
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Αποκλείουν, όµως, ορισµένες αυθαιρεσίες της ∆ιοικήσεως. Έτσι, π.χ. ο φορολογικός 
νοµοθέτης δεν µπορεί να επιβάλλει διακριτικά ένα φόρο σε ένα πολίτη ή σε µια µικρή 
οµάδα πολιτών. Αυτό θα ήταν αντισυνταγµατικό στις περισσότερες σύγχρονες 
∆ηµοκρατίες, εκτός εάν οι φορολογούµενοι κατά αυτόν τον τρόπο αποκτούσαν µια 
δυσανάλογα υψηλή ωφέλεια σε σχέση µε το σύνολο του πληθυσµού. Αν π.χ. λόγω 
δηµοσίων έργων σε ένα συγκεκριµένο δρόµο οι ιδιοκτήτες των ακινήτων της οδού 
αυτής φορολογούνταν, η φορολογία αυτή δε θα θεωρούταν άνιση. 

Αξίζει να σηµειωθεί, σύµφωνα µε το βιβλίο του καθηγητή Α.Β.Σ.Π. Γ.Σ.∆ράκου 
στους κανόνες του Adam Smith θα µπορούσαν να προστεθούν και άλλοι όπως π.χ. 
ότι:  

� Το φορολογικό σύστηµα πρέπει να αποβλέπει στην επίτευξη των στόχων της 
σταθεροποιήσεως και αναπτύξεως της οικονοµίας κ.ο.κ. 

Η αδυναµία προδιαγραφής ενός συγκεκριµένου φορολογικού συστήµατος, βάσει 
των γενικών αυτών κανόνων, οδήγησε τους οικονοµολόγους στη διατύπωση δύο 
γενικών θεωριών για την επιβολή των φόρων. Η µία είναι η θεωρία του 
ανταλλάγµατος, σύµφωνα µε την οποία οι φόροι πρέπει να επιβάλλονται στους 
πολίτες, ανάλογα µε την ωφέλεια που αυτοί αποκοµίζουν από τις δηµόσιες δαπάνες. 
Όσο αφορά τη δεύτερη είναι η θεωρία της φοροδοτικής ικανότητας, κατά την οποία 
κάθε πολίτης πρέπει να πληρώνει φόρους, σύµφωνα µε την οικονοµική του 
ικανότητα.14         

Όσο αφορά τους οικονοµολόγους και κοινωνικούς φιλόσοφους, από τον Adam 
Smith και µετά, έχουν προτείνει, επίσης, ποιες πρέπει να είναι οι προϋποθέσεις για 
ένα καλό φορολογικό σύστηµα. Μεταξύ αυτών µεγάλης σηµασίας είναι και τα 
ακόλουθα, µολονότι δε σηµαίνει ότι πρέπει να συνυπάρχουν όλα: 

 
� Η κατανοµή του φορολογικού βάρους πρέπει να είναι δίκαιη. Καθένας πρέπει 

να πληρώνει το «δίκαιο µερίδιό» του. 
� Οι φόροι πρέπει να επιλέγονται κατά τρόπο που να ελαχιστοποιείται η 

παρέµβασή τους στις οικονοµικές αποφάσεις, σε αποτελεσµατικές κατά άλλες 
αγορές. Οι παρεµβάσεις αυτές επιβάλλουν «επιπλέον βάρος» που πρέπει να 
ελαχιστοποιηθεί. 

� Όταν η φορολογική πολιτική χρησιµοποιείται για να πετύχει άλλους 
αντικειµενικούς σκοπούς, όπως παροχή κινήτρων για επενδύσεις, πρέπει να 
είναι τέτοια ώστε να είναι ελάχιστη η επίδρασή της στη δικαιοσύνη του 
συστήµατος. 

� Η δοµή των φόρων πρέπει να διευκολύνει τη χρήση της δηµοσιονοµικής 
πολιτικής για σταθεροποίηση και ανάπτυξη. 

� Το φορολογικό σύστηµα πρέπει να επιτρέπει τη δίκαιη και µη αυθαίρετη 
διαχείριση και να είναι κατανοητό για το φορολογούµενο. 

� Το κόστος διαχείρισης και εφαρµογής πρέπει να είναι τόσο χαµηλό ώστε να 
συµβιβάζεται µε άλλους αντικειµενικούς σκοπούς. 

 
Αυτές και άλλες προϋποθέσεις µπορεί να χρησιµοποιηθούν σαν κριτήρια εκτίµησης 
της ποιότητας της δοµής των φόρων. Οι διάφοροι αντικειµενικοί σκοποί δε 
συµφωνούν αναγκαστικά και χρειάζεται ανταλλαγή µεταξύ τους όταν συγκρούονται. 
Έτσι, µπορεί η δικαιοσύνη να απαιτεί πολύπλοκη διοίκηση και να επηρεάζει την 

                                                 
14 Γ.Ε. ∆ράκου (1986), Εισαγωγή στη ∆ηµόσια Οικονοµική. Πειραιάς, Εκδόσεις Α.Σταµούλης, σελ.197-
202  
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ουδετερότητα, η χρησιµοποίηση διορθωτικής φορολογικής πολιτικής να επηρεάζει τη 
δικαιοσύνη κ.ο.κ.15  

 
 
1.3. Αρχές της φορολογίας 
 
Σύµφωνα µε το βιβλίο του αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Β.Σ. 
∆αλαµάγκα, οι αρχές στη διαδικασία διαµόρφωσης ή αναµόρφωσης του φορολογικού 
συστήµατος της κάθε χώρας πρέπει να είναι τέτοιες ώστε µε την υιοθέτησή τους, 
� να ελαχιστοποιούνται οι δυσµενείς επιδράσεις των φόρων επί της οικονοµικής 
συµπεριφοράς των ιδιωτικών φορέων, χωρίς να παραβλέπεται ο ταµειακός 
χαρακτήρας των φόρων, και 
� να εναρµονίζονται οι συχνά αλληλοσυγκρουόµενοι στόχοι που επιδιώκονται µέσω 
των διάφορων φόρων 

Οι βασικότερες αρχές της φορολογίας είναι οι ακόλουθες: 
� Καθολικότητα: ο φόρος πρέπει να είναι καθολικός και η προνοµιακή µεταχείριση 
κάποιων επιτρέπεται µόνο µε βάση κάποια κριτήρια.  
� Βεβαιότητα: ο φορολογούµενος πρέπει να ξέρει εκ των προτέρων το ποσό, τον 
τρόπο και το χρόνο πληρωµής. Έτσι, περιορίζονται οι αυθαιρεσίες των δηµοσίων 
φορέων, διευκολύνεται ο προγραµµατισµός της ιδιωτικής δραστηριότητας και 
περιορίζονται οι λανθασµένες εντυπώσεις από πλευρά φορολογουµένων.   
� Καταλληλότητα: ο φόρος πρέπει να εισπράττεται µε κατάλληλο τρόπο που να 
διευκολύνει το φορολογούµενο και σε χρόνο που να του δηµιουργεί λιγότερες 
ταµειακές δυσχέρειες.  
� Ορθολογικότητα: Το φορολογικό σύστηµα πρέπει να ελαχιστοποιεί τα έξοδα 
βεβαίωσης και είσπραξης των φόρων και να µεγιστοποιούνται τα ακαθάριστα 
φορολογικά έσοδα. 
� Επάρκεια: Από δύο ή περισσότερους φόρους, που ασκούν τις ίδιες επιδράσεις στη 
συµπεριφορά των ιδιωτικών φορέων, θα πρέπει να επιλέγεται ο φόρος εκείνος που 
αποφέρει τα περισσότερα επαρκή έσοδα που να υπερβαίνουν το κόστος διαχείρισής 
του.  
� Ευκαµψία: Το φορολογικό σύστηµα θα πρέπει να προσαρµόζεται ταχέως στις 
µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες, έτσι ώστε να αντιµετωπίζονται εγκαίρως οι 
οικονοµικές διαταραχές. 
� Οικονοµική αποτελεσµατικότητα: Η αρχή αυτή έχει δύο εφαρµογές. Πρώτον, ο 
φόρος θα πρέπει να είναι ουδέτερος ή µη στρεβλωτικός, δηλαδή να µην επηρεάζει τις 
επιλογές των ιδιωτικών φορέων, όταν η κατανοµή των παραγωγικών µέσων είναι 
άριστη. ∆εύτερον, ο φόρος θα πρέπει να διορθώνει τις επιλογές των ιδιωτικών 
φορέων, όταν η κατανοµή των παραγωγικών µέσων δεν είναι αποτελεσµατική. 
� ∆ικαιοσύνη: Το φορολογικό σύστηµα πρέπει να εξασφαλίζει δίκαιη κατανοµή του 
φορολογικού βάρους των νοικοκυριών. Η κατανοµή είναι δίκαιη όταν εξασφαλίζει 

i) Οριζόντια φορολογική ισότητα, δηλαδή τα άτοµα που τελούν κάτω από ίδιες 
συνθήκες, υφίστανται την ίδια φορολογική µεταχείριση  
ii) Κάθετη φορολογική ισότητα, δηλαδή όταν τα άτοµα που τελούν κάτω από 
διαφορετικές συνθήκες, υφίστανται διαφορετική φορολογική µεταχείριση. 
Παρόλα αυτά, η εφαρµογή τους στην πράξη προσκρούει σε πολλά εµπόδια.16 

                                                 
15Β-Richard A. Musgrave, Peggy B. Musgrave (1993), ∆ηµόσια Οικονοµική στη Θεωρία και στην 
πράξη, Τόµος β΄, Μετάφραση Γ. Σταµατούκος. Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, σελ.18 
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1.4. Γιατί επιβάλλονται οι φόροι-γιατί τα κράτη και οι επιχειρήσεις ασχολούνται 
µε τη φορολογία 
 
Σε αυτό το σηµείο, θα ήταν σηµαντικό να γίνει λόγος γιατί επιβάλλονται, όµως, οι 
φόροι, ποια η σηµασία τους και γιατί τα κράτη ασχολούνται µε τη φορολογία. Το 
προφανές είναι ότι οι φόροι επιβάλλονται για να µπορεί το Κράτος να 
χρηµατοδοτήσει τις δαπάνες του. Ο στόχος όµως αυτός του Κράτους θα ήταν δυνατόν 
να επιτευχθεί και µε άλλα µέσα π.χ. µε την αύξηση της ποσότητας του χρήµατος. Με 
την επιβολή των φόρων το κράτος αποβλέπει στην υποκατάσταση της ιδιωτικής 
δαπάνης µε δηµόσια. Γενικότερα, το Κράτος στοχεύει στη µείωση της ιδιωτικής 
δαπάνης µε την επιβολή των φόρων. Στη συνέχεια, µάλιστα, το Κράτος µπορεί να 
δαπανήσει ή όχι τα φορολογικά του έσοδα.  

Οι φόροι είναι ένα βασικό µέσο, µε το οποίο το Κράτος επιδιώκει την επίτευξη 
όλων των βασικών του στόχων. Έτσι, το Κράτος χρησιµοποιεί τους φόρους για την 
επίτευξη της άριστης κατανοµής των πόρων. Επίσης, το Κράτος επιβάλλει φόρους για 
τη χρηµατοδότηση της παραγωγής των δηµοσίων αγαθών ή για την εσωτερίκευση 
των εξωτερικών επιβαρύνσεων. 

Αλλά και για την άριστη διανοµή του εισοδήµατος, το Κράτος επιβάλλει φόρους. 
Με απλά λόγια, το Κράτος φορολογεί βαθύτερα τις ανώτερες εισοδηµατικές τάξεις, 
για να µειώσει την ανισοκατανοµή του εισοδήµατος. 

Τέλος, το Κράτος επιβάλλει φόρους για την επίτευξη της σταθεροποιήσεως, αλλά 
και της αναπτύξεως της οικονοµίας. Έτσι, π.χ. το κράτος σε περίοδο πληθωριστικών 
πιέσεων στην οικονοµία επιβάλλει φόρους, αποβλέποντας στη µείωση της συνολικής 
ενεργού ζητήσεως  στην οικονοµία και κατά συνέπεια των πληθωριστικών πιέσεων, 
εφόσον αυτές προέρχονται από την πλευρά της ζητήσεως. Οµοίως, για την ανάπτυξη 
της οικονοµίας απαιτούνται επενδύσεις, οι οποίες προϋποθέτουν αποταµίευση. Το 
Κράτος, µπορεί, χρησιµοποιώντας κατάλληλα τη φορολογική του πολιτική, να 
αποθαρρύνει την τρέχουσα κατανάλωση και έτσι να ενισχύσει την αποταµίευση και 
µέσω αυτής τις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.17 
      Από πλευράς των επιχειρήσεων, η φορολογία είναι, επίσης, εξέχουσας σηµασίας. 
Στην ουσία, η φορολογία για αυτές δεν είναι έξοδο αλλά συµµετοχή των κερδών τους 
στις δηµόσιες δαπάνες. Μέσω της φορολόγησης, οι επιχειρήσεις καταφέρνουν να 
συµµετέχουν µε µικρό κόστος στην απόκτηση των δηµοσίων αγαθών ή στην 
απόκτηση ειδικών διευκολύνσεων σε ιδιαίτερες περιπτώσεις π.χ. επιδοτήσεων, 
επιχορηγήσεων, τα οποία δε θα µπορούσαν να καταφέρουν µόνες τους χωρίς τη 
συνολική συµµετοχή όλων των επιχειρήσεων στη φορολογία. 
 
 
 
 
 
1.5. Φόροι: η στάση των ατόµων απέναντι στην επιβολή φόρων 

                                                                                                                                            
16 Βασ. ∆αλαµάγκα (1999), Εισαγωγή στη ∆ηµόσια Οικονοµική. Αθήνα, Εκδοτικές επιχειρήσεις «Το 
οικονοµικό» Κ. & Π. Σµπίλιας Α.Ε.Β.Ε. σελ.210  
17Γ.Ε. ∆ράκου (1986), Εισαγωγή στη ∆ηµόσια Οικονοµική. Πειραιάς, Εκδόσεις Α.Σταµούλης, σελ.172-
173 
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Οι φόροι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αντιπροσωπεύουν την επιβάρυνση που 
υφίσταται η κοινωνία για να µπορέσει το δηµόσιο να την εφοδιάσει µε τα απαραίτητα 
συλλογικά αγαθά. Από τη σκοπιά, όµως, του ατόµου οι φόροι διαφέρουν από τις 
επιβαρύνσεις, µε την έννοια ότι το άτοµο δεν έχει τη δυνατότητα να αποφύγει την 
πληρωµή τους αφού η υποχρέωση φόρου έχει αναγκαστική ισχύ και ακόµα, η 
πληρωµή φόρου δεν επιτρέπει στο φορολογούµενο να πάρει περισσότερες υπηρεσίες 
από το δηµόσιο, από ότι κάποιος που δεν πληρώνει κανένα φόρο. Οι φόροι, γενικά, 
εξυπηρετούν και τους δύο σκοπούς ενός συστήµατος εσόδων: προσφέρουν κεφάλαια 
και ταυτόχρονα µειώνουν τις ιδιωτικές, καταναλωτικές  και επενδυτικές δαπάνες. 
Εξαιτίας των περιορισµών που αντιµετωπίζουν όλες οι άλλες µέθοδοι 
χρηµατοδοτήσεως, η φορολογία είναι η µόνη κανονική µέθοδος χρηµατοδοτήσεως 
των δραστηριοτήτων του δηµοσίου.  

Τα άτοµα βλέπουν, συνήθως, τους φόρους σαν αναγκαίο κακό, το οποίο οφείλουν 
να αποδεχτούν για να γίνει δυνατός ο εφοδιασµός της κοινωνίας µε τις επιθυµητές 
υπηρεσίες του δηµοσίου, χωρίς την προσφυγή σε µεθόδους χρηµατοδοτήσεως που 
είναι λιγότερο αποδεκτές. Η στάση των ατόµων απέναντι στο γενικό επίπεδο και στις 
αυξήσεις των φόρων, εξαρτάται, φυσικά, από το βαθµό στον οποίο επιθυµούν τα 
προγράµµατα του δηµοσίου, αλλά και από τη στάση τους απέναντι στην κυβέρνηση. 
Τα άτοµα που αντιτίθενται στην επέκταση των δραστηριοτήτων του δηµοσίου θα 
εναντιωθούν και σε κάθε φορολογική αύξηση ή επιβολή νέων φόρων, που θα 
επέτρεπαν στο δηµόσιο να αναλάβει τις πρόσθετες δραστηριότητες. 18 

Οι αντιδράσεις αυτές των φορολογουµένων έχουν σκοπό να περιορίσουν τη 
φορολογική υποχρέωσή τους και ασκούν διάφορες επιδράσεις τόσο οικονοµικές όσο 
και κοινωνικές, γιατί οδηγούν σε κατανοµή της φορολογικής επιβάρυνσης 
διαφορετική από εκείνη που προβλέπεται από τη φορολογική νοµοθεσία. Οι 
κυριότερες από τις αντιδράσεις αυτές είναι: α) η φοροδιαφυγή, β) η φοροαποφυγή, γ) 
η µετακύλιση των φόρων. 19 
 
 
1.5.1. Φοροδιαφυγή 
 
Φοροδιαφυγή είναι κάθε παράνοµη πράξη ή παράλειψη του φορολογουµένου, µε την 
οποία επιδιώκεται µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης ή αποφυγή καταβολής 
φόρου. Παραδείγµατα τέτοιων πράξεων αποτελούν η παράλειψη υποβολής δήλωσης 
ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης.  

Η φοροδιαφυγή αντιδιαστέλλεται συνήθως από τη φοροκλοπή, η οποία 
αναφέρεται στην µη απόδοση στο δηµόσιο φόρων που έχουν ήδη παρακρατηθεί και 
έπρεπε να αποδοθούν . Η διάκριση µεταξύ φοροδιαφυγής και φοροκλοπής είναι 
δύσκολη στην πράξη, ιδιαίτερα στην περίπτωση των έµµεσων φόρων, όπου είναι 
δύσκολο να γνωρίζει κανείς αν η επιχείρηση έχει πράγµατι εισπράξει το φόρο και δεν 
τον αποδίδει ή πούλησε το προϊόν χωρίς φόρο. 

Η έκταση της φοροδιαφυγής σε µια χώρα εξαρτάται βασικά από δύο παράγοντες: 
(i) από τη ροπή των φορολογουµένων για φοροδιαφυγή και (ii) από την ικανότητα 
                                                 
18John F.Due, Ann F. Friedlaender (1979), ∆ηµόσια οικονοµική, οικονοµική του δηµόσιου τοµέα. 
µετάφραση-επιµέλεια Θεοφάνη Μπένου, Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg, σελ.326   
19
Θεόδωρος Α. Γεωργακόπουλος (1997), Εισαγωγή στη ∆ηµόσια Οικονοµική. Αθήνα, β΄έκδοση, 

Εκδόσεις Ευγένιου Μπένου, σελ. 310 
 



 

 22 

της φορολογούσας αρχής να περιορίσει τη ροπή αυτή. Η ροπή των φορολογουµένων, 
εξάλλου, για φοροδιαφυγή προσδιορίζεται από πολλούς παράγοντες. Οι 
σπουδαιότεροι είναι το µορφωτικό επίπεδο του πληθυσµού, το µέγεθος της 
φορολογικής επιβάρυνσης της κοινωνίας, η έκταση των φορολογικών απαλλαγών που 
δίνονται νόµιµα, το ύψος των ποινών που επιβάλλονται, ο τρόπος δαπάνης των 
χρηµάτων από το δηµόσιο κ.α.  

Η φοροδιαφυγή έχει σοβαρές συνέπειες για τη χώρα, γιατί δεν επιτρέπει στους 
φορείς άσκησης δηµοσιονοµικής πολιτικής να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τους 
φόρους αλλά και το φορολογικό σύστηµα για την επίτευξη των επιδιώξεών τους. 
Επιπλέον, δηµιουργεί αρκετές κοινωνικές αδικίες και οδηγεί σε αναδιανοµή του 
εισοδήµατος από τους ειλικρινείς φορολογούµενους στους φοροδιαφυγάδες.20  
 
 
1.5.2. Φοροαποφυγή 
 
Φοροαποφυγή έχουµε όταν ο φορολογούµενος, µε νόµιµες ενέργειες, κατορθώνει να 
µειώσει τη φορολογική του υποχρέωση ή και να αποφύγει εντελώς την καταβολή 
φόρου. Ενώ οι ενέργειες είναι νόµιµες, οι φορολογούµενοι απλώς χρησιµοποιούν 
διάφορες ατέλειες της φορολογικής νοµοθεσίας για να αποφύγουν το φόρο ή να 
µειώσουν τη συνολική φορολογική στους υποχρέωση. Μάλιστα, τέτοιες ατέλειες 
µπορεί να δηµιουργούνται µακροχρόνια στους φορολογικούς νόµους από τις ίδιες τις 
ενδιαφερόµενες για φοροαποφυγή οµάδες του κοινωνικού συνόλου, οι οποίες κατά 
φέρνουν να επηρεάσουν την πολιτική εξουσία και να δηµιουργήσουν τα κενά αυτά 
στο νόµο, ώστε να µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν για την αποφυγή του φόρου.21   
 
 
1.5.3. Μετακύλιση των φόρων 
 
Μετακύλιση ενός φόρου είναι η µετάθεση του φόρου αυτού από τον ιδιωτικό φορέα, 
στον οποίο επιβάλλεται αρχικά, σε άλλο ιδιωτικό φορέα. Η µετάθεση αυτή του φόρου 
γίνεται µε αναπροσαρµογή των όρων, µε τους οποίους εκείνος που υποχρεώνεται να 
καταβάλλει το φόρο στο δηµόσιο, συναλλάσσεται µε άλλους ιδιωτικούς φορείς στην 
αγορά. Ένα παράδειγµα είναι η µετάθεση του φόρου από τους παραγωγούς στους 
χονδρέµπορους µε αύξηση της τιµής των προϊόντων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο φόρος 
µπορεί να θέσει σε κίνηση µια διαδικασία αναπροσαρµογής της οποίας το τελικό 
αποτέλεσµα είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Πάντως είναι δυνατό στη νέα ισορροπία, 
µετά από όλες τις αναπροσαρµογές αυτές, οι υπόχρεοι να καταβάλλουν το φόρο στο 
δηµόσιο ταµείο να έχουν επιτύχει µετακύλιση ενός µέρους ή και ολόκληρου του 
ποσού φόρου σε άλλους ιδιωτικούς φορείς. 

Η µετακύλιση των φόρων άλλοτε προβλέπεται από το νόµο, άλλοτε όµως όχι. 
Συνήθως οι έµµεσοι φόροι δαπάνης επιβάλλονται µε την πρόθεση να µεταβιβασθούν 
και να επιβαρύνουν τους τελικούς καταναλωτές, ενώ οι φόροι που έχουν ως βάση το 
εισόδηµα ή την περιουσία έχουν σκοπό να επιβαρύνουν εκείνους στους οποίους 

                                                 
20
Θεόδωρος Α. Γεωργακόπουλος (1997), Εισαγωγή στη ∆ηµόσια Οικονοµική. Αθήνα, β΄έκδοση, 

Εκδόσεις Ευγένιου Μπένου, σελ. 310 
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Θεόδωρος Α. Γεωργακόπουλος (1997), Εισαγωγή στη ∆ηµόσια Οικονοµική. Αθήνα, β΄έκδοση, 

Εκδόσεις Ευγένιου Μπένου, σελ. 310 
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επιβάλλονται αρχικά  Πάντως, αξίζει να σηµειωθεί εδώ, ότι τόσο από την άποψη της 
οικονοµικής  όσο και από την άποψη της κοινωνικής πολιτικής, η βούληση του 
νοµοθέτη αναφορικά µε τον ποιον πρέπει να επιβαρύνει ο φόρος δεν έχει µεγάλη 
σηµασία. Σηµασία έχει ποιος πραγµατικά επιβαρύνεται µε το φόρο τελικά, 
ανεξάρτητα από τον ποιον ήθελε να επιβαρύνει ο νοµοθέτης. 
Η µετακύλιση διακρίνεται συνήθως σε µετακύλιση προς τα εµπρός και µετακύλιση 
προς τα πίσω. Μετακύλιση προς τα εµπρός έχουµε, όταν ο φόρος µετατοπίζεται 
στους τελικούς καταναλωτές των προϊόντων  µε αύξηση των τιµών τους. Αντίθετα, 
µετακύλιση προς τα πίσω έχουµε, όταν ο φόρος µεταβιβάζεται στους κατόχους των 
παραγωγικών συντελεστών µε µείωση των καθαρών αµοιβών τους.22 

 
 

1.6. Πώς να παρακαµφθούν οι αντιδράσεις των φορολογούµενων   
 
Ωστόσο, τα φορολογικά έσοδα αποτελούν ένα από τα δύο βασικά σκέλη του 

κρατικού προϋπολογισµού και έτσι η σηµασία τους για την κοινωνία είναι ό,τι και η 
σηµασία του εισοδήµατος για τα νοικοκυριά. Χωρίς τους φόρους, δηλαδή, το κράτος 
δεν µπορεί να λειτουργήσει και να χρηµατοδοτήσει τις δραστηριότητές του για αυτό 
και είναι απαραίτητη να επιτευχθεί η βέλτιστη λύση για τη συλλογή των φόρων και η 
αποτροπή των παραπάνω αντιδράσεων.  

Στις περισσότερες χώρες, είναι φανερό όπως ήδη αναφέρθηκε ότι τα νοικοκυριά 
αγνοούν ή θέλουν να αγνοούν την οργανική αυτή σχέση µεταξύ φόρων και δαπανών. 
Ενώ δηλαδή απαιτούν την ανάληψη κρατικής δραστηριότητας σε πολλούς 
κοινωνικοοικονοµικούς τοµείς, δυστροπούν όταν καλούνται να πληρώσουν φόρους, 
πράγµα που δεν συµβαίνει, ή συµβαίνει σε µικρότερο βαθµό, όταν πρόκειται να 
αγοράσουν ιδιωτικά αγαθά. Στο βαθµό, όµως, που διαπιστώνεται η απροθυµία των 
νοικοκυριών να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, το κράτος πρέπει 
να βρει τρόπους παράκαµψης των αντιδράσεών τους. 

Η πιο αποτελεσµατική µέθοδος για τη διεύρυνση της συµµετοχής των 
νοικοκυριών στα φορολογικά βάρη θεωρείται η µεγάλη διασπορά των φόρων. Η 
κατάτµηση δηλαδή της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης ανά φορολογούµενο σε 
πολλούς διαφορετικούς φόρους, οι οποίοι να πλήττουν, µε χαµηλά σχετικό ποσό, 
κάθε στοιχείο που να πιστοποιεί την ύπαρξη φορολογήσιµης αγοραστικής δύναµης 
(π.χ. εισόδηµα, περιουσία, κατανάλωση, συναλλαγές). Σε πολλές περιπτώσεις 
µάλιστα, ο φόρος ενσωµατώνεται στην τιµή πώλησης των αγαθών και υπηρεσιών και, 
έτσι, δεν γίνεται αντιληπτός από το φορολογούµενο. 23 

Επίσης, η στάση των ατόµων απέναντι στα υφιστάµενα επίπεδα της φορολογίας 
µπορεί να είναι τελείως διαφορετική από τη στάση τους απέναντι στις ουσιαστικές 
αυξήσεις των φόρων. Είναι , δηλαδή, πολύ πιθανό να αποδέχονται τα υφιστάµενα 
επίπεδα φόρων ή µικρές ετήσιες αυξήσεις, αλλά να αντιδρούν έντονα  σε κάθε 
απότοµη αύξηση φόρων. Η στάση αυτή εκφράζει, κατά ένα µέρος, τη συνηθισµένη 
αντίθεση των ατόµων στον περιορισµό του βιοτικού επιπέδου τους, και κατά ένα 
άλλο µέρος, την ψυχολογική αντίδραση τους απέναντι στους φόρους καθαρά. Το 
φαινόµενο αυτό έχει ονοµαστεί επίδραση κατωφλιού. Μόνο µε µια δραµατική και 
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Θεόδωρος Α. Γεωργακόπουλος (1997), Εισαγωγή στη ∆ηµόσια Οικονοµική. Αθήνα, β΄έκδοση, 

Εκδόσεις Ευγένιου Μπένου, σελ. 310 
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Βασ. ∆αλαµάγκα (1999), Εισαγωγή στη ∆ηµόσια Οικονοµική. Αθήνα, Εκδοτικές επιχειρήσεις «Το 

οικονοµικό» Κ. & Π. Σµπίλιας Α.Ε.Β.Ε. σελ.187 
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επείγουσα οικονοµική ανάγκη όπως ένας µεγάλος πόλεµος ή το κλείσιµο, σε µεγάλη 
κλίµακα, σχολείων από έλλειψη κεφαλαίων, θα µπορούσε να πείσει τους 
ψηφοφόρους να αποδεχτούν ένα µεγάλο νέο φόρο ή απότοµες αυξήσεις των 
φορολογικών συντελεστών.24  

Μια άλλη µέθοδος, που χρησιµοποιείται συµπληρωµατικά για την άµβλυνση των 
αντιδράσεων των φορολογουµένων, είναι η διαµόρφωση του φορολογικού 
συστήµατος µε βάση ορισµένες αρχές ή κανόνες. Στόχος των κανόνων αυτών είναι να  
εµφυσήσουν ένα πνεύµα φορολογικής δικαιοσύνης και να διευκολύνουν τα 
νοικοκυριά στην εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να 
παραβλέπεται ο ταµειακός σκοπός των φόρων. Η εφαρµογή, βέβαια, των εν λόγω 
κανόνων, και ιδίως της αρχής της δίκαιης κατανοµής των φορολογικών βαρών, 
δηµιουργεί πολλά πρακτικά προβλήµατα, για την αντιµετώπιση των οποίων έχουν 
προταθεί κατά καιρούς διάφορες λύσεις.25  
       Ταυτόχρονα, αξίζει να τονιστεί ότι η διάθεση των πόρων µπορούν να 
επηρεάσουν τις αντιδράσεις των φορολογουµένων. Ειδικότερα, οι πόροι 
χρησιµοποιούνται από τις φορολογικές υπηρεσίες, για να χρηµατοδοτηθεί η 
εφαρµογή της φορολογικής νοµοθεσίας και η συλλογή των φόρων και αφαιρούνται 
από την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Όλοι οι φόροι απαιτούν κάποιους πόρους 
για την επίτευξη του πιο πάνω σκοπού, όσο µικρότερη είναι η έκταση στην οποία 
χρησιµοποιούνται πόροι για το σκοπό αυτό, τόσο µικρότερη θα είναι η αφαίρεση 
πόρων από άλλες χρήσεις. Όσο λιγότεροι πόροι, όµως, χρησιµοποιούνται για την 
επιβολή της φορολογικής νοµοθεσίας τόσο µεγαλύτερη θα είναι η φοροδιαφυγή. Θα 
πρέπει εποµένως να βρεθεί κάποια ισορροπία ανάµεσα στους πόρους που 
χρησιµοποιούνται για την επιβολή της φορολογικής νοµοθεσίας, και στην 
αποτελεσµατικότητα της επιβολής. Μέγιστη άνεση για τους φορολογούµενους στον 
υπολογισµό της φορολογικής τους υποχρέωσης, στην πληρωµή, και στην επιλογή του 
χρόνου της πληρωµής αποβλέπει στην ελαχιστοποίηση της χρήσης πόρων.26 Στην 
επόµενη ενότητα, θα γίνει λόγος αναλυτικά πώς αντιµετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
αυτή την κατάσταση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24John F.Due, Ann F. Friedlaender (1979), ∆ηµόσια οικονοµική, οικονοµική του δηµόσιου τοµέα. 
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Κεφάλαιο 2: Φορολογία συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
 
 
 
2.1. Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγήθηκε στις κοινές ρυθµίσεις για τη 
φορολογία 

 
Η φορολογία αποτελεί βασικό στοιχείο της κυριαρχίας των χωρών, εφόσον οι 
κυβερνήσεις θα ήταν ανίκανες να εφαρµόσουν τις πολιτικές τους χωρίς τους 
κατάλληλους χρηµατικούς πόρους. Αποτελεί επίσης µέσο ρύθµισης της οικονοµίας 
πρόσφορο να επηρεάσει την κατανάλωση, προωθεί την αποταµίευση και κατευθύνει 
τις µεθόδους οργάνωσης των επιχειρήσεων. Η φορολογική πολιτική έχει, εποµένως, 
σηµαντικό ρόλο σε όλα τα κράτη µέλη και ο τρόπος άσκησης της σε ένα από αυτά 
έχει αντίκτυπο όχι µόνο στην ίδια τη χώρα αλλά επίσης και στις γειτονικές. Στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία χαρακτηρίζεται από την ενιαία αγορά, προέχει τα κράτη 
µέλη να συνεργάζονται και όχι να οδεύουν σε αντίθετες κατευθύνσεις όσο αφορά τις 
φορολογικές τους πολιτικές . 

Για την προετοιµασία της εσωτερικής αγοράς χρειάστηκε η θέσπιση ενός 
συστήµατος φορολόγησης της κατανάλωσης, µε το πλέον ουδέτερο δυνατό τρόπο. 
Πράγµατι, κατά την εξαγωγή εµπορευµάτων από το ένα κράτος µέλος στο άλλο, όταν 
χορηγούνταν επιστροφές φόρων µεγαλύτερες από τα καταβληθέντα ποσά, αυτές 
ισοδυναµούσαν µε εξαγωγικές επιδοτήσεις. Για το λόγο αυτό η Κοινότητα εισήγαγε 
το φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.), έστω και αν εκείνη την εποχή τα κράτη µέλη 
είχαν τη δυνατότητα να καθορίσουν τους συντελεστές κατά βούληση. 

Με την πραγµατοποίηση της εσωτερικής αγοράς και µε τη δυνατότητα που είχαν 
πλέον οι καταναλωτές να αγοράζουν εµπορεύµατα στο κράτος µέλος της αρεσκείας 
τους και να τα εισαγάγουν στη χώρα τους χωρίς έλεγχο στα σύνορα, οι διαφορές 
µεταξύ συντελεστών φορολογίας στα προϊόντα είχαν ως αποτέλεσµα την εκτροπή του 
εµπορίου σε ορισµένες περιπτώσεις. Η στρέβλωση αυτή του ανταγωνισµού κατά την 
παραγωγή και τη διανοµή έχει επίσης και αρνητικό αντίκτυπο. 

Η ανάγκη συνεργασίας δεν ήταν εµφανής µόνο στην περίπτωση της άµεσης 
φορολογίας. Ωστόσο, ορισµένα άτοµα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να 
κατοικήσουν και να εργαστούν σε άλλο κράτος για να πληρώνουν λιγότερους 
φόρους, ενώ οι εταιρείες µπορούν να µειώσουν τους φόρους τους µε αποτέλεσµα να 
σηµειωθεί ανταγωνισµός µεταξύ κρατών για την είσπραξη των φόρων µέσω 
φορολογικών ελαφρύνσεων. Ωστόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει και ένα 
οικονοµικό και νοµικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η φορολογία και αποτελεί 
πολιτική της Ένωσης και όχι κάθε κράτους µέλους.  

Η φορολογική πολιτική, που αποτελεί στοιχείο της εθνικής κυριαρχίας, επηρεάζει 
την οικονοµική πολιτική όλων των κρατών, συµβάλλοντας στη  δηµιουργία των 
πόρων για τις δηµόσιες δαπάνες  και τη διανοµή εσόδων.  Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι 
φορολογικές πολιτικές εξαρτώνται κυρίως από τα κράτη µέλη της, τα οποία 
εκχωρούν στο τοπικό ή το περιφερειακό τους επίπεδο ένα µέρος της αρµοδιότητας 
τους, ανάλογα µε τη συνταγµατική και διοικητική οργάνωση των δηµόσιων αρχών 
και φορέων.  
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Στον τοµέα των φορολογικών επιβαρύνσεων και κοινωνικών εισφορών, η 
ευρωπαϊκή δράση έχει συνεπώς µόνο επικουρικό χαρακτήρα: έχει στόχο όχι να 
εξοµοιώσει τα εθνικά συστήµατα υποχρεωτικών εισφορών αλλά να καταστήσει πιο 
συµβατά, όχι µόνο µεταξύ τους, αλλά και µε τους στόχους της συνθήκης για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Η συνθήκη  της ΕΚ προβλέπει (άρθρο 269) ότι ο προϋπολογισµός της Κοινότητας 
προέρχεται εξ΄ ολοκλήρου από ιδίους πόρους οι οποίοι αντιστοιχούν µε την 
ικανότητα συνεισφοράς του κάθε κράτους µέλους. Οι πόροι που καταβάλλονται προς 
το παρόν στον προϋπολογισµό αποτελούνται από τις γεωργικές εισφορές, τους 
δασµούς, ένα ποσοστό των πόρων Φ.Π.Α. που υπολογίζεται µε εναρµονισµένη βάση, 
καθώς και µια τέταρτη πηγή που εξαρτάται από το ακαθάριστο εθνικό προϊόν 
(ΑΕγχΠ). Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρµοδιότητα να θεσπίζει ή να εισπράττει 
οποιονδήποτε φόρο. 

Ωστόσο, στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο τα 
φορολογικά µέτρα των κρατών µελών εµποδίζουν την  ελεύθερη κυκλοφορία των 
εµπορευµάτων, των υπηρεσιών και του κεφαλαίου και στρεβλώνουν τον ελεύθερο 
ανταγωνισµό. Ο αργός ρυθµός προόδου στην εναρµόνιση και στο συντονισµό της 
κοινοτικής φορολογίας οφείλεται στον πολύπλοκο χαρακτήρα του θέµατος αλλά 
επίσης και στο γεγονός ότι τα άρθρα της συνθήκης της ΕΚ που το διέπουν απαιτούν 
οµοφωνία.27 
 

2.2. Η φορολογική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήµερα 

Η φορολογική πολιτική στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ 
ΈΝΩΣΗ) απαρτίζεται από δύο κλάδους: την άµεση φορολογία, που εξακολουθεί να 
υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των κρατών µελών, και την έµµεση 
φορολογία, που άπτεται της ελεύθερης κυκλοφορίας εµπορευµάτων και της 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Στο χώρο της άµεσης φορολογίας, τα κράτη µέλη 
έχουν θεσπίσει µέτρα που επιτρέπουν την αποφυγή της φοροδιαφυγής και της διπλής 
φορολογίας. Η φορολογική πολιτική µεριµνά ώστε να µη νοθεύεται ο ανταγωνισµός 
µεταξύ των κρατών µελών στην εσωτερική αγορά από τις διαφορές των φορολογικών 
συντελεστών και των συστηµάτων φορολογίας στο επίπεδο της έµµεσης φορολογίας. 
Έχουν επίσης θεσπιστεί µέτρα για να είναι δυνατόν να αποφευχθούν οι ζηµιογόνες 
συνέπειες του φορολογικού ανταγωνισµού, στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις 
προβαίνουν σε µεταφορές πίστωσης µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 28  

 

2.3.Άµεση φορολογία 

Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µόνον οι κυβερνήσεις έχουν αρµοδιότητα 
όσον αφορά τα επίπεδα άµεσης φορολογίας, π.χ. τη φορολογία εισοδήµατος φυσικών 
προσώπων και τα εταιρικά κέρδη. Η φορολογική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
                                                 
27 http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/17/txt_el.pdf [Accessed 12th October 2007] 
28 http://www.europa.eu/scadplus/leg/el/s10000.htm#DIRECTE [Accessed 10th October 2007] 
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εξασφαλίζει ότι οι φορολογικές ρυθµίσεις είναι συµβατές µε τους στόχους της 
δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης, την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
την ενιαία αγορά και την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων.  

Όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχουν υγιή δηµόσια 
οικονοµικά. Η επιλογή των δαπανών προτεραιότητας και των φόρων που θα 
χρησιµοποιηθούν για τη χρηµατοδότηση αυτών των δαπανών εναπόκειται στα ίδια τα 
κράτη, υπό τον όρο ότι θα είναι σύµφωνη µε την ενιαία αγορά και την ελεύθερη 
κυκλοφορία κεφαλαίων, δηλαδή δεν θα παρεµποδίζουν τις διασυνοριακές επενδύσεις. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα κράτη µέλη είναι ελεύθερα να ορίζουν τον φορολογικό 
συντελεστή για τα εταιρικά κέρδη και τα προσωπικά εισοδήµατα, την αποταµίευση 
και την υπεραξία. Η εθνική αυτή αυτονοµία υποστηρίζεται από τους κανόνες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι απαιτούν την οµοφωνία και όλων κρατών µελών για 
τη λήψη αποφάσεων σε φορολογικά θέµατα. Ωστόσο, όταν οι φορολογικές ρυθµίσεις 
υπονοµεύουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων 
ή τα ατοµικά δικαιώµατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οι θιγόµενοι µπορούν να 
ζητήσουν επανόρθωση από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, το οποίο έχει εκδώσει 
σηµαντικές αποφάσεις σε φορολογικά θέµατα.29 

Συγκεκριµένα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, της 19ης 
∆εκεµβρίου 2006, µε θέµα «Συντονισµός των συστηµάτων άµεσης φορολογίας των 
κρατών µελών στην εσωτερική αγορά» στοχεύει να προωθήσουν το συντονισµό των 
συστηµάτων άµεσης φορολογίας των κρατών µελών µε συνέπεια την κατάργηση των 
φορολογικών εµποδίων όπως είναι οι διακρίσεις και οι διπλές φορολογήσεις σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συντονισµός των συστηµάτων άµεσης φορολογίας 
τα οποία δεν είναι εναρµονισµένα έχει ως στόχο να καταστούν τα συστήµατα αυτά 
συµβατά µε το κοινοτικό δίκαιο και τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Παράλληλα µε την προαναφερόµενη ανακοίνωση, η Επιτροπή ενέκρινε 
και δύο άλλες ανακοινώσεις. Η πρώτη αφορά τη διασυνοριακή φορολογική 
ελάφρυνση λόγω ζηµιών και η δεύτερη τους φόρους κατά την έξοδο . Συγκεκριµένα 
στην πρώτη, η Επιτροπή πρότεινε µια συντονισµένη προσέγγιση των κρατών µελών 
που θα επέτρεπε την υιοθέτηση ενός ελάχιστου κανόνα για διασυνοριακή φορολογική 
ελάφρυνση λόγω ζηµιών των επιχειρήσεων και των οµίλων επιχειρήσεων. Όσο 
αφορά τη δεύτερη, το αντικείµενο της ανακοίνωσης αφορούσε τις φορολογικές 
επιβαρύνσεις επί της υπεραξίας όταν ο φορολογούµενος εγκαταλείπει ένα κράτος 
µέλος προκειµένου να εγκατασταθεί σε ένα άλλο, επίσης κράτος µέλος, πριν 
πουλήσει τα περιουσιακά του στοιχεία ή όταν ο φορολογούµενος µεταφέρει την έδρα 
ή τα περιουσιακά του στοιχεία σε κάποιο άλλο κράτος µέλος.30 
 

2.3.1. Φορολόγηση εταιριών  

Σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των εταιριών, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει δύο στόχους: 
την παρεµπόδιση του ζηµιογόνου φορολογικού ανταγωνισµού µεταξύ κρατών µελών 
και την υποστήριξη της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων. Τα κράτη 
µέλη δεσµεύονται από κώδικα δεοντολογίας που τους αποτρέπει να προσφέρουν 
φοροαπαλλαγές οι οποίες προκαλούν στρέβλωση των επενδυτικών αποφάσεων.    

                                                 
29http://www.europa.eu/scadplus/leg/el/s10000.htm#DIRECTE [Accessed 10th October 2007] 
30http://www.europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l31058.htm [Accessed 10th October 2007] 
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     Υπάρχουν επίσης κανόνες ή κώδικες δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
διασφαλίζουν ότι η προσέγγιση της φορολόγησης εταιρειών είναι σε γενικές γραµµές 
η ίδια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλούς τοµείς. Για παράδειγµα, η 
φορολογική µεταχείριση των διασυνοριακών πληρωµών τόκων, δικαιωµάτων και 
µερισµάτων σε θυγατρικές και µητρικές εταιρείες είναι η ίδια σε όλα τα κράτη µέλη 
και βασίζεται στην αρχή ότι το εισόδηµα φορολογείται στην χώρα του αποδέκτη. 
Ανάλογη προσέγγιση εφαρµόζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη 
φορολόγηση οµίλων εταιρειών και τις διασυνοριακές πωλήσεις αγαθών και 
υπηρεσιών στην ίδια εταιρεία (καλούµενες τιµές µεταβίβασης). Βρίσκεται υπό 
εξέλιξη η συζήτηση για την καθιέρωση κοινής φορολογικής βάσης για εταιρείες, 
δηλαδή οι κανόνες που ισχύουν για κάθε είδος συναλλαγής θα πρέπει να είναι οι ίδιοι 
σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποφεύγεται ο αθέµιτος ανταγωνισµός. 
Ωστόσο, τα κράτη µέλη αναµένεται να εξακολουθούν να αποφασίζουν για τους 
ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές.31 

  Σύµφωνα µε την οδηγία 90/435/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1990, 
σχετικά µε το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις µητρικές και τις 
θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών µελών,  η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίζει 
φορολογικούς κανόνες που δεν επηρεάζουν τον ανταγωνισµό όσον αφορά τις 
συγκεντρώσεις εταιρειών διαφορετικών κρατών µελών. Καταργεί την διπλή 
φορολογία των κερδών που διανέµονται υπό µορφή µερισµάτων από θυγατρική 
εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος στη µητρική της που είναι εγκατεστηµένη σε άλλο 
κράτος µέλος.32 

Επίσης, η οδηγία 90/434/EOK του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1990, σχετικά 
µε το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές 
ενεργητικού και ανταλλαγές µετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών 
µελών εισάγει ένα κοινό φορολογικό καθεστώς για τις διασυνοριακές πράξεις 
αναδιάρθρωσης.33 

Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει και στην οδηγία του Συµβουλίου 2003/49/EC της 
3ης Ιουνίου 2003 σχετικά µε το κοινό σύστηµα της φορολογίας που εφαρµόζεται στις 
πληρωµές τόκων και δικαιωµάτων µεταξύ των σχετικών επιχειρήσεων των 
διαφορετικών κρατών µελών. Σε αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει ένα κοινό 
σύστηµα της φορολογίας που εφαρµόζεται στις πληρωµές τόκων και δικαιωµάτων 
που γίνονται µεταξύ των σχετικών επιχειρήσεων των διαφορετικών κρατών-µελών 
προκειµένου να καταργηθούν οι φόροι που επιβάλλονται από την πηγή σε αυτές τις 
πληρωµές και εποµένως να αποβληθεί η διπλή φορολογία αυτών των πληρωµών.34 

Τέλος µε τη σύµβαση 90/436/ΕΟΚ σχετικά µε την εξάλειψη της διπλής 
φορολογίας σε περίπτωση διόρθωσης των κερδών µεταξύ των συνδεδεµένων 
επιχειρήσεων. Τα κράτη µέλη υπέγραψαν συµφωνία που εισάγει µια διαδικασία 
διαιτησίας για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας στην περίπτωση διόρθωσης των 
κερδών συνδεδεµένων επιχειρήσεων.35 
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2.3.2. Μια δίκαιη προσέγγιση για τις αποταµιεύσεις και τις συντάξεις  

Τα κράτη µέλη αποφασίζουν επίσης για τους κανόνες και τους συντελεστές 
φορολογίας φυσικών προσώπων, εκτός εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να 
παρέµβει για να εξασφαλίσει ότι δεν γίνεται διάκριση ή ότι δεν υπάρχει συγκεκριµένο 
όφελος για οποιονδήποτε επωφελείται των ευκαιριών εργασίας ή επενδύσεων σε 
άλλη χώρα. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες για να εξασφαλίσει 
ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποθαρρύνονται από το να εργάζονται σε 
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιτίας προβληµάτων που αφορούν τη 
µεταφορά και τη φορολόγηση συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων.  

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορούν να τοποθετούν τις οικονοµίες τους 
εκεί όπου πιστεύουν ότι θα έχουν την καλύτερη απόδοση. Ωστόσο, εξακολουθεί να 
οφείλεται φόρος στη χώρα διαµονής τους. Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
χάνουν νόµιµα έσοδα όταν οι κάτοικοί τους δεν δηλώνουν το εισόδηµά τους από 
τόκους αποταµιεύσεων που διατηρούν εκτός της χώρας τους. Προς επανόρθωση της 
κατάστασης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ορισµένες άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις 
ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά µε αποταµιεύσεις µη κατοίκων από την 1η 
Ιουλίου 2005. Όµως, η Αυστρία, το Βέλγιο και το Λουξεµβούργο, καθώς και άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, εφαρµόζουν προς το παρόν φόρο παρακρατούµενο από την πηγή 
και θα µεταβιβάζουν µεγάλο µέρος των εσόδων από τον εν λόγω φόρο στη χώρα του 
επενδυτή, εκεί όπου πραγµατικά οφείλεται. 36 

Σύµφωνα µε την οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για 
τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώξει τον τελικό στόχο να παρασχεθεί η δυνατότητα να 
φορολογούνται πραγµατικά οι τόκοι από αποταµιεύσεις, οι οποίοι εισπράττονται σε 
ένα κράτος µέλος από φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική τους κατοικία σε 
ένα άλλο κράτος µέλος, σύµφωνα µε τις φορολογικές διατάξεις του εν λόγω κράτους 
µέλους φορολογικής κατοικίας.37 

Λόγος χρειάζεται να γίνει και στην ανακοίνωση από την Επιτροπή στο 
Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην ευρωπαϊκή Οικονοµική και 
Κοινωνική Επιτροπή, της 19ης Απριλίου 2001, µε τίτλο «η εξάλειψη των 
φορολογικών εµποδίων στη διασυνοριακή παροχή των επαγγελµατικών συντάξεων». 
Μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά για επαγγελµατικές συντάξεις µπορεί να 
εξασφαλίσει ότι οι πολίτες είναι σε θέση να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους στην 
ελεύθερη µετακίνηση που φυλάσσεται στη Συνθήκη για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και να ενισχύσουν την κινητικότητα εργασίας. Η Επιτροπή εποµένως 
πρότεινε µια ευρεία στρατηγική για να αντιµετωπίσει τα φορολογικά εµπόδια που 
αποτελούν ένα αντικίνητρο για τα άτοµα που επιθυµούν να συµβάλουν στα 
προγράµµατα συνταξιοδότησης έξω από τη χώρα τους και στους οργανισµούς 
συνταξιοδότησης που επιθυµούν να παρέχουν συντάξεις πέρα από τα σύνορα.38 

2.4.Έµµεση φορολογία 

Για την καλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς είναι ουσιαστικής σηµασίας η 
οµοιοµορφία των κανόνων για τον φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) και τους 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Οι αλλαγές και οι διαφορές σε ό,τι αφορά τον Φ.Π.Α. 
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ή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στη βενζίνη, τα ποτά ή τα τσιγάρα µπορούν πολύ 
εύκολα να οδηγήσουν σε στρέβλωση του ανταγωνισµού. Εντούτοις, υπάρχουν κάποια 
περιθώρια για να λαµβάνονται υπόψη πολιτιστικές διαφορές, για παράδειγµα, σε ό,τι 
αφορά την προσέγγιση που ακολουθείται για τη φορολόγηση της µπύρας και του 
οίνου ή οικονοµικές διαφορές. Μια χώρα µε υγιή δηµόσια οικονοµικά δεν µπορεί να 
υποβάλλει τους πολίτες της σε άσκοπη φορολόγηση. Έτσι, οι χαµηλοί ειδικοί φόροι 
κατανάλωσης του Λουξεµβούργου παρέχουν ευκαιρίες για κατόχους αυτοκινήτων και 
αγοραστές από γειτονικές χώρες ή διερχόµενους από το κράτος αυτό.  

Οι έξυπνοι αγοραστές µπορούν να εκµεταλλεύονται τις φορολογικές διαφορές σε 
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξοικονοµούν σηµαντικά ποσά επί της αξίας 
καινούργιου αυτοκινήτου. Ωστόσο, οι διαφορές αυτές µπορούν να αποτελέσουν 
εµπόδιο για την αγορά του φθηνότερου αυτοκινήτου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προσπαθεί να τις µειώσει για να δηµιουργήσει µια πραγµατικά ενιαία αγορά. 
Επιθυµεί την αναδιάρθρωση του συστήµατος φορολόγησης των αυτοκινήτων καθώς 
και την καθιέρωση κοινής προσέγγισης όσον αφορά τη φορολόγηση των εκποµπών 
διοξειδίου του άνθρακα.39   
 

2.4.1. Ελάχιστοι συντελεστές Φ.Π.Α. 

Οι ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές για τη βενζίνη, το φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό 
ρεύµα και τον άνθρακα ευνοούν τον δίκαιο ανταγωνισµό και αποτελούν ένα εργαλείο 
που µπορεί να ενθαρρύνει την εξοικονόµηση ενέργειας και τη χρήση καυσίµων 
φιλικότερων προς το περιβάλλον. Εντούτοις, οι ρυθµίσεις αυτές είναι αρκετά 
ελαστικές προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες εθνικές περιστάσεις. 

Υπάρχει συµφωνία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την καθιέρωση 
ελάχιστου συντελεστή 15% για τον Φ.Π.Α. για τα περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες, 
αλλά υπάρχει δυνατότητα απαλλαγών. Επιτρέπεται ένας υψηλότερος συντελεστής 
εντός ορισµένων ορίων. Επίσης επιτρέπονται χαµηλότεροι συντελεστές και 
απαλλαγές για ορισµένα αγαθά. Εν γένει, οι συντελεστές αυτοί περιορίζονται σε 
αγαθά και υπηρεσίες που δεν ανταγωνίζονται αγαθά και υπηρεσίες από άλλο κράτος 
µέλος, όπως γεύµατα σε εστιατόριο ή τα αναγκαία σε καθηµερινή βάση, όπως είδη 
διατροφής και φάρµακα. Οι απαλλαγές αυτές διατηρούνται κατά το δυνατόν στα 
χαµηλότερα επίπεδα για να µην διαταραχθεί η λειτουργία της ενιαίας αγοράς.  

Η απάτη συχνά επωφελείται της πολυπλοκότητας ενός συστήµατος, το οποίο έχει 
δηµιουργηθεί µε τρόπο αποσπασµατικό. Επίσης, η πολυπλοκότητα συµβάλλει σε 
σηµαντική αύξηση του κόστους της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και συνιστά 
πραγµατικό φραγµό για τις διασυνοριακές δραστηριότητες. Για τους λόγους αυτούς, 
η απλούστευση και η καταπολέµηση των παραβιάσεων αποτελούν προτεραιότητα.  

Προτεραιότητα αποτελεί επίσης και η παρακολούθηση των τεχνολογικών 
εξελίξεων. Οι συντάκτες των πρώτων κανόνων για τον Φ.Π.Α., δεν µπορούσαν να 
προβλέψουν ότι κάποια µέρα θα ήταν δυνατή η φόρτωση λογισµικού ηλεκτρονικού 
υπολογιστή ή η πληρωµή ανά παρακολούθηση του καναλιού τηλεόρασης από τον 
κυβερνοχώρο. Αυτό σήµαινε εν πρώτοις την τροποποίηση των υφιστάµενων 
κανόνων. Στη συνέχεια, καθιερώθηκαν τροποποιήσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι ο 

                                                 
39http://www.europa.eu/scadplus/leg/el/s10000.htm#DIRECTE [Accessed 10th October 2007] 
 



 

 32 

Φ.Π.Α. επιβάλλεται σε ηλεκτρονικές αγορές από τρίτες χώρες όπως και µε κάθε άλλη 
εισαγωγή.  

Στο µεταξύ, εξακολουθούµε να πληρώνουµε τον Φ.Π.Α. για τις διασυνοριακές 
ηλεκτρονικές αγορές µας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συντελεστή που 
εφαρµόζεται στη χώρα αγοράς. Αυτό αποτελεί εξαίρεση της αρχής κατά την οποία ο 
Φ.Π.Α. εισπράττεται στη χώρα κατανάλωσης. Όταν ο όγκος του ηλεκτρονικού 
εµπορίου ήταν µικρός κανείς δεν ανησυχούσε πολύ για αυτή τη στρέβλωση στην 
κατανοµή εισοδήµατος. Σήµερα, που το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εµπόριο είναι 
διαδεδοµένο συζητούνται συµπληρωµατικές ρυθµίσεις για τη διαχείριση των 
συναλλαγών αυτών όπως των τοπικών αγορών µας.40  

 
 

2.5. Γιατί τα κράτη-µέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση προτιµούν υψηλούς ή 
χαµηλούς φορολογικούς συντελεστές 
 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι στη δικαιοδοσία των 
κυβερνήσεων η ρύθµιση των φορολογικών συντελεστών σε υψηλούς ή χαµηλούς 
ανάλογα µε τους σκοπούς της πολιτικής τους. Παρακάτω γίνεται µια σύντοµη 
αναφορά σχετικά µε τις αντίστοιχες πολιτικές. 

 Καταρχάς, αξίζει να αναφερθεί ότι οι συντελεστές φορολόγησης του κεφαλαίου 
παίζουν σηµαντικό ρόλο στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) σε 
παγκόσµιο επίπεδο. Ο φορολογικός ανταγωνισµός µεταξύ κρατών µελών στην 
προσέλκυση επενδύσεων έχει γίνει περισσότερο έντονος ύστερα µε τις τελευταίες 
διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα νέα κράτη µέλη υιοθετώντας χαµηλούς 
συντελεστές φορολόγησης κεφαλαίου οδήγησαν τα παλαιότερα στην υιοθέτηση 
ευνοϊκότερης φορολόγησης του κεφαλαίου. Αυτός ο «φορολογικός ανταγωνισµός» 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στην πορεία των φορολογικών εσόδων των περισσοτέρων 
κρατών µελών -παρόλο που ευνοεί τους φορολογούµενους- και για αυτό το σκοπό 
υπάρχουν πρωτοβουλίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για εναρµόνιση µεταξύ των 
διαφορετικών φορολογικών συστηµάτων. . Μια τέτοια συρρίκνωση των φορολογικών 
εσόδων έχει επίπτωση και σε σηµαντικές οικονοµικές λειτουργίες του κράτους όπως 
είναι η παροχή των δηµοσίων αγαθών (race to the bottom). Υπάρχει όµως και η 
αντίθετη άποψη η οποία κρίνει ότι οι διαφορές στα φορολογικά συστήµατα είναι 
θεµιτές καθώς αντανακλούν διαφορές στις προτιµήσεις των πολιτών για το ύψος των 
φορολογικών συντελεστών αλλά και για το επίπεδο παροχής δηµοσίων αγαθών 

Ωστόσο, σήµερα αυτή η µορφή ανταγωνισµού φαίνεται να υποχωρεί καθώς 
διευρύνεται η πεποίθηση ότι η υιοθέτηση χαµηλών συντελεστών φορολόγησης 
κεφαλαίου δεν αποτελεί πια τον κύριο παράγοντα προσέλκυσης άµεσων ξένων 
επενδύσεων. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα των σκανδιναβικών χωρών οι 
οποίες βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των δεικτών ανταγωνιστικότητας 
καταφέρνοντας να προσελκύουν σηµαντικές παραγωγικές επενδύσεις. Η περίπτωση 
των χωρών αυτών υποδηλώνει ότι οι παραγωγικές επενδύσεις παραβλέπουν την 
υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση καθώς και άλλοι παράγοντες συνιστούν 
σηµαντικό κριτήριο επιλογής του τόπου πραγµατοποίησης µιας επένδυσης, όπως η 
ύπαρξη αποτελεσµατικού εκπαιδευτικού συστήµατος, το ανταγωνιστικό επίπεδο των 
υποδοµών και των δηµοσίων υπηρεσιών. Κατά γενική οµολογία, όµως, οι 
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φορολογικές µεταρρυθµίσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύουν κύρια στη 
προσέλκυση κεφαλαίων.  

Την ίδια στιγµή, πολλές χώρες έχουν προχωρήσει σε µείωση των φορολογικών 
συντελεστών στα φυσικά και νοµικά πρόσωπα µε πρόθεση να δηµιουργήσουν 
κίνητρα για αύξηση της προσφοράς εργασίας. Στο ίδιο πνεύµα κινείται και η 
φιλολογία περί ενιαίου φορολογικού συντελεστή (flat tax) η υιοθέτηση του οποίου 
θεωρείται από ορισµένους ότι θα οδηγήσει σε αύξηση της προσφοράς εργασίας και 
συνεπώς σε αύξηση της απασχόλησης. Η εµπειρική εξέταση της σχέσης ευνοϊκής 
φορολόγησης εργασίας και αύξησης απασχόλησης όµως αποδεικνύει ότι η σχέση 
αυτή δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρή καθώς πλήθος άλλων παραγόντων επηρεάζει την 
πορεία της απασχόλησης. 

Επίσης, αλλά χαρακτηριστικά όπως η κινητικότητα της φορολογικής βάσης, το 
γενικευµένο αίτηµα για απλοποίηση και διαφάνεια του φορολογικού συστήµατος, 
αλλά και η τάση για τη χρήση του φορολογικού συστήµατος για τη δηµιουργία 
κινήτρων , οδηγούν σε αυτήν την κατεύθυνση.41  

Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει ότι µέσα στα πλαίσια της δηµόσιας οικονοµικής, η 
στρατηγική των κυβερνώντων του Κράτους στον τοµέα της φορολογίας πρέπει να 
αποβλέπει στη µείωση των φόρων. Ωστόσο, οι οικονοµικές φάσεις της οικονοµίας 
ενός κράτους µπορούν να επηρεάσουν τις στρατηγικές της. Είναι γνωστό ότι την 
οικονοµική ύφεση την προκαλεί η εξασθένηση της ζήτησης από τους ιδιώτες, που 
ακολουθείται από τη µείωση της παραγωγής που συνεπάγεται µείωση της 
απασχόλησης και τελικά µείωση των εισοδηµάτων. Για να βγει η οικονοµία από την 
ύφεση, το κράτος επιβάλλει τη µείωση φόρων γιατί µε αυτό τον τρόπο αυξάνεται το 
διαθέσιµο εισόδηµα του φορολογούµενου σε ποσό ανάλογο προς τη µείωση του 
φόρου. Το µη καταβληθέν εισόδηµα ο ιδιώτης το καταναλώνει. Έτσι, µε την αύξηση 
της παραγωγής αυξάνουν την παραγωγή τους οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
Συνακόλουθα, οι επιχειρήσεις απασχολούν όλο και περισσότερους εργαζόµενους, 
χρησιµοποιούν µεγαλύτερη ποσότητα πρώτων υλών και ταυτόχρονα αξιοποιούν το 
κεφαλαιουχικό εξοπλισµό που έχουν στη διάθεσή τους. Συµπερασµατικά, τα 
εισοδήµατα και οι επενδύσεις θα αυξάνονται. Η παραγωγή και η απασχόληση θα 
έχουν αυξηθεί συγκριτικά µε την αρχική αύξηση της ζήτησης. Έτσι, η χώρα βγαίνει 
από την οικονοµική ύφεση. 

