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Doing business with the Netherlands  
 

 

Ένα φιλικό επιχειρηματικό κλίμα, ένα ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα, ένα πολύγλωσσο 

εργατικό δυναμικό και οι ανεπτυγμένες υποδομές είναι μερικά από τα πολλά πλεονεκτήματα 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ολλανδία.  

  

Έβδομη  στον κόσμο από την κατάταξη του Forbes "Καλύτερες Χώρες για Επιχειρήσεις" 2016, 

η Ολλανδία είναι πραγματικά ένας παγκόσμιας κλάσης επιχειρηματικός προορισμός. Η 

στρατηγική θέση της στην πύλη της Ευρώπης αποτελεί το τέλειο εφαλτήριο για την ευρωπαϊκή 

αγορά – με πρόσβαση στο 95% των πιο προσοδοφόρων καταναλωτικών αγορών της Ευρώπης 

εντός 24 ωρών από το Άμστερνταμ ή το Ρότερνταμ. Προσθέτοντας την φιλική προς τις εταιρίες 

φορολογική δομή, το πολύ μορφωμένο, πολύγλωσσο εργατικό δυναμικό και την ανεπτυγμένη 

υποδομή logistics, δεν είναι περίεργο ότι πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις επέλεξαν την 

Ολλανδία ως πύλη προς την Ευρώπη. Εκτός από την ύπαρξη ενός φιλικού  επιχειρηματικού 

κλίματος, η  Ολλανδία προσφέρει ένα προσιτό κόστος ζωής και εξαιρετική ποιότητα ζωής. 

 

Η Ολλανδία φιλοξενεί  ένα ιδιαίτερα εξειδικευμένο, παραγωγικό, ευέλικτο και πολύγλωσσο 

εργατικό δυναμικό. Το 90% του ολλανδικού πληθυσμού μιλάει αγγλικά - την κύρια 

επιχειρηματική γλώσσα στην Ολλανδία - και ένα υψηλό ποσοστό μιλά επίσης Γερμανικά και 

Γαλλικά. Το ολλανδικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσεται στην Τρίτη θέση σε 

παγκόσμιο επίπεδο. 

 

Η Ολλανδία έχει πληθυσμό 17 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ένα μεγάλο ποσοστό του ολλανδικού 

πληθυσμού βρίσκεται στην οικονομική «ενεργή» ηλικιακή κλίμακα (15-64 ετών) και η 

διαθεσιμότητα εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού υπερβαίνει τους σημαντικότερους 

ανταγωνιστές. Το ολλανδικό εργατικό δυναμικό ξεπερνά επίσης πολλούς από τους 

ανταγωνιστές του όσον αφορά την παραγωγικότητα, κυρίως λόγω του υψηλού επιπέδου 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, των ρεαλιστικών εργασιακών νόμων και της δέσμευσης  για 

επενδύσεις σε πληροφορική και τεχνολογία. 

 

Ως χώρα με διεθνή προσανατολισμό, η Ολλανδία φιλοξενεί επίσης περισσότερους από ένα 

εκατομμύριο αλλοδαπούς εργαζόμενους και προσφέρει  μια «υψηλής ειδίκευσης 

μεταναστευτική βίζα», η οποία επιτρέπει στις εταιρείες να φέρνουν υψηλού επιπέδου 

εκπατριζόμενους για να εργασθούν σε αυτές. Η μερική απασχόληση και η προσωρινή εργασία 

είναι επίσης άμεσα διαθέσιμες και οι ευέλικτες συμβάσεις είναι εύκολο να διαπραγματευτούν 

σε σύγκριση με άλλες χώρες. Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις στην Ολλανδία επωφελούνται 

από τη διαβεβαίωση ότι ο εργαζόμενος είναι έτοιμος όταν τον χρειάζονται, όσο τον 

χρειάζονται. 
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Νομικό σύστημα 
 

Μορφές επιχειρήσεων 

 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να λειτουργήσει κανείς μια επιχείρηση στην Ολλανδία. Μπορεί να 

γίνει διάκριση μεταξύ οντοτήτων με νομική προσωπικότητα (εταιρικές οντότητες) και 

οντοτήτων χωρίς νομική προσωπικότητα (μη εταιρικές οντότητες). Παρακάτω αναλύονται οι 

κυριότερες μορφές που χρησιμοποιούνται από ξένους επενδυτές και εταιρείες που επεκτείνουν 

τις δραστηριότητές τους στην Ολλανδία. 

 

Εταιρικές οντότητες 

 

Η  bv - private limited liability company- (ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης)  

και η nv -public limited liability company- (δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης)  

 

 

Σύμφωνα με το ολλανδικό δίκαιο, αναγνωρίζονται δύο τύποι εταιρειών περιορισμένης ευθύνης: 

 

• bv (ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης) 

 

• nv (δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης) 

 

Τόσο η bv - η οποία είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης- όσο και η nv - η οποία 

είναι ανώνυμη εταιρία - είναι οντότητες με νομική προσωπικότητα και κεφάλαιο διαιρούμενο 

σε μετοχές. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ίδιους επιχειρηματικούς σκοπούς, οι οποίοι 

καθορίζονται στο καταστατικό τους. H bv είναι η πιο ευέλικτη από τα δύο σχήματα και 

χρησιμοποιείται συχνότερα στις διεθνείς επιχειρήσεις. 

 

Ο συνεταιρισμός 

 

Ο ολλανδικός συνεταιρισμός («co-op») χρησιμοποιήθηκε ιστορικά κυρίως στον γεωργικό 

τομέα και από ορισμένες τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες. Την τελευταία δεκαετία, έχει 

ανανεωθεί ως εταιρεία χαρτοφυλακίου στις διεθνείς δομές λόγω της ευελιξίας της από νομική 

και φορολογική προοπτική. Ένας co-op είναι ένα ιδιαίτερο είδος σύνδεσης. Παρόμοια με την 

nv και την bv, είναι μια οντότητα με νομική προσωπικότητα, η οποία διέπεται από 

καταστατικό. 

 

Οι συμμετέχοντες σε ένα co-op ονομάζονται μέλη και απαιτούνται τουλάχιστον δύο μέλη για 

τη δημιουργία του co-op. Το co-op ασκεί τις δραστηριότητές του για τα μέλη του και θεωρείται 

επέκταση των δραστηριοτήτων των μελών του. Τα μέλη μπορούν να είναι άτομα, εταιρικές 

σχέσεις ή νομικά πρόσωπα. Η ευθύνη των μελών μπορεί να είναι απεριόριστη, περιορισμένη ή 

αποκλεισμένη. Σε γενικές γραμμές, ο συνεταιρισμός είναι μια πολύ ευέλικτη νομική οντότητα 

που δεν διαθέτει ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις και μια λιγότερο ρυθμισμένη δομή 

διακυβέρνησης. Ο co-op χρησιμοποιείται συχνά στη διεθνή διάρθρωση. 

 

 

Μη εταιρικές οντότητες 

 

Οι εταιρικές σχέσεις χρησιμοποιούνται από άτομα και οντότητες για να συνεργαστούν χωρίς να 

ενσωματώνονται σε ξεχωριστή νομική οντότητα. Οι νομικές απαιτήσεις είναι περιορισμένες, 
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αρκεί μια συμφωνία εταιρικής σχέσης. Παρόλο που μια εταιρική σχέση δεν μπορεί να κατέχει 

νόμιμο τίτλο, μπορεί να αποκτήσει δικαιώματα και να αναλάβει υποχρεώσεις στο όνομά της. 

Ως εκ τούτου, πρόκειται για ξεχωριστή επιχειρηματική οντότητα από λειτουργική άποψη, αν 

και δεν είναι νομικά ξεχωριστή από τους ιδιοκτήτες της (οι εταίροι) από πολλές απόψεις, 

συμπεριλαμβανομένης της φορολογίας. 

 

 

Οι πιο συνηθισμένες εταιρικές σχέσεις είναι η vof («εταιρική σχέση») και η cv («ετερόρρυθμη 

εταιρική σχέση»). Οι εταίροι της vof έχουν απεριόριστη ευθύνη. Στην cv , ένας ή περισσότεροι 

γενικοί εταίροι έχουν απεριόριστη ευθύνη, αλλά εκεί είναι επίσης εταίροι με περιορισμένη 

ευθύνη. Οι περιορισμένοι εταίροι δεν επιτρέπεται να εκτελούν πράξεις διαχείρισης ή / και να 

εκπροσωπούν την εταιρική σχέση καθώς αυτό θα τους στερήσει την περιορισμένη ευθύνη. 

Η CV χρησιμοποιείται συχνά στη διεθνή δομή για τη βέλτιστη φορολογική θέση. 

 

 

Θυγατρική 

 

Μια άλλη δυνατότητα να ξεκινήσουν κάποιοι δραστηριότητες στην Ολλανδία είναι να 

δημιουργηθεί ένα ολλανδικό υποκατάστημα μιας αλλοδαπής οντότητας. Ένα υποκατάστημα 

δεν αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα, αλλά μια εγκατάσταση στην Ολλανδία, η οποία 

αποτελεί μέρος και διοικείται από αλλοδαπή νομική οντότητα. Συνεπώς, η μητρική επιχείρηση 

φέρει πάντοτε την τελική νομική ευθύνη για το υποκατάστημα. Ανάλογα με τη φύση και το 

εύρος των δραστηριοτήτων, το υποκατάστημα μπορεί να χαρακτηριστεί ως «μόνιμη 

εγκατάσταση» για φορολογικά θέματα. Τότε, τα αποτελέσματα του υποκαταστήματος θα 

φορολογηθούν στην Ολλανδία. 

 

 

Η bv 

 

Η bv είναι μια ιδιωτική εταιρεία συγκρίσιμη με την «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» (Ltd) 

στο Ηνωμένο Βασίλειο ή τη «Gesellschaft mit beschränkter Haftung» (GmbH) στη Γερμανία. 

Οι κανόνες για την bv άλλαξαν το 2012 και έγιναν ακόμα πιο ευέλικτοι με την εισαγωγή του 

«flex-bv». Τα βασικά χαρακτηριστικά της bv σύμφωνα με τους νέους κανόνες είναι τα εξής: 

 

Mερίδια 

• Πρακτικά δεν απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο. Οι ιδρυτές θα καθορίσουν το εκδοθέν κεφάλαιο 

(τουλάχιστον μία μετοχή) και το απαιτούμενο καταβεβλημένο κεφάλαιο. Το εκδοθέν κεφάλαιο 

και το καταβεβλημένο κεφάλαιο κατά την ενσωμάτωση θα καθοριστούν στο καταστατικό. 

• Διαφορετικοί τύποι μετοχών είναι δυνατό να διαφοροποιήσουν τα δικαιώματα ψήφου των 

μετόχων και να διαφοροποιήσουν τα δικαιώματα των μερισμάτων τους. Είναι επίσης δυνατή η 

έκδοση μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου στους μετόχους (π.χ. τράπεζες). 

• Τα μερίδια μιας συγκεκριμένης κατηγορίας δεν επιτρέπουν κανένα ή περιορισμένο δικαίωμα 

συμμετοχής στα κέρδη.  

• Ανάλογα με τη διατύπωση του καταστατικού, ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί μεταφοράς. 

• Οι μετοχές δεν μπορούν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο. 

 

Διακυβέρνηση 

• Ετήσια γενική συνέλευση (GM) για τους μετόχους (γενικά, και για τους μετόχους χωρίς 

δικαίωμα ψήφου) και τους κατόχους δικαιωμάτων συνέλευσης. 
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• Τόσο ένα διοικητικό συμβούλιο (εκτελεστικά και μη στελέχη) και ένα διοικητικό συμβούλιο 

δύο επιπέδων (ξεχωριστό εποπτικό συμβούλιο) είναι δυνατά. 

• Ένα εποπτικό συμβούλιο (ή μη εκτελεστικοί διευθυντές (NED) στο διοικητικό συμβούλιο) 

είναι γενικά προαιρετικό. Οι μεγάλες εταιρείες ενδέχεται να υπόκεινται στο «καθεστώς των 

μεγάλων εταιρειών». Στην περίπτωση αυτή, το εποπτικό συμβούλιο (ή οι NED) είναι 

υποχρεωτικό και θα έχει ειδικές εξουσίες για τον διορισμό των εκτελεστικών μελών του 

διοικητικού συμβουλίου. Για ορισμένες ομάδες εταιρειών (εταιρείες χαρτοφυλακίου, εταιρείες 

με πλειοψηφία εργαζομένων που εργάζονται εκτός Ολλανδίας), το «καθεστώς της Μεγάλης 

Εταιρείας» είναι λιγότερο περιοριστικό. 

• Το καταστατικό μπορεί να παρέχει στους μετόχους το δικαίωμα να δίνουν συγκεκριμένες 

οδηγίες στο διοικητικό συμβούλιο. 

• Απαιτούνται γνωστοποιήσεις σχετικά με την κατανομή της ιδιότητας μέλους του διοικητικού 

συμβουλίου σε άνδρες και γυναίκες. Βάσει του κώδικα ολλανδικής εταιρικής διακυβέρνησης, 

συνιστάται η αρχή της «συμμόρφωσης ή εξήγησης». 

 

 

Κατανομή κερδών 

• Η GM αποφασίζει για τη διανομή κερδών βάσει των λογαριασμών της εταιρείας που 

συντάσσει το διοικητικό συμβούλιο. 

• Ανάλογα με το αποτέλεσμα μιας δοκιμής ρευστότητας, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να 

αρνηθεί την έγκριση της διανομής του κέρδους, εάν αυτό μπορεί να απειλήσει τη συνέχεια της 

εταιρείας. 

• Δεν ισχύουν άλλοι κανόνες προστασίας κεφαλαίου και πιστωτών. 

 

 

Η nv 

 

Η nv είναι δημόσια εταιρεία συγκρίσιμη με την «ανώνυμη εταιρεία» (plc) στο Ηνωμένο 

Βασίλειο ή την «Aktiengesellschaft» (AG) στη Γερμανία. Τα μερίδια στην nv μπορεί να είναι 

ελεύθερα μεταβιβάσιμα. Γενικά, η nv είναι πιο αυστηρά ρυθμισμένη και χρησιμοποιείται 

κυρίως για την ενσωμάτωση εταιρειών που είναι πολύ μεγάλες ή / και θα εισαχθούν στο 

χρηματιστήριο. Τα βασικά χαρακτηριστικά της nv είναι: 

 

Μερίδια 

 

• Ελάχιστο κεφάλαιο 45.000 ευρώ. 

• Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι μετοχών. 

• Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαιώματα ψήφου και κέρδη. Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας 

αποδείξεων καταθέσεων για τη διάσπαση των δικαιωμάτων ψήφου και των κερδών. 

• Ανάλογα με τη διατύπωση του καταστατικού, ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί μεταφοράς. 

 

Διακυβέρνηση 

 

• Ετήσια γενική συνέλευση (GM) για μετόχους  

• Τόσο ένα διοικητικό συμβούλιο (εκτελεστικά και μη στελέχη) όσο και ένα διοικητικό 

συμβούλιο δύο επιπέδων (ξεχωριστό εποπτικό συμβούλιο) είναι δυνατά. 