 Την ακριβώς αντίθετη πολιτική, την πολιτική αύξησης φόρων την επιβάλλει το 
κράτος, όταν πρόκειται να παταχθεί ο πληθωρισµός. Ο πληθωρισµός προκαλείται, 
όταν η γενική ζήτηση είναι πολλαπλάσια της προσφοράς. Συνακόλουθα, 
παρατηρείται αύξηση των τιµών, εφόσον αντίστοιχα δεν επέρχεται αύξηση της 
ποσότητας των αγαθών. Ένας από τους τρόπους αντιµετώπισης του πληθωρισµού 
ζήτησης είναι η αύξηση των φόρων που οπωσδήποτε µειώνει το διαθέσιµο εισόδηµα 
των πολιτών και ακολούθως τη ζήτηση αγαθών για κατανάλωση. Είναι, βέβαια, 
αληθές πως οι επιχειρηµατίες µε την αύξηση των φόρων αποθαρρύνονται στο 
σχεδιασµό παραγωγής αγαθών. Από την επίδραση αυτή η µείωση του εισοδήµατος 
των ιδιωτών, λόγω αύξησης των φόρων, είναι πολύ µεγαλύτερη από την αρχική 
µείωση. 42   

∆ε θα πρέπει, ωστόσο να λησµονηθεί ότι η πολιτική φόρων επηρεάζεται και λόγω 
κάποιων κοινών χαρακτηριστικών τα οποία και προσδιορίζουν σε ένα βαθµό και το 
ύψος της φορολογικής επιβάρυνσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια από αυτά, 
                                                 
41http://photo.kathimerini.gr/xtra/files/Meletes/doc/Mel0712066.doc. [Accessed 5th December 2007] 
42Αντώνη Ιακ. Ελευθεριάδη (2004), Α΄ ∆ηµόσια Οικονοµική και δηµοσιονοµικό δίκαιο. Αθήνα, 
Εκδόσεις Σύγχρονη πέννα 
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όπως οι κανόνες δηµοσιονοµικής πειθαρχίας στη ζώνη του ευρώ (κριτήρια 
Μααστριχτ), η τάση πληθυσµιακής γήρανσης που παρατηρείται σήµερα και 
αναµένεται να επιδεινωθεί κατά τα επόµενα χρόνια, και το σηµαντικό ύψος των 
δηµοσίων δαπανών στις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγούν στην αύξηση 
της φορολογικής επιβάρυνσης. Συγκεκριµένα, τα κριτήρια σύγκλισης στη ζώνη του 
ευρώ καθώς και το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης έχουν επιβάλλει σαφείς 
κανόνες και χρονοδιαγράµµατα δηµοσιονοµικής πειθαρχίας εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Πλέον οι ποσοτικοί στόχοι-περιορισµοί του ελλείµµατος και του χρέους 
µεταφράζονται και σε περιορισµούς αναφορικά µε την ακολουθούµενη 
δηµοσιονοµική πολιτική. Αυτοί οι περιορισµοί έχουν σαφείς επιπτώσεις στα 
φορολογικά συστήµατα και στο µέγεθος της φορολογικής επιβάρυνσης σε κάθε 
χώρα. Όσο αφορά, τη γήρανση του πληθυσµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σαν 
αποτέλεσµα την άσκηση σηµαντικών πιέσεων στα φορολογικά έσοδα των κρατών 
µελών. Οι αυξανόµενες και σε ένα βαθµό ανελαστικές δαπάνες συνταξιοδότησης και 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για µια σηµαντική 
φορολογική επιβάρυνση της εργασίας και του κεφαλαίου.43 
 

2.6. Συνθήκες πρόληψης διπλής φορολογίας 
 
Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογράφονται συνθήκες για την πρόληψη 
της διπλής φορολογίας µε πολλές χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια 
συνθήκη πρόληψης διπλής φορολογίας, σε γενικές γραµµές, επιτρέπει να 
αντισταθµίσει το φόρο που πληρώνεται στη µια από τις δύο χώρες µε το φόρο που 
πληρώνεται στην άλλη αποτρέποντας κατ' αυτό τον τρόπο τη διπλή φορολογία. Οι 
περισσότερες φορολογικές συνθήκες προβλέπουν, επίσης, την ανταλλαγή 
φορολογικών πληροφοριών µεταξύ των εφοριών των δύο χωρών.  
 
 
2.7. Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οµαλή λειτουργία του 
φορολογικού συστήµατος 
 
Στηριζόµενη η Ευρωπαϊκή Ένωση στη µεγάλη σπουδαιότητα του φορολογικού 
συστήµατος σε µια οικονοµία, για την οποία ήδη έγινε αναφορά, προσπαθεί να 
διεξάγει την επιτυχέστερη λειτουργία του φορολογικού συστήµατος ακολουθώντας 
διάφορα πλαίσια. Η φορολογία, όπως και η τελωνειακή ένωση, αποτελούν 
σηµαντικές πτυχές ώστε να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους στόχους της 
Λισσαβόνας44, όπως είχε τονιστεί σε σηµαντική ανακοίνωση της Επιτροπής του 
Οκτωβρίου 2005. 

Η σχέση αυτή µε την αναθεωρηµένη στρατηγική της Λισσαβόνας έλαβε 
συγκεκριµένη µορφή το 2006 µε την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου την οποία διατύπωσε η Επιτροπή στις 17 Μαΐου 
ενόψει της δηµιουργίας του προγράµµατος «Fiscalis 2013». Στόχος του 

                                                 
43http://photo.kathimerini.gr/xtra/files/Meletes/doc/Mel0712066.doc. [Accessed 5th December 2007] 
44Οι στόχοι της Λισσαβόνας βασίζονται στους παρακάτω έξη βασικούς άξονες που επηρεάζουν την 
καθηµερινή µας ζωή: η υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας και των µικρών επιχειρήσεων, η 
ανάπτυξη µιας οικονοµίας βασιζόµενης στην γνώση, η διασύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω 
δικτύων, η προσφορά περισσοτέρων και καλύτερων εργασιών, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και 
η εξασφάλιση µελλοντικής ευηµερίας µε ένα αειφόρο περιβάλλον. 
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προγράµµατος αυτού είναι να βελτιωθεί η λειτουργία των φορολογικών συστηµάτων 
των κρατών µελών παράλληλα µε τη συνέχιση της ανάπτυξης της συνεργασίας 
µεταξύ φορολογικών αρχών σε τοµείς όπως η κοινή εφαρµογή της κοινοτικής 
φορολογικής νοµοθεσίας ή η καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς µε την 
καταπολέµηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής.45 Πέρα από το πρόγραµµα 
αυτό, όµως η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολήθηκε και µε την καταπολέµηση της 
φορολογικής απάτης του Φ.Π.Α., την αµοιβαία βοήθεια στη φορολόγηση, τον 
εκσυγχρονισµό του φορολογικού συστήµατος και τη διαχείριση κινδύνου σε αυτό 
καθώς και την φορολογική ανάκτηση καθώς και την καθιέρωση ειδικών προϊόντων 
φόρου και την αντιµετώπιση του φορολογικού ανταγωνισµού τα οποία αναλύονται 
διεξοδικότερα στη συνέχεια.     

 

2.7.1. Το πρόγραµµα FISCALIS  

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο της 3ης ∆εκεµβρίου 2002 µε την 
απόφαση 2235/2002/EC καθιέρωσε ένα πρόγραµµα κοινοτικής δράσης, το 
«FISCALIS 2003 - 2007» που προορίστηκε για να βελτιώσει τη λειτουργία των 
φορολογικών συστηµάτων στην εσωτερική αγορά. Καλύπτει το φόρο προστιθέµενης 
αξίας και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, την άµεση φορολογία και τους φόρους 
στα ασφάλιστρα. Το πρόγραµµα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2003 έως τις 31 
∆εκεµβρίου 2007.  

Ο γενικός στόχος του προγράµµατος είναι να βελτιωθεί η κατάλληλη λειτουργία 
των συστηµάτων φορολόγησης στην εσωτερική αγορά µε την αύξηση της 
συνεργασίας µεταξύ των συµµετεχουσών χωρών, των υπηρεσιών και των ανώτερων 
υπαλλήλων τους. 

Για τους τοµείς Φ.Π.Α και των ειδικών φόρων, το πρόγραµµα είναι σχεδιασµένο 
να πετύχει τα εξής: 
� να βοηθήσει τους ανώτερους υπαλλήλους να πετύχουν υψηλά κοινά πρότυπα 
κατανόησης του κοινοτικού δικαίου και εφαρµογής του στα κράτη µέλη, 
� να εξασφαλίσει αποδοτική, αποτελεσµατική και εκτενή συνεργασία µεταξύ των 
κρατών µελών,  
� να εξασφαλίσει συνεχή βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών ώστε να λάβει 
υπόψη του τις ανάγκες των υπηρεσιών και των φορολογούµενων µέσω της ανάπτυξης 
και της διάδοσης της ορθής διοικητικής πρακτικής.  
 

Για τον τοµέα της άµεσης φορολογίας, το πρόγραµµα στοχεύει: 
� να παρέχει υποστήριξη για ανταλλαγή πληροφοριών µέσα σε ένα πεδίο αµοιβαίας 
βοήθειας 
� να βελτιώσει την πληροφόρηση για το κοινοτικό δίκαιο που εφαρµόζεται στον 
τοµέα της άµεσης φορολογίας. 
� Τέλος, για τους φόρους στα ασφάλιστρα, το πρόγραµµα σκοπεύει:  
� να βελτιώσει τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών,  
� να εξασφαλίσει καλύτερη εφαρµογή των υπαρχόντων κανόνων.  
� Ένας από τους λόγους για την καθιέρωση του προγράµµατος είναι να εξεταστεί το 
πρόβληµα της φορολογικής απάτης. Έτσι, το πρόγραµµα βοηθά: 
                                                 
45http://europa.eu/generalreport/el/2006/rg26.htm [Accessed 16th November 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Φεβρουάριος 2007 
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� στην ενθάρρυνση της πιο στενής συνεργασίας µεταξύ των αρχών στα κράτη µέλη,  
� στην παροχή κατάρτισης των εθνικών ανώτερων υπαλλήλων ώστε να 
εξοικειωθούν µε διαφορετικά είδη απάτης  
� στην ανάπτυξη των µεθόδων πρόληψης, ανίχνευσης και έρευνας που είναι 
βασισµένες στην ανάλυση κινδύνου.  
 

Τα διαθέσιµα εργαλεία για την πραγµατοποίηση αυτών των στόχων είναι: 
 

� συστήµατα ανταλλαγής επικοινωνίας και ενηµέρωσης: Η υποδοµή ανταλλαγής 
επικοινωνίας και ενηµέρωσης έχει ζωτικής σηµασίας ρόλο στην ενίσχυση των 
συστηµάτων Φ.Π.Α, των ειδικών φόρων και ειδικότερα στην εξασφάλιση της 
αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας της διοίκησης. Ένα παράδειγµα είναι 
το σύστηµα ανταλλαγής πληροφοριών Φ.Π.Α. Με την εισαγωγή της ενιαίας αγοράς 
την 1η Ιανουαρίου 1993, τα τελωνεία που βασίζονται σε ελέγχους των εσωτερικών 
συνόρων καταργήθηκαν και ένα νέο σύστηµα ελέγχου Φ.Π.Α, τέθηκε σε ισχύ για το 
ενδοκοινοτικό εµπόριο. Στο πλαίσιο του τρέχοντος συστήµατος Φ.Π.Α οι 
ενδοκοινοτικές προµήθειες αγαθών απαλλάσσονται του Φ.Π.Α για τα κράτη µέλη της 
αποστολής, όταν γίνονται µε ένα φορολογήσιµο πρόσωπο µε ένα άλλο κράτος µέλος 
που υπολογίζει το Φ.Π.Α κατά την άφιξη. Εποµένως οποιοδήποτε φορολογήσιµο 
πρόσωπο που έχει τέτοιες προµήθειες πρέπει να είναι σε θέση να ελέγξει γρήγορα και 
εύκολα ότι οι πελάτες τους σε ένα άλλο κράτος µέλος είναι φορολογήσιµα πρόσωπα 
και κρατούν έναν έγκυρο αριθµό αναγνώρισης Φ.Π.Α. Για αυτόν τον σκοπό, µεταξύ 
άλλων, κάθε φορολογική διοίκηση διατηρεί µια ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που 
περιέχει τα στοιχεία εγγραφής Φ.Π.Α των εµπόρων της ώστε να µπορούν να 
ερωτηθούν.  
� ανταλλαγές: Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη οργανώνουν ανταλλαγές των 
ανώτερων υπαλλήλων. Οι ανταλλαγές ποικίλλουν σε διάρκεια, αλλά δεν µπορούν να 
υπερβούν το µήνα. Κάθε ανταλλαγή στοχεύει σε µια ιδιαίτερη πτυχή της 
δραστηριότητας εργασίας και πρέπει να προετοιµαστεί αρκετά έτσι ώστε να ληφθούν 
τα βέλτιστα αποτελέσµατα. Κατόπιν οι ανώτεροι υπάλληλοι και οι σχετικές 
υπηρεσίες τους αξιολογούν την ανταλλαγή έτσι ώστε να µπορέσουν να διδαχτούν από 
τα λάθη και την εµπειρία. Τα κράτη µέλη επιτρέπουν στους ανώτερους υπαλλήλους 
ανταλλαγής να παίξουν αποτελεσµατικό ρόλο στις δραστηριότητες της διοίκησης των 
οικοδεσποτών. Για αυτόν τον σκοπό οι ανώτεροι υπάλληλοι εξουσιοδοτούνται να 
εκτελέσουν το στόχο σχετικά µε τα καθήκοντα που τους εµπιστεύονται από τη 
διοίκηση οικοδεσποτών σύµφωνα µε το νοµικό σύστηµά τους.  
� σεµινάρια: Τα σεµινάρια αποτελούν ένα καλό πλαίσιο για την ανταλλαγή των 
ιδεών σχετικά µε τα ιδιαίτερα θέµατα µεταξύ των ανώτερων υπαλλήλων των εθνικών 
υπηρεσιών, των εκπροσώπων της Επιτροπής και άλλων εµπειρογνωµόνων, εάν είναι 
απαραίτητο. Από τα σεµινάρια, προτάσεις µπορούν να προκύψουν για τη βελτίωση 
των νοµικών οργάνων που ισχύουν για τη διευκόλυνση της συνεργασίας µεταξύ των 
υπηρεσιών.  
� πολύπλευροι έλεγχοι: Περιλαµβάνουν τη συνεργασία τουλάχιστον δύο 
φορολογικών διοικήσεων, που ενσωµατώνουν και συντονίζουν τους ελέγχους των 
«φορολογήσιµων προσώπων τους» (πολυεθνικές) που έχουν υποχρεώσεις έµµεσου 
φόρου για κάθε ένα από τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν 
ότι τίποτα δεν αγνοείται. Οι πολύπλευρες ασκήσεις ελέγχου προορίζονται επίσης για 
να αναπτύξουν νέες µορφές συνεργασίας και να προσδιορίσουν τα εµπόδια στη 
συνεργασία αλλά και να τα αντιµετωπίσουν και να τα  εξαλείψουν. Είναι το µόνο 
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εργαλείο που στρέφεται αποκλειστικά στις δραστηριότητες ελέγχου όλων των 
τοµέων. Το εργαλείο αυτό παράσχει ένα σαφές παράδειγµα των οφελών της 
διοικητικής συνεργασίας στην πράξη.46 
 

2.7.2. Καταπολέµηση της φορολογικής απάτης  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 31 Μαΐου του 2006 µια ανακοίνωση, την 
(COM (2006)254) της οποίας ο στόχος είναι να προωθηθεί µια συζήτηση µε όλα τα 
µέρη ενδιαφερόµενα για µια ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέµηση της 
φορολογικής απάτης Αυτή επικεντρώνεται στο ότι η φορολογική απάτη είναι ένα 
αυξανόµενο πρόβληµα και ότι τα κράτη µέλη δεν µπορούν να ενεργήσουν 
αποτελεσµατικά αποµονωµένα. Προτείνει µια νέα κοινοτική προσέγγιση στη 
διοικητική συνεργασία µε τρίτες χώρες και προετοιµάζεται για να συµµετέχει σε µια 
ευρεία συζήτηση σχετικά µε την ανάγκη να τροποποιηθούν τα συστήµατα Φ.Π.Α. 

Όσον αφορά τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών, προτείνει τη λειτουργία 
του όσον αφορά το Φ.Π.Α και κοινοτική νοµοθεσία για την άµεση φορολογία και τη 
βοήθεια στην αποκατάσταση των φόρων. Σχετικά µε το φόρο προστιθέµενης αξίας 
(Φ.Π.Α) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον Απρίλιο του 2004 µια έκθεση 
(COM (2004) 260 καθώς το δελτίο τύπου IP/04/523) για τη χρήση της διακοινοτικής 
συνεργασίας στην καταπολέµηση της απάτης. Αν και το ακριβές χρηµατικό ποσό που 
περιλαµβάνεται στην απάτη Φ.Π.Α είναι δύσκολο να υπολογισθεί, µερικά κράτη 
µέλη έχουν υπολογίσει τις απώλειές τους κατά µέχρι 10% των καθαρών αποδείξεων 
Φ.Π.Α. Έχουν υπάρξει µερικές σηµαντικές βελτιώσεις στη συνεργασία σε αυτήν την 
περιοχή τα τελευταία χρόνια, µε τη θέσπιση της ενισχυµένης νοµοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (δείτε IP/03/1350), τον επανασχεδιασµό των εθνικών 
ρυθµίσεων ελέγχου ως συνέπειας της ανταλλαγής πληροφοριών στις καλύτερες 
πρακτικές, και τις βελτιώσεις στο επίπεδο και στην ποιότητα της αµοιβαίας βοήθειας 
µεταξύ των φορολογικών διοικήσεων. Εντούτοις, η έκθεση της Επιτροπής συστήνει 
ότι τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα περαιτέρω µέτρα για να εντείνουν τη διοικητική 
συνεργασία όπως η βελτίωση της ανταλλαγής των πληροφοριών, η αύξηση του 
ανθρώπινου δυναµικού που διατίθενται για αυτήν την εργασία και η αφαίρεση της 
επικράτησης νοµικών εµποδίων (π.χ. νοµοθεσία για τη µυστικότητα) στην 
καταπολέµηση της απάτης Φ.Π.Α.47 
 
 
2.7.3. Αµοιβαία βοήθεια  
 
Ο στόχος της αµοιβαίας βοήθειας είναι να βελτιωθεί η διοικητική συνεργασία µεταξύ 
των κρατών µελών. Η διοικητική συνεργασία αφορά το φόρο και τελωνειακές τις 
αρχές των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεργάζονται το ένα µε το 
άλλο για να µοιραστούν τις πληροφορίες. Η στενή συνεργασία µεταξύ αυτών των 
οργανισµών είναι ζωτικής σηµασίας ώστε να αποκαλύψουν και να µειώσουν τη 
φορολογική απάτη. Αυτός ο τύπος απάτης κοστίζει στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης εκατοµµύρια ευρώ ετησίως. Επιπλέον, διαστρεβλώνει τον ανταγωνισµό των 
                                                 
46http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/index_en.htm 
[Accessed 16th November 2007] 
47http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/reports/index_en.htm [Accessed 16th 
November 2007] 
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τίµιων εµπόρων και υπονοµεύει την εµπιστοσύνη στα ευρωπαϊκά φορολογικά 
συστήµατα. Πολύ απλά, το τρέχον σύστηµα αποδοτικά και αποτελεσµατικά δεν 
καταπολεµά αυτό το πρόβληµα. Η Επιτροπή έχει προωθήσει έτσι τις ακόλουθες 
πρωτοβουλίες σε διάφορους τοµείς της φορολογίας:  
� Οδηγία άµεσου φόρου που τροποποιεί την οδηγία του 1977  
� ∆ιοικητικός κανονισµός συνεργασίας Φ.Π.Α  
� Πρόταση φόρου κατανάλωσης για τον κανονισµό  
� Φορολογία αποταµίευσης. 48 
 
 
2.7.4. Εκσυγχρονισµός  
 
Η δηµιουργία της εσωτερικής αγοράς χωρίς τα φυσικά σύνορα έχει δώσει ένα 
σταθερά αυξανόµενο διασυνοριακό εµπόριο, µια αυξανόµενη κινητικότητα καθώς 
επίσης και το χαρακτηριστικό γνώρισµα των ηλεκτρονικών αγορών. Αυτό έχει 
καταστήσει απαραίτητο να εκσυγχρονίζεται συνεχώς το νοµικό όργανο για την 
αµοιβαία βοήθεια έτσι ώστε να καταστήσει τη συνεργασία µεταξύ των φορολογικών 
διοικήσεων αποδοτικότερη. Τα ακόλουθα έγγραφα απεικονίζουν την πιο πρόσφατη 
αναπροσαρµογή αυτών των νοµικών οργάνων: 
� Η διοικητική συνεργασία στον τοµέα του Φ.Π.Α ανασχηµατίστηκε από τον 

κανονισµό 1798/2003 του Συµβουλίου  
� Η διοικητική συνεργασία στον τοµέα του φόρου έχει ανασχηµατιστεί από τον 

κανονισµό των συµβουλίων 2073/2004 και την οδηγία του Συµβουλίου 2004/106  
� Η αµοιβαία βοήθεια στον τοµέα της άµεσης φορολογίας έχει εκσυγχρονιστεί από 

την οδηγία του Συµβουλίου 2004/56/EC 
� Η αµοιβαία βοήθεια στον τοµέα της αποκατάστασης των αξιώσεων έχει 

εκσυγχρονιστεί και έχει επεκταθεί από την οδηγία του Συµβουλίου 2001/44/EC 
και την οδηγία 2002/94 της Επιτροπής.  

 
 
2.7.5. ∆ιαχείριση κινδύνου  
 
Η διαχείριση κινδύνου έχει ως σκοπό να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα της 
φορολογικής διοίκησης αντιµετωπίζοντας τους κινδύνους. Αυτό µπορεί να οδηγήσει 
σε µέτρα που στοχεύουν στην αποφυγή της µη συµµόρφωσης από τους 
φορολογούµενους, ή στην καλύτερη στοχοθέτηση της διορθωτικής δράσης. Ένας 
οδηγός σχετικά µε τη διαχείριση κινδύνου για τις φορολογικές διοικήσεις έχει 
αναπτυχθεί προκειµένου να δηµιουργηθεί µια κοινή βάση για τις αποφάσεις σε όλα 
τα επίπεδα διοίκησης µέσα στις φορολογικές διοικήσεις. Ο οδηγός έχει προετοιµαστεί 
από τους φοροτεχνικούς για τους φοροτεχνικούς. Είναι η έκβαση της εργασίας που 
αναλαµβάνεται από µια οµάδα προγράµµατος ανάλυσης κινδύνου του FISCALIS, 
από το 2004.49 

                                                 
48http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/index_en.htm[Acce
ssed 16th November 2007] 
 
49http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/gen_overview/index_en.htm[Accessed 
16th November 2007] 
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2.7.6. Φορολογική ανάκτηση 
 
Οι περισσότερες φορολογικές απαιτήσεις (ή χρέη) που οφείλονται στα εθνικά 
Υπουργεία Οικονοµικών συλλέγονται αµέσως µέσω της αυθόρµητης πληρωµής από 
το χρεώστη. Όταν οι απαιτήσεις δεν δίδονται αµέσως, οι εθνικές φορολογικές 
διοικήσεις µπορούν να προσφύγουν σε µια σειρά κινήσεων ώστε να ανακτηθεί η 
απαίτηση. Στο όριο, η αξίωση µπορεί να ανακτηθεί µέσω της κατάσχεσης και της 
πώλησης της ιδιοκτησίας του χρεώστη από τη φορολογική διοίκηση. 

Οι αρχικές κοινοτικές ρυθµίσεις για την αµοιβαία βοήθεια µεταξύ των κρατών 
µελών τέθηκαν σε ισχύ επειδή αναγνωρίστηκε ότι ήταν όλο και περισσότερο πιθανό 
ότι ο χρεώστης, ή τα ανακτήσιµα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο χρεώστη, 
ήταν µέσα στην αρµοδιότητα ενός άλλου κράτους µέλους. Οι ρυθµίσεις σε κοινοτικό 
επίπεδο ήταν απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι οι φορολογούµενοι δεν απέφυγαν 
επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτές οι ρυθµίσεις, (οδηγία 
του Συµβουλίου 76/308/EEC), παρόλο που αρχικά αναπτύχθηκαν για να καλύψουν 
τις γεωργικές εισφορές και τους τελωνειακούς δασµούς ως πηγές κοινοτικού 
εισοδήµατος, επεκτάθηκαν αργότερα σε ορισµένους ουσιαστικά εθνικούς φόρους, 
στην προσθήκη του Φ.Π.Α (οδηγία του Συµβουλίου 79/1071/EEC) και στους 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης (οδηγία του Συµβουλίου 92/108/EEC).  

Οι ρυθµίσεις για την ανάκτηση σύµφωνα µε τους αρχικούς κανόνες έγιναν 
ατελέσφορες και ήταν πάρα πολύ περίπλοκες όταν η εσωτερική αγορά ασχολιόταν µε 
πολίτες και περιουσιακά στοιχεία που συνεχώς µετακινούνταν, αφού η µετακίνηση 
αυτή µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σωστά για να αποφευχθεί η πληρωµή του φόρου. 
Για να ενισχύσει τους κανόνες η Επιτροπή υπέβαλε µια πρόταση (COM (1998) 364), 
η οποία εγκρίθηκε από το Συµβούλιο το 2001 (οδηγία του Συµβουλίου 2001/44/EC) 
µε τους νέους κανόνες να µπαίνουν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2002. 

Οι νέοι κανόνες επεκτείνουν τις δυνατότητες να ανακτηθούν επίσης οι φόροι του 
εισοδήµατος και του κεφαλαίου καθώς επίσης και οι φόροι στα ασφάλιστρα. Η 
ανάκτηση θα είναι γρηγορότερη δεδοµένου ότι το όργανο που επιτρέπει την επιβολή 
της απαίτησης τώρα θα αναγνωριστεί άµεσα και θα αντιµετωπιστεί αυτόµατα ως 
όργανο του ερωτώµενου κράτους µέλους. Επιπλέον, προβλέπει την ανάκτηση που 
υποστηρίζεται από ένα ηλεκτρονικό σύστηµα επικοινωνιών.  

Η οδηγία 2002/94 της Επιτροπής καθορίζει λεπτοµερείς ρυθµίσεις για την 
εφαρµογή σχετικά µε την οδηγία για τη φορολογική ανάκτηση, που εξετάζει τα 
θέµατα όπως οι λεπτοµέρειες του ηλεκτρονικού συστήµατος επικοινωνιών, τις πιο 
σύντοµες προθεσµίες για τις απαντήσεις, την απλοποίηση των διοικητικών 
διαδικασιών και τις ρυθµίσεις των αποζηµιώσεων για τις δαπάνες που συνδέονται µε 
την ανάκτηση των χρεών. Η οδηγία 2004/79 της Επιτροπής εφάρµοσε αυτές τις 
ρυθµίσεις στα νέα κράτη µέλη.50 
 
 
 

                                                 
50http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/tax_recovery/index_en.htm[Accessed 
16th November 2007] 
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2.7.7. Προϊόντα φόρου – EMCS 
 
Το Συµβούλιο των υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εξέδωσαν τον Ιούνιο του 2003 µια απόφαση για να µηχανογραφήσουν 
το σύστηµα στο πλαίσιο του οποίου τα αγαθά φόρου – τα προϊόντα οινοπνεύµατος, 
καπνών και ενέργειας - κινούνται µεταξύ των εµπόρων στην Κοινότητα στο πλαίσιο 
των κανονισµών  υπό αναστολή. Η απόφαση εισάγει ένα σύστηµα που θα παράσχει 
στα κράτη µέλη πρόσφατες πληροφορίες για τις αποστολές κατά τη µεταφορά, 
επιτρέποντας σε αυτά να προγραµµατίσουν τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις εκ 
των προτέρων. Το τρέχον γραπτό σύστηµα είναι ανίκανο να αντιµετωπίσει τα 
αυξανόµενα επίπεδα απάτης φορολογικής διαφυγής που περιλαµβάνει το οινόπνευµα 
και ο καπνός, και είναι επίσης µη δηµοφιλές για τους εµπόρους που το βρίσκουν 
δυσκίνητο. Η Επιτροπή προτείνει ότι αυτό το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα θα 
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως µέσο για την αυτοµατοποιηµένη ανταλλαγή 
πληροφοριών στο πλαίσιο των βελτιωµένων συµφωνιών αµοιβαίας βοήθειας.51 
 
  
2.7.8. Επιβλαβής φορολογικός ανταγωνισµός  
 
Μέσα στα πλαίσια του επιβλαβή φορολογικού ανταγωνισµού, καθορίστηκε στα 
συµπεράσµατα του Συµβουλίου των Υπουργών οικονοµικών και χρηµατοδότησης 
(ECOFIN) την 1η ∆εκεµβρίου του 1997 ο κώδικας δεοντολογίας για την 
επιχειρησιακή φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το κείµενο αυτών των συµπερασµάτων αναφέρει ότι ο κώδικας δεν είναι ένα 
δεσµευτικό νοµικά όργανο αλλά έχει πολιτική δύναµη. Με την υιοθέτηση αυτού του 
κώδικα, τα κράτη µέλη έχουν αναλάβει  
� να µειώσουν τα υπάρχοντα φορολογικά µέτρα που συντελούν στον επιβλαβή 
φορολογικό ανταγωνισµό και  
� να αποφύγουν να θεσπίσουν οποιαδήποτε τέτοια µέτρα στο µέλλον .  

Το Συµβούλιο, κατά την υιοθέτηση του κώδικα, αναγνώρισε τα θετικά 
αποτελέσµατα του θεµιτού ανταγωνισµού, ο οποίος µπορεί πράγµατι να είναι 
ευεργετικός. Με βάση αυτό, ο κώδικας είχε ως σκοπό συγκεκριµένα να ανιχνεύσει 
µόνο τέτοια µέτρα που έχουν επιπτώσεις αδικαιολόγητα στη θέση της επιχειρησιακής 
δραστηριότητας στην Κοινότητα µε το να στοχεύσουν µόνο στους µη κατοίκους και 
στην παροχή σε αυτούς µια ευνοϊκότερη φορολογική αντιµετώπιση από αυτή που 
είναι γενικά διαθέσιµη στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος. Με σκοπό τον 
προσδιορισµό τέτοιων επιβλαβών µέτρων ο κώδικας καθορίζει τα κριτήρια ενάντια 
στα οποία οποιαδήποτε ενδεχοµένως επιβλαβή µέτρα πρόκειται να εξεταστούν.  

Ο κώδικας δεοντολογίας απαιτεί τα κράτη µέλη να απέχουν από τη θέσπιση 
οποιωνδήποτε νέων επιβλαβών φορολογικών µέτρων και να τροποποιήσει 
οποιουσδήποτε νόµους ή πρακτικές κρίνονται επιβλαβείς για τις αρχές του κώδικα. Ο 
κώδικας καλύπτει τα φορολογικά µέτρα (νοµοθετικά, ρυθµιστικά και διοικητικά) που 
έχουν, ή µπορεί να έχουν, ένα σηµαντικό αντίκτυπο στη θέση της επιχείρησης στην 
Ένωση. Τα κριτήρια για τον προσδιορισµό των ενδεχοµένως επιβλαβών µέτρων 
περιλαµβάνουν:  

                                                 
51http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/excise_products/index_en.htm[Access
ed 16th November 2007] 
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� ένα αποτελεσµατικό επίπεδο φορολογίας που είναι σηµαντικά χαµηλότερο από το 
γενικό επίπεδο φορολογίας στην ενδιαφερόµενη χώρα  
� οφέλη που διατηρούνται φορολογικά για τους µη κατοίκους 
� φορολογικά κίνητρα για τις δραστηριότητες που είναι αποµονωµένες από την 
εσωτερική οικονοµία και εποµένως δεν ασκούν καµία επίδραση στην εθνική 
φορολογική βάση 
� χορήγηση των φορολογικών πλεονεκτηµάτων ακόµη και ελλείψει οποιασδήποτε 
πραγµατικής οικονοµικής δραστηριότητας  
� η βάση του προσδιορισµού κέρδους για τις επιχειρήσεις σε µια πολυεθνική 
εταιρεία αναχωρεί από τους διεθνώς αποδεκτούς κανόνες, και ιδιαίτερα από εκείνους 
που εγκρίνονται από τον ΟΟΣΑ  
� έλλειψη διαφάνειας.  

Μετά από µια έκθεση το 1998 («επιβλαβής φορολογικός ανταγωνισµός: Ένα 
αναδυόµενο παγκόσµιο ζήτηµα») ο ΟΟΣΑ (Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης) δηµιούργησε ένα πρόσθετο φόρουµ, «φόρουµ στις επιβλαβείς 
φορολογικές πρακτικές». Στο φορολογικό τοµέα, η Επιτροπή προτείνει περισσότερη 
ανταλλαγή διαφάνειας και πληροφοριών στη φορολογική περιοχή επιχείρησης έτσι 
ώστε τα φορολογικά συστήµατα είναι ικανότερα να εξετάσουν τις σύνθετες εταιρικές 
δοµές. Η Επιτροπή επιθυµεί επίσης να εξασφαλίσει συνεπείς πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τα παράκτια οικονοµικά κέντρα, για να ενθαρρύνει 
αυτές τις αρµοδιότητες για να κινηθεί επίσης προς τη διαφάνεια και την 
αποτελεσµατική ανταλλαγή των πληροφοριών52 
 
 
 
 

                                                 
52http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/harmful_tax_practices/index_en.htm 
[Accessed 16th November 2007] 
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Κεφάλαιο 3: Φορολογία στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 
 

3.1.Φορολογία της Αυστρίας 
 

3.1.1. Φόρος εισοδήµατος της Αυστρίας  

Η Αυστρία έχει ένα περιεκτικό και προοδευτικό σχέδιο φόρου ατοµικού εισοδήµατος. 
Όλα τα πρόσωπα που κατοικούν στην Αυστρία υπόκεινται πλήρως στον αυστριακό 
φόρος εισοδήµατος. Ένα πρόσωπο θεωρείται αυστριακός κάτοικος εάν διαµένει στην 
Αυστρία για το σκοπό αυτό για περισσότερο από έξι διαδοχικούς µήνες. Οι σύζυγοι 
και τα παιδιά των εκπατριζόµενων φορολογούνται χωριστά. Οι κάτοικοι στην 
Αυστρία είναι υποχρεωµένοι να πληρώσουν φόρο εισοδήµατος στο παγκόσµιό τους 
εισόδηµα. Τα άτοµα που δεν έχουν ούτε την κατοικία τους ούτε τη συνήθη διαµονή 
τους στην Αυστρία και δεν έχουν ζήσει στην Αυστρία για περισσότερο από έξι 
διαδοχικούς µήνες έχουν περιορισµένη φορολογική ευθύνη. Αυτοί µόνο πρέπει να 
πληρώσουν φόρους για το εισόδηµα που κερδίζεται στην Αυστρία. Αν και µπορούν 
να έχουν φορολογικές αφαιρέσεις στις σχετικές µε το εισόδηµα δαπάνες, έχουν 
λιγότερες πιστώσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις από τα πρόσωπα που έχουν 
απεριόριστη ευθύνη στο φόρο. Οι πρόσθετες δαπάνες αναγνωρίζονται µόνο κάτω από 
συγκεκριµένες περιστάσεις και οι εξαιρετικές δαπάνες δεν λαµβάνονται υπόψη 
ποτέ.53Τα φορολογικά ποσοστά για τα τέσσερα κλιµάκια το 2007 έχουν ως εξής: 
 
Εισόδηµα σε € Φορολογικά ποσοστά % 
0-10 00054 0%, 
10.001-25.000 23%, 
25.001-51.000 33.5% 
Πάνω από 51.000 50%. 

Πηγή: http://www.fita.org/countries/austria.html  [Accessed 11th October 2007]  Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας Ιανουάριος 

2007 

 
Για τους συνεταιρισµούς και τις ασυγχώνευτες επιχειρήσεις µόνο µισό του ποσοστού 
του µέσου φόρου το εφαρµόζεται για τα πρώτα  100 000€ των αδιανέµητων κερδών. 
∆εδοµένου ότι ένα ουσιαστικό ποσοστό των επιχειρήσεων είναι ασυγχώνευτο η 
µεταρρύθµιση του προσωπικού φόρου εισοδήµατος έχει επιπτώσεις και στα άτοµα 
και στις επιχειρήσεις σε µεγαλύτερο βαθµό από άλλες χώρες. Τα κεφαλαιουχικά 
κέρδη δεν συµπεριλαµβάνονται συνήθως στο φορολογήσιµο εισόδηµα. Εντούτοις, 
αυτό δεν ισχύει για τα κέρδη από εµπορικές δραστηριότητες ή τα θεωρητικά κέρδη 
και στην περίπτωση των ουσιωδών µετοχών. Τα µερίσµατα, ο τόκος και το εισόδηµα 

                                                 
53http://www.ginthoer.at/bakertilly/WorkingInAustria-Jan05.pdf [Accessed 11th October 2007]  
54Αυτό σηµαίνει ότι οι ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές για περίπου15 800 € για τους υπαλλήλους και13 
500 €  για τους συνταξιούχους είναι αφορολόγητες. (2005) 
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επενδυτικών κεφαλαίων υπόκειται σε έναν τελικό φόρο παρακράτησης 25% ενώ τα 
δικαιώµατα φορολογούνται τα κανονικά προοδευτικά ποσοστά.55 
 
 
3.1.2. Φορολογικές πιστώσεις της Αυστρίας 
 
Εάν τα αντίστοιχα κριτήρια ικανοποιούνται, οι ακόλουθες πιστώσεις µπορούν να 
µειώσουν το φόρο εισοδήµατος που πληρώνεται:  
� Γενική πίστωση  
� Πιστώσεις για τους εισοδηµατίες 
� Πιστώσεις για τις µονογονικές οικογένειες  
� Πιστώσεις για τα εξαρτώµενα παιδιά  
� Πίστωση για τα έξοδα ταξιδιού  
� Πίστωση για τους υπαλλήλους 56 
 
 
3.1.3. Φορολογικές αφαιρέσεις της Αυστρίας 
 
Οι σχετικές µε το εισόδηµα δαπάνες µπορούν να αφαιρεθούν: 
� επιχειρησιακή βιβλιογραφία, 
� ταξίδια σχετικά µε τις επιχειρήσεις,  
� δαπάνες για τους προσωπικούς υπολογιστές και τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλειας, 
� πρόσθετες δαπάνες (ασφάλιστρα για ζωή, ατυχήµατα, συνταξιοδότηση ιδιωτών, 
ασφάλεια υγείας, συνεισφορές επίσηµα αναγνωρισµένους θρησκευτικούς 
οργανισµούς, κ.λπ.), 
� εξαιρετικά ποσά (δαπάνες για ασθένεια, διανοητική ή η φυσική αναπηρία κ.λπ.57 
 
 
3.1.4. Φόρος εταιριών της Αυστρίας  
 
Το εταιρικό φορολογικό ποσοστό των εταιριών της Αυστρίας για το 2006 είναι 
25%.Τα κεφαλαιουχικά κέρδη των επιχειρήσεων φορολογούνται κατά 25%.Τα άτοµα 
έχουν µειωµένα ποσοστά για ορισµένα κεφαλαιουχικά κέρδη που προέρχονται από 
την πώληση των χρεογράφων.58 Τα παραρτήµατα έχουν το ίδιο ποσοστό59. 
 
 
3.1.5. Κατακράτηση του φόρου από την αρχή της Αυστρίας 
 
Ο φόρος της Αυστρίας κατακρατείται από την αρχή από τις ακόλουθες πληρωµές, 
από το µέρισµα 25%, τον τόκο  0%, και τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης ή συγγραφής 

                                                 
55http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-07-001/EN/KS-DU-07-001-EN.PDF 
[Accessed 11th October 2007] σελ.120 
56http://www.ginthoer.at/bakertilly/WorkingInAustria-Jan05.pdf [Accessed 11th October 2007]  
57http://www.ginthoer.at/bakertilly/WorkingInAustria-Jan05.pdf [Accessed 11th October 2007]  
58http://www.worldwide-tax.com/austria/austriataxes.asp[Accessed 11th October 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Οκτώβριος 2006 
59http://www.fita.org/countries/austria.html [Accessed 11th October 2007] Τελευταία ενηµέρωση 
ιστοσελίδας Ιανουάριος 2007 
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20%.60Οι εργοδότες αφαιρούν το φόρο από την πηγή σε µηνιαία βάση. Τα οφέλη σε 
είδος, όπως τα αυτοκίνητα επιχείρησης, υπόκεινται επίσης στο φόρο. Στο τέλος του 
χρόνου, ο υπάλληλος εάν είναι κάτοικος στην Αυστρία έχει το δικαίωµα να 
αρχειοθετήσει µια ετήσια φορολογική δήλωση. Αυτό γίνεται εάν ο υπάλληλος έχει 
υψηλότερο εισόδηµα σχετικό µε τις δαπάνες από το αναµενόµενο και υποβάλλεται 
στην αρχή του έτους.61 
 
 
3.1.6. Φόροι πλούτου και συναλλαγών της Αυστρίας 
 
Ο φόρος κληρονοµιάς και δωρεών επιβάλλεται σε προοδευτικά ποσοστά που 
καθορίζονται από τη σχέση µεταξύ του θανόντος / χορηγού και του κληρονόµου / 
δωρεοδόχου και από την αξία της ιδιοκτησίας. 62Τα φορολογικά ποσοστά ποικίλουν 
από 2% ως 60%.63 Ο φόρος ακίνητων περιουσιών επιβάλλεται µε ένα βασικό 
οµοσπονδιακό ποσοστό (0.2%), πολλαπλασιασµένος µε ένα δηµοτικός συντελεστή 
(µέχρι 500%). ∆εν υπάρχει κανένας καθαρός φόρος πλούτου. Ο φόρος µεταφοράς 
ακίνητων περιουσιών στέκεται γενικά κατά 3.5%.64 
 

3.1.7. Φ.Π.Α. της Αυστρίας 
 
Το τυποποιηµένο ποσοστό Φ.Π.Α. στην Αυστρία είναι 20%. Υπάρχει ένα µειωµένο 
ποσοστό Φ.Π.Α. 10%. 65Το µειωµένο ποσοστό Φ.Π.Α ισχύει για τις υπηρεσίες, τα 
τρόφιµα, βιβλία, εφηµερίδες, µέσα µαζικής µεταφοράς, ενοικιάσεις κατοικιών 66και 
τη γεωργία τουρισµού. Το ανώτατο όριο για την εγγραφή Φ.Π.Α στην Αυστρία είναι 
ένας ετήσιος κύκλος εργασιών των 22,000 ευρώ. 67 
 
 
 

                                                 
60http://www.worldwide-tax.com/austria/austriataxes.asp [Accessed 11th October 2007] 
61http://www.ginthoer.at/bakertilly/WorkingInAustria-Jan05.pdf [Accessed 11th October 2007] 
62http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-07-001/EN/KS-DU-07-001-EN.PDF  
[Accessed 11th October 2007] σελ.121 
63http://www.ginthoer.at/bakertilly/WorkingInAustria-Jan05.pdf [Accessed 11th October 2007] 
64http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-07-001/EN/KS-DU-07-001-EN.PDF  
[Accessed 11th October 2007] σελ.121 
65http://www.worldwide-tax.com/austria/austriataxes.asp [Accessed 11th October 2007] 
66http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-07-001/EN/KS-DU-07-001-EN.PDF  
[Accessed 11th October 2007] σελ.121 
67http://www.worldwide-tax.com/austria/austriataxes.asp [Accessed 11th October 2007] 
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3.2. Φορολογία του Βελγίου  
 
 
3.2.1. Φόρος εισοδήµατος του Βελγίου 
 
Το δηµοσιονοµικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει στις 31 ∆εκεµβρίου 
κάθε έτους68. Τα άτοµα που κατοικούν στο Βέλγιο φορολογούνται επί του 
παγκόσµιου εισοδήµατός τους. Το φορολογήσιµο εισόδηµα αποτελείται από το 
εισόδηµα ακίνητων περιουσιών, τους µισθών και τις αµοιβές και το εισόδηµα 
αυτοαπασχολούµενων καθώς και άλλο εισόδηµα όλων των ειδών. Οι κανονικές 
επαγγελµατικές δαπάνες, οι ειδικές αφαιρέσιµες δαπάνες και οι προσωπικές 
αφαιρέσεις και τα επιδόµατα µπορούν να αφαιρεθούν. Ο φόρος εισοδήµατος φυσικών 
προσώπων ποικίλλει ανάλογα µε το καθαρό φορολογήσιµο εισόδηµα από 0% ως 
50%. Οι µη κάτοικοι και ορισµένοι εκπατριζόµενοι φορολογούνται µόνο στο βελγικό 
εισόδηµα τους.69 Ένας αλλοδαπός που εργάζεται στο Βέλγιο και που έχει κατοικήσει 
εκεί θεωρείται συνήθως µόνιµος κάτοικος. Αν κάποιος εγγραφεί στον κατάλογο 
τοπικών πληθυσµών, θεωρείται κάτοικος για φορολογικούς λόγους εκτός αν ζητήσει 
κάποια µορφή ειδικής µεταχείρισης.70 Οι ανώτεροι υπάλληλοι, που δουλεύουν στο 
Βέλγιο σε προσωρινή βάση και που δεν έχουν τη µόνιµη φορολογική κατοικία τους ή 
το κέντρο των οικονοµικών συµφερόντων τους στο Βέλγιο, µπορούν να υποβάλουν 
αίτηση για το ειδικό εκπατριζόµενο καθεστώς από την Οµοσπονδιακή 
χρηµατοδότηση δηµόσιων υπηρεσιών στην αρχή της καταχώρησης των ανώτερων 
υπαλλήλων στο Βέλγιο.71 Υπάρχουν, επίσης, διάφορες περιστάσεις όπου στους 
αλλοδαπούς κατοίκους µπορεί να τους χορηγηθεί µια ειδική ιδιότητα, που να τους 
επιτρέπει να φορολογηθούν ως µη κάτοικοι σε ορισµένες κατηγορίες 
εισοδήµατος72.Ο φόρος εισοδήµατος παρακρατείται από την πηγή. Η φορολογική 
κλίµακα για το 2007 είναι73:  
 
 
 
Εισόδηµα σε € Φορολογικά ποσοστά % 
0-7.100  25% 
7.101-10.100 30% 
10,100.01-16.830 40% 
16,830.01-30.840 45% 
30.840 και άνω   50% 

Πηγή: http://www.fita.org/countries/belgium.html [Accessed 4th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας 

Ιανουάριος 2007 

                                                 
68http://www.fita.org/countries/belgium.html[Accessed 4th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση 
ιστοσελίδας Ιανουάριος 2007 
69http://www.invest.belgium.be/doingbusiness/taxation/ [Accessed 4th September 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας 2005 
70 http://www.justlanded.com/english/belgium/tools/just_landed_guide/money/income_tax_liability 
[Accessed 4th September 2007] 
71 http://www.invest.belgium.be/doingbusiness/taxation/ [Accessed 4th September 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας 2005  
72http://www.justlanded.com/english/belgium/tools/just_landed_guide/money/income_tax_liability 
[Accessed 4th September 2007]  
73http://www.fita.org/countries/belgium.html [Accessed 4th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση 
ιστοσελίδας Ιανουάριος 2007 
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3.2.2. Φορολογικές απαλλαγές του Βελγίου 
 

 Το καθεστώς επιτρέπει ένα µεγάλο αριθµό καθορισµένων επιδοµάτων που 
απαλλάσσονται του βελγικού φόρου, και αυτές είναι οι υπερβολικές δαπάνες 
στέγασης, οι δαπάνες κίνησης και εγκατάστασης και η εκπαίδευση. Επίσης, επιτρέπει 
την απαλλαγή όλου του µισθού που σχετίζεται µε τις δραστηριότητες που 
διενεργούνται έξω από το Βέλγιο όπως τα επιχειρησιακά ταξίδια στο εξωτερικό και 
να είναι χωρίς φόρο στο Βέλγιο. Αντίθετα από τις γειτονικές χώρες του, ο βελγικός 
φορολογικός νόµος δεν προβλέπει σε έναν κεφαλαιουχικό φόρο φυσικών 
προσώπων.74 
 
 
3.2.3. Φόρος εταιριών του Βελγίου 
 
Όλοι οι τύποι εµπορικών επιχειρήσεων που εδρεύουν στο Βέλγιο υπόκεινται στο 
φόρο εταιρικού εισοδήµατος. Αυτός ο φόρος επιβάλλεται στο παγκόσµιο εισόδηµα 
αλλά οι φορολογικές συνθήκες του Βελγίου µετριάζουν ουσιαστικά την παγκόσµια 
φορολογία. Οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στο Βέλγιο καθώς επίσης και τα βελγικά 
παραρτήµατα των ξένων επιχειρήσεων φορολογούνται εποµένως επί του ξένου 
εισοδήµατος τους µέχρι το σηµείο που συνδέεται µε τη δραστηριότητά τους. Οι ξένες 
επιχειρήσεις φορολογούνται µε ένα φορολογικό ποσοστό 33.99%.75 Το βασικό 
εταιρικό φορολογικό ποσοστό είναι 33% συν µια προσαύξηση 3%.76 Για τις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις που το φορολογήσιµο κέρδος τους δεν υπερβαίνει τα 
322.500 ευρώ, το φορολογικό ποσοστό θα µειωθεί σε 24.98%, στο χαµηλότερο όριο 
της φορολογικής κλίµακας.77 Γενικότερα, υπάρχουν προοδευτικά µειωµένα ποσοστά 
για το 2007 όταν το φορολογήσιµο εισόδηµα δεν υπερβαίνει τα 322.500 ευρώ 
σύµφωνα µε ορισµένους όρους και αυτά είναι ως εξής:   
 
 
 
 
 

Πηγή: http://www.fita.org/countries/belgium.html [Accessed 4th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας  

Ιανουάριος 2007 

                                                 
74 http://www.invest.belgium.be/doingbusiness/taxation/ [Accessed 4th September 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας 2005  
75http://www.invest.belgium.be/doingbusiness/taxation/ [Accessed 4th September 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας 2005  
76http://www.fita.org/countries/belgium.html [Accessed 4th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση 
ιστοσελίδας Ιανουάριος 2007 
77http://www.invest.belgium.be/doingbusiness/taxation/ [Accessed 4th September 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας 2005 

Εισόδηµα σε € Φορολογικά ποσοστά % 
0-25.000 24,25% 
25.001-90.000 31% 
90.001-322.500 34,5% 
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Εκτός από τα ανωτέρω ποσοστά, επιβάλλεται ένας πρόσθετος φόρος 3%.  Αυτός 
αυξάνει τα ποσοστά αντίστοιχα σε 24,98%, 31,93%, και 35,54% αντίστοιχα78Η 
βελγική φορολογική νοµοθεσία είναι ενήµερη για τη σπουδαιότητα της αυξανόµενης 
νοµικής σταθερότητας για τους πιθανούς και υπάρχοντες επενδυτές και έτσι παρέχει 
στους οικονοµικούς φορείς µια δεσπόζουσα γενική πρακτική προόδου.79 Το 
φορολογικό ποσοστό στα µακροπρόθεσµα κεφαλαιουχικά κέρδη είναι 33.99%. 
Ορισµένα κεφαλαιουχικά κέρδη απαλλάσσονται του φόρου ή ωφελούνται από µια 
φορολογική αναβολή. Ένας φόρος παρακράτησης 25% ή 15% ισχύει για τις 
εδρεύουσες και µη εδρεύουσες επιχειρήσεις που εδρεύουν και δεν εδρεύουν στο 
Βέλγιο. Τα παραρτήµατα φορολογούνται µε βάση το φορολογικό ποσοστό των 
επιχειρήσεων που δεν έχουν έδρα στο Βέλγιο. Υπολογίζεται σύµφωνα µε τους νόµους 
και το ποσοστό του εταιρικού φόρου.80 
 
 
3.2.4. Φόρος ιδιοκτησίας του Βελγίου 
 
Οι εγχώριοι ιδιοκτήτες πληρώνουν έναν τοπικό φόρο ιδιοκτησίας που υπολογίζεται 
στην κριµένη αξία ενοικίου που αποδίδεται από τις αρχές στην ιδιοκτησία. Ο φόρος 
που πληρώνεται ποικίλλει σύµφωνα µε την κοινότητα και βρίσκεται γενικά µεταξύ 
20% και 50% του κτηµατολογικού εισοδήµατος. 81 
 
 
3.2.5. Φ.Π.Α του Βελγίου  
 
Το τυποποιηµένο ποσοστό Φ.Π.Α. είναι 21%. Τα µειωµένα ποσοστά είναι τα 
παρακάτω. Ένα φορολογικό ποσοστό 12% ισχύει για την κοινωνική κατοικία και τα 
γεωργικά προϊόντα. Ένα φορολογικό ποσοστό 6% ισχύει για τα βασικά τρόφιµα, το 
νερό, τις υπηρεσίες ξενοδοχείων, την αποκατάσταση ιδιοκτησίας, τις εφηµερίδες και 
ορισµένες άλλες προµήθειες. Οι απαλλαγές είναι διαθέσιµες για ορισµένες 
υπηρεσίες82.  
 
 
 

                                                 
78 http://www.fita.org/countries/belgium.html [Accessed 4th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση 
ιστοσελίδας Ιανουάριος 2007 
 
79http://www.invest.belgium.be/doingbusiness/taxation/ [Accessed 4th September 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας 2005 
80http://www.fita.org/countries/belgium.html [Accessed 4th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση 
ιστοσελίδας Ιανουάριος 2007 
81http://www.expatica.com/actual/article.asp?subchannel_id=43&story_id=8618[Accessed 19th 
September 2007] 
82 http://www.fita.org/countries/belgium.html [Accessed 4th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση 
ιστοσελίδας Ιανουάριος 2007 
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3.3. Φορολογία της Βουλγαρίας 
 
 
3.3.1. Φόρος εισοδήµατος της Βουλγαρίας 
 
Όπως προβλέπεται από τον Νόµο για το φόρο εισοδήµατος υπόχρεοι είναι τα φυσικά 
πρόσωπα -κάτοικοι ή µη κάτοικοι- και εταιρείες που σαφώς αναφέρονται στον νόµο 
αυτό.83 Στη Βουλγαρία το εισόδηµα οποιουδήποτε ατόµου υπόκειται σε έναν 
προοδευτικό φόρο.  Το 2006, το άτοµο πληρώνει προοδευτικό φόρο 10% - 24%.  Οι 
απαλλαγές χορηγούνται στους φορολογούµενους µε συγκεκριµένους τύπους 
εισοδηµάτων. 84  Οι κάτοικοι είναι υπόχρεοι για το εισόδηµα που αποκτούν από όλο 
τον κόσµο. 85Οι κάτοικοι πληρώνουν φόρο για το εισόδηµά τους ως υπάλληλοι καθώς 
επίσης και για το εισόδηµά τους ως αυτοαπασχολούµενοι. Για να θεωρηθεί κάποιος 
βουλγαρικός κάτοικος, απαιτείται να έχει παραµονή στη Βουλγαρία τουλάχιστον 183 
ηµέρες οποιοδήποτε ηµερολογιακό έτος, και κάποιες φορές επίσης εάν η παραµονή 
του είναι λιγότερο από 183 ηµέρες και έχει σπίτι στη Βουλγαρία που είναι η κύρια 
κατοικία του.86 Ως µη κάτοικοι θεωρούνται τα άτοµα που δεν εντάσσονται στην 
κατοικία του κατοίκου της χώρας. Οι µη κάτοικοι είναι υπόχρεοι µόνο για το 
εισόδηµα που απέκτησαν από βουλγαρικές πηγές. 87 Ο φόρος που κρατείται από την 
αρχή για τους ξένους κατοίκους υπόκειται στη Συνθήκη πρόληψης διπλής 
φορολογίας.88 Τα ποσοστά φόρου εισοδήµατος της Βουλγαρίας για το άτοµο είναι το 
2006 ως εξής: 
 

 

Πηγή: http://www.worldwide-tax.com/bulgaria/bulgaria_tax.asp [Accessed 2th October 2007] Τελευταία ενηµέρωση 

ιστοσελίδας Φεβρουάριος 2006 

 
Όπως προβλέπεται από τον Νόµο για τον Φόρο Νοµικών Προσώπων, όλες οι 
εταιρείες και οι συµµετοχές (όπου συµπεριλαµβάνονται και οι µη-ενοποιηµένες 
συµµετοχές) υπάγονται σε φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων. Το ποσοστό είναι  
από το 2005 15%.Τα νοµικά πρόσωπα µε έδρα στην Βουλγαρία φορολογούνται για 
τα εισοδήµατά τους που αποκτώνται από όλον τον κόσµο. Τα νοµικά πρόσωπα µε 
έδρα εκτός Βουλγαρίας φορολογούνται για εισοδήµατά τους που αποκτώνται µόνο 
στην Βουλγαρία. Οι µη-επιχειρηµατικοί οργανισµοί (όπου περιλαµβάνονται και οι 

                                                 
83http://www.dramanet.gr/ecportal.asp?id=104&nt=18&lang=1 [Accessed 2th October 2007] 
84http://www.worldwide-tax.com/bulgaria/bulgaria_tax.asp [Accessed 22th January 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Φεβρουάριος 2006 
85http://www.dramanet.gr/ecportal.asp?id=104&nt=18&lang=1 [Accessed 2th October 2007] 
86http://www.worldwide-tax.com/bulgaria/bulgaria_tax.asp [Accessed 22th January 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Φεβρουάριος 2006 
87 http://www.dramanet.gr/ecportal.asp?id=104&nt=18&lang=1 [Accessed 2th October 2007] 
88http://www.worldwide-tax.com/bulgaria/bulgaria_tax.asp [Accessed 22th January 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Φεβρουάριος 2006 
 

Εισόδηµα σε  bgl Φορολογικά ποσοστά % 
0-2.160 0 
2.161 - 3.000 20% 
3.001 - 7.200 22% 
7.201 και άνω 24% 
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κυβερνητικοί) φορολογούνται για τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες. Αν και τα 
παραρτήµατα των εταιρειών δεν έχουν νοµική προσωπικότητα, εντούτοις τα 
παραρτήµατα των εταιρειών µε έδρα εκτός Βουλγαρίας διατηρούν χωριστό 
ισολογισµό και λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως. Υπάγονται στον φόρο 
εισοδήµατος νοµικών προσώπων µε το στάνταρτ ποσοστό 10%. Τα ετήσια 
εισοδήµατα πρέπει να δηλώνονται µέχρι την 31η Μαρτίου του εποµένου έτους.89 
 
 
3.3.2. Φορολογικές αφαιρέσεις για τα φυσικά πρόσωπα της Βουλγαρίας   

Όλες οι µορφές φορολογικής απαλλαγής αφορούν το εισόδηµα ενός ατόµου στη 
Βουλγαρία. Τα ακόλουθα ποσά υπόκεινται στους ορισµούς και τα όρια του 
βουλγαρικού νόµου.90   

Προσωπική φορολογική ελάφρυνση Σχόλια 
Υποχρεωτικές πληρωµές κοινωνικής 
ασφάλισης 

Μέχρι 10% του φορολογήσιµου 
εισοδήµατος. 

Εθελοντικές πληρωµές για τη σύνταξη 
και την ιατρική ασφάλεια  

Μέχρι 10% του φορολογήσιµου 
εισοδήµατος. 

∆ωρεές Μέχρι 10% του φορολογήσιµου 
εισοδήµατος. 

Πηγή: http://www.worldwide-tax.com/bulgaria/bulgaria_tax.asp [Accessed 22th January 2007] Τελευταία ενηµέρωση 

ιστοσελίδας Φεβρουάριος 2006 

 
 
3.3.3. Φορολογικά απαλλάξιµα έσοδα της Βουλγαρίας  
 
Μερικές µορφές εισοδήµατος στη Βουλγαρία που είναι απαλλαγµένες από το φόρο 
είναι οι ακόλουθες:  
� Εισόδηµα από την πώληση ενός κατοικηµένου διαµερίσµατος και ενός 

αυτοκινήτου, σύµφωνα µε τους όρους που διευκρινίζονται στο νόµο.   
� Κέρδος από την πώληση των τίτλων.   
� Τόκος που παραλαµβάνεται από ένα άτοµο στις καταθέσεις του µε τις τοπικές 

εµπορικές τράπεζες.   
� Επιχορηγήσεις για τα παιδιά που πληρώνονται από το κράτος.  
� Επιχορηγήσεις που δίνονται στους σπουδαστές που είναι κάτοικοι της 

Βουλγαρίας για τις σπουδές τους στη Βουλγαρία και στο εξωτερικό.   
� Βραβεία από τις λαχειοφόρες αγορές και τα τυχερά παιχνίδια.   
� Βραβεία που δίνονται από το κράτος για τις πολιτιστικές εργασίες.   
� Κέρδος από την πώληση των περιουσιακών στοιχείων που λαµβάνονται ως 

κληρονοµιά ή δώρο.   
� Ενδύµατα εργασίας και στολές που παρέχονται δωρεάν σε έναν υπάλληλο. 
� Εισιτήρια ταξιδιού από το χώρο εργασίας που παρέχονται σε έναν υπάλληλο από 

έναν εργοδότη.91   

                                                 
89http://www.dramanet.gr/ecportal.asp?id=104&nt=18&lang=1 [Accessed 2th October 2007] 
90 http://www.worldwide-tax.com/bulgaria/bulgaria_tax.asp [Accessed 22th January 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Φεβρουάριος 2006 
91http://www.worldwide-tax.com/bulgaria/bulgaria_tax.asp [Accessed 22th January 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Φεβρουάριος 2006 
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3.3.4. Φόρος εταιριών της Βουλγαρίας 
 
Το 2007 το τυποποιηµένο ποσοστό φόρου στη Βουλγαρία είναι 10%. Ένα ειδικό 
ποσοστό απευθύνεται στις εταιρείες που ασχολούνται µε τις ασφάλειες καθώς και µε 
τα τυχερά παιχνίδια Το φορολογικό ποσοστό αυτό είναι ένα από τα χαµηλότερα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.92 
 
 
3.3.5. Φορολογικές απαλλαγές για τις εταιρείες της Βουλγαρίας 
 
Οι βιοµηχανικές επιχειρήσεις (όπου περιλαµβάνονται και όσες προβαίνουν σε 
παθητική τελειοποίηση) απολαµβάνουν 100% απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος 
νοµικών προσώπων στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
� τα πάγια της επιχείρησης τα οποία δηλώνονται υποχρεωτικά σύµφωνα µε τις 
διαδικασίες του Κώδικα Φορολογικών ∆ιαδικασιών πρέπει να είναι ολοσχερώς 
εγκατεστηµένα εντός των διοικητικών ορίων των δήµων και κοινοτήτων όπου το 
ποσοστό ανεργίας είναι 50% υψηλότερο από τον µέσο όρο ανεργίας της χώρας τον 
προηγούµενο χρόνο. 
� το 80% του ετήσιου µέσου αριθµού απασχολούµενων που εργάζονται µε 
συµβόλαιο εργασίας έχουν µόνιµη διεύθυνση εντός των ορίων που περιγράφονται 
στο ανωτέρω 1. 
� το ηµερολογιακό έτος της απαλλαγής η επιχείρηση δεν πρέπει να έχει φορολογικές 
ή ασφαλιστικές οφειλές. 
� Η φορολογική απαλλαγή χορηγείται εφόσον το ποσόν του φόρου επενδύεται για 
αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας ή διανέµεται στους εργαζόµενους µε 
συµβόλαιο στο τέλος του ηµερολογιακού έτους που ακολουθεί το έτος της 
απαλλαγής. Μία εταιρεία που δικαιούται φορολογικής απαλλαγής µπορεί να την 
χρησιµοποιήσει µέσα στα επόµενα 5 χρόνια ακόµη και αν λόγω της αυξηµένης 
απασχόλησης, ο δήµος ή η κοινότητα εξαιρείται της κατάστασης που επικυρώνεται 
από το Υπουργείο Οικονοµικών.93 
 
 
3.3.6. Επιχειρησιακές κρατήσεις της Βουλγαρίας 
 
Οι επιχειρησιακές δαπάνες µπορούν να απαιτηθούν στη Βουλγαρία ως εξής:   
� Εξισορρόπηση των απωλειών: µια απώλεια µπορεί να αντισταθµιστεί µέχρι 5 έτη 

µετά. Οι απώλειες της τράπεζας µπορούν να αντισταθµιστούν για 10 έτη.   
� Συγχωνευµένες φορολογικές δηλώσεις: δεν είναι δυνατό στη Βουλγαρία να 

εξισωθεί µια ζηµιά σε µια επιχείρηση σε έναν όµιλο µε το κέρδος µιας άλλης 
επιχείρησης στον ίδιο όµιλο. 

                                                 
92 http://www.worldwide-tax.com/bulgaria/bulgaria_tax.asp [Accessed 22th January 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Φεβρουάριος 2006 
93http://www.dramanet.gr/ecportal.asp?id=104&nt=18&lang=1 [Accessed 2th October 2007] 
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� ∆απάνες χρηµατοδότησης: ο τόκος στη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων είναι 
επιτρεπτό να φορολογηθεί, εντούτοις ο τόκος δεν µπορεί να υπερβεί 75% του 
κέρδους. 

� ∆ωρεές: οι δωρεές στα κυβερνητικά ιδρύµατα αναγνωρίζονται µέχρι 10% του 
συνολικού εισοδήµατος του χορηγού.   

 
Οι συνεισφορές ενός εργοδότη στα κεφάλαια σύνταξης και υγείας που δεν είναι 
νόµιµα υποχρεωτικά είναι επιτρεπτές µέχρι 40 bgl µηνιαίως για κάθε υπάλληλο.94   
 
 
3.3.7. Κεφαλαιουχικά κέρδη της Βουλγαρίας  
 
Στη Βουλγαρία, ο φόρος των κεφαλαιουχικών κερδών πληρώνεται από το άτοµο µε 
την πώληση ακίνητης περιουσίας ή οχηµάτων εργασίας όπως αεροπλάνα ή 
αυτοκίνητα. Ο φόρος υπολογίζεται στη διαφορά µεταξύ της τιµής πώλησης και του 
υψηλότερου εκ των δύο υπολογισµών -της τιµής αγοράς του περιουσιακού στοιχείου 
που πωλείται, ή του κόστους της αγοράς. Ένα άτοµο που πωλεί ένα κινητό 
περιουσιακό στοιχείο πληρώνει το φόρο στη διαφορά µεταξύ της τιµής πώλησης και 
του κόστους του περιουσιακού στοιχείου που πωλείται προσαρµόζοντας το κόστος µε 
το ποσοστό πληθωρισµού.  Ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών για τις επιχειρήσεις στη 
Βουλγαρία προστίθεται στο κανονικό εισόδηµά τους.95 
 
 
3.3.8.Ηµεροµηνίες υποβολής των εκθέσεων και της πληρωµής της Βουλγαρίας 
 
Το φορολογικό έτος στη Βουλγαρία τελειώνει στις 31 ∆εκεµβρίου. Μια εταιρία 
περιορισµένης ευθύνης αρχειοθετεί µια ετήσια έκθεση µέχρι τις 31 Μαρτίου. Ένα 
άτοµο πρέπει να αρχειοθετήσει µια ετήσια έκθεση µέχρι τις 15 Απριλίου. Οι 
επιχειρήσεις που τελείωσαν το προηγούµενο έτος µε κέρδος πληρώνουν 12 µηνιαίες 
προκαταβολές στο επόµενο έτος.  Οι νέες επιχειρήσεις κάνουν 4 τριµηνιαίες 
προκαταβολές.96 
 
 
3.3.9. Κράτηση του φόρου από την αρχή της Βουλγαρίας 
 
Ο εργοδότης υποχρεώνεται για να κρατήσει το φόρο εισοδήµατος που πρέπει να 
πληρωθεί καθώς επίσης και την εθνική ασφάλεια, άµεσα κάθε µήνα από τον µισθό 
που πληρώνεται στον υπάλληλο.  Το συνολικό ετήσιο εισόδηµα, φορολογείται 
σύµφωνα µε προοδευτική κλίµακα φόρου. Ο φόρος πρέπει να κρατηθεί από την αρχή 
στις ακόλουθες πληρωµές βάση των εξής, για το µέρισµα το καθορισµένο ποσοστό 

                                                 
94 http://www.worldwide-tax.com/bulgaria/bulgaria_tax.asp [Accessed 22th January 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Φεβρουάριος 2006 
95 http://www.worldwide-tax.com/bulgaria/bulgaria_tax.asp [Accessed 22th January 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Φεβρουάριος 2006 
96 http://www.worldwide-tax.com/bulgaria/bulgaria_tax.asp [Accessed 22th January 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Φεβρουάριος 2006 
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κράτησης είναι 7%, τον τόκο 15%,  τα δικαιώµατα 15% και τις πληρωµές στα 
στελέχη διοίκησης και τους διευθυντές επιχείρησης 15%.97   
 
 
3.3.10. Φόρος ιδιοκτησίας της Βουλγαρίας 
 
Το ποσοστό φόρου στην ακίνητη περιουσία που δεν χρησιµοποιείται ως κατοικία 
είναι 0.15%. Το φορολογικό ποσοστό στα κατοικηµένα κτήρια είναι σύµφωνα µε τις 
παροχές που διευκρινίζονται στους τοπικούς φορολογικούς νόµους.98  
 
 
3.3.11. Φ.Π.Α. της Βουλγαρίας 
 
Κάθε πρόσωπο (νοµικό ή φυσικό, κάτοικος ή µη κάτοικος της Βουλγαρίας) µε 
φορολογητέο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 50.000 blg  (περίπου 25.640 €) κατά τους 
δώδεκα προηγούµενες µήνες είναι υποχρεωµένο να εγγραφεί για Φ.Π.Α. δηλαδή να 
λάβει αριθµό Μητρώου Φ.Π.Α. µε την συµπλήρωση ειδικού εντύπου εγγραφής εντός 
14 ηµερών από το τέλος του ηµερολογιακού µήνα εντός του οποίου συµπληρώνεται 
το ανωτέρω ποσόν. Σύµφωνα µε τον Νόµο για τον Φ.Π.Α., τα πρόσωπα που δεν 
υποχρεούνται, έχουν το δικαίωµα οικειοθελούς εγγραφής και απόκτησης αριθµού 
Φ.Π.Α.. Ωστόσο η οικειοθελής εγγραφή προσώπων µε κύκλο εργασιών ανώτερο των 
50.000 blg δεν µπορεί να διαρκέσει για διάστηµα µεγαλύτερο των 12 µηνών πριν από 
την τρέχουσα περίοδο. ∆εν επιτρέπεται η οµαδική η τµηµατική εγγραφή στα Μητρώα 
Φ.Π.Α.. Το ποσοστό του Φ.Π.Α. είναι 20% και επιβάλλεται και στις εισαγωγές 
αγαθών και υπηρεσιών. 99Οι εξαγωγές από τη Βουλγαρία απαλλάσσονται του Φ.Π.Α.  
Το εισόδηµα από τις οικονοµικές υπηρεσίες όπως οι υπηρεσίες ασφάλειας και 
τραπεζικών εργασιών απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. Οι νοµικές συµβουλές 
απαλλάσσονται επίσης του Φ.Π.Α σύµφωνα µε τους όρους που ορίζονται στο νόµο. 
Ο Φ.Π.Α πληρώνεται µέσω των περιουσιακών στοιχείων και των υπηρεσιών στη 
Βουλγαρία καθώς επίσης και µέσω των εισαγωγών στη Βουλγαρία.100   
 
 

                                                 
97 http://www.worldwide-tax.com/bulgaria/bulgaria_tax.asp [Accessed 22th January 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Φεβρουάριος 2006 
98 http://www.worldwide-tax.com/bulgaria/bulgaria_tax.asp [Accessed 22th January 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Φεβρουάριος 2006 
99 http://www.dramanet.gr/ecportal.asp?id=104&nt=18&lang=1 [Accessed 2th October 2007] 
100 http://www.worldwide-tax.com/bulgaria/bulgaria_tax.asp [Accessed 22th January 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Φεβρουάριος 2006 
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3.4. Φορολογία της Γαλλίας 
 
3.4.1. Φόρος εισοδήµατος της Γαλλίας 
 
Την ιδιότητα του κατοίκου στη Γαλλία την έχει κάποιος είτε είναι η µόνιµη κατοικία 
του στη Γαλλία είτε όχι. Αν κάποιος φθάσει στη Γαλλία µε την πρόθεση να µείνει 
εκεί µόνιµα ή αόριστα, τότε θα γίνει γαλλικός κάτοικος σύµφωνα µε τη φορολογία 
από την ηµέρα µετά από την άφιξή του δηλαδή από την πρώτη πλήρη ηµέρα που θα 
περάσει στη Γαλλία. Ακόµα και αν η οικογένεια κάποιου µένει στη Γαλλία και αυτός 
δουλεύει στο εξωτερικό, τότε για φορολογικούς λόγους θα θεωρηθεί γαλλικός 
φορολογικός κάτοικος. Σαν φορολογικός κάτοικος της Γαλλίας κάποιος είναι 
υποχρεωµένος να πληρώνει φόρους για το εισόδηµά του, τα κέρδη του και τα 
περιουσιακά του στοιχεία σε όλο τον κόσµο. Οι µη κάτοικοι θα υπόκεινται στους 
γαλλικούς φόρους για το εισόδηµά τους, τα κέρδη τους και τα περιουσιακά τους 
στοιχεία στη Γαλλία. Η φορολογική δήλωση υποβάλλεται µέχρι τις 15 Μαρτίου του 
επόµενου έτους από αυτόν που φορολογείται.101Το φορολογικό έτος αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου και τελειώνει στις 31η ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους. Η φορολογική 
κλίµακα είναι προοδευτική102 και είναι ως εξής:103 
 
 
Εισόδηµα σε € Φορολογικά ποσοστά % 
0-5.515 0% 
5.516-11.000 5.5% 
11.000-24.432 14% 
24.433-65.500 30% 
65.500 και άνω 40% 

Πηγή: http://fita.org/countries/france.html [Accessed 5th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας Ιανουάριος 2007 

Αν κάποιος εργάζεται για λογαριασµό κάποιου άλλου ο φόρος δεν αφαιρείται 
αυτόµατα από την πηγή για αυτό πρέπει να το πληρώσει µόνος του ο εργαζόµενος.104 
 
 
3.4.2. Φορολογικές απαλλαγές της Γαλλίας 
 
Τα νέα κτίρια και οι ανακαινίσεις µπορούν να απαλλαχτούν του φόρου για δύο έτη. 
Οι φόροι δεν ισχύουν για τα κτίρια που χρησιµοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς ή 
όπου οι εγκαταστάσεις χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για καταλύµατα 
καλλιέργειας, επιχειρήσεων ή σπουδαστών. Οι άνθρωποι άνω των 75 και εκείνοι µε 
συντάξεις λόγω ανικανότητας απαλλάσσονται επίσης από το φόρο, ενώ εκπτώσεις 
γίνονται για τους ανθρώπους άνω των 65 µε χαµηλά εισοδήµατα. 105 
 
 
 
 
                                                 
101http://www.frenchentree.com/fe-legal/DisplayArticle.asp?ID=18953 [Accessed 5th September 2007] 
102http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_France" [Accessed 5th September 2007] 
103http://fita.org/countries/france.html [Accessed 5th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση 
ιστοσελίδας Ιανουάριος 2007 
104http://www.frenchentree.com/fe-legal/DisplayArticle.asp?ID=18953 [Accessed 5th September 2007] 
105http://www.frenchentree.com/fe-legal/DisplayArticle.asp?ID=18953 [Accessed 5th September 2007] 
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3.4.3.Φορολογικές αφαιρέσεις ή άλλα επιδόµατα της Γαλλίας 
 
Οι φορολογικές µειώσεις κατά 10% ισχύουν για πριν από τον υπολογισµό του 
φορολογικού αποτελέσµατος. Η µείωση κατά 20% αφαιρείται και λαµβάνει υπόψη 
την κλίµακα φόρου εισοδήµατος από την οποία τα ποσά µειώνονται. Η φορολογική 
βάση του καθαρού εισοδήµατος ανέρχεται σε 72% του καθαρού εισοδήµατος. 
Μερικές φορολογικές µειώσεις γίνονται µετά από τον υπολογισµό του φορολογικού 
αποτελέσµατος και µπορούν να αφαιρεθούν από το ποσό που οφείλεται. Αυτές είναι: 
 
� όπως οι µειώσεις όσον αφορά το σχολικό βαθµό των παιδιών, 
�  των δωρεών για τους φιλανθρωπικούς οργανισµούς,  
� του κεφαλαίου για το άνοιγµα των επιχειρήσεων106 
 
 
3.4.4.Φόρος εταιριών της Γαλλίας 
 
Το τυποποιηµένο ποσοστό είναι 33%. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις φορολογούνται 
σε ένα µειωµένο ποσοστό 15% για τα πρώτα 38 120€  των κερδών. Οι µεγάλες 
επιχειρήσεις µε κύκλο εργασιών 7 630 000€  και φορολογήσιµο κέρδος άνω των 
2.289.000€ και εκείνες που το σύνολο των µετοχών των ατόµων στο κεφάλαιό τους 
είναι χαµηλότερο από 75% υπόκεινται σε µια πρόσθετη προσαύξηση 3.3% που 
επιβάλλεται σε συνολικό εταιρικό φόρο που υπερβαίνει τα  763 000€. Ως εκ τούτου, 
το αποτελεσµατικό φορολογικό ποσοστό είναι 34.43%.107 Οι επιχειρήσεις των οποίων 
ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι κάτω από 7.630.000 ευρώ ή για τις οποίες 
τουλάχιστον 75% της επιχείρησης κατέχεται άµεσα ή έµµεσα από τα άτοµα µπορούν 
να ωφεληθούν από ένα µειωµένο ποσοστό 15% µέχρι το ποσό των 38.120 
ευρώ.108Ανεξάρτητα από εάν µια γαλλική επιχείρηση πραγµατοποιεί κέρδος ή όχι, 
υπόκεινται σε έναν ελάχιστο φόρο, ο οποίος υπολογίζεται µε βάση τον κύκλο 
εργασιών της. Επιπλέον, η Γαλλία επιβάλλει έναν τοπικό επιχειρησιακό φόρο που 
πληρώνεται από τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τις επιχειρήσεις. Ο πραγµατικός 
φόρος ποικίλλει ανάλογα µε την τοποθεσία, και υπολογίζεται σε σχέση µε την αξία 
των πάγιων ενεργητικών της επιχείρησης και της προστιθέµενης αξίας.109 Τα 
παραρτήµατα υπόκεινται στους γενικούς εταιρικούς φορολογικούς κανόνες.110  
 
 
3.4.5. Κεφαλαιουχικά κέρδη της Γαλλίας 
 
Ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών χρεώνεται µε δύο ποσοστά, 16% για τους 
κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των γαλλικών κατοίκων 

                                                 
106http://fita.org/countries/france.html [Accessed 5th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση 
ιστοσελίδας Ιανουάριος 2007 
107http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-07-001/EN/KS-DU-07-001-EN.PDF 
[Accessed 11th October 2007] σελ.153 
108http://fita.org/countries/france.html [Accessed 5th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση 
ιστοσελίδας Ιανουάριος 2007 
109http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-07-001/EN/KS-DU-07-001-EN.PDF 
[Accessed 11th October 2007] σελ.153 
110http://fita.org/countries/france.html [Accessed 5th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση 
ιστοσελίδας Ιανουάριος 2007 
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και 33.3% εάν ο πωλητής είναι κάτοικος εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
υπηκοότητα του πωλητή δεν είναι σχετική. Επιπλέον, οι κάτοικοι της Γαλλίας πρέπει 
να πληρώσουν επιπλέον 11% για τις κοινωνικές δαπάνες οποιοδήποτε κέρδος και να 
προκύψει. Τα κέρδη που προκύπτουν από τη διάθεση της κύριας κατοικίας 
απαλλάσσονται συνήθως από το γαλλικό φόρο των κεφαλαιουχικών κερδών, υπό τον 
όρο ότι είναι όντως η κύρια κατοικία κατά την ηµεροµηνία της διάθεσης. Ανεξάρτητα 
από τη θέση κατοικιών σας, σε άλλη ιδιοκτησία, για κάθε πλήρες έτος κατοχής για 
πάνω από πέντε έτη, υπάρχει µια µείωση 10% επί του φόρου του κεφαλαιουχικού 
κέρδους έτσι ώστε µετά από δεκαπέντε έτη το κέρδος να έχει µειωθεί κατά 100% και 
καµία γαλλική φορολογική ευθύνη κεφαλαιουχικών κερδών να µην προκύψει. Τα 
κέρδη από τις µετοχές απαλλάσσονται του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών υπό τον 
όρο ότι οι µετοχές ισχύουν για πάνω από οκτώ έτη. Οι µη κάτοικοι της Γαλλίας όσο 
αφορά το γαλλικό εισόδηµα τους και οποιαδήποτε γαλλικά κέρδη είναι πιθανό να 
είναι φορολογήσιµα και στη χώρα κατοικίας τους.111 Τα µακροπρόθεσµα 
κεφαλαιουχικά κέρδη που παράγονται από τις επιχειρήσεις είναι χωρίς φόρο µέχρι 
την 1η Ιανουαρίου 2007.Τα µερίσµατα που πληρώνονται από τις µη εδρεύουσες 
επιχειρήσεις υπόκεινται στο φόρο παρακράτησης 25% ή 0%, ανάλογα µε τις διεθνείς 
συµφωνίες.112 
 
 
3.4.6.Φόρος πλούτου ή κεφαλαιουχικός φόρος της Γαλλίας 
 
Ο φόρος πλούτου είναι ένας ετήσιος φόρος που πληρώνεται από την αξία των 
περιουσιακών στοιχείων την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Για τους κατοίκους 
λαµβάνονται υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία τους ανά τον κόσµο, 
συµπεριλαµβανοµένων των ιδιοκτησιών, των αυτοκινήτων, των επίπλων, των 
επενδύσεων και άλλων. Για τους µη κατοίκους µόνο η αξία των γαλλικών 
περιουσιακών στοιχείων τους θα υπολογιστεί στο φόρο πληρωτέο. Ο φόρος είναι 
βασισµένος στον πλούτο της οικογένειας, όχι στα άτοµα ξεχωριστά. Για 
φορολογικούς λόγους , τα ανύπανδρα ζεύγη που ζουν µαζί θεωρούνται ως µια 
οικογένεια. Υπάρχει µια απαλλαγή, και για τους κατοίκους και τους µη κατοίκους 
που είναι 750,000 ευρώ ανά οικογένεια για το 2006. Για τους γαλλικούς κατοίκους 
20% της αξίας του κύριου σπιτιού απαλλάσσεται από το φόρο πλούτου.113 Ο 
πραγµατικός φόρος υπολογίζεται σύµφωνα µε µια κλιµακωτή ζώνη που αρχίζει κατά 
0.55% και φθάνει σε 1.8% για τα περιουσιακά στοιχεία αξίας πάνω από 15 530 000 
ευρώ. Μερικά περιουσιακά στοιχεία δεν υπόκεινται στο φόρο πλούτου, π.χ. αντίκες 
και αντικείµενα της τέχνης καθώς επίσης και εκλεκτής ποιότητας αυτοκίνητα. Τα 
επαγγελµατικά περιουσιακά στοιχεία είναι επίσης απαλλάξιµα. Η Γαλλία ευνοεί 
επίσης το γεωργικό τοµέα υπό ορισµένους όρους, τις δασώδεις περιοχές και τη γη 
που ενοικιάζεται για γεωργικούς λόγους και έτσι µπορούν να είναι απαλλάξιµες.114 
Επιπλέον, µια νέα διάταξη εισήχθη στο νόµο χρηµατοδότησης του 2006, µε την οποία 
το εισόδηµα , ο πλούτος και οι τοπικές φορολογικές υποχρεώσεις για την κύρια 
κατοικία δεν µπορούν να υπερβούν το 60% του εισοδήµατος του νοικοκυριού όπως 
υπολογίζεται για το προηγούµενο έτος. ∆υστυχώς αυτό δεν είναι µια φορολογική 

                                                 
111http://www.frenchentree.com/fe-legal/DisplayArticle.asp?ID=18953 [Accessed 5th September 2007] 
112http://fita.org/countries/france.html [Accessed 5th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση 
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ελάφρυνση και εάν οι σχετικοί φόροι υπερβούν αυτόν τον αριθµό, θα πρέπει να 
ζητήσει ο φορολογούµενος µια επιστροφή για τους επιπλέον φόρους που πλήρωσε. Η 
προθεσµία για την αρχειοθέτηση της φορολογικής δήλωσης για το φόρο πλούτου και 
την πληρωµή του φόρου είναι την 15η Ιουνίου. Ο φόρος πλούτου δεν πληρώνεται σε 
δόσεις. 115 
 
 
3.4.7. Φόρος κληρονοµιάς και δωρεών της Γαλλίας 
 
Ο φόρος κληρονοµιάς θα επιβληθεί στην κληρονοµιά των περιουσιακών στοιχείων 
µετά το θάνατο του δότη, ενώ ο φόρος δωρεών εφαρµόζεται στις δωρεές που γίνονται 
κατά τη διάρκεια της ζωής του χορηγού. Το διαθέσιµο επίδοµα και το ποσοστό φόρου 
εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες και κυρίως, από τη σχέση του παραλήπτη µε 
το χορηγό. Από 1 Ιανουαρίου 2005 όλες οι ιδιοκτησίες ωφελούνται από ένα 
«αφορολόγητο» επίδοµα 50,000 ευρώ που διαιρείται µεταξύ των δικαιούχων ανάλογα 
µε τα δικαιώµατά τους. Επιπλέον οι δικαιούχοι θα λάβουν τα εξής να επίδοµα 
€76,000 για τον επιζόντα σύζυγο και ένα επίδοµα €50,000 για τους γονείς και τα 
παιδιά του αποθανόντος. Το επίδοµα φορολογείται προοδευτικά µε ποσοστά από 5% 
µέχρι 40%. Για τα πιο µακρινά οικογενειακά µέλη και άλλα, τα µικρότερα επιδόµατα 
δίνονται και υψηλότερα ποσοστά φόρου ισχύουν. Γενικά ο φόρος κυµαίνεται από 
35% ως 60%. Το ποσοστό φόρου που εφαρµόζεται στις δωρεές είναι το ίδιο όπως για 
το φόρο κληρονοµιάς. Ποιες απαλλαγές µπορούν να ισχύσουν; Η σηµαντικότερη 
φορολογική ελάφρυνση από το φόρο κληρονοµιάς είναι οι διεθνείς φορολογικές 
συνθήκες που παρέχουν την προστασία από τη διπλή φορολογία. Υπάρχουν µερικές 
άλλες περιορισµένες απαλλαγές από το φόρο κληρονοµιάς αλλά αυτές οι απαλλαγές 
υπόκεινται σε συγκεκριµένους όρους.116 
 
 
3.4.8. Κοινωνικές δαπάνες της Γαλλίας 
 
Οι κοινωνικές δαπάνες είναι µια άλλη µορφή φόρου εισοδήµατος στη Γαλλία και δεν 
πρέπει να συγχέονται µε την κοινωνική ασφάλιση ακόµα κι αν επιβάλλονται για να 
διορθώσουν το έλλειµµα της κοινωνικής ασφάλισης. Οι κοινωνικές δαπάνες 
πληρώνονται από όλα τα είδη εισοδήµατος συµπεριλαµβανοµένης  της σύνταξης και 
το εισοδηµάτων από τα ενοίκια, καθώς και των κεφαλαιουχικών κερδών. Οι 
κοινωνικές δαπάνες πληρώνονται µόνο από τους γαλλικούς κατοίκους. Τα ποσοστά 
είναι 11% στα έσοδα από επενδύσεις (συµπεριλαµβανοµένου του εισοδήµατος 
ενοικίου) και στα κεφαλαιουχικά κέρδη, 8% στο εισόδηµα από τους εργαζόµενους ή 
τους αυτοαπασχολούµενους, και 7.1% στη σύνταξη. Ένα ποσοστό των κοινωνικών 
δαπανών που πληρώνονται από το εισόδηµα φορολογείται µε προοδευτικά ποσοστά 
κλίµακας και είναι φορολογικά αφαιρέσιµο. Η υπολογιστική περίοδος και το 
εισόδηµα για τις κοινωνικές δαπάνες δηλώνεται στη φορολογική δήλωση. Οι δαπάνες 
πληρώνονται το φθινόπωρο µετά από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. 117 
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3.4.9. Φ.Π.Α της Γαλλίας 

Ο Φ.Π.Α χρεώνεται σε όλα τα αγαθά και όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται στη 
Γαλλία. Οι συναλλαγές εξωτερικού εµπορίου είναι γενικά απαλλάξιµες από Φ.Π.Α..  
Επίσης, ο Φ.Π.Α. είναι ένας προοδευτικός φόρος118. Το τυποποιηµένο ποσοστό 
Φ.Π.Α. είναι 6%. Τα µειωµένα ποσοστά Φ.Π.Α είναι 2.1% και 5.5%. Το φορολογικό 
ποσοστό 5.5% ισχύει για τα περισσότερα τρόφιµα και τα γεωργικά προϊόντα, το νερό, 
τα βιβλία και τις εφηµερίδες, τα δωµάτια ξενοδοχείων και τα φάρµακα. Το 
φορολογικό ποσοστό 2.1% ισχύει για ορισµένα φάρµακα που δίδονται από το 
σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Οι απαλλαγές περιλαµβάνουν τις οικονοµικές και 
ασφαλιστικές υπηρεσίες, τις ιατρικές προµήθειες, την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση.119 
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3.5. Φορολογία της Γερµανίας  
 
 
3.5.1. Φόροι εισοδήµατος της Γερµανίας  
 
Η φορολογία του εισοδήµατος των φυσικών προσώπων είναι προοδευτική. Το 2005 
τα φορολογικά ποσοστά της Γερµανίας για το άτοµο είναι 15% - 42%.120  Ένα άτοµο 
είναι υπεύθυνο για το φόρο στο εισόδηµά του ως υπάλληλος και ως 
αυτοαπασχολούµενος. Ένας µόνιµος κάτοικος της Γερµανίας θα έχει φόρο στο 
εισόδηµά του στη Γερµανία και στο εξωτερικό. Ένας ξένος κάτοικος που 
απασχολείται στη Γερµανία πληρώνει φόρο µόνο στο εισόδηµά  του που κερδίζεται 
στη Γερµανία.121 Συγκεκριµένα, εάν κάποιος είναι παρών στη Γερµανία για πάνω από 
183 ηµέρες τον περασµένο χρόνο, µπορεί να θεωρείται γενικά κάτοικος για 
φορολογικούς λόγους. Ο κανόνας των 183 ηµερών δεν είναι η µόνη εκτίµηση για τη 
φορολογία κατοικίας. Εάν κάποιος δεν είναι κάτοικος για φορολογικούς λόγους, θα 
είναι ακόµα υποχρεωµένος να πληρώσει φόρο επί του εισοδήµατος που αποκτήθηκε 
µέσα στη Γερµανία. Το ποσοστό µπορεί να ποικίλει, οι συµφωνίες φόρου και διπλής 
φορολογίας µπορούν να το αλλάξουν.122 Μια συνεργασία δεν είναι χωριστό σώµα για 
χάρη φορολόγησης. Το εισόδηµα από τη συνεργασία διαιρείται µεταξύ των 
συνεργατών που ο καθένας θα πληρώσει το φόρο του ως άτοµο στο µερίδιό τους 
σύµφωνα µε το µερίδιό τους στη συνεργασία. Ένας εργοδότης υποχρεώνεται να 
αφαιρέσει το φόρο που θα πληρωθεί, το φόρο εισοδήµατος και την κοινωνική 
ασφάλιση αµέσως µηνιαία από το εισόδηµα που κερδίζεται ως µισθός. Ένας 
αυτοαπασχολούµενος πρέπει να προπληρώσει το φόρο εισοδήµατος που θα 
αντισταθµιστεί στην αρχειοθέτηση µιας ετήσιας αναφοράς. Η προκαταβολή 
καθορίζεται βάσει της επιστροφής που γίνεται το προηγούµενο έτος. Σε περίπτωση 
νέας επιχείρησης, η πρόοδος θα υπολογιστεί βάσει των εκτιµήσεων που γίνονται από 
τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Η προκαταβολή γίνεται µία φορά κάθε τρεις µήνες. 
Ορισµένες πληρωµές, όπως διευκρινίζονται κατωτέρω, αφαιρούνται από το 
φορολογήσιµο εισόδηµα. Τα ποσοστά φόρου εισοδήµατος της Γερµανίας για τα 
άτοµα το 2005 είναι τα εξής:123 
 
 
Εισόδηµα σε € Φορολογικά ποσοστά % 
0-7.664 0%, 
7.665-52.152 15% 
52.153 και πάνω 42% 

Πηγή: http://www.worldwide-tax.com/germany/germany_tax.asp [Accessed 11th May 2007] Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας 

Μάιος 2005 
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Τα ποσοστά είναι πριν από το φόρο αλληλεγγύης για όλα τα άτοµα.124 
 
 
 
3.5.2. Κεφαλαιουχικά κέρδη της Γερµανίας για τα άτοµα 
 
 Τα κέρδη από την πώληση της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας που έχουν κρατηθεί 
για περισσότερο από 10 έτη, ή από την πώληση των τίτλων που έχουν ισχύσει για 
περισσότερο από 12 µήνες απαλλάσσονται του φόρου. Τα κεφαλαιουχικά κέρδη από 
την πώληση της ακίνητης περιουσίας που χρησιµοποιήθηκε για να επενδύσει στην 
αγορά της εναλλακτικής ακίνητης περιουσίας απαλλάσσονται του φόρου, σύµφωνα 
µε ορισµένους όρους. Η πώληση της ενοικιαζόµενης γης όταν το ποσοστό της 
επένδυσης είναι λιγότερο από 1% απαλλάσσεται του φόρου. Επίσης, όταν είναι το 
ποσοστό της εκµετάλλευσης παραπάνω από 1%, ο φόρος είναι πληρωτέος σε 50% 
του κέρδους.125 
 
 
3.5.3. Φορολογικές αφαιρέσεις της Γερµανίας  
 
Στη Γερµανία, όλες οι µορφές φορολογικής ελάφρυνσης αναφέρονται στο εισόδηµα 
ενός ατόµου. Η φορολογική ελάφρυνση δίνεται κυρίως υπό τη µορφή αφαίρεσης από 
το φορολογήσιµο εισόδηµα. Τα ακόλουθα ποσά υπόκεινται στους ορισµούς του 
νόµου: 
� ∆ωρεές, πληρωµές σε έναν φορολογικό σύµβουλο: Επιτρεπόµενο για έναν 

µισθωτό µε ένα καθορισµένο ποσό. 
� Επιχειρησιακές δαπάνες για έναν µισθωτό: Μια σταθερή ετήσια αφαίρεση 

επιτρέπεται στο ποσό των 920 ευρώ χωρίς τεκµηρίωση. Με την τεκµηρίωση, ένα 
υψηλότερο ποσό µπορεί να ζητηθεί. 

� Επίδοµα παιδιών: Ένα µηνιαίο επίδοµα στο ποσό των 154€ δίνεται σε ένα άτοµο 
για κάθε παιδί κάτω από την ηλικία 18, ή κάτω από την ηλικία των 21 για ένα 
παιδί που δεν εργάζεται, ή κάτω από την ηλικία 27 για ένα παιδί που µελετά σε 
ένα αναγνωρισµένο ίδρυµα. Το διπλάσιο δίνεται στους γονείς που υποβάλλουν 
µια κοινή ετήσια έκθεση. 

� Ασφαλιστικές πληρωµές ζωής: Όταν τα ασφάλιστρα ζωής πληρώνονται για έναν 
υπάλληλο από τον εργοδότη του, το ποσοστό φόρου είναι µόνο 20%. 

� Ασφαλιστικές πληρωµές: Κάθε υπάλληλος έχει την άδεια για µια ετήσια σταθερή 
αφαίρεση. 

� Επίδοµα διατροφής: Ένα σταθερό ποσό το χρόνο.126 
 
 
 

                                                 
124http://www.worldwide-tax.com/germany/germany_tax.asp [Accessed 11th May 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Μάιος 2005 
125http://www.worldwide-tax.com/germany/germany_tax.asp [Accessed 11th May 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Μάιος 2005 
126http://www.worldwide-tax.com/germany/germany_tax.asp [Accessed 11th May 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Μάιος 2005 
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3.5.4. Φόρος εταιριών της Γερµανίας 
 
Το βασικό εταιρικό οµοσπονδιακό ποσοστό φόρου στη Γερµανία είναι 25%. Ένας 
«επιχειρησιακός φόρος», πληρωτέος στο δήµο, προστίθεται στο φόρο. Μια 
επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητες σε διάφορες πόλεις πληρώνει τον 
επιχειρησιακό φόρο σύµφωνα µε τη θέση των υπαλλήλων της στις διάφορες πόλεις. 
Το φορολογήσιµο εισόδηµα για τους σκοπούς του «επιχειρησιακού φόρου» µπορεί να 
ρυθµιστεί για λόγους υπολογισµού της βάσης στην οποία ο «επιχειρησιακός φόρος» 
είναι πληρωτέος. Ο «επιχειρησιακός φόρος» είναι µια επιτρεπόµενη δαπάνη για 
λόγους του υπολογισµού του εισοδήµατος στο οποίο ο φόρος εταιριών είναι 
πληρωτέος.127

 

 
 

3.5.5. Κεφαλαιουχικά κέρδη για µια επιχείρηση της Γερµανίας 
         
Ένα κεφαλαιουχικό κέρδος από την πώληση της ακίνητης περιουσίας που επενδύεται 
µέσα σε 4 έτη στην αγορά της εναλλακτικής ακίνητης περιουσίας είναι απαλλαγµένο 
από το φόρο, σύµφωνα µε ορισµένους όρους. Το 95% ενός κεφαλαιουχικού κέρδους 
από την πώληση των µετοχών σε µια ξένη επιχείρηση απαλλάσσεται του φόρου. Η 
πώληση των µετοχών µεταξύ των γερµανικών επιχειρήσεων απαλλάσσεται του 
φόρου.128  
 
 
3.5.6. Ηµεροµηνίες της υποβολής έκθεσης και πληρωµής της Γερµανίας 
  
Το φορολογικό έτος στη Γερµανία τελειώνει στις 31 ∆εκεµβρίου. Οι προκαταβολές 
για το φόρο εισοδήµατος πληρώνονται σύµφωνα µε τα εξής:  
Ένα άτοµο του οποίου το εισόδηµα είναι από έναν µισθό µόνο δεν είναι απαραίτητο 
να αρχειοθετήσει µια ετήσια δήλωση. Ο εργοδότης, που αφαιρεί το φόρο από τον 
υπάλληλο, µεταφέρει το φόρο αµέσως στις οικονοµικές εφορίες κάθε µήνα. Επίσης, 
ένα άτοµο που είναι αυτοαπασχολούµενο υποχρεώνεται να κάνει 4 τριµηνιαίες 
προκαταβολές και να αρχειοθετήσει µια έκθεση µέχρι το τέλος του µήνα Μαΐου. 
Για µια εταιρία περιορισµένης ευθύνης είναι υποχρεωτικό να υποβληθούν οι 
οικονοµικές δηλώσεις µέχρι 31η Μαΐου µετά από το φορολογικό έτος. Κατά τη 
διάρκεια του έτους, η επιχείρηση πρέπει να κάνει 4 τριµηνιαίες προκαταβολές τη 10η 
των µηνών Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεµβρίου και ∆εκεµβρίου. Το υπόλοιπο του φόρου 
πληρωτέου πρέπει να πληρωθεί µέσα σε 30 ηµέρες από την παραλαβή µιας 
αξιολόγησης του φόρου εισοδήµατος. Ένα πρόστιµο 1% το µήνα είναι πληρωτέο στα 
καθυστερούµενα στην πληρωµή του φορολογικού  ισοζυγίου.129

                                                 
127http://www.worldwide-tax.com/germany/germany_tax.asp [Accessed 11th May 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Μάιος 2005 
128http://www.worldwide-tax.com/germany/germany_tax.asp [Accessed 11th May 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Μάιος 2005 
129http://www.worldwide-tax.com/germany/germany_tax.asp [Accessed 11th May 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Μάιος 2005 
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3.5.7.Αφαίρεση του φόρου από την αρχή της Γερµανίας 
 
Ο εργοδότης υποχρεώνεται να αφαιρέσει το φόρο από την αρχή από έναν υπάλληλο 
και να έχει τις πρόσθετες συνεισφορές στην κοινωνική ασφάλιση. Η αφαίρεση από 
την πηγή για τους υπερπόντιους κατοίκους υπόκειται στη ∆ιπλή συνθήκη 
φορολογικής πρόληψης.130 
 
 
3.5.8. Άλλες αφαιρέσεις της Γερµανίας 
 
Οι αφαιρέσεις πρέπει να γίνουν από τις ακόλουθες πληρωµές ως εξής: 
• Τόκος - το τυποποιηµένο ποσοστό φόρου που αφαιρείται από την αρχή είναι 0%. 
• Μέρισµα - η κανονική αφαίρεση είναι 21.1% (για είτε έναν κάτοικο είτε έναν µη - 
κάτοικο). Ένα µέρισµα που πληρώνεται από έναν γερµανικό κλάδο σε µια µητρική 
εταιρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν είναι η ενοικιασµένη γη του παραλήπτη 
παραπάνω από 25% απαλλάσσεται της αφαίρεσης από την αρχή.  Ένα µέρισµα που 
παραλαµβάνεται από µια γερµανική επιχείρηση από τις θυγατρικές επιχειρήσεις 
απαλλάσσεται της αφαίρεσης από την αρχή. 
• Τα δικαιώµατα - ο φόρος που αφαιρείται από την αρχή εάν η πληρωµή είναι για µη - 
κάτοικο είναι 21.1%.131 
 
 
3.5.9. Επιχειρησιακές αφαιρέσεις της Γερµανίας 
 
Εκτός από τις αφαιρέσεις που παρατέθηκαν ανωτέρω, αφαιρέσεις και επιχειρησιακές 
δαπάνες µπορεί να είναι ως εξής: 
� Αντιστάθµισµα των απωλειών: Η απώλεια µέχρι 1 εκατοµµυρίου ευρώ µπορεί να 

αντισταθµιστεί σε ένα χρόνο. Η ζηµιά πάνω από αυτό το ποσό µπορεί να 
αντισταθµιστεί στο 60% του φορολογήσιµου εισοδήµατος του τρέχοντος έτους. 

� Συναλλαγές µεταξύ των σχετικών συµβαλλόµενων µερών: Αυτές είναι οι 
συναλλαγές µε τις σχετικές επιχειρήσεις µε τις οποίες υπάρχουν σηµαντικές 
ιδιοκτησίες ή ενώσεις ελέγχου. Όταν οι συναλλαγές µεταξύ των σχετικών 
συµβαλλόµενων µερών είναι οι σχετικές, ελέγχονται µε προσοχή από τις 
οικονοµικές εφορίες συγκρίνοντας τις µε τις αποδεκτές τιµές αγοράς. 

� Συγχωνευµένες φορολογικές δηλώσεις: Μια µητρική εταιρεία µπορεί να υποβάλει 
τις συγχωνευµένες φορολογικές δηλώσεις για τις θυγατρικές επιχειρήσεις και να 
αντισταθµίσει έτσι τα κέρδη της επιχείρησης µε τις ζηµιές από τις άλλες 
θυγατρικές επιχειρήσεις. Η υποβολή µιας συγχωνευµένης δήλωσης είναι 
σύµφωνα µε τους όρους της περιουσίας της µητρικής εταιρείας µε πάνω από 50% 
των δικαιωµάτων ψήφου της θυγατρικής επιχείρησης. 

� ∆απάνες χρηµατοδότησης: Ο τόκος από ένα δάνειο που δίνεται από έναν µη 
εδρεύοντα ιδιοκτήτη σε µια θυγατρική επιχείρηση της Γερµανίας δεν είναι 
επιτρεπτός όταν το χρέος υπερβαίνει 1.5 φορές το συνολικό κεφάλαιο. 

 

                                                 
130http://www.worldwide-tax.com/germany/germany_tax.asp [Accessed 11th May 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Μάιος 2005 
131http://www.worldwide-tax.com/germany/germany_tax.asp [Accessed 11th May 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Μάιος 2005 
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3.5.10. Απαλλάξιµο εισόδηµα της Γερµανίας 
 
Οι ακόλουθες µορφές εισοδήµατος απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος: 
� ένα ετήσιο εισόδηµα µέχρι 7.664 ευρώ για έναν κάτοικο, 
�  ένα µέρισµα και ένας τόκος που παραλαµβάνονται από ένα άτοµο µέχρι το όριο 

που καθορίζεται από το νόµο, 
� Όσο αφορά τα άτοµα, το 50% του συνολικού µερίσµατος που παραλαµβάνεται 

από µια επιχείρηση, 
� ένα πρόγραµµα επιλογών για τις µετοχές που παραλαµβάνονται από έναν 

εργοδότη µε την προϋπόθεση ότι αυτό είναι λιγότερο από 1% του κεφαλαίου και 
ότι οι µετοχές ισχύουν για τουλάχιστον 12 µήνες.132 

 
 
3.5.11. Φόρος κληρονοµιάς και φόρος δωρεών της Γερµανίας 
 
Ένας φόρος ισχύει στη Γερµανία και για την κληρονοµιά και για τις δωρεές και η 
εφαρµογή των φορολογικών αρχών είναι παρόµοια και στις δύο περιπτώσεις. Όταν 
είτε το πρόσωπο που κάνει τη δωρεά / ο κληροδοτών είτε ο παραλήπτης της δωρεάς / 
ο κληρονόµος είναι γερµανός κάτοικος, τότε ο φόρος ισχύει και για τα περιουσιακά 
στοιχεία που είναι υπερπόντια. Όταν ούτε το πρόσωπο που κάνει το δώρο / ο 
κληροδοτών ούτε ο παραλήπτης του δώρου / ο κληρονόµος δεν είναι γερµανός 
κάτοικος, ο φόρος ισχύει µόνο για τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στη 
Γερµανία. Όταν ο φόρος επιβάλλεται σε µια ξένη χώρα, ο φόρος που πληρώνεται στο 
εξωτερικό θα αφαιρεθεί από το φόρο πληρωτέο στη Γερµανία. Για αυτούς τους 
λόγους µια συνθήκη πρόληψης διπλής φορολογίας έχει υπογραφεί µε διάφορες 
χώρες. Κατά γενικό κανόνα, οι παραλήπτες των δωρεών / οι κληρονόµοι διαιρούνται 
σε τρεις οµάδες. Η Οµάδα 1 αφορά το σύζυγο και τα παιδιά. Η Οµάδα 2  αφορά τους 
γονείς και τα εγγόνια και η οµάδα 3 όλους τους άλλους. Τα φορολογικά ποσοστά 
ποικίλλουν σύµφωνα µε τις ανωτέρω οµάδες και εξαρτώνται επίσης από την αξία του 
περιουσιακού στοιχείου. Ο φόρος πληρωτέος κυµαίνεται µεταξύ 7% και 50%. 
Υπάρχουν ορισµένες απαλλαγές που εξαρτώνται από το βαθµό οικογενειακής 
συγγένειας.133 
 
 
3.5.12. Φόρος ακίνητων περιουσιών και φόρος µεταφοράς της Γερµανίας 

Ο πρώτος φόρος επιβάλλεται στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στη Γερµανία. 
Οι φόροι µεταφέρονται στις τοπικές αρχές όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία. Το ποσοστό 
φόρου είναι 3.5%. Όσο αφορά το φόρο µεταφοράς επιβάλλεται στη µεταφορά της 
ακίνητης περιουσίας και των τίτλων. Στην αγορά των τίτλων ο φόρος εφαρµόζεται 

                                                 
132 http://www.worldwide-tax.com/germany/germany_tax.asp [Accessed 11th May 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Μάιος 2005 
133http://www.worldwide-tax.com/germany/germany_tax.asp [Accessed 11th May 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Μάιος 2005 
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µόνο στην αγορά για  περισσότερο από 95% του µετοχικού κεφαλαίου ή της 
εταιρείας που ασχολείται µε την ακίνητη περιουσία.134

  

 

3.5.13. Φόρος αλληλεγγύης της Γερµανίας 

Αυτό είναι µια προσαύξηση πάνω από τον πληρωτέο φόρο, που εισάγεται για να 
χρηµατοδοτήσει τη συγχώνευση των δύο Γερµανιών. Υπολογίζεται ως 5,5%  του 
κανονικού ποσοστού πληρωτέου Ο φόρος επιβάλλεται στις εταιρίες και τα άτοµα 
σύµφωνα µε τους όρους που διευκρινίζονται στο νόµο.135 
 
 
3.5.14. Φ.Π.Α. της Γερµανίας 
 
Από 1.1.2007, στις περισσότερες περιπτώσεις, ο φόρος προστιθέµενης αξίας είναι 
19%, έναντι 16% το 2006. Υπάρχει ένα µειωµένο ποσοστό 7% που αφορά κυρίως τα 
τρόφιµα και τα γεωργικά προϊόντα. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας επιβάλλεται στα 
περιουσιακά στοιχεία και τις υπηρεσίες στη Γερµανία καθώς επίσης και στις 
εισαγωγές στη Γερµανία. Οι υπερπόντιες εξαγωγές απαλλάσσονται του φόρου 
προστιθέµενης αξίας. Οι εκθέσεις φόρου προστιθέµενης αξίας πρέπει να υποβληθούν 
µηνιαία. Υπάρχουν πρόσθετες παροχές για τις µικρές επιχειρήσεις.136  
 
 

                                                 
134http://www.worldwide-tax.com/germany/germany_tax.asp [Accessed 11th May 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Μάιος 2005 
135http://www.worldwide-tax.com/germany/germany_tax.asp [Accessed 11th May 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Μάιος 2005 
136http://www.worldwide-tax.com/germany/germany_tax.asp [Accessed 11th May 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Μάιος 2005 
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3.6. Φορολογία της ∆ανίας  
 

3.6.1. Φόρος εισοδήµατος της ∆ανίας 

Όσον αφορά τη φορολογία φυσικών προσώπων, η ∆ανία έχει ένα από τα υψηλότερα 
επίπεδα φόρου στην Ευρώπη, µαζί µε άλλες Σκανδιναβικές χώρες. Το υψηλό επίπεδο 
φόρου εισοδήµατος απεικονίζει τις µεγάλες παροχές από το κράτος. 137Ένα πρόσωπο 
θεωρείται κάτοικος στη ∆ανία για φορολογικούς λόγους, εάν στη ∆ανία είναι η κύρια 
κατοικία του, ή εάν το πρόσωπο κατοικεί στη ∆ανία για περισσότερο από έξι µήνες. 
Ένα πρόσωπο που κατοικεί στη ∆ανία πρέπει να πληρώσει φόρους για  το εισόδηµα 
του σε όλο τον κόσµο είτε το εισόδηµα παράγεται ή όχι στη ∆ανία.138 Το οικονοµικό 
έτος αρχίζει από τη 1η Ιανουαρίου και τελειώνει στις 31 ∆εκεµβρίου του ίδιου 
έτους139. Ο υπολογισµός του φορολογήσιµου εισοδήµατος στη ∆ανία είναι το 
προσωπικό εισόδηµα (µισθός κ.τ.λ.) συν το καθαρό κεφαλαιουχικό εισόδηµα ( 
εισόδηµα από τόκους κ.τ.λ.) µειούµενο από τις αφαιρέσεις (επιδόµατα, κοινωνική 
ασφάλιση κ.τ.λ.)Επίσης, υπάρχει ένας ξεχωριστός φόρος για το εισόδηµα από 
µετοχές. Το κράτος και οι 99 δήµοι συγκεντρώνουν το φόρο εισοδήµατος. Το µέσο 
επίπεδο φόρου που πληρώνεται στους δήµους είναι 32,58% ( συµπεριλαµβανοµένου 
του φόρου υγείας 8%) Η φορολογική κλίµακα είναι προοδευτική για το 2007 και 
είναι ως εξής: 

Εισόδηµα σε € Φορολογικά ποσοστά % 
39.500 5,48% 
272.600-327.200 6% 
327.200 και άνω 15% 

Πηγή: http://www.copcap.com/media(2895,1033)/Taxation.pdf [Accessed 5th September 2007] 

Το ανώτατο όριο φόρου είναι 59% για το εισόδηµα του δήµου και του κράτους 
συνολικά. Το ποσοστό για τους εκπατριζόµενους είναι 25%. 140 
 
 
3.6.2. Φορολογικές αφαιρέσεις της ∆ανίας 
 
 Όλα τα φυσικά πρόσωπα πάνω από 18 ετών έχουν δικαίωµα για ένα προσωπικό 
επίδοµα των 39.500 DKK για το 2007. Επιπλέον, υπάρχουν κάποιες αφαιρέσεις στο 
φορολογήσιµο εισόδηµα όπως για παράδειγµα.:  
� Συνεισφορές για το πρόγραµµα συνταξιοδότησης 
� ∆απάνες για τόκους 
� ∆απάνες για τη µετακίνηση από το σπίτι στην εργασία που υπερβαίνουν τα 24 

χιλιόµετρα 
� Συνδροµή για τη συµµετοχή στα εργατικά συνδικάτα 
� Συνεισφορές για την ασφάλιση των ανέργων141  

                                                 
137http://www.copcap.com/composite-605.htm [Accessed 5th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση 
ιστοσελίδας Αύγουστος 2007 
138http://www.copcap.com/composite-2523.htm[Accessed 5th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση 
ιστοσελίδας Αύγουστος 2007 
139http://fita.org/countries/denmark.html [Accessed 5th September 2007] 
140http://www.copcap.com/media(2895,1033)/Taxation.pdf [Accessed 5th September 2007] 
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3.6.3. Φόρος εταιριών της ∆ανίας 

Ο δανικός εταιρικός φόρος είναι 28% και βρίσκεται κάτω από το µέσο ευρωπαϊκό 
επίπεδο. ∆εν υπάρχει κανένας πρόσθετος τοπικός φόρος, προνόµιο ή καθαρός φόρος 
πλούτου. Ο εταιρικός φόρος πληρώνεται µετά από την αφαίρεση των εξόδων.142 Το 
φορολογικό ποσοστό για τα µακροπρόθεσµα κεφαλαιουχικά κέρδη είναι 30%.143Η 
εταιρική φορολογία στη ∆ανία επιβάλλεται ανεξάρτητα από τον τύπο της 
επιχείρησης. Ο υπολογισµός από τα κέρδη και τα επιδόµατα για τις αφαιρέσεις στο 
φορολογήσιµο εισόδηµα γίνεται επίσης ανεξάρτητα από την οργάνωση της 
επιχείρησης. Οι δηµόσιες εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, οι ιδιωτικές εταιρείες 
περιορισµένης ευθύνης, τα παραρτήµατα, άλλες οντότητες µε περιορισµένη ευθύνη, 
και οι συνεταιρισµοί και οι ενώσεις υπόκεινται όλες στον εταιρικό φόρο. 144  

 

3.6.4. Επιχειρησιακές αφαιρέσεις της ∆ανίας 

Τα επιχειρησιακά έξοδα είναι γενικά αφαιρέσιµα, εάν υφίστανται προκειµένου να 
ληφθεί, να εξασφαλιστεί και να διατηρηθεί το εισόδηµα. Παραδείγµατος χάριν, η 
έρευνα και η ανάπτυξη, τα προγράµµατα συνταξιοδότησης και οι απώλειες στους 
λογαριασµούς χρεωστών είναι κανονικά εκπίπτουσες φορολογίας. Επίσης ισχύουν 
και τα εξής: 

� Κεφαλαιουχικές δαπάνες: γενικά δεν είναι αφαιρέσιµες. 
� Έρευνα και ανάπτυξη: πλήρως αφαιρέσιµη. Το χρεολύσιο µπορεί να καταµεριστεί 

σε ίσες δόσεις για τέσσερα χρόνια. Τα κεφαλαιουχικά έξοδα σχετικά µε τα 
µηχανήµατα και τον εξοπλισµό που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για έρευνα 
και ανάπτυξη µπορούν πλήρως να αφαιρεθούν το χρόνο που αποκτώνται. 

� Λογισµικό υπολογιστών: πλήρως αφαιρέσιµο από τον πρώτο χρόνο. 
� ∆ιασκέδαση: 25% αφαίρεση 
� Απώλειες από τους λογαριασµούς χρεωστών: αφαιρέσιµες 
� Συνταξιοδοτικά προγράµµατα: αφαιρέσιµα 
� ∆ικαιώµατα: αφαιρέσιµα 
� Τόκοι: κατά κάποιο τρόπο αφαιρέσιµοι 
� Μερίσµατα: Μπορεί και να µην είναι αφαιρέσιµα145 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
141http://www.copcap.com/composite-2523.htm[Accessed 5th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση 
ιστοσελίδας Αύγουστος 2007 
142http://www.copcap.com/composite-605.htm [Accessed 5th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση 
ιστοσελίδας Αύγουστος 2007 
143http://fita.org/countries/denmark.html [Accessed 5th September 2007] 
144http://www.copcap.com/media(2895,1033)/Taxation.pdf [Accessed 5th September 2007] 
145http://www.copcap.com/media(2895,1033)/Taxation.pdf[Accessed 5th September 2007]  
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3.6.5. Φόρος  ιδιοκτησίας  της ∆ανίας 
 
Ο φόρος ιδιοκτησίας κυµαίνεται µεταξύ 1.6% to 3.4%146.  Η ∆ανία έχει τρία είδη 
φόρων ιδιοκτησίας: το φόρο εδάφους, το φόρος αξίας ιδιοκτησίας και το φόρο 
οικοδόµησης.147 
α) Ο φόρος εδάφους: Ο φόρος εδάφους επιβάλλεται σε κάθε ιδιωτική ιδιοκτησία στη 
∆ανία, και ο φόρος αξίας ιδιοκτησίας επιβάλλεται σε κάθε ιδιοκτησία στη ∆ανία και 
στο εξωτερικό, ενώ ο φόρος οικοδόµησης περιλαµβάνει µόνο τις εµπορικές 
ιδιοκτησίες. Ο φόρος αξίας ιδιοκτησίας που πληρώνεται για την ιδιοκτησία στο 
εξωτερικό είναι ως κύριος κανόνας και υπόκειται στις συµφωνίες διπλής φορολογίας.  
Το επίπεδο φόρου εδάφους ποικίλλει από δήµο σε δήµο, δεδοµένου ότι εξαρτάται 
από τις τοπικές αρχές για να καθοριστεί το επίπεδο φορολογίας µέσα στο πλαίσιο που 
ορίζεται από την κυβέρνηση. Ο φόρος εδάφους που πληρώνεται στο δήµο ποικίλλει 
µεταξύ 16 ‰ και όχι παραπάνω από 34 ‰ της επίσηµης αξίας εδάφους. 
β)Φόρος αξίας ιδιοκτησίας: Πρόσθετος στο φόρο εδάφους, ο φόρος αξίας ιδιοκτησίας 
ανέρχεται σε 10 ‰ της επίσηµης αξίας για τις τιµές κάτω από 3.040.000 DKK και 30 
‰ για τις τιµές επάνω από 3.040.000 DKK. Η αξία όλης της ιδιοκτησίας εκτιµείται 
χρόνο παρά χρόνο από τις οικονοµικές εφορίες. Πληρώνεται από τους ιδιώτες για όλη 
την ιδιοκτησία που κατέχουν στη ∆ανία και στο εξωτερικό. Για τις ιδιοκτησίες που 
βρίσκονται στο εξωτερικό ισχύουν είτε οι συµφωνίες της διπλής φορολογίας είτε µια 
µείωση σύµφωνα µε τους φόρους που πληρώνονται στη χώρα προέλευσης. 
γ)Φόρος οικοδόµησης: Οι τοπικές αρχές έχουν δικαίωµα, επιπλέον, να επιβάλουν 
έναν φόρο στην αξία των εµπορικών κτιρίων. Αυτός ο φόρος δεν µπορεί να υπερβεί 
το 10 ‰ της αξίας οικοδόµησης, που ορίζεται ως η διαφορά µεταξύ της συνολικής 
επίσηµης αξίας ιδιοκτησίας και της αξίας εδάφους. Εάν η καθορισµένη αξία 
οικοδόµησης είναι λιγότερο από 50.000 DKK, κανένας φόρος οικοδόµησης δεν 
επιβάλλεται. Το επίπεδο του φόρου ιδιοκτησίας ποικίλλει στους διαφορετικούς 
δήµους. 148 
 
 
3.6.6.Φ.Π.Α. της ∆ανίας 
 
Στη ∆ανία, ο Φ.Π.Α είναι 25% και πληρώνεται ουσιαστικά σε όλα τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες.149 Ο Φ.Π.Α. εδώ είναι προοδευτικός και εφαρµόζεται σε ένα επίπεδο 
αντίθετα µε τα δύο επίπεδα που έχουν οι άλλες χώρες. 150Παραδείγµατος χάριν, ο 
Φ.Π.Α. πληρώνεται σε όλα τα είδη παντοπωλείου, τα ενδύµατα και τα αυτοκίνητα και 
σε όλες τις εργασίες οικοδόµησης. Εντούτοις, µερικά αγαθά και υπηρεσίες 
απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. Αυτά περιλαµβάνουν τις εφηµερίδες, τους 

                                                 
146http://fita.org/countries/denmark.html [Accessed 5th September 2007] 
147http://www.copcap.com/composite-605.htm [Accessed 5th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση 
ιστοσελίδας Αύγουστος 2007 
148http://www.copcap.com/composite-2522.htm[Accessed 5th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση 
ιστοσελίδας Αύγουστος 2007 
149http://www.copcap.com/composite-605.htm [Accessed 5th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση 
ιστοσελίδας Αύγουστος 2007 
150http://en.wikipedia.org/wiki/Value_added_tax#VAT_systems [Accessed 5th September 2007] 
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φυσιοθεραπευτές και τις τραπεζικές υπηρεσίες. Αυτές οι επιχειρήσεις πληρώνουν 
έναν φόρο µισθοδοτικών καταστάσεων αντί αυτού, ο οποίος είναι ένας φόρος που 
πληρώνεται στη συνολική µισθοδοτική κατάσταση. Το ποσό που καταβάλλεται στο 
Φ.Π.Α. εξαρτάται από το µέγεθος της κατανάλωσης ενός φυσικού προσώπου. Το 
εισόδηµα από το Φ.Π.Α. αποτελεί περίπου 22% του συνολικού εισοδήµατος. 
Επιπλέον, διάφοροι άλλοι φόροι κατανάλωσης επιβάλλονται στα διάφορες αγαθά και 
τις υπηρεσίες. Αυτοί περιλαµβάνουν τους δασµούς στο κρασί, την µπύρα, τα 
αλκοολούχα ποτά και τον καπνό, και το φόρο στην ηλεκτρική ενέργεια, την ύδρευση 
και τη θέρµανση. Μερικοί από αυτούς τους φόρους είναι καθαρά δασµοί 
κατανάλωσης µε το µόνο σκοπό να δηµιουργήσουν εισόδηµα για το κράτος ενώ 
άλλοι φόροι είναι οι περιβαλλοντικοί φόροι που στοχεύουν στη ρύθµιση της 
κατανάλωσης. Τα παραδείγµατα αυτής της τελευταίας κατηγορίας είναι οι 
ενεργειακοί φόροι και ο συσκευάζοντας φόρος.151Το µειωµένο ποσοστό Φ.Π.Α. 0% 
ισχύει για τις εφηµερίδες, την πώληση και τη µίσθωση ορισµένων αεροσκαφών και 
πλοίων, και των εξαγωγών152. 

 

                                                 
151http://www.copcap.com/composite-605.htm [Accessed 5th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση 
ιστοσελίδας Αύγουστος 2007 
152http://fita.org/countries/denmark.html 5/9/2007 18.04 
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3.7. Φορολογία Ελλάδας153 

3.7.1.Φόρος εισοδήµατος της Ελλάδας 

Ένα άτοµο στην Ελλάδα είναι υπεύθυνο για το φόρο µε το εισόδηµά του ως 
υπάλληλος και το εισοδήµατος ως αυτοαπασχολούµενος. Στην περίπτωση ενός 
ατόµου που είναι µόνιµος κάτοικος της Ελλάδας, ο φόρος θα υπολογιστεί στο 
εισόδηµά του που κερδίζεται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  Ο ξένος κάτοικος που 
απασχολείται στην Ελλάδα πληρώνει το φόρο µόνο του εισοδήµατός του στην 
Ελλάδα.  Για να θεωρηθεί ελληνικός κάτοικος, πρέπει να αποδειχθεί ότι ζει στην 
Ελλάδα. Η κατοικία του πρέπει να είναι στην Ελλάδα και όχι σε µια άλλη χώρα. Η 
οικογένεια πρέπει να είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα και η Ελλάδα πρέπει να είναι 
το µέρος στο οποίο τα παιδιά εκπαιδεύονται. Ένας εργοδότης υποχρεώνεται να 
κρατήσει, αµέσως, κάθε µήνα, το ποσό φόρου και την εθνική ασφάλεια που οφείλεται 
από έναν µισθοδοτηµένο εργαζόµενο. Ένα αυτοαπασχολούµενο άτοµο υποχρεώνεται 
να δώσει προκαταβολές για το φόρο εισοδήµατος που θα αντισταθµιστεί από τη 
συµπλήρωση της ετήσιας έκθεσης του. Στην περίπτωση µιας νέας επιχείρησης, οι 
προκαταβολές θα υπολογιστούν σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ιδιοκτήτη της 
επιχείρησης. Οι προκαταβολές πληρώνονται τρεις φορές το χρόνο. Ορισµένες 
πληρωµές παρακρατούνται από το φορολογήσιµο εισόδηµα όπως εκτίθενται 
λεπτοµερώς κατωτέρω. Τα ποσοστά του φόρου εισοδήµατος της Ελλάδας  το 2007 
είναι τα εξής: 
 
 
 
 
 
Εισόδηµα σε € Φορολογικά ποσοστά % 
1 - 12.000 0%, 
12.001- 30.000 29% 
30,001-75.000 39% 
75, 001 και άνω 40% 

Πηγή:http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/metarithmisi/forol_metarithmisi/Forologikos_nomos_30 [Accessed 12th January 

2007] 

 

3.7.2.Φορολογικές απαλλαγές της Ελλάδας  
 
Μερικές µορφές εισοδήµατος που είναι απαλλαγµένες από το φόρο είναι οι 
ακόλουθες:   

� Εισπράξεις από την πώληση των µετοχών που κυκλοφορούν στο χρηµατιστήριο 
Αθηνών.   

� Εισόδηµα από τα σκάφη και τη ναυτιλία.   
� Το µέρισµα που παραλαµβάνεται από µια ελληνική επιχείρηση.   

                                                 
153http://www.worldwide-tax.com/greece/indexgreece.asp [Accessed 12th January 2007] 
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� Το κεφαλαιουχικό κέρδος από την πώληση µιας επιχείρησης µεταξύ των 
οικογενειακών µελών, όπως ορίζεται από το νόµο.   

 
 
3.7.3. Φορολογικές µειώσεις της Ελλάδας 

� πίστωση 15% στην υποθήκη του πρώτου κατοικηµένου διαµερίσµατος.   
� 15% του ενοικίου που πληρώνεται για το κύριο κατοικηµένο διαµέρισµα µέχρι το 

µέγιστο.  
� ∆ωρεές στα δηµόσια, θρησκευτικά και άλλα ιδρύµατα.   
� Υποχρεωτικές πληρωµές στην κοινωνική ασφάλιση.  
 