• Ένα εποπτικό συμβούλιο (ή μη εκτελεστικοί διευθυντές (NED) στο συμβούλιο) είναι 

προαιρετικό. Οι μεγάλες εταιρείες ενδέχεται να υπόκεινται στο καθεστώς των μεγάλων 

εταιρειών. Στην περίπτωση αυτή, το εποπτικό συμβούλιο (ή οι NED) είναι υποχρεωτικό και θα 

έχει ειδικές εξουσίες για τον διορισμό των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου. 
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Για ορισμένες ομάδες εταιρειών (εταιρείες χαρτοφυλακίου, εταιρείες με πλειοψηφία 

εργαζομένων που εργάζονται εκτός Ολλανδίας), το «καθεστώς της Μεγάλης Εταιρείας» είναι 

λιγότερο περιοριστικό. 

• Το καταστατικό μπορεί να παρέχει στους μετόχους περιορισμένες δυνατότητες να δίνουν 

εντολές (μόνο γενικές οδηγίες) στη διοίκηση. 

• Απαιτούνται γνωστοποιήσεις σχετικά με την κατανομή της ιδιότητας μέλους του διοικητικού 

συμβουλίου σε άνδρες και γυναίκες. Βάσει του κώδικα ολλανδικής εταιρικής διακυβέρνησης, 

συνιστάται η αρχή της «συμμόρφωσης ή εξήγησης». 

 

Κατανομή κερδών 

 

• Η GM αποφασίζει για τη διανομή κερδών βάσει των λογαριασμών της εταιρείας που 

συντάσσει το διοικητικό συμβούλιο. 

• Η GM αποφασίζει για την προτεινόμενη κατανομή κερδών. Τα μερίσματα περιορίζονται από 

τους κανόνες περί προστασίας κεφαλαίων και πιστωτών. 

 

 

 

Δημιουργία επιχείρησης 

 

Ανάλογα με τη μορφή που θα επιλεχθεί, πρέπει να ληφθούν ορισμένα μέτρα για τη δημιουργία 

της επιχείρησης στην Ολλανδία. Είναι πιο συνηθισμένο οι αλλοδαπές εταιρείες να ασκούν 

επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ολλανδία χρησιμοποιώντας την bv («besloten 

vennootschap»). 

 

 

Τα δικαιώματα και οι κανόνες του BV. 

 

• Κανονικά, δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης για την ίδρυση νέας επιχείρησης στην 

Ολλανδία. Αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό για ορισμένους τομείς που θεωρούνται πιο 

περίπλοκοι. Ένα παράδειγμα είναι ο τομέας των τροφίμων. Για ένα νέο εργοστάσιο στην 

Ολλανδία, απαιτείται περιβαλλοντική άδεια σε όλες τις περιπτώσεις. 

• Το καταστατικό πρέπει να είναι γραμμένο στα ολλανδικά και να περιέχει το όνομα, την έδρα 

και το αντικείμενο της bv. Το όνομα πρέπει να είναι μοναδικό κατά τρόπο που να μην προκαλεί 

σύγχυση με άλλες οντότητες / μάρκες. 

• Οι ιδρυτές της bv πρέπει να υπογράψουν το καταστατικό ενώπιον ενός συμβολαιογράφου 

στην Ολλανδία. 

• Κάθε επιχείρηση πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Ολλανδικού 

Εμπορικού Επιμελητηρίου. Το μητρώο διατηρεί διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες για την 

επιχείρηση, όπως τα ονόματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου και το καταστατικό. 

• Πριν από την εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων, επιτρέπεται η ανάληψη υποχρεώσεων από 

τον επικείμενο σχηματισμό. Μετά την επίσημη καθιέρωση της bv, οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει 

να επικυρωθούν από την bv και οι εκπρόσωποι απαλλάσσονται από αυτή την ευθύνη. 
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Η φορολογία στην Ολλανδία 
 

Με ανταγωνιστικό συντελεστή φόρου εισοδήματος εταιρειών σε σύγκριση με την υπόλοιπη 

Ευρώπη - 20% από τα πρώτα 200.000 ευρώ και 25% για τα φορολογητέα κέρδη άνω των 

200.000 ευρώ, το φορολογικό σύστημα της Ολλανδίας  παρέχει πολλά ελκυστικά στοιχεία  στις 

διεθνείς επιχειρήσεις.  

 

Ένα ανταγωνιστικό δημοσιονομικό κλίμα 

 

Η φορολογική πρακτική της Ολλανδίας έχει 30ετή πείρα ότι είναι πλήρως σύμφωνη με τα 

πρότυπα του ΟΟΣΑ. Και χάρη στην σταθερή κυβέρνηση της Ολλανδίας και την εξαιρετικά 

προσιτή και συνεργατική φορολογική διοίκηση, οι εταιρείες μπορούν να αισθάνονται σίγουρες 

ότι τυχόν προσαρμογές σε αυτήν την πρακτική αυτή θα εφαρμοστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 

διατηρηθεί η ελκυστικότητα για τους ξένους επενδυτές, θα ελαχιστοποιεί τα εμπόδια για τις 

επιχειρήσεις και θα εγγυάται τη συνεργασία και τη διαφάνεια από τις φορολογικές αρχές. 

 

 

Ελκυστικά χαρακτηριστικά του ολλανδικού φορολογικού συστήματος  

 

 Ένα ευρύ δίκτυο σχεδόν 100 διμερών φορολογικών συνθηκών για την αποφυγή της διπλής 

φορολογίας και για την παροχή, σε πολλές περιπτώσεις, μειωμένου ή μη παρακρατούμενου 

φόρου επί των μερισμάτων, των τόκων και των δικαιωμάτων. 

 

 

Σαφήνεια και βεβαιότητα εκ των προτέρων όσον αφορά τις φορολογικές συνέπειες των 

προτεινόμενων μεγάλων επενδύσεων στην Ολλανδία 

 

Μια ευρεία απαλλαγή συμμετοχής 

(Εξαίρεση 100% για τα μερίσματα και τα κεφαλαιουχικά κέρδη) 

 

Ένα αποτελεσματικό καθεστώς χρηματοπιστωτικής ενότητας, που παρέχει φορολογική 

σταθερότητα για δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός εταιρικού ομίλου 

 

Καμία νόμιμη παρακράτηση φόρου επί των εξερχομένων πληρωμών τόκων και δικαιωμάτων 

 

Ευνοϊκό πρόγραμμα φόρου εκπτώσεων με πλεονέκτημα φόρου εισοδήματος φυσικών 

προσώπων 30% για εξειδικευμένους και εξειδικευμένους ξένους υπαλλήλους  

 

 

 

 

Κανόνες και συνεργατικές συμμορφώσεις. 

 

Η ολλανδική κυβερνητική πρακτική 

 

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ολλανδικού φορολογικού συστήματος είναι η 

δυνατότητα να συζητηθεί εκ των προτέρων η φορολογική μεταχείριση ορισμένων λειτουργιών 

ή συναλλαγών. Η εκ των προτέρων εκκαθάριση μπορεί να ζητηθεί από τις ολλανδικές 

φορολογικές αρχές. Οι ολλανδικές φορολογικές αρχές συνάπτουν συμφωνίες εκ των προτέρων 
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τιμολόγησης (APA - Advance Pricing Agreements) καθώς και προκαταβολικά φορολογικά 

συμβόλαια (ATR - Advance Tax Rulings). 

 

Μια “APA” είναι μια συμφωνία με τις ολλανδικές φορολογικές αρχές που καθορίζει τη μέθοδο 

τιμολόγησης που θα εφαρμόσει ο φορολογούμενος στις συναλλαγές της συνδεδεμένης 

εταιρείας. Τα προγράμματα αυτά έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους φορολογούμενους 

να προλάβουν ή να επιλύσουν οικειοθελώς πραγματικές ή πιθανές διαφορές σχετικά με τις 

τιμές μεταβίβασης με προληπτικό, συνεργατικό τρόπο. 

 

Μια “ATR” είναι μια συμφωνία με τις ολλανδικές φορολογικές αρχές που καθορίζει τα 

φορολογικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στην ειδική κατάσταση του φορολογούμενου που 

χρησιμοποιείται για την πρόληψη ή επίλυση οποιωνδήποτε φορολογικών διαφορών. 

 

Και οι δύο δεσμεύουν τον φορολογούμενο και τις ολλανδικές φορολογικές αρχές. Για την 

απόκτηση ενός APA ή ATR, πρέπει να πληρούνται ορισμένες απαιτήσεις ουσίας. Γενικά, οι 

ολλανδικές φορολογικές αρχές είναι περισσότερο από πρόθυμες να συνεργαστούν και να 

χειριστούν αιτήματα για APA, ATR και άλλα αιτήματα (π.χ. αίτημα για συγχώνευση με 

φορολογική διευκόλυνση, καταχώριση ΦΠΑ) εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. 

  

Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, οι ολλανδικές φορολογικές αρχές υποχρεούνται να 

ανταλλάσσουν αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις διασυνοριακές αποφάσεις και τις 

ρυθμίσεις για τις τιμές μεταβίβασης με τις φορολογικές αρχές άλλων κρατών μελών της ΕΕ. Οι 

ολλανδικές φορολογικές αρχές χρησιμοποιούν ένα τυποποιημένο έντυπο που πρέπει να 

συμπληρώνουν οι φορολογούμενοι κατά τη σύναψη διασυνοριακής ρύθμισης ή ρύθμισης των 

τιμών μεταβίβασης. Όλες οι φορολογικές αρχές της ΕΕ υποχρεούνται να ανταλλάσσουν αυτές 

τις πληροφορίες. Η ανταλλαγή πληροφοριών αυξάνει τη διαφάνεια για την εταιρική φορολογία 

εντός της ΕΕ. 

 

 

Συναινετική συμμόρφωση 

 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της Ολλανδίας είναι ότι οι ολλανδικές φορολογικές αρχές 

επιτρέπουν στις επιχειρήσεις, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να υποβάλλουν αίτηση για 

«οριζόντια παρακολούθηση». Πρόκειται για μια μορφή συνεταιριστικής συμμόρφωσης στην 

οποία ο οργανισμός υπογράφει μια συμφωνία οριζόντιας παρακολούθησης με τις ολλανδικές 

φορολογικές αρχές. Αυτή παρέχει ένα πλεονέκτημα χρόνου και βεβαιότητα: εμποδίζει 

δυσάρεστες εκπλήξεις σχετικά με φόρους όταν είναι πολύ αργά για να γίνει κάτι αυτούς. 

Ωστόσο, η οριζόντια παρακολούθηση δεν περιλαμβάνει μόνο την τήρηση των νόμων και των 

κανονισμών: ο οργανισμός πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι ελέγχει τις φορολογικές 

του διαδικασίες και τους φορολογικούς κινδύνους μέσω ενός αποκαλούμενου "πλαισίου 

φορολογικού ελέγχου". 

 

Οι ολλανδικές φορολογικές αρχές θα προσαρμόσουν τις μεθόδους και την ένταση στην οποία 

πραγματοποιούν την παρακολούθησή τους στο επίπεδο του φορολογικού ελέγχου του 

φορολογούμενου. Ως αποτέλεσμα, οι έλεγχοι που διεξάγονται από τις φορολογικές αρχές θα 

μετατοπιστούν από αντιδραστικούς (φορολογικούς ελέγχους τα προηγούμενα έτη) σε 

προληπτικούς (παρέχοντας εκ των προτέρων «διασφάλιση»). Στο πλαίσιο της οριζόντιας 

παρακολούθησης, η σχέση της εταιρείας με τις ολλανδικές φορολογικές αρχές βασίζεται στην 

αμοιβαία εμπιστοσύνη, κατανόηση και διαφάνεια. 
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Το κυριότερο πλεονέκτημα της ρύθμισης είναι ότι οι σχετικοί φορολογικοί κίνδυνοι και 

καταστάσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν όταν εμφανίζονται (επί του παρόντος) εντός 

αποδεκτών εμπορικών προθεσμιών. Η εταιρεία υποχρεούται να ενεργεί με διαφανή στάση 

απέναντι στις ολλανδικές φορολογικές αρχές, οι οποίες σε αντάλλαγμα παρέχουν μια γρήγορη 

απάντηση όσον αφορά τα φορολογικά ζητήματα που έρχονται σε γνώση τους από την εταιρεία. 

Αυτή η προληπτική διασφάλιση αποτρέπει δυσάρεστες εκπλήξεις. Εκτός από αυτό, βοηθάει 

στον ακριβή προσδιορισμό της φορολογικής ταμειακής ροής, των αναβαλλόμενων και των 

τρεχόντων φόρων και διαπιστώνει ότι η εταιρεία έχει όσο το δυνατόν λιγότερες αβέβαιες 

φορολογικές καταστάσεις. Αυτό εξοικονομεί στην εταιρεία τόσο χρόνο όσο και κόστος. 

 

Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες επικριτικές παρατηρήσεις σχετικά με την οριζόντια 

παρακολούθηση. Ο τρόπος οριζόντιας παρακολούθησης που εκτελείται εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από τον συγκεκριμένο φορολογικό επιθεωρητή που είναι επιφορτισμένος με την 

εποπτεία, δεδομένου ότι η έννοια αυτή δεν ρυθμίζεται αυστηρά. Μια άλλη παρατήρηση είναι 

ότι οι φορολογικές αρχές δεν έχουν διατυπώσει αντικειμενικά κριτήρια όσον αφορά την έννοια 

των απαιτήσεων του πλαισίου φορολογικού ελέγχου. Σύμφωνα με τις ολλανδικές φορολογικές 

αρχές, ένα πλαίσιο φορολογικού ελέγχου είναι ένα «υποκειμενικό, δυναμικό, ανοικτό 

πρότυπο». 

 

Ο κίνδυνος για τις εταιρείες είναι ότι οι φορολογικές αρχές καθίστανται απρόβλεπτες όταν 

εργάζονται με «υποκειμενικά, δυναμικά, ανοικτά πρότυπα». Είναι προτιμότερο συνεπώς, οι 

εταιρείες να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Οριζόντιας Παρακολούθησης μόνο όταν έχουν 

καθοριστεί σαφείς γραπτοί στόχοι και έχει καθοριστεί μια σαφής διαδικασία εργασίας για τη 

διαχείριση των προσδοκιών των εμπλεκόμενων μερών. 

 

Ο οριζόντιος έλεγχος μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους φόρους, συμπεριλαμβανομένου του 

φόρου εισοδήματος, του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου μισθών και της κοινωνικής 

ασφάλισης.   

 

 

Διεθνής επιρροή 

 

BEPS 

 

Ως μέλος του ΟΟΣΑ, η Ολλανδία συμμετέχει ενεργά στο σχέδιο BEPS του ΟΟΣΑ και 

υποστηρίζει τους στόχους της. Κατά συνέπεια, η Ολλανδία θα θεσπίσει  νομοθεσία όταν 

επιτευχθεί συμφωνία στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ για το σχέδιο BEPS και όταν όλα τα μέρη 

συμφωνήσουν να το εφαρμόσουν. 

 

Αναφορές ανά χώρα 

  

Ένα παράδειγμα αυτού του είδους της νομοθεσίας είναι το πακέτο εφαρμογής του ΟΟΣΑ ανά 

χώρα. Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων αποτελούν κατά κύριο λόγο ένα εργαλείο 

(φορολογικής) αξιολόγησης κινδύνου για τις (διεθνείς) φορολογικές αρχές. Βάσει της έκθεσης 

του ΟΟΣΑ, ένας πολυεθνικός όμιλος με κύκλο εργασιών τουλάχιστον 750 εκατομμυρίων ευρώ 

θα πρέπει να υποβάλει έκθεση ανά χώρα στο κράτος όπου η τελική μητρική εταιρεία έχει έδρα. 