 
3.7.4. Φόρος εταιριών της Ελλάδας  
 
Οι εταιρίες στην Ελλάδα φορολογούνται από το εισόδηµά τους στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Οι ξένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα φορολογούνται µόνο στο εισόδηµα 
που παράγεται στην Ελλάδα.  Από 1.1.2007 το φορολογικό ποσοστό για τις εταιρείες 
της Ελλάδας είναι 25%. Οι φορολογικοί συντελεστές για τις επιχειρήσεις βρίσκονται 
στο 25% και για τις Οµόρρυθµες Εταιρείες και στο 20% για τις Ετερόρρυθµες 
Εταιρείες.  
 
 
3.7.5. Επιχειρησιακές κρατήσεις της Ελλάδας 
 
Στην Ελλάδα, οι κρατήσεις και οι επιχειρησιακές δαπάνες µπορούν να απαιτηθούν 
όπως διευκρινίζονται κατωτέρω: . 
� Εξίσωση των απωλειών: Μια απώλεια µπορεί να καλυφθεί µέσα στα επόµενα 

πέντε χρόνια. Ο φόρος δεν µπορεί να εφαρµοστεί ποτέ αναδροµικά. Οι απώλειες 
που προέρχονται από δραστηριότητες στο εξωτερικό µπορούν να 
αντισταθµιστούν τα επόµενα πέντε έτη από εισόδηµα από το εξωτερικό µόνο. 
Μια κεφαλαιουχική απώλεια µπορεί να αντισταθµιστεί από το κανονικό 
εισόδηµα. Ούτε εδώ ο φόρος δεν µπορεί να εφαρµοστεί αναδροµικά. 

� Συγχωνευµένες δηλώσεις: στην Ελλάδα η ζηµιά σε µια επιχείρηση ενός οµίλου 
δεν µπορεί να αντισταθµιστεί από το κέρδος από µια άλλη επιχείρηση του ίδιου 
οµίλου.   

� Οι δαπάνες χρηµατοδότησης: κατά γενικό κανόνα, ο τόκος στην πίστωση είναι 
επιτρεπτός για το φόρο.   

� Οι µεταβιβαστικές πληρωµές: οι συναλλαγές µεταξύ των συµβεβληµένων µερών 
θα επιτραπούν µόνο εάν είναι σύµφωνες µε την αποδεκτή τιµή αγοράς της 
συναλλαγής της οποίας είχε διευθυνθεί µεταξύ δύο συµβαλλόµενων µερών που 
δεν συνδέονται. 

� Τα αµφισβητήσιµα χρέη είναι επιτρεπτά µέχρι 0,5% του ετήσιου κύκλου 
εργασιών και όχι περισσότερο από 50% του χρεωστικού υπολοίπου στο τέλος του 
έτους.  
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3.7.6. Κεφαλαιουχικά κέρδη από την πώληση παγίων της Ελλάδας 

Ένα κεφαλαιουχικό κέρδος στην Ελλάδα προστίθεται στο κανονικό εισόδηµα και 
είναι φορολογήσιµο στο ίδιο ποσοστό µε το κανονικό εισόδηµα για µια επιχείρηση, 
εκτός από συγκεκριµένες περιπτώσεις όπως καθορίζονται στο νόµο.  Μια 
κεφαλαιουχική ζηµιά από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου µπορεί, στις 
περισσότερες περιπτώσεις, να αντισταθµιστεί µε το κανονικό φορολογήσιµο 
εισόδηµα. Το κεφαλαιουχικό κέρδος από την πώληση της ακίνητης περιουσίας 
απαλλάσσεται του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών. Το κεφαλαιουχικό κέρδος από 
την πώληση των µετοχών που κυκλοφορούν στο εµπόριο στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, φόρος απαλλάξιµος. Το 
κεφαλαιουχικό κέρδος από την πώληση των µετοχών που δεν κυκλοφορούν στο 
εµπόριο στο Χρηµατιστήριο Αθηνών είναι φορολογήσιµο κατά 20%,   
 
 
3.7.7. Ηµεροµηνίες υποβολής εκθέσεων και πληρωµής της Ελλάδας 
 
Το φορολογικό έτος στην Ελλάδα τελειώνει στις 31 ∆εκεµβρίου. Οι προκαταβολές 
του φόρου γίνονται όπως διευκρινίζονται κατωτέρω. Ένα άτοµο του οποίου το 
εισόδηµα είναι µόνο από ένα µισθό δεν είναι υποχρεωτικό να συµπληρώσει την 
ετήσια δήλωση. Ο εργοδότης αφαιρεί το φόρο από τον υπάλληλο και τον µεταφέρει 
στην οικονοµική εφορία κάθε µήνα. Η επιστροφή πρέπει να συµπληρωθεί µέχρι την 
2α Μαρτίου µετά από το τέλος του φορολογικού έτους.  Κατά τη διάρκεια του έτους, 
η επιχείρηση πρέπει να κάνει τις προκαταβολές κάθε τρεις µήνες. Μια καθυστέρηση 
στην υποβολή των επιστροφών πέρα από την ορισµένη ηµεροµηνία είναι εκτεθειµένη 
σε ένα πρόστιµο.  
 
 
3.7.8. Κράτηση του φόρου από την αρχή της Ελλάδας 
 
Ένας εργοδότης υποχρεώνεται να κρατήσει το φόρο από την αρχή από έναν 
υπάλληλο και  παραπάνω από το όριο για τις απαλλαγές, κυµαίνεται µεταξύ 0,3% - 
0,8%,  να κάνει πρόσθετες συνεισφορές στην κοινωνική ασφάλιση. Η κράτηση 
µισθού από την αρχή για τους ξένους κατοίκους υπόκειται στη Συνθήκη πρόληψης 
διπλής φορολογίας. 
 
3.7.9. Άλλες αφαιρέσεις της Ελλάδας 
 
Ο φόρος πρέπει να κρατηθεί από την αρχή από τις ακόλουθες πληρωµές βάσει των 
εξής, το µέρισµα µε 0%, ο τόκος 29% και τα δικαιώµατα στα διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας 20%.  
 
  
3.7.10. Φόρος ακίνητης περιουσίας και φόρος µεταφοράς ακίνητης περιουσίας 
της Ελλάδας 
 
Οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας φορολογούνται στην Ελλάδα στην ακίνητη 
περιουσία που είναι κάτοχοι.  Ο φόρος ισχύει και για τα άτοµα και τις επιχειρήσεις.  
Η ακίνητη περιουσία που εκτιµάται λιγότερο από το όριο που διευκρινίζεται στο 
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νόµο απαλλάσσεται του φόρου ακίνητων περιουσιών.  Το ποσοστό φόρου για την 
ακίνητη περιουσία που έχει αξία παραπάνω από το όριο για τις απαλλαγές, 
κυµαίνεται µεταξύ 0,3% - 0,8%. Όσο αφορά το φόρος µεταφοράς ακίνητης 
περιουσίας, είναι φορολογήσιµος στην Ελλάδα όταν γίνεται η πώληση της ακίνητης 
περιουσίας.  Το ποσοστό φόρου κυµαίνεται µεταξύ 7%-11% ανάλογα µε την αξία και 
την τοποθεσία της ιδιοκτησίας και ο φόρος αυτός πληρώνεται από τον αγοραστή. 
 
 
 
3.7.11.Φόρος κληρονοµιάς και δωρεών της Ελλάδας 
 
Οι κληρονοµιές και οι δωρεές είναι φορολογήσιµα στην Ελλάδα.  Πληρώνεται φόρος 
για την ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και την ακίνητη περιουσία έξω από την 
Ελλάδα της οποίας είναι κάτοχος ένας ελληνικός κάτοικος. Το ποσοστό φόρου είναι 
µεταξύ 0% - 40%, Το ποσό φόρου επηρεάζεται από τη σχέση µεταξύ του προσώπου 
που κάνει τη δωρεά /κληρονοµιά, και τον παραλήπτη της δωρεάς /τον κληρονόµο.   
 
 
3.7.12. Φ.Π.Α. της Ελλάδας 
 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο Φ.Π.Α. στην Ελλάδα είναι 19% και ισχύει από 
1.4.2005. Το προηγούµενο ήταν 18%. Υπάρχει ένα µειωµένο ποσοστό 9% που 
εφαρµόζεται, κυρίως, στα τρόφιµα και τα φάρµακα. Το ποσοστό Φ.Π.Α. για τα βιβλία 
και τις εφηµερίδες είναι 4,5%. Τα προηγούµενα ποσοστά ήταν 8% και 4%.  Σε 
συγκεκριµένες περιοχές στην Ελλάδα, υπάρχει µια µείωση 30% στο ανωτέρω 
ποσοστό του Φ.Π.Α.  Ο Φ.Π.Α. χρεώνεται στα περιουσιακά στοιχεία και τις 
υπηρεσίες που παρέχονται στην Ελλάδα καθώς επίσης και στις εισαγωγές στην 
Ελλάδα.  Σε πολλές περιπτώσεις, οι εξαγωγές δεν υπόκεινται στο φόρο 
προστιθέµενης αξίας. Οµοίως οι ασφαλιστικές υπηρεσίες, οι εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες, οι νοµικές υπηρεσίες, οι ιατρικές υπηρεσίες και άλλες απαλλάσσονται του 
Φ.Π.Α.   
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3.8. Φορολογία της Εσθονίας154 
 
 
3.8.1. Φόρος εισοδήµατος της Εσθονίας 
  
Το εισόδηµα ενός ατόµου είναι φορολογήσιµο το 2006 µε ποσοστό 23%. Το ποσοστό 
αυτό είναι ενιαίο για όλα τα ποσά εισοδηµάτων και όπως αναφέρεται παρακάτω είναι 
το ίδιο και για τις εταιρείες. 155 Ένα φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος στην Εσθονία ή 
µένει στην Εσθονία για τουλάχιστον 183 ηµέρες κατά τη διάρκεια µιας περιόδου 12 
διαδοχικών ηµερολογιακών µηνών. Ένα πρόσωπο θα κριθεί ότι κατοικεί από την 
ηµεροµηνία άφιξής του στην Εσθονία. Ένα εδρεύον φυσικό πρόσωπο θα πληρώσει το 
φόρο εισοδήµατος σε όλο το εισόδηµα που παράγεται στην Εσθονία και έξω από 
αυτή. Ένας µη κάτοικος θα πληρώσει το φόρο εισοδήµατος µόνο στο εισόδηµα που 
προέρχεται από τις εσθονικές πηγές.156 
 
 
3.8.2. Απαλλαγές φόρου στο εισόδηµα της Εσθονίας 
 
Μερικές µορφές εισοδήµατος στην Εσθονία που είναι απαλλαγµένες από το φόρο 
είναι οι ακόλουθες που υπόκεινται σε ορισµένους όρους που διευκρινίζονται στον 
εσθονικό νόµο: 
� Ένα µέρισµα που πληρώνεται από µια εσθονική επιχείρηση εκτός και αν ο 

παραλήπτης δεν είναι κάτοικος της Εσθονίας.  
� Συγκεκριµένα κεφαλαιουχικά κέρδη. 
� Μισθός που χορηγείται δυνάµει του νόµου.  
� Παραλαβές από ασφαλιστικά κεφάλαια.  
� Βραβεία από τις λαχειοφόρες αγορές και τυχερά παιχνίδια νόµιµα καθορισµένα. 
� Βραβεία και µισθοί από τους διεθνείς οργανισµούς για κοινωνικά και 

επιστηµονικά επιτεύγµατα.  
� ∆απάνες οχηµάτων για ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο του οποίου κάτοχος είναι ο 

εργοδότης και χρησιµοποιείται από έναν υπάλληλο.  
� Επιστροφές από τον εργοδότη των εξόδων στέγασης και ταξιδιού που υφίστανται 

για επιχειρησιακούς λόγους 
� Επιδόµατα παιδιών και επιχορηγήσεις που καταβάλλονται από το κράτος. 
�  ∆ώρα και κληρονοµιές. 
  
 
3.8.3. Φορολογικές µειώσεις της Εσθονίας  
 
Όλες οι µορφές φορολογικής ελάφρυνσης αφορούν το εισόδηµα ενός ατόµου που 
είναι κάτοικος Εσθονίας. Τα ακόλουθα ποσά υπόκεινται στον ορισµό και τα ανώτατα 
όρια του εσθονικού νόµου. 
� Αφαίρεση για έναν κάτοικο το ποσό 2.000 EEK το µήνα για το 2006.  

                                                 
154http://www.worldwide-tax.com/estonia/estonia_tax.asp [ Accessed 13th February 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Μάρτιος 2006  
155http://www.worldwide-tax.com/estonia/estonia_tax.asp [ Accessed 13th February 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Μάρτιος 2006  
156http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X40007K11&keel=en&pg=1&ptyyp 
=RT&tyyp=X&query=maksuseadus [Accessed 16th October 2007] 



 

 74 

� Μια αφαίρεση για τα παιδιά κάτω από την ηλικία των 17, από το τρίτο παιδί και 
µετά  

� Οι ασφαλιστικές πληρωµές για τη σύνταξη, µέχρι 15% του εισοδήµατος 
� Ορισµένες δωρεές µέχρι συνολικά 5% του φορολογήσιµου εισοδήµατος.  
� ∆απάνες για προηγµένες επαγγελµατικές µελέτες. 
� Πληρωµές επιδόµατος διατροφής.  
� Τόκος που πληρώνεται στα οικονοµικά όργανα για την αγορά ενός διαµερίσµατος 

ή ενός κατοικηµένου σπιτιού.  
 
Σύµφωνα µε την προτεινόµενη νοµοθεσία ως συνέπεια της συµµετοχής στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η φορολογική ελάφρυνση θα ισχύσει, σύµφωνα µε τους όρους, 
και σε έναν κάτοικο µιας άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης του οποίου το κύριο 
εισόδηµα είναι στην Εσθονία. 
 
 
3.8.4. Φόρος εταιριών και κεφαλαιουχικά κέρδη της Εσθονίας 
 
Μια εταιρία περιορισµένης ευθύνης είναι υπεύθυνη για το φόρο µε ποσοστό 23%. Ο 
φόρος δεν ισχύει για τα συσσωρευµένα µη διανεµηµένα κέρδη. Ο φόρος ισχύει για 
µια πραγµατική διανοµή κερδών από την επιχείρηση, κυρίως για ένα µέρισµα ή δώρα 
και οφέλη που έχουν διανεµηθεί. Ο φόρος που πληρώνεται είναι σε ποσοστό 23/77 
της πραγµατικής πληρωµής δηλαδή 23% του ακαθάριστου µερίσµατος. Μια εσθονική 
επιχείρηση είναι υπεύθυνη για το φόρο επί του παγκόσµιου εισοδήµατος τους. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, τα κεφαλαιουχικά κέρδη στην Εσθονία προστίθενται στο 
κανονικό εισόδηµα. 
 
 
3.8.5. Ηµεροµηνίες υποβολής εκθέσεων και πληρωµής της Εσθονίας 
 
Το φορολογικό έτος στην Εσθονία τελειώνει στις 31 ∆εκεµβρίου. Οι επιχειρήσεις 
υποχρεώνονται να υποβάλουν έκθεση µηνιαία σχετικά µε την πληρωµή τη 10η ηµέρα 
µετά από το τέλος του τρέχοντος µήνα. Ένα άτοµο υποχρεώνεται να υποβάλει µια 
ετήσια έκθεση µέχρι τις 31 Μαρτίου. Οι κυρώσεις επιβάλλονται στην περίπτωση 
καθυστέρησης της υποβολή της ετήσιας έκθεσης καθώς επίσης και πρόστιµο για την 
καθυστέρηση κάθε ηµέρας στην πληρωµή του φόρου που οφείλεται. Αν το εισόδηµα 
ενός µισθωτού ή ενός αυτοαπασχολούµενου είναι λιγότερο από το ποσό που 
καθορίζεται στο νόµο, τότε απαλλάσσεται από την υποβολή ετήσιας έκθεσης.  
 

3.8.6. Κράτηση του φόρου από την αρχή της Εσθονίας 
 
 Όσον αφορά στους µισθοδοτηµένους υπαλλήλους, ο εργοδότης υποχρεώνεται να 
κρατήσει το φόρο από την αρχή κάθε µήνα από τον µισθοδοτηµένο υπάλληλο και να 
κάνει πρόσθετες συνεισφορές στην κοινωνική ασφάλιση. Η κράτηση από την αρχή 
από τις πληρωµές στους ξένους κατοίκους υπόκειται στη Συνθήκη πρόληψης διπλής 
φορολογίας. 
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3.8.7. Άλλες αφαιρέσεις της Εσθονίας 
 
Άλλες αφαιρέσεις στην Εσθονία είναι ως εξής, τα µερίσµατα µε 0%/24%, ο τόκος µε 
0%, τα δικαιώµατα µε 15%, και οι υπηρεσίες, εισόδηµα των καλλιτεχνών και των 
αθλητικών τύπων και των γυναικών 15% για τους µη κατοίκους.  
 

 
3.8.8.Φόρος γης της Εσθονίας 
 
Υπάρχει ένας φόρος γης στην Εσθονία σύµφωνα µε το πώς αξιολογείται από τις 
αρχές η αξία του εδάφους. Ο φόρος είναι 0.1% - 2.5% της αξίας του εδάφους.  
 
3.8.9. Φ.Π.Α. της Εσθονίας 
 
Το τυποποιηµένο ποσοστό του Φ.Π.Α. στην Εσθονία είναι 18%. Υπάρχει ένα 
µειωµένο ποσοστό 5%. Οι εξαγωγές από την Εσθονία δεν υπόκεινται στο φόρο 
προστιθέµενης αξίας. Οποιαδήποτε επιχείρηση µε κύκλο εργασιών παραπάνω από 
250.000 EEK υποχρεώνεται να εγγραφεί στο Φ.Π.Α. 
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3.9. Φορολογία της Ιταλίας  
 
 
3.9.1.Φόρος εισοδήµατος της Ιταλίας  
 
Η φορολογία του εισοδήµατος των φυσικών προσώπων στην Ιταλία είναι 
προοδευτική. Ένα φυσικό πρόσωπο είναι υπεύθυνο για το φόρο στο εισόδηµά του ως 
υπάλληλος και ως αυτοαπασχολούµενος. Ο φόρος πληρωτέος βασίζεται στο 
εισόδηµα που κερδίζεται στην Ιταλία και στο εξωτερικό από ένα άτοµο που 
ικανοποιεί τα κριτήρια του "µόνιµου κατοίκου" της Ιταλίας. Ένας ξένος κάτοικος που 
απασχολείται στην Ιταλία πληρώνει φόρο µόνο του εισοδήµατος που κερδίζεται στην 
Ιταλία. Ένα από τα δυο κριτήρια που πρέπει να ικανοποιηθούν για να θεωρηθεί 
κάποιος Ιταλός κάτοικος είναι η ζωή του να είναι στην Ιταλία, ή να έχει καταχωρηθεί 
στο ληξιαρχείο πληθυσµού ότι ζει περισσότερο από 183 ηµέρες ετησίως στην Ιταλία. 
Είναι σηµαντικό να επισηµανθεί όσον αφορά το φορολογήσιµο εισόδηµα έξω από 
την Ιταλία, ότι χορηγείται µια "φορολογική πίστωση" για το φόρο που αφαιρείται έξω 
από την Ιταλία. Από το 2007 οι µη κάτοικοι επίσης επιτρέπεται να έχουν αφαιρέσεις 
οικογενειακών υποτελών, σύµφωνα µε τους όρους.  Στην περίπτωση του εισοδήµατος 
από έναν µισθό, ο εργοδότης υποχρεώνεται να αφαιρέσει το ποσό του φόρου 
πληρωτέου σε µηνιαία βάση. Ένας αυτοαπασχολούµενος πρέπει να προπληρώσει το 
φόρο εισοδήµατος που θα αντισταθµιστεί µε τη συµπλήρωση της ετήσιας δήλωσης. Η 
προκαταβολή καθορίζεται βάσει της δήλωσης που γίνεται από το προηγούµενο έτος. 
Σε περίπτωση νέας επιχείρησης, η προκαταβολή θα υπολογιστεί βάσει των 
εκτιµήσεων που γίνονται από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Ορισµένες πληρωµές 
είναι αφαιρέσιµες από το φορολογήσιµο εισόδηµα όπως εκτίθενται λεπτοµερώς 
παρακάτω. Τα ποσοστά φόρου εισοδήµατος της Ιταλίας για τα φυσικά πρόσωπα για 
το 2006 είναι τα εξής: 
 

Εισόδηµα σε € Φορολογικά ποσοστά % 
0 – 26.000 23% 
26.001 – 33.000 33% 
33.001 – 100.000 39% 
100,001 και άνω 43% 
Πηγή: http://www.worldwide-tax.com/italy/italy_tax.asp [ Accessed 13th February 2007] Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας 

Σεπτέµβριος2006 

          Εκτός από την άµεση φορολογία, υπάρχει επίσης ο τοπικός φόρος.  Τα 
αυτοαπασχολούµενα άτοµα φορολογούνται µεταξύ σε 3,25% - 5.25%. Ο τοπικός 
φόρος δεν είναι πληρωτέος από έναν ξένο κάτοικο που απασχολείται στην Ιταλία. 157 
 
 
3.9.2. Φορολογικά απαλλάξιµα έσοδα της Ιταλίας 
 
Γενικά, τα οφέλη που ένας υπάλληλος λαµβάνει από τον εργοδότη του, είτε σε 
µετρητά είτε σε αντίτιµο µετρητών, υπόκεινται στην πληρωµή του φόρου. Εντούτοις, 
µέρος του εισοδήµατος ενός υπαλλήλου απαλλάσσεται φορολογικά:  

                                                 
157http://www.worldwide-tax.com/italy/italy_tax.asp [ Accessed 13th February 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Σεπτέµβριος 2006  
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� Συνεισφορές εργοδοτών ή εργαζοµένων στα κεφάλαια για την ιατρική περίθαλψη, 

σύµφωνα µε τις συλλογικές συµφωνίες εργασίας και τους κανονισµούς του 
νόµου, σε ένα ανώτερο όριο.   

�  Εθελοντικές πληρωµές στα κεφάλαια σύνταξης ή ασφάλειας, σε ένα ανώτερο 
όριο των 1291 εύρο (εάν υπογράφεται πριν από 1.1.2001).   

� Επιστροφή σε υπάλληλους για τις δαπάνες ταξιδιού και στέγασης για 
επαγγελµατικούς λόγους, τόσο µέσα στην Ιταλία όσο και εκτός.  

�  Συµβολή του εργοδότη στα γεύµατα στην εργασία σε ένα ανώτερο καθηµερινό 
όριο.   

�  Μετοχές που προσφέρονται σε έναν υπάλληλο σε τιµή που είναι κάτω από την 
κανονική τιµή εάν οι ακόλουθοι όροι έχουν ικανοποιηθεί:  
- Μετοχές που ισχύουν για τουλάχιστον 3 έτη από την ηµεροµηνία της αγοράς.  
-Οι µετοχές προσφέρονται σε όλους τους υπαλλήλους.  
- Το κέρδος από την πραγµατοποίηση των µετοχών δεν υπερβαίνει το όριο σε 
οποιοδήποτε έτος.   

� Εισόδηµα από την πώληση της ιδιοκτησίας των πρώτων κατοικιών.158  

 
3.9.3. Φορολογικές µειώσεις της Ιταλίας 
 
Η φορολογική ελάφρυνση δίνεται κυρίως υπό τη µορφή πίστωσης στο φόρο που 
πρέπει να πληρωθεί. Μερικές µορφές φορολογικής ελάφρυνσης χορηγούνται ως 
αφαίρεση, δηλαδή µια µείωση του φορολογήσιµου εισοδήµατος. Η περισσότερη 
φορολογική ελάφρυνση αναφέρεται αποκλειστικά στους Ιταλούς κατοίκους. Τα 
ακόλουθα ποσά υπόκεινται στους ορισµούς του νόµου:   
� Πληρωµή της συντήρησης - σε έναν σύζυγο: αφαίρεση από το φορολογήσιµο 

εισόδηµα 
� Πανεπιστηµιακά δίδακτρα: σύµφωνα µε την εκ των πραγµάτων πληρωµή 
� ∆απάνες ενταφιασµών: µέγιστη πίστωση 1.549€ 
� Εξαρτώµενος σύζυγος: 3.200€ 
� Παντρεµένος γονέας - εξαρτώµενο παιδί: 2.900€-3.700€ 
� Ιατρικές δαπάνες:  παραπάνω από 129€ (ανώτατο 19%) 
� Πληρωµές για την ασφάλεια ζωής: όπως καθορίζεται από το νόµο159 
 
 
3.9.4. Φόρος εταιριών της Ιταλίας 
 
Ο φόρος εταιρικού εισοδήµατος ισχύει για τις εδρεύουσες και µη εδρεύουσες 
εταιρίες. Οι εδρεύουσες εταιρίες υπόκεινται στο παγκόσµιο εισόδηµά τους, γνωστή 
ως αποκαλούµενη «απεριόριστη φορολογία». Οι µη εδρεύουσες οντότητες υπόκεινται 
στις οργές µόνο στο εισόδηµα που θεωρείται πηγάζων στην Ιταλία, «περιορισµένη 
φορολογία». Η φορολογήσιµη περίοδος συµπίπτει µε το δηµοσιονοµικό έτος της 
επιχείρησης, όπως προβλέπεται από το νόµο ή από τα άρθρα της ένωσης. 
∆ιαφορετικά, η φορολογήσιµη περίοδος συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος. Οι οργές 

                                                 
158http://www.worldwide-tax.com/italy/italy_tax.asp [ Accessed 13th February 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Σεπτέµβριος 2006  
159http://www.worldwide-tax.com/italy/italy_tax.asp [ Accessed 13th February 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Σεπτέµβριος 2006  



 

 78 

επιβάλλονται σε ένα ενιαίο ποσοστό 33%.160 Επιπλέον, ο τοπικός φόρος είναι σε 
ποσοστό 4.25%.161 
 
 
3.9.5. Κεφαλαιοποιήσιµα κέρδη της Ιταλίας 
 
Το ποσοστό φόρου πληρωτέου στα κεφαλαιοποιήσιµα κέρδη από τις µετοχές των 
εταιριών είναι 12,5% για τις µη διανεµηµένες µετοχές σε µια επιχείρηση. Ένα άτοµο 
που έχει την κατάλληλη εταιρική συµµετοχή πληρώνει τα συνηθισµένα προοδευτικά 
φορολογικά ποσοστά που είναι 40% του κεφαλαιοποιήσιµου κέρδους. Με σκοπό τον 
υπολογισµό του κέρδους από την πώληση παγίων, το κέρδος µειώνεται σύµφωνα µε 
το ποσοστό αύξησης του πληθωρισµού, από την ηµεροµηνία της αγοράς µέχρι την 
ηµεροµηνία πώλησης. Όσον αφορά τα κεφαλαιοποιήσιµα κέρδη σε µια εταιρία, η ίδια 
φορολογική ελάφρυνση επιτρέπεται στο ποσοστό αύξησης του δείκτη. Υπάρχει ένα 
φορολογικό ποσοστό 27% αντί του 12,5%, εάν η πώληση της ενοικιαζόµενης γης σε 
µια επιχείρηση ακίνητων περιουσιών είναι ως εξής. Συγκεκριµένα, µια επιχείρηση 
που έκανε εµπόριο στο Χρηµατιστήριο Αξιών µε πώληση περισσότερο από 2% του 
κεφαλαίου που παρέχει τα δικαιώµατα ψήφου ή περισσότερο από 5% του µετοχικού 
κεφαλαίου ή µια επιχείρηση που δεν κυκλοφορεί στο εµπόριο του Χρηµατιστηρίου 
Αξιών µε πώληση περισσότερο από 20% των δικαιωµάτων ψήφου ή 25% του 
µετοχικού κεφαλαίου.162   
 
 
3.9.6. Ηµεροµηνίες υποβολής εκθέσεων και πληρωµής της Ιταλίας 
 
Το φορολογικό έτος στην Ιταλίας τελειώνει στις 31 ∆εκεµβρίου. Οι προκαταβολές 
του φόρου γίνονται µε την ακόλουθη µορφή: 
� Για τα φυσικά πρόσωπα: ένα άτοµο του οποίου το µοναδικό του εισόδηµα είναι 

από έναν µισθό δεν υποχρεώνεται να συµπληρώσει µια ετήσια φορολογική 
δήλωση. Ο εργοδότης του αφαιρεί το φόρο και µεταφέρει την πληρωµή αµέσως 
στις εφορίες σε µηνιαία βάση.  Ένα αυτοαπασχολούµενος είναι υποχρεωµένος να 
πληρώσει 100% της φορολογικής πρόβλεψης για το τρέχον έτος, ή ένα ποσό που 
είναι ισότιµο του 98% του φόρου που πληρώνεται το προηγούµενο έτος. 
Οποιοσδήποτε από αυτά είναι το χαµηλότερο. Η προκαταβολή πληρωµής γίνεται 
σε δύο δόσεις.  Το 40% του συνόλου πληρώνεται µέχρι την 20ή Ιουνίου και το 
υπόλοιπο 60% πληρώνεται στις 30 Νοεµβρίου. Η ηµεροµηνία για τη συµπλήρωση 
της ετήσιας δήλωσης για τα άτοµα είναι στις 31 Ιουλίου. Πρόστιµα επιβάλλονται 
για τα καθυστερούµενα στη συµπλήρωση της ετήσιας δήλωσης µε ποσοστό 120% 
- 240% του φόρου, ανάλογα µε το χρονικό διάστηµα που η δήλωση 
καθυστερείται.  

� Για τις εταιρίες: µια εταιρία περιορισµένης ευθύνης υποχρεώνεται να υποβάλει 
οικονοµικές δηλώσεις µέσα σε 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία έγκρισης των 
δηλώσεων. Μέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των δηλώσεων, η επιχείρηση 

                                                 
160http://www.investinitaly.com/context_investmentguide01.jsp?ID_LINK=284&area=17 [Accessed 
7th September 2007] 
161 http://www.worldwide-tax.com/italy/italy_tax.asp [ Accessed 13th February 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Σεπτέµβριος 2006  
162http://www.worldwide-tax.com/italy/italy_tax.asp [ Accessed 13th February 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Σεπτέµβριος 2006  
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υποχρεώνεται να καταβάλει το ποσό φόρου που οφείλεται από το προηγούµενο 
έτος καθώς επίσης και το 40% της προκαταβολής από τη φορολογική πρόβλεψη 
για το τρέχον έτος. 163 

                                                                                      
 
3.9.7. Αφαίρεση του φόρου από την αρχή της Ιταλίας 
 
Όσον αφορά τους µισθωτούς, ο εργοδότης υποχρεώνεται να αφαιρέσει το φόρο από 
την πηγή από έναν υπάλληλο και να κάνει τις πρόσθετες συνεισφορές στην κοινωνική 
ασφάλιση.164  
 
 
3.9.8. Άλλες αφαιρέσεις της Ιταλίας 

Οι αφαιρέσεις πρέπει να γίνουν από τις ακόλουθες πληρωµές ως εξής, για τα 
µερίσµατα 12,5%, τα δικαιώµατα 22.5%, τον τόκο 12.5 / 27 και την αµοιβή διευθυντή 
20%. Η αφαίρεση από την πηγή στην περίπτωση ενός µερίσµατος, των δικαιωµάτων 
και του τόκου που πληρώνονται στους ξένους κατοίκους υπόκειται στη Συνθήκη 
πρόληψης διπλής φορολογίας.  Για το εισόδηµα από τόκο, υπάρχει µια απαλλαγή για 
την αφαίρεση από την πηγή από το εισόδηµα στους κυβερνητικούς δεσµούς και από 
τον τόκο των  επιχειρήσεων που εγγράφονται στις εµπορικές συναλλαγές του 
Χρηµατιστηρίου Αξιών, όταν ο παραλήπτης είναι ιταλική επιχείρηση.165 
 
 
3.9.9. Φόρος κληρονοµιάς/ φόρος δωρεών της Ιταλίας  
 
Ο φόρος κληρονοµιάς και ο φόρος δωρεών καταργήθηκαν το 2001. Ο φόρος δωρεών 
εφαρµόζεται ακόµα πρακτικά όταν ο παραλήπτης δεν είναι κλειστός συγγενής µε το 
χορηγό και η αξία της δωρεάς είναι επάνω από την 180,760 εύρο.166   
 
 
3.9.10. ∆ηµοτικός φόρος της Ιταλίας 
 
Αυτός ο φόρος επιβάλλεται στην εµπορική αξία της ακίνητης περιουσίας. Ο φόρος 
βασίζεται στη αξιολόγηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων από τις εφορίες. Τα 
ποσοστά του φόρου κυµαίνονται από 0,4% σε 0,7%.167   
 
 
 
 

                                                 
163http://www.worldwide-tax.com/italy/italy_tax.asp [ Accessed 13th February 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Σεπτέµβριος 2006 
164http://www.worldwide-tax.com/italy/italy_tax.asp [ Accessed 13th February 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Σεπτέµβριος 2006   
165http://www.worldwide-tax.com/italy/italy_tax.asp [ Accessed 13th February 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Σεπτέµβριος 2006   
166http://www.worldwide-tax.com/italy/italy_tax.asp [ Accessed 13th February 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Σεπτέµβριος 2006   
167http://www.worldwide-tax.com/italy/italy_tax.asp [ Accessed 13th February 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Σεπτέµβριος 2006   
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3.9.11. Φ.Π.Α. της Ιταλίας 
  
Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο Φ.Π.Α. είναι 20%. Υπάρχουν µειωµένα ποσοστά 
του Φ.Π.Α. 4,5% και 10% στα βασικά προϊόντα. Ο Φ.Π.Α. χρεώνεται στα 
περιουσιακά στοιχεία και τις υπηρεσίες στην Ιταλία καθώς επίσης και στις εισαγωγές 
στην Ιταλία. Οι δηλώσεις Φ.Π.Α. γίνονται µηνιαία. Σε ορισµένες περιπτώσεις, είναι 
δυνατό να γίνει µια επιστροφή µία φορά κάθε τρίµηνο. Μια ετήσια δήλωση Φ.Π.Α. 
πρέπει να συµπληρωθεί µία φορά κάθε έτος στις 15 Μαρτίου.168 
 
 

                                                 
168http://www.worldwide-tax.com/italy/italy_tax.asp [ Accessed 13th February 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Σεπτέµβριος 2006   
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3.10.Φόροι της Ιρλανδίας169  
 
3.10.1. Φόροι εισοδήµατος της Ιρλανδίας  
 
Ένα άτοµο είναι υπεύθυνο για το φόρο στο εισόδηµά του ως υπάλληλος και ως 
αυτοαπασχολούµενος. Ο φόρος θα είναι πληρωτέος στο εισόδηµα που κερδίζεται 
στην Ιρλανδία και στο εξωτερικό από ένα άτοµο που ικανοποιεί τα κριτήρια του 
"µόνιµου κατοίκου" της Ιρλανδίας. Ένας ξένος κάτοικος που απασχολείται στην 
Ιρλανδία πληρώνει φόρο µόνο του εισοδήµατος που κερδίζεται στην Ιρλανδία. Το ένα 
από τα δύο κριτήρια από τα οποία εξετάζεται αν είναι κάποιος ιρλανδός κάτοικος 
είναι αν κατοικεί για πάνω από 183 ηµέρες για ένα χρόνο στην Ιρλανδία ή πάνω από 
280 ηµέρες για µία περίοδο δύο ετών. Είναι σηµαντικό να επισηµανθεί ότι όσον 
αφορά το φορολογήσιµο εισόδηµα από έναν µισθό, ο εργοδότης υποχρεώνεται να 
αφαιρέσει το ποσό φόρου πληρωτέου σε µηνιαία βάση. Ένας µη µισθωτός πρέπει να 
προπληρώσει το φόρο εισοδήµατος που θα αντισταθµιστεί µε την αρχειοθέτηση µιας 
ετήσιας δήλωσης. Η προκαταβολή καθορίζεται βάσει της δήλωσης που γίνεται το 
προηγούµενο έτος. Σε περίπτωση νέας επιχείρησης, η προκαταβολή θα υπολογιστεί 
βάσει των εκτιµήσεων που γίνονται από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Ορισµένες 
πληρωµές είναι αφαιρέσιµες από το φορολογήσιµο εισόδηµα όπως εκτίθενται 
λεπτοµερώς παρακάτω. Η φορολογία του εισοδήµατος είναι προοδευτική. Υπάρχουν 
µειωµένα ποσοστά φόρου για ορισµένους εισοδηµατίες. Τα ποσοστά  φόρου 
εισοδήµατος της Ιρλανδίας το 2007 για τους άγαµους είναι τα παρακάτω: 

Εισόδηµα σε € Φορολογικά ποσοστά % 
0 – 34.000 20% 
34,001 και άνω 41% στη βάση που υπερβαίνει τα 

34.000 
Πηγή: http://www.worldwide-tax.com/ireland/ireland_tax.asp [Accessed 13th February 2007] Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας 

Φεβρουάριος 2007  

 
 
3.10.2. Απαλλάξιµο εισόδηµα της Ιρλανδίας   
 
Οι ακόλουθες µορφές εισοδήµατος απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος, 
σύµφωνα µε ορισµένους όρους:  
� Εισόδηµα από την ανατροφή αλόγων και τους αγώνες κυνηγόσκυλων που 

ανατρέφονται στην Ιρλανδία.   
� Εισόδηµα από τα πνευµατικά δικαιώµατα στις εργασίες που ορίζονται ότι έχουν 

καλλιτεχνική ή πολιτιστική αξία.   
� Μετοχές που διανέµονται σε έναν υπάλληλο από τον υπάλληλό του σύµφωνα µε 

ένα εγκεκριµένο σχέδιο, µέχρι ένα όριο.   
� Εισόδηµα από ένα δίπλωµα ευρεσιτεχνίας που αναπτύσσεται από ένα άτοµο στην 

Ιρλανδία.   
� Εισόδηµα από τις εργασίες δασονοµίας.   
� Τόκος που πληρώνεται στους ξένους κατοίκους στους κυβερνητικούς τίτλους.   

                                                 
169http://www.worldwide-tax.com/ireland/ireland_tax.asp [Accessed 13th February 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Φεβρουάριος 2007 
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� Ενοίκιο δωµατίων που είναι η κύρια κατοικία, σύµφωνα µε το ετήσιο ανώτατο 
όριο.   
 

 
3.10.3. Φορολογικές αφαιρέσεις της Ιρλανδίας  
 
Η φορολογική ελάφρυνση δίνεται κυρίως υπό τη µορφή πίστωσης στο φόρο 
πληρωτέο. Μερικές µορφές φορολογικής ελάφρυνσης χορηγούνται ως αφαίρεση, 
δηλαδή µια µείωση του φορολογήσιµου εισοδήµατος. Η περισσότερη φορολογική 
ελάφρυνση αναφέρεται αποκλειστικά στους ιρλανδικούς κατοίκους. Τα ακόλουθα 
ποσά υπόκεινται στους ορισµούς του νόµου: 
� Βασική πίστωση: 1.760€ 
� Απαλλαγή για ένα παντρεµένο ζευγάρι: 3.520€ 
� Όρια απαλλαγής για έναν παλαιότερο πολίτη: 19.000€ 
� Μονογονική οικογένεια: 1.760€ 
� Μίσθωµα από ένα κατοικηµένο διαµέρισµα: 360€-1.440€ 
� Ιατρική ασφάλεια: στην πηγή 
� Πληρωµή για ένα εγκεκριµένο συνταξιοδοτικό καθεστώς: µέχρι το ανώτατο όριο 
 

3.10.4.Φόρος εταιριών της Ιρλανδίας  
 
Στην Ιρλανδία το τυποποιηµένο εταιρικό φορολογικό ποσοστό το 2007 καθορίζεται 
αυτήν την περίοδο σε 12.5%. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο εταιρικός φόρος 25% 
επιβάλλεται στο άτοκο εισόδηµα. Οι ακόλουθοι τύποι εισοδηµάτων φορολογούνται 
κατά 25%: (α) αφορολόγητος τόκος και εισόδηµα από την ξένη ιδιοκτησία, (β) 
διάφορα εισοδήµατα που δεν φορολογούνται υπό οποιοδήποτε αρχή, (γ) εισόδηµα 
ενοικίου (περίπτωση Β εισόδηµα), και (δ) εισόδηµα από τις δραστηριότητες 
µεταλλείας, τις δραστηριότητες πετρελαίου, και τη συναλλαγή στο έδαφος. Τα κέρδη 
από την πώληση του κατοικηµένου εδάφους φορολογούνται στο πρόσθετο ποσοστό 
20% . Η φορολογική ελάφρυνση για το φόρο εταιριών για πολλά έτη είναι το 
ποσοστό 10%, η οποία µειώνει το φορολογικό ποσοστό στα κέρδη της κατασκευής 
των επιχειρήσεων σε ένα αποτελεσµατικό ποσοστό 10%. Οι επιχειρήσεις που 
συνέχιζαν να κατασκευάσουν πριν από τις 23 Ιουλίου 1998, ή που εγκρίθηκαν 
επιχορήγηση ως ή πριν από τις 31 Ιουλίου 1998, παραµένουν να έχουν το δικαίωµα 
στο ποσοστό 10% µέχρι τη λήξη στις 31 ∆εκεµβρίου του 2010. 170 
 
 
3.10.5. Επιχειρησιακές αφαιρέσεις της Ιρλανδίας 
 
Οι επιχειρησιακές αφαιρέσεις απαριθµούνται παρακάτω: 
� Αντιστάθµισµα των ζηµιών: µια ζηµιά από την πηγή εισοδήµατος µπορεί να 

αντισταθµιστεί µε το εισόδηµα από µια άλλη πηγή στο ίδιο φορολογικό έτος, 
συµπεριλαµβανοµένων των κεφαλαιουχικών κερδών. Μια ζηµιά µπορεί να 
αντισταθµιστεί στο µέλλον χωρίς οποιοδήποτε όριο στον αριθµό ετών. Μια 
απώλεια µπορεί να αντισταθµιστεί µόνο για ένα έτος πριν. Σε µια συστάδα 

                                                 
170http://www.taxworld.ie/taxes/ct/2007/summary [Accessed 21th October 2007] 
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επιχειρήσεων µε µετόχους που έχουν το 75%, µια ζηµιά σε µια επιχείρηση µπορεί 
να αντισταθµιστεί µε τα κέρδη σε µια άλλη επιχείρηση στον ίδιο όµιλο.  

�  Συναλλαγές µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών:  οι συναλλαγές µε τις 
συµβεβληµένες επιχειρήσεις µε µια υλική ταυτότητα ιδιοκτησίας ή ελέγχου 
επιθεωρούνται προσεκτικά από τις εφορίες που συγκρίνουν την αξία των 
συναλλαγών µε τις αποδεκτές τιµές αγοράς. 

�  ∆απάνες χρηµατοδότησης  - οι δαπάνες επιχειρησιακής χρηµατοδότησης 
µπορούν γενικά να αφαιρεθούν.  Το 75% των δαπανών χρηµατοδότησης για µια 
συµβεβληµένη επιχείρηση µε ξένους ιδιοκτήτες επιτρέπεται µόνο σύµφωνα µε 
τους περιορισµούς. Στις περισσότερες περιπτώσεις το ποσό που καταβάλλεται δεν 
είναι επιτρεπτό ως δαπάνη.  

�  Επισφάλειες  - η παροχή για επισφάλειες είναι επιτρεπτή σε ορισµένες 
περιπτώσεις.  

� ∆απάνες απόσβεσης- η σταθερή µέθοδος απόσβεσης είναι η συνηθισµένη 
µέθοδος απόσβεσης στην Ιρλανδία. Σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως στην 
περίπτωση των οχηµάτων, η απόσβεση µπορεί να γίνει µε βάσει τη µέθοδο 
φθίνοντος υπολοίπου. 

 
 
3.10.6. Κεφαλαιουχικά κέρδη της Ιρλανδίας  
 
Το ποσοστό φόρου πληρωτέο για τα κεφαλαιουχικά κέρδη το 2007 είναι 20% για τα 
άτοµα.  
Μια κεφαλαιουχική απώλεια µπορεί να αντισταθµιστεί µε ένα κεφαλαιουχικό κέρδος 
στο τρέχον έτος ή στα ερχόµενα έτη. Υπάρχουν απαλλαγές από τα κεφαλαιουχικά 
κέρδη στις ακόλουθες περιπτώσεις, µεταξύ άλλων, σύµφωνα µε ορισµένους όρους:  
� Τα πρώτα 1.270 εύρο του κεφαλαιουχικού κέρδους.  
� Κέρδη από τις λαχειοφόρες αγορές και τη στοιχήµατα. 
� Η πώληση της πρώτης κατοικίας. 
 
  
3.10.7. Ηµεροµηνίες υποβολής εκθέσεων και πληρωµής της Ιρλανδίας 
 
Οι ηµεροµηνίες υποβολής είναι ως εξής: 
� Ένα άτοµο: ένα άτοµο του οποίου το εισόδηµα είναι µόνο από ένα µισθό 

πληρώνει φόρο εισοδήµατός στις εφορίες σε µηνιαία βάση. Το φορολογικό έτος 
στην Ιρλανδία για τα άτοµα τελειώνει στις 31 ∆εκεµβρίου. Ένα 
αυτοαπασχολούµενο άτοµο υποχρεώνεται να καταβάλει 90% της φορολογικής 
πρόβλεψης για ένα έτος µέχρι τη 1 Νοεµβρίου, ή ένα ποσό που είναι ίσο µε το 
φόρο που πλήρωσε το προηγούµενο έτος. Οι ετήσιες δηλώσεις πρέπει να 
συµπληρωθούν µέχρι τις 30 Ιανουαρίου. Τα πρόστιµα για τα καθυστερούµενα 
επιβάλλονται µε την συµπλήρωση της ετήσιας αναφοράς µε ποσοστό 5% του 
φόρου των δηλώσεων που υποβάλλονται µέχρι τις 31 Μαρτίου. Το πρόστιµο είναι 
10% στην περίπτωση που οι δηλώσεις υποβάλλονται µετά από τις 31 Μαρτίου. Οι 
προκαταβολές δίδονται µε τη µέθοδο αυτοαξιολόγησης. 

� Μια εταιρία περιορισµένης ευθύνης: οι προκαταβολές στο φόρο είναι παρόµοιες 
µε αυτές του ατόµου. Πρέπει να επισηµανθεί ότι το πρόστιµο για την 
συµπλήρωση µιας καθυστερηµένης δήλωσης είναι 5%. 
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3.10.8. Αφαίρεση του φόρου από την αρχή της Ιρλανδίας 
 
Ο εργοδότης υποχρεώνεται να αφαιρέσει το φόρο από την πηγή από έναν υπάλληλο 
και για να δώσει τις πρόσθετες συνεισφορές στην κοινωνική ασφάλιση. 
 

 
3.10.9. Άλλες αφαιρέσεις της Ιρλανδίας 

Οι αφαιρέσεις για τα µερίσµατα, τα δικαιώµατα και τον τόκο είναι 20%. Η αφαίρεση 
από την πηγή στην περίπτωση ενός µερίσµατος, των δικαιωµάτων και του τόκου για 
τους ξένους κατοίκους υπόκειται στη Συνθήκη πρόληψης διπλής φορολογίας.   ∆εν 
υπάρχει καµία υποχρέωση να αφαιρεθεί ο φόρος από την πηγή για τον τόκο που 
πληρώνεται στον τραπεζικό λογαριασµό ενός ξένου κατοίκου. 

 
 
3.10.10. Φόρος κληρονοµιάς / φόρος δωρεών της Ιρλανδίας  
 
Ο φόρος που πρέπει να πληρωθεί για µια κληρονοµιά και για τις δωρεές στην 
Ιρλανδία είναι ένας. Όταν είτε ο χορηγός της δωρεάς / ο κληροδοτών  είτε ο 
παραλήπτης της δωρεάς / του κληρονόµου κατοικεί στην Ιρλανδία, ο φόρος ισχύει 
και για τα υπερπόντια περιουσιακά στοιχεία. Ο φόρος που πρέπει να πληρωθεί είναι 
20% αν είναι πάνω από το ποσό απαλλαγής το οποίο κυµαίνεται µεταξύ 23.908 εύρο 
και 478,155 εύρο.  Γενικά, όσο πιο στενή είναι η σχέση µεταξύ του χορηγού/ του 
κληροδοτούντος και του λαµβάνοντος / του κληρονόµου, όπως στην περίπτωση ενός 
συζύγου, ενός γιου ή µιας κόρης, τόσο µεγαλύτερο είναι το απαλλάξιµο ποσό.   

 
3.10.11. Φ.Π.Α. της Ιρλανδίας 
 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο Φ.Π.Α. είναι 21%.171 Υπάρχουν µειωµένα ποσοστά 
του Φ.Π.Α. 5,2%, και 13.5% για το 2007 και τα προηγούµενα ήταν το 2006 4,8% και 
13,5% . Το 5,2% ισχύει για τις προµήθειες των ζωντανών βοοειδών, των ελαφιών, 
των αιγών, των κυνηγετικών σκυλιών, των αλόγων, των χοίρων και των προβάτων. 
Ισχύει επίσης για τις προµήθειες των γεωργικών προϊόντων. Ο Φ.Π.Α. χρεώνεται στα 
περιουσιακά στοιχεία και τις υπηρεσίες στην Ιρλανδία καθώς επίσης και στις 
εισαγωγές στην Ιρλανδία.172 Ο ελάχιστος κύκλος εργασιών για την καταχώρηση στις 
αρχές Φ.Π.Α. είναι 35.000 εύρο για τις υπηρεσίες και 70.000 εύρο για τα αγαθά. Οι 
δηλώσεις Φ.Π.Α. γίνονται µια φορά κάθε δύο µήνες. Σε ορισµένες περιπτώσεις, είναι 
δυνατό να γίνει µια δήλωση µία φορά το χρόνο. Τα ακόλουθες προϊόντα και οι 
υπηρεσίες απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. και αυτά είναι οι εξαγωγές. η υγεία και οι 

                                                 
171http://www.worldwide-tax.com/ireland/ireland_tax.asp [Accessed 13th February 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Φεβρουάριος 2007 
172Οι πληροφορίες αυτές είναι επίσηµα από την ελληνική πρεσβεία στην Ιρλανδία και βασίζονται στο 
http://www.taxworld.ie [Accessed 17th October 2007] 
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ιατρικές υπηρεσίες, ο ιµατισµός παιδιών, οι υπηρεσίες ασφάλειας και τραπεζικών 
εργασιών, τα τρόφιµα και τα γεωργικά λιπάσµατα.173

                                                 
173http://www.worldwide-tax.com/ireland/ireland_tax.asp [Accessed 13th February 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Φεβρουάριος 2007 
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3.11. Φορολογία της Ισπανίας  
 
 
3.11.1. Φόρος εισοδήµατος της Ισπανίας 

Ο φόρος ατοµικού εισοδήµατος είναι ένας άµεσος φόρος που επιβάλλεται στο 
εισόδηµα των ατόµων. Το εισόδηµα του ατόµου µπορεί να έρθει είτε από την εργασία 
ως υπάλληλος είτε ως αυτοαπασχολούµενος.174 Ο φόρος εισοδήµατος είναι 
προοδευτικός.175Το οικονοµικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει στις 
31η ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους. Ο φόρος εισοδήµατος βασίζεται στο νόµο 14/1996 
που καθιερώνει ένα τµήµα επάρκειας µεταξύ του κράτους και των αυτόνοµων 
επαρχιών. Ο κρατικός φόρος και ο περιφερειακός φόρος συνυπάρχουν.176 Οι 
ισπανικοί κάτοικοι πρέπει να πληρώσουν φόρο εισοδήµατος για τις παγκόσµιες 
αποδοχές τους. Τη δήλωσή τους τη συµπληρώνουν κατά τη διάρκεια του Μαΐου µε 
Ιουνίου το επόµενο έτος. Ένας ισπανικός κάτοικος ορίζεται ως κάποιος που µένει 
περισσότερο από 182 ηµέρες το έτος στην Ισπανία είτε ο πολίτης αυτός έχει κάρτα 
κατοικίας ή όχι. Οι µισθοδοτηµένοι εργαζόµενοι που κερδίζουν λιγότερο από 22.000 
εύρο ετήσια δεν είναι απαραίτητο να συµπληρώσουν µια δήλωση φόρου εισοδήµατος 
εφ' όσον έχουν κάποιον εργοδότη. Επιπλέον, δεν πρέπει κάποιος να συµπληρώσει µια 
δήλωση καθόλου εάν το εισόδηµά του είναι λιγότερο από 8.000 εύρο ετησίως.177Το 
φορολογικό ποσοστό κυµαίνεται από 15% ως 45%:178 

Εισόδηµα σε € Φορολογικά ποσοστά % 
0 – 4.000 15% 
4.000 - 9.800 24% 
12.000-13.800 28% 
19.200 -25.800 37% 
45.000 και άνω 45% 

Πηγή: http://fita.org/countries/spain.html 18.08 [Accessed 5th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας Ιανουάριος 

2007 

 
 
3.11.2. Αφαιρέσιµες δαπάνες της Ισπανίας 
 
Ορισµένες αφαιρέσιµες δαπάνες είναι τα φάρµακα, οι αφαιρέσεις για τους υποτελείς, 
τα ποσά που καταβάλλονται για την αγορά ενός σπιτιού ή τους λογαριασµούς που 
υπάρχουν για αυτόν τον σκοπό µπορούν να ζητηθούν µέσω των φορολογικών 
δηλώσεων. Οι εργοδότες πρέπει να παρέχουν στους υπαλλήλους ένα πιστοποιητικό 
των φόρων που παρακρατούνται έτσι ώστε οι υπάλληλοι είναι σε θέση να τους 

                                                 
174http://www.expatica.com/actual/article.asp?subchannel_id=88&story_id=1900#tax%20base 
[Accessed 5th September 2007] 
175http://www.spainlawyer.com/guialegal/guialegal.cfm?IDCAPITULO=11000000 [Accessed 5th 
September 2007] 
176http://fita.org/countries/spain.html [Accessed 5th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση 
ιστοσελίδας Ιανουάριος 2007 
177http://www.andalucia.com/law/incometax.htm [Accessed 5th September 2007] 
178http://fita.org/countries/spain.html [Accessed 5th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση 
ιστοσελίδας Ιανουάριος 2007 



 

 87 

αφαιρέσουν προκειµένου να υπολογιστεί η φορολογική υποχρέωσή τους. Οι 
πληρωµές στο ισπανικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης αφαιρούνται.179 
 
 
3.11.3. Φόρος εταιριών της Ισπανίας 
 
Ο εταιρικός φόρος είναι ένας άµεσος φόρος στα εταιρικά κέρδη που λαµβάνονται 
κατά τη διάρκεια της φορολογικής περιόδου, η οποία συµπίπτει κανονικά µε το 
ηµερολογιακό έτος, εκτός αν µια διαφορετική περίοδος δηλώνεται από την 
επιχείρηση. Αν και το φορολογικό ποσοστό εφαρµόσιµο στο καθαρό εισόδηµα των 
εταιριών είναι γενικά 35%, µερικοί συγκεκριµένοι τύποι επιχειρήσεων όπως τα 
ιδρύµατα, οι συνεταιρισµοί, οι ενώσεις, και τα επενδυτικά κεφάλαια µπορούν να 
έχουν ένα µειωµένο φορολογικό ποσοστό 30% και έχουν κύκλο εργασιών που δεν 
υπερβαίνει τα 8 εκατοµµύρια εύρο. Αυτό το πρόσθετο φορολογικό καθεστώς ισχύει 
και για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που ο καθαρός κύκλος εργασιών τους δεν 
υπερβαίνει τα 1,502,530.3 εύρο. Αυτές οι επιχειρήσεις µπορούν επίσης να έχουν 
φορολογικά κίνητρα όπως η αφαίρεση της µίσθωσης των δόσεων που πληρώνονται. 
Οι επιχειρήσεις που δεν εδρεύουν στην Ισπανία είναι εκείνες χωρίς µόνιµη παρουσία 
στην Ισπανία. Αυτοί υπόκεινται σε έναν φόρο παρακράτησης 25% για το εισόδηµα 
που λαµβάνεται στην Ισπανία. 180 ∆εν υπάρχει ελάχιστο ποσοστό φορολόγησης.181 Ο 
παράκτιος φόρος επιχείρησης είναι ένας ετήσιος φόρος για τις παράκτιες επιχειρήσεις 
που δεν δηλώνουν τον κύριο της ιδιοκτησίας στην Ισπανία ή της πηγής επένδυσης. 182 
Το φορολογικό ποσοστό στα κεφαλαιουχικά κέρδη είναι 35%. Ένα 15% µειωµένο 
φορολογικό ποσοστό ισχύει για τα µακροπρόθεσµα κεφαλαιουχικά κέρδη Τα 
µερίσµατα που πληρώνονται από τις θυγατρικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα στο 
Λουξεµβούργο στις µητρικές τους εκτίθενται σε έναν φόρο παρακράτησης 15%. Το 
φορολογικό ποσοστό στα  παραρτήµατα είναι το ίδιο µε τις άλλες επιχειρήσεις. 183 
 
 
3.11.4. Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών 
 
Αυτός ο φόρος πληρώνεται επί των κερδών που πραγµατοποιήθηκαν από την πώληση 
της ιδιοκτησίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων.184  
 
 
3.11.5. Φόρος ακίνητων περιουσιών της Ισπανίας 
 
Αυτός είναι ένας τοπικός φόρος που επιβάλλεται στην ισπανική ιδιοκτησία είτε 
αστικής είτε αγροτικής φύσης και που χρεώνεται ετησίως από το δήµο, όπου η 
ιδιοκτησία καταχωρείται. Όλοι οι ιδιοκτήτες στην Ισπανία (κάτοικοι και µη κάτοικοι) 

                                                 
179http://www.spainlawyer.com/guialegal/guialegal.cfm?IDCAPITULO=11000000 [Accessed 5th 
September 2007] 
180http://www.spainlawyer.com/guialegal/guialegal.cfm?IDCAPITULO=11000000 [Accessed 5th 
September 2007] 
181http://fita.org/countries/spain.html [Accessed 5th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση 
ιστοσελίδας Ιανουάριος 2007 
182http://www.andalucia.com [Accessed 5th September 2007] 
183http://fita.org/countries/spain.html [Accessed 5th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση 
ιστοσελίδας Ιανουάριος 2007 
184http://www.andalucia.com [Accessed 5th September 2007] 
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καθώς επίσης και αυτοί που έχουν επικαρπία είναι υποχρεωµένοι να πληρώσουν 
φόρο ακίνητων περιουσιών ετησίως στην πόλη όπου η ιδιοκτησία καταχωρείται, Το 
ποσό του φόρου υπολογίζεται από την αναφορά στην επίσηµη αξία της ιδιοκτησίας 
που καταχωρείται για όλες τις ιδιοκτησίες στην Ισπανία. 185 
 
 
3.11.6. Φόρος πλούτου της Ισπανίας 
 
Πληρώνεται µε βάση τα κεφαλαιουχικά περιουσιακά στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένης 
της ιδιοκτησίας.186 Υπό τον όρο ότι ο κύριος πλούτος των φορολογούµενων είναι 
κανονικά το σπίτι τους, οι περισσότεροι από τους κατοίκους φορολογούµενους δεν 
πληρώνουν αυτόν τον φόρο δεδοµένου ότι τα πρώτα 108,182.18 εύρο είναι 
απαλλαγµένα. Εντούτοις, οι µη κάτοικοι κάτοχοι ιδιοκτησίας φορολογούνται πάντα 
στα περιουσιακά στοιχεία τους που βρίσκονται στην Ισπανία. Τα φορολογικά 
ποσοστά είναι προοδευτικά ανάλογα µε τον τύπο ιδιοκτησίας, που κυµαίνεται από 
0.20% έως 0.50% σύµφωνα µε τον ισπανικό νόµο. 187 
 
 
3.11.7. Φόρος κληρονοµιάς και δωρεών της Ισπανίας 
 
Πληρώνεται µε βάση περιουσιακά στοιχεία εντός και εκτός της Ισπανίας.188 Ο 
ισπανικός νόµος παρέχει το φόρο κληρονοµιάς και δωρεών είναι από κοινού. Ο 
φόρος κληρονοµιάς είναι ο φόρος που πληρώνεται από την αύξηση του πλούτου, που 
λαµβάνεται λόγω του θανάτου. Ο φόρος δώρων επιβάλλεται από την αύξηση του 
πλούτου, που παράγεται λόγω της δωρεάς ενώ ο µεταβιβάζων ζει ακόµα.189 
 
 
3.11.8. Φόρος ιδιοκτησίας της Ισπανίας 
 
Αυτό είναι ένας δηµοτικός φόρος και ποικίλλει από δήµο σε δήµο και από τον έναν 
τύπο ιδιοκτησίας στον άλλο190 
 
 
3.11.9. Φ.Π.Α. της Ισπανίας 
 
Ο φόρος προστιθέµενης αξίας είναι ένας έµµεσος και γενικός φόρος κατανάλωσης 
που αξιολογείται από την προστιθέµενη αξία στα αγαθά και τις υπηρεσίες. 
Πληρώνεται από κάθε ένα τελικό καταναλωτή και χρεώνεται ως ποσοστό επί της 
τιµής. Αυτός ο φόρος εφαρµόζεται για τις εµπορικές δραστηριότητες στην Ισπανία 

                                                 
185http://www.spainlawyer.com/guialegal/guialegal.cfm?IDCAPITULO=11000000 [Accessed 5th 
September 2007] 
186http://www.andalucia.com [Accessed 5th September 2007] 
187http://www.expatica.com/actual/article.asp?subchannel_id=88&story_id=1900#tax%20base 
 [Accessed 5th September 2007] 
188http://www.andalucia.com [Accessed 5th September 2007] 
189http://www.spainlawyer.com/guialegal/guialegal.cfm?IDCAPITULO=11000000 [Accessed 5th 
September 2007] 
190http://www.andalucia.com [Accessed 5th September 2007] 
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που περιλαµβάνουν την παραγωγή και τη διανοµή των αγαθών, καθώς επίσης και την 
παροχή υπηρεσιών. Μόνο οι επιχειρήσεις και τα άτοµα που είναι 
αυτοαπασχολούµενοι µπορούν νόµιµα να χρεώσουν το Φ.Π.Α. στις φορολογήσιµες 
διαδικασίες τους. Οι φορολογήσιµες διαδικασίες Φ.Π.Α. περιλαµβάνουν τον 
ανεφοδιασµό των αγαθών, η παροχή των υπηρεσιών και εισαγωγών. Οι επιχειρήσεις 
µπορούν να αφαιρέσουν από την ευθύνη Φ.Π.Α. τους το ποσό φόρου που έχουν 
καταβάλει σε άλλα φορολογήσιµα πρόσωπα για τις αγορές στις επιχειρησιακές 
δραστηριότητές τους.191  
 Το τυποποιηµένο ποσοστό Φ.Π.Α. είναι 16% ενώ τα µειωµένα ποσοστά είναι 4% και 
7%. Το ποσοστό 4% ισχύει για τις βασικές ανάγκες. Το ποσοστό 7% ισχύει για τα 
τρόφιµα, τις κατοικίες, ορισµένους υπηρεσίες µεταφορών και τον τουρισµό. Οι 
εξαγωγές και οι υπηρεσίες σχετικές µε εξαγωγές είναι χωρίς Φ.Π.Α., καθώς επίσης 
και οικονοµικές διαδικασίες και ασφάλειες, καθώς και οι υπηρεσίες υγείας και 
εκπαίδευσης.192 Η επιβολή του Φ.Π.Α. στις εισαγωγές µεταξύ των κρατών µελών έχει 
πάψει. 193  Υπάρχει επίσης ο φόρος στα προγράµµατα κατασκευής και 
εγκαταστάσεων και κυµαίνεται από 0% ως 4%. 194 
 
 

                                                 
191http://www.spainlawyer.com/guialegal/guialegal.cfm?IDCAPITULO=11000000 
192http://fita.org/countries/spain.html [Accessed 5th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση 
ιστοσελίδας Ιανουάριος 2007 
193http://www.spainlawyer.com/guialegal/guialegal.cfm?IDCAPITULO=11000000 
194http://fita.org/countries/spain.html [Accessed 5th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση 
ιστοσελίδας Ιανουάριος 2007 
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3.12.Φορολογία του Ηνωµένου Βασιλείου 
 
 
3.12.1. Φόρος εισοδήµατος του Ηνωµένου Βασίλειο 
 
Το εισόδηµα από βρετανικές πηγές υπόκειται γενικά στη βρετανική φορολογία 
ανεξάρτητα από την υπηκοότητα ή το µέρος κατοικίας του ατόµου ή τη θέση 
εγγραφής της επιχείρησης. Για τους µη βρετανικούς υπηκόους αυτό σηµαίνει ότι η 
ευθύνη τους απέναντι στο βρετανικό φόρο εισοδήµατος περιορίζεται στο φόρο που 
αφαιρείται από το βρετανικό εισόδηµα, µαζί µε το φόρο του εισοδήµατος του από 
εµπορικές δραστηριότητες ή από κάποιο άλλο επάγγελµα καθώς και στο φόρο 
εισοδήµατος από ενοίκια ακίνητης περιουσίας στο Ηνωµένο Βασίλειο εφόσον το 
άτοµο αυτό κατοικεί µόνιµα στη χώρα αυτή. Τα άτοµα που είναι βρετανοί υπήκοοι 
και κάτοικοι είναι πρόσθετα εκτεθειµένα στη φορολογία επί του παγκόσµιου 
εισοδήµατός τους και των κερδών τους. Για τους βρετανούς υπηκόους που δεν είναι 
κάτοικοι του Ηνωµένου Βασιλείου φορολογούνται µόνο το εισόδηµα και τα κέρδη 
που απαλλάσσονται στο Ηνωµένο Βασίλειο, για αυτούς τους ανθρώπους το Ηνωµένο 
Βασίλειο αποτελεί φορολογικό λιµάνι). Ο φόρος εισοδήµατος αφορά τον όγκο των 
εισοδηµάτων που συλλέγονται από την κυβέρνηση. Κάθε πρόσωπο έχει ένα επίδοµα 
φόρου εισοδήµατος, και το εισόδηµα µέχρι αυτό το ποσό για κάθε φορολογικό έτος 
απαλλάσσεται του φόρου για όλους. Για το 2006-07 το φορολογικό επίδοµα για 
όσους είναι κάτω από 65 χρονών είναι  5.035£. Για επάνω από αυτό το ποσό 
υπάρχουν διάφορες φορολογικές ζώνες όπου κάθε µια που φορολογείται µε ένα 
διαφορετικό ποσοστό: 
 
Φορολογικό 
Ποσοστό 

Εισόδηµα 
µερισµάτων 

Εισόδηµα 
αποταµίευσης* 

Άλλο 
εισόδηµα 

Ζώνη (επάνω από 
οποιοδήποτε 
προσωπικό 
επίδοµα) 

Αρχικό 
ποσοστό 

10% 10% 10% 0 - £2,230 

Βασικό 
ποσοστό 

10% 20% 22% £2,231 - £34,600 

Υψηλότερο 
ποσοστό 

32.5% 40% 40% πάνω από £34,600 

Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_the_United_Kingdom" [Accessed 8th October 2007] 

 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το εισόδηµα αποταµίευσης (για παράδειγµα, ο τόκος που 

παραλαµβάνεται από επενδύσεις, ή τα κεφαλαιουχικά κέρδη) φορολογείται µε ένα 
χαµηλότερο ποσοστό 20% για τη βασική ζώνη και µε 40% για πάνω από £33,300. Το 
εισόδηµα από τα µερίσµατα µετοχών φορολογείται κατά 10% µέχρι το βασικό όριο 
ποσοστού £33,300 και κατά 32.5% επάνω από αυτό. Γενικά, ο φορολογούµενος έχει 
δικαίωµα να εφαρµόσει αυτές τις ζώνες στο εισόδηµά του µε σκοπό να έχει να 
πληρώσει το λιγότερο δυνατό, αλλά µε τα κεφαλαιουχικά κέρδη να φορολογούνται 
πάντα ως κορυφαίο µερίδιο. Αυτό σηµαίνει ότι το συνηθισµένο εισόδηµα θα 
φορολογηθεί πρώτα, χρησιµοποιώντας το προσωπικό επίδοµα και το αρχικό ποσοστό, 
δεύτερο το εισόδηµα από τόκους, και τρίτα τα µερίσµατα, µε τα κεφαλαιουχικά 
κέρδη να φορολογούνται στο τέλος ως υψηλότερο µερίδιο του εισοδήµατος. Το 
φορολογικό έτος στο Ηνωµένο Βασίλειο απευθύνεται στο φόρο εισοδήµατος και 
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άλλους προσωπικούς φόρους και ξεκινά από τις 6 Απριλίου ενός έτους έως τις 5 
Απριλίου του επόµενου.195 
 
 
3.12.2. Φόρος εταιριών του Ηνωµένου Βασιλείου 
 
Η τέταρτη µεγαλύτερη πηγή κυβερνητικών εισοδηµάτων είναι ο φόρος εταιριών, που 
χρεώνεται στα κέρδη και τα φορολογήσιµα κέρδη των επιχειρήσεων. Το κύριο 
ποσοστό είναι 30%, το οποίο επιβάλλεται στο φορολογήσιµο εισόδηµα που είναι 
επάνω από £1.5m. Το 2005-06, το εισόδηµα κάτω από αυτό το επίπεδο 
φορολογήθηκε κατά 0% και 19%. Το 0% αρχικό ποσοστό έχει καταργηθεί από την 1η 
Απριλίου 2006. Υπάρχει επίσης µια συµπληρωµατική δαπάνη στο φόρο εταιριών για 
τις επιχειρήσεις που συµµετέχουν στην εξερεύνηση πετρελαίου όπου επιβάλλεται ένα 
ποσοστό 20% για τα κέρδη που προκύπτουν από την 1η Ιανουαρίου 2006. Μια 
επιχείρηση θεωρείται του Ηνωµένου Βασιλείου εφόσον συγχωνεύεται στο Ηνωµένο 
Βασίλειο ή εάν η κεντρική της διαχείριση και ο έλεγχος της είναι σε αυτό. Η διπλή 
φορολογία του εισοδήµατος εκτός Ηνωµένου Βασιλείου αποφεύγεται από διάφορες 
διµερείς φορολογικές συνθήκες. Το οικονοµικό έτος, που χρησιµοποιείται κυρίως για 
το φόρο εταιριών, είναι από την 1η Απριλίου έως τις 31 Μαρτίου του επόµενου 
έτους.196 
 
 
3.12.3. Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών του Ηνωµένου Βασιλείου 
 
Τα κεφαλαιουχικά κέρδη υπόκεινται στο φόρο εισοδήµατος για τα φυσικά πρόσωπα ή 
στο φόρο εταιριών. Τα κεφαλαιουχικά κέρδη για τα άτοµα φορολογούνται ελαφρώς 
διαφορετικά από εκείνα για τις επιχειρήσεις: 
� Ο βασικός υπολογισµός για τα άτοµα είναι οι εισπράξεις µείον τις δαπάνες. Το 

κέρδος υποβάλλεται έπειτα από µια σταδιακή φορολογική ελάφρυνση. Η 
φορολογική αυτή µείωση ποικίλλει ανάλογα µε το πόσο καιρό το περιουσιακό 
στοιχείο εκµεταλλεύτηκε πριν από τη διάθεσή του, και εάν χρησιµοποιούταν για 
την επιχείρηση ή για τον ιδιοκτήτη. Τα άτοµα έχουν επίσης ένα αφορολόγητο 
ποσό για τα κεφαλαιουχικά κέρδη ή µια «ετήσια απαλλαγή», τα οποία είναι για το 
2006-07 £8,880 

� Για τις επιχειρήσεις, το φορολογήσιµο κέρδος υπολογίζεται ως εισπράξεις µείον 
δαπάνες. Όµως αντί της σταδιακής φορολογικής ελάφρυνσης, οι επιχειρήσεις 
έχουν δικαίωµα στο επίδοµα όπως είναι αναπροσαρµοσµένο µε το δείκτη τιµών, 
το οποίο υπολογίζεται σε σχέση µε τις µετακινήσεις του δείκτη λιανικών τιµών. 
Οι επιχειρήσεις δεν έχουν δικαίωµα σε οποιαδήποτε ετήσια απαλλαγή. 

 
 
3.12.4. Φόρος κληρονοµιάς του Ηνωµένου Βασιλείου 
 
Ο φόρος κληρονοµιάς επιβάλλεται για τις µεταφορές αξιών, δηλαδή: 
� τα κτήµατα των αποθανόντων προσώπων 
� τα δώρα που δίδονται µέσα σε επτά έτη από το θάνατο τα οποία είναι  απαλλάξιµα 

                                                 
195http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_the_United_Kingdom" [Accessed 8th October 2007] 
196http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_the_United_Kingdom" [Accessed 8th October 2007] 
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� οι φορολογήσιµες µεταφορές αξιών κατά τη διάρκεια της ζωής. 
 
Κάτω από το ποσό των £285,000, δεν υπάρχει φόρος. Ενώ το ποσοστό 40% ισχύει 
για τις κληρονοµιές. Ο φόρος κληρονοµιάς πρέπει να πληρωθεί από τους διαχειριστές 
της ακίνητης περιουσίας προτού επικυρωθεί η διαθήκη. Οι συναλλαγές αξιών µεταξύ 
των συζύγων που διαµένουν στο Ηνωµένο Βασίλειο απαλλάσσονται του φόρου. Τα 
δώρα που γίνονται πάνω από επτά έτη πριν από το θάνατο δεν φορολογούνται, ενώ 
εάν γίνονται µεταξύ τριών και επτά ετών πριν από το θάνατο τότε ισχύει ένα 
σταδιακά µειούµενο φορολογικό ποσοστό κληρονοµιάς. Υπάρχουν µερικές 
σηµαντικές εξαιρέσεις: η σηµαντικότερη είναι αυτή που αφορά κάποια δωρεά από το 
οποίο ο δωρητής ωφελείται και µετά την πράξη της δωρεάς για παράδειγµα η δωρεά 
ενός σπιτιού στο οποίο συνεχίζει να ζει.197 
 
 
3.12.5. Φόρος προστιθέµενης αξίας του Ηνωµένου Βασιλείου 
 
Η τρίτη µεγαλύτερη πηγή κυβερνητικών εισοδηµάτων είναι φόρος προστιθέµενης 
αξίας (Φ.Π.Α.), που χρεώνεται µε το τυποποιηµένο ποσοστό 17.5% για τις παροχές 
των αγαθών και των υπηρεσιών. Είναι εποµένως ένας φόρος για τις καταναλωτικές 
δαπάνες. Ορισµένες αγαθά και υπηρεσίες απαλλάσσονται του Φ.Π.Α., και άλλα 
υπόκεινται στο Φ.Π.Α. µε ένα χαµηλότερο ποσοστό 5%, το µειωµένο ποσοστό ή 
0%.198 Μερικά προϊόντα όπως τα θηλυκά προϊόντα υγιεινής και τα προϊόντα µωρών 
(πάνες κ.λπ.) χρεώνονται στο Φ.Π.Α. 5% µαζί µε τα εσωτερικά καύσιµα. Το 0% 
περιλαµβάνει τα περισσότερα τρόφιµα, τα βιβλία, τα φάρµακα, και ορισµένα είδη 
µεταφοράς.199 
 
 

                                                 
197http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_the_United_Kingdom" [Accessed 8th October 2007] 
198http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_the_United_Kingdom" [Accessed 8th October 2007] 
199http://en.wikipedia.org/wiki/Value_added_tax#VAT_systems [Accessed 28th June 2007] 
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3.13. Φορολογία των Κάτω Χωρών    
 
 
3.13.1. Φόρος εισοδήµατος των Κάτω Χωρών    
 
Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εισόδηµα πρέπει να πληρώνουν φόρο εισοδήµατος. 
Τα άτοµα µπορούν να λάβουν εισόδηµα από διαφορετικές πηγές. Τα άτοµα που ζουν 
στις Κάτω Χώρες και τα άτοµα που δεν ζουν στις Κάτω Χώρες αλλά που λαµβάνουν 
το εισόδηµα από τις Κάτω Χώρες είναι υπεύθυνα για το φόρο εισοδήµατος. Οι 
κάτοικοι φορολογούνται επί ολόκληρου του εισοδήµατός τους παγκόσµια. Εδώ 
πρέπει να υπογραµµιστεί ότι το εισόδηµα των φορολογούµενων κατοίκων µειώνεται 
από το ποσό των προσωπικών φορολογικών αφαιρέσεων. Αντίθετα, για τους µη 
κάτοικους περιορίζεται η φορολογία τους µόνο επί του εισοδήµατος τους που είναι 
άµεσα συνδεδεµένο µε το έδαφος των Κάτω Χωρών. Ο φόρος εισοδήµατος 
επιβάλλεται σε γενικές γραµµές µεµονωµένα. Εντούτοις, οι φορολογικοί συνεργάτες 
επιτρέπεται να υποβάλλουν µαζί τη φορολογική τους δήλωση. Οι φορολογικοί 
συνεργάτες εννοούνται οι σύζυγοι και οι εγγραµµένοι συνεργάτες. Επιπλέον, τα 
ανύπανδρα ζεύγη που ζουν µαζί µπορούν υπό ορισµένους όρους να κριθούν επίσης 
συνεργάτες για φορολογικούς λόγους.200 Το οικονοµικό έτος στις Κάτω Χώρες είναι 
το ηµερολογιακό έτος. Το αργότερο έως το Μάρτιο οι πολίτες πρέπει να συντάξουν 
µια φορολογική δήλωση για το εισόδηµά τους το προηγούµενο έτος. Τα στοιχεία 
αφορούν το οικονοµικό έτος 2006.201 Ο φόρος εισοδήµατος λαµβάνει υπόψη την 
προέλευση του εισοδήµατος και την διακρίνει σε τρεις κατηγορίες. Αυτές οι 
κατηγορίες είναι γνωστές ως κιβώτια. Το εισόδηµα σε κάθε ένα από τα τρία κιβώτια 
φορολογείται σε ένα διαφορετικό ποσοστό. Το σύνολο του φόρου που οφείλεται στα 
τρία κιβώτια είναι ο φόρος εισοδήµατος πληρωτέος. Οι τρεις κατηγορίες 
φορολογήσιµου εισοδήµατος είναι οι εξής:  
 • Κιβώτιο1 φορολογήσιµο εισόδηµα από την εργασία και τις κατοικίες 
 • Κιβώτιο 2 φορολογήσιµο εισόδηµα από τον επικερδή τόκο 
 • Κιβώτιο 3 φορολογήσιµο εισόδηµα από την αποταµίευση και τις επενδύσεις. 

Λόγος αξίζει να γίνει ότι στο κιβώτιο 1 περιλαµβάνονται και οι επιχειρησιακές 
δραστηριότητες και συγκεκριµένα οι ατοµικές επιχειρήσεις καθώς και οι οµόρρυθµες 
εταιρίες και οι συνεταιρισµοί. Ο φόρος για το πρώτο κιβώτιο είναι: 

εύρο Φορολογικά ποσοστά 
0-17.319 33.65% (2.50% για τον φόρο και 

31.15% για την εισφορά κοινωνικής 
ασφάλισης)  

17.319-31.122 41.40% (10.25% για τον φόρο και 
31.15% για την εισφορά κοινωνικής 
ασφάλισης) 

31.122-53.064 42% µόνο για το φόρο 
53.064 και άνω 52% µόνο για το φόρο 

Πηγή: http://www.minfin.nl/en/subjects,taxation/income-tax [Accessed 8th October 2007] Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας Μάιος 2007 

                                                 
200http://www.minfin.nl/en/subjects,taxation/income-tax [Accessed 8th October 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Μάιος 2007 
201http://en.wikipedia.org/wiki/Income_tax_in_the_Netherlands[Accessed 8th October 2007] 
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Οι φορολογούµενοι ηλικίας 65 χρονών και άνω φορολογούνται µε ένα ποσοστό 

15.75% για το πρώτο κλιµάκιο και 23.50% για το δεύτερο και αυτό γιατί τα πρόσωπα 
µετά την ηλικία αυτή δεν πρέπει πλέον για να πληρώσουν συνεισφορές για τη 
σύνταξη γήρατος των 17.90%.202 Οι παντρεµένοι, επίσης, είναι χωριστά 
φορολογήσιµοι µόνο για τα εισοδήµατά τους από την εργασία τους.203 Όσο αφορά το 
κιβώτιο 2 φορολογείται µε 22% για εισόδηµα χαµηλότερο ή ίσο µε  250.000ν εύρο. 
Για πάνω από αυτό το ποσό, το ποσοστό είναι 25%. Αυτό αφορά ένα προσωρινό 
µέτρο: το επιπλέον φορολογικό ποσοστό 22% ισχύει µόνο για το οικονοµικό έτος 
2007. Ο επικερδής τόκος είναι η εκµετάλλευση τουλάχιστον του 5% των µετοχών σε 
µια δηµόσια ή ιδιωτική ετερόρρυθµη εταιρεία ενδεχοµένως µαζί µε το συνεργάτη ή 
το σύζυγο. Τέλος, το κιβώτιο 3 φορολογείται µε ένα ποσοστό 30% λαµβάνοντας 
υπόψη την απόδοση από την αγορά οµολόγων 4%. Ο φόρος αυτός εφαρµόζεται για 
πάνω από 20,014 εύρο. Το ποσοστό είναι 30% και επιβάλλεται σε µια κριµένη 
σταθερή παραγωγή 4% της συνολικής καθαρής αξίας. Η καθαρή αξία είναι η αξία 
των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία µπορούν να είναι καταθέσεις ταµιευτηρίου, 
νοικιασµένη ιδιοκτησία, µετοχές κ.λπ., µετά από την αφαίρεση του χρέους, 
βασισµένη στο µέσο ισοζύγιο για το έτος.204 
 
 
3.13.2. Φόρος εταιρικού εισοδήµατος των Κάτω Χωρών    
 
Μια κερδοφόρα επιχείρηση πληρώνει φόρο εταιρικού εισοδήµατος. Οι τύποι των 
επιχειρήσεων που υπόκεινται στο φόρο εταιρικού εισοδήµατος είναι οι  ανώνυµες 
εταιρείες και οι συνεταιρισµοί. Συγκεκριµένα, αφορούν δηµόσιες και ιδιωτικές 
ετερόρρυθµες εταιρείες. Οι διάφορες µονάδες και οι ενώσεις µπορούν επίσης να 
υπόκεινται στο φόρο εταιρικού εισοδήµατος εάν διευθύνουν µια επιχείρηση.  Οι 
επιχειρήσεις που εδρεύουν στις Κάτω Χώρες καθώς και αυτές που δεν εδρεύουν αλλά 
που παράγουν το ολλανδικό εισόδηµα φορολογούνται.  Ο φόρος εταιρικού 
εισοδήµατος επιβάλλεται στα φορολογήσιµα κέρδη που υφίστανται από µια 
επιχείρηση σε ένα δεδοµένο έτος εφόσον αφαιρεθούν οι απώλειες. Τα φορολογικά 
ποσοστά έχουν ως εξής: 
 
εύρο Φορολογικά ποσοστά 
0-25.000 20.0% 
25.001-60.000 23.5% 
60.000 και άνω 25.5% 

Πηγή: http://www.minfin.nl/en/subjects,taxation/corporate-income-tax [Accessed 8th October 2007] Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας 

Μάιος 2007 

 

Από την 1 Ιανουαρίου 2007, στα κέρδη από τη χρήση ενός διπλώµατος ευρεσιτεχνίας 
θα επιβληθεί ένα ποσοστό 10%. Κάτω από ορισµένους όρους αξίζει να αναφερθεί µια 
µητρική εταιρεία µπορεί να φορολογηθεί µαζί µε µια ή περισσότερες από τις 

                                                 
202http://www.minfin.nl/en/subjects,taxation/income-tax[Accessed 8th October 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Μάιος 2007 
203http://fita.org/countries/nl.html [Accessed 5th September 2007] Tελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας 
2006 
204http://www.minfin.nl/en/subjects,taxation/income-tax [Accessed 8th October 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Μάιος 2007 
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θυγατρικές της. Έτσι κατά αυτό τον τρόπο, οι ζηµιές µιας επιχείρησης µπορούν να 
ισοσταθµιστούν µε τα  κέρδη από µια άλλη επιχείρηση του ίδιου οµίλου. Οι 
φορολογικές δηλώσεις πρέπει να υποβάλλονται µέχρι την 1η Απριλίου του επόµενου 
έτους. ποσοστό στα κέρδη παραπάνω από € 60.000 είναι 25.5% των φορολογήσιµων 
κερδών. Εάν µια επιχείρηση έχει υποστεί µια απώλεια στα προηγούµενα έτη, αυτή η 
απώλεια µπορεί να αφαιρεθεί από τα κέρδη της. Τα κέρδη που διανέµονται στους 
µετόχους δεν είναι αφαιρέσιµα από τα φορολογήσιµα κέρδη για το φόρο εταιρικού 
εισοδήµατος.205 
 

3.13.3.Επιχειρησιακές αφαιρέσεις των Κάτω Χωρών    
 
Σε γενικές γραµµές, όλες οι επιχειρησιακές δαπάνες που σχετίζονται µε κέρδη 
µπορούν να αφαιρεθούν. Εντούτοις, η έκπτωση ορισµένων επιχειρησιακών δαπανών 
υπόκειται σε περιορισµούς. Ο τόκος που πληρώνεται στα δάνεια µπορεί µερικές 
φορές να αφαιρεθεί µόνο εν µέρει από τα κέρδη. Αυτό µπορεί να συµβεί όταν µια 
επιχείρηση έχει πάρα πολλά χρέη σε σχέση µε το κεφάλαιο της.206 
 
 
3.13.4. Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών των Κάτω Χωρών    
 
Τα κεφαλαιουχικά κέρδη συµπεριλαµβάνονται στα κανονικά κέρδη και το 2006 
φορολογούνται µε το κανονικό ποσοστό 29% µέχρι τα πρώτα 22.689 εύρο, και µε το 
ποσοστό 34.5% για πάνω από αυτό το ποσό. Τα κεφαλαιουχικά κέρδη επί των 
πωλήσεων πραγµατοποιούνται από την πώληση των τίτλων συµµετοχής και είναι 
φορολογικά απαλλαγµένα υπό ορισµένους όρους. Τα µερίσµατα από τις θυγατρικές 
στις µητρικές εταιρείες υποβάλλονται σε έναν περιορισµό από την πηγή µε ένα 
ποσοστό 25%. 207 
 

3.13.5.Φόρος κληρονοµιάς, φόρος δωρεών και φόρος µεταφοράς των Κάτω 
Χωρών    

Ο φορολογικός νόµος κληρονοµιάς διακρίνεται σε τρεις διαφορετικούς φόρους: στο 
φόρο κληρονοµιάς, στο φόρο δώρων και στο φόρο µεταφοράς. 

� Φόρος κληρονοµιάς: Ο φόρος κληρονοµιάς είναι ένας φόρος που επιβάλλεται 
στην αξία όλων όσων αποκτιούνται από το κτήµα ενός ατόµου το οποίο ήταν η 
τελευταία του κατοικία και βρίσκεται στις Κάτω Χώρες.  Ο σύζυγος, τα παιδιά 
και οι στενοί συγγενείς πληρώνουν λιγότερο φόρο από τους µακρινούς συγγενείς 
ή τους µη-συγγενείς. Τα ουσιαστικά χρηµατικά ποσά απαλλάσσονται του φόρου 
κληρονοµιάς. Υπάρχουν απαλλαγές για την ιδιοκτησία που κληρονοµείται από 

                                                 
205http://www.minfin.nl/en/subjects,taxation/corporate-income-tax [Accessed 8th October 2007] 
Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας Μάιος 2007 
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Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας Μάιος 2007 
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τους συζύγους, τα ανύπανδρα ζεύγη που ζουν µαζί που ικανοποιούν ορισµένους 
όρους, τα παιδιά, τα ανάπηρα παιδιά, τους γονείς, τους άλλους συγγενείς αίµατος, 
τους δηµόσιους φορείς κοινωνικού ή γενικού ενδιαφέροντος στις Κάτω Χώρες 
και άλλες περιπτώσεις κληρονοµιάς. Κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις 
υπόκεινται σε περαιτέρω όρους για την εφαρµογή της φορολογικής απαλλαγής. 
Οι συντάξεις δικαιούνται πλήρως ή εν µέρει την απαλλαγή των δικαιούχων. Ο 
φόρος κληρονοµιάς επιβάλλεται στο φορολογήσιµο µέρος της αποκτούµενης 
ιδιοκτησίας εφόσον έχει αφαιρεθεί η απαλλαγή. Υπάρχει ένα ελάχιστο και ένα 
µέγιστο ποσοστό, ανάλογα µε την αξία της αποκτούµενης ιδιοκτησίας. Ο 
φορολογικός νόµος κληρονοµιάς κάνει µια διάκριση µεταξύ των ακόλουθων 
τριών κατηγοριών. Οι σύζυγοι, τα παιδιά και τα ανύπανδρα ζεύγη που ζουν µαζί 
υπόκεινται σε ένα ελάχιστο ποσοστό 5% και ένα µέγιστο 27%. Όσο αφορά τους 
γονείς, τους αδελφούς και τις αδελφές το ελάχιστο ποσοστό είναι 26% και το 
µέγιστο 53%, και για τους µη-συγγενείς το ελάχιστο είναι 41% και το µέγιστο 
68%. Πλήρης απαλλαγή ισχύει για την ιδιοκτησία που κληρονοµούν οι 
θρησκευτικοί, οι ιδεολογικοί, φιλανθρωπικοί, πολιτιστικοί, επιστηµονικοί ή 
δηµόσιοι φορείς κοινωνικού ή γενικού ενδιαφέροντος στις Κάτω Χώρες.  

� Φόρος δωρεών: Ο φόρος δωρεών είναι ένας φόρος που επιβάλλεται στην αξία 
οτιδήποτε παραλαµβάνεται ως δωρεά από ένα φυσικό πρόσωπο στις Κάτω 
Χώρες. Τα ποσοστά είναι ίσα µε εκείνα που εφαρµόζονται στο φόρο 
κληρονοµιάς. Και σε αυτήν την περίπτωση, µερικά ποσά απαλλάσσονται του 
φόρου δωρεών. Περιλαµβάνουν όχι µόνο απαλλαγές για δωρεές που γίνονται από 
τους γονείς στα παιδιά αλλά και άλλες περιπτώσεις. Όπως στην περίπτωση του 
φόρου κληρονοµιάς, η απαλλαγή υπόκειται σε περαιτέρω όρους για διάφορες 
περιπτώσεις. 

� Φόρος συναλλαγών: Ο φόρος συναλλαγών πληρώνεται όταν ορισµένα εγχώρια 
περιουσιακά στοιχεία, π.χ. ακίνητη περιουσία, περνούν ως κληρονοµιά ή µέσω 
δωρεών από πρόσωπα των οποίων η τελευταία κατοικία ήταν έξω από τις Κάτω 
Χώρες. ∆εν υπάρχει καµία απαλλαγή για το φόρο συναλλαγών. Ο φόρος 
συναλλαγών επιβάλλεται µε τα ίδια ποσοστά µε το φόρο κληρονοµιάς.208 

 
 
3.13.6. Φόρος στα τυχερά παιχνίδια των Κάτω Χωρών    
 
Καθένας που κερδίζει ένα βραβείο σε ένα τυχερό παιχνίδι που εκτιµείται περισσότερο 
από 454 εύρο πρέπει να πληρώσει φόρο. Όλα τα αγαθά στα οποία µια αγοραστική 
αξία µπορεί να οριστεί θεωρούνται βραβεία. Οι ολλανδικές λαχειοφόρες αγορές 
πληρώνουν καθαρά βραβεία, µε άλλα λόγια, πρέπει να παρακρατήσουν και να 
πληρώσουν το φόρο. Καθένας που κερδίζει ένα βραβείο σε ένα ξένο τυχερό παιχνίδι 
είναι υποχρεωµένος να το κοινοποιήσει µε φορολογική δήλωση για τα τυχερά 
παιχνίδια, η οποία µπορεί να ληφθεί από τη φορολογική διοίκηση. Το ποσοστό είναι 
29%.209 
 
 
 

                                                 
208http://www.minfin.nl/en/subjects,taxation/a-brief-outline-of-all-taxes-in-the-netherlands[Accessed 
8th October 2007] Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας Απρίλιος 2006 
209http://www.minfin.nl/en/subjects,taxation/a-brief-outline-of-all-taxes-in-the-netherlands[Accessed 
8th October 2007] Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας Απρίλιος 2006 
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3.13.7. Φ.Π.Α. των Κάτω Χωρών    
 
Στις Κάτω Χώρες ο φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) επιβάλλεται σε κάθε στάδιο 
στην αλυσίδα της παραγωγής και στη διανοµή των αγαθών και των υπηρεσιών. Ο 
Φ.Π.Α. που ένας φορολογήσιµος επιχειρηµατίας πληρώνει επί των δαπανών ή των 
επενδύσεων (ο φόρος εισαγωγής) µπορεί να αφαιρεθεί από το Φ.Π.Α. που χρεώνει (ο 
φόρος παραγωγής). Εάν το αποτέλεσµα είναι θετικό, ο φόρος είναι πληρωτέος στη 
φορολογική διοίκηση εάν είναι αρνητικό, µια επιστροφή δίδεται από τη φορολογική 
διοίκηση. Υπάρχουν πέντε φορολογήσιµα γεγονότα για το φόρο προστιθέµενης αξίας:  
• Ο ανεφοδιασµός των αγαθών από µια επιχείρηση  
• Η παροχή των υπηρεσιών από µια επιχείρηση 
 • Η απόκτηση των αγαθών από άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από µια 
επιχείρηση  
• Η εισαγωγή των εµπορευµάτων 
 • Η απόκτηση νέων και σχεδόν νέων µέσων συγκοινωνίας (µηχανοκίνητα οχήµατα, 
σκάφη και αεροσκάφη) από ένα άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 
τους ιδιώτες.  
Το γενικό ποσοστό Φ.Π.Α. είναι 19%. Το µειωµένο ποσοστό 6% ισχύει για τον 
ανεφοδιασµό, την εισαγωγή και την ενδοκοινοτική απόκτηση των αγαθών και των 
υπηρεσιών. Το µειωµένο ποσοστό ισχύει κατά ένα µεγάλο µέρος στα τρόφιµα και τα 
φάρµακα. Άλλα αγαθά και υπηρεσίες υποκείµενα στο χαµηλότερο ποσοστό 
περιλαµβάνουν το νερό, την τέχνη, τα βιβλία, τις εφηµερίδες και τα περιοδικά, τις 
ενισχύσεις για τους οπτικά αναπήρους, τα τεχνητά άκρα, ορισµένα αγαθά και 
υπηρεσίες για τη γεωργική χρήση, τη µεταφορά επιβατών, τον αθλητισµό, τα 
ξενοδοχειακά καταλύµατα, µερικές υπηρεσίες έντασης εργατικού δυναµικού και 
αµοιβές εισόδων για παραστάσεις, µουσεία, κινηµατογράφους, αθλητικές 
εκδηλώσεις, πάρκα διασκέδασης, ζωολογικούς κήπους και τσίρκα. 
Το µηδενικό Φ.Π.Α. προορίζεται πρώτιστα για τα αγαθά που εξάγονται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τα σκάφη θαλάσσης και τα αεροσκάφη που χρησιµοποιούνται για 
τη διεθνή µεταφορά, το χρυσό που προορίζεται για τις κεντρικές τράπεζες, και όλες 
τις δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται για ορισµένους τύπους συνδεµένων 
αποθηκών εµπορευµάτων. Υπάρχει επίσης ένας συντελεστής µηδέν για τα 
εµπορεύµατα που µεταφέρονται σε άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 
Φ.Π.Α. πληρώνεται µηνιαία, τριµηνιαία και ετήσια ανάλογα µε το ποσό που 
πληρώνουν. Από την 1η Ιανουαρίου 2007, ένας επιχειρηµατίας έχει δικαίωµα για 
φορολογική µείωση επί του Φ.Π.Α. που πληρώνεται στα αγαθά που αγοράζονται για 
την επιχείρησή του εφόσον χρησιµοποιεί αυτά τα αγαθά για ιδιωτικούς λόγους. Ο 
επιχειρηµατίας πρέπει ακόµα να πληρώσει το Φ.Π.Α. για τις δαπάνες που υφίστανται 
σε σχέση µε την ιδιωτική χρήση των σχετικών αγαθών. ∆ιάφοροι τύποι συναλλαγών 
απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. και αυτές είναι οι εξής:  
� Η µεταφορά ή το ενοίκιο της ακίνητης ιδιοκτησίας  κάτω από ορισµένους όρους 
� Ιατρικές υπηρεσίες  
� Υπηρεσίες που παρέχονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα  
� Κοινωνικοπολιτιστικές αποδόσεις  
� Οι περισσότερες τραπεζικές υπηρεσίες  
� Ασφαλιστικές συναλλαγές  
� Μη εµπορικές δραστηριότητες των δηµόσιων ραδιοφωνικών οργανώσεων  
� Ορισµένες ταχυδροµικές υπηρεσίες 
� Ενταφιασµοί και αποτεφρώσεις 



 

 98 

� Υπηρεσίες που παρέχονται από τις αθλητικές οργανώσεις για τα µέλη τους  
� Υπηρεσίες που παρέχονται από τους συνθέτες, τους συγγραφείς και τους 

δηµοσιογράφους  
� Υπηρεσίες οικιακής φροντίδας.210 
Επίσης, απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. οι επιχειρήσεις που η συµµετοχή τους είναι πάνω 
από 50%). 211  
 
 
 

                                                 
210http://www.minfin.nl/en/subjects,taxation/value-added-tax[Accessed 8th October 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Απρίλιος 2006 
211http://fita.org/countries/nl.html [Accessed 5th September 2007] Tελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας 
2006 
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3.14. Φορολογία της Κύπρου212  
 
 

3.14.1. Φόροι εισοδήµατος της Κύπρου  
 
Το φορολογικό σύστηµα στην Κύπρο είναι προοδευτικό. Ένα άτοµο είναι υπεύθυνο 
για το φόρο στο εισόδηµά του ως υπάλληλος και ως αυτοαπασχολούµενος. Ο φόρος 
θα πρέπει να πληρωθεί στο εισόδηµα που κερδίζεται στην Κύπρο και στο εξωτερικό 
εκτός του µισθού που παραλαµβάνεται στο εξωτερικό από ένα άτοµο που ικανοποιεί 
τα κριτήρια του "µόνιµου κατοίκου" της Κύπρου. Ένας ξένος κάτοικος που 
απασχολείται στην Κύπρο πληρώνει φόρο µόνο του εισοδήµατος που κερδίζεται στην 
Κύπρο. Για να θεωρηθεί κάποιος κάτοικος της Κύπρου, πρέπει να κατοικεί 
τουλάχιστον 183 ηµέρες στην Κύπρο ή να ζει σε αυτή κατά τη διάρκεια 
οποιουδήποτε φορολογικού έτους. Ένας εργοδότης υποχρεώνεται να αφαιρέσει, 
αµέσως, κάθε µήνα, το ποσό φόρου και εθνική ασφάλεια που οφείλεται από έναν 
µισθοδοτηµένο εργαζόµενο. Ένα αυτοαπασχολούµενο άτοµο υποχρεώνεται να δώσει 
προκαταβολές για το φόρο εισοδήµατος που θα αντισταθµιστεί µε τη συµπλήρωση 
της ετήσιας δήλωσης.  Οι προκαταβολές γίνονται σε τρεις ίσες πληρωµές. Ορισµένες 
πληρωµές είναι αφαιρέσιµες από το φορολογήσιµο εισόδηµα όπως εκτίθενται 
λεπτοµερώς παρακάτω.  Τα ποσοστά  φόρου εισοδήµατος των φυσικών προσώπων 
για την Κύπρο το 2006 είναι τα εξής: 
 

Πηγή: http://www.worldwide-tax.com/cyprus/cyprus_tax.asp [Accessed 13th February 2007] Τελευταία ενηµέρωση 

ιστοσελίδας Ιούνιος 2006  

 
 

3.14.2.Φορολογικά απαλλάξιµα έσοδα της Κύπρου  
 
Οι ακόλουθες µορφές εισοδήµατος απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος:   
� Το εισόδηµα ενός ατόµου που είναι µέχρι 10.000 λίρες Κύπρου ανά κάτοικο.   
� Μέρισµα και τόκος στο εισόδηµα.   
� Ένα άτοµο που λαµβάνει σύνταξη στην Κύπρο από την υπερπόντια απασχόληση, 

µέχρι ένα όριο 2,000 λίρες Κύπρου.   
� Μέρος των κεφαλαιουχικών κερδών που παραλαµβάνονται από ένα άτοµο από 

την πώληση της ακίνητης περιουσίας  
� Κέρδος από την πώληση των τίτλων.   
� Κέρδος από τη µόνιµη καθιέρωση στο εξωτερικό.   
� Αποζηµίωση για το θάνατο και τον τραυµατισµό.  
                                                 
212http://www.worldwide-tax.com/cyprus/cyprus_tax.asp [Accessed 13th February 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Ιούνιος 2006  

 

Εισόδηµα σε  λίρα 
Κύπρου 

Φορολογικά ποσοστά % 

0-10.000 0 
10.001 - 15.000 20% 
15.001 - 20.000 25% 
20.001 και άνω 30% 
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3.14.3. Φορολογική ελάφρυνση της Κύπρου 

Όλες οι µορφές φορολογικής ελάφρυνσης στην Κύπρο αφορούν το εισόδηµα ενός 
ατόµου. Τα ακόλουθα ποσά υπόκεινται στο νόµο: 
� ∆ωρεές: όλο το ποσό εφόσον πιστοποιηθεί µε έγγραφο, 
� Ασφάλεια ζωής: µέχρι 1/6 του φορολογήσιµου εισοδήµατος, 
� Επιχορήγηση παιδιών: µια επιχορήγηση 1.500 λιρών Κύπρου για ένα παιδί που 

είναι στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, 
� Τέλη λόγω επαγγελµατικής ιδιότητας µέλους: ολόκληρο το ποσό είναι επιτρεπτό, 
� Εισόδηµα από το µίσθωµα: 20% του εισοδήµατος είναι φορολογικά απαλλάξιµο 
 
 
 
3.14.4. Φόρος εταιρειών της Κύπρου  
 
Το βασικό φορολογικό ποσοστό είναι 10%. Υπάρχουν χαµηλότερα ποσοστά για τις 
ναυτιλιακές εταιρίες. Το φορολογικό ποσοστό για τους ηµικυβερνητικούς 
οργανισµούς είναι 25%. Οι ναυτιλιακές εταιρίες που πλέουν µε τη σηµαία της 
Κύπρου δεν πληρώνουν φόρο για τα κέρδη και το µέρισµα που πληρώνουν.  Τα 
κέρδη από τις παράκτιες επιχειρήσεις που εγγράφηκαν στην Κύπρο πριν από τις 
12/2001 χρεώθηκαν µε τελικό φόρο 4.25%, το οποίο ίσχυε µέχρι τις 31.12.2005, Από 
1.1.2006 οι διεθνείς επιχειρήσεις του IBC, φορολογούνται µε ποσοστό 10%. 
 
 
3.14.5. Επιχειρησιακές αφαιρέσεις της Κύπρου 
 
Φορολογικές αφαιρέσεις υπάρχουν στα εξής: 
� Αντιστάθµισµα των απωλειών  - µια απώλεια µπορεί να αντισταθµιστεί στο 

µέλλον χωρίς όρια.   
� Συναλλαγές µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών  - αυτές είναι συναλλαγές µε τις 

επιχειρήσεις µε δεσµούς ιδιοκτησίας ή µε σηµαντική ταυτότητα του ελέγχου. 
Όταν πρόκειται για τις συναλλαγές µε τα σχετικά συµβαλλόµενα µέρη, οι 
συναλλαγές ελέγχονται σχολαστικά από τις εφορίες, και τις τιµές έναντι των 
αποδεκτών τιµών αγοράς.   
 

 
3.14.6. Κεφαλαιουχικά κέρδη της Κύπρου 
 
Όσο αφορά τα κεφαλαιουχικά κέρδη έχουν ως εξής: 
� Για τα φυσικά πρόσωπα: Το κέρδος από την πώληση της ακίνητης περιουσίας 
ή των µετοχών σε µια επιχείρηση που είναι κάτοχος ακίνητης περιουσίας, είναι 
φορολογήσιµο µε ποσοστό 20%. Ο φόρος πρέπει να πληρωθεί µε βάση τη διαφορά 
µεταξύ του κόστους, που προσαρµόζεται µε την αύξηση στο δείκτη µέχρι την 
ηµεροµηνία πώλησης, και την τιµή πώλησης.  Υπάρχει µια βασική απαλλαγή για τα 
άτοµα. Η απαλλαγή είναι υπό όρους για την κατηγορία της ακίνητης περιουσίας. Το 
ποσό της απαλλαγής από την πώληση ενός κατοικηµένου διαµερίσµατος είναι µέχρι 
50.000 λίρες Κύπρου (όταν κάποιος µένει τουλάχιστον 5 έτη πριν από την πώληση). 
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� Για µια εταιρία:Το τυποποιηµένο ποσοστό φόρου για µια εταιρία είναι 20% 
και αφορά τα κέρδη από την ακίνητη ιδιοκτησία, ή από την πώληση των µετοχών από 
µια επιχείρηση που είναι κάτοχος τέτοιων περιουσιακών στοιχείων.   

 
3.14.7. Ηµεροµηνίες υποβολής εκθέσεων και πληρωµής της Κύπρου 
 
Το φορολογικό έτος στην Κύπρο τελειώνει όπως το ηµερολογιακό έτος στις 31 
∆εκεµβρίου.  
Οι προκαταβολές του φόρου εισοδήµατος γίνονται όπως διευκρινίζονται παρακάτω:  
� Για τα άτοµο: ένα άτοµο του οποίου εισόδηµα είναι µόνο από µια αµοιβή δεν 

υποχρεώνεται να συµπληρώσει µια ετήσια δήλωση. Ο εργοδότης αφαιρεί το φόρο 
από τον υπάλληλο και τον µεταφέρει στην οικονοµική εφορία κάθε µήνα. Ένα 
αυτοαπασχολούµενο άτοµο πρέπει να αρχειοθετήσει µια κατ' εκτίµηση δήλωση 
µέχρι την 1 Αυγούστου και τρεις ίσες προκαταβολές πρέπει να δοθούν σύµφωνα 
µε την κατ' εκτίµηση δήλωση την 1η Αυγούστου, στις 30 Σεπτεµβρίου και στις 31 
∆εκεµβρίου. Η δήλωση πρέπει να αρχειοθετηθεί µέχρι τις 30 Απριλίου.   

� Μια εταιρία περιορισµένης ευθύνης: οι αρχές για τη φορολογική δήλωση και οι 
προκαταβολές είναι παρόµοιες µε εκείνες για τα άτοµα. Ο φόρος πληρωτέος 
πρέπει να πληρωθεί µέχρι τη 1 Αυγούστου το επόµενο φορολογικό έτος. - Τα 
καθυστερούµενα για την πληρωµή φόρου συνεπάγονται ετήσιο τόκο 5% για την 
πληρωµή µέχρι 6 µήνες από την ηµεροµηνία που καθορίζεται για την πληρωµή ή 
9% εάν τα καθυστερούµενα είναι παραπάνω από 6 µήνες.   

 
  
3.14.8. Κράτηση του φόρου από την αρχή της Κύπρου 
 
Ο εργοδότης υποχρεώνεται να αφαιρέσει το φόρο από την πηγή από έναν υπάλληλο 
και να κάνει πρόσθετες συνεισφορές στην κοινωνική ασφάλιση.   
 
 
3.14.9.Άλλες αφαιρέσεις για τους µη κατοίκους της Κύπρου 
 
Για τα µερίσµατα, τα  δικαιώµατα και τους τόκους η αφαίρεση είναι 0%. 
 
 
3.14.10. Φόρος Κληρονοµιάς και φόρος δωρεών 
 
∆εν υπάρχει φόρος για τις δωρεές. Ο φόρος κληρονοµιάς και ο δασµός ακίνητης 
περιουσίας καταργούνται στην Κύπρο. 
 
 
3.14.11.Φόρος ακίνητης περιουσίας της Κύπρου  
 
Ο φόρος επιβάλλεται στην αγοραστική αξία ακίνητων περιουσιών. Τα φορολογικά 
ποσοστά είναι 2.5%-4%. Η ιδιοκτησία που έχει αξία λιγότερο από 100.000 λίρες 
Κύπρου είναι φορολογικά απαλλάξιµη.   
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3.14.12. Φ.Π.Α. της Κύπρου 
 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο Φ.Π.Α. είναι 15%. Υπάρχουν µειωµένα ποσοστά 
του Φ.Π.Α., 5% και 8% που αναφέρονται κυρίως στα τρόφιµα και γεωργικά 
προϊόντα, βιβλία, εφηµερίδες, την αγροτική µεταφορά κ.λπ. Ο Φ.Π.Α. χρεώνεται στα 
περιουσιακά στοιχεία και τις υπηρεσίες στην Κύπρο καθώς επίσης και στις εισαγωγές 
στην Κύπρο. Οι εξαγωγές δεν υπόκεινται στο Φ.Π.Α.  Υπάρχει µια ευθύνη για το 
Φ.Π.Α. όταν είναι ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι παραπάνω από 9,000 λίρες 
Κύπρου.    
 
 
 



 

 103 

3.15. Φορολογία της Λετονίας213  
 
 
3.15.1. Φόροι εισοδήµατος της Λετονίας  
 
Ένα άτοµο στη Λετονία είναι υπεύθυνο για το φόρο στο εισόδηµά του ως υπάλληλος 
και ως αυτοαπασχολούµενος. Στην περίπτωση ενός ατόµου που είναι µόνιµος 
κάτοικος της Λετονίας, ο φόρος θα υπολογιστεί στο εισόδηµά του που κερδίζεται στη 
Λετονία και στο εξωτερικό. Ένας ξένος κάτοικος πληρώνει το φόρο µόνο του 
εισοδήµατός του στη Λετονία. Για να θεωρηθεί Λετονικός κάτοικος, ένα άτοµο 
πρέπει να κατοικεί στη Λετονία για τουλάχιστον 183 διαδοχικές ηµέρες σε µια 
περίοδο 12 µηνών που αρχίζει ή τελειώνει στο έτος ηµερολογιακού φόρου. 
Περιστασιακά, ένα άτοµο θα θεωρηθεί Λετονικός κάτοικος ακόµα κι αν κατοικεί στη 
Λετονία για λιγότερο από 183 ηµέρες εάν είναι κύριος ενός σπιτιού στη Λετονία που 
είναι η µόνιµη κατοικία του. Ένα άτοµο του οποίου εισόδηµα είναι από µια ξένη 
ναυτιλιακή εταιρία πληρώνει το φόρο στο ποσό των δύο βασικών µισθών. Ένας 
εργοδότης υποχρεώνεται να αφαιρέσει, αµέσως, κάθε µήνα, το ποσό φόρου 
εισοδήµατος και την εθνική ασφάλεια που οφείλεται από έναν µισθοδοτηµένο 
εργαζόµενο. Ορισµένες πληρωµές αφαιρούνται από το φορολογήσιµο εισόδηµα, 
όπως θα διευκρινιστεί παρακάτω.  Το εισόδηµα ενός ατόµου είναι φορολογήσιµο το 
2006 σε ένα ενιαίο ποσοστό 25% για όλα τα κλιµάκια. 
  
 
3.15.2. Φορολογικά απαλλάξιµα έσοδα της Λετονίας 
 
Μερικές µορφές εισοδήµατος στη Λετονία είναι απαλλαγµένες από το φόρο και είναι 
οι ακόλουθες: 
� Εισπράξεις από την πώληση ενός κατοικηµένου διαµερίσµατος που διαρκούν για 

τουλάχιστον 12 µήνες.  
� Μέρισµα που πληρώνεται από µια λετονική επιχείρηση εκτός και εάν ο 

παραλήπτης δεν είναι λετονικός κάτοικος.  
� Κέρδος από την πώληση των τίτλων, ακόµα και όταν διαρκούν για λιγότερο από 

12 µήνες. 
� Τόκος που παραλαµβάνεται από ένα άτοµο από τις καταθέσεις του σε µια τοπική 

εµπορική τράπεζα.   
� Απολαβές από ένα ιδιωτικό συνταξιοδοτικό κεφάλαιο.   
� Βραβεία από λαχειοφόρες αγορές και τυχερά παιχνίδια στο µέγιστο που 

καθορίζεται στο νόµο.   
� Εισόδηµα από την κυβέρνηση και οµόλογα δηµοσίου.  
� Έξοδα ταξιδιού στο χώρο εργασίας, σύµφωνα µε τους όρους που διευκρινίζονται.   
� Απολαβές από θρησκευτικά ιδρύµατα µε την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το 

ελάχιστο φορολογήσιµο εισόδηµα.   
 

                                                 
213http://www.worldwide-tax.com/latvia/indexlatvia.asp [Accessed 13th February 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Ιούνιος 2006 
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3.15.3. Φορολογικές µειώσεις της Λετονίας  
 
Όλες οι µορφές φορολογικής ελάφρυνσης αφορούν το εισόδηµα των φυσικών 
προσώπων που κατοικούν στη Λετονία. Τα ακόλουθα ποσά υπόκεινται στον ορισµό 
και τα ανώτατα όρια του λετονικού νόµου:  
� Προσωπική αφαίρεση για έναν κάτοικο : 32  LVL µηνιαίως   
� Αφαίρεση για έναν εξαρτώµενο συγγενή:  22 LVL µηνιαίως ανά άτοµο το χρόνο 

και παρόµοιο ποσό για έναν εξαρτώµενο συγγενή 
� Πληρωµές σε µια αρχή εκπαίδευσης και µια εθνική ασφάλεια: µέχρι 10% του 

εισοδήµατος, σύµφωνα µε το ανώτατο όριο 
� Πληρωµές σε ένα ανεξάρτητο συνταξιοδοτικό κεφάλαιο:  µέχρι 10% του 

εισοδήµατος, σύµφωνα µε το ανώτατο όριο 
� ∆ωρεές: µέχρι 10% του εισοδήµατος, σύµφωνα µε το ανώτατο όριο 
 
 
3.15.4. Φόρος εταιριών της Λετονίας 
 
Το τυποποιηµένο ποσοστό εταιρικού φόρου το 2006 στη Λετονία είναι 15%. Μια νέα 
επιχείρηση µπορεί να ζητήσει για να υποβληθούν οι πρώτες οικονοµικές δηλώσεις 
της για µια περίοδο µέχρι 18 µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία η επιχείρηση 
ιδρύθηκε.214 Ο φόρος επιβάλλεται στο εισόδηµα των εδρευουσών επιχειρήσεων (µε 
µερικές απαλλαγές) και των µη εδρευουσών επιχειρήσεων που λειτουργούν µέσω 
µιας µόνιµης µονάδας στη Λετονία. Μερίσµατα που πληρώνονται από µια εδρεύουσα 
επιχείρηση σε έναν µη κάτοικο εταιρικό µέτοχο υπόκειται σε έναν φόρο 
παρακράτησης 10%, εκτός από εκείνους που κατοικούν σε κράτος-µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης η ή χώρες της ΕΟΧ.215  
 
 
3.15.5. Επιχειρησιακές κρατήσεις της Λετονίας 
 
Στη Λετονία, εκτός από τις προαναφερθείσες αφαιρέσεις / πιστώσεις, οι αφαιρέσεις 
και οι επιχειρησιακές δαπάνες µπορούν να απαιτηθούν όπως διευκρινίζονται 
παρακάτω:  
� Αντιστάθµισµα των απωλειών: µια απώλεια µπορεί να αντισταθµιστεί 5 έτη µετά. 

∆εν είναι δυνατό να αντισταθµιστεί µια απώλεια από τα προηγούµενα έτη. Οι 
επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε µια ελεύθερη οικονοµική ζώνη 
µπορούν να αντισταθµίσουν τις απώλειες 10 έτη µετά.   

� Συγχωνευµένες δηλώσεις: Στη Λετονία, µια ζηµιά σε µια επιχείρηση ενός οµίλου 
δεν µπορεί να αντισταθµιστεί µε το κέρδος σε µια άλλη επιχείρηση του οµίλου.   

� ∆απάνες χρηµατοδότησης: Ο τόκος σε πίστωση είναι επιτρεπτός για το φόρο. 
Εντούτοις, ο τόκος δεν µπορεί να υπερβεί 75% των κερδών. 

                                                 
214 http://www.worldwide-tax.com/latvia/indexlatvia.asp [Accessed 13th February 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Ιούνιος 2006 
215http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-07-001/EN/KS-DU-07-001-EN.PDF 
[Accessed 11th October 2007] σελ.176 
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� Οι εθελοντικές συνεισφορές του εργοδότη στα κεφάλαια σύνταξης και υγείας 
είναι επιτρεπτές σε ένα ποσό 40 LVL ανά υπάλληλο το µήνα.  

 
 
 
 
3.15.6. Κεφαλαιοποιήσιµα κέρδη της Λετονίας 
 
Ξένες επιχειρήσεις που δεν εδρεύουν στη Λετονία και πωλούν την ακίνητη περιουσία 
τους στη Λετονία, πρέπει να αφαιρέσουν έναν τελικό φόρο 2% από τις εισπράξεις της 
πώλησης. Αντίθετα, ένα άτοµο που πωλεί την ακίνητη περιουσία απαλλάσσεται του 
φόρου µε τον όρο ότι έχει την κυριότητα για τουλάχιστον 12 µήνες. Τα κέρδη από 
την πώληση παγίων στη Λετονία προστίθενται στο κανονικό εισόδηµα.   
 
 
3.15.7. Ηµεροµηνίες υποβολής των εκθέσεων και της πληρωµής της Λετονίας 
 
Το φορολογικό έτος στη Λετονία τελειώνει στις 31 ∆εκεµβρίου, εντούτοις οι 
επιχειρήσεις µπορούν να επιλέξουν µια ειδική φορολογική περίοδο. Μια εταιρία 
περιορισµένης ευθύνης υποβάλλει τη φορολογική δήλωση της µέχρι 4 µήνες πριν από 
το τέλος του φορολογικού έτους. Οι µεγάλες επιχειρήσεις µπορούν να υποβάλουν τις 
ετήσιες δηλώσεις τους µέχρι 7 µήνες από το τέλος του φορολογικού έτους. Ο φόρος 
που οφείλεται πρέπει να πληρωθεί µέσα σε 15 ηµέρες από την υποβολή της ετήσιας 
δήλωσης.   
 
 
3.15.8. Κράτηση του φόρου από την αρχή της Λετονίας 
 
Για τη φορολογία των υπαλλήλων ισχύουν τα εξής. Όσον αφορά στους 
µισθοδοτηµένους υπαλλήλους, ο εργοδότης υποχρεώνεται να αφαιρέσει το φόρο από 
την πηγή από το µισθοδοτηµένο υπάλληλο και να κάνει τις πρόσθετες συνεισφορές 
στην κοινωνική ασφάλιση. Ο φόρος πρέπει να αφαιρεθεί από την αρχή για τους 
ξένους κατοίκους.  
 
 
3.15.9. Άλλες αφαιρέσεις της Λετονίας 
 
Άλλες αφαιρέσεις είναι οι ακόλουθες. Για το µέρισµα, η συνηθισµένη αφαίρεση είναι 
10%. Για τον τόκο, για τα σχετικά συµβαλλόµενα µέρη η αφαίρεση από την αρχή 
είναι 10% ενώ για τα δικαιώµατα είναι 5% -15%. Όσο για τις πληρωµές στους 
µάνατζερς και τους διευθυντές επιχείρησης έχουν αφαίρεση 10% από την αρχή. Οι 
παραλαβές από την πώληση της ακίνητης περιουσίας στη Λετονία έχει αφαίρεση 2% 
από την πηγή, όταν η σχετική επιχείρηση δεν έχει κανένα µόνιµο ίδρυµα στη 
Λετονία. Τέλος, το ενοίκιο ακίνητων περιουσιών έχει αφαίρεση 5%.   

Η αφαίρεση από την αρχή για τις πληρωµές στους ξένους κατοίκους υπόκειται 
στη Συνθήκη πρόληψης διπλής φορολογίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, υπάρχει 
µια απαλλαγή για την αφαίρεση από την πηγή σε ένα µέρισµα που πληρώνεται στους 
µετόχους που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι 
πληρωµές στους ξένους κατοίκους που ορίζονται ως ένα "φορολογικό λιµάνι" πρέπει 
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να αφαιρέσουν το φόρο από την πηγή στο τυποποιηµένο ποσοστό φόρου εταιριών 
στη Λετονία.   
 
 
3.15.10. Φόρος αγορών της Λετονίας 
 
Ο φόρος αγορών στη Λετονία αφορά την ακίνητη περιουσία, τα κτίρια και το έδαφος, 
σύµφωνα µε την αξία τους στο γραφείο κτηµατολογίων. Ο φόρος 2% επιβάλλεται 
στον αγοραστή.   
 
 
3.15.11. Φόρος ιδιοκτησίας της Λετονίας 
 
Ένας φόρος 1,5% επιβάλλεται για την ιδιοκτησία της ακίνητης περιουσίας. Ο φόρος 
για τα κτίρια είναι 1,5% της αξίας που υπάρχει στον ισολογισµό και ο φόρος για το 
έδαφος είναι1,5% της κτηµατολογικής αξίας.  
 
 
3.15.12. Φ.Π.Α. της Λετονίας 
 
Το τυποποιηµένο ποσοστό του Φ.Π.Α. στη Λετονία είναι 18%. Υπάρχουν µειωµένα 
ποσοστά 5% και 0%. Ο Φ.Π.Α. χρεώνεται στα περιουσιακά στοιχεία και τις 
υπηρεσίες που παρέχονται στη Λετονία καθώς επίσης και στις εισαγωγές στη 
Λετονία. Οι εξαγωγές από τη Λετονία δεν υπόκεινται στο φόρο προστιθέµενης αξίας. 
Το εισόδηµα από τις οικονοµικές υπηρεσίες, όπως η ασφάλεια και οι τραπεζικές 
υπηρεσίες απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. καθώς επίσης και οι νοµικές συµβουλές, 
σύµφωνα µε τους όρους του νόµου, απαλλάσσονται και αυτές του Φ.Π.Α. 
Οποιαδήποτε επιχείρηση µε έναν κύκλο εργασιών παραπάνω από 10.000 LVL 
(περίπου 17,600 εύρο) στους προηγούµενους 12 µήνες είναι υποχρεωµένη να  
καταχωρηθεί στις αρχές Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. µε ποσοστό 5% πληρώνεται µε τα 
φάρµακα, τα κτηνιατρικά φάρµακα, τον ειδικός εξοπλισµός για τα παιδιά, τις 
υπηρεσίες επικοινωνιών, τις υπηρεσίες λυµάτων και τις υπηρεσίες για την αφαίρεση 
των εσωτερικών απορριµµάτων. Οι ακόλουθες διαδικασίες απαλλάσσονται του 
Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τους ορισµούς: οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες, οι ιατρικές 
υπηρεσίες, οι πολιτιστικές υπηρεσίες, οι λαχειοφόρες αγορές και το παιχνίδι, οι 
οικονοµικές υπηρεσίες που παρέχονται από τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές 
εταιρείες και τέλος οι δωρεές για ανθρωπιστικούς λόγους.   
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3.16. Φορολογία της Λιθουανίας216 
 
 
3.16.1. Φόρος εισοδήµατος της Λιθουανίας 
 
Ένα άτοµο στη Λιθουανία είναι υπεύθυνο για το φόρο στο εισόδηµά του ως 
υπάλληλος και ως αυτοαπασχολούµενος. Στην περίπτωση ενός ατόµου που 
ικανοποιεί τα κριτήρια του "µόνιµου κατοίκου" της Λιθουανίας, ο φόρος θα 
υπολογιστεί στο εισόδηµα που κερδίζεται στη Λιθουανία και στο εξωτερικό. Ένας 
ξένος κάτοικος πληρώνει το φόρο µόνο του εισοδήµατός του στη Λιθουανία.  Για να 
θεωρηθεί Λιθουανός κάτοικος, ένα άτοµο πρέπει να ικανοποιεί την προϋπόθεση της 
κατοικίας στη Λιθουανία για τουλάχιστον 183 διαδοχικές ηµέρες σε µια περίοδο 12 
µηνών. Περιστασιακά, ένα άτοµο θα θεωρηθεί Λιθουανός κάτοικος ακόµα κι αν 
κατοικεί στη Λιθουανία για λιγότερο από 183 ηµέρες εάν είναι κύριος ενός σπιτιού 
στη Λιθουανία που είναι η µόνιµη κατοικία του. Ένας εργοδότης υποχρεώνεται να 
αφαιρέσει, αµέσως, κάθε µήνα, το ποσό του φόρου και την εθνική ασφάλεια που 
οφείλεται από έναν µισθοδοτηµένο εργαζόµενο. Το εισόδηµα ενός µισθοδοτηµένου 
υπαλλήλου που προέρχεται κυρίως από µια λιθουανική επιχείρηση είναι 
φορολογήσιµο κατά 33% το οποίο είναι ενιαίο. Το ποσοστό θα µειωνόταν από 
1.7.2006 σε 27%, και από 1.1.2008 σε 24%. Άλλες µορφές εισοδήµατος εκτός από το 
µισθό, όπως το ενοίκιο, η παροχή υπηρεσιών ως αυτοαπασχολούµενος κτλ. όταν δε 
συνοδεύονται µε φορολογικές µειώσεις, φορολογούνται µε ποσοστό 15%.   
 
 
3.16.2. Φορολογικά απαλλάξιµα έσοδα της Λιθουανίας 
 
Μερικές µορφές εισοδήµατος στη Λιθουανία είναι απαλλαγµένες από το φόρο και 
αυτές είναι οι ακόλουθες:   
� Οι εισπράξεις από την πώληση ενός κατοικηµένου διαµερίσµατος ισχύουν για 

τουλάχιστον 5 έτη.   
� Αποζηµίωση που παραλαµβάνεται ως αποτέλεσµα µιας απόφασης του 

δικαστηρίου για την καταστροφή ιδιοκτησίας ή το πρόσωπο.   
� Βραβεία που παραλαµβάνονται στους διαγωνισµούς.   
� Οφέλη που παραλαµβάνονται από µια ασφαλιστική εταιρεία.   
� Εισόδηµα που παραλαµβάνεται από τους κληρονόµους ενός υπαλλήλου από τη 

θέση της απασχόλησης του λόγω θανάτου του καθώς επίσης και των πληρωµών 
λόγω των φυσικών καταστροφών.   

� Απολαβές από την εθνική ασφάλεια που πληρώνονται από το κράτος.   
� Ένα κεφαλαιουχικό κέρδος από την πώληση των µετοχών σε λιθουανική 

επιχείρηση σύµφωνα µε τους όρους.   
 
 
 
 
 

                                                 
216http://www.worldwide-tax.com/lithuania/lithuania_tax.asp [Accessed 13th February 2007] 
Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας Μάρτιος 2006   
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3.16.3. Φορολογική ελάφρυνση της Λιθουανίας 
 
Στη Λιθουανία, όλες οι µορφές φορολογικής ελάφρυνσης ισχύουν για το άτοµο, 
σύµφωνα µε τους όρους του λιθουανικού νόµου: 
� Οποιοσδήποτε υπάλληλος, είτε είναι Λιθουανός είτε ξένος, έχει δικαίωµα σε µια 

µηνιαία φορολογική αφαίρεση των 84 εύρο από το εισόδηµά του από το µισθό. 
� Ένας υπάλληλος έχει δικαίωµα σε µια φορολογική ελάφρυνση όταν συνεισφέρει 

για τη σύνταξή του µε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 25% του ετήσιου µισθού 
του.   