Οι φορολογικές αρχές θα ανταλλάσσουν έπειτα αυτές τις πληροφορίες με τις φορολογικές 

αρχές άλλων χωρών στις οποίες αφορούν οι πληροφορίες και οι οποίες έχουν συμφωνήσει να 

ανταλλάσσουν αμοιβαία αυτές τις εκθέσεις.  
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Εκτός αυτού, η συμφωνηθείσα έκθεση του ΟΟΣΑ ορίζει ότι κάθε μεμονωμένη εταιρεία εντός 

αυτού του ομίλου υποχρεούται να διαθέτει στη διοίκησή της ένα κύριο αρχείο και ένα τοπικό 

αρχείο. Το κύριο αρχείο περιέχει πληροφορίες για την τιμολόγηση μεταφοράς σε ολόκληρο τον 

όμιλο, ενώ το τοπικό αρχείο περιέχει πληροφορίες για όλες τις ενδοομιλικές συναλλαγές της 

τοπικής εταιρείας. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα παραμείνουν εμπιστευτικές, μη προσβάσιμες 

στο ευρύ κοινό. 

 

Η Ολλανδία ενέκρινε νομοθεσία για την εφαρμογή του πακέτου αναφοράς του ΟΟΣΑ ανά 

χώρα. Επιπλέον, στην Ολλανδία εταιρείες με ενοποιημένο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 50 

εκατομμυρίων ευρώ υποχρεούνται να διαθέτουν τοπικό φάκελο και κύριο φάκελο. Η Ολλανδία 

συμμετέχει επίσης σε πολυμερή συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή της 

νομοθεσίας. 

 

Όπως αναφέρθηκε στα παραπάνω, μόνο η τελική μητρική εταιρεία μιας πολυεθνικής πρέπει να 

υποβάλει έκθεση ανά χώρα. Μια ολλανδική οντότητα ενός πολυεθνικού ομίλου με κύκλο 

εργασιών τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ πρέπει να ενημερώσει τις φορολογικές αρχές εάν η 

τελική μητρική ή η υποκατάστατη μητρική εταιρεία θα υποβάλει την αναφορά ανά χώρα. Εάν 

όχι, οφείλει να ενημερώσει τις φορολογικές αρχές για το ποιος θα καταθέσει την έκθεση. Η 

κοινοποίηση αυτή πρέπει να γίνει το αργότερο την τελευταία ημέρα του οικονομικού έτους. 

Ωστόσο, το έτος 2016 που είναι το πρώτο έτος για την κοινοποίηση, οι εταιρείες με οικονομικό 

έτος ίσο με το ημερολογιακό έτος λαμβάνουν παράταση έως την 1η Σεπτεμβρίου 2017 για την 

πρώτη κοινοποίηση. 

 

Επιπλέον, μια ολλανδική εταιρεία που πρέπει να υποβάλει έκθεση ανά χώρα πρέπει να 

υποβάλει την εν λόγω έκθεση εντός 12 μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους. Το κύριο 

αρχείο και το τοπικό αρχείο πρέπει να βρίσκονται στη διοίκηση των εταιρειών εντός της ίδιας 

προθεσμίας που ισχύει για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.  

 

 

 

ATAD I   και   ATAD II 

 

Τον Ιούνιο του 2016, η ΕΕ ενέκρινε επισήμως την οδηγία για την αποφυγή των φόρων (Anti-

Tax Avoidance Directive - ATAD I). Στην οδηγία αυτή περιλαμβάνονται διάφορα μέτρα που 

καταπολεμούν την φοροδιαφυγή. Η ATAD περιλαμβάνει μέτρα σχετικά με τον περιορισμό της 

έκπτωσης τόκων, της φορολόγησης εξόδου, ένα γενικό κανόνα κατά της κατάχρησης, ένα 

κανόνα CFC - Controlled Foreign Company- (ελεγχόμενη ξένη εταιρεία) και κανόνες που 

αντιμετωπίζουν τις αναντιστοιχίες μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ που προκύπτουν από τη 

χρήση υβριδικών μέσων ή οντοτήτων. Αυτοί οι κανόνες πρέπει να  εφαρμοστούν από την 1η 

Ιανουαρίου 2019. Εξαίρεση ισχύει για τον κανόνα για τη φορολογία εξόδου που πρέπει να 

μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο από τις 31 Δεκεμβρίου 2019 και να εφαρμοστεί από την 1η 

Ιανουαρίου 2020. Ως επέκταση της νομοθεσίας που περιλαμβάνεται στην ATAD, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή πρότεινε επίσης κανόνες σχετικά με τις αναντιστοιχίες μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ 

και τρίτων χωρών που προκύπτουν από τη χρήση υβριδικών μέσων ή οντοτήτων στην πρόταση 

φορολογικής μεταρρύθμισης της ΕΕ (ATAD II).  

 

CCTB και CCCTB ανά 2019/2021  

 

Στην πρόταση φορολογικής μεταρρύθμισης της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια 

υποχρεωτική Κοινή Ενοποιημένη Φορολογική βάση για τα Κράτη Μέλη της ΕΕ (2021). Η 
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πρόταση αυτή είναι παρόμοια με πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2011 σχετικά με 

την καθιέρωση μιας CCCTB - Common Consolidated Corporate Tax Base. Με αυτούς τους 

κανόνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στην εναρμόνιση της φορολογίας εταιρειών στην 

Ευρώπη και παρέχει στα ευρωπαϊκά κράτη μέλη μια φόρμουλα για τον τρόπο κατανομής των 

εταιρικών εισοδημάτων μεταξύ των κρατών μελών. Ως πρώτο βήμα για την προσέγγιση αυτή, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την καθιέρωση μιας κοινής φορολογικής βάσης για τις εταιρίες 

(CCTB - Common Corporate Tax Base) για το 2019. Με το CCTB, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

στοχεύει να ευθυγραμμίσει τους υπολογισμούς της φορολογικής βάσης των εταιρειών μεταξύ 

των κρατών μελών της ΕΕ. 

 

 

Κρατικές ενισχύσεις 

 

Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να εξετάζει κατά πόσον ορισμένες ατομικές 

φορολογικές αποφάσεις μεταξύ εταιρειών και τοπικών αρχών παραβιάζουν τους κανόνες περί 

κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ. Σε ορισμένες από τις περιπτώσεις αυτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

έχει ήδη λάβει τελικές αποφάσεις για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτές οι φορολογικές 

αποφάσεις είναι στην πραγματικότητα παράνομες κρατικές ενισχύσεις. Μία από αυτές τις 

τελικές αποφάσεις κρατικής ενίσχυσης αφορά μια φορολογική απόφαση της Ολλανδίας. Η 

ολλανδική κυβέρνηση άσκησε έφεση κατά της απόφασης αυτής ενώπιον του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου. 

 

Αναμένεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί επίσης να διερευνά άλλες φορολογικές 

αποφάσεις. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ρητά ότι δεν αναμένει να αντιμετωπίσει 

συστηματικές παρατυπίες με τις φορολογικές αποφάσεις της Ολλανδίας. Η ολλανδική 

κυβέρνηση έχει επίσης λάβει θέση ότι η ολλανδική φορολογική πρακτική γενικά δεν επιτρέπει 

κρατικές ενισχύσεις, δεδομένου ότι οι ολλανδικές φορολογικές αποφάσεις δεν αποκλίνουν από 

το ολλανδικό φορολογικό δίκαιο. 

 

 

 

 

 

 

Ολλανδικοί φόροι 
 

Εταιρικός φόρος εισοδήματος 

 

Πεδίο εφαρμογής  

 

Γενικά, μια εταιρεία εγκατεστημένη στην Ολλανδία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος εταιρειών 

(CIT - corporate income tax) για το παγκόσμιο εισόδημά της. Ωστόσο, ορισμένα έσοδα 

μπορούν να εξαιρούνται ή να εξαιρούνται από τη φορολογική βάση. Οι μη μόνιμοι κάτοικοι 

έχουν περιορισμένη φορολογική υποχρέωση. Περιλαμβάνεται μόνο το «εισόδημα προέλευσης 

της Ολλανδίας» στη βάση CIT των φορολογούμενων εταιριών που είναι μη μόνιμοι κάτοικοι. 

Για τις εταιρείες αυτές, τα έσοδα από ολλανδικές πηγές περιλαμβάνουν εισόδημα που 

προέρχεται από επιχείρηση στην Ολλανδία. Πρόκειται για το εισόδημα που αποδίδεται σε μια 

επιχείρηση ή τμήμα μιας επιχείρησης που λειτουργεί μέσω μόνιμης εγκατάστασης ή μονίμου 

ολλανδικού οργανισμού στην Ολλανδία. 
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Τόπος κατοικίας 

 

Στην Ολλανδία, η εταιρική κατοικία καθορίζεται από τα συγκεκριμένα γεγονότα και τις 

περιστάσεις της εταιρείας. Η διαχείριση και ο έλεγχος είναι σημαντικοί παράγοντες από την 

άποψη αυτή. Οι εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του ολλανδικού δικαίου θεωρούνται 

κάτοικοι της Ολλανδίας. 

Για να αποκτηθεί ένα πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, πρέπει να πληρούνται οι ελάχιστες 

απαιτήσεις ουσίας, πράγμα που εξασφαλίζει αποτελεσματικά ότι η αποτελεσματική διαχείριση 

και ο έλεγχος της εταιρείας εδρεύουν στην Ολλανδία. 

 

Φορολογικός συντελεστής 

 

Το κανονικό ποσοστό φόρου εισοδήματος εταιρειών -CIT- είναι 25%. Για τα φορολογητέα 

εισοδήματα ως 200.000 ευρώ εφαρμόζεται χαμηλότερο ποσοστό 20%. Εάν πληρούνται τα 

κριτήρια, τα επενδυτικά ταμεία φορολογούνται με συντελεστή CIT μηδενικού ποσοστού. Υπό 

προϋποθέσεις, ορισμένα επενδυτικά ταμεία είναι επιλέξιμα να επιλέξουν καθεστώς απαλλαγής 

για τους σκοπούς των CIT της Ολλανδίας. 

 

Προσδιορισμός εισοδήματος 

 

Το εταιρικό εισόδημα καθορίζεται ετησίως σύμφωνα με τις αρχές της «ορθής επιχειρηματικής 

πρακτικής». Τα κέρδη και οι ζημίες αποδίδονται στα έτη με αναφορά στις βασικές αρχές της 

υλοποίησης, της αντιστοίχισης, της πραγματικότητας, της σύνεσης και της απλότητας. Ωστόσο, 

οι ολλανδικοί φορολογικοί νόμοι περιέχουν κανόνες που αποκλίνουν ρητώς από την έννοια της 

ορθής επιχειρηματικής πρακτικής. Για παράδειγμα, οι φορολογικές νομοθεσίες μπορούν να 

περιορίσουν την ετήσια απόσβεση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων αλλά επίσης να 

προσφέρουν τη δυνατότητα επιταχυνόμενης απόσβεσης άλλων περιουσιακών στοιχείων. 

Επιπλέον, υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις από τους κύριους κανόνες ως συνέπεια ειδικών 

φορολογικών διευκολύνσεων, η πιο σημαντική από τις οποίες είναι η απαλλαγή συμμετοχής. 

 

Το ολλανδικό φορολογικό σύστημα παρέχει διάφορα φορολογικά κίνητρα, για παράδειγμα για 

την τόνωση ορισμένων επενδύσεων. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις, είναι διαθέσιμα 

φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις μικρής κλίμακας, επενδύσεις σε ενεργειακά αποδοτικά ή 

περιβαλλοντικά περιουσιακά στοιχεία και για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Η 

Ολλανδία παρέχει επίσης ένα ευνοϊκό καθεστώς για τον υπολογισμό των κερδών από 

δραστηριότητες ειδικών δραστηριοτήτων των ποντοπόρων πλοίων. Ορισμένες προϋποθέσεις θα 

πρέπει να πληρούνται. 

 

Η αμοιβή για τις δραστηριότητες που εκτελούνται πρέπει να είναι σε καθαρά εμπορική βάση, 

πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να ισχύουν οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τιμές των 

συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών να είναι παρόμοιες με εκείνες που εφαρμόζονται 

μεταξύ ανεξάρτητων τρίτων. Οι ολλανδικές εταιρείες υποχρεούνται να καταρτίζουν και να 

διατηρούν κατάλληλη τεκμηρίωση σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης που τεκμηριώνουν τις 

χρησιμοποιούμενες τιμές μεταβίβασης. Ως «κατάλληλη τεκμηρίωση» νοείται ότι η τεκμηρίωση 

πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνει λειτουργική ανάλυση (περιγραφή λειτουργιών, 

κινδύνων και περιουσιακών στοιχείων), οικονομική ανάλυση καθώς και έγγραφα πολιτικής 

τιμολόγησης και εσωτερικών συμβάσεων. 

 

Από τον Ιανουάριο του 2016, εφαρμόζεται λεπτομερέστερη νομοθεσία για την τεκμηρίωση των 

τιμών μεταβίβασης. Τα νέα πρότυπα για την τεκμηρίωση των τιμών μεταβίβασης επιτρέπουν 
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στις φορολογικές αρχές να αναλύουν καλύτερα τους πιθανούς κινδύνους όσον αφορά την 

τιμολόγηση μεταβίβασης και τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης. Ανάλογα με την 

κατάσταση, οι νέες υποχρεώσεις τεκμηρίωσης περιλαμβάνουν μια αναφορά ανά χώρα, ένα 

κύριο αρχείο και ένα τοπικό αρχείο. 

 

 

Απόσβεση 

 

Γενικά, η απόσβεση μπορεί να υπολογιστεί με τη χρήση μεθόδου γραμμικής ή μειωτικής 

ισορροπίας ή, σύμφωνα με οποιαδήποτε άλλη ορθή επιχειρηματική πρακτική, με βάση το 

ιστορικό κόστος. Ωστόσο, ο ολλανδικός φορολογικός νόμος περιλαμβάνει συγκεκριμένους 

κανόνες που μπορούν να περιορίσουν την απόσβεση της ακίνητης περιουσίας, την  υπεραξία 

και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Από την άλλη πλευρά, ο νόμος προβλέπει ταχεία και τυχαία 

απόσβεση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων. Η ταχεία απόσβεση ισχύει για επενδύσεις που 

πληρούν τις προϋποθέσεις για περιουσιακά στοιχεία που είναι προς το συμφέρον της  

προστασίας του περιβάλλοντος στην Ολλανδία (το επιτρεπόμενο ποσοστό επιταχυνόμενης 

απόσβεσης είναι 75%, το κανονικό καθεστώς απόσβεσης ισχύει για το υπόλοιπο 25 % της 

επένδυσης). Η ταχεία απόσβεση είναι επίσης διαθέσιμη για ορισμένα άλλα καθορισμένα 

περιουσιακά στοιχεία, όπως για παράδειγμα επενδύσεις αρχικών επιχειρηματιών και 

ποντοπόρων πλοίων. Υπό προϋποθέσεις, το κόστος παραγωγής άυλων περιουσιακών στοιχείων 

μπορεί να ληφθεί αμέσως υπόψη. 

 

Λειτουργικό νόμισμα 

 

Ένας ολλανδός φορολογούμενος μπορεί, κατόπιν αιτήματος και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 

να καθορίσει το φορολογητέο εισόδημά του σε νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ. Η αίτηση 

πρέπει να υποβληθεί κατά το πρώτο έτος της ίδρυσης ή πριν από την έναρξη ενός νέου το 

αργότερο. Οι φορολογικές πληρωμές πρέπει πάντοτε να γίνονται σε ευρώ. 

 

 

Απαλλαγή συμμετοχής 

 

Το καθεστώς απαλλαγής αποσκοπεί στην εξάλειψη της διπλής φορολογίας εταιρειών για τη 

διανομή κερδών που καταβάλλει μια θυγατρική στη μητρική της εταιρεία. Ο εταιρικός 

φορολογούμενος απαλλάσσεται από τον ολλανδικό φόρο εισοδήματος για όλα τα κέρδη, όπως 

τα μερίσματα και τα κεφαλαιουχικά κέρδη, που συνδέονται με ειδική συμμετοχή, γενικά με 

ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 5%. Αυτά τα κέρδη είναι επίσης επιλέξιμα για απαλλαγή 

από το φόρο παρακράτησης μερίσματος εάν διανέμονται από οντότητα με έδρα την Ολλανδία. 

Εάν ένας φορολογούμενος αποτύχει στις λεγόμενες δοκιμασίες κινήτρου και η συμμετοχή 

θεωρείται ως επένδυση χαρτοφυλακίου - τότε η απαλλαγή από τη συμμετοχή εξακολουθεί να 

ισχύει εάν: 

 

• η θυγατρική στην οποία κατέχεται η συμμετοχή του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, υπόκειται 

σε εύλογους φόρους σύμφωνα με τα ολλανδικά πρότυπα, δηλαδή ένα πραγματικό φορολογικό 

συντελεστή τουλάχιστον 10% («αποτελεσματικός  έλεγχος φορολογικών συντελεστών»)  ή, 

 

• λιγότερο από το 50 % των  περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στη 

θυγατρική στην οποία κατέχεται η συμμετοχή επενδύσεων χαρτοφυλακίου αποτελείται από 

επενδύσεις χαρτοφυλακίου χαμηλής φορολογίας («asset test»). 
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Δεν υπάρχει ελάχιστη περίοδος διακράτησης όσον αφορά τη δυνατότητα εφαρμογής της 

απαλλαγής συμμετοχής. Ως μία εξαίρεση του καθεστώτος απαλλαγής από τη συμμετοχή, οι 

ζημίες που προκύπτουν από την εκκαθάριση της εταιρείας στην οποία κατέχεται ειδική 

συμμετοχή μπορούν να εκπέσουν για σκοπούς φόρου εισοδήματος εταιρειών. 

 

 

Οδηγία εφαρμογής της μητρικής και της θυγατρικής 

 

Την 1η Ιανουαρίου 2016, το καθεστώς απαλλαγής  τροποποιήθηκε για να εφαρμοστούν οι 

πρόσφατες αλλαγές στην οδηγία της ΕΕ για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες. Η 

εφαρμογή είχε ως αποτέλεσμα μόνο μικρές αλλαγές στο ολλανδικό εταιρικό φορολογικό 

σύστημα. Το καθεστώς απαλλαγής από τη συμμετοχή και το καθεστώς φορολογίας μερισμάτων 

ως τέτοιο παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αναλλοίωτα. Όπως και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, Η 

Ολλανδία έπρεπε να συμπεριλάβει μια ειδική ρήτρα για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης 

ως αποτέλεσμα των αναντιστοιχιών όσον αφορά την φορολογική εκτίμηση. 

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2016, ένας εταιρικός φορολογούμενος δεν είναι επιλέξιμος για την 

απαλλαγή συμμετοχής για τα εισπραχθέντα διανεμηθέντα κέρδη, στο βαθμό που αυτά τα 

διανεμόμενα κέρδη εκπίπτουν από τη θυγατρική. Αυτό μπορεί να συμβαίνει για ορισμένα 

υβριδικά χρηματοπιστωτικά μέσα. Με αυτές τις αλλαγές εφαρμόζονται οι προσαρμογές της 

οδηγίας της ΕΕ για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες, κάτι που όλα τα κράτη μέλη της 

ΕΕ ήταν υποχρεωμένα να πράξουν. Η Ολλανδία επέλεξε μια πρακτική και φιλική προς τις 

επιχειρήσεις εφαρμογή από την άποψη αυτή. 

 

Επιπροσθέτως, το πεδίο εφαρμογής των σημερινών ελάχιστων απαιτήσεων διευρύνεται ώστε 

να περιλαμβάνει ορισμένες ενδιάμεσες εταιρείες. Γενικά, ωστόσο, δεν επιδιώχθηκαν 

σημαντικές αλλαγές στην υπάρχουσα πρακτική. 

 

 

Πλαίσιο καινοτομίας 

 

Ένα ειδικό καθεστώς ισχύει όσον αφορά τα κέρδη, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων 

εκμετάλλευσης, που προέρχονται από ένα αυτοτελές άυλο περιουσιακό στοιχείο. Στο πλαίσιο 

της καινοτομίας, ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, την 

εφαρμογή χαμηλότερου πραγματικού φορολογικού συντελεστή στα φορολογητέα κέρδη που 

προέρχονται από αυτά τα άυλα περιουσιακά στοιχεία. Ο πραγματικός φορολογικός 

συντελεστής της καινοτομίας είναι 5%. 

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2017, το καθεστώς του πλαισίου για την καινοτομία τροποποιήθηκε 

ώστε να συμπεριλάβει την «προσέγγιση σύνδεση» - πρόσθετο κριτήριο ουσίας - και 

αυστηρότερες απαιτήσεις πρόσβασης. Το καθεστώς του πλαισίου καινοτομίας εφαρμόζεται 

κυρίως στα κέρδη από καινοτόμες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην Ολλανδία. Οι 

τροποποιήσεις αποτελούν άμεσο αποτέλεσμα του σχεδίου δράσης OECD/G20 BEPS.   

 

 

Φορολογική ενότητα 

 

Μία μητρική εταιρία εγκατεστημένη στην Ολλανδία και οι θυγατρικές της που εδρεύουν στην 

Ολλανδία μπορούν, υπό όρους, να επιλέξουν να θεωρηθούν ως μία φορολογητέα οντότητα για 

το ολλανδικό CIT με τη δημιουργία μιας «φορολογικής ενότητας». Στο πλαίσιο του 
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καθεστώτος φορολογικής ενότητας, οι διεπιχειρησιακές συναλλαγές εξαλείφονται και τα έσοδα 

από τις εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται είναι ισορροπημένα για σκοπούς υπολογισμού CIT. 

Οι εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην Ολλανδία, τόσο για τους σκοπούς της φορολογικής 

νομοθεσίας της Ολλανδίας όσο και για τους σκοπούς φορολογικής συνθήκης, ενδέχεται να 

είναι επιλέξιμοι για αυτό το καθεστώς. Υπό προϋποθέσεις, οι φορολογούμενοι που κατοικούν 

στο εξωτερικό μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν σε ολλανδική φορολογική ενότητα ενόσω 

ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ολλανδία μέσω μόνιμης εγκατάστασης. 

 

Οι κύριες προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης για τη διευκόλυνση αυτή είναι ότι η μητρική 

εταιρεία κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον 95% των μετοχών μιας ή περισσοτέρων εταιριών 

εγκατεστημένων στην Ολλανδία, ο τόπος αποτελεσματικής διαχείρισης πρέπει να βρίσκεται 

στην Ολλανδία και οι οντότητες να υπόκεινται στο ίδιο φορολογικό καθεστώς. 

 

Τα πλεονεκτήματα της φορολογικής ενότητας περιλαμβάνουν: 

 

• Υποβολή μιας μόνο δήλωσης CIT. 

 

• Συμψηφισμός ζημιών κατά την ύπαρξη της φορολογικής ενότητας. 

• Εξάλειψη των ενδοεταιρικών συναλλαγών. 

 

Μια φορολογική ενότητα υπάρχει μόνο μετά από αίτημα που έχει κατατεθεί στις φορολογικές 

αρχές και μπορεί να έχει μέγιστη αναδρομική ισχύ τριών μηνών (υπό την προϋπόθεση ότι 

πληρούνται οι όροι κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος). Τα μειονεκτήματα μιας 

φορολογικής ενότητας μπορεί να είναι ότι κάθε εταιρεία είναι από κοινού υπεύθυνη για τα χρέη 

του εταιρικού φόρου εισοδήματος της φορολογικής ενότητας και η πιο περιορισμένη εφαρμογή 

ορισμένων φορολογικών κινήτρων. 

 

Σύμφωνα με την νομολογία της ΕΕ, ο ολλανδός νομοθέτης έχει διευρύνει το πεδίο εφαρμογής 

του καθεστώτος φορολογικής ενότητας. Τώρα είναι δυνατόν να διαμορφωθεί μια φορολογική 

ενότητα μεταξύ μιας ολλανδικής μητρικής εταιρείας και της ολλανδικής θυγατρικής της, 

εξαιρουμένης της ενδιάμεσης εταιρείας χαρτοφυλακίου, εάν η ενδιάμεση εταιρεία 

χαρτοφυλακίου είναι εταιρεία εγκατεστημένη στην ΕΕ / ΕΟΧ και πληρούνται άλλοι όροι. 

Τώρα είναι επίσης δυνατό να διαμορφωθεί μια φορολογική ενότητα μεταξύ δύο ολλανδικών 

αδελφών εταιρειών, εξαιρουμένης της μητρικής τους εταιρείας, εφόσον η μητρική εταιρεία 

είναι εταιρεία ΕΕ / ΕΟΧ και πληρούνται και άλλοι όροι. Επίσης, η δημιουργία μιας 

φορολογικής ενότητας μιας εταιρείας της ΕΕ με μια ολλανδική έχει γίνει πολύ πιο εύκολη. 

 

 

Καθαρές λειτουργικές ζημίες  

 

Οι φορολογικές ζημίες μπορούν να μεταφερθούν πίσω ένα έτος και να μεταφερθούν μπροστά 

εννέα έτη.  

 

Οι περίπλοκοι κανόνες μπορούν, ωστόσο, να απαγορεύσουν τη χρησιμοποίηση των καθαρών 

λειτουργικών ζημιών μετά από μια αλλαγή του 30% ή και περισσότερο του τελικού ελέγχου σε 

μια εταιρεία. Επιπλέον, υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά την αξιοποίηση των ζημιών για τις 

εταιρείες χαρτοφυλακίου / χρηματοδότησης. Βάσει αυτών των κανόνων, οι ζημίες που 

πραγματοποιούνται από μια απλή εταιρεία χαρτοφυλακίου ή από εταιρεία χρηματοδότησης σε 

ομίλους μπορούν να συμψηφιστούν μόνο με τα έσοδα εκμετάλλευσης ή χρηματοδότησης κατά 
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τα προηγούμενα και τα επόμενα έτη, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες αυστηρές 

προϋποθέσεις. 

 

Δεν υπάρχει διασυνοριακή ελάφρυνση όσον αφορά τις ξένες μόνιμες εγκαταστάσεις. Οι 

απώλειες σε ξένες πηγές δεν μπορούν να αντισταθμιστούν από τα ολλανδικά κέρδη. Εξαίρεση 

ισχύει για τις «τελικές απώλειες», τις απώλειες που σημειώθηκαν κατά τη διακοπή των 

αλλοδαπών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο του καθεστώτος παύσης λειτουργίας, οι τελικές 

απώλειες αλλοδαπών μόνιμων εγκαταστάσεων λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 

υπολογισμού του CIT στην Ολλανδία. 

 

 

Εισοδήματα από το εξωτερικό και φοροαπαλλαγή διπλής φορολογίας 

 

Το παγκόσμιο εισόδημα ενός φορολογούμενου εταιρικού εταίρου περιλαμβάνεται στην 

ολλανδική βάση CIT, αλλά το ολλανδικό σύστημα συνήθως προβλέπει την φοροαπαλλαγή 

διπλής φορολογίας. Οι Κάτω Χώρες έχουν συνάψει σχεδόν 100 φορολογικές συμβάσεις για την 

αποφυγή της διεθνούς διπλής φορολογίας («DTC»). Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται η 

DTC, η Ολλανδία  συχνά παρέχει μονομερώς απαλλαγή από διπλή φορολογία. Επιπλέον, οι 

φορολογούμενοι μπορούν να επωφεληθούν από τους ευνοϊκούς κανόνες που προβλέπονται από 

τις οδηγίες της ΕΕ και το δίκαιο της ΕΕ. 

 

Η διπλή φορολόγηση των αλλοδαπών μερισμάτων, των τόκων και των δικαιωμάτων 

απαλλάσσεται μονομερώς με πίστωση φόρου που προβλέπεται στις ολλανδικές φορολογικές 

συμβάσεις ή εάν ο πληρωτής του φόρου εισοδήματος είναι κάτοικος αναπτυσσόμενης χώρας, 

με Υπουργικό Διάταγμα. Εάν δεν εφαρμοστεί καμία συνθήκη ή μονομερής απαλλαγή, 

επιτρέπεται η αφαίρεση του καταβληθέντος αλλοδαπού φόρου για τον υπολογισμό του 

καθαρού φορολογητέου εισοδήματος. 

 

 

Ο ολλανδικός φορολογικός νόμος προβλέπει τη διπλή φορολογική ελάφρυνση για τους 

φορολογούμενους που κατοικούν στην Ολλανδία και αντλούν κέρδη από αλλοδαπές 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τα παγκόσμια κέρδη του φορολογούμενου καθορίζονται 

σύμφωνα με τα ολλανδικά φορολογικά πρότυπα και στη συνέχεια μειώνονται κατά ένα ποσό 

ίσο με τα «θετικά και αρνητικά στοιχεία εισοδήματος επιχειρήσεων που προέρχονται από ξένες 

πηγές» ανά χώρα. Τα επιλέξιμα στοιχεία εισοδήματος περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τα 

επιχειρηματικά κέρδη που αποδίδονται σε μόνιμη εγκατάσταση που βρίσκεται στο εξωτερικό 

και το εισόδημα από ακίνητη περιουσία που βρίσκεται σε άλλο κράτος. 

 

 

 

 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

 

Πλαίσιο της ΕΕ 

 

Το σύστημα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στην Ολλανδία βασίζεται σε κανονισμούς 

της ΕΕ και ουσιαστικά είναι το ίδιο με εκείνο που εφαρμόζεται στην υπόλοιπη ΕΕ. Ωστόσο, 

εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες σημαντικές διαφορές στις λεπτομέρειες μεταξύ των 

διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τους συντελεστές ΦΠΑ, τις επίσημες 

απαιτήσεις ΦΠΑ και το εφαρμοστέο επιχειρηματικό πλαίσιο. 
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Το σύστημα ΦΠΑ 

 

Ο ΦΠΑ είναι φόρος επί της καταναλωτικής δαπάνης. Έτσι, θεωρητικά, η τελική επιβάρυνση 

του φόρου δεν πρέπει να αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο στόχος αυτός 

επιτυγχάνεται με μια ρύθμιση γνωστή ως σύστημα έκπτωσης του ΦΠΑ επί των εισροών. Όταν 

μια επιχείρηση αγοράζει αγαθά ή υπηρεσίες, συνήθως πληρώνει ΦΠΑ στον προμηθευτή (φόρος 

εισροών). Όταν η επιχείρηση πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες, είτε σε άλλη επιχείρηση είτε σε έναν 

τελικό καταναλωτή, υποχρεούται συνήθως να χρεώνει ΦΠΑ (φόρο επί της παραγωγής) εκτός 

εάν οι παροχές εξαιρούνται συγκεκριμένα από τον ΦΠΑ. Εάν η επιχείρηση πραγματοποιεί μόνο 

φορολογητέες προμήθειες, οφείλει να αθροίζει περιοδικά τον ΦΠΑ που εισπράττει και να το 

αφαιρεί από το συνολικό ΦΠΑ επί των εκροών, καταβάλλοντας (ή διεκδικώντας) το υπόλοιπο 

προς τις ολλανδικές φορολογικές αρχές. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι τελικοί καταναλωτές 

επιβαρύνονται με το συνολικό κόστος του ΦΠΑ επί της τελικής τιμής των αγαθών ή των 

υπηρεσιών που αγοράζουν. 