� Τόκος στα δάνεια στέγασης.   
� Αγορά ενός προσωπικού υπολογιστή, µέχρι 4000 LT. 

 
 
3.16.4. Φόρος εταιριών της Λιθουανίας 
 
Το τυποποιηµένο ποσοστό του εταιρικού φόρου το 2006 στη Λιθουανία είναι 15%. 
Οι επιχειρήσεις µε έναν κύκλο εργασιών λιγότερο από 144.810 εύρο που απασχολούν 
λιγότερο από 10 εργαζοµένους, πληρώνουν φόρο εταιριών µε ποσοστό 13% σύµφωνα 
µε τους κανονισµούς του νόµου.  Στην πράξη, αυτός ο τύπος εταιρίας είναι αρκετά 
σπάνιος. Το εισόδηµα από ένα µέρισµα που πληρώνεται από µια επιχείρηση σε µια 
άλλη στη Λιθουανία απαλλάσσεται του φόρου, σύµφωνα µε τους όρους του νόµου.   
 
 
3.16.5. Επιχειρησιακές αφαιρέσεις της Λιθουανίας 
 
Οι φορολογικές µειώσεις είναι οι εξής: 
� Το αντιστάθµισµα των απωλειών: µια απώλεια µπορεί να αντισταθµιστεί µετά 

από 5 έτη. Οι απώλειες από τους τίτλους µπορούν να αντισταθµιστούν 3 έτη µετά, 
µόνο ενάντια στα κέρδη από τους τίτλους. ∆εν είναι δυνατό να αντισταθµιστεί µια 
απώλεια αναδροµικά.   

� Συγχωνευµένες δηλώσεις: στη Λιθουανία, µια ζηµία σε µια επιχείρηση σε έναν 
όµιλο δεν µπορεί να αντισταθµιστεί στο κέρδος µιας άλλης επιχείρησης στον ίδιο 
όµιλο.   

� ∆απάνες χρηµατοδότησης: ο τόκος από την πίστωση είναι επιτρεπτός για το 
φόρο. Εντούτοις, ο τόκος που πληρώνεται από την κυβέρνηση ή έναν δήµο δεν 
αναγνωρίζεται ως δαπάνη.   

 
 
3.16.6. Κεφαλαιοποιήσιµα κέρδη της Λιθουανίας 
 
Στις επιχειρήσεις στη Λιθουανία, τα κεφαλαιουχικά κέρδη προστίθενται στο 
κανονικό εισόδηµα. Τα άτοµα πληρώνουν φόρο 15% για τα κεφαλαιοποιήσιµα 
κέρδη.   
 
 
3.16.7. Κράτηση του φόρου από την αρχή της Λιθουανίας 
 
Όσον αφορά τους µισθοδοτηµένους υπαλλήλους στη Λιθουανία, ο εργοδότης 
υποχρεώνεται να αφαιρέσει το φόρο από την πηγή από το µισθοδοτηµένο υπάλληλο 
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και να κάνει πρόσθετες συνεισφορές στην κοινωνική ασφάλιση. Η αφαίρεση από την 
πηγή για τους ξένους κατοίκους υπόκειται στη Συνθήκη πρόληψης διπλής 
φορολογίας. 
 
 
3.16.8. Άλλες αφαιρέσεις της Λιθουανίας 
 
Στη Λιθουανία, ο φόρος πρέπει να αφαιρεθεί από την πηγή από τις ακόλουθες 
πληρωµές στην ακόλουθη βάση:  
� Μέρισµα  - η συνηθισµένη αφαίρεση είναι 15% 
� Τόκος  - το τυποποιηµένο ποσοστό φόρου που αφαιρείται από την πηγή είναι 10%   
� ∆ικαιώµατα στα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας  - το τυποποιηµένο ποσοστό φόρου 

που αφαιρείται είναι 10% 
� Πληρωµές στη µίσθωση και την πώληση της ακίνητης περιουσίας είναι 10%   
 
 
3.16.9. Φόρος κληρονοµιάς της Λιθουανίας 
 
Οι κληρονοµιές είναι φορολογήσιµες στη Λιθουανία. Ο φόρος σε µια κληρονοµιά 
ισχύει όταν ο κληρονόµος κατοικεί στη Λιθουανία ή όταν τα περιουσιακά στοιχεία 
βρίσκονται στη Λιθουανία. Το ποσοστό φόρου είναι 5% αν η αξία του περιουσιακού 
στοιχείου είναι λιγότερο από 500.000 LT. Εάν η αξία του περιουσιακού στοιχείου 
υπερβαίνει το ποσό, ο φόρος είναι πληρωτέος µε ποσοστό 10%. Υπάρχει µια 
απαλλαγή από το φόρο εάν η µεταφορά γίνεται µεταξύ γονέων και παιδιών, µεταξύ 
του ενός συζύγου και του άλλου, καθώς επίσης και των κληρονόµων που 
παραλαµβάνονται από έναν σύζυγο, παιδιά, εγγόνια, αδελφούς και αδελφές.  Όταν η 
αξία του περιουσιακού στοιχείου σε µια κληρονοµιά είναι λιγότερη από 10.000 LT, 
απαλλάσσεται του φόρου.   
 
 
3.16.10. Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας της Λιθουανίας 
 
Από 1.1.2006 οι επιχειρήσεις και το τα άτοµα της Λιθουανίας, κατά τη χρήση των 
περιουσιακών στοιχείων για τις οικονοµικές δραστηριότητες, πληρώνουν 1% ετήσιο 
φόρο.  
 
 
3.16.11. Φ.Π.Α.  της Λιθουανίας 
 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο Φ.Π.Α. στη Λιθουανία είναι 18% και υπάρχει ένα 
µειωµένο ποσοστό 9% που ισχύει για τις υπηρεσίες θέρµανσης. Ο Φ.Π.Α. στις 
υπηρεσίες µεταφορών στη Λιθουανία είναι 5%. Ο Φ.Π.Α. χρεώνεται στα περιουσιακά 
στοιχεία και τις υπηρεσίες που παρέχονται στη Λιθουανία καθώς επίσης και στις 
εισαγωγές στη Λιθουανία. Οι εξαγωγές από τη Λιθουανία δεν υπόκεινται στο φόρο 
προστιθέµενης αξίας. Στη Λιθουανία, µια επιχείρηση για να υπόκειται στο Φ.Π.Α., 
πρέπει να έχει κύκλο εργασιών πάνω από 100.000 TL το έτος. 
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3.17. Φορολογία του Λουξεµβούργου  
 
 
3.17.1. Φόρος εισοδήµατος του Λουξεµβούργου 
 
Το οικονοµικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει στις 31 ∆εκεµβρίου του 
ίδιου έτους.217Για φορολογικούς λόγους, ένα άτοµο διακρίνεται σε κάτοικος και µη 
κάτοικος. Η υπηκοότητα δεν είναι ένας παράγοντας στον καθορισµό της φορολογικής 
θέσης. Ένα άτοµο θεωρείται κάτοικος στο Λουξεµβούργο εάν διατηρεί µια κατοικία 
εκεί όχι όµως για προσωρινά. Η παραµονή κάποιου για περισσότερο από 6 µήνες 
συνεπάγεται την απόκτησης της ιδιότητας του κατοίκου. Σύµφωνα µε το νόµο, ένα 
άτοµο θεωρείται κάτοικος εάν είτε η φορολογική κατοικία του, είτε η συνηθισµένη 
διαµονή  του είναι στο Λουξεµβούργο. Οι συνθήκες διπλής φορολογίας των οποίων 
το Λουξεµβούργο έχει εισαγάγει περισσότερο από 30 µπορεί να έχουν επιπτώσεις 
στην ιδιότητα της κατοικίας και στη φορολογική θέση των ατόµων. Οι κάτοικοι είναι 
εκτεθειµένοι για το φόρο του παγκόσµιου εισοδήµατός τους. Ο φόρος εισοδήµατος 
στο Λουξεµβούργο εµπλέκεται µε εννέα τύπους εισοδηµάτων:  
 
� Εισόδηµα από το εµπόριο ή την επιχείρηση - επιχειρησιακό εισόδηµα  
� Επαγγελµατικό εισόδηµα  
� Γεωργικό εισόδηµα και εισόδηµα δασονοµίας  
� Εισόδηµα ελεύθερων επαγγελµατιών  
� Εισόδηµα ιδιωτικών υπαλλήλων 
� Συντάξεις και ετήσια επιδόµατα  
� Έσοδα από επενδύσεις  
� Εισόδηµα από ενοικίαση και χρονοµίσθωση 
� Άλλο εισόδηµα (συµπεριλαµβανοµένων των κεφαλαιουχικών κερδών)  
 
Οι ζώνες και τα ποσοστά φόρου εισοδήµατος εξαρτώνται από την οικογενειακή 
θέση.218Υπάρχουν 17 διαφορετικά ποσοστά στη φορολογική κλίµακα, τα οποία το 
ποσοστό τους κυµαίνεται από 0% σε 38%. Τα ποσοστά εξαρτώνται από την 
κατηγορία την οποία ανήκει ο φορολογούµενος για παράδειγµα παντρεµένο ζευγάρι, 
µε ή χωρίς τα παιδιά, χήρος ή χήρα, κ.λπ..219Για παράδειγµα για ένα παντρεµένο 
ζευγάρι µε δύο παιδιά, το φορολογήσιµο εισόδηµα φορολογείται ως εξής: 
 
Εισόδηµα σε € Φορολογικά ποσοστά % 
32.000 0% 
45,000 14% 
75,000 25% 
100,000 31% 
125,000 35% 
Για παραπάνω 38% 

Πηγή:http://www.lowtax.net/lowtax/html/jlxpetx.html[Accessed 24th September 2007] 

                                                 
217http://fita.org/countries/lux.html[Accessed 5th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας 
Ιανουάριος 2007 
218http://www.lowtax.net/lowtax/html/jlxpetx.html [Accessed 24th September 2007] 
219http://fita.org/countries/lux.html[Accessed 5th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας 
Ιανουάριος 2007 
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Τα µερίσµατα φορολογούνται κανονικά από την πηγή µέσω ενός φόρου 
παρακράτησης 20% και προστίθενται στο συνολικό εισόδηµα µε µια κατάλληλη 
φορολογική πίστωση. Το εισόδηµα ιδιωτικών υπαλλήλων φορολογείται από την πηγή 
µέσω ενός µηνιαίου φόρου παρακράτησης που δίδεται από τον εργοδότη, ο οποίος 
σχετίζεται µε  τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Όλοι οι άλλοι τύποι εισοδηµάτων 
δηλώνονται σε µια ετήσια φορολογική δήλωση που πρόκειται να αρχειοθετηθεί µέχρι 
τις 31η Μαρτίου του έτους µετά από το έτος που εξετάζεται. Οι τριµηνιαίες 
προκαταβολές του φόρου γίνονται τη 10η του Μαρτίου, του Ιουνίου, του 
Σεπτεµβρίου και του ∆εκεµβρίου.220 
 
 
3.17.2. Φορολογικές αφαιρέσεις του Λουξεµβούργου 
 
Υπάρχουν πολλά επιδόµατα, αφαιρέσεις και απαλλαγές για το εισόδηµα: 
� φορολογική ανακούφιση για τα παιδιά,  
� φορολογική πίστωση για τα παιδιά,  
� φορολογική µείωση παιδιών µε εξαιρετικές δυνατότητες, 
� φορολογική µείωση για µονογονικές οικογένειες, 
� αφαιρέσεις για σχετικά µε την εργασία δαπάνες, 
� αφαιρέσεις για πληρωµή τόκου, 
� αφαιρέσεις σχετικά µε την αγορά µετοχών, 
� απαλλαγές για την αµοιβή για τις αντικοινωνικές ώρες που εργάζονται, 

exemptions for pay for unsocial hours worked 
� µερικές απαλλαγές για το εισόδηµα µερισµάτων, κ.λπ. 221 
� νίκη λαχειοφόρων αγορών ή παιχνιδιού, τα δώρα, οι ανταµοιβές και τα βραβεία 

απαλλάσσονται του φόρου.222 
 
 
3.17.3. Φόρος εταιριών του Λουξεµβούργου 

Οι εδρεύουσες στο Λουξεµβούργο επιχειρήσεις  φορολογούνται επί του παγκόσµιου 
εισοδήµατός τους. Η ιδιότητα της κατοικίας σηµαίνει ότι η επιχείρηση έχει την κύρια 
έδρα της στο Λουξεµβούργο, δηλαδή την τοποθεσία από την οποία διοικείται και 
πραγµατοποιεί τις γενικές συνεδριάσεις της, και εκτελεί τις κεντρικές διοικητικές της 
λειτουργίες. Τα είδη των εταιριών που φορολογούνται µε τον εταιρικό φόρο είναι τα 
εξής: η µετοχική εταιρεία, η εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, η γενική συνεργασία, η 
συνεργασία περιορισµένης ευθύνης, τα παραρτήµατα υπερπόντιας επιχείρησης, η 
ελέγχουσα µητρική εταιρεία. Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν την έδρα τους στο 
Λουξεµβούργο και έχουν µια µόνιµη µονάδα στο Λουξεµβούργο ή παράρτηµα 
πληρώνουν φόρο εισοδήµατος για το εισόδηµά τους στο Λουξεµβούργο. Ο εταιρικός 
φόρος ισχύει για τις εταιρικές οντότητες, το οποίο περιλαµβάνει τις µετοχικές 
εταιρείες, τις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και τις συνεργασίες περιορισµένης 
ευθύνης από τις µετοχές. Άλλοι τύποι συνεργασιών θεωρούνται φορολογικά 
διαφανής, και έτσι ο φόρος επιβάλλεται άµεσα στους συνεργάτες παρά στο 

                                                 
220http://www.lowtax.net/lowtax/html/jlxpetx.html[Accessed 24th September 2007] 
221http://www.lowtax.net/lowtax/html/jlxpetx.html[Accessed 24th September 2007] 
222http://www.justlanded.com/english/luxembourg/tools/just_landed_guide/money/income_tax_liability 
[Accessed 24th September 2007] 



 

 112 

συνεταιρισµό στο σύνολο. Μια ελέγχουσα µητρική επιχείρηση, που είναι η µορφή 
που χρησιµοποιείται κανονικά για τις παράκτιες διαδικασίες, δεν υπόκειται στον 
εταιρικό φόρο. Για τις επιχειρήσεις, ο εταιρικός φόρος εφαρµόζεται στο εισόδηµα 
που προκύπτει το προηγούµενο οικονοµικό έτος, το οποίο είναι το ηµερολογιακό έτος 
εκτός αν µια επιχείρηση έχει επιλέξει αλλιώς. Οι εταιρικές οντότητες υπόκεινται στο 
φόρο εταιρικού εισοδήµατος ή το δηµοτικό επιχειρησιακό φόρο επί των κερδών 
πρέπει να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις µέχρι τις 31η Μαΐου του έτους 
µετά από το τέλος του δηµοσιονοµικού έτους. Ο φόρος πρέπει να πληρωθεί µέσα σε 
έναν µήνα από την παραλαβή της προκύπτουσας φορολογικής αξιολόγησης.223Οι 
επιχειρήσεις (οι κεφαλαιουχικές εταιρίες µόνο) υπόκεινται στο φόρο εισοδήµατος 
Κοινοτήτων, που ισχύει για τα κέρδη είτε είναι διανεµηµένα ή όχι. Τα φορολογικά 
ποσοστά είναι ως εξής: 

Εισόδηµα σε € Φορολογικά ποσοστά % 
0-10.000 20% 
10.000-15.000 2000€ +26% 
15.000 και άνω 22% 

Πηγή: http://fita.org/countries/lux.html[Accessed 5th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας Ιανουάριος 2007 

 

Επιπλέον, µια προσαύξηση 5% πληρώνεται ως ποσοστό για την καταβολή 
επιδοµάτων των ανέργων.  Ένας δηµοτικός επιχειρησιακός φόρος επιβάλλεται επίσης 
και το ποσοστό υπολογίζεται κατά µέσο όρο γύρω στο 7.5%. Ο δηµοτικός εµπορικός 
φόρος ισχύει για τις εµπορικές, βιοµηχανικές οντότητες, καθώς επίσης και για τις 
µεταλλευτικές και αυτές που αφορούν τις τέχνες και καθιερώνεται από το Μεγάλο 
∆ουκάτο του Λουξεµβούργου. Το ποσοστό του φόρου αυτού είναι 3%. Τα 
παραρτήµατα φορολογούνται όπως και οι Λουξεµβουργιανές επιχειρήσεις.224 
 
 
3.17.4. Φορολογικά ποσοστά για τα µακροπρόθεσµα κεφαλαιουχικά κέρδη του 
Λουξεµβούργου 
 
Τα κεφαλαιουχικά κέρδη και οι απώλειες αντιµετωπίζονται γενικά σα συνηθισµένα 
έσοδα και έξοδα των εµπορικών συναλλαγών, σύµφωνα µε τον κανονικό εταιρικό 
φόρο. Αλλά υπάρχουν και µερικές εξαιρέσεις. Τα µερίσµατα που πληρώνονται στους 
κατοίκους ή τους µη κατοίκους υπόκεινται σε ένα φορολογικό ποσοστό 20% και 0% 
σε περίπτωση διεθνών συµφωνιών και αφαιρείται από την πηγή.225 
 
 
3.17.5. Φόρος για τα κέρδη δηµοτικών επιχειρήσεων του Λουξεµβούργου 
 
Τα άτοµα φορολογούνται όταν αναλαµβάνουν επιχειρησιακή δραστηριότητα ως 
αυτοαπασχολούµενοι ή µέσω συνεταιρισµών. Εντούτοις, υπάρχει ένα κατώτατο 

                                                 
223http://www.lowtax.net/lowtax/html/jlxpetx.html[Accessed 24th September 2007] 
224http://fita.org/countries/lux.html[Accessed 5th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας 
Ιανουάριος 2007 
225http://fita.org/countries/lux.html[Accessed 5th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας 
Ιανουάριος 2007 
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επίπεδο επιχειρησιακού εισοδήµατος κάτω από το οποίο ο φόρος δεν ισχύει, και έτσι 
τα άτοµα µε έναν µικρό είδος επιχείρησης δεν πληρώνουν.226 
 

3.17.6. Φόρος περιουσίας του Λουξεµβούργου 

Ο φόρος περιουσίας επιβάλλεται σε όλα τα άτοµα που υπόκεινται στο φόρο 
εισοδήµατος. Ο φόρος διακρίνεται µεταξύ κατοίκων και µη κατοίκων όπως και ο 
φόρος εισοδήµατος. Οι κάτοικοι πληρώνουν φόρο περιουσίας στα περιουσιακά τους 
στοιχεία ανά τον κόσµο και συγκεκριµένα στην γεωργική και δασοκοµική καθαρή 
αξία, στην καθαρή αξία ακίνητης περιουσίας, στην καθαρή αξία µιας επιχείρησης 
καθώς και στα µετρητά, τιµαλφή, µετοχές, ασφάλειες κ.τ.λ. Τα στοιχεία του 
παθητικού και τα χρέη αφαιρούνται από τον αριθµό περιουσιακών στοιχείων, και 
υπάρχουν διάφορες άλλες αφαιρέσεις και επιδόµατα. Το ποσοστό του φόρου καθαρής 
άξιας είναι 0.5% της τελικής καθαρής αξίας περιουσιακών στοιχείων, και είναι 
πληρωτέος σε τέσσερις ίσες δόσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Οι µη κάτοικοι 
πληρώνουν το φόρο καθαρής αξίας για τα περιουσιακά στοιχεία τους όπως και οι 
κάτοικοι, εντούτοις δεν έχουν δικαίωµα στις αφαιρέσεις και τα επιδόµατα. Οι 
Συνθήκες διπλής φορολογίας µπορούν να έχουν επιπτώσεις στην συµµετοχή των 
αλλοδαπών στον φόρο καθαρής αξίας.227 
 
 
3.17.7. Άλλοι σηµαντικοί φόροι του Λουξεµβούργου 
 
Άλλοι σηµαντικοί φόροι είναι ο φόρος πλούτου φυσικών προσώπων που είναι 0,50%, 
ο ασφαλιστικός φόρος που είναι 4% και ο φόρος γης που ποικίλει από 0.7% ως 
1%.228 
 
 
3.17.8. Φ.Π.Α. του Λουξεµβούργου 
 
Το τυποποιηµένο ποσοστό είναι 15%, ενώ τα µειωµένα ποσοστά είναι τα ακόλουθα 
3%, 6%, 12%. Το ποσοστό 3% ισχύει για τα τρόφιµα, τα βιβλία και τις εφηµερίδες, 
τα φαρµακευτικά είδη, το νερό, τα γεωργικά προϊόντα και µερικά άλλα στοιχεία. Το 
ποσοστό 6% ισχύει για τη βενζίνη και την ηλεκτρική ενέργεια. Το ποσοστό 12% 
ισχύει για τις πνευµατικές εργασίες, τα έλαια, το κρασί και µερικά άλλα στοιχεία. Οι 
εξαγωγές δεν έχουν Φ.Π.Α. Κάποιες οικονοµικές, υγειονοµικές και ιατρικές 
υπηρεσίες καθώς και η ενοικίαση της ακίνητης ιδιοκτησίας είναι απαλλαγµένες του 
Φ.Π.Α.229 
 
 
 

                                                 
226http://www.lowtax.net/lowtax/html/jlxpetx.html[Accessed 24th September 2007] 
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3.18. Φορολογία της Μάλτας230  
 
 
3.18.1. Φόρος εισοδήµατος της Μάλτας 
 
Στη Μάλτα η φορολογία του εισοδήµατος ενός ατόµου είναι προοδευτική. Ένα άτοµο 
που κατοικεί στην Μάλτα πληρώνει φόρο εισοδήµατος ως µισθωτός ή ως 
αυτοαπασχολούµενος. Ένα πρόσωπο που ικανοποιεί τα κριτήρια του "µόνιµου 
κατοίκου", συνήθως, µια παραµονή περισσότερων των 183 ηµερών ετησίως, θα 
φορολογείται µε βάση το εισόδηµά του στη Μάλτα και στο εξωτερικό. Ένας ξένος 
κάτοικος που απασχολείται στη Μάλτα πληρώνει το φόρο µόνο του εισοδήµατος που 
κερδίζει στη Μάλτα. Ένας εργοδότης υποχρεώνεται για να αφαιρέσει από την αρχή, 
για κάθε µήνα το ποσό φόρου που πρέπει να πληρωθεί από το µισθό. Ορισµένες 
πληρωµές είναι αφαιρέσιµες από το φορολογήσιµο εισόδηµα ενός ατόµου και είναι 
επιτρεπτές για φορολογικούς λόγους. Χωριστοί υπολογισµοί µπορούν να γίνουν όταν 
σε ένα ζεύγος κάθε ένας µε τις χωριστές πηγές εισοδήµατος του µπορεί να υποβάλει 
έκθεση χωριστά σχετικά µε το εισόδηµά τους. Εντούτοις ένας από το ζεύγος πρέπει 
να οριστεί ως "αντιπροσωπευτικός συνεργάτης" για τους σκοπούς των οικονοµικών 
εφοριών. Το παθητικό εισόδηµα, όπως το ενοίκιο ενός περιουσιακού στοιχείου, 
αποδίδεται σε αυτόν από το ζεύγος που έχει το υψηλότερο εισόδηµα. Από 1.1.2006 
τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ένα εισόδηµα µέσω της εργασίας τους, που παράγεται 
κυρίως έξω από τη Μάλτα, θα πληρώσουν στη Μάλτα, υπό ορισµένους όρους, ένα 
επίπεδο ποσοστό φόρου εισοδήµατος 15%. Τα ποσοστά φόρου εισοδήµατος των 
φυσικών προσώπων για το 2005 (για άγαµους) είναι ως εξής: 
 
Εισόδηµα σε € Φορολογικά ποσοστά % 
1-3.100 0% 
3.101-4.100 15% 
4.101-5.000 20% 
5.001-6.000 25% 
6.001-6.750 30% 
6,751 και πάνω 35% 

Πηγή: http://www.worldwide-tax.com/malta/malta_tax.asp [Accessed 13th February 2007] Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας 

Αύγουστος 2007 

 
 
3.18.2. Φορολογικά απαλλάξιµα έσοδα της Μάλτας  
 
Οι ακόλουθες διαδικασίες απαλλάσσονται του φόρου κεφαλοποιήσιµων κερδών:  
� Ενοικίαση της ακίνητης περιουσίας για µια περίοδο λιγότερο από 50 ετών.   
� Μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων µεταξύ των επιχειρήσεων που είναι 

µέρος της ίδιας οµάδας.   
� Μεταφορά των µετοχών από τους ξένους κατοίκους σε µια Μαλτέζικη επιχείρηση 

(µε την προϋπόθεση ότι η Μαλτέζικη επιχείρηση δεν κρατά την ακίνητη 
περιουσία στη Μάλτα).  

                                                 
230http://www.worldwide-tax.com/malta/malta_tax.asp [Accessed 13th February 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Αύγουστος 2007 
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� Μεταφορά των µετοχών που καταχωρούνται για τις εµπορικές συναλλαγές στο  
Χρηµατιστήριο Αξιών της Μάλτας.   

� Μεταβίβαση στα δηµόσια ιδρύµατα.  
� Πώληση ακίνητου το οποίο κατέχεται από φυσικό πρόσωπο για τουλάχιστον τρία 

χρόνια.   
Αξίζει να σηµειωθεί ότι τον Οκτώβριο του 2007, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό 
του 2007 της Μάλτας τα ατοµικά φορολογικά απαλλάξιµα έσοδα θα ήταν 3.250 
MTL. 
 
 
3.18.3. Φόρος εταιριών της Μάλτας 
 
Ο εταιρικός φόρος της Μάλτας το 2005 είναι 35%. Υπάρχουν µειωµένα ποσοστά για 
ορισµένες επιχειρήσεις. Υπάρχει µια υποχρέωση να αφαιρεθεί ο φόρος από την αρχή 
µε ένα ποσοστό 15% από ένα µέρισµα που πληρώνεται στους Μαλτέζους κατοίκους. 
∆εν υπάρχει καµία υποχρέωση να αφαιρεθεί ο φόρος από την αρχή από ένα µέρισµα 
που πληρώνεται στους ξένους κατοίκους. ∆εν υπάρχει φόρος παρακράτησης στους 
τόκους και στα δικαιώµατα που πληρώνονται στους ξένους κατοίκους.  Οι 
επιχειρήσεις µε τους µη κατοίκους µετόχους µε τις υπερπόντιες δραστηριότητες 
µπορούν να καταχωρηθούν στη Μάλτα ως ITC (διεθνείς εµπορικές επιχειρήσεις) ή 
ως IHC (διεθνείς επιχειρήσεις µετοχών). Από µια ειδική φορολογική πίστωση που 
δίνεται στους µετόχους ITC, τα αποτελεσµατικά φορολογικά ποσοστά είναι 4.17%.  
Τα αποτελεσµατικά φορολογικά ποσοστά για τους µετόχους IHC είναι µηδέν, όταν 
έχοντας τη "κατάλληλη συµµετοχή", όπως καθορίζεται κατά τους φορολογικούς 
νόµους της Μάλτας, ή 11,67% για τη "µη κατάλληλη συµµετοχή".   
 
 
3.18.4. Επιχειρησιακές αφαιρέσεις της Μάλτας  
 
Το φορολογικό σύστηµα στη Μάλτα επιτρέπει την αφαίρεση των δαπανών που 
συνδέονται άµεσα µε τη δηµιουργία του εισοδήµατος. Αυτή η έκπτωση περιλαµβάνει, 
επίσης, τις πληρωµές στους συµβεβληµένους οργανισµούς ελέγχοντας αυστηρά ότι το 
ποσό της δαπάνης είναι λογικό σε σχέση µε τις αποδεκτές τιµές αγοράς.   
� Η πρόβλεψη για επισφάλειες δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τη φορολόγηση. Η 

επισφάλεια αναγνωρίζεται µόνο στο έτος στο οποίο τα έγγραφα εµφανίζονται για 
να δείξουν υπεράνω κάθε αµφιβολίας ότι το χρέος δεν έχει εισπραχθεί.   

� Η ασφάλεια γενικά, καθώς και τα ασφάλιστρα είναι πλήρως επιτρεπόµενες ως 
δαπάνες. Το θέµα της ασφάλειας του βασικού προσωπικού είναι ιδιαίτερα 
προβληµατικό.   

� Τα δικαιώµατα χρήσης δεν είναι πλήρως επιτρεπόµενα στο φορολογικό έτος κατά 
τη διάρκεια του οποίου πληρώθηκαν. Τα δικαιώµατα επιτρέπονται σε σχέση µε 
την οικονοµική χρήσιµη ζωή της πηγής για την οποία τα δικαιώµατα 
πληρώνονται.   

� Αντισταθµίζοντας τις ζηµιές, µια επιχειρησιακή ζηµιά µπορεί να αντισταθµιστεί 
προς τα εµπρός χωρίς όριο στον αριθµό ετών. ∆εν είναι δυνατό να αντισταθµιστεί 
ο φόρος αναδροµικά σε οποιοδήποτε ποσό.   
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3.18.5. Ηµεροµηνίες υποβολής εκθέσεων της Μάλτας 
 
Οι ηµεροµηνίες υποβολής εκθέσεων έχουν ως εξής: 
� Για τα άτοµα:Το φορολογικό έτος τελειώνει όπως και το ηµερολογιακό έτος στις 

31 ∆εκεµβρίου. Η ηµεροµηνία για τη συµπλήρωση της φορολογικής δήλωσης 
είναι 30 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια του έτους, ένας αυτοαπασχολούµενος 
πρέπει να κάνει 3 ίσες προκαταβολές στις 30 Απριλίου, στις 31 Αυγούστου και 
στις 31 ∆εκεµβρίου. Η προκαταβολή είναι βασισµένη στο φορολογήσιµο 
εισόδηµα του προηγούµενου έτος.  Εάν υπήρχε ακόµα φόρος πληρωτέος, πρέπει 
να πληρωθεί µέχρι τις 31 Αυγούστου µετά από το τέλος του φορολογικού έτους. 
Ένας µισθωτός του οποίου ο εργοδότης έχει αφαιρέσει το µηνιαίο φόρο από το 
µισθό του δεν είναι αναγκασµένος να συµπληρώσει ετήσια φορολογική δήλωση. 
Εντούτοις, ένας µισθωτός πρέπει να υποβάλει µια ειδική δήλωση µέχρι τις 15 
Ιουνίου. Μια παρόµοια δήλωση πρέπει να αρχειοθετηθεί από ένα άτοµο για το 
εισόδηµά του από µια σύνταξη, το µέρισµα από µια τοπική εταιρία, και το 
εισόδηµα από µια επένδυση για την οποία αφαιρέθηκε φόρος ίσος µε 15% από 
την πηγή. 

� Για τις εταιρίες: η ηµεροµηνία για την υποβολή µιας έκθεσης είναι 30 Ιουνίου. 
Στην πράξη, µια έκθεση µπορεί να υποβληθεί µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου. Οι 
προκαταβολές για µια επιχείρηση είναι κατά τις ηµεροµηνίες και στα ποσά που 
διευκρινίζονται για το άτοµο. Οι ετήσιες φορολογικές διαφοροποιήσεις πρέπει να 
πληρωθούν µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου.   

 
 
3.18.6. Κεφαλαιοποιήσιµα κέρδη ή κέρδη από την πώληση παγίων της Μάλτας 
 
Το εισόδηµα από τα κέρδη από την πώληση παγίων προστίθεται στο άλλο κανονικό 
εισόδηµα.  Μια εταιρία που πραγµατοποιεί µια πώληση είναι αναγκασµένη να 
πληρώσει µια προκαταβολή φόρου στις αρχές που είναι το αντίτιµο του 7% της τιµής 
πώλησης. Η προκαταβολή θα αντισταθµιστεί µε τη γενική φορολογική υποχρέωση 
της εταιρίας (σε ορισµένες περιστάσεις όταν το κέρδος από την πώληση παγίων είναι 
µικρό είναι δυνατό να καταβληθεί λιγότερο από 7% των τιµών πώλησης, σύµφωνα µε 
τους όρους του νόµου).  Τα κεφαλαιουχικά κέρδη µπορούν να ισοσταθµίσουν τις 
κεφαλαιουχικές απώλειες.   Τα τρέχοντα κεφαλαιουχικά κέρδη µπορούν να τεθούν 
ενάντια στις προηγούµενες επιχειρησιακές απώλειες.   
 
 
3.18.7. Αφαίρεση του φόρου από την πηγή  της Μάλτας 
 
Τα φορολογικά ποσοστά της Μάλτας για την αφαίρεση από την πηγή είναι για τα 
µερίσµατα - 0%, για τον τόκο - 0%,  και τα δικαιώµατα - 0%.     
 
 
3.18.8. Φ.Π.Α. της Μάλτας 
 
Το τυποποιηµένο ποσοστό για το φόρο προστιθέµενης αξίας είναι 18%, και το 
µειωµένο ποσοστό είναι 5%, εφαρµόσιµο στη στέγαση διακοπών, στην  ηλεκτρική 
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ενέργεια, στο εκτυπώσιµο υλικό, στα ιατρικά εξαρτήµατα και αγαθά προοριζόµενα 
για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Το µηδενικό ν Φ.Π.Α. περιλαµβάνει τα τρόφιµα, τα 
φαρµακευτικά αγαθά και τα τοπικά µέσα µαζικής µεταφοράς. 231Αυτά ισχύουν από 
1.1.2004, το προηγούµενο ποσοστό ήταν 15%.232    
 
 
 

                                                 
231http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-07-001/EN/KS-DU-07-001-EN.PDF  
[Accessed 11th October 2007] σελ. 188 
232http://www.worldwide-tax.com/malta/malta_tax.asp [Accessed 13th February 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Αύγουστος 2007 
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3.19. Φορολογία της Ουγγαρίας233  
 
 
3.19.1. Φόροι εισοδήµατος της Ουγγαρίας  
 
Η φορολογία του εισοδήµατος της Ουγγαρίας ενός φυσικού προσώπου είναι 
προοδευτική Ένα άτοµο πληρώνει το φόρο του εισοδήµατός του ως µισθωτός ή ως 
αυτοαπασχολούµενος. Ο φόρος για ένα άτοµο που πληροί τα κριτήρια του µόνιµου 
κατοίκου στην Ουγγαρία θα υπολογιστεί στο εισόδηµά του στην Ουγγαρία και στο 
εξωτερικό. Ένας ξένος κάτοικος που απασχολείται στην Ουγγαρία πληρώνει φόρο 
µόνο του εισοδήµατός του που κερδίζεται στην Ουγγαρία. Για να θεωρηθεί κάποιος 
ουγγρικός κάτοικος, υπάρχουν διάφορα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιούνται, όπως 
η ιδιοκτησία ενός διαµερίσµατος, η µόνιµη κατοικία της οικογένειας και το κριτήριο 
να διαµένουν περισσότερο από 183 ηµέρες ετησίως στην Ουγγαρία. Ένας εργοδότης 
υποχρεώνεται να αφαιρέσει, αµέσως σε µηνιαία βάση, το φόρο πληρωτέο από το 
µισθό ενός υπαλλήλου. Ένας µη µισθωτός πρέπει να προπληρώσει το φόρο 
εισοδήµατος που θα αντισταθµιστεί µε τη συµπλήρωση της φορολογική δήλωσης. Η 
προκαταβολή καθορίζεται βάσει της επιστροφής που γίνεται από το προηγούµενο 
έτος. Σε περίπτωση νέας επιχείρησης, η προκαταβολή θα υπολογιστεί βάσει των 
εκτιµήσεων που γίνονται από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Ορισµένες πληρωµές 
είναι αφαιρέσιµες από το φορολογήσιµο εισόδηµα όπως εκτίθενται λεπτοµερώς 
παρακάτω.  Επίσης, υπάρχουν µειωµένα ποσοστά φόρου για ορισµένους µισθωτούς 
εργαζοµένους. Τα ποσοστά φόρου εισοδήµατος των φυσικών προσώπων της 
Ουγγαρίας για το έτος 2006 είναι: 
 
 
Εισόδηµα σε HUF Φορολογικά ποσοστά % 
1.550.000   18% 
1.550.001 και άνω 36% της βάσης για παραπάνω από 

1.550.000 HUF 
Πηγή: http://www.worldwide-tax.com/hungary/hungary_tax.asp  [Accessed 30th July 2007] Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας 

Μάρτιος 2006  

 

 
3.19.2. Φορολογικά απαλλάξιµα έσοδα της Ουγγαρίας  
 
Οι ακόλουθες µορφές εισοδήµατος απαλλάσσονται του φόρου εάν παραλαµβάνονται 
από ένα φυσικό πρόσωπο:  
� Τόκος στις καταθέσεις, συµπεριλαµβανοµένης της αποταµίευσης.   
� Τόκος στους δηµόσιους τίτλους  και τους τίτλους των επιχειρήσεων.   
� Αποδείξεις τροφίµων σε έναν υπάλληλο, µέχρι ένα όριο.   
� Κέρδη από ανταλλαγές αποθεµάτων της Ουγγαρίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
� Υποτροφίες, σύµφωνα µε ορισµένους όρους   
Κέρδος από την πώληση της ακίνητης περιουσίας που ισχύουν για 15 έτη και άνω 
Όταν ένας υπάλληλος λαµβάνει ένα επίδοµα που δεν πληρώνεται σε µετρητά, η 

                                                 
233http://www.worldwide-tax.com/hungary/hungary_tax.asp  [Accessed 30th July 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Μάρτιος 2006  
 



 

 119 

υποχρέωση να πληρωθεί ο φόρος αφορά το πρόσωπο που παρέχει το επίδοµα.  Από 
το εισόδηµα από τόκους του 2007, η ανταλλαγή µετοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και τα µερίσµατα θα υπόκειντο σε φόρο 10%.  
 
 
3.19.3. Φορολογικές αφαιρέσεις της Ουγγαρίας 
 
Ένα άτοµο µπορεί να λάβει µια φορολογική πίστωση στις ακόλουθες περιστάσεις:  
� Μια πίστωση ενός κάτοικου - µια πίστωση για την απασχόληση ενός µισθωτού 

µέχρι 18% των αµοιβών, µε την προϋπόθεση ότι το ετήσιο εισόδηµα δεν 
υπερβαίνει 1 εκατοµµύριο HUF.   

� Μια πίστωση για τα παιδιά - µέχρι 4.000 HUF ανά παιδί το µήνα, για τις 
οικογένειες µε τουλάχιστον 3 παιδιά.   

� Πληρωµές στα ασφαλιστικά κεφάλαια - µια πίστωση 30%.Μέχρι ένα όριο.   
� Εξόφληση των δανείων για µια κατοικία - µια πίστωση µέχρι ένα όριο.   
� ∆ωρεές στα δηµόσια ιδρύµατα - µια πίστωση 30% του ποσού που καταβάλλεται 

µέχρι ένα όριο.   
 
 

3.19.4. Φόρος εταιριών της Ουγγαρίας 
 
Το ποσοστό εταιρικού φόρου της Ουγγαρίας το 2006 είναι 16%. Το 2005 και 2006 οι 
τράπεζες πληρώνουν έναν πρόσθετο φόρο τραπεζών 6%.  Ο εταιρικός φόρος για 
εισόδηµα µέχρι 5 εκατοµµύρια HUF, είναι 10%, σύµφωνα µε ορισµένους όρους  και 
16% για ποσά άνω των 5 εκατοµµυρίων.  
 
 
3.19.5. Επιχειρησιακές αφαιρέσεις της Ουγγαρίας 
 
Το φορολογικό σύστηµα στην Ουγγαρία επιτρέπει τη φορολογική ελάφρυνση υπό 
µορφή µείωσης του φορολογήσιµου εισοδήµατος και υπό µορφή άµεσης πίστωσης 
του ποσού φόρου πληρωτέου: 
� Αντιστάθµιση των ζηµιών - µια ζηµιά από το 2004 και µετά µπορεί να 

αντισταθµιστεί χωρίς όρια.  
� Συναλλαγές µεταξύ των συµβεβληµένων µελών - τα µέλη καθορίζονται από το 

νόµο ως συµβεβληµένα, όταν τα ένα µέλος κρατά πάνω από το 50% των µετοχών 
του άλλου ή έχει 50% ή παραπάνω του ελέγχου του άλλου. Η αξία των 
συναλλαγών µεταξύ των συµβεβληµένων µελών που ολοκληρώνονται µε την 
πληρωµή ενός ποσού που είναι σηµαντικά υψηλότερο από την τιµή αγοράς 
απαγορεύεται. 

� Τα σχετικά συµβαλλόµενα µέρη πρέπει να εκθέσουν στην εφορία αυτές τις 
συναλλαγές πριν τη σύνταξη φορολογικής δήλωσης.  
 

 
3.19.6. Κεφαλαιουχικά κέρδη της Ουγγαρίας 
 
Τα κεφαλαιουχικά κέρδη στις ουγγρικές επιχειρήσεις προστίθενται στο κανονικό 
εισόδηµα. Το ποσοστό φόρου που επιβάλλεται στα κεφαλαιουχικά κέρδη είναι ίδιο µε 
το φόρο του κανονικού εισοδήµατος της επιχείρησης. Τα άτοµα πληρώνουν 25% για 
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τα κεφαλαιουχικά κέρδη και για άλλα έσοδα από επενδύσεις.   
 
  
3.19.7. Ηµεροµηνίες υποβολής δηλώσεων της Ουγγαρίας 
 
Το φορολογικό έτος στην Ουγγαρία συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος και τελειώνει 
στις 31 ∆εκεµβρίου. Οι ηµεροµηνίες έχουν ως εξής: 
 
� Για τα φυσικά πρόσωπα: Εάν το εισόδηµά είναι µόνο από έναν µισθό, δεν είναι 
απαραίτητη η υποβολή φορολογικής δήλωσης. Ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να 
αφαιρέσει το φόρο µηνιαία από την αρχή από την αµοιβή ενός προσληφθέντος 
εργαζοµένου. Ο φόρος που αφαιρείται θα µεταφερθεί από τον εργοδότη στις 
οικονοµικές εφορίες µέχρι τη 12η µέρα κάθε µήνα για τον προηγούµενο µήνα. Ένα 
άτοµο που είναι υποχρεωµένο να πληρώσει µια προκαταβολή του φόρου 
εισοδήµατος, θα κάνει έτσι κάθε µήνα ή κάθε τρίµηνο, ανάλογα µε το πεδίο της 
επιχείρησής του. Η προκαταβολή εδώ επίσης θα πληρωθεί µέχρι τη 12η του επόµενου 
µήνα. Η φορολογική δήλωση για ένα άτοµο που έχει καθυστερούµενες οφειλές 
πρέπει να συµπληρωθεί µέχρι την 20ή Μαρτίου του έτους που ακολουθεί το 
φορολογικό έτος.   
� Για τις εταιρείες: Μια επιχείρηση είναι αναγκασµένη να προπληρώσει το φόρο 
κατά τη διάρκεια του έτους. Οι προκαταβολές καθορίζονται βάσει των αριθµών του 
προηγούµενου έτους. Σε περίπτωση νέας επιχείρησης, η προκαταβολή θα υπολογιστεί 
σύµφωνα µε την αξιολόγηση της πρόβλεψης κερδών για το πρώτο έτος. Μια έκθεση 
σχετικά µε τις προκαταβολές συµπληρώνεται µία φορά το µήνα, εάν η φορολογική 
πρόβλεψη είναι παραπάνω από 3 εκατοµµύρια HUF. Εάν η φορολογική πρόβλεψη 
είναι λιγότερο, η έκθεση καταθέτεται µια φορά κάθε τρεις µήνες. Η ηµεροµηνία για 
την πληρωµή είναι η 20ή ηµέρα µετά από την περίοδο κατάθεσης της έκθεσης είτε 
µηνιαία είτε τριµηνιαία όπως δηλώνεται. Η επιχείρηση θα πληρώσει τη διαφορά 
µεταξύ του φόρου που πρόβλεψε και του φόρου που οφείλεται για το τρέχον έτος 
µέχρι την 20ή ∆εκεµβρίου. Η ηµεροµηνία για τη συµπλήρωση της φορολογικής 
δήλωσης είναι η 31η Μαΐου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος. 
 
 
3.19.8. Αφαίρεση του φόρου από την αρχή της Ουγγαρίας 
 
Ο εργοδότης υποχρεώνεται να αφαιρέσει το φόρο από την αρχή από έναν 
µισθοδοτηµένο εργαζόµενο και για να διαθέσει ένα πρόσθετο ποσό για την κοινωνική 
ασφάλεια.  
 
 
3.19.9. Άλλες αφαιρέσεις της Ουγγαρίας 
 
Όταν οι πληρωµές των παραπάνω ειδών γίνονται σε έναν ξένο κάτοικο, οι αφαιρέσεις 
από την αρχή είναι στα ακόλουθα ποσοστά, για τα µερίσµατα, τα δικαιώµατα και τον 
τόκο 0%. 
 
 
 
3.19.10. Φόρος ιδιοκτησίας της Ουγγαρίας  
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Αυτό είναι ένας φόρος που επιβάλλεται από τις τοπικές αρχές στο έδαφος και τα 
κτίρια. Για το έδαφος ισχύει ένα ανώτερο όριο 200 HUF ανά τετραγωνικό µέτρο το 
χρόνο, ή 1,5% των τιµών αγοράς του περιουσιακού στοιχείου. Όσο για τα κτίρια 
ισχύει ένα ανώτερο όριο 900 HUF ανά τετραγωνικό µέτρο το χρόνο, ή 1,5% των 
τιµών αγοράς του περιουσιακού στοιχείου.   
 
 
3.19.11. Κοινοτικοί φόροι της Ουγγαρίας 
 
Μια ετήσια κατά κεφαλήν πληρωµή µε µέγιστο 2.094 HUF ανά υπάλληλο.  Ο 
επιχειρησιακός φόρος είναι 2% των καθαρών πωλήσεων το χρόνο µετά από τις 
οφειλόµενες ρυθµίσεις. Ο φόρος θα καταργούταν από 1.1.2008.   
 
 
3.19.12. Φόρος κληρονοµιάς και δωρεών της Ουγγαρίας 
 
Όσο αφορά το φόρο κληρονοµιάς, το ποσοστό φόρου στην ακίνητη περιουσία και τις 
κινητές περιουσίες είναι µεταξύ 2,5% - 21%.Υπό ορισµένους όρους, 
συµπεριλαµβανοµένου του βαθµού σχέσης µε τον αποθανόντα, µέρος µιας 
κληρονοµιάς απαλλάσσεται του φόρου ή είναι φορολογήσιµο µε ένα χαµηλότερο 
ποσοστό. Σχετικά µε το φόρο δωρεών, αυτός ο φόρος επέβαλε στα περιουσιακά 
στοιχεία παρόµοια ποσοστά µε το φόρο κληρονοµιάς. 
 
3.19.13. Φόρος συναλλαγών της Ουγγαρίας 
 
Ένας φόρος 10% επιβάλλεται στη µεταφορά της ακίνητης περιουσίας και των 
µηχανοκίνητων οχηµάτων. Υπάρχει ένα µειωµένο ποσοστό 2%. 
 
 
3.19.14. Φ.Π.Α. της Ουγγαρίας  
 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, από 1.1.2006 ο φόρος προστιθέµενης αξίας 
πληρώνεται µε ένα ποσοστό 20%, το προηγούµενο ήταν 25%. Υπάρχουν µειωµένα 
ποσοστά 15% και 5% που αφορούν κυρίως τα προϊόντα και τις υπηρεσίες όπως:  15% 
για τρόφιµα, µουσεία, βιβλιοθήκες και 5% για εγχειρίδια, φάρµακα.  Μια µηνιαία 
έκθεση πρέπει να γίνεται από τον ιδιοκτήτη µιας επιχείρησης για την οποία ο Φ.Π.Α. 
που πληρώθηκε στο προηγούµενο έτος ήταν παραπάνω από 1 εκατοµµύριο HUF.   
 
 
 



 

 122 

3.20. Φορολογία της Πολωνίας234  
 
 
3.20.1.Φόροι εισοδήµατος της Πολωνίας  
 
Η φορολογία του εισοδήµατος της Πολωνίας των φυσικών προσώπων είναι 
προοδευτική. Ένα άτοµο πληρώνει το φόρο του εισοδήµατός του ως µισθωτός ή ως 
αυτοαπασχολούµενος. Ο φόρος για ένα άτοµο που ικανοποιεί τα κριτήρια του 
"µόνιµου κατοίκου" στην Πολωνία θα υπολογιστεί στο εισόδηµά του στην Πολωνία 
και στο εξωτερικό. Ένας ξένος κάτοικος που απασχολείται στην Πολωνία πληρώνει 
το φόρο µόνο του εισοδήµατός του που κερδίζεται στην Πολωνία. Για να θεωρηθεί 
πολωνός κάτοικος, η µόνιµη κατοικία στην Πολωνία είναι το κύριο κριτήριο. Ένας 
εργοδότης υποχρεώνεται να αφαιρέσει, αµέσως σε µηνιαία βάση, το φόρο πληρωτέο 
στο µισθό ενός υπαλλήλου. Ένας αυτοαπασχολούµενος πρέπει να προπληρώσει το 
φόρο εισοδήµατος που θα αντισταθµιστεί µε την αρχειοθέτηση της ετήσιας 
αναφοράς. Η προκαταβολή καθορίζεται βάσει της επιστροφής που γίνεται από το 
προηγούµενο έτος. Σε περίπτωση νέας επιχείρησης, η πρόοδος θα υπολογιστεί βάσει 
των εκτιµήσεων που γίνονται από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Ορισµένες 
πληρωµές είναι αφαιρέσιµες από το φορολογήσιµο εισόδηµα όπως εκτίθενται 
λεπτοµερώς κατωτέρω. Τα ποσοστά  του φόρου εισοδήµατος των φυσικών 
προσώπων για το 2006 είναι: 
 
Εισόδηµα σε PLN Φορολογικά ποσοστά % 
0 - 37.024 19% 
37.025 - 74.048 30% της βάσης που υπερβαίνει τα 37.024 PLN 
74.049-600.000 40% της βάσης που υπερβαίνει τα 74.049 PLN 
600.001 και άνω  50% 

Πηγή: http://www.worldwide-tax.com/poland/poland_tax.asp [Accessed 28th July 2007] Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας  

Μάιος 2006 

Επίσης, υπάρχει ένα αρχικό επίδοµα 530 PLN για την υποστήριξη του χαµηλότερου 
εισοδήµατος.   
 
 
3.20.2. Φορολογικά απαλλάξιµα της Πολωνίας 
 
Τα ακόλουθα εισοδήµατα απαλλάσσονται του φόρου όταν παραλαµβάνεται από ένα 
άτοµο:  
� Η πώληση της ακίνητης περιουσίας, αφότου έχουν ισχύσει για µια ορισµένη 

περίοδο, 
� Λαχειοφόρες αγορές,  
� Κέρδος στην πώληση ενός κατοικηµένου διαµερίσµατος, µε την προϋπόθεση ότι 

η εκτίµηση χρησιµοποιείται µέσα σε 2 έτη για την αγορά µιας εναλλακτικής 
κατοικίας στην Πολωνία, 

                                                 

234http://www.worldwide-tax.com/poland/poland_tax.asp [Accessed 28th July 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας  Μάιος 2006  
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� Μέρισµα που παραλαµβάνεται από µια επιχείρηση από µια άλλη επιχείρηση στην 
ίδια οµάδα επιχείρησης, 

� Παραλαβές από την ασφάλεια,   
� Παραλαβές από τις δωρεές.   

 
  
3.20.3. Φόρος εταιριών της Πολωνίας 
 
Στην Πολωνία ο εταιρικός φόρος το 2006 είναι 19%.235. Σε µερικές περιπτώσεις ο 
CIT νόµος προβλέπει άλλα φορολογικά ποσοστά. Την 1η Ιανουαρίου 2004 το 
εισόδηµα από τα µερίσµατα και άλλα εισοδήµατα από τη συµµετοχή στα κέρδη των 
νοµικών προσώπων που έχουν την έδρα τους στην Πολωνία υπόκεινται στον φόρο 
19%. Στην περίπτωση των µερισµάτων, η διπλή φορολογία του εισοδήµατος 
εµφανίζεται - πρώτα στο επίπεδο της επιχείρησης που µεταφέρει τα µερίσµατα, 
δεύτερο στο επίπεδο του µετόχου. Οι οντότητες υποκείµενες στο φόρο εταιρικού 
εισοδήµατος είναι οι ακόλουθες: νοµικά πρόσωπα (κυρίως: εταιρείες περιορισµένης 
ευθύνης, µετοχικές εταιρείες, κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις στην οργάνωση), 
συνεργάτες που είναι νοµικά πρόσωπα, φορολογικές κεφαλαιουχικές οµάδες Ο φόρος 
εταιρικού εισοδήµατος επιβάλλεται στο εισόδηµα, ανεξάρτητα από την πηγή 
εισοδήµατος από την οποία το εισόδηµα έχει κερδηθεί. Οι οντότητες που έχουν έδρα 
ή τη διαχείρισή τους στην Πολωνία υπόκεινται στη φορολογία όσον αφορά το 
παγκόσµιο εισόδηµά τους ανεξάρτητα από όπου παρήχθη (απεριόριστη φορολογική 
ευθύνη). Οι άλλες οντότητες υπόκεινται στη φορολογία στην Πολωνία µόνο όσον 
αφορά το εισόδηµα πηγάζον στην Πολωνία (περιορισµένη φορολογική ευθύνη). Το 
εισόδηµα θεωρείται το άθροισµα των συνολικών εισοδηµάτων µείον τις εκπίπτουσες 
φορολογίας δαπάνες που κερδίζονται στο φορολογικό έτος. Εάν οι εκπίπτουσες 
φορολογίας δαπάνες ξεπερνούν το ποσό εισοδήµατος, η διαφορά αποτελεί µια 
απώλεια.236 
 
 
3.20.4. Επιχειρησιακές κρατήσεις της Πολωνίας 
 
Εκτός από τις κρατήσεις /  πιστώσεις που απαριθµούνται παραπάνω, οι  κρατήσεις 
και οι επιχειρησιακές δαπάνες µπορούν να διεκδικηθούν σύµφωνα µε τα εξής: 
� Εξισορρόπηση των ζηµιών: Η ζηµιά από µια πηγή εισοδήµατος µπορεί να 

αντισταθµιστεί µε το εισόδηµα από µια άλλη πηγή στο ίδιο φορολογικό έτος. Μια  
ζηµιά  µπορεί να µεταφερθεί για 5 έτη µε την προϋπόθεση ότι σε οποιοδήποτε 
από τα 5 έτη, όχι παραπάνω από το 50% της ζηµιάς που µεταφέρεται 
χρησιµοποιείται. ∆εν είναι δυνατό να αντισταθµιστεί µια απώλεια αναδροµικά.  

� Συναλλαγές µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών: Οι συναλλαγές  µε τις σχετικές 
επιχειρήσεις µε τις οποίες υπάρχει µια υλική σύνδεση της ιδιοκτησίας ή του 
ελέγχου επιθεωρούνται στενά από τις φορολογικές αρχές για να συγκρίνουν τις 
τιµές µε τις αποδεκτές τιµές αγοράς. Η τεκµηρίωση όλων των συναλλαγών πρέπει 

                                                 
235http://www.worldwide-tax.com/poland/poland_tax.asp [Accessed 28th July 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας  Μάιος 2006  
236http://www.paiz.gov.pl/index/?id=a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf[Accessed 23th October 
2007] Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας Μάρτιος 2006 
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να κρατηθεί σε τέτοιο ποσό σε οποιοδήποτε φορολογικό έτος ώστε να είναι 
παραπάνω από το ποσό που δηλώνεται από το νόµο. 

� ∆απάνες χρηµατοδότησης: οι δαπάνες χρηµατοδότησης για µια επιχείρηση στην 
οποία ένας ξένος κάτοικος κατέχει περισσότερο από 25% των µετοχών ή του 
ελέγχου του οφειλέτη, δεν θα επιτραπούν όταν το ποσό του δανείου είναι 
περισσότερο από 3 φορές υψηλότερο από το ξεπληρωµένο µετοχικό κεφάλαιο της 
επιχείρησης που παίρνει το δάνειο. Ο τόκος για τις δανειακές υποχρεώσεις δεν 
είναι αναγνωρίσιµη δαπάνη.  

� Οι δωρεές: οι δωρεές  για καθορισµένους σκοπούς, όπως για εκπαιδευτικά, 
τεχνολογικά ιδρύµατα και άλλα αναγνωρίζονται ως ένα όριο. 

� Οι δαπάνες απόσβεσης: η συνήθης µέθοδος απόσβεσης στην Πολωνία είναι η 
σταθερή µέθοδος.  

Σε ορισµένες περιστάσεις, όταν αφορά την ακίνητη περιουσία, τα µηχανήµατα και 
τον εξοπλισµό, η απόσβεση σύµφωνα µε τη µέθοδο φθίνοντος υπολοίπου µπορεί να 
ζητηθεί. Οι τοπικές επιχειρήσεις στις περιοχές όπου πλήττονται από την ανεργία 
υπόκεινται, σύµφωνα µε ορισµένους όρους, στα αυξανόµενα ποσοστά απόσβεσης. 
 
 
3.20.5. Κεφαλαιουχικά κέρδη της Πολωνίας 
 
Γενικά, δεν υπάρχει κανένα ειδικό φορολογικό ποσοστό για τα κεφαλαιουχικά κέρδη 
στην Πολωνία. Τα κεφαλαιουχικά κέρδη προστίθενται συνήθως στο κανονικό 
εισόδηµα ενός φυσικού προσώπου ή µιας επιχείρησης και βασίζονται στα κανονικά 
φορολογικά ποσοστά. Παρόλα αυτά, αν η ακίνητη περιουσία πωλείται µετά από 5 έτη 
αφότου αγοράστηκε το κεφαλαιουχικό κέρδος απαλλάσσεται του φόρου. Το 
κεφαλαιουχικό κέρδος του ατόµου από την πώληση των µετοχών φορολογείται µε 
ένα τελικό φορολογικό ποσοστό 19%. Το  διαιρετέο εισόδηµα φορολογείται µε 
ποσοστό 19%.   
 
 
3.20.6. Ηµεροµηνίες υποβολής εκθέσεων & ηµεροµηνίες πληρωµής της 
Πολωνίας 
 
Το φορολογικό έτος στην Πολωνία είναι το ηµερολογιακό έτος και τελειώνει στις 31 
∆εκεµβρίου. Τα φυσικά πρόσωπα των οποίων το εισόδηµα είναι από έναν µισθό δεν 
είναι υποχρεωµένα να υποβάλλουν ετήσια φορολογική δήλωση. Ο εργοδότης που 
αφαιρεί το φόρο εισοδήµατος από τον υπάλληλο µεταφέρει το φόρο στις φορολογικές 
αρχές κάθε µήνα. Ένα άτοµο που είναι αυτοαπασχολούµενο είναι υποχρεωµένο να 
κάνει 11 µηνιαίες προκαταβολές. Κάθε προκαταβολή πρέπει να δοθεί µέχρι τη 20ή 
ηµέρα κάθε µήνα για τον προηγούµενο µήνα για παράδειγµα το ∆εκέµβριο, µια 
προκαταβολή πληρώνεται και για το Νοέµβριο και για το ∆εκέµβριο. Η ηµεροµηνία 
για τη συµπλήρωση της φορολογικής δήλωσης είναι 30 Απριλίου.  Η πληρωµή των 
προκαταβολών στο φόρο είναι παρόµοια στην περίπτωση µιας εταιρίας 
περιορισµένης ευθύνης µε αυτήν των φυσικών προσώπων. Η επιχείρηση πρέπει να 
συµπληρώσει µια κατ' εκτίµηση φορολογική δήλωση στις φορολογικές αρχές µέχρι 
τις 31 Μαρτίου και να πληρώσει τη διαφορά στο φόρο. Η τελευταία ηµεροµηνία για 
τη συµπλήρωση της φορολογικής δήλωσης είναι 30 Σεπτεµβρίου και αφορά το 
προηγούµενο έτος. Ο εταιρικός φόρος της Πολωνίας για το έτος 2006 είναι 19%. 
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3.20.7. Αφαίρεση του φόρου από την αρχή της Πολωνίας 
 
Οι εργοδότες κρατούν το φόρο των εργαζοµένων τους από την αρχή. 
 
 
3.20.8. Άλλες αφαιρέσεις της Πολωνίας 
 
Ο φόρος αφαιρείται από την αρχή από τις ακόλουθες πληρωµές σύµφωνα µε τα 
παρακάτω, τα µερίσµατα µε 19%, τα δικαιώµατα µε 20%, ο τόκος µε 20%, οι 
υπηρεσίες 20%. Ο φόρος για τις αµοιβές διευθυντών είναι τελικός. Η αφαίρεση από 
την αρχή για ένα µέρισµα, για τα δικαιώµατα και τον τόκο για τους ξένους κατοίκους 
υπόκειται στη Συνθήκη πρόληψης διπλής φορολογίας.  
 
 
3.20.9. Φορολογικές κρατήσεις µισθών της Πολωνίας  
 
 Το αρχικό επίδοµα σε έναν κάτοικο είναι στο ποσό των 530 PLN. Η πίστωση που 
επιτρέπεται είναι στο χαµηλότερο όριο στους πίνακες µισθών 
� Κράτηση για τη πληρωµή κοινωνικής ασφάλισης.   
� Κράτηση για τις δωρεές (πάνω στο όριο).   
� Κράτηση για τις ιατρικές δαπάνες.   
� Κράτηση για τις σειρές µαθηµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης.   

 
 
3.20.10. Φόρος κληρονοµιάς και δωρεών της Πολωνίας 
 
Στην Πολωνία, υπάρχει ένας φόρος κληρονοµιάς και ένας φόρος στις δωρεές. Για 
έναν πολωνό κάτοικο, η φορολογική ευθύνη αφορά τα περιουσιακά στοιχεία και στην 
Πολωνία και το εξωτερικό. Για έναν ξένο κάτοικο όµως, οι φορολογικές υποχρεώσεις 
περιορίζονται στα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην Πολωνία. Όταν είτε ο 
κληροδοτών / ο δότης του περιουσιακού στοιχείου, είτε ο λαµβάνων / ο κληρονόµος 
δεν είναι πολωνοί κάτοικοι, τότε απαλλάσσονται από την πληρωµή του φόρου. Το 
ποσοστό του φόρου πληρωτέου είναι µεταξύ 7% και 20%.  Το ποσοστό εξαρτάται 
από τη σχέση του κληρονόµου / του παραλήπτη της δωρεάς µε τον κληροδοτών / το 
χορηγό και την αξία του περιουσιακού στοιχείου. Κατά γενικό κανόνα, όσο πιο στενή 
η σχέση, παραδείγµατος χάριν ενός συζύγου, ενός γιου ή µιας κόρης, τόσο 
χαµηλότερο το ποσοστό του φόρου πληρωτέου. Υπάρχει ένα βασικό ποσό που 
απαλλάσσεται του φόρου, ανάλογα µε τον τύπο του περιουσιακού στοιχείου. Υπάρχει 
απαλλαγή για µια οµάδα περιουσιακών στοιχείων όπως η παλαιά τέχνη (αντίκες), τα 
αγροκτήµατα και άλλα σύµφωνα µε ορισµένους όρους. Η φορολογική ευθύνη 
επιβάλλεται στον κληρονόµο / τον παραλήπτη της δωρεάς. Ο χορηγός είναι επίσης 
υπεύθυνος για το φόρο. 
 
 
3.20.11. Φόροι ακίνητων περιουσίων της Πολωνίας 
 
Ο φόρος ακίνητων περιουσιών ισχύει για όλους τους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένων 
των φυσικών προσώπων και των δηµόσιων υπηρεσιών. Ο φόρος επιβάλλεται στα µη 
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γεωργικά κτίρια και τα αγροτεµάχια. Μερικές τοπικές αρχές επιτρέπουν µια µείωση 
µέχρι 50%. 
 