 

Ο ΦΠΑ επιβάλλεται στην προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που έχουν δημιουργηθεί στην 

Ολλανδία από φορολογούμενο άτομο κατά την άσκηση μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

εκτός αν οι προμήθειες είναι μηδενικές ή απαλλασσόμενες. Ο υποκείμενος στον ΦΠΑ είναι ο 

καθένας που ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ολλανδία. Επιπλέον, η ενδοκοινοτική 

απόκτηση (μέσα στην EE) από υποκείμενους στο φόρο ή μη υποκείμενα νομικά πρόσωπα, νέου 

μεταφορικού μέσου από οποιοδήποτε πρόσωπο και η εισαγωγή αγαθών, θεωρούνται επίσης 

φορολογητέα γεγονότα. 

 

Όλα τα προαναφερθέντα γεγονότα φορολογούνται εάν εκτελούνται στην Ολλανδία, ακόμη και 

όταν εκτελούνται από μη κατοίκους. 

 

Επιπλέον, η Ολλανδία επιτρέπει σε νομικά ανεξάρτητες επιχειρήσεις που συνδέονται στενά 

μεταξύ τους με χρηματοοικονομικούς και οργανωτικούς δεσμούς να αντιμετωπίζονται ως ένας 

και μόνο υποκείμενος στον φόρο (φορολογική ενότητα / ομάδα ΦΠΑ). 

 

 

Εάν η επιχείρηση είναι υπόχρεη για τον ΦΠΑ στις συναλλαγές της στην Ολλανδία, θα πρέπει 

να εγγραφεί για ΦΠΑ. 

 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη θέση των εταιρειών χαρτοφυλακίου ή / και 

χρηματοδότησης. 

 

 

 

Τιμές 

 

Ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ στην Ολλανδία είναι 21%. Ο χαμηλότερος συντελεστής ΦΠΑ 

ύψους 6% εφαρμόζεται σε ορισμένα βασικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως τρόφιμα και ποτά, 

μεταφορά επιβατών και ορισμένες δραστηριότητες επισκευής και συντήρησης έντασης 

εργασίας. Το ποσοστό μηδενικού ποσοστού ισχύει, για παράδειγμα, για την εξαγωγή αγαθών. 

 

Επιπλέον, διάφορα είδη προμηθειών απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, όπως οι εκπαιδευτικές και 

ιατρικές υπηρεσίες. 
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Αναβολή του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή 

 

Σε αντίθεση με ορισμένα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, η Ολλανδία εφάρμοσε ένα σύστημα που 

προβλέπει την αναβολή της πραγματικής καταβολής του ΦΠΑ κατά τον χρόνο της εισαγωγής. 

Αντί να καταβληθεί ΦΠΑ κατά την εισαγωγή όταν τα εμπορεύματα εισάγονται στην ΕΕ, η 

πληρωμή μπορεί να αναβληθεί στην περιοδική επιστροφή ΦΠΑ. Βάσει του συστήματος αυτού, 

πρέπει να δηλωθεί ο ΦΠΑ εισαγωγής, αλλά το ποσό αυτό μπορεί ταυτόχρονα να αφαιρεθεί 

στην ίδια δήλωση ΦΠΑ. Κατά συνέπεια, καταρχήν δεν υπάρχει πραγματική καταβολή ΦΠΑ 

κατά την εισαγωγή, αποφεύγοντας έτσι τα μειονεκτήματα των ταμειακών ροών. 

 

Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι η Ολλανδία έχει θεσπίσει νομοθεσία που επιτρέπει την 

ηλεκτρονική τιμολόγηση χωρίς φόρμα. Αυτό σημαίνει ότι, παρόλο που πρέπει να πληρούνται οι 

τυποποιημένες απαιτήσεις τιμολόγησης, ο τρόπος με τον οποίο αποστέλλονται τα ηλεκτρονικά 

τιμολόγια εξαρτάται από τον επιχειρηματία, εφόσον η γνησιότητα της προέλευσης, η 

ακεραιότητα και η πληρότητα του περιεχομένου και η αναγνωσιμότητα των ηλεκτρονικά 

αποθηκευμένων τιμολογίων είναι εγγυημένα. 

 

 

Αίτημα επιστροφής φόρου 

 

Τα γενικά αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ υποβάλλονται για επεξεργασία μέσα σε λίγες εβδομάδες 

στην Ολλανδία, το οποίο είναι επωφελές από την άποψη των ταμειακών ροών. 

 

 

 

 

 

Τελωνεία και ειδικοί φόροι κατανάλωσης 

 

ΕΕ: τελωνειακή ένωση 

 

Εάν μια επιχείρηση εισάγει εμπορεύματα στην Ολλανδία από χώρες εκτός της ΕΕ, τα 

εμπορεύματα θα πρέπει να δηλωθούν για τελωνειακούς σκοπούς και ενδέχεται να υπόκεινται 

σε δασμούς και ΦΠΑ. Η ΕΕ είναι τελωνειακή ένωση, πράγμα που σημαίνει ότι η ΕΕ 

αντιμετωπίζεται ως ενιαία επικράτεια για τελωνειακούς σκοπούς και ότι, κατ’ αρχήν, ισχύουν 

οι ίδιοι κανόνες και συντελεστές σε κάθε κράτος μέλος. Αυτό σημαίνει ότι, όταν τα 

εμπορεύματα βρίσκονται σε «ελεύθερη κυκλοφορία» (δηλ. όλοι οι καταβληθέντες δασμοί και 

οι διατυπώσεις εισαγωγής που έχουν ολοκληρωθεί) σε ένα κράτος μέλος όπως η Ολλανδία, 

μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα μεταξύ όλων των άλλων κρατών μελών χωρίς περαιτέρω 

πληρωμή δασμών ή περαιτέρω τελωνειακές διατυπώσεις. 

 

Ωστόσο, μολονότι οι κανόνες είναι οι ίδιοι σε ολόκληρη την ΕΕ, η ερμηνεία και / ή η εφαρμογή 

ενδέχεται να διαφέρουν στις διάφορες χώρες της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα της μακράς παράδοσης 

της Ολλανδίας ως εμπορικής χώρας με ανοιχτό και φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον, οι 

ολλανδικές τελωνειακές αρχές είναι γνωστές για τις ευέλικτες λύσεις τους όσον αφορά την 

τελωνειακή επιτήρηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι εισπράττονται χαμηλότεροι δασμοί ή δεν 

διενεργούνται έλεγχοι, αλλά σημαίνει ότι οι ολλανδικές τελωνειακές αρχές προσπαθούν 
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συνήθως να εκτελούν τους ελέγχους και την εποπτεία τους με τέτοιο τρόπο ώστε να 

επηρεάζουν ελάχιστα τις δραστηριότητες της εταιρείας. 

 

 

 

 

 

Τελωνειακοί δασμοί 

 

Υπάρχουν ουσιαστικά τρεις περιοχές που καθορίζουν το ποσό των τελωνειακών δασμών που 

οφείλονται για εμπορεύματα που εισάγονται από χώρες εκτός της ΕΕ. Αυτές είναι: 

 

Ταξινόμηση 

 

Το ποσό των τελωνειακών δασμών εξαρτάται από τον τρόπο ταξινόμησης των εμπορευμάτων 

στη Συνδυασμένη Ονοματολογία της ΕΕ (κοινοτικός κατάλογος κωδικών και δασμολογικοί 

συντελεστές για τελωνειακούς σκοπούς), δεδομένου ότι αυτό καθορίζει αν τα εμπορεύματα 

υπόκεινται σε δασμούς κατ’αξίαν (δηλαδή ένα καθορισμένο ποσοστό η αξία) ή σε ειδικούς 

δασμολογικούς συντελεστές (π.χ. καθορισμένο ποσό ανά όγκο) ή καθόλου δασμούς (δηλ. 

μηδενικό συντελεστή). 

 

Μετά από αίτηση, οι ολλανδικές τελωνειακές αρχές εκδίδουν απόφαση σχετικά με την 

ταξινόμηση του προϊόντος. Μια δεσμευτική δασμολογική πληροφόρηση (ΔΔΠ) παρέχει 

ασφάλεια στην ταξινόμηση, καθώς δεσμεύει τόσο τον κάτοχο της ΔΔΠ, όσο και τις 

τελωνειακές αρχές σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.  

 

 

Εκτίμηση 

 

Όταν τα εμπορεύματα υπόκεινται σε δασμούς κατ’ αξία, οι κανόνες της ΕΕ για τη 

δασμολογητέα αξία βασίζονται στους κανόνες αποτίμησης του ΠΟΕ και ταυτόχρονα απαιτούν 

ότι ως βασικός κανόνας εφαρμόζεται μια μέθοδος συναλλακτικής αξίας. Αυτό σημαίνει ότι η 

πράγματι καταβληθείσα ή πληρωτέα τιμή είναι η βάση για τη δασμολογητέα αξία, δηλαδή η 

αξία βασίζεται σε μια συναλλαγή αγοραπωλησίας. Οι συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών 

είναι βασικά αποδεκτές ως βάση για την αξία συναλλαγής. Εντούτοις, οι τελωνειακές αρχές 

μπορούν να ζητήσουν να καταδειχθεί η φύση των τιμών. Μόνο όταν αυτή η συναλλακτική αξία 

δεν είναι διαθέσιμη ή δεν μπορεί να εφαρμοστεί, μπορεί να ισχύουν εναλλακτικές μέθοδοι. 

 

Όταν χρησιμοποιείται η συναλλαγή αγοραπωλησίας ως βάση για τη δασμολογητέα αξία, 

ενδέχεται να χρειαστεί να προστεθούν ορισμένα στοιχεία κόστους σε περίπτωση που δεν 

περιλαμβάνονται στην καταβληθείσα τιμή, π.χ. μεταφορά και ασφάλιση ως τα σύνορα της ΕΕ ή 

πληρωμές δικαιωμάτων. Ορισμένα στοιχεία π.χ. οι χερσαίες εμπορευματικές μεταφορές ή οι 

χερσαίες εγκαταστάσεις μπορούν, υπό ορισμένες περιστάσεις, να εξαιρεθούν, εφόσον 

συμπεριλαμβάνονται στην καταβληθείσα τιμή. 

 

 

Προέλευση 

 

Η ΕΕ διαθέτει πολλές συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών και προτιμησιακές εμπορικές 

ρυθμίσεις με μεγάλο αριθμό χωρών. Αυτές επιτρέπουν στα εμπορεύματα τα οποία, με βάση 
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τους συγκεκριμένους αυστηρούς κανόνες, χαρακτηρίζονται ως προϊόντα καταγωγής αυτών των 

χωρών να εισέρχεται στην ΕΕ με μειωμένο ή μηδενικό δασμολογικό συντελεστή. Ωστόσο, η 

ΕΕ εφαρμόζει επίσης μέτρα εμπορικής άμυνας κατά την εισαγωγή αγαθών, όπως μέτρα 

αντιντάμπινγκ, αντεπιδοτήσεων (γνωστά και ως αντισταθμιστικά μέτρα) ή μέτρα διασφάλισης, 

τα οποία γενικά έχουν τη μορφή πρόσθετου δασμού. Αυτά εφαρμόζονται συχνά σε 

εμπορεύματα που προέρχονται από χώρες που απαριθμούνται ειδικά.  

 

Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, η ΕΕ δεν διαθέτει ένα γενικό σύστημα επιστροφών για τους 

καταβληθέντες δασμούς. Αυτό σημαίνει ότι όταν τα εμπορεύματα εισάγονται και στη συνέχεια 

επανεξάγονται, οι δασμοί που καταβάλλονται κατά την εισαγωγή δεν επιστρέφονται. 

Επομένως, προκειμένου να αποφευχθεί η μη αναγκαία καταβολή δασμών για τα προϊόντα που 

δεν προορίζονται για την αγορά της ΕΕ, μπορούν να εφαρμοστούν διάφορες ρυθμίσεις 

αναστολής, π.χ. για τη μεταφορά (τελωνειακή διαμετακόμιση), για αποθήκευση (τελωνειακή 

αποθήκη) ή για μεταποίηση (τελειοποίηση προς επανεξαγωγή). Ορισμένες από τις ρυθμίσεις 

αυτές μπορούν επίσης να εφαρμοστούν για την αναβολή της πληρωμής των τελωνειακών 

δασμών και του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή. Για την εφαρμογή τέτοιων καθεστώτων αναστολής 

απαιτούνται συνήθως εγκρίσεις, οι οποίες μπορούν να διατεθούν μόνο για εταιρείες 

εγκατεστημένες στην ΕΕ. 

 

Υπάρχει μια σειρά τελωνειακών απαλλαγών που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εισαγωγέας, 

υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια. 

 

Επιπλέον, είναι διαθέσιμες απλουστευμένες διαδικασίες για τις τελωνειακές διατυπώσεις κατά 

την εισαγωγή, τη διαμετακόμιση ή / και την εξαγωγή. Αυτές οι απλουστευμένες διαδικασίες 

επιτρέπουν συχνά πιο ευέλικτο χειρισμό των (υλικοτεχνικών) πράξεων, ενώ η τελωνειακή 

επιτήρηση πραγματοποιείται στη διοίκηση της εταιρείας και όχι με φυσικό τελωνειακό έλεγχο / 

εποπτεία. Οι απλουστεύσεις μπορούν επίσης να σχετίζονται με πιστοποιητικά καταγωγής που 

εκδίδονται από τις εταιρίες ή με δηλώσεις καταγωγής σε εμπορικά έγγραφα, όπως τα τιμολόγια 

(εξουσιοδοτημένος εξαγωγέας). Βάσει των εν λόγω πιστοποιητικών καταγωγής ή δηλώσεων 

καταγωγής, οι εισαγωγές στη χώρα προορισμού ενδέχεται να υπόκεινται σε μειωμένους 

δασμολογικούς συντελεστές. 

 

 

Ειδικός φόρος κατανάλωσης 

 

Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι φόρος κατανάλωσης που καταβάλλεται για ορισμένα 

καταναλωτικά αγαθά που έχουν καθοριστεί σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Τα αγαθά αυτά 

περιλαμβάνουν: μπύρα, κρασί, οινοπνευματώδη, καπνό και προϊόντα πετρελαιοειδών. Τα ποσά 

των καταβλητέων δασμών μπορεί να είναι σημαντικά και οι κανόνες σχετικά με τις 

διατυπώσεις επί των ειδικών φόρων κατανάλωσης είναι πολύπλοκοι.  

 

 

UCC 

 

Από την 1η Μαΐου 2016, ο νέος «τελωνειακός κώδικας της Ένωσης» (UCC) τέθηκε σε ισχύ και 

αντικατέστησε τον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα. Αν και οι γενικές αρχές παραμένουν οι ίδιες, 

ο UCC εισήγαγε κάποιες ριζικές αλλαγές. Για παράδειγμα, οι διατάξεις σχετικά με τη 

δασμολογητέα αξία έχουν μεταβληθεί και, επιπλέον, δεν είναι πλέον δυνατό να καθοριστεί η 

δασμολογητέα αξία με βάση μια «πρώτη πώληση». 
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Προσωπικός φόρος εισοδήματος 

 

Η Ολλανδία φορολογεί τους κατοίκους της στο παγκόσμιο εισόδημά τους. Οι μη κάτοικοι 

υπόκεινται σε φόρο μόνο από εισοδήματα που προέρχονται από συγκεκριμένες πηγές στην 

Ολλανδία (κυρίως εισοδήματα από την απασχόληση, τις αμοιβές διευθυντών, το 

επιχειρηματικό εισόδημα και τα εισοδήματα από ολλανδικά ακίνητα). 

 

Τόπος κατοικίας 

 

Τα γεγονότα και οι περιστάσεις καθορίζουν την κατοικία ενός ατόμου. Σε περίπτωση διαφοράς, 

τα ολλανδικά φορολογικά δικαστήρια εξετάζουν τους διαρκείς δεσμούς προσωπικού 

χαρακτήρα με την Ολλανδία. Ένας εκπατρισμένος γενικά θεωρείται κάτοικος της Ολλανδίας 

αν, ως έγγαμος, συνοδεύει την οικογένειά του στην Ολλανδία ή αν, ως άτομο, διαμένει στην 

Ολλανδία για περισσότερο από ένα έτος.  

 

Υποψήφιος φορολογούμενος μη κάτοικος 

 

Οι φορολογούμενοι αλλοδαποί κάτοικοι της Ολλανδίας (δηλαδή άτομα που διαμένουν στην 

ΕΕ, στον ΕΟΧ, στην Ελβετία ή στα νησιά BES (Bonaire, Sint Eustatius, and Saba) και 

κερδίζουν το 90% του παγκόσμιου εισοδήματός τους στην Ολλανδία) είναι επίσης επιλέξιμοι 

για προσωπικές / οικογενειακές εκπτώσεις, πιστώσεις φόρου κ.λπ., οι οποίες συνήθως 

παρέχονται μόνο στους φορολογούμενους της Ολλανδίας. Οι δικαιούχοι φορολογούμενοι μη 

κάτοικοι ημεδαπής θα απολαύουν εκπτώσεων χωρίς να φορολογούνται στην Ολλανδία για το 

παγκόσμιο εισόδημά τους. 

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του «κανόνα του 30 % », οι εργαζόμενοι που θεωρούνται κάτοικοι 

φορολογούμενοι μπορούν να επιλέξουν να αντιμετωπίζονται ως μερικώς μη κάτοικοι. Το 

«μερικό» από την άποψη αυτή συνεπάγεται ότι αντιμετωπίζονται ως κάτοικοι για το πλαίσιο 1 

και ως μη κάτοικοι για τους σκοπούς των πλαισίων 2 και 3, ενώ δικαιούνται έκπτωσης και 

πιστώσεις φόρου. 

 

 

3 Πλαίσια (3 ΒΟΧΕS) 

 

Στην Ολλανδία, το παγκόσμιο εισόδημα χωρίζεται σε τρεις διαφορετικούς τύπους 

φορολογητέου εισοδήματος και κάθε είδος εισοδήματος φορολογείται ξεχωριστά σύμφωνα με 

το δικό του καθεστώς, το οποίο αναφέρεται ως «κουτί». Κάθε πλαίσιο έχει το δικό του 

φορολογικό συντελεστή. Το φορολογητέο εισόδημα ενός ατόμου βασίζεται στο συνολικό 

εισόδημα σε αυτά τα τρία πλαίσια: 
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Πλαίσιο 1 

 

Πεδίο εφαρμογής 

 

Το πλαίσιο 1 αναφέρεται στα φορολογητέα εισοδήματα από την εργασία και την ιδιοκτησία 

σπιτιών. Περιλαμβάνει εισόδημα επιχειρηματικής δραστηριότητας και απασχόλησης και 

κυριότητα κύριας κατοικίας (θεωρούμενο εισόδημα). 

 

Τιμές 

 

Το πλαίσιο 1 έχει προοδευτικό ρυθμό. 

 
Income (EUR) Tax rate (%) Social security 

(%) 
Total (%) 

0 - 19,982 8.9 27.65 36.55 

19,983 - 33,791                    
13.15 

27.65 40.80 

33,792 - 67,072 40.8 None 40.80 

> 67,073 52 None 52 

 

 

 

 

Προσδιορισμός εισοδήματος 

 

Όσον αφορά το πλαίσιο 1, αναλύονται μόνο τα έσοδα από την απασχόληση και την ιδιοκτησία 

σπιτιού, καθώς αυτά είναι τα πλέον σημαντικά για τους εργαζόμενους των ξένων εταιρειών που 

αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ολλανδία. 

 

Εάν ένας εργαζόμενος είναι σε ολλανδική μισθοδοσία, ο φόρος θα παρακρατηθεί από το μισθό 

του. Το ποσό που παρακρατείται και καταβάλλεται από τον εργοδότη εφαρμόζεται ως 

προκαταβολή φόρου εισοδήματος για τον εργαζόμενο. Στο πλαίσιο μιας εργασιακής σχέσης, 

όλες οι παροχές σε είδος θεωρούνται κατ’αρχήν φορολογητέο εισόδημα. Αυτά τα οφέλη 

περιλαμβάνουν επιδόματα στέγασης, ιδιωτική χρήση του εταιρικού αυτοκινήτου, δικαιώματα 

προαίρεσης αγοράς μετοχών, δικαιώματα προαίρεσης για κατοικία και επιδόματα προ και μετά 

την ανάθεση.  

 

Τα έσοδα και τα οφέλη από την αμοιβή που βασίζεται σε μετοχές γενικά φορολογούνται τη 

στιγμή που ασκούνται τα οφέλη (μετοχές) ή ασκούνται (δικαιώματα προαίρεσης αγοράς 

μετοχών). 

 

Οι κανόνες σχετικά με την «υπερβολική» αμοιβή που τέθηκαν σε ισχύ πριν από μερικά χρόνια, 

έφεραν υπό το πλαίσιο 1 «επικερδείς επενδύσεις». Τα έσοδα από μια επικερδή επένδυση, τόσο 

εισοδήματα όσο και κέρδη κεφαλαίου, θεωρούνται «εισοδήματα που προέρχονται από άλλες 

δραστηριότητες» και, ως εκ τούτου, φορολογούνται στη θέση 1. Κάτω από ορισμένες 

περιστάσεις, το εισόδημα μπορεί να φορολογείται στη θέση 2 (χαμηλότερος φορολογικός 

συντελεστής 25%). 
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Οι πληρωμές τόκων σε ενυπόθηκα δάνεια σε σχέση με τη χρηματοδότηση, την ανακαίνιση ή τη 

συντήρηση της πρωταρχικής κατοικίας μπορούν να αφαιρεθούν από το εισόδημα του πλαισίου 

1.  

 

Οι τόκοι που καταβάλλονται για στεγαστικά δάνεια που έχουν συναφθεί την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013 μπορούν να αφαιρεθούν μόνο εάν το συνολικό ενυπόθηκο δάνειο 

αποπληρωθεί σε περιοδική βάση εντός 30 ετών.  

Από την 1η Ιανουαρίου 2014, ο μέγιστος πραγματικός φορολογικός συντελεστής επί του 

οποίου αφαιρείται ο τόκος των στεγαστικών δανείων μειώνεται κατά 0,5% ανά ημερολογιακό 

έτος για περίοδο 28 ετών.  

 

 

Πλαίσιο 2 

 

Πεδίο εφαρμογής 

 

Το πλαίσιο 2 αναφέρεται στο φορολογητέο εισόδημα από σημαντικό μερίδιο. 

 

 

 

Τιμές 

 

Το εισόδημα του πλαισίου 2 φορολογείται με συντελεστή 25%. 

 

 

 

Προσδιορισμός εισοδήματος  

 

Ο κάτοικος της Ολλανδίας που κατέχει τουλάχιστον το 5% των μετοχών ή μια κατηγορία 

μετοχών μιας εταιρείας ή κατέχει δικαιώματα απόκτησης ποσοστού 5% σε μια εταιρεία έχει 

«ουσιαστικό όφελος». Τα οφέλη που απορρέουν από αυτόν τον ουσιαστικό τόκο 

φορολογούνται στη θέση 2. Αυτές οι παροχές περιλαμβάνουν τα μερίσματα και το κέρδος από 

την πώληση μιας ή περισσοτέρων μετοχών ή δικαιωμάτων. Η φορολογία στο πλαίσιο 2 θα 

ισχύει για έναν μη κάτοικο μόνο εάν έχει ουσιαστικό μερίδιο σε εταιρεία με έδρα την 

Ολλανδία. 

 

 

 

 

Πλαίσιο 3 

 

Πεδίο εφαρμογής 

 

Το τρίτο πλαίσιο εφαρμόζεται στο φορολογητέο εισόδημα από αποταμιεύσεις και επενδύσεις. 

 

Τιμές 

 

Το εισόδημα του πλαισίου 3 φορολογείται με κατ’ αποκοπήν συντελεστή 30%. 
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Προσδιορισμός εισοδήματος 

 

Τα έσοδα από αποταμιεύσεις και επενδύσεις δεν υπόκεινται, ως τέτοια, σε φορολόγηση. 

Ωστόσο, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία (περιουσιακά στοιχεία μείον χρέη) που αποτιμώνται 

την 1η Ιανουαρίου θεωρείται ότι παράγουν σταθερή απόδοση της επένδυσης ετησίως. Η 

σταθερή απόδοση της επένδυσης εξαρτάται από το ποσό των καθαρών περιουσιακών 

στοιχείων. Αυτή η σταθερή απόδοση φορολογείται στο πλαίσιο 3. Όλα τα καθαρά περιουσιακά 

στοιχεία που δεν προορίζονται για καθημερινή χρήση και δεν φορολογούνται στη θέση 1 ή στη 

θέση 2 ταξινομούνται για τη φορολογητέα βάση του πλαισίου 3. 

 

Για τους κατοίκους στην χώρα και τους μη κατοίκους, απαλλάσσεται μέρος της φορολογητέας 

βάσης (2017: 25.000 ευρώ ανά ενήλικα) και ισχύουν αρκετές ειδικές εκπτώσεις. Οι μη κάτοικοι 

υπόκεινται σε φορολογία μόνο για την καθαρή αξία ενός περιορισμένου αριθμού ολλανδικών 

περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ολλανδικών ακινήτων που δεν 

χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, και των ολλανδικών δικαιωμάτων κερδών που δεν 

σχετίζονται με μετοχές ή με απασχόληση. 

 
Assets Notional 

yield 
Effective tax 

rate 

Up to €25,000 Tax free 0.00% 

€25,000 - €100,000 2.87% 0.86% 

€100,001 - €1,000,000 4.60% 1.38% 

€1,000,001 and more 5.39% 1.62% 

 

 

 

 

Εξωτερική φορολογική ελάφρυνση 

 

Οι κάτοικοι και οι περισσότεροι μερικώς μη κάτοικοι δικαιούνται απαλλαγή από τη διπλή 

φορολογία βάσει φορολογικών συνθηκών ή βάσει διατάξεων μονομερούς ισχύος.  

 

 

 

 

 

Κοινωνική ασφάλιση 

 

Η Ολλανδία διαθέτει ένα εκτεταμένο υποχρεωτικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, στο οποίο 

πρέπει να συνεισφέρουν τόσο ο εργοδότης όσο και ο εργαζόμενος. Καθώς οι εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης περιορίζονται σε ανώτατο όριο, η ολλανδική κοινωνική ασφάλιση είναι 

σχετικά χαμηλή σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. 

  

 

Το σύστημα μπορεί να ταξινομηθεί ως εξής: 

 

• Εθνικός φόρος ασφάλισης: σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς περί φορολογικής 

ασφάλισης, οι εισφορές εισπράττονται με βάση το εισόδημα εργοδότη μέχρι το ποσό των 

33.791 ευρώ. Επί του παρόντος, οι εισφορές καλύπτονται σε 9.343 ευρώ το ανώτερο ετησίως. 

Από το ποσό αυτό μπορούν να αφαιρεθούν διάφορες επιστροφές φόρου. Οι εθνικές 
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ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από έναν εργαζόμενο δεν εκπίπτουν από το 

φορολογητέο εισόδημα. Οι εθνικές ασφαλιστικές εισφορές και οι φόροι εισοδήματος 

περιλαμβάνονται ως συνδυασμένο ποσό στην πρώτη και δεύτερη κλίμακα φόρου εισοδήματος. 

 

• Ασφάλιση εργαζομένων: αυτή καταβάλλεται από τον εργοδότη. Περιλαμβάνει παροχές 

ανεργίας και αναπηρίας. Η μέση μέγιστη ετήσια συνεισφορά ανέρχεται σε περίπου 6.347 ευρώ 

ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας. 

• Ασφάλιση ασθενείας: ο εργαζόμενος θα πρέπει να συνάψει ατομικά ένα ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο υγείας με μια ολλανδική ασφαλιστική εταιρεία υγείας ανεξάρτητα από το αν 

υπάρχει διεθνής ασφάλιση υγείας. Επιπλέον, ο εργοδότης υποχρεούται να συνεισφέρει επίσης. 

Η συνεισφορά αυτή έχει ανώτατο όριο τα 3.571 ευρώ. 

 

 

 

 

Οι εξωεδαφικές δαπάνες και ο κανόνας του 30% 

 

Οι πραγματικές δαπάνες για τους μισθωτούς που έχουν προσληφθεί από το εξωτερικό μπορούν 

να επιστραφούν χωρίς φόρους, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να αποδειχθούν οι δαπάνες 

αυτές. Κόστος που πληροί τις προϋποθέσεις καθώς οι εξωεδαφικές δαπάνες περιλαμβάνουν, 

μεταξύ άλλων, δαπάνες που σχετίζονται με τη διπλή στέγαση, τα μαθήματα γλώσσας, τις άδειες 

διαμονής. 

 

Εάν πληρούνται ορισμένοι όροι, μπορεί σε αλλοδαπό υπάλληλο που εργάζεται στην Ολλανδία 

να του χορηγηθεί ο κανόνας του 30%. Σύμφωνα με τον κανόνα αυτό, μπορεί να καταβληθεί 

στον εργαζόμενο αποζημίωση χωρίς φόρο που ανέρχεται στο 30% των εισοδημάτων από 

ενεργό απασχόληση. Εκτός από τη βάση του κανόνα του 30% εκατό, ο εργοδότης μπορεί να 

αποζημιώσει πλήρως τα δίδακτρα σχολείου για ένα διεθνές σχολείο για τα παιδιά των 

εργαζομένων. 