 
3.20.12. Φ.Π.Α. της Πολωνίας  
 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο φόρος προστιθέµενης αξίας είναι πληρωτέος µε ένα 
ποσοστό 22%.Υπάρχουν µειωµένα ποσοστά 7% και 3% για ορισµένες προϊόντα και 
υπηρεσίες. Αν ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι λιγότερο από 10.000 εύρο, ο 
ιδιοκτήτης της επιχείρησης απαλλάσσεται της εγγραφής Φ.Π.Α. ..  Οι εκθέσεις πρέπει 
να συµπληρώνονται µηνιαία ή τριµηνιαία µε τις φορολογικές αρχές του Φ.Π.Α., µε 
την έκθεση και την πληρωµή να γίνονται µέχρι τη 25η ηµέρα του µήνα µετά από την 
περίοδο που είναι σχετική µε την έκθεση. Μερικά προϊόντα και υπηρεσίες που 
απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. είναι τα εξής:  
� Υγειονοµικές υπηρεσίες.   
� Γαλακτοκοµικά προϊόντα.   
� Υπηρεσίες ασφάλειας και τραπεζικών εργασιών.   
� Ταχυδροµείο και γραµµατόσηµα.   
� Εκπαίδευση, υπηρεσίες τέχνης και επιστήµης.   
� Παροχή υπηρεσιών για εξαγωγές.   
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3.21. Φορολογία της Πορτογαλίας237 
 
 
3.21.1. Φόρος εισοδήµατος της Πορτογαλίας  
 
Τα φορολογικά ποσοστά της Πορτογαλίας για τα φυσικά πρόσωπα είναι προοδευτικά.  
Ένα άτοµο στην Πορτογαλία είναι υπεύθυνο για το φόρο στο εισόδηµά του ως 
υπάλληλος και ως αυτοαπασχολούµενος. Στην περίπτωση ενός ατόµου που 
ικανοποιεί τα κριτήρια "µόνιµου κατοίκου" της Πορτογαλίας, ο φόρος θα υπολογιστεί 
στο εισόδηµά του που κερδίζεται στην Πορτογαλία και στο εξωτερικό. Ένας ξένος 
κάτοικος που απασχολείται στην Πορτογαλία πληρώνει το φόρο µόνο του 
εισοδήµατός του στην Πορτογαλία. Για να θεωρηθεί κάποιος ως Πορτογάλος 
κάτοικος, πρέπει να διαµένει στην Πορτογαλία τουλάχιστον 183 ηµέρες οποιοδήποτε 
ηµερολογιακό έτος, και σε ορισµένες περιστάσεις και για λιγότερο από 183 ηµέρες. 
Εάν το άτοµο έχει σπίτι στην Πορτογαλία που είναι η κύρια κατοικία του, θα 
θεωρηθεί Πορτογάλος κάτοικος. Ένας εργοδότης υποχρεώνεται να αφαιρέσει, 
αµέσως, κάθε µήνα, το ποσό φόρου και την εθνική ασφάλεια που οφείλεται από έναν 
µισθοδοτηµένο εργαζόµενο. Ορισµένες πληρωµές αφαιρούνται από το φορολογήσιµο 
εισόδηµα όπως εκτίθενται λεπτοµερώς παρακάτω.  Τα ποσοστά φόρου εισοδήµατος 
της Πορτογαλίας για το 2005 είναι τα εξής:  
 
 
Εισόδηµα σε € Φορολογικά ποσοστά % 
0-4.351 10,5% 
4.351-6581 13% 
6.581-16.317 23,5% 
16.317-37.528 34% 
37.528-54.388 36,5% 
54.388 και πάνω 40% 

Πηγή: http://www.worldwide-tax.com/portugal/portugal_tax.asp [Accessed 13th February 2007] Τελευταία ενηµέρωση 

ιστοσελίδας Σεπτέµβριος 2005  

Επίσης, ένα άτοµο του οποίου το συνολικό ετήσιο εισόδηµα είναι λιγότερο από 
149.753 εύρο µπορεί να αποφύγει να πληρώσει τον κανονικό φόρο σύµφωνα µε τους 
όρους του νόµου. Αντί αυτού ο φόρος θα καθοριστεί σύµφωνα µε τους συντελεστές 
κέρδους που διευκρινίζονται στο νόµο.  
 
 
3.21.2. Φορολογικά απαλλάξιµα έσοδα της Πορτογαλίας  
 
Μερικές µορφές εισοδήµατος στην Πορτογαλία είναι απαλλαγµένες από το φόρο και 
είναι οι ακόλουθες:  

                                                 
237http://www.worldwide-tax.com/portugal/portugal_tax.asp [Accessed 13th February 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Σεπτέµβριος 2005  
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� Εισόδηµα από την πώληση ενός κατοικηµένου διαµερίσµατος όταν οι εισπράξεις 
επενδύονται σε ένα άλλο διαµέρισµα µέσα σε 12 µήνες πριν από την πώληση, ή 
24 µήνες µετά.  

� Κέρδος στην πώληση των µετοχών που ισχύουν για περισσότερο από 12 µήνες   
� 50% του µερίσµατος µιας επιχείρησης ενός πορτογάλου κατοίκου που 

πληρώνεται σε έναν άλλο κάτοικο.   
 
 
3.21.3. Φορολογικές µειώσεις της Πορτογαλίας  
 
Όλες οι µορφές φορολογικής ελάφρυνσης αφορούν το εισόδηµα ενός ατόµου στην 
Πορτογαλία. Η φορολογική ελάφρυνση χορηγείται υπό τη µορφή φορολογικής 
πίστωσης, δηλαδή µια µείωση επάνω στον ίδιο το φόρο. Μερικές φορές η ελάφρυνση 
είναι υπό τη µορφή αφαίρεσης, που είναι µια µείωση στο ποσό φορολογήσιµου 
εισοδήµατος. Τα ακόλουθα ποσά υπόκεινται στους ορισµούς και τα όρια του 
πορτογαλικού νόµου:  
� Μια πίστωση 72% στο βασικό µισθό ανάλογα µε την οικογενειακή θέση του 

ατόµου και τον αριθµό των εξαρτώµενων οικογενειακών µελών 
� Τόκος από τα αποταµιευτικά προγράµµατα ιδιωτών: µέχρι 25% του εισοδήµατος. 
� Τόκος από την αγορά ενός διαµερίσµατος: µέχρι 30% για µια µόνιµη κατοικία. 
� Εκπαιδευτικές δαπάνες: µέχρι 30% του κόστους. 
� Ιατρικές δαπάνες: 30% του κόστους σύµφωνα µε ορισµένους όρους. 
� Ασφάλεια & σύνταξη: µέχρι 25%. 
 
 
3.21.4. Φόρος εταιριών της Πορτογαλίας  
 
Στην Πορτογαλία ο τυποποιηµένος εταιρικός φόρος το 2005 είναι 25% µε την 
προσθήκη ενός δηµοτικού φόρου 2,5% που κάνει συνολικά 27.5%.  Οι επιχειρήσεις 
µε έναν κύκλο εργασιών που είναι λιγότερο από το όριο που καθορίζεται στο νόµο 
µπορούν να εκλέξουν µια εναλλακτική µέθοδο φορολογικού υπολογισµού που είναι 
βασισµένη στους συντελεστές κέρδους που καθορίζονται στο νόµο.  Οι επιχειρήσεις 
στη ζώνη ελεύθερου εµπορίου των Αζόρων και της Μαδέρας έχουν µειωµένο 
φορολογικό ποσοστό µεταξύ 17,5% - 22,5%, ανάλογα µε τον τύπο επιχείρησης και 
του έτους κατά το οποίο η επιχείρηση εντάχθηκε στη ζώνη  ελεύθερου εµπορίου   
 
 
3.21.5. Επιχειρησιακές κρατήσεις της Πορτογαλίας  
 
Οι επιχειρησιακές αφαιρέσεις είναι οι παρακάτω: 
� Αντιστάθµισµα των απωλειών: µια απώλεια µπορεί να αντισταθµιστεί µέχρι µετά 

από 5 έτη.   
� Συγχωνευµένες δηλώσεις: υπάρχει η δυνατότητα στην Πορτογαλία να 

αντισταθµίσει µια απώλεια σε µια επιχείρηση σε µια οµάδα ενάντια στο κέρδος 
µιας άλλης επιχείρησης στην ίδια οµάδα.   

� ∆απάνες χρηµατοδότησης: ο τόκος στην πίστωση προµηθευτών φορολογείται, ο 
τόκος στα δάνεια που λαµβάνονται από τους µετόχους βρίσκεται στο όριο του 
τόκου που επικρατεί στην αγορά.   
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� ∆ωρεές: οι δωρεές που δεν είναι προς τα κυβερνητικά ιδρύµατα αναγνωρίζονται 
µόνο σε ένα ποσοστό του συνολικού εισοδήµατος του χορηγού όπως καθορίζεται 
από το νόµο.   

 
 
3.21.6. Κεφαλαιουχικά κέρδη της Πορτογαλίας  
 
Το κεφαλαιουχικό κέρδος της επιχείρησης στην Πορτογαλία προστίθεται συνήθως 
στο κανονικό εισόδηµα. Για τις επιχειρήσεις, υπό ορισµένους όρους, προστίθεται 
όταν οι εισπράξεις της πώλησης των µετοχών και των ακινήτων ισχύουν για 
περισσότερο από 1 έτος. Μόνο 50% του κέρδους είναι φορολογήσιµο. Το 50% του 
κέρδους µπορεί να απαλλαχθεί φορολογικά, εάν οι εισπράξεις επανεπενδύονται 
σύµφωνα µε ορισµένους όρους.  Κατά την πώληση της ακίνητης περιουσίας ενός 
ατόµου που χρησιµοποιήθηκε ως κατοικία του πωλητή, εάν οι εισπράξεις 
επενδύονται στην αγορά εναλλακτικής ακίνητης περιουσίας που θα χρησιµοποιηθούν 
για κατοικία πάλι εντός µιας µικρής χρονικής περιόδου όπως καθορίζονται στο νόµο, 
το κεφαλαιουχικό κέρδος απαλλάσσεται του φόρου. Για τα άτοµα, ένα 
κεφαλαιουχικό κέρδος από την πώληση των µετοχών που ισχύει για περισσότερο από 
ένα έτος απαλλάσσεται φορολογικά, ενώ για την εκµετάλλευση λιγότερο του ενός 
έτους το φορολογικό ποσοστό είναι 10%.   
 
 
3.21.7. Ηµεροµηνίες υποβολής των εκθέσεων και της πληρωµής της 
Πορτογαλίας  
 
Το φορολογικό έτος στην Πορτογαλία είναι όπως το ηµερολογιακό έτος και τελειώνει 
στις 31 ∆εκεµβρίου. Οι προκαταβολές του φόρου γίνονται όπως διευκρινίζονται 
παρακάτω. Υπάρχουν 3 προκαταβολές βασισµένες στο φόρο που πληρώνεται στο 
προηγούµενο έτος. Οι πρόοδοι πληρώνονται τον Ιούλιο, το Σεπτέµβριο και το 
∆εκέµβριο. Μια τέταρτη προκαταβολή 1% του κύκλου εργασιών πρέπει να πληρωθεί 
κατά την ηµεροµηνία της κατάθεσης της έκθεσης. Υπάρχουν ελάχιστα και µέγιστα 
ποσά για την προκαταβολή. Τα άτοµα και οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται για να 
αρχειοθετήσουν τις οικονοµικές δηλώσεις µέχρι τις 31 Μαΐου για τις επιχειρήσεις, 
και µέχρι 30 Απριλίου για τα άτοµα.   
 
 
3.21.8. Κράτηση του φόρου από την αρχή της Πορτογαλίας  
 
Ένας εργοδότης υποχρεώνεται να αφαιρέσει το φόρο από την πηγή από έναν 
υπάλληλο και για να κάνει τις πρόσθετες συνεισφορές στην κοινωνική ασφάλιση. Η 
συµβολή του εργοδότη στην κοινωνική ασφάλιση είναι 23,75% του µισθού, ενώ η 
συµβολή του υπαλλήλου είναι 11% του µισθού. Η ασφάλεια καλύπτει την ασφάλεια 
σύνταξης, ανεργίας και περίθαλψης. 
 
 
3.21.9. Άλλες αφαιρέσεις της Πορτογαλίας  
 
Ο φόρος πρέπει να αφαιρεθεί από την πηγή από τις ακόλουθες πληρωµές βάσει των 
εξής, για τα µερίσµατα µια τυποποιηµένη αφαίρεση 25%, για τον τόκο το 
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τυποποιηµένο ποσοστό φόρου που αφαιρείται από την πηγή είναι 20%,  για τα 
δικαιώµατα το τυποποιηµένο ποσοστό φόρου που αφαιρείται από την πηγή είναι 
15%, και τέλος για τις υπηρεσίες  ο φόρος που αφαιρείται από την πηγή είναι 15%. Ο 
φόρος που αφαιρείται από την πηγή για τους ξένους κατοίκους υπόκειται στη 
Συνθήκη πρόληψης διπλής φορολογίας. 
 
 
3.21.10. Φόρος µεταφοράς ακίνητων περιουσιών της Πορτογαλίας  
 
Ένας φόρος µεταφοράς ακίνητων περιουσιών είναι πληρωτέος στην Πορτογαλία µε 
τη µεταφορά της ακίνητης περιουσίας. Υπάρχει µια απαλλαγή µέχρι την τιµή αγοράς 
των 80.000 εύρο εάν η µεταφορά αφορά κατοικηµένη ακίνητη περιουσία. Το βασικό 
ποσοστό φόρου στην αστική ακίνητη περιουσία είναι 6,5%. Οι µη-αστικές µεταφορές 
ακίνητων περιουσιών είναι φορολογήσιµες κατά 5%. 
  
 
3.21.11. Φόρος κληρονοµιάς και δωρεών της Πορτογαλίας  
 
Η κληρονοµιά της Πορτογαλίας και ο φόρος δωρεών καταργήθηκαν στις 1.1.2004, 
όταν σχετίζεται µε στενούς συγγενείς, γονείς, συζύγους και παιδιά. Ο φόρος για τους 
µη στενούς κληρονόµους αντικαταστάθηκε από το τέλος χαρτοσήµου που είναι 10%.   
 
 
 
3.21.12. Φ.Π.Α. της Πορτογαλίας  
 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο Φ.Π.Α. στην Πορτογαλία είναι 21%. Υπάρχει ένα 
µειωµένο ποσοστό 12% που ισχύει, κυρίως, για τις υπηρεσίες εστιατορίων κ.λπ. 
Υπάρχει ένα περαιτέρω µειωµένο ποσοστό 5% που αφορά κυρίως τα βασικά 
τρόφιµα. Τα ποσοστά Φ.Π.Α. για τις Αζόρες και τη Μαδέρα είναι 15%, 8% και 4% 
(βασικά τρόφιµα). Ο Φ.Π.Α. πληρώνεται από τα περιουσιακά στοιχεία και τις 
υπηρεσίες στην Πορτογαλία καθώς επίσης και στις εισαγωγές στην Πορτογαλία.  . Οι 
εξαγωγές από την Πορτογαλία απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. Το εισόδηµα από τα 
φάρµακα και τις ιατρικές υπηρεσίες καθώς επίσης και το εισόδηµα από την ασφάλεια 
και οι τραπεζικές υπηρεσίες απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. Οι δηλώσεις στις αρχές 
Φ.Π.Α. γίνονται µηνιαία αλλά εάν το ετήσιο εισόδηµα είναι κάτω από 498.797 εύρο η 
δήλωση γίνεται κάθε τρεις µήνες. Όταν ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι λιγότερο 
από 9.976 εύρο, το εισόδηµα απαλλάσσεται του Φ.Π.Α. αφ' ετέρου, ο Φ.Π.Α. δεν 
µπορεί να αντισταθµιστεί µε στις δαπάνες.   
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3.22. Φορολογία της Ρουµανίας  
 
 
3.22.1.Φόροι εισοδήµατος της Ρουµανίας  
 
 Τα φυσικά πρόσωπα υπόκεινται στον εθνικό φόρο εισοδήµατος. Ορισµένοι τύποι 
εισοδήµατος φορολογούνται από ορισµένους φόρους παρακράτησης. ∆εν υπάρχουν 
τοπικοί φόροι επί του εισοδήµατος. Τα έξοδα που προκύπτουν από το εισόδηµα το 
οποίο κερδίζεται είναι αφαιρέσιµα εκτός και αν χρησιµοποιείται για προσωπικούς 
λόγους. Ορισµένοι τύποι εισοδήµατος κυρίως τα µερίσµατα και ο τόκος καθώς και τα 
κεφαλαιουχικά κέρδη για τη διάθεση µετοχών από τις ανώνυµες εταιρείες και τις 
εταιρείες περιορισµένης ευθύνης φορολογούνται ξεχωριστά από το φόρο 
παρακράτησης.238 Το ποσοστό φόρου εισοδήµατος της Ρουµανίας για τα φυσικά 
πρόσωπα το 2006 είναι ενιαίο για όλους 16%. Τα άτοµα πληρώνουν φόρο επί του 
ρουµανικού και του παγκόσµιου εισοδήµατός τους. Τα άτοµα που δεν είναι κάτοικοι 
της Ρουµανίας πληρώνουν φόρο µόνο επί του ρουµανικού εισοδήµατός τους. Ένα 
άτοµο θεωρείται ρουµανικός κάτοικος εάν το κέντρο της διαβίωσης του είναι στη 
Ρουµανία, ή εάν µένει στη Ρουµανία για 183 ηµέρες µέσα σε 12 µήνες.239 Το 
οικονοµικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει στις 31η ∆εκεµβρίου του 
ίδιου έτους.240 Τα άτοµα πρέπει να συµπληρώσουν τη φορολογική τους δήλωση ως 
τις 15 Μάιου του επόµενου χρόνου.241Ο φόρος είναι προοδευτικός. Μια µηνιαία 
γενική αφαίρεση χορηγείται για κάθε ρουµανικό πολίτη που ζει στη Ρουµανία. 
Επίσης, πρόσθετες συµπληρωµατικές αφαιρέσεις χορηγούνται για στα οικογενειακά 
µέλη.242 
 
3.22.2. Απαλλάξιµο εισόδηµα της Ρουµανίας 
 
Το εισόδηµα που απαλλάσσεται του φόρου περιλαµβάνει: 
� υποτροφίες και κυβερνητικές επιχορηγήσεις 
� το εισόδηµα από τους συµβούλους 
� τα περισσότερα κεφαλαιουχικά κέρδη 
� η ασφάλεια και η αποζηµίωση από καταστροφές 
� έξοδα µετακίνησης από τη δουλειά στο σπίτι 
� αποζηµιώσεις ταξιδιών και κατοικιών για τον εργαζόµενο 
� τα δώρα προς τον εργαζόµενο. 
� Πάνω από 200 εύρο από τις συνεισφορές για τη σύνταξη µπορεί να αφαιρεθεί 

ετήσια. 243 
 
 
 
                                                 
238http://www.mfinante.ro/engl/cod_fiscal/TITLE%20I.en.htm [Accessed 27th September 2007] 
239http://www.worldwide-tax.com/romania/romania_taxes.asp [Accessed 27th September 2007] 
Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας Οκτώβριος 2006 
240http://fita.org/countries/romania.html [Accessed 5th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση 
ιστοσελίδας 2006 
241http://www.mfinante.ro/engl/cod_fiscal/TITLE%20I.en.htm [Accessed 27th September 2007] 
242http://fita.org/countries/romania.html [Accessed 5th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση 
ιστοσελίδας 2006 
 
243http://www.mfinante.ro/engl/cod_fiscal/TITLE%20I.en.htm [Accessed 27th September 2007] 
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3.22.3. Φόρος εταιριών της Ρουµανίας 
 
Οι εταιρείες υπόκεινται στον εθνικό εταιρικό νόµο και δεν υπάρχουν  τοπικοί 
φόροι.244 Οι εταιρείες πέρα από τις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις τους, υποβάλουν 
µηνιαίες και τριµηνιαίες ανάλογα µε τον κύκλο εργασιών τους. 245 Τα εταιρικά οφέλη 
φορολογούνται στην εταιρία ενώ τα διανεµηµένα στους µετόχους.246 Το εταιρικό 
φορολογικό ποσοστό της Ρουµανίας για το 2006 είναι 16% επίσης. Τα κεφαλαιουχικά 
κέρδη των επιχειρήσεων και των ατόµων φορολογούνται κατά 16%. Οι ρουµανικές 
επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που έχουν τη διοίκησή τους στη Ρουµανία και 
υπόκεινται στο ρουµανικό νόµο. Αυτές πληρώνουν φόρο επί του ρουµανικού και του 
παγκόσµιου εισοδήµατός τους. Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν την έδρα τους στη 
Ρουµανία πληρώνουν φόρο µόνο επί του ρουµανικού εισοδήµατός τους.247 Μια ξένη 
επιχείρηση θεωρείται ότι έχει µόνιµα καθιερωθεί στη Ρουµανία, χωρίς νοµική 
παρουσία, εάν έχει οποιουσδήποτε από τους ακόλουθους τύπους στη Ρουµανία: ένα 
γραφείο, ένα παράρτηµα, µια αντιπροσωπεία, ένα εργοστάσιο, ένα ορυχείο, µια 
µονάδα εξαγωγής βενζίνης ή πετρελαίου ή ένα κτίριο που υπάρχει για µια περίοδο 
πάνω από έξι µήνες.248. Οι κύριοι τύποι των ρουµανικών εταιρειών είναι η ανώνυµη 
µετοχική εταιρεία και  η εταιρεία περιορισµένης ευθύνης. Όσο αφορά τους 
συνεταιρισµούς υπάρχουν τα είδη οµόρρυθµη εταιρεία, ετερόρρυθµη εταιρεία καθώς 
και η περιορισµένη ευθύνης εταιρεία οι οποίες για χάρη φορολόγησης θεωρούνται 
όπως και οι υπόλοιπες εταιρείες. Επίσης, οι εταιρείες δε φορολογούνται κατά 
οµίλους. Τα κέρδη και οι απώλειές τους δε συγχωνεύονται.249 
 
 
 
3.22.4. Απαλλάξιµο εισόδηµα για τις εταιρείες της Ρουµανίας 
 
Απαλλάξιµο θεωρείται το εισόδηµα που περιλαµβάνει τα µερίσµατα που λαµβάνουν 
οι εδρεύουσες στη Ρουµανία επιχειρήσεις από τις άλλες ξένες επιχειρήσεις που 
βρίσκονται στη Ρουµανία. Αυτά τα µερίσµατα έχουν µόνο ένα φόρο παρακράτησης. 
Ο φόρος παρακράτησης  για τα µερίσµατα γενικά είναι 10%. ∆εν υπάρχει φόρος 
παρακράτησης για τους τόκους και τα δικαιώµατα.250 
 
 
 
 
 
 

                                                 
244http://www.mfinante.ro/engl/cod_fiscal/TITLE%20I.en.htm [Accessed 27th September 2007] 
245http://www.deloitte.com/dtt/article/0,1002,sid%253D5214%2526cid%253D104880,00.html 
[Accessed 28th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας Ιανουάριος 2006 
246http://www.mfinante.ro/engl/cod_fiscal/TITLE%20I.en.htm [Accessed 27th September 2007] 
247http://www.worldwide-tax.com/romania/romania_taxes.asp [Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας 
Οκτώβριος 2006 
248http://fita.org/countries/romania.html [Accessed 5th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση 
ιστοσελίδας 2006 
249http://www.mfinante.ro/engl/cod_fiscal/TITLE%20I.en.htm [Accessed 27th September 2007] 
 
250http://www.mfinante.ro/engl/cod_fiscal/TITLE%20I.en.htm [Accessed 27th September 2007] 
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3.22.5. Επιχειρησιακές αφαιρέσεις της Ρουµανίας 
 
Γενικά, τα έξοδα που σχετίζονται µε το φορολογήσιµο εισόδηµα απαλλάσσονται του 
φόρου αν γίνονται για επειρησιακούς λόγους. Τα έξοδα που απαλλάσσονται είναι τα 
παρακάτω εφόσον υπόκεινται σε συγκεκριµένους όρους: 
� ο τόκος δανείων 
� τα επιδόµατα για επιχειρησιακά ταξίδια 
� ψυχαγωγία για τους εργαζόµενους µέχρι 2% του εισοδήµατος 
� υγειονοµική ασφάλεια και συνταξιοδοτικά προγράµµατα 
� κοινωνικές εισφορές 
� διανοµή του ελάχιστου απαιτούµενου κεφαλαίου251 
 
 
3.22.6.Φορολογικές µειώσεις της Ρουµανίας  
 
Οι φορολογικές µειώσεις της Ρουµανίας είναι: 
� Οι απώλειες µεταφέρονται για µετά από 5 έτη. Οι απώλειες δε µεταφέρονται προς 

τα πίσω 
� Η απόσβεση γίνεται µε µια από τη σταθερή,  τη µέθοδο του φθίνοντος υπολοίπου 

και την επιταχυνόµενη µέθοδο. 
� Οι παροχές για τις επισφάλειες επιτρέπονται υπό ορισµένους όρους.  
� ∆εν υπάρχει καµία συγχώνευση επιχειρήσεων για φορολογικούς σκοπούς.252 
 
 
3.22.7.Κεφαλαιουχικά κέρδη της Ρουµανίας 
 
Τα κεφαλαιουχικά κέρδη θεωρούνται σα επιχειρησιακό εισόδηµα και φορολογούνται 
ανάλογα. Οι κεφαλαιουχικές απώλειες µπορεί να καλυφθούν µέσα στα επόµενα πέντε 
χρόνια. Για ορισµένες επιχειρήσεις όπως τα νυχτερινά κέντρα, τα καζίνο και 
οπουδήποτε παίζονται τυχερά παιχνίδια υπάρχει ένα ελάχιστος φόρος ίσος µε 5% του 
κύκλου εργασιών. Επίσης, οι µικρές εταιρείες κυρίως περιορισµένης ευθύνης που 
έχουν κύκλο εργασιών κάτω από 10000 εύρο φορολογούνται µε ποσοστό 3% του 
κύκλου εργασιών τους. Τα κεφαλαιουχικά κέρδη υπόκεινται σε 16% φόρο 
παρακράτησης.253 
 
 
3.22.8. Φόρος ακίνητης περιουσίας της Ρουµανίας 
 
Ο τοπικός φόρος για τα κτίρια πληρώνεται από τον ιδιοκτήτη. Ο φόρος ποικίλει από 
0,5% µέχρι 1% ανάλογα µε την τοποθεσία του και την αξία του. Αν το κτίριο 
ανατιµηθεί τα τελευταία τρία χρόνια, τα ποσοστά ποικίλλουν από 5% ως 10%. Ο 
τοπικός φόρος εδάφους πληρώνεται από τους κατόχους γης. Τα ποσοστά ποικίλουν 

                                                 
251http://www.mfinante.ro/engl/cod_fiscal/TITLE%20I.en.htm [Accessed 27th September 2007] 
252http://www.worldwide-tax.com/romania/romania_taxes.asp [Accessed 27th September 2007] 
Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας Οκτώβριος 2006 
253http://www.mfinante.ro/engl/cod_fiscal/TITLE%20I.en.htm [Accessed 27th September 2007] 
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από 0,001 RON µέχρι 0,59 ανά τετραγωνικό µέτρο για τις αστικές περιοχές και 1 
RON ανά τετραγωνικό για τις αγροτικές περιοχές. 254 
 
 
3.22.9. Αφαίρεση του φόρου από την πηγή της Ρουµανίας 
 
 Στη Ρουµανία ο φόρος αφαιρείται από την πηγή από τις ακόλουθες πληρωµές, από 
τα µερίσµατα, τον  τόκο και τα δικαιώµατα 16%.255  
 
 
3.22.10.Φόρος κληρονοµιάς της Ρουµανίας 
 
Ο φόρος κληρονοµιάς επιβάλλεται στην καθαρή αξία της κληρονοµιάς. Κάτω από 
ορισµένους όρους, η ευθύνη για το φόρο µειώνεται κατά 50% αν η κληρονοµιά 
περιλαµβάνει ένα σπίτι που χρησιµοποιείται σαν ιδιωτική κατοικία. Τα ποσοστά 
ποικίλουν από 2% ως 0.5%.256  
 
 
3.22.11. Φ.Π.Α. της Ρουµανίας  
 
Επιβάλλεται στα εισαγόµενα αγαθά και υπηρεσίες. Η εγγραφή για πληρωµή Φ.Π.Α. 
είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν κύκλο εργασιών τουλάχιστον 
200,000 RON περίπου 57.000 εύρο. Για όσες έχουν λιγότερο κύκλο εργασιών η 
απόφαση είναι δική τους να συµµετέχουν.257 Εντούτοις, εάν και ο προµηθευτής και ο 
αγοραστής πληρώνουν Φ.Π.Α. έπειτα ο Φ.Π.Α. θα είναι αντίστροφα φορολογήσιµος 
και για τον προµηθευτή και για τον αγοραστή, δηλαδή το καθαρό κόστος Φ.Π.Α. για 
αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη είναι µηδέν και καµία πληρωµή του Φ.Π.Α. δεν 
πρέπει να γίνει.258 Οι φορολογικές συναλλαγές για το Φ.Π.Α. από την 1η Μαΐου του 
2005 περιλαµβάνουν δραστηριότητες όπως το ιδιωτικό ραδιόφωνο, οι τηλεοπτικοί 
σταθµοί καθώς και οι ποµποί τους. Εξαιρούνται του Φ.Π.Α. όλες οι δραστηριότητες 
δηµόσιου ενδιαφέροντος, οι φαρµακευτικές, οι κοινωνικές, οι εκπαιδευτικές και οι 
πνευµατικές καθώς και οι τραπεζικές και οι χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές. Το 
ποσοστό Φ.Π.Α. είναι 19% και ισχύει από την !η Ιανουαρίου 2000 και το µειωµένο 
ποσοστό 9% εφαρµόζεται για την προµήθεια βιβλίων, εγχειριδίων, εφηµερίδων, 
φαρµάκων, εισιτηρίων κινηµατογράφου και την παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών. 
Μηδενικό ποσοστό Φ.Π.Α. έχουν ορισµένες εξαγωγικές εφαρµογές, τα εισαγόµενα 
αγαθά µε τελωνιακό καθεστώς υπό αναστολή, εσωτερικές διαδικασίες και τα αγαθά 
που προκύπτουν από αυτές, τα εισαγόµενα αγαθά από τις ελεύθερες ζώνες εµπορίου 
για αποθηκευτικούς λόγους µόνο.259Πολλές βασικές υπηρεσίες απαλλάσσονται του 
Φ.Π.Α. συµπεριλαµβανοµένης της υγειονοµικής περίθαλψης, των επιστηµονικών, 
εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων, των τραπεζικών εργασιών και 

                                                 
254http://www.mfinante.ro/engl/cod_fiscal/TITLE%20I.en.htm [Accessed 27th September 2007] 
255http://www.worldwide-tax.com/romania/romania_taxes.asp [Accessed 27th September 2007] 
Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας Οκτώβριος 2006 
256http://www.mfinante.ro/engl/cod_fiscal/TITLE%20I.en.htm [Accessed 27th September 2007] 
257http://www.mfinante.ro/engl/cod_fiscal/TITLE%20I.en.htm [Accessed 27th September 2007] 
258http://www.deloitte.com/dtt/article/0,1002,sid%253D5214%2526cid%253D104880,00.html 
[Accessed 27th September 2007] Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας Ιανουάριος 2006 
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των οικονοµικών υπηρεσιών, και της έκδοσης σχολικών βιβλίων, ο φόρος 
παρακράτησης στα µερίσµατα  και ένας προστιθεµένης αξίας φόρος 18%.260 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
260http://www.nationsencyclopedia.com/Europe/Romania-TAXATION.html [Accessed 27th September 
2007] 
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3.23. Φορολογία της Σλοβακίας261 
 
 
3.23.1. Φόρος εισοδήµατος της Σλοβακίας  
 
Ένα άτοµο στη Σλοβακία είναι υπεύθυνο για το φόρο στο εισόδηµά του ως 
υπάλληλος και ως αυτοαπασχολούµενος. Στην περίπτωση ενός ατόµου που 
ικανοποιεί τα κριτήρια του "µόνιµου κατοίκου" της Σλοβακίας, ο φόρος θα 
υπολογιστεί στο εισόδηµά του που κερδίζεται στη Σλοβακία και στο εξωτερικό. Ένας 
ξένος κάτοικος που απασχολείται στη Σλοβακία πληρώνει το φόρο µόνο του 
εισοδήµατός του στη Σλοβακία. Για να θεωρηθεί κάποιος Σλοβάκος κάτοικος, πρέπει 
να κατοικεί τουλάχιστον 183 ηµέρες κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε φορολογικού 
έτους καθιερωθεί. Ένας εργοδότης υποχρεώνεται να αφαιρέσει, αµέσως, κάθε µήνα, 
το ποσό φόρου και την εθνική ασφάλεια που οφείλεται από έναν µισθοδοτηµένο 
εργαζόµενο. Ένας αυτοαπασχολούµενος υποχρεώνεται να δίνει προκαταβολές για το 
φόρο εισοδήµατος που θα αντισταθµιστεί από τη συµπλήρωση της ετήσιας δήλωσης. 
Στην περίπτωση µιας νέας επιχείρησης, οι προκαταβολές θα υπολογιστούν σύµφωνα 
µε τις εκτιµήσεις του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Οι προκαταβολές θα γίνουν µηνιαίες 
ή τριµηνιαίες, ανάλογα µε το ποσό της προκαταβολής. Ορισµένες πληρωµές 
αφαιρούνται από το φορολογήσιµο εισόδηµα όπως εκτίθεται λεπτοµερώς παρακάτω.  
Το 2005 το ποσοστό φόρου εισοδήµατος για τα φυσικά πρόσωπα στη Σλοβακία είναι 
ενιαίο για όλα τα κλιµάκια και είναι 19%. 
 
 
3.23.2. Φόρος εταιριών της Σλοβακίας  
 
Οι σλοβάκικες επιχειρήσεις είναι φορολογήσιµες στο εισόδηµά τους στη Σλοβακία 
καθώς επίσης και στο εισόδηµα τους στο εξωτερικό. Οι ξένες επιχειρήσεις στη 
Σλοβακία είναι φορολογήσιµες µόνο στο εισόδηµα που έχει την πηγή του στη 
Σλοβακία. Το τυποποιηµένο ποσοστό εταιρικού φόρου του 2005 στη Σλοβακία 
ορίζεται 19%.  
 
3.23.3. Επιχειρησιακές αφαιρέσεις της Σλοβακίας 
 
Στη Σλοβακία, οι αφαιρέσεις και οι επιχειρησιακές δαπάνες µπορεί να είναι όπως 
διευκρινίζεται παρακάτω:  
� Αντιστάθµισµα των απωλειών: µια απώλεια µπορεί να αντισταθµιστεί σε 5 έτη.   
� Συγχωνευµένες δηλώσεις: στη Σλοβακία µια ζηµία σε µια επιχείρηση ενός οµίλου 

δεν µπορεί να ισοσταθµιστεί µε το κέρδος σε µια άλλη επιχείρηση του ίδιου 
οµίλου.   

� ∆απάνες χρηµατοδότησης: κατά γενικό κανόνα, ο τόκος στην πίστωση 
φορολογείται. Όταν ο τόκος που παραλαµβάνεται από µια επιχείρηση που 
επενδύει είναι παραπάνω από 25% του κεφαλαίου του οφειλέτη, ο τόκος δεν είναι 
επιτρεπτός εάν το ποσό του δανείου είναι παραπάνω από 4 φορές µεγαλύτερο από 
το µετοχικό κεφάλαιο του οφειλέτη (6 φορές για τις τράπεζες).   

                                                 
261http://www.worldwide-tax.com/slovakia/indexslovakia.asp [Accessed 27th August 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Μάιος 2005  
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� ∆απάνες µεταφοράς: οι συναλλαγές µεταξύ των συµβεβληµένων µερών θα 
επιτραπούν µόνο εάν είναι σύµφωνες µε την αποδεκτή τιµή αγοράς της 
συναλλαγής η οποία συναλλαγή είχε διευθυνθεί µεταξύ δύο συµβαλλόµενων 
µερών που δεν συνδέονται.  

� Συνταξιοδοτικά σχέδια: για ένα άτοµο που πληρώνει για τα συνταξιοδοτικά του 
δικαιώµατα, θα επιτραπεί ένα µέγιστο ποσό των 24.000 SK το χρόνο ή 10% του 
εισοδήµατος του.  

 
 
3.23.4. Κεφαλαιουχικά κέρδη της Σλοβακίας 
 
Ένα κεφαλαιουχικό κέρδος στη Σλοβακία προστίθεται στο κανονικό εισόδηµα και 
είναι φορολογήσιµο στο ίδιο ποσοστό µε το κανονικό εισόδηµα και για τα άτοµα και 
για τις επιχειρήσεις. Μια κεφαλαιουχική ζηµία από την πώληση ενός περιουσιακού 
στοιχείου µπορεί, στις περισσότερες περιπτώσεις, να αντισταθµιστεί µε το κανονικό 
φορολογήσιµο εισόδηµα.   
 
 
3.23.5. Ηµεροµηνίες της υποβολής έκθεσης και πληρωµής της Σλοβακίας 
 
Το φορολογικό έτος στη Σλοβακία τελειώνει όπως και το ηµερολογιακό στις 31 
∆εκεµβρίου. Οι προκαταβολές του φόρου γίνονται όπως διευκρινίζονται παρακάτω:  
� Ένα άτοµο: ένα άτοµο του οποίου το εισόδηµα είναι µόνο από µια αµοιβή δεν 

υποχρεώνεται για να αρχειοθετήσει µια ετήσια δήλωση. Ο εργοδότης αφαιρεί το 
φόρο από τον υπάλληλο και τον µεταφέρει στην οικονοµική εφορία κάθε µήνα. 
Ένα αυτοαπασχολούµενο άτοµο πρέπει να κάνει τις µηνιαίες ή τριµηνιαίες 
προκαταβολές µε το ποσό του φόρου που πληρώνεται στις προηγούµενες 
περιόδους. Ένα αυτοαπασχολούµενο άτοµο πρέπει να αρχειοθετήσει µια 
φορολογική δήλωση µέχρι τις 31 Μαρτίου το έτος µετά από το τέλος του 
φορολογικού έτους.  

� Μια εταιρία περιορισµένης ευθύνης – από µια εταιρία περιορισµένης ευθύνης 
είναι υποχρεωτικό να υποβληθούν οι οικονοµικές δηλώσεις µέχρι τις 31 Μαρτίου. 
Η επιχείρηση πρέπει να κάνει τις µηνιαίες ή τριµηνιαίες προκαταβολές του φόρου 
κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα µε το ποσό των προκαταβολών του 
προηγούµενου έτους. Οι µικρές επιχειρήσεις κάνουν µόνο µια προκαταβολή. Μια 
καθυστέρηση στην υποβολή της ετήσιας δήλωσης πέρα από την ηµεροµηνία που 
ορίζεται τιµωρείται µε πρόστιµο.   

 
 
3.23.6. Αφαίρεση του φόρου από την αρχή της Σλοβακίας 
 
Ένας εργοδότης υποχρεώνεται για να αφαιρέσει το φόρο από την πηγή από έναν 
υπάλληλο και να κάνει πρόσθετες συνεισφορές στην κοινωνική ασφάλιση. Η 
αφαίρεση από την πηγή για τους ξένους κατοίκους υπόκειται στη Συνθήκη διπλής 
φορολογικής πρόληψης. 
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3.23.7. Άλλες αφαιρέσεις της Σλοβακίας 
 
Ο φόρος, στη Σλοβακία, πρέπει να αφαιρεθεί από την πηγή από τις ακόλουθες 
πληρωµές σύµφωνα µε τα ακόλουθα, τα µερίσµατα  µε 0%, ο τόκος µε το 
τυποποιηµένο ποσοστό φόρου που αφαιρείται από την πηγή είναι 19%  και τα 
δικαιώµατα στα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας  είναι 19%. 
 
 
3.23.8. Φόρος κληρονοµιάς και δωρεών της Σλοβακίας 
 
Από 1.1.2004 ο φόρος κληρονοµιάς και δωρεών καταργήθηκε στη Σλοβακία.   
 
 
3.23.9. Φόροι ακίνητων περιουσιών της Σλοβακίας 
 
Ο φόρος, που επιβάλλεται σε ετήσια βάση, ισχύει στα αγροτεµάχια, τα διαµερίσµατα 
και τα κτίρια. Ο φόρος στο έδαφος είναι µεταξύ των 0,5 - 11,6 SK ανά τετραγωνικό 
µέτρο.  Ο φόρος στα κτίρια είναι µεταξύ 1,0 - 10,0 SK ανά τετραγωνικό µέτρο µε µια 
προσθήκη για κάθε πρόσθετο πάτωµα που χτίζεται.   
 
 
3.23.10. Φ.Π.Α. της Σλοβακίας 
 
Το ποσοστό Φ.Π.Α. στη Σλοβακία είναι 19%. Ο Φ.Π.Α. χρεώνεται στα περιουσιακά 
στοιχεία και τις υπηρεσίες που παρέχονται στη Σλοβακία καθώς επίσης και στις 
εισαγωγές στη Σλοβακία.  Σε πολλές περιπτώσεις, οι εξαγωγές δεν υπόκεινται στο 
φόρο προστιθέµενης αξίας. Οµοίως, οι οικονοµικές υπηρεσίες και οι τραπεζικές 
εργασίες, η ασφάλεια, οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες και το ενοίκιο της ακίνητης 
περιουσίας, εκτός από τις νέες ιδιοκτησίες απαλλάσσονται του Φ.Π.Α.  Ο ιδιοκτήτης 
µιας επιχείρησης, της οποίας οι απολαβές υπερβαίνουν τα 1,5 εκατοµµύρια SK για 
µία περίοδο 12 µηνών είναι υποχρεωµένος να τα καταχωρήσει στις αρχές Φ.Π.Α.   
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3.24. Φορολογία της Σλοβενίας262  
 
 
3.24.1. Φόρος εισοδήµατος της Σλοβενίας 
 
Το εισόδηµα ενός ατόµου είναι φορολογήσιµο το 2006 µε ένα προοδευτικό ποσοστό 
16% - 50%. Ένα άτοµο που κατοικεί στη Σλοβενία και µια σλοβένικη επιχείρηση 
είναι υπεύθυνο και για το φόρο του εισοδήµατός τους έξω από τη Σλοβενία. Τα 
προσόντα που χρειάζονται για να έχουν τα άτοµα την ιδιότητα του κατοίκου είναι να 
έχουν µόνιµη κατοικία στη Σλοβενία.263 Υπάρχουν έξι κατηγορίες ατοµικού 
εισοδήµατος: το εισόδηµα από την απασχόληση, το επιχειρησιακό εισόδηµα, το 
εισόδηµα από τη γεωργία, το εισόδηµα ενοικίου και τα δικαιώµατα, το εισόδηµα από 
το κεφάλαιο (τόκος, µερίσµατα και κεφαλαιουχικά κέρδη) και άλλο εισόδηµα. Η 
ευθύνη για το φόρο εισοδήµατος υπολογίζεται µε έναν τέτοιο τρόπο ώστε οι 
φορολογήσιµες βάσεις των διαφορετικών πηγών εισοδήµατος που κερδίζεται σε ένα 
ηµερολογιακό έτος υπολογίζεται χωριστά και αθροίζεται έπειτα. Η ετήσια 
φορολογήσιµη βάση υπολογίζεται µετά από αφαίρεση των υποχρεωτικών εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και ορισµένων επιδοµάτων. Ο φόρος επιβάλλεται από την 
κεντρική κυβέρνηση και µέρος των εισοδηµάτων από το φόρο ατοµικού εισοδήµατος 
αποδίδεται στους δήµους. Υπάρχει µια φορολογική πίστωση για τις συντάξεις. 264 
 
 
3.24.2. Φορολογικά απαλλάξιµα έσοδα της Σλοβενίας 
 
Μερικές µορφές εισοδήµατος στη Σλοβενία είναι απαλλαγµένες από το φόρο, 
σύµφωνα µε τους συγκεκριµένους όρους που διευκρινίζονται στο σλοβένικο νόµο, ως 
εξής:  
� Ένα µέρισµα που διανέµεται µεταξύ δύο επιχειρήσεων στη Σλοβενία.   
� Μια τυποποιηµένη απαλλαγή 604.330 tolars για οποιοδήποτε σλοβένικο κάτοικο.   
� Φορολογική ανακούφιση για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τους ανθρώπους άνω 

των 65 και τα παιδιά, ξεκινώντας µε 484.873 tolars για το πρώτο παιδί.   
� Μια απαλλαγή 1.225200 tolars για τις αποδοχές ενός σπουδαστή.   
� Βραβεία από τις λαχειοφόρες αγορές και τα τυχερά παιχνίδια στο νόµιµα 

καθορισµένο όριο.   
� Βραβεία και µισθοί από τους διεθνείς οργανισµούς για τα κοινωνικά και 

επιστηµονικά επιτεύγµατα.   
� Επιστροφές από τον εργοδότη των εξόδων στέγασης και ταξιδιού που υφίστανται 

για επιχειρησιακούς λόγους.   
� Επιδόµατα παιδιών και επιχορηγήσεις που καταβάλλονται από το κράτος.  
 
  
       

                                                 
262http://www.worldwide-tax.com/slovenia/slovenia_tax.asp [Accessed 13th February 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Νοέµβριος 2006  
263http://www.worldwide-tax.com/slovenia/slovenia_tax.asp [Accessed 13th February 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Νοέµβριος 2006  
264http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-07-001/EN/KS-DU-07-001-EN.PDF 
[Accessed 11th October 2007] σελ.212 
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3.24.3. Φορολογικές αφαιρέσεις της Σλοβενίας 
 
Όλες οι µορφές φορολογικής ελάφρυνσης αφορούν το εισόδηµα ενός ατόµου που 
κατοικεί στη Σλοβενία. Τα ακόλουθα ποσά υπόκεινται στον ορισµό και τα ανώτατα 
όρια του σλοβένικου νόµου:  
� Προσωπικό επίδοµα για έναν κάτοικο 604.330 Tolars.   
� Ένα επίδοµα για έναν συνταξιούχο µετά την ηλικία των 65 µε 8% των 281.081 

tolars.   
� Μια αφαίρεση για την αγορά των µακροπρόθεσµων τοπικών τίτλων, των 

διδάκτρων και άλλων. Αυτή υπόκειται σε µια συνολική αφαίρεση από όλες τις 
πηγές που δεν είναι παραπάνω από 3% του φορολογήσιµου εισοδήµατος.   

� Μια αφαίρεση για την αγορά της αρχικής κατοικίας, µέχρι 4% του 
φορολογήσιµου εισοδήµατος.   

� Απολαβές των κρατικών πολιτιστικών επιχορηγήσεων, µέχρι ένα όριο. 
 
   
3.24.4. Φόρος εταιριών της Σλοβενίας 
 
Το τρέχον εταιρικό φορολογικό ποσοστό για το έτος 2007 είναι 23% (10% για τις 
επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητες στις πρόσθετες οικονοµικές ζώνες και 
0% για τα επενδυτικά κεφάλαια, τα κεφάλαια συνταξιοδότησης και τις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις για συνταξιοδοτικά προγράµµατα κάτω από ορισµένους όρους). 265Ένα 
γενικό κίνητρο επένδυσης αντιπροσωπεύεται από µια αφαίρεση από τη φορολογική 
βάση, 20% του ποσού που επενδύεται στις εσωτερικές δραστηριότητες Έρευνας και 
Ανάπτυξης καθώς και στην αγορά των υπηρεσιών αυτών αλλά δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό της φορολογήσιµης βάσης. Το ποσό της πρόσθετης αφαίρεσης 
µπορεί να αυξάνεται σε 30% ή 40% ανάλογα µε το περιφερειακό σχέδιο φορολογικής 
ελάφρυνσης. Υπάρχουν επίσης περαιτέρω γενικά φορολογικά κίνητρα υπό 
ορισµένους όρους για τις οντότητες που παρέχουν την εργασία για τους 
εκπαιδευόµενους ή στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, για τις δωρεές και την εθελοντική 
συµπληρωµατική συνταξιοδοτική ασφάλεια.266 
 
 
3.24.5. Επιχειρησιακές αφαιρέσεις της Σλοβενίας 
 
Οι ακόλουθες δαπάνες είναι µερικώς επιτρεπτές για τους φορολογικούς λόγους στη 
Σλοβενία, σύµφωνα µε ορισµένους όρους:   
� Μια απώλεια µπορεί να αντισταθµιστεί σε πάνω από 7 έτη.   
� Μια δήλωση µπορεί να υποβληθεί στις σλοβένικές φορολογικές αρχές για µέχρι 

δύο συγχωνευµένες επιχειρήσεις που εδρεύουν στη Σλοβενία.   
� Σε ορισµένες περιστάσεις, οι δαπάνες χρηµατοδότησης δεν είναι επιτρεπτές. 

Αυτές οι περιστάσεις περιλαµβάνουν ένα δάνειο που παραλαµβάνονται από τα 
σχετικά συµβαλλόµενα µέρη, και ένα δάνειο µε µια απροσδιόριστη ηµεροµηνία 
αποπληρωµής ή δανείων που χορηγούνται µε όρους που είναι σηµαντικά 
διαφορετικοί από τους αποδεκτούς όρους στη σλοβένικη αγορά.   

                                                 
265http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-07-001/EN/KS-DU-07-001-EN.PDF 
[Accessed 11th October 2007] σελ.212 
266http://www.mf.gov.si/slov/dav_car/Taxation_in_Slovenia_2007.pdf [Accessed 23th October 2007] 
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� Στις συναλλαγές µεταξύ των σχετικών συµβαλλόµενων µερών, όταν είναι το 
ποσοστό του τόκου επάνω από το αποδεκτό ποσοστό των τραπεζών στη 
Σλοβενία, αυτή η δαπάνη δεν είναι επιτρεπτή για φορολογικούς λόγους.   

� Απόσβεση στα πάγια της επιχείρησης 
 
 
3.24.6. Κεφαλαιοποιήσιµα κέρδη της Σλοβενίας 
 
Τα κεφαλαιοποιήσιµα κέρδη των επιχειρήσεων προστίθενται στο κανονικό εισόδηµα. 
Ο φόρος κεφαλαιοποιήσιµου κέρδους για τα άτοµα είναι 5%-20% είναι ανάλογα µε 
την περίοδο εκµετάλλευσης του παγίου πριν τη πώληση, για περίοδο εκµετάλλευσης 
πιο µεγάλη από 20 έτη το φορολογικό ποσοστό είναι 0%.  
 
 
3.24.7. Ηµεροµηνίες υποβολής εκθέσεων και πληρωµής της Σλοβενίας 
 
Το φορολογικό έτος στη Σλοβενία τελειώνει στις 31 ∆εκεµβρίου. Είναι υποχρεωτικό 
να συµπληρωθεί η φορολογική δήλωση και να πληρωθούν οι προκαταβολές µηνιαία 
ή µια φορά κάθε 3 µήνες. Ένα άτοµο υποχρεώνεται να υποβάλει µια ετήσια δήλωση 
µέχρι 31 Μαρτίου. Κυρώσεις επιβάλλονται στην περίπτωση καθυστέρησης στην 
υποβολή της ετήσιας δήλωσης καθώς επίσης και πρόστιµο για την καθυστέρηση κάθε 
ηµέρας στην πληρωµή του φόρου που οφείλεται. Ένα άτοµο του οποίου ολόκληρο το 
εισόδηµα είναι από έναν µισθό ή από το εισόδηµά του ως αυτοαπασχολούµενος είναι 
λιγότερο από το ποσό που καθορίζεται στο νόµο, απαλλάσσεται της υποβολής µιας 
ετήσιας δήλωσης.   
 
 
3.24.8. Αφαίρεση του φόρου από την αρχή της Σλοβενίας 
 
 
Ένας εργοδότης υποχρεώνεται να αφαιρέσει το φόρο από την πηγή σε µηνιαία βάση 
από έναν µισθοδοτηµένο υπάλληλο και να κάνει τις πρόσθετες συνεισφορές στην 
κοινωνική ασφάλιση. Οι αφαιρέσεις από την πηγή για τις πληρωµές στους ξένους 
κατοίκους υπόκεινται στη Συνθήκη πρόληψης διπλής φορολογίας. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, υπάρχει µια απαλλαγή για την αφαίρεση από την πηγή σε ένα µέρισµα 
που πληρώνεται στους µετόχους που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
3.24.9. Άλλες αφαιρέσεις της Σλοβενίας 
 
Οι ακόλουθες πληρωµές υπόκεινται στην αφαίρεση του φόρου από την πηγή και 
αυτές είναι για τα µερίσµατα, τον τόκο και τα δικαιώµατα 25%. 
 
 
3.24.10. Φόρος κληρονοµιάς και δωρεών της Σλοβενίας 
 
Οι κληρονοµιές και οι δωρεές είναι φορολογήσιµα στη Σλοβενία. Ο φόρος ισχύει για 
τον κληρονόµο και τον παραλήπτη της δωρεάς. Το ποσοστό φόρου εξαρτάται από τη 
σχέση µεταξύ του παραλήπτη και του χορηγού καθώς και του κληρονόµου και του 
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αποθανόντος µα και από την αγοραστική αξία της δωρεάς ή της κληρονοµιάς. Το 
ποσοστό φόρου είναι 5% - 30%. Σε ορισµένες νόµιµα καθορισµένες περιπτώσεις, 
υπάρχει απόλυτη απαλλαγή.  
 
  
3.24.11. Φόρος εδάφους της Σλοβενίας 
 
Ο φόρος επιβάλλεται στη Σλοβενία σύµφωνα µε την αξία του εδάφους όπως 
αξιολογείται από τις αρχές. Ο φόρος είναι 2% της αξίας του εδάφους και πληρώνεται 
από τον προµηθευτή.   
 
 
3.24.12.  Φ.Π.Α. της Σλοβενίας 
 
Ο Φ.Π.Α. εισήχθη την 1η Ιουλίου 1999 αντικαθιστώντας τον προηγούµενο γενικό 
φόρο επί των πωλήσεων. Το τρέχον ποσοστό Φ.Π.Α. είναι 20%. Το µειωµένο 
ποσοστό 8.5% ισχύει για τα τρόφιµα, γεωργικά προϊόντα και φαρµακευτικά 
προϊόντα. Η Σλοβενία έχει ζητήσει µεταβατικά µέτρα για τον τοµέα της 
προστιθεµένης αξίας φορολογίας, δηλαδή ένας µειωµένο Φ.Π.Α. για τον 
ανεφοδιασµό του εστιατορίων και την οικογένεια.267 Οι εξαγωγές από τη Σλοβενία 
δεν υπόκεινται στο φόρο προστιθέµενης αξίας. Οποιαδήποτε επιχείρηση µε έναν 
κύκλο εργασιών παραπάνω από το 5 εκατοµµύρια SIT υποχρεώνεται να εγγραφεί 
στις αρχές Φ.Π.Α.268   
 
 
 

                                                 
267http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-07-001/EN/KS-DU-07-001-EN.PDF 
[Accessed 11th October 2007] σελ.212 
268http://www.worldwide-tax.com/slovenia/slovenia_tax.asp [Accessed 13th February 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Νοέµβριος 2006  
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3.25. Φορολογία της Σουηδίας 
 
 
3.25.1. Φόρος εισοδήµατος της Σουηδίας 
 
Εάν κάποιος κατοικεί στη Σουηδία, ή µένει για πάνω από 6µήνες στη Σουηδία ή έχει 
µια ουσιαστική σύνδεση µε τη Σουηδία, τότε έχει απεριόριστη φορολογική ευθύνη. 
Αυτό σηµαίνει ότι εκτίθεται στο φόρο µε όλο το εισόδηµα του και τον πλούτο του και 
στη Σουηδία και στο εξωτερικό. Οι διατάξεις των φορολογικών συµφωνιών µε άλλες 
χώρες µπορούν να σηµάνουν ότι ο σουηδικός φόρος περιορίζεται σε κάποιες 
περιπτώσεις. Ένα πρόσωπο θεωρείται κάτοικος στη Σουηδία εάν η πραγµατική 
κατοικία του είναι στη Σουηδία. Ένα πρόσωπο που έρχεται στη Σουηδία έχει 
απεριόριστη φορολογική ευθύνη από την ηµεροµηνία άφιξης του. 269Το εισόδηµα το 
οποίο κερδίζουν τα φυσικά πρόσωπα φορολογείται κυρίως από τους δήµους της 
κατοικίας,  µε ποσοστά να ποικίλουν από 29 έως 35%. Οι αποδοχές επάνω από 
327.600 SEK για το 2007 πληρώνουν άλλα 20 µε 25% πάνω από το φόρο εθνικού 
εισοδήµατος. Το καθαρό εισόδηµα από τον κεφαλαιουχικό τόκο, τα µερίσµατα, τα 
κεφαλαιουχικά κέρδη, κ.λπ. φορολογούνται γενικά επί 30%. Οι πληρωµές τόκων 
απαλλάσσονται της φορολογίας. Μέχρι 100% των κεφαλαιουχικών απωλειών 
µπορούν να αφαιρεθούν από τα κεφαλαιουχικά κέρδη, αλλά σε µερικές περιπτώσεις 
µόνο 70% των απωλειών είναι αφαιρέσιµα. Ένα έλλειµµα στον υπολογισµό των 
καθαρών κεφαλαιουχικών εισοδηµάτων έχουν µια φορολογική µείωση 30% του 
ελλείµµατος µέχρι 100.000 SEK. Για έλλειµµα επάνω από 100.000 SEK, η 
φορολογική µείωση είναι 21%. Ο πλούτος για µια φορολογική αξία πάνω από 1.5 
εκατοµµύρια SEK για τους άγαµους και  3.0 εκατοµµύρια SEK για τα ζευγάρια που 
φορολογούνται από κοινού φορολογούνται µε ένα ποσοστό 0.75 τοις εκατό εκτός από 
τον πλούτο που σχετίζεται µε τα περιουσιακά στοιχεία ακίνητων περιουσιών, τα 
οποία φορολογούνται µε ένα ποσοστό 1.5 τοις εκατό.270 Για πλούτο κάτω από αυτά 
τα όρια, τα άτοµα αυτά είναι απαλλάξιµα του φόρου. 271Ο πλούτος περιλαµβάνει 
τραπεζικούς λογαριασµούς, αποθέµατα, αυτοκίνητα, πλοία, ακίνητη περιουσία, 
κοσµήµατα, κ.λπ. Επιπλέον ο φόρος ακίνητων περιουσιών που υπολογίζεται 1 τοις 
εκατό βασίζεται σε µια καθορισµένη αξία για τα σπίτια µε µια οικογένεια και 0.5 τοις 
εκατό για τα κτίρια µε πολλαπλές κατοικίες.272 
 
 
3.25.2. Φόρος εταιριών της Σουηδίας 
 
Οι επιχειρήσεις στη Σουηδία πληρώνουν µόνο έναν εθνικό εταιρικό φόρο, που 
βασίζεται στο ετήσιο εισόδηµά τους. Η Σουηδία έχει ένα ανταγωνιστικό εταιρικό 
ποσοστό φόρου 28 τοις εκατό. Υπάρχουν δυνατότητες για να αναβληθεί η φορολογία 
του κέρδους, µε διάθεση µέχρι 25 τοις εκατό από το καθαρό κέρδος, καθώς και να 
δηµιουργηθούν ακόµα χαµηλότερα αποτελεσµατικά ποσοστά.273 ∆εν υπάρχει 

                                                 
269http://www.nordisketax.net/main.asp?url=files/sve/eng/i02.asp&c=sve&l=eng&s=1&w=3&m=02 
270www.skatteverket.se. Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας Ιανουάριος 2007 
271http://www.freedomandprosperity.org/Papers/sweden/sweden.shtml Τελευταία ενηµέρωση 
ιστοσελίδας Ιούνιος 2006 
272www.skatteverket.se. Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας Ιανουάριος 2007 
273www.skatteverket.se. Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας Ιανουάριος 2007 
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κανένας φόρος για τα πρώτα 16.600 SEK του ετήσιου εισοδήµατος.274 Τα 
κεφαλαιουχικά κέρδη στις πωλήσεις των επιχειρησιακών περιουσιακών στοιχείων 
φορολογούνται ως κανονικό επιχειρησιακό εισόδηµα. Μια σουηδική επιχείρηση είναι 
γενικά φορολογήσιµη για το παγκόσµιο καθαρό κέρδος της.  Οι απώλειες σε µια 
επιχείρηση µπορούν να αντισταθµιστούν στο µέλλον αόριστα.  Τα κεφαλαιουχικά 
κέρδη από τις πωλήσεις των µη καταχωρηµένων µετοχών είναι απαλλαγµένα από το 
φόρο. Οι νοµικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης εργοδοτών φτάνουν το ποσό 
32.42% για το 2007 από το συνολικούς µισθούς και τα οφέλη που πληρώνονται στους 
υπάλληλους. Αυτές οι συνεισφορές είναι αφαιρέσιµες από το φορολογήσιµο εταιρικό 
εισόδηµα. Γενικά οι εργοδότες πρέπει επίσης να συµβάλουν στις ασφάλειες 
συνταξιοδότησης εξ ονόµατος των υπάλληλων. Οι φορολογικοί κανόνες για τα 
σουηδικά παραρτήµατα είναι γενικά ίδιοι όπως οι φόροι που αφορούν τη σουηδική 
επιχείρηση. Οι ξένες επιχειρήσεις που διευθύνουν µια επιχείρηση µε µια µόνιµη 
µονάδα στη Σουηδία είναι υποχρεωµένες να πληρώσουν φόρο για την επιχειρησιακή 
λειτουργία τους. Η µόνιµη µονάδα µπορεί να είναι µια σταθερή θέση µέσω της 
οποίας η επιχείρηση οργανώνεται, είτε πλήρως είτε εν µέρει. Αυτό που ισχύει για µια 
επιχείρηση που δεν έχει έδρα στη Σουηδία είναι ότι η ξένη αυτή οντότητα πρέπει να 
είναι µια νοµική οντότητα και πρέπει να έχει έδρα σε µια χώρα µε παρόµοια 
φορολογία στο εταιρικό εισόδηµα όπως η Σουηδία. Αυτός ο όρος ικανοποιείται εάν 
το καθαρό εταιρικό εισόδηµα  φορολογείται µε ένα ποσοστό τουλάχιστον 10 έως 
15%. Υπάρχει µια υπόθεση για παρόµοια φορολογία εάν η επιχείρηση κατοικεί µέσα 
µια χώρα µε την οποία η Σουηδία έχει υπογράψει µια φορολογική συνθήκη.275 
 
 
3.25.3. Φόρος πλούτου της Σουηδίας 
 
Οι άγαµοι που έχουν πλούτο 1.5 εκατοµµυρίων SEK, και τα παντρεµένα ζευγάρια 
που φορολογούνται µαζί µε πλούτο 2 εκατοµµυρίων SEK πληρώνουν φόρο 
πλούτου.276  
 
 
3.25.4. Φόρος ακίνητων περιουσιών της Σουηδίας 
 
Ο φόρος ακίνητων περιουσιών επιβάλλεται στα σπίτια µε µια οικογένεια, στις 
πολυκατοικίες, στις εγκαταστάσεις και τα  βιοµηχανικά κτίρια. Το φορολογικό 
ποσοστό για τα σπίτια είναι 1 τοις εκατό και για τις πολυκατοικίες 0.5 τοις εκατό. Ο 
φόρος υπολογίζεται στην αξιολογηµένη φορολογική αξία της ακίνητης περιουσίας. Η 
αξιολογηµένη φορολογική αξία αντιστοιχεί σε 75 τοις εκατό της αγοραστικής αξίας 
της ακίνητης περιουσίας. Στην ακίνητη περιουσία ο φόρος επιβάλλεται µε τρεις 
µορφές. Ο πρόσθετος φόρος ακίνητων περιουσιών επιβάλλεται για την πρόσφατα-
χτισµένη ιδιοκτησία, την ανακαινισµένη ιδιοκτησία και την εκτεταµένη ιδιοκτησία, 
εάν οι φορολογικές αξιολογήσεις ακίνητων περιουσιών για τον τύπο ή την εν λόγω 
ιδιοκτησία δεν πρόκειται να γίνουν κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους. Οι φορολογικές 
αξιολογήσεις ακίνητων περιουσιών γίνονται κάθε έξι έτη για κάθε τύπο ιδιοκτησίας, 

                                                 
274http://www.freedomandprosperity.org/Papers/sweden/sweden.shtml Τελευταία ενηµέρωση 
ιστοσελίδας Ιούνιος 2006 
275http://www.isa.se/upload/english/FactSheets/Taxes_in_Sweden.pdf 
276http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/03/02/15/740c9781.pdf [Accessed 23th October 2007] 
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ενώ η αξιολόγηση είναι χωρισµένη σε χρόνο παρά χρόνο. Οι φορολογικές 
αξιολογήσεις ακίνητων περιουσιών γίνεται σε έναν τύπο ιδιοκτησίας (όπως τα 
σπίτια). 277 
 
 
3.25.5. Φόρος κληρονοµιάς και δωρεών της Σουηδίας 
 
Ο φόρος κληρονοµιάς επιβάλλεται στην ιδιοκτησία που αποκτιέται µέσω της 
κληρονοµιάς ή των διαθηκών. Ένα προοδευτικός πρόγραµµα ισχύει για αυτόν τον 
φόρο. Τα διαφορετικά φορολογικά προγράµµατα ισχύουν ανάλογα µε τη σχέση στην 
οποία έχει το υπεύθυνο για το φόρο πρόσωπο µε τον αποθανόντα. Κατά την 
αξιολόγηση του φόρου, µια βασική φορολογική αφαίρεση γίνεται για τον πρώτο, του 
οποίου µέγεθος εξαρτάται από η σχέση του µε το άτοµο που πέθανε. Για έναν σύζυγο  
η µείωση είναι 280 000 SEK. Ο φόρος δωρεών επιβάλλεται στην ιδιοκτησία που 
αποκτιέται µέσω της δωρεάς. Ο φόρος αξιολογείται στην αξία της δωρεάς και 
εφαρµόζεται σταδιακά για τις διαφορετικές κατηγορίες σχέσης. Ετήσιες δωρεές µε  
αξία λιγότερο από 10 000 SEK από τον ίδιο χορηγό είναι αφορολόγητα.278 
 
 
3.25.6. Φ.Π.Α. της Σουηδίας 
 
Ο Φ.Π.Α. είναι ένας φόρος που πληρώνουµε σχεδόν στην κατανάλωση από όλα τα 
αγαθά και τις υπηρεσίες και στις εισαγωγές. Ο νόµος περί φόρου προστιθέµενης 
αξίας της Σουηδίας είναι εναρµονισµένος µε τις οδηγίες Φ.Π.Α. της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το κανονικό ποσοστό Φ.Π.Α. είναι 25 τοις εκατό, ενώ το µειωµένο ποσοστό 
12 τοις εκατό ισχύει για τις δαπάνες παραδείγµατος χάριν τροφίµων, για την πώληση  
έργων της τέχνης, για την εισαγωγή έργων της τέχνης, συλλεκτικών κοµµατιών και 
αντικών, για την ενοικίαση δωµατίων σε ξενοδοχεία και χώρων κάµπινγκ. Το 
φορολογικό ποσοστό είναι 6 τοις εκατό για βιβλία, εφηµερίδες, περιοδικά, µεταφορά 
επιβατών, αµοιβές εισόδων στις συναυλίες, τσίρκα, κινηµατογράφους ή θέατρα 
,στους ζωολογικούς κήπους, µερικές υπηρεσίες αθλητικών δραστηριοτήτων, καθώς 
και η χορήγηση ή η µεταφορά των δικαιωµάτων σε ορισµένο εργασίες. Ορισµένες 
υπηρεσίες απαλλάσσονται του Φ.Π.Α., συµπεριλαµβανοµένης της ιατρικής και 
οδοντικής φροντίδας, κοινωνικής υπηρεσίες, τραπεζικές εργασίες και οικονοµικές 
υπηρεσίες, κ.λπ. Εάν κάποιος χρεώνει το Φ.Π.Α. των πελατών του, έχει δικαίωµα να 
αφαιρέσει το Φ.Π.Α. που πληρώνει στους προµηθευτές του. Το δικαίωµά για 
απαλλαγή του Φ.Π.Α. ισχύει και για τα χαµηλότερα ποσοστά 6 ή 12 τοις εκατό. Εάν 
ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης είναι µεγαλύτερος από το 1 εκατοµµύριο SEK το 
χρόνο, τότε πρέπει να πληρώνει κάθε µήνα Φ.Π.Α.. Υπάρχουν πρόσθετοι κανονισµοί 
για επιχειρήσεις µε κύκλο εργασιών πάνω από 40 εκατοµµύρια SEK το χρόνο. Εάν ο 
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το 1 εκατοµµύριο SEK το χρόνο, τότε η πληρωµή 
Φ.Π.Α. γίνεται µια φορά το χρόνο. 279 
 
 
 

                                                 
277http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/03/02/15/740c9781.pdf [Accessed 23th October 2007] 
278http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/03/02/15/740c9781.pdf [Accessed 23th October 2007] 
279www.skatteverket.se. Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας Ιανουάριος 2007 
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3.26. Φορολογία της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας280 
 
 
3.26.1.Φόροι εισοδήµατος της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας 
 
Τα ποσοστά φόρου εισοδήµατος για το εισόδηµα του ατόµου είναι προοδευτικά. Ένα 
άτοµο πληρώνει το φόρο του εισοδήµατός του ως µισθωτός ή αυτοαπασχολούµενος 
(ως µη µισθωτός). Ο φόρος για ένα άτοµο που ικανοποιεί τα κριτήρια του «µόνιµου 
κατοίκου» της Τσεχίας υπολογίζεται στο εισόδηµά του που κερδίζει µέσα στη  
Τσέχικη ∆ηµοκρατία και στο εξωτερικό. Ένας ξένος κάτοικος που απασχολείται στην 
Τσεχία πληρώνει το φόρο µόνο του εισοδήµατος που κερδίζει στη Τσεχία. Ένας 
εργοδότης είναι αναγκασµένος να αφαιρέσει, άµεσα σε µηνιαία βάση, τον 
απαραίτητο φόρο από τους µισθούς υπαλλήλων. Ένας µη µισθωτός πρέπει να 
προπληρώσει τους φόρους που θα αντισταθµιστούν µε τη σύνταξη της φορολογικής 
δήλωσης. Οι προκαταβολές καθορίζονται βάσει της φορολογικής δήλωσης του 
προηγούµενου έτους. Στην περίπτωση µιας νέας επιχείρησης, οι προκαταβολές 
πληρωµής υπολογίζονται βάσει των εκτιµήσεων που γίνονται από τον ιδιοκτήτη της 
επιχείρησης. Ορισµένες πληρωµές είναι αφαιρέσιµες από το φορολογήσιµο εισόδηµα 
όπως θα διευκρινιστεί αργότερα. Επίσης, υπάρχουν µειωµένα φορολογικά ποσοστά 
για το εισόδηµα ορισµένων εργαζοµένων. Τα ποσοστά φόρων εισοδήµατος φυσικών 
προσώπων το 2006 είναι ως εξής: 
 
Εισόδηµα σε CK Φορολογικά ποσοστά % 
0 – 121.200 12% 
121.201- 218.400 19% 
218.401 – 331.200 25% 
331,201 και πάνω 32% 

Πηγή: http://www.worldwide-tax.com/czech/czech_tax.asp [Accessed 26the February 2007] Τελευταία ενηµέρωση ιστοσελίδας 

Μάιος 2006 

 
 
3.26.2. Φορολογικές αφαιρέσεις της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας 
 
Πολλές από τις δαπάνες που υφίστανται από ένα άτοµο αφαιρούνται από τη 
φορολογία µε την προϋπόθεση ότι υποστηρίζονται από τα κατάλληλα έγγραφα. Η 
φορολογική ελάφρυνση χορηγείται σε ορισµένες περιστάσεις. Οι µόνιµοι κάτοικοι 
έχουν δικαίωµα στην ακόλουθη ετήσια ελάφρυνση: 
� Η ετήσια απαλλαγή ενός φορολογούµενου - CK 38.040. 
� Απαλλαγή για τη σύζυγο που δεν εργάζεται - CK 21.720  
� Απαλλαγή για εκείνους που λαµβάνουν επίδοµα ανικανότητας 100% - CK 14.280 
� Απαλλαγή για τους µαθητές γυµνασίου-λυκείου / τους πανεπιστηµιακούς 

σπουδαστές 11.400 CK 
� Συνεισφορές στο δηµόσιο όφελος ως 10% του φόρου. 
� Τόκος στις υποθήκες (υπό ορισµένους όρους). 
  