 

Η επιστροφή 30% προορίζεται να καλύψει όλες τις εξωεδαφικές δαπάνες 

 

 

Υπάρχουν αρκετές προϋποθέσεις για να λάβει κάποιος την απόφαση του 30%: 

• Ο αλλοδαπός υπάλληλος πρέπει να διαθέτει ειδική τεχνογνωσία που δεν είναι διαθέσιμη ή 

είναι περιορισμένη στην ολλανδική αγορά εργασίας. Αυτό βασίζεται σε πρότυπο μισθού: ο 

γενικός ακαθάριστος μισθός πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 37.000 ευρώ (δηλαδή 52.858 

ευρώ συμπεριλαμβανομένου της επιστροφής φόρου χωρίς χρέωση 30%).  Ένας χαμηλότερος 

κανόνας ύψους 28.125 ευρώ (ήτοι 40.179 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής φόρου 

χωρίς χρέωση 30%) ισχύει για άτομα με πανεπιστημιακό τίτλο, ηλικίας κάτω των 30 ετών.  

 

• Ο εργαζόμενος πρέπει να έχει ζήσει έξω από ακτίνα 150 χιλιομέτρων από τα σύνορα της 

Ολλανδίας κατά τη διάρκεια περισσότερων από το 2/3 των 24 μηνών πριν από την ανάληψη 

της ολλανδικής απασχόλησης, προκειμένου να επιτύχει την απόφαση του 30 %. 

 

• Η αίτηση για τον  κανόνα του 30% πρέπει να κατατεθεί εντός τεσσάρων μηνών από την 

έναρξη της ολλανδικής απασχόλησης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτής της προθεσμίας, εάν 

χορηγηθεί, θα ισχύσει μόνο από τον μήνα που ακολουθεί τον μήνα υποβολής της αίτησης. Ο 

κανόνας του 30% μπορεί να εφαρμοστεί μόνο εάν ο εργαζόμενος περιλαμβάνεται στην 

ολλανδική διοίκηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών. 
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Ο κανόνας του 30% θα λήξει όταν δεν πληρούνται πλέον οι όροι ή τελικά οκτώ έτη από τη 

στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ η απόφαση των 30%. Επιπλέον, ο κανόνας του 30% καταπίπτει στο 

τέλος της επόμενης φορολογικής περιόδου μετά την περίοδο φορολόγησης των μισθών, κατά 

την οποία καταργήθηκε η ολλανδική απασχόληση. Ο κανόνας του 30% δεν μπορεί πλέον να 

εφαρμοστεί στο εισόδημα μετά την αναχώρηση. Ως εκ τούτου ο κανόνας του 30% δεν μπορεί 

κατ’αρχήν να εφαρμοστεί σε μπόνους και εισοδήματα μετοχών που φορολογούνται μετά την 

αποχώρηση από την Ολλανδία σε περισσότερες περιπτώσεις. 

 

 

 
Example of the 30 per cent ruling 
Employer pays EUR 75,000 to an expatriate who made  
extra-territorial costs of EUR 10,000 in a given year. 

 
 With 30% ruling Without 30% ruling 

Paid by employer € 75,000 
 
€ 75,000 
  

Less: extra-
territorial costs 

€ 22,500  
(30% of 
remuneration) 

€10,000  
(actual costs)     -/- 

Wage for income 
tax 

€ 52,500 
€ 65,000         
  

Less: Income tax € 11,226 € 16,326            -/- 

Less: National 
insurance tax 

€ 9,343 € 9,343              -/- 

Plus: Levy rebates € 3,198 € 2,149               + 

Net income € 57,692 
€ 51,480     
  

Effective tax rate 23% 
31% 
  

 

 

   

 

 

 

Άλλοι φόροι 

 

Φόρος μεταβίβασης 

 

Η απόκτηση οικονομικής ή νομικής ιδιοκτησίας επί ακινήτων στην Ολλανδία υπόκειται σε 

φόρο μεταβίβασης ύψους 6% επί της αγοραίας αξίας. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις, π.χ. για 

συγχωνεύσεις, διαχωρισμούς, αναδιοργανώσεις. Ο φόρος μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας 

στα σπίτια είναι 2%. 

 

Η απόκτηση μετοχών σε οντότητα που κατέχει ακίνητη περιουσία μπορεί επίσης να υπόκειται 

σε φόρο μεταβίβασης εάν αυτή η οντότητα χαρακτηρίζεται ως «real estate entity». Το 

κατώτατο όριο για τον χαρακτηρισμό αυτόν πληρούται όταν, κατά την απόκτηση των μετοχών 

ή κατά το προηγούμενο έτος, περισσότερο από το 50% του ενεργητικού της οντότητας 

αποτελείται από ή αποτελείται από ακίνητα και τουλάχιστον 30% αποτελείται από ολλανδική 

ακίνητη περιουσία. 
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Παρακρατούμενος φόρο επί των μερισμάτων 

 

Τα μερίσματα από τις ολλανδικές εταιρείες υπόκεινται γενικά σε παρακράτηση στην πηγή 

φόρου 15% στην Ολλανδία.   

 

Κατόπιν αιτήματος και υπό όρους - κυρίως ορισμένοι μέτοχοι μη μόνιμοι κάτοικοι ΕΕ / ΕΟΧ - 

που πληρούν τις προϋποθέσεις ως πραγματικοί δικαιούχοι εσόδων, για τα οποία δεν 

καταβάλλουν φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ή φόρο εισοδήματος εταιρειών στην 

Ολλανδία, μπορούν να λάβουν επιστροφή του παρακρατηθέντος φόρου μερισμάτων. Αυτό 

συμβαίνει στο μέτρο που η εισφορά αυτή είναι υψηλότερη από τον φόρο εισοδήματος φυσικών 

προσώπων ή τον φόρο εισοδήματος εταιρειών που οφείλουν, εάν είχαν διαμείνει ή είχαν την 

έδρα τους στην Ολλανδία. 

 

 

Τα μερίσματα που καταβάλλονται σε εταιρικές οντότητες σε άλλες χώρες της ΕΕ / ΕΟΧ 

απαλλάσσονται συχνά από τον φόρο μερισμάτων που οφείλεται σε οδηγία της ΕΕ για τις 

μητρικές / θυγατρικές ή σε νομοθεσία ΕΕ / ΕΟΧ. Επιπλέον, ο φόρος μερισμάτων συχνά 

εξαλείφεται ή μειώνεται από μία από τις σχεδόν 100 ολλανδικές διμερείς φορολογικές 

συνθήκες. Η ολλανδική κυβέρνηση υπέβαλε προσφάτως σχέδιο για την εφαρμογή μηδενικού 

ποσοστού παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων στις επιχειρηματικές δομές, εάν οι 

πληρωμές γίνονται στους εταίρους της φορολογικής συνθήκης. 

 

 

Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου επί των δικαιωμάτων και των τόκων. 

 

 

 

 

Φόροι αυτοκινήτων και περιφερειακοί φόροι 

 

Εκτός από τους προαναφερθέντες φόρους, ορισμένοι άλλοι φόροι αποτελούν μέρος του 

ολλανδικού φορολογικού συστήματος. Οι πιο σημαντικά είναι: 

 

• Ένα άτομο που κατέχει / χρησιμοποιεί αυτοκίνητο στην Ολλανδία μπορεί να καταστεί 

υπεύθυνο για τον οδικό φόρο. 

• Ο δημοτικός φόρος ισχύει για την κυριότητα και / ή τη χρήση ακινήτων. 

• Ο φόρος κληρονομίας και δωρεάς επιβάλλεται στην εύλογη αγοραία αξία του δώρου ή της 

κληρονομιάς. 

• Μια ποικιλία περιβαλλοντικών φόρων, όπως ο φόρος ενέργειας και ο φόρος επί των υδάτων 

του δικτύου. 

 

 

 

 

 

 

Φορολογικά κίνητρα 

 

Η Ολλανδία είναι ένας πολύ ελκυστικός τόπος για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και 

ανάπτυξης (Ε & Α) και για επενδύσεις. Το ολλανδικό φορολογικό σύστημα διαθέτει διάφορα 
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φορολογικά κίνητρα για την τόνωση της καινοτομίας και των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. 

 

Κίνητρα έρευνας και ανάπτυξης 

 

Εκτός από το πλαίσιο καινοτομίας, το ολλανδικό φορολογικό σύστημα ενθαρρύνει τις 

δραστηριότητες Ε & Α προβλέποντας μείωση του φόρου μισθού που οφείλεται στους μισθούς 

των εργαζομένων που απασχολούνται στην έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογικά νέων προϊόντων. 

 

Έξοδα Ε & Α 

 

Μια επιχείρηση μπορεί να μειώσει το κόστος των δραστηριοτήτων Ε & Α αξιοποιώντας το 

σύστημα μείωσης του φόρου μισθωτών υπηρεσιών και των εθνικών ασφαλιστικών εισφορών 

που πρέπει να καταβληθούν (WBSO - Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). Η 

έκπτωση του WBSO για Ε & Α καλύπτει το κόστος μισθοδοσίας και άλλα έξοδα και δαπάνες 

που σχετίζονται με την Ε & Α. Η επιδότηση καταβάλλεται στον εργοδότη όταν πιστώνεται ο 

υπάλληλος για το κανονικό ποσό του φόρου μισθού. Για το έτος 2017, η τακτική μείωση του 

φόρου μισθωτών υπηρεσιών και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ανέρχεται στο 32% των 

πρώτων δαπανών Ε & Α ύψους 350.000 ευρώ (πρώτη κλίμακα) και 16% του πλεονάσματος του 

κόστους Ε & Α. Η έκπτωση περιορίζεται στο συνολικό ποσό του οφειλόμενου φόρου μισθού. 

Για έναρξη επιχειρήσεων το ποσοστό μπορεί να ανέλθει στο 40%. 

 

Για να λάβουν την απαλλαγή στο πλαίσιο του προγράμματος παροχής κινήτρων για έρευνα και 

ανάπτυξη, οι φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο RVO.nl, τμήμα 

του Υπουργείου Οικονομίας. Ο προϋπολογισμός για την επιδότηση αυτή είναι σταθερός, 

συνεπώς το ποσό της επιχορήγησης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του προϋπολογισμού.  

 

 

 

Κίνητρα για επενδύσεις 

 

Οι επενδύσεις σε ορισμένα επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να τύχουν 

πρόσθετης έκπτωσης για σκοπούς υπολογισμού της φορολογικής βάσης.  

Δεν είναι όλα τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης επιλέξιμα, ορισμένα εξαιρούνται ρητά. 

 

 

Ενεργειακά αποδοτικά και περιβαλλοντικά περιουσιακά στοιχεία  

 

Μια επένδυση σε ένα νέο ενεργειακά αποδοτικό περιουσιακό στοιχείο μπορεί να τύχει 

πρόσθετης έκπτωσης (ΕΙΑ) εάν το ποσό υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ και το περιουσιακό στοιχείο 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ενεργειακού καταλόγου 2016. Η ΕΙΑ ανέρχεται στο 58% των 

επιλέξιμων επενδύσεων. Παρόμοιο φορολογικό κίνητρο είναι διαθέσιμο για επενδύσεις σε νέα 

περιουσιακά στοιχεία που βελτιώνουν το περιβάλλον. Μια τέτοια επένδυση μπορεί να τύχει 

πρόσθετης έκπτωσης (ΜΙΑ) εάν το ποσό υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ και το περιουσιακό 

στοιχείο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Περιβαλλοντικού Καταλόγου 2016. Η  ΜΙΑ καθορίζεται 

σε 36%, 27% και 13,5% (ανάλογα με την επιλεξιμότητα) του ποσού των επιλέξιμων 

επενδύσεων. Ο φορολογούμενος πρέπει να αναφέρει την επένδυση που πληροί τις 

προϋποθέσεις εντός τριών μηνών στο RVO.nl. Για το σκοπό αυτό διατίθεται ηλεκτρονικό 

έντυπο αίτησης. Τόσο για την ΕΠΕ όσο και για τη ΜΙΑ, ισχύουν περιορισμοί όσον αφορά στο 

μέγιστο όφελος. 
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Αυθαίρετη υποτίμηση 

 

Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις, επιτρέπεται στους επιχειρηματίες να εφαρμόζουν ένα 

σύστημα αυθαίρετης απόσβεσης. Σε αντίθεση με ένα κανονικό σχήμα, μπορεί να επιλέγεται 

ετησίως υψηλότερο ή χαμηλότερο ποσοστό απόσβεσης, ανάλογα με το ποια θα ήταν η πλέον 

κατάλληλη τότε. 

 

Υπάρχει αυθαίρετη απόσβεση για επενδύσεις σε επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία που 

είναι προς το συμφέρον της προστασίας του ολλανδικού περιβάλλοντος και πληρούν ορισμένες 

προϋποθέσεις. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις, είναι δυνατή η επιτάχυνση (ή η επιβράδυνση) 

της απόσβεσης έως 75% του επενδυτικού κόστους. Τα υπόλοιπα 25 % των δαπανών 

αποσβένονται σύμφωνα με την ορθή επιχειρηματική πρακτική. Για το κόστος παραγωγής 

άυλων περιουσιακών στοιχείων, μπορεί να επιτραπεί μια εφάπαξ απόσβεση. Επίσης, υπάρχει 

αυθαίρετη απόσβεση για άλλα καθορισμένα περιουσιακά στοιχεία των νέων  επιχειρήσεων και 

των ποντοπόρων πλοίων. 

 

 

 

 

Φορολογική συμμόρφωση 

 
Εταιρικός φόρος εισοδήματος 

 

Επιστροφή φόρου εισοδήματος (CIT - corporate income tax) 

 

Μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με την ολλανδική νομοθεσία ή αλλοδαπή εταιρία που 

φορολογείται στην Ολλανδία υποχρεούται να υποβάλλει ετήσια δήλωση φόρου εισοδήματος 

(CIT). 

 

Οι ολλανδικές φορολογικές αρχές θα εκδώσουν προκαταρκτική αξιολόγηση CIT στην αρχή 

ενός οικονομικού έτους. 

 

Μια πρώτη προκαταρκτική αξιολόγηση CIT εκδίδεται κανονικά τον Ιανουάριο του αντίστοιχου 

έτους. Γενικά, η βάση επιβολής του φόρου στην πρώτη αυτή εκτίμηση βασίζεται είτε στον 

μέσο όρο του φορολογητέου εισοδήματος των δύο προηγούμενων ετών είτε σε προκαταρκτική 

φορολογική δήλωση που υπέβαλε ο φορολογούμενος. Η ημερομηνία πληρωμής αναφέρεται 

στην αξιολόγηση. Κανονικά, οι εν λόγω αξιολογήσεις πρέπει να καταβληθούν εντός έξι 

εβδομάδων από την ημερομηνία έκδοσης της αξιολόγησης ή σε έντεκα δόσεις (δηλ. 

Φεβρουάριο έως Δεκέμβριο). 

 

Η ένσταση κατά της προκαταρκτικής αξιολόγησης πρέπει να κατατεθεί εντός έξι εβδομάδων 

από την ημερομηνία της αξιολόγησης. Ανά πάσα στιγμή ο φορολογούμενος εξακολουθεί να 

έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τις ολλανδικές φορολογικές αρχές να εκδώσουν μια 

αναθεωρημένη προκαταρκτική αξιολόγηση CIT. Τέτοια αίτηση μπορεί να υποβληθεί 

ηλεκτρονικά και είναι κανονικά αποδεκτή, μετά την οποία θα ακολουθήσει μια αναθεωρημένη 

προκαταρκτική αξιολόγηση. 
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Μετά τη λήξη ενός οικονομικού έτους, πρέπει να υποβληθεί μια δήλωση CIT εντός πέντε 

μηνών, με ενδεχόμενη παράταση πέντε μηνών. Yπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να ληφθεί 

μεγαλύτερη παράταση για την υποβολή της δήλωσης CIT, μέχρι συνολικά δεκαέξι μήνες μετά 

το τέλος ενός οικονομικού έτους. Η μέγιστη παράταση δεκαέξι μηνών μετά το τέλος του 

οικονομικού έτους ισχύει και για εταιρείες με οικονομικό έτος που δεν ταυτίζεται με το 

ημερολογιακό έτος. 

 

Μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης εκδίδεται συχνά αναθεωρημένη προκαταρκτική 

φορολογική εκτίμηση. Μόλις οι ολλανδικές φορολογικές αρχές εξετάσουν την δήλωση CIT, θα 

εκδοθεί η τελική αξιολόγηση CIT. Μια ένσταση κατά της τελικής αξιολόγησης CIT πρέπει να 

κατατεθεί εντός έξι εβδομάδων από την ημερομηνία της αξιολόγησης. 

 

 

Πληρωμή 

 

Ο φόρος καταβάλλεται εντός έξι εβδομάδων από την ημερομηνία αξιολόγησης. Οι τόκοι 

καταβάλλονται για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της τελικής αξιολόγησης και των 

προκαταρκτικών εκτιμήσεων. Οι τόκοι υπολογίζονται από έξι μήνες μετά το οικονομικό έτος 

μέχρι την ημερομηνία της τελικής αξιολόγησης. Σε περιπτώσεις όπου η τελική αξιολόγηση 

δείχνει χαμηλότερο ποσό οφειλόμενου φόρου από την προκαταρκτική εκτίμηση συνήθως δεν 

επιστρέφεται τόκος στον υποκείμενο στον φόρο. Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι οι 

προκαταρκτικές εκτιμήσεις είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερες στις αναμενόμενες τελικές 

εκτιμήσεις. 

 

 

Πρόσθετες αξιολογήσεις 

 

Οι ολλανδικές φορολογικές αρχές μπορούν να προβούν σε συμπληρωματική αξιολόγηση μετά 

την ολοκλήρωση της τελικής αξιολόγησης εντός πέντε ετών από τη λήξη του οικονομικού 

έτους, εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα, για τα οποία ο φορολογικός επιθεωρητής δεν θα 

μπορούσε ευλόγως να είχε λάβει γνώση κατά τη στιγμή της τελικής αξιολόγησης. Όσον αφορά 

τα εισοδήματα από το εξωτερικό, αυτές οι πρόσθετες αξιολογήσεις επιτρέπονται εντός δώδεκα 

ετών. Μια πρόσθετη εκτίμηση μπορεί να συνεπάγεται τόκους και ποινή μέχρι και το 100% 

αυτής της εκτίμησης.  

 

Η πραγματική διάρκεια των χορηγούμενων επεκτάσεων και η πραγματική ημερομηνία / 

περίοδος / όροι που θα χρησιμοποιήσουν οι ολλανδικές φορολογικές αρχές για την έκδοση 

εκτιμήσεων ενδέχεται να διαφέρουν σε κάθε περίπτωση. Επίσης, ανάλογα με το ιστορικό 

κατάθεσης του πελάτη, οι ολλανδικές φορολογικές αρχές ενδέχεται να μειώσουν την παράταση 

για την κατάθεση προθεσμιών. 

 

 

Αναφορές ανά χώρα 

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2016, οι πολυεθνικοί όμιλοι με ενοποιημένο κύκλο εργασιών 

τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ και με ολλανδική εταιρεία ως τελική μητρική εταιρεία πρέπει να 

υποβάλουν έκθεση ανά χώρα προς τις ολλανδικές φορολογικές αρχές. Μια ολλανδική εταιρεία 

ομίλων που ανήκει σε αλλοδαπό πολυεθνικό όμιλο μπορεί επίσης να υποχρεωθεί να υποβάλει 

έκθεση ανά χώρα στην Ολλανδία σε περίπτωση που παρόμοια έκθεση δεν είναι διαθέσιμη στις 

ολλανδικές φορολογικές αρχές. Η έκθεση ανά χώρα πρέπει να υποβληθεί στις ολλανδικές 
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φορολογικές αρχές εντός δώδεκα μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους. Επιπλέον, οι 

ολλανδικές εταιρείες που ανήκουν σε πολυεθνικό όμιλο με ενοποιημένο κύκλο εργασιών 

τουλάχιστον 50 εκ. ευρώ πρέπει να διατηρούν βασικό φάκελο και τοπικό φάκελο στο πλαίσιο 

της διοίκησης, ανεξαρτήτως της φορολογικής αρμοδιότητας της τελικής μητρικής εταιρείας. 

Αυτά πρέπει να βρίσκονται στη διοίκηση των ολλανδικών εταιρειών εντός του χρονικού 

πλαισίου που έχει οριστεί για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. 

 

Οντότητα ολλανδικού ομίλου πολυεθνικού ομίλου με κύκλο εργασιών τουλάχιστον 750 εκατ. 

ευρώ πρέπει να ενημερώσει τις φορολογικές αρχές εάν η τελική μητρική ή η υποκατάστατη 

μητρική εταιρεία θα υποβάλει την αναφορά ανά χώρα. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να 

ενημερώσει τις φορολογικές αρχές για το ποια εταιρεία του ομίλου -και τη φορολογική 

κατοικία της- θα καταθέσει την έκθεση. Η κοινοποίηση αυτή πρέπει να γίνει το αργότερο την 

τελευταία ημέρα του οικονομικού έτους. 

 

Στις 30 Δεκεμβρίου 2015 δημοσιεύθηκε ένα διάταγμα το οποίο παρέχει καθοδήγηση σχετικά με 

τη μορφή και το περιεχόμενο της έκθεσης ανά χώρα, του κύριου φακέλου και του τοπικού 

φακέλου. Το διάταγμα προβλέπει πρότυπα μοντέλων των πινάκων που πρέπει να 

συμπεριληφθούν στην αναφορά ανά χώρα και μοντέλα για το κύριο και το τοπικό φάκελο. 

 

 

 

Παρακρατούμενος φόρος επί των μερισμάτων 

 

Οι καταβολές μερισμάτων, οι διανομές που αντιμετωπίζονται ως μερίσματα και οι τόκοι από 

ορισμένα δάνεια συμμετοχής που καταβάλλονται από εταιρείες σε κατοίκους της χώρας ή μη 

κατοίκους υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου επί μερισμάτων. 

 

Ο φόρος παρακρατείται από τη διανέμουσα εταιρεία τη στιγμή που τα μερίσματα τίθενται στη 

διάθεση του δικαιούχου. Η εταιρεία διανομής οφείλει να καταθέσει μια φορολογική εκτίμηση 

και να καταβάλει τον φόρο που έχει παρακρατηθεί στις φορολογικές αρχές εντός ενός μηνός 

από τη διανομή. 

  

 

Δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης και μη υποβολή υποχρέωσης υποβολής δήλωσης 

αυτοαξιολόγησης εάν: 

 

• ισχύει το ολλανδικό καθεστώς απαλλαγής συμμετοχής ή 

 

• τόσο ο διανομέας όσο και ο παραλήπτης αποτελούν μέρος φορολογικής ενότητας για τους 

φορολογικούς σκοπούς της Ολλανδίας · ή 

 

• τα μερίσματα καταβάλλονται σε μητρική εταιρεία της ΕΕ. 

 

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, εάν μια ολλανδική οντότητα έχει 

λάβει μέρισμα από θυγατρική που έχει έδρα στην Ολλανδία ή από χώρα που έχει συνάψει 

φορολογική συμφωνία με την Ολλανδία και η οποία υπόκειται σε παρακράτηση φόρου στην εν 

λόγω δικαιοδοσία, είναι πιθανό ότι ο ολλανδικός φόρος παρακράτησης μερισμάτων που 

οφείλεται στις μετέπειτα κατανομές των μερισμάτων από την ολλανδική οντότητα στους 

μετόχους της να μειώνεται κατά 3% (της διανομής από την ολλανδική οντότητα). 
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Επιπρόσθετες εκτιμήσεις μπορούν να επιβληθούν από τον φορολογικό επιθεωρητή εντός πέντε 

ετών μετά το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η φορολογική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση παράλειψης στην αποτίμηση του αυτοεκτίμησης φόρου ή στην περίπτωση που ο 

φόρος παρακράτησης του μερίσματος δεν καταβληθεί ή δεν καταβληθεί εντός της 

προβλεπόμενης προθεσμίας, μπορεί να επιβληθεί ποινή. 

 

 

 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

 

Επιστροφή ΦΠΑ 

 

Ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει από τις ολλανδικές φορολογικές αρχές να υποβάλλει 

μηνιαία δήλωση ΦΠΑ. Εάν ο φορολογούμενος βρίσκεται σε θέση επιστροφής χρημάτων, αυτό 

θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλεονέκτημα ταμειακών ροών. Ο φορολογούμενος μπορεί επίσης 

να ζητήσει την υποβολή ετήσιας δήλωσης ΦΠΑ υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες 

ειδικές προϋποθέσεις. Μία από αυτές τις προϋποθέσεις είναι ότι το υπόλοιπο του πληρωτέου 

ΦΠΑ δεν υπερβαίνει τα 1.883 ευρώ ετησίως. 

 

Οι επιστροφές ΦΠΑ οφείλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη 

φορολογική περίοδο στην οποία αναφέρονται για εταιρείες εγκατεστημένες στην Ολλανδία. Για 

τις αλλοδαπές εταιρείες που έχουν μόνο καταχώριση ΦΠΑ στην Ολλανδία, οι αποδόσεις είναι 

οφειλές μέχρι την τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα μετά τη φορολογική περίοδο στην οποία 

αναφέρονται. Οι υποκείμενοι στον φόρο που υποβάλλουν ετήσια δήλωση επιτρέπεται 

αυτομάτως να αναβάλλουν την κατάθεση έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους. Αυτό ισχύει 

ακόμη και αν δεν διενεργήθηκε καμιά δραστηριότητα στην Ολλανδία κατά τη διάρκεια αυτής 

της περιόδου ή εάν δεν υπάρχει δικαίωμα επιστροφής του ολλανδικού ΦΠΑ. 

 

Δεδομένου ότι οι δηλώσεις ΦΠΑ πρέπει γενικά να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, δεν χρειάζεται 

να αναπρογραμματιστούν αυτές οι ημερομηνίες λόγω των σαββατοκύριακων ή των αργιών. Ο 

καταβλητέος ΦΠΑ για μια φορολογική περίοδο πρέπει τελικά να καταβληθεί όταν πρέπει να 

κατατεθεί η δήλωση ΦΠΑ. 

 

Μπορούν να πραγματοποιηθούν προσαρμογές σε υποβληθείσα δήλωση ΦΠΑ υποβάλλοντας 

ένσταση εντός έξι εβδομάδων από την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ (στις περισσότερες 

περιπτώσεις εντός έξι εβδομάδων μετά την τελική ημερομηνία καταβολής του οφειλόμενου 

ΦΠΑ). Επιπλέον, μπορεί να υποβληθεί συμπληρωματική δήλωση ΦΠΑ εντός πέντε ετών από 

την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ. Εντούτοις, στην τελευταία περίπτωση δεν επιτρέπεται 

επίσημη προσφυγή εάν οι αλλαγές έχουν απορριφθεί από τις φορολογικές αρχές. Υπάρχει 

ειδικό ηλεκτρονικό έντυπο για την υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων ΦΠΑ. Απαιτείται 

ειδικό έντυπο εάν η διόρθωση του ΦΠΑ που καταβάλλεται στις φορολογικές αρχές υπερβαίνει 

τα 1.000 ευρώ. 

 

 

Αναδρομική δήλωση 

 

Μια ανακεφαλαιωτική δήλωση πρέπει να υποβληθεί εάν ο φορολογούμενος παρείχε αγαθά ή 

υπηρεσίες σε επιχειρηματία σε άλλη χώρα της ΕΕ και σε περίπτωση παράδοσης αγαθών, τα 

αγαθά αυτά αποστέλλονται από την Ολλανδία. Η περίοδος κατά την οποία ο υποκείμενος στον 
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φόρο οφείλει να υποβάλει αναδρομική δήλωση εξαρτάται από την πραγματική κατάσταση (το 

ποσό των προμηθειών ή / και των εξαγορών και το είδος των συναλλαγών). Είναι δυνατές οι 

εξής καταστάσεις: μηνιαία, διμηνιαία, τριμηνιαία και ετησίως. 

 

 

Στην Ολλανδία, το κατώτατο όριο για την μηνιαία εγγραφή ενδοκοινοτικών παραδόσεων 

αγαθών ( «Opgaaf ICP») είναι 50.000 ευρώ. Το «Opgaaf ICP» για υπηρεσίες μπορεί να 

κατατεθεί σε τριμηνιαία βάση. Εάν επιτρέπεται σε υποκείμενο στον φόρο να υποβάλλει ετήσιες 

δηλώσεις ΦΠΑ, είναι δυνατόν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να υποβληθεί αίτηση για την 

ετήσια υποβολή των δηλώσεων. Οι καταστάσεις αυτές πρέπει να υποβληθούν την τελευταία 

ημέρα του μήνα που ακολουθεί την ισχύουσα περίοδο αναφοράς. 

 

 

Δήλωση Intrastat 

 

Οι δηλώσεις Intrastat πρέπει να κατατίθενται για αποστολές αγαθών προς άλλες χώρες της ΕΕ, 

εφόσον αυτές οι αποστολές υπερβαίνουν τα 1.500.000 ευρώ ετησίως και (ξεχωριστά) για 

αφίξεις αγαθών από άλλες χώρες της ΕΕ, εάν υπερβαίνουν τα 1.500.000 ευρώ ετησίως. Οι 

δηλώσεις Intrastat πρέπει να κατατίθενται μηνιαίως και να καταβάλλονται τη δέκατη ημέρα του 

ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί την περίοδο στην οποία αναφέρονται. 

 

 

 

 

Προσωπικός φόρος εισοδήματος 

 

Επιστροφή PIT 

 

Οι φορολογικές δηλώσεις πρέπει να κατατίθενται κάθε ημερολογιακό έτος, κατ’ αρχήν πριν 

από την 1η Μαΐου. Οι επεκτάσεις μπορεί να είναι δυνατές. 

 

Προκαταβολή φόρου 

 

Σε γενικές γραμμές, εάν οι φορολογούμενοι έχουν σημαντικά εισοδήματα που δεν υπόκεινται 

σε παρακράτηση φόρου μισθού, μπορεί να τους ζητηθεί να προκαταβάλουν τον εκτιμώμενο 

πρόσθετο φόρο εισοδήματος. Εάν ο υπάλληλος έχει εκπτώσεις φόρου εισοδήματος που δεν 

εξετάζονται στην ολλανδική μισθοδοσία (π.χ. έκπτωση τόκων υποθηκών), είναι επίσης δυνατή 

η υποβολή προκαταρκτικού εντύπου επιστροφής φόρου προκειμένου να ζητηθεί η επιστροφή 

του μηνιαίου φόρου εισοδήματος κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους. 

 

 

 

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 

 

Οι επιχειρηματίες που απασχολούν προσωπικό στην Ολλανδία παρακρατούν τον φόρο μισθών 

και τις εθνικές ασφαλιστικές εισφορές από το μισθό του μισθωτού και φέρουν το κόστος των 

ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου και την εισφορά που συνδέεται με το εισόδημα 

σύμφωνα με τον νόμο περί ασφάλισης