 

                                                 
280http://www.worldwide-tax.com/czech/czech_tax.asp [Accessed 26th February 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Μάιος 2006 
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3.26.3 Εταιρικός φόρος της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας  
 
 Ο εταιρικός φόρος είναι το 2006 24%. Μειωµένο ποσοστό ισχύει για τις επιχειρήσεις 
επένδυσης, για τα επενδυτικά κεφάλαια και τα κεφάλαια σύνταξης. Ένας φόρος 15% 
επιβάλλεται στα µερίσµατα που πληρώνονται από τις τσεχικές εταιρίες. Το εισόδηµα 
από τον τόκο θεωρείται συνηθισµένο εισόδηµα και υπό αυτήν τη µορφή 
φορολογείται κατά 24%. Υπάρχει ένα µειωµένο φορολογικό ποσοστό για ορισµένες 
εταιρίες.  
 
 
3.26.4. Επιχειρησιακές αφαιρέσεις της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας 
 
Η φορολογική ελάφρυνση µπορεί να εκφραστεί ως φορολογική αφαίρεση όταν 
χορηγείται µε τη µείωση του ποσού εισοδήµατος που είναι φορολογήσιµο ή από την 
επιχορήγηση µιας φορολογικής πίστωσης όταν αφαιρείται άµεσα το όφελος από το 
φόρο που οφείλεται 
� Υποτίµηση των πάγιων ενεργητικών,  
� Σχετικά µε τις επιχειρήσεις ασφάλιστρα (ασφάλεια ιδιοκτησίας και ούτω 

καθ'εξής), 
� Οι συνεισφορές του εργοδότη στα κοινωνικά και ιατρικά οφέλη, καθώς επίσης 

και η συµβολή του υπαλλήλου στη σύνταξη ηλικιωµένου που αφαιρείται κατά 
ένα όριο 3% του εισοδήµατος, 

� Παροχές σύµφωνα µε τα διάφορα θεσπίσµατα, όπως οι παροχές σε µια 
ασφαλιστική εταιρεία ενάντια στις προβλέψιµες αξιώσεις και άλλα. 

 
3.26.5. Ηµεροµηνίες υποβολής εκθέσεων της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας 
 
Το φορολογικό έτος στην Τσεχία είναι το ηµερολογιακό έτος και τελειώνει στις 31 
∆εκεµβρίου. Εάν το εισόδηµά κάποιου φυσικού προσώπου προέρχεται απλώς από 
έναν µισθό, τότε δεν είναι αναγκασµένο να υποβάλλει ετήσια φορολογική δήλωση. 
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η ετήσια αναφορά πρέπει να υποβληθεί µέχρι τις 31 
Μαρτίου (3 µήνες µετά από το τέλος του φορολογικού έτους). Όποιος 
αντιπροσωπεύεται από έναν εξουσιοδοτηµένο τσέχικο φορολογικό σύµβουλο, µπορεί 
να υποβάλει µια αίτηση έτσι ώστε να υποβάλει τη φορολογική δήλωσή του µέχρι τις 
30 Ιουνίου. Μια καθυστέρηση στην υποβολή της ετήσιας αναφοράς συνεπάγεται 
πρόστιµο στις περισσότερες περιπτώσεις που ισοδυναµεί µε 10% του φόρου που 
πρέπει να πληρωθεί. Τα πρόστιµα επιβάλλονται ακόµα και αν ο φόρος είναι 
προπληρωµένος. Η επιχείρηση µπορεί να επιλέξει είτε την σταθερή µέθοδο 
απόσβεσης είτε την επιταχυνόµενη µέθοδο. Εντούτοις, κατά τη διάρκεια της περιόδου 
απόσβεσης, η επιχείρηση δεν µπορεί να αλλάξει τη µέθοδο απόσβεσης. Οµοίως, εάν ο 
ιδιοκτήτης του περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια της περιόδου απόσβεσης 
αλλάξει, ο νέος αγοραστής δεν µπορεί να αλλάξει τη µέθοδο απόσβεσης που 
επιλέχτηκε από τον αρχικό ιδιοκτήτη. Όσο αφορά το Φ.Π.Α., οι περίοδοι υποβολής 
εκθέσεων για τις επιχειρήσεις είναι µηνιαίες ή τριµηνιαίες. Ο Φ.Π.Α. πρέπει να 
πληρωθεί µέχρι τη 25η ηµέρα µετά από τη σχετική περίοδο υποβολής εκθέσεων. 
Κατά γενικό κανόνα, µόνο οι επιχειρήσεις µε έναν κύκλο εργασιών παραπάνω από τα 
3 εκατοµµύρια CK είναι υποχρεωµένες να εγγραφούν στις αρχές Φ.Π.Α. Όταν η 
περιοδική έκθεση παρουσιάζει ένα πλεόνασµα των εισαγωγών Φ.Π.Α. άνω του 
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Φ.Π.Α. από τις συναλλαγές, τότε γίνεται επιστροφή µέσα σε 30 ηµέρες. Εάν υπάρχει 
ένα ανεξόφλητο χρέος σε άλλες οικονοµικές εφορίες, το µερίδιο που οφείλεται στις 
άλλες οικονοµικές εφορίες θα αντισταθµιστεί µε στον κύκλο εργασιών και στον 
ισολογισµό που ξεπληρώνονται στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης σύµφωνα µε αίτηµά 
του. 
 
 
3.26.6. Κεφαλαιουχικά κέρδη της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας 
 
Γενικά, τα κεφαλαιουχικά κέρδη στην Τσεχία φορολογούνται ως εισόδηµα για τις 
επιχειρήσεις και τα άτοµα. Για ένα άτοµο, το κέρδος από την πώληση της κύριας 
ιδιωτικής κατοικίας, που κατέχεται για τουλάχιστον 2 έτη είναι απαλλαγµένο από το 
φόρο. Ή, όταν δεν χρησιµοποιείται ως κύρια κατοικία, εάν κατέχεται για περισσότερο 
από 5 έτη. Στην Τσεχία οι απώλειες µπορούν να µεταφερθούν για 5 έτη µετά.  
 
 
3.26.7. Κράτηση του φόρου από την αρχή της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας 
 
Οι πληρωµές υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλειας υγείας υπάρχουν 
και στη Τσεχική ∆ηµοκρατία 
 
 
3.26.8. Άλλες αφαιρέσεις της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας 
 
Ο φόρος κρατείται από την αρχή από τις ακόλουθες πληρωµές στους µη κατοίκους. 
Συγκεκριµένα στο µέρισµα  η κράτηση είναι 5%, στα δικαιώµατα 25% και στους 
τόκους 15%. Σηµείωση: από το 2005  η πληρωµή του µερίσµατος µεταξύ των 
επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τους όρους, 
απαλλάσσονται του φόρου παρακράτησης 
 
 
3.26.9. Φόροι ακίνητων περιουσιών της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας 
 
Ο φόρος επιβάλλεται και στη γη και στα κτήρια. Το ποσό του φόρου και η µέθοδος 
υπολογισµού του ποικίλλουν σύµφωνα µε τον τύπο εδάφους (γεωργικού, επιχείρηση, 
κ.λπ.) και τη τοποθεσία. Ο υπολογισµός είναι συνήθως σύµφωνα µε τη γενική 
περιοχή της ακίνητης περιουσίας.  Κατά γενικό κανόνα, ο φόρος επιβάλλεται στον 
ιδιοκτήτη του περιουσιακού στοιχείου. Σε ορισµένες περιστάσεις, η φορολογική 
ευθύνη µεταφέρεται στο χρήστη.   
 
 
3.26.10. Φόρος κληρονοµιάς και δωρεών της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας 
 
Η αρχή των φορολογικών νόµων όσον αφορά τις κληρονοµιές και τις δωρεές είναι 
παρόµοια µε αυτήν που γίνεται αποδεκτή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αλλά στα χαµηλότερα ποσοστά (µεταξύ 1% και 40%). Κατά γενικό κανόνα, οι 
κληρονοµιές και οι δωρεές είναι φορολογήσιµες αλλά υπάρχουν εκτενείς απαλλαγές 
που εξαρτώνται από το βαθµό της οικογενειακής σχέσης µεταξύ του κληρονόµου / 
του παραλήπτη µιας δωρεάς και του κληροδοτούντα / του προσώπου που παρέχει το 
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δώρο. Έτσι παραδείγµατος χάριν, ένας στενός συγγενής (παιδιά / ένας σύζυγος) 
απαλλάσσεται απολύτως του φόρου κληρονοµιάς. Μπορεί να δηλωθεί γενικά ότι το 
ποσοστό φόρου στις κληρονοµιές, εφόσον ενδείκνυται, αποτελεί µόνο 50% του 
ποσού φόρου που επιβάλλεται σε οποιοδήποτε ίδιο περιουσιακό στοιχείο που δίνεται 
ως δωρεά. 
 
 
3.26.11. Φόρος µεταφοράς ακίνητων περιουσιών της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας 
 
Ο φόρος είναι σε ένα σταθερό ποσοστό 3% βάσει της αξιολόγησης που γίνεται από 
τις οικονοµικές εφορίες ακόµα κι αν η τιµή που καταγράφεται στη σύµβαση είναι 
χαµηλότερη από την αξιολόγηση που γίνεται.   
 
 
3.26.12. Φ.Π.Α. της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας  
 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο Φ.Π.Α. πληρώνεται µε ποσοστό 19% και ισχύει 
από  1.5.2004. Το προηγούµενο ήταν 22%. Υπάρχει ένα µειωµένο ποσοστό του 5% 
που αναφέρεται κυρίως σε: υπηρεσίες για την παροχή ύδατος και θέρµανσης, τρόφιµα 
και φάρµακα, εφηµερίδες και βιβλία. Το όριο για την εγγραφή Φ.Π.Α. είναι να έχουν 
κύκλο εργασιών 1 εκατοµµύριο CZK. Οι χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί δεν 
χρεώνονται µε Φ.Π.Α. Οι ακόλουθες µορφές  είναι µερικές από τις απαλλαγές από το 
Φ.Π.Α. εξαγωγές, ταχυδροµικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ραδιοφωνικών αναµεταδόσεων 
(ραδιόφωνο και τηλεόραση), χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί (τράπεζες, 
ασφαλιστικές εταιρείες), σχεδιασµός και εκπαίδευση, υγειονοµικές υπηρεσίες, 
πρόνοια, λαχειοφόρες αγορές και τυχερά παιχνίδια, µη κερδοσκοπικά όργανα. 
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3.27. Φορολογία της Φινλανδίας281  
 
 
3.27.1. Φόρος εισοδήµατος της Φινλανδίας  
 
Στη Φινλανδία η φορολογία του εισοδήµατος των φυσικών προσώπων είναι 
προοδευτική. Εκτός από την άµεση φορολογία υπάρχει επίσης ο δηµοτικός φόρος στη 
Φινλανδία. Αυτός ο φόρος πληρώνεται µε βάση το εισόδηµά του ατόµου και 
κυµαίνεται µεταξύ 16% - 21% ανάλογα µε τη δηµοτική αρχή. Υπάρχει επίσης φόρος 
εκκλησιών. Το συνδυασµένο κορυφαίο οριακό φορολογικό ποσοστό στη Φινλανδία 
είναι περίπου 60%. Τα µειωµένα ποσοστά φόρου ή απαλλαγής είναι διαθέσιµα για 
ορισµένους εισοδηµατίες (income earners). Ένα άτοµο είναι υπεύθυνο για το φόρο 
στο εισόδηµά του ως υπάλληλος και στο εισόδηµά του ως αυτοαπασχολούµενος. Ο 
φόρος πληρώνεται από το εισόδηµα που κερδίζεται στη Φινλανδία και στο εξωτερικό 
από ένα άτοµο που πληροί τις προϋποθέσεις του µόνιµου κατοίκου της Φινλανδίας. 
Ένας κάτοικος της Φιλανδίας που λαµβάνει µισθό στο εξωτερικό και ζει στο 
εξωτερικό συνεχώς για τουλάχιστον 6 µήνες, απαλλάσσεται του φόρου µε 
ορισµένους όρους. Ένας ξένος κάτοικος που απασχολείται στη Φινλανδία πληρώνει 
φόρο µόνο του εισοδήµατος που κερδίζεται στη Φινλανδία. Για να θεωρηθεί 
φινλανδικός κάτοικος, ο φορολογούµενος πρέπει να είναι σε θέση να δείξει ότι η ζωή 
του / της είναι στη Φινλανδία ή / και ότι έχει ζήσει στη Φινλανδία συνεχώς για 6 
µήνες. Είναι σηµαντικό να δείξει ότι αυτός όσον αφορά το φορολογήσιµο εισόδηµα 
εκτός Φινλανδίας, µια «φορολογική πίστωση» επιτρέπεται για τη φορολογική µείωση 
εκτός Φινλανδίας. Όσον αφορά το εισόδηµα από έναν µισθό, ο εργοδότης 
υποχρεώνεται να αφαιρέσει το ποσό φόρου που απαιτείται κάθε µήνα. Ένας µη 
µισθωτός είναι υποχρεωµένος να δίνει προκαταβολές του φόρου εισοδήµατος που θα 
αντισταθµιστούν στην υποβολή της ετήσιας αναφοράς. Οι προκαταβολές 
καθορίζονται σύµφωνα µε τα κέρδη από το προηγούµενο έτος. Σε περίπτωση νέας 
επιχείρησης, οι προκαταβολές θα υπολογιστούν σύµφωνα µε την εκτίµηση του 
ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Ορισµένες πληρωµές είναι αφαιρέσιµες από το 
φορολογήσιµο εισόδηµα όπως εκτίθενται λεπτοµερώς κατωτέρω. Τα ποσοστά φόρου 
εισοδήµατος του ατόµου (εθνικός φόρος) για το 2006 είναι:  
 
Εισόδηµα σε € Φορολογικά ποσοστά % 
1 – 12.200 0% 
12.201- 17.000 9% 
17.001- 20.000 14% 
20.001- 32.800 19.5% 
32.801- 58.200 25% 
58.201 και πάνω 32.5% 

Πηγή: http://www.worldwide-tax.com/finland/finland_tax.asp [Accessed 13th February 2007] Τελευταία ενηµέρωση 

ιστοσελίδας Σεπτέµβριος 2006   

 

                                                 

281http://www.worldwide-tax.com/finland/finland_tax.asp [Accessed 13th February 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Σεπτέµβριος 2006   
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3.27.2. Απαλλάξιµο εισόδηµα της Φινλανδίας  
 
Μερικές µορφές εισοδήµατος στη Φινλανδία που είναι απαλλαγµένες από το φόρο 
είναι οι ακόλουθες: 
� Ένα ετήσιο εισόδηµα µέχρι της 12.200 εύρο για κάθε κάτοικο. 
� Μερίσµατα που πληρώνονται µεταξύ των επιχειρήσεων.  
� Εισόδηµα από τον τόκο στις οµολογίες της κυβέρνησης σύµφωνα µε τους όρους. 
� Μια επιχορήγηση που παραλαµβάνεται από ένα ιδιωτικό σώµα στα όρια που 

καθορίζονται από το νόµο.  
� Παραλαβές από την πώληση ενός διαµερίσµατος / ενός σπιτιού που 

χρησιµοποιήθηκε ως κύρια κατοικία για τουλάχιστον δύο έτη. 
� Τόκος που πληρώνεται σε έναν ξένο κάτοικο. 
 
 
3.27.3. Φορολογικές µειώσεις της Φινλανδίας  
 
Όλες οι µορφές φορολογικής ελάφρυνσης ισχύουν µόνο για τους φινλανδικούς 
κατοίκους. Τα ακόλουθα ποσά ορίζονται στο νόµο:  
� Τόκος σε ένα δάνειο: επιτρεπτός 
� Καθιερωµένη µείωση για έναν υπάλληλο: 620€ 
� Ταξίδι προς και από την εργασία: κόστος 500€- 4,700€. 
� Επαγγελµατική λογοτεχνία: πλήρως επιτρεπτή για έναν υπάλληλο 
� Υποχρεωτική πληρωµή κοινωνικής ασφάλισης: επιτρεπτό 
� Προαιρετική πληρωµή κοινωνικής ασφάλισης: επιτρεπτό µέχρι ένα όριο 
 
 
3.27.4. Φόρος εταιριών της Φινλανδίας 
 
Το 2006 το τυποποιηµένο ποσοστό εταιρικού φόρου είναι 26%.282 Οι επιχειρήσεις 
που εδρεύουν στη Φινλανδία είναι εκτεθειµένες στο φόρο για το παγκόσµιο εισόδηµα 
τους. Οι µη εδρεύουσες επιχειρήσεις εκτίθενται στο εισόδηµα τους που προέρχεται 
από τη Φινλανδία, και εάν έχουν µια µόνιµη µονάδα στη Φινλανδία, σε όλο το 
εισόδηµα σχετικό µε τη µόνιµη µονάδα. Μια επιχείρηση που εγγράφεται στη 
Φινλανδία, θα θεωρηθεί φορολογικά εδρεύουσα της Φινλανδίας. Σε γενικές γραµµές, 
µια επιχείρηση από µια χώρα εκτός συνθήκης είναι σχεδόν πάντα εκτεθειµένη στο 
φόρο και η ύπαρξη µιας µόνιµης µονάδας είναι καµίας σπουδαιότητας. Τα 
επιχειρησιακά εισοδήµατα των εδρευουσών ή µη εδρευουσών επιχειρήσεων 
φορολογούνται συνήθως µε τον ίδιο τρόπο. Η έννοια του εταιρικού εισοδήµατος είναι 
ευρεία επειδή καλύπτει διάφορους εισοδηµατικούς τύπους όπως οι εισπράξεις από 
την πώληση των εµπορευµάτων, του εισοδήµατος ενοικίου, των αµοιβών και της 
αποζηµίωσης για την εργασία ή τις υπηρεσίες και των κερδών από την επένδυση των 
οικονοµικών περιουσιακών στοιχείων.283 
 

                                                 
282 http://www.worldwide-tax.com/finland/finland_tax.asp [Accessed 13th February 2007] Τελευταία 
ενηµέρωση ιστοσελίδας Σεπτέµβριος 2006   
283http://www.vero.fi/default.asp?article=1522&domain=VERO_ENGLISH&path=488,494,498&langu
age=ENG  [Accessed 23th October 2007] 
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3.27.5. Κεφαλαιοποιήσιµα κέρδη της Φινλανδίας 
 
 Το 2006 το ποσοστό φόρου που πληρώνεται για τα κεφαλαιουχικά κέρδη είναι 26% 
για τις επιχειρήσεις και 28% για τα άτοµα. Η πώληση ενός διαµερίσµατος / ενός 
σπιτιού που έχει χρησιµοποιηθεί ως κύρια κατοικία για τουλάχιστον δύο έτη, 
απαλλάσσεται του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών. Μια κεφαλαιουχική απώλεια 
µπορεί να αντισταθµιστεί µε ένα κεφαλαιουχικό κέρδος στο τρέχον έτος, ή µε τα 
κεφαλαιουχικά κέρδη στα επόµενα έτη για το µέγιστο µέχρι τρία έτη. Το εισόδηµα 
από µια επένδυση, όσον αφορά το µέρισµα ή τον τόκο, είναι φορολογήσιµο µε 
ποσοστό 28%.  
 
 
3.27.6. Ηµεροµηνίες υποβολής εκθέσεων της Φινλανδίας 
 
Το φορολογικό έτος στη Φινλανδία τελειώνει στις 31η ∆εκεµβρίου. Οι προκαταβολές 
του φόρου γίνονται στην ακόλουθη βάση. Ένα άτοµο του οποίου το εισόδηµα είναι 
από έναν µόνο µισθό δεν υποχρεώνεται να υποβάλλει µια ετήσια φορολογική έκθεση. 
Ο εργοδότης αφαιρεί το φόρο από τον υπάλληλο και µεταφέρει την πληρωµή αµέσως 
στις οικονοµικές εφορίες σε µηνιαία βάση. Ένα αυτοαπασχολούµενο άτοµο 
υποχρεώνεται να κάνει 12 µηνιαίες προκαταβολές για το  φόρου. Ένα 
αυτοαπασχολούµενο άτοµο υποχρεώνεται για να αρχειοθετήσει µια έκθεση πριν από 
το τέλος Μαρτίου. Μια εταιρία περιορισµένης ευθύνης υποχρεώνεται να υποβάλει τις 
οικονοµικές εκθέσεις πριν από τις 30 Απριλίου µετά από το τέλος του φορολογικού 
έτους. Κατά τη διάρκεια του έτους, η επιχείρηση υποχρεώνεται να κάνει 12 µηνιαίες 
προκαταβολές του φόρου. Μέσα σε 10 µήνες από το τέλος του φορολογικού έτους, 
που είναι πριν από τις 30 Οκτωβρίου, το ποσό φόρου που πληρώνεται ή η επιστροφή 
φόρου είναι τελική.  
 
 
3.27.7. Αφαίρεση του φόρου από την αρχή της Φινλανδίας 
 
Όσον αφορά στους µισθωτούς, ο εργοδότης υποχρεώνεται να κρατήσει το φόρο από 
την αρχή πηγή από έναν υπάλληλο και να δώσει τις πρόσθετες συνεισφορές στην 
κοινωνική ασφάλιση. Η κράτηση από την αρχή στην περίπτωση ενός µερίσµατος, 
των δικαιωµάτων και του τόκου που πληρώνονται σε έναν ξένο κάτοικο υπόκειται 
στη Συνθήκη πρόληψης διπλής φορολογίας. 
 
 
 3.27.8. Άλλες κρατήσεις της Φινλανδίας 
 
Οι κρατήσεις πρέπει να γίνουν από τις ακόλουθες πληρωµές ως εξής δηλαδή από τα 
µερίσµατα, τα δικαιώµατα και τον τόκο 28%. 
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3.27.9. Φόρος κληρονοµιάς / φόρος δωρεών της Φινλανδίας 
 
Ο φόρος που πληρώνεται στη Φινλανδία και σε µια κληρονοµιά και στις δωρεές 
γίνεται µε την εφαρµογή αρκετά παρόµοιων φορολογικών αρχών. Όταν είτε ο 
χορηγός /ο κληροδοτών είτε ο παραλήπτης της δωρεάς /ο κληρονόµος είναι 
φιλανδικός κάτοικος, τότε ο φόρος ισχύει και για τα περιουσιακά στοιχεία στο 
εξωτερικό. Όταν ούτε ο χορηγός /ο κληροδοτών ή ο παραλήπτης της δωρεάς / ο 
κληρονόµος δεν είναι κάτοικος φινλανδικός, τότε ο φόρος ισχύει µόνο για την 
ακίνητη περιουσία στη Φινλανδία ή τις µετοχές σε µια επιχείρηση της οποίας 50% 
των περιουσιακών στοιχείων της είναι ακίνητη περιουσία εντός της Φινλανδίας. Όταν 
ο φόρος ισχύει σε µια ξένη χώρα, ο φόρος στο εξωτερικό θα πιστωθεί ενάντια στο 
φόρο που οφείλεται στη Φινλανδία εκτός και αν αναφέρεται στην ακίνητη περιουσία 
στη Φινλανδία. Κατά γενικό κανόνα, οι παραλήπτες των δωρεών / οι κληρονόµοι 
διαιρούνται σε τρεις οµάδες: η Οµάδα 1 περιλαµβάνει ένα σύζυγος και τους γονείς, η 
Οµάδα 2 ένας αδελφός, µια αδελφή και τα παιδιά. και η Οµάδα 3  όλους τους άλλους. 
Γενικά, το ποσοστό φόρου για την οµάδα 2 είναι διπλάσιο από ότι της οµάδας 1, και 
το ποσοστό για την οµάδα 3 είναι τριπλάσιο της οµάδας 1. Τα ποσοστά φόρου για την 
οµάδα 1 σε € είναι όπως παρακάτω: 
 
Εισόδηµα σε € Φόρος στο 

χαµηλότερο 
κλιµάκιο 

Φορολογικά ποσοστά % 

0 – 3.400 0 0% 
3.401- 17.000 85 10% 
17.001-50.000 1.445 13% 
50.001 και πάνω 5.735 16% 

Πηγή: http://www.worldwide-tax.com/finland/finland_tax.asp [Accessed 13th February 2007] Τελευταία ενηµέρωση 

ιστοσελίδας Σεπτέµβριος 2006   

 
 
3.27.10. Φόρος ακίνητων περιουσιών της Φινλανδίας 
 
Ο φόρος επιβάλλεται στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στη Φινλανδία. Οι φόροι 
µεταφέρονται στις τοπικές αρχές στις οποίες ανήκει η κυριότητα. Η γη που 
χρησιµοποιείται για τη γεωργία ή η δασονοµία απαλλάσσεται του φόρου. Το ποσοστό 
φόρου ποικίλλει µεταξύ των τοπικών αρχών και κυµαίνεται µεταξύ 0.5% και 1%. Για 
την ακίνητη περιουσία που χρησιµοποιείται ως µόνιµη κατοικία, το ποσοστό φόρου 
είναι 0.22% - 0.5%.  
 
 
3.27.11. Φόρος µεταφοράς της ακίνητης περιουσίας της Φινλανδίας 
 
Αυτός ο φόρος πληρώνεται για µεταφορά της ακίνητης περιουσίας και των τίτλων. 
Το ποσοστό φόρου για τη µεταφορά της ακίνητης περιουσίας είναι 4% και για τη 
µεταφορά των τίτλων 1.6%. Ο φόρος είναι πληρωτέος από τον αγοραστή. Υπάρχει 
µια απαλλαγή στη µεταφορά της ακίνητης περιουσίας όταν ο αγοραστής είναι µεταξύ 
της ηλικίας 18 και 39 χρονών και η ακίνητη περιουσία χρησιµεύει ως η πρώτη µόνιµη 
κατοικία του. Η µεταφορά των τίτλων που κυκλοφορούν στο Χρηµατιστήριο Αξιών 
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απαλλάσσονται του φόρου. Υπάρχει απαλλαγή όταν και ο αγοραστής και ο 
προµηθευτής δεν είναι κάτοικοι της Φιλανδίας. Η ηµεροµηνία για την πληρωµή του 
φόρου  γίνεται για τους τίτλους, µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία της 
συναλλαγής και για την ακίνητη περιουσία µέσα σε 6 µήνες από την ηµεροµηνία της 
συναλλαγής. 
 
 
3.27.12. Φ.Π.Α. της Φινλανδίας 
 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο Φ.Π.Α. είναι 22%. Υπάρχουν µειωµένα ποσοστά 
του Φ.Π.Α. 17% στα τρόφιµα και 8%, π.χ. στις υπηρεσίες δηµόσιων συγκοινωνιών, 
τα βιβλία και τα φάρµακα. Ο Φ.Π.Α. χρεώνεται στα περιουσιακά στοιχεία και τις 
υπηρεσίες στη Φινλανδία καθώς επίσης και στις εισαγωγές στη Φινλανδία. Οι 
δηλώσεις Φ.Π.Α. γίνονται µηνιαία, η πληρωµή γίνεται στις 15 του µήνα µετά από το 
µήνα της υποβολής δήλωσης. Υπάρχει µια υποχρέωση να υποβληθεί η έκθεση στις 
αρχές του Φ.Π.Α. όταν ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι παραπάνω από 8.500 εύρο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
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Γλωσσάριο 
 
Όπου: 

 
Όπου: 
BE Βέλγιο 
BG Βουλγαρία 
CZ Τσέχικη ∆ηµοκρατία 
DK  ∆ανία 
DE Γερµανία 
EE Εσθονία 
IE  Ιρλανδία 
EL  Ελλάδα 
ES Ισπανία 
FR Γαλλία 
IT Ιταλία 
CY Κύπρος 
LV Λετονία 
LT Λιθουανία 
LU Λουξεµβούργο  
HU Ουγγαρία  
MT Μάλτα  
NL Κάτω Χώρες 
AT Αυστρία 
PL Πολωνία 
PT Πορτογαλία 
RO Ρουµανία 
SI Σλοβενία 
SK Σλοβακία 
FI Φινλανδία 
SE Σουηδία 
UK Ηνωµένο Βασίλειο 
NO Νορβηγία (όχι κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
EU Ευρωπαϊκή Ένωση  
EU-15  Ευρωπαϊκή Ένωση (15 κράτη-µέλη, ιδιότητα µέλους 1.1.1995 - 30.4.2004) δηλαδή Βέλγιο, Γαλλία, 
Γερµανία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες, ∆ανία, Ιρλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ελλάδα, 
Πορτογαλία, Ισπανία, Αυστρία, Φιλανδία, Σουηδία. 
EU-25  ΕΈ (25 κράτη-µέλη, ιδιότητα µέλους 1.5.2004 - 31.12.2006) δηλαδή η EU-15, Κύπρος, Τσέχικη 
∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, η Σλοβακία, Σλοβενία. 
EU-27  ΕΈ (27 κράτη-µέλη, ιδιότητα µέλους από τις 1.1.2007) δηλαδή η EU-25, Βουλγαρία, Ρουµανία 
EA-13  περιοχή του εύρο δηλαδή Αυστρία, Βέλγιο, Κάτω Χώρες, Φινλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, 
Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Πορτογαλία, Ισπανία, Σλοβενία 
US Ηνωµένες Πολιτείες 
JP  Ιαπωνία 
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Κεφάλαιο 4: Συµπέρασµα 
 
 
4.1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µια περιοχή υψηλής φορολόγησης κατά µέσο 
όρο  
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αν εξεταστεί ως σύνολο είναι µια περιοχή υψηλής 
φορολόγησης. Το 2005, το συνολικό φορολογικό ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
των 27 χωρών284 ανήλθε σε 39.6% του Α.Ε.Π., δηλαδή περίπου 13 ποσοστιαίες 
µονάδες από τα ανάλογα  ποσά στις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ιαπωνία. Το 
ποσοστό αυτό είναι υψηλό όχι µόνο έναντι αυτών των δύο χωρών αλλά και γενικά 
µεταξύ των σηµαντικότερων µη ευρωπαϊκών µελών του ΟΟΣΑ, εκτός της Νέας 
Ζηλανδίας που υπερβαίνει το 35% του Α.Ε.Π.. Ο υψηλός µέσος όρος, εντούτοις, δεν 
σηµαίνει ότι όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το καθένα ξεχωριστά 
υψηλά ποσοστά φόρου σε σχέση µε το Α.Ε.Π. Αντίθετα, υπάρχουν µεγάλες διαφορές 
στα φορολογικά επίπεδα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Οκτώ κράτη µέλη έχουν φορολογικό ποσοστό επί του Α.Ε.Π. κάτω από το 35%, 
και γενικά τα ποσοστά αυτά κυµαίνονται σε πάνω από είκοσι µονάδες επί του Α.Ε.Π., 
από 51.3% στη Σουηδία σε µόνο 28% στη Ρουµανία. Το πλάτος αυτής της ζώνης 
απεικονίζει τις σηµαντικές διαφορές στο ρόλο που διαδραµατίζεται από την πολιτεία 
µέσα σε κάθε κράτος µέλος. Κατά γενικό κανόνα τα ποσοστά αυτά αυξήθηκαν σε 
σχέση µε παλιά. Οι φορολογικές αναλογίες επί του Α.Ε.Π. εκτίθενται στο γράφηµα 
1.285  
Γράφηµα 1: Φορολογικές αναλογίες επί του Α.Ε.Π. στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
Η.Π.Α., Ιαπωνία και Νορβηγία (1995,2005) σε ποσοστό επί τοις % µε βάση το 
2005. 

 
Πηγή: Eurostat, Taxation trends in the European Union, 2007  
Σηµείωση: Πληροφορίες από Ιαπωνία 1995/2004. Οι αριθµοί για τις Η.Π.Α. είναι προσωρινά για 
το 2005 (OECD 2006a) 
 
 

                                                 
284Για χάρη συντοµίας η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών θα παρουσιάζεται ως ΕΕ-27 
285http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1073,46587259&_dad=portal&_schema=POR
TAL&p_product_code=KS-DU-07-001 [Accessed 12th October 2007] 
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4.2. Η δοµή των φορολογικών εσόδων από τους κύριους τύπους φόρων 
 
 Η δοµή των φορολογικών εσόδων από τους πιο σηµαντικούς τύπους φόρων δηλαδή 
οι άµεσοι φόροι, οι έµµεσοι φόροι και οι κοινωνικές συνεισφορές παρουσιάζονται 
από το γράφηµα 2 και στον πίνακα 1. Λόγω της µελέτης, θα διαχωριστούν τα κράτη 
µέλη σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη θα είναι η ΕΕ-15286 και θα χαρακτηρίζονται ως 
«παλιά κράτη µέλη» και η δεύτερη θα είναι όλα τα υπόλοιπα κράτη-µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ονοµάζονται ως «νέα κράτη µέλη»287. Γενικά, τα νέα 
κράτη µέλη έχουν διαφορετική δοµή σε σχέση µε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης-
15. Συγκεκριµένα, ενώ τα περισσότερα παλαιά κράτη µέλη αυξάνουν τις επί των 
συνολικών εσόδων φορολογικές αναλογίες τους από τους άµεσους φόρους, τους 
έµµεσους φόρους, και τις κοινωνικές εισφορές, τα νέα κράτη µέλη παρουσιάζουν 
συχνά µια ουσιαστικά χαµηλότερη αναλογία των άµεσων φόρων στο σύνολο. Οι 
χαµηλότερες αναλογίες των άµεσων φόρων στο σύνολο καταγράφονται στη 
Βουλγαρία (µόνο 17.9% του συνόλου), τη Ρουµανία (19.1%) και την Πολωνία 
(20.5%). Ένας από τους λόγους για αυτό µπορεί να είναι τα γενικά χαµηλότερα 
φορολογικά ποσοστά που εφαρµόζονται στα νέα κράτη µέλη στον εταιρικό φόρο και 
το φόρο ατοµικού εισοδήµατος όπως φαίνεται στα γραφήµατα 3 και 4.  

Το χαµηλό µερίδιο των άµεσων φόρων στα νέα κράτη µέλη αντισταθµίζεται από 
τα γενικά υψηλότερα µερίδια έµµεσου φόρου και κοινωνικών συνεισφορών στα 
συνολικά φορολογικά έσοδα. Τα υψηλότερα µερίδια των έµµεσων φόρων βρίσκονται 
στη Βουλγαρία και την Κύπρο, όπου αποτελούν περίπου τα µισά από τα εισοδήµατα 
της Ρουµανίας και της Μάλτας.  

Όσον αφορά τις κοινωνικές συνεισφορές, οι αναλογίες είναι υψηλές κοντά στο 
40% για την Τσεχία και την Πολωνία. Επίσης, η Γαλλία και η Γερµανία βρίσκονται 
επίσης σε παρόµοιο επίπεδο. Επίσης µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης-15 
υπάρχουν µερικές αξιοπρόσεχτες διαφορές, όπως εµφανίζονται στο γράφηµα 2. Οι 
σκανδιναβικές οι χώρες (δηλαδή η Σουηδία, η ∆ανία και η Φινλανδία) έχουν σχετικά 
υψηλές αναλογίες των άµεσων φόρων στα συνολικά φορολογικά έσοδα, ενώ µερικές 
νότιες χώρες (συγκεκριµένα η Πορτογαλία και η Ελλάδα) έχουν σχετικά υψηλές 
αναλογίες των έµµεσων φόρων. Στη ∆ανία και, σε µικρότερη έκταση στο Ηνωµένο 
Βασίλειο και την Ιρλανδία οι αναλογίες των κοινωνικών συνεισφορών στο σύνολο 
των φορολογικών εσόδων είναι σχετικά χαµηλές έναντι του µέσου όρου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης-15. Στη ∆ανία, το µερίδιο της άµεσης φορολογίας στα συνολικά 
φορολογικά έσοδα είναι το υψηλότερο στην Ένωση. Η Γερµανία έχει το υψηλότερο 
µερίδιο των κοινωνικών συνεισφορών στα συνολικά φορολογικά έσοδα, ενώ το 
µερίδιο της στους άµεσους φόρους είναι το χαµηλότερο στην ΕΕ-15. Η Γαλλία έχει, 
επίσης, ένα σχετικά υψηλό µερίδιο κοινωνικών συνεισφορών και ένα αντίστοιχο 
σχετικά χαµηλό µερίδιο άµεσων φόρων, έναντι του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης-15. 

 

                                                 
286 Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 χωρών περιλαµβάνει τις χώρες που υπήρχαν µέχρι και τη διεύρυνση 
του 1995 και περιλαµβάνει συνολικά τις εξής 15 χώρες: Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, 
Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες, ∆ανία, Ιρλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, 
Αυστρία, Φιλανδία, Σουηδία. 
287Τα νέα κράτη µέλη είναι, εποµένως όσα εντάχθηκαν µε τη διεύρυνση του Μάιου του 2004, δηλαδή 
η Κύπρος, η Τσέχικη ∆ηµοκρατία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η 
Πολωνία, η Σλοβακία και η Σλοβενία και του Ιανουαρίου του 2007, δηλαδή η Βουλγαρία και η 
Ρουµανία. 



 

 1

Γράφηµα 2:Η δοµή των φορολογικών εσόδων από τους κύριους τύπους φόρων το 2005 σε ποσοστό επί τοις %επί του συνολικού 
φορολογικού φορτίου για  το 2005 
 

  
 
 
 

                                              Έµµεσοι φόροι 
 
 

Πηγή:Eurostat, Taxation trends in the European Union, 2007   Σηµείωση :φόρος εισοδήµατος, άµεσοι φόροι 2004 
 

Άµεσοι φόροι  
 

Κοινωνικές 
εισφορές  



 
 
 
 

Πίνακας 1: Η δοµή των φορολογικών εσόδων από τους κύριους τύπους φόρων το 
2005 σε ποσοστό επί τοις %επί του συνολικού φορολογικού φορτίου για  το 2005 
 
 

Πηγή:Eurostat, Taxation trends in the European Union, 2007  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Χώρες/έτη Φ.Π.Α. Φόρος 
εισοδήµατος 

Φόρος εταιριών Συνολικός φόρος 

Αυστρία 7.9 9,6 2,4 30,7 
Βέλγιο 7.2 12,9 3,4 39,0 

Βουλγαρία 12.4 3,0 2,9 17,9 
Κύπρος 9.8 3,1 5,4 28,7 
Τσεχική 

∆ηµοκρατία 
7.2 4,6 4,5 25,6 

∆ανία 10.0 24,6 3,8 62,5 
Εσθονία 8.8 5,6 1,4 22,6 
Φιλανδία 8.7 13,5 3,3 40,7 
Γαλλία 7.4 8,0 2,4 27,1 

Γερµανία 6.2 8,6 1,1 26,6 
Ελλάδα 7.4 5,1 3,6 27,5 

Ουγγαρία 8.4         6,6 2,1 23,6 
Ιρλανδία 7.7 7,3 3,4 40,3 
Ιταλία 6.0 10,4 2,3 33,2 
Λετονία 7.9 5,8 2,0 27,2 

Λιθουανία 7.2 7,0 2,1 31,6 
Λουξεµβούργο 5.9 7,3 6,0 36,9 

Μάλτα 8.2 6,8 4,0 34,4 
Κάτω Χώρες 7.3 6,7 3,7 31,2 
Πολωνία 7.7 3,9 2,5 20,5 

Πορτογαλία 8,1* 5,3* 3,0* 25,2* 
Ρουµανία 8.1 2,4 2,7 19,1 
Σλοβακία 8.0 2,8 2,8 20,6 
Σλοβενία 9.0 6,0 2,9 23,0 
Ισπανία 6.3 6,7 3,9 32,0 
Σουηδία 9.3 15,6 3,8 39,3 
Ηνωµένο 
Βασίλειο 

6.8 10,5 3,3 45,4 
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4.3. H άµεση φορολογία χαµηλότερη στα νέα κράτη µέλη  
 
Οι φόροι είναι παραδοσιακά ταξινοµηµένοι σε άµεσους ή έµµεσους. Οι άµεσοι φόροι 
γενικά επιτρέπουν µεγαλύτερη ανακατανοµή αφού δεν είναι δυνατή η 
προοδευτικότητα στους έµµεσους φόρους. Εποµένως, η προσφυγή στους άµεσους 
φόρους, που είναι περισσότερο ορατοί στο εκλογικό σώµα, τείνει να είναι 
µεγαλύτερη στις χώρες όπου οι στόχοι φορολογικής ανακατανοµής είναι εντονότεροι 
και αυτό οδηγεί συνήθως σε υψηλότερα ποσοστά φόρου εισοδήµατος για τα φυσικά 
πρόσωπα. Γενικά, τα νέα κράτη µέλη έχουν µια διαφορετική δοµή έναντι των χωρών 
ΕΕ-15,  ενώ τα περισσότερα παλαιά κράτη µέλη αυξάνουν τα περίπου ίσα ποσοστά 
κερδών που λαµβάνουν από τους άµεσους φόρους, τους έµµεσους φόρους, και τις 
κοινωνικές συνεισφορές, τα νέα κράτη µέλη έχουν συχνά ένα ουσιαστικά χαµηλότερο 
ποσοστό από τους άµεσους φόρους συνολικά. Τα χαµηλότερα ποσοστά κερδών από 
τους άµεσους φόρους καταγράφονται στη Βουλγαρία µε µόνο 17.9% του συνόλου, 
ενώ της Ρουµανίας 19.1% και της Πολωνίας 20.5%.  

Ένας από τους λόγους για αυτές τις διαφορές οφείλεται στα χαµηλότερα 
φορολογικά ποσοστά που εφαρµόζονται στα νέα µέλη στο φόρο εισοδήµατος 
φυσικών προσώπων και στον εταιρικό φόρο καθώς και όσο αφορά την 
προοδευτικότητα του φόρου κάποια από τα νέα µέλη την εγκατέλειψαν, 
εφαρµόζοντας ένα ενιαίο φορολογικό συντελεστή (το λεγόµενο flat tax) όπως για  
παράδειγµα η Σλοβακία. Μεταξύ των παλαιών κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης-15 υπάρχουν και άλλες ενδιαφέρουσες διαφορές. Ο σκανδιναβικές χώρες 
(δηλαδή η  Σουηδία, η ∆ανία και η Φινλανδία) στηρίζονται πρώτιστα στην άµεση 
φορολογία, ενώ µερικές νότιες χώρες (κυρίως η Πορτογαλία και η Ελλάδα) έχουν 
σχετικά υψηλά έσοδα από τους έµµεσους φόρους 
 
4.4. Τα ποσοστά του ανώτατου κλιµακίου288 για το φόρο εισοδήµατος φυσικών 
προσώπων  
 
Κατά το 2006, τα ανώτατα ποσοστά φόρου εισοδήµατος είναι 38.7% κατά µέσον όρο 
µέσα στην ΕΕ-27. Αυτό το ποσοστό ποικίλλει πολύ εντός της ένωσης και κυµαίνεται 
από το ελάχιστο 16% στη Ρουµανία ως το µέγιστο 59% στη ∆ανία όπως και φαίνεται 
στο γράφηµα 3.Σε γενικές γραµµές, τα νέα κράτη µέλη έχουν τα χαµηλότερα 
ανώτατα φορολογικά ποσοστά εισοδήµατος και οι δέκα χαµηλότερες τιµές των 
ποσοστών αυτών στην Ένωση δεν αναφέρονται ως επί των πλείστον στις χώρες της 
ΕΕ-15. Όπως είναι αναµενόµενο, τα υψηλότερα ποσοστά είναι χαρακτηριστικό των 
κρατών-µελών µε τις περισσότερο ανυψωµένες γενικές φορολογικές αναλογίες, όπως 
οι σκανδιναβικές χώρες. Παρόλα αυτά, οι Κάτω Χώρες παρουσιάζουν το τρίτο 
υψηλότερο ανώτατο ποσοστό ατοµικού εισοδήµατος ενώ βρίσκεται δωδέκατη στη 
γενική φορολογική αναλογία επί του Α.Ε.Π.. Όπως ήταν αναµενόµενο, τα 
χαµηλότερα ποσοστά βρίσκονται στη Ρουµανία και τη Σλοβακία, όπου η γενική 
φορολογική αναλογία είναι αντίστοιχα χαµηλότερη και µάλιστα η τρίτη χαµηλότερη 
στην Ένωση 
 

                                                 
288Το ανώτατα θεσµοθετηµένα ποσοστά για το φόρου ατοµικού εισοδήµατος απεικονίζει το 
φορολογικό ποσοστό για το υψηλότερο ποσοστό που ανήκει στο ανώτερο κλιµάκιο χωρίς 
προσαυξήσεις. Για τη ∆ανία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία ο δηµοτικός φόρος εισοδήµατος 
συµπεριλαµβάνεται. 
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Γράφηµα 3: Τα ανώτατα θεσπισµένα ποσοστά επί τις % για το φόρο 
εισοδήµατος φυσικών προσώπων το 2006 

Πηγή:Eurostat, Taxation trends in the European Union, 2007 
Σηµείωση: Χωρίς προσαυξήσεις: η ∆ανία, η Φιλανδία και η Σουηδία. Ο κρατικός φόρος συν το 
δηµοτικό φόρο.  
 
Γράφηµα 4: Τα ανώτατα θεσπισµένα ποσοστά επί τις % για τον εταιρικό φόρο 
2007 

 
Πηγή:Eurostat, Taxation trends in the European Union, 2007  
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4.5. Τα ποσοστά του ανώτατου κλιµακίου για τον εταιρικό φόρο289  
 
Τα εταιρικά φορολογικά ποσοστά ποικίλλουν εντός της Ένωσης όπως φαίνεται στο 
γράφηµα 4. Το θεσµοθετηµένο φορολογικό ποσοστό στο εταιρικό εισόδηµα 
κυµαίνεται µεταξύ του ελάχιστου 10% για τη Βουλγαρία και την Κύπρο και του 
µέγιστου 38.7% για τη Γερµανία. Όπως στην περίπτωση του φόρου ατοµικού 
εισοδήµατος, τα χαµηλότερα ποσοστά είναι χαρακτηριστικά των χωρών µε χαµηλές 
γενικά φορολογικές αναλογίες συνεπώς, τα νέα κράτη µέλη χαρακτηριστικά έχουν 
χαµηλά ποσοστά µε αξιοσηµείωτη την εξαίρεση της Μάλτας, της οποίας το ποσοστό 
είναι 35% είναι το τρίτο υψηλότερο στην Ένωση. Το αντίθετο όµως δεν ισχύει, 
αντίθετα µε την περίπτωση του φόρου ατοµικού εισοδήµατος. Έτσι, τα δύο κράτη 
µέλη µε τις υψηλότερες γενικές φορολογικές αναλογίες ως προς το Α.Ε.Π. , δηλαδή η 
Σουηδία και η ∆ανία, εµφανίζουν εταιρικά φορολογικά ποσοστά που δεν είναι πολύ 
πιο πάνω από το µέσο όρο. 

 Το γεγονός αυτό σχετίζεται µε την υιοθέτηση του συστήµατος διπλού φόρου 
εισοδήµατος από αυτές τις χώρες, το οποίο θέτει τα φορολογικά κεφαλαιουχικά 
έσοδα σε ένα µέτριο ποσοστό. Ως εκ τούτου, οι κορυφαίες θέσεις  καταλαµβάνονται 
από τη Γερµανία και την Ιταλία, των οποίων οι γενικές φορολογικές αναλογίες δεν 
είναι µεταξύ των υψηλότερων αλλά παραδοσιακά επιβάλλουν υψηλά ποσοστά φόρου 
εταιρειών. Η γερµανική κυβέρνηση, ωστόσο, πρόσφατα ανήγγειλε µια αρκετά µεγάλη 
περικοπή στον εταιρικό φόρο. 
 
 
4.6. Τα διάφορα είδη ποσοστών Φ.Π.Α. 
 
Στην περίπτωση του Φ.Π.Α., είναι φανερό από τον πίνακα 2 ότι δεν υπάρχουν 
µεγάλες διαφορές λόγω της εναρµόνισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι 
παρατηρούµε το ανώτερο ποσοστό ίσο µε 25% στη Σουηδία και τη ∆ανία, έχοντας 
στη τρίτη θέση την Πολωνία και τη Φιλανδία µε 22%. Το µικρότερο ποσοστό Φ.Π.Α. 
παρατηρείται στην Κύπρο µε 15%. Όσο αφορά το µειωµένο ποσοστό Φ.Π.Α. 
παρατηρούνται µεγαλύτερες διακυµάνσεις µε πρώτη τη Φιλανδία µε 175, δεύτερη την 
Ιρλανδία µε 13,5% και τελευταία τη Σουηδία µε 12%. Τα χαµηλότερα µειωµένα 
ποσοστά παρατηρούνται στην Ουγγαρία και το Λουξεµβούργο. Για περαιτέρω 
µελέτη, παρατίθεται ο πίνακας 3 όπου φαίνονται οι αλλαγές του Φ.Π.Α. στα κράτη-
µέλη για τη δεκαετία 1995-2005. 
 
 
 
 
 

                                                 
289Η φορολογία του εταιρικού εισοδήµατος δεν απευθύνεται στον εταιρικό φόρο µόνο. Συγκεκριµένα, 
σε µερικά κράτη-µέλη, υπάρχουν κάποιες προσαυξήσεις ή ακόµα και πρόσθετοι φόροι που 
επιβάλλονται στις φορολογικές βάσεις οι οποίες τελικά είναι παρόµοιες αλλά συχνά όχι ίδιες µε τον 
εταιρικό φόρο. Έτσι εξηγούνται και οι αλλαγές στα εταιρικά ποσοστά στα προηγούµενα µέρη. 
Προκειµένου να ληφθούν κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα υπόψη, το απλό εταιρικό φορολογικό 
ποσοστό έχει αναπροσαρµοστεί για λόγους σύγκρισης. Αναπροσαρµογές έχουν πραγµατοποιηθεί στη 
Γερµανία, την Εσθονία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Λιθουανία και την Πορτογαλία.  
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Πίνακας 2:Ποσοστά Φ.Π.Α. για τα κράτη µέλη το 2005 σε ποσοστό% 
 

Χώρα Τυποποιηµένο 
ποσοστό 

Μειωµένο 
ποσοστό 

Υπερτιµηµένο 
ποσοστό 

Parking 

Αυστρία 20 10 - 12 
Βέλγιο 21 6  12 

Βουλγαρία 20 7 - - 
Κύπρος 15 5 - - 
Τσεχική 

∆ηµοκρατία 
19 5 - - 

∆ανία 25 - - - 
Εσθονία 18 5 - - 
Φιλανδία 22 17 - - 
Γαλλία 19,6 5,5 2,1 - 

Γερµανία 16 7 - - 
Ελλάδα 19 9 4,5 - 

Ουγγαρία 25 5/15 - - 
Ιρλανδία 21 13,5 4,4 13,5 
Ιταλία 20 10 4 - 
Λετονία 18 5 - - 

Λιθουανία 18 5/9 - - 
Λουξεµβούργο 15 6 3 12 

Μάλτα 18 5 - - 
Κάτω Χώρες 19 6 - - 

Πολωνία 22 7 3 - 
Πορτογαλία 21 5/12 - - 
Ρουµανία 19 9 - - 
Σλοβακία 19 - - - 
Σλοβενία 20 8,5 - - 
Ισπανία 16 7 4 - 
Σουηδία 25 12 - - 
Ηνωµένο 
Βασίλειο 

17,5 5 - - 

Πηγή:Eurostat, Taxation trends in the European Union, 2007  
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Πίνακας 3: Φ.Π.Α. για τα κράτη µέλη τα έτη 1995-2005 σε ποσοστό % 

 
 

Πηγή:Eurostat, Taxation trends in the European Union, 2007  

Χώρες/έτη 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

Αυστρία 7.6 8.0 8.2 
 

8.2 8.3 8.0 8.0 8.1 7.9 7.9 7.9 

Βέλγιο 6.6 6.8 6.8 6.8 7.1 7.2 6.9 6.9 6.8 7.0 7.2 
Βουλγαρία - - - - - 9.7 9.1 9.3 9.8 10.9 12.4 
Κύπρος 4.6 4.5 4.5 5.0 4.8 5.8 6.2 7.2 8.9 9.1 9.8 
Τσεχική 

∆ηµοκρατία 
6.3 6.4 6.3 6.1 6.6 6.5 6.3 6.3 6.4 7.4 7.2 

∆ανία 9.4 9.7 9.7 9.8 9.8 9.6 9.6 9.6 9.6 9.8 10.0 
Εσθονία 9.7 9.5 9.8 8.2 8.0 8.5 8.0 8.4 8.4 7.9 8.8 
Φιλανδία 7.9 8.1 8.5 8.3 8.3 8.2 7.9 8.1 8.5 8.5 8.7 
Γαλλία 7.4 7.7 7.7 7.6 7.7 7.3 7.2 7.1 7.1 7.2 7.4 

Γερµανία 6.5 6.5 6.4 6.6 6.8 6.8 6.6 6.4 6.3 6.2 6.2 
Ελλάδα 6.9 7.0 7.2 7.5 7.9 7.9 8.2 8.3 7.7 7.5 7.4 

Ουγγαρία 7.7 7.5 7.7 7.9 8.1 8.6 8.1 7.8 8.1 8.8 8.4 
Ιρλανδία 7.0 7.1 7.1 7.1 7.1 7.3 6.9 7.1 7.1 7.4 7.7 
Ιταλία 5.5 5.4 5.6 6.1 6.1 6.5 6.3 6.2 5.9 5.9 6.0 
Λετονία 9.2 8.3 8.0 8.0 7.4 7.0 6.7 6.7 7.2 7.0 7.9 

Λιθουανία 7.7 7.0 8.4 8.1 7.9 7.6 7.3 7.4 6.8 6.5 7.2 
Λουξεµβούργο 5.2 5.2 5.4 5.6 5.4 5.6 5.8 5.7 5.7 6.1 5.9 

Μάλτα 6.3 6.0 6.0 4.5 5.2 6.0 6.4 7.1 6.3 7.5 8.2 
Κάτω Χώρες 6.5 6.7 6.7 6.8 7.0 6.9 7.3 7.2 7.3 7.3 7.3 
Πολωνία 6.2 6.9 7.4 7.1 7.5 6.9 6.8 7.2 7.2 7.2 7.7 

Πορτογαλία 7.1 7.4 7.3 7.5 7.7 8.0 7.7 7.9 8.1 8.1 - 
Ρουµανία - - - - - - 6.3 7.1 7.2 6.7 8.1 
Σλοβακία 9.4 8.5 7.9 7.5 7.4 7.6 7.4 7.5 6.7 7.8 8.0 
Σλοβενία 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 8.9 8.6 8.9 8.8 8.8 9.0 
Ισπανία 5.2 5.3 5.5 5.6 6.1 6.1 5.9 5.8 6.0 6.1 6.3 
Σουηδία 9.2 8.6 8.8 8.9 9.0 8.8 8.9 9.1 9.2 9.1 9.3 
Ηνωµένο 
Βασίλειο 

6.7 6.7 6.8 6.6 6.8 6.7 6.7 6.8 7.0 6.9 6.8 
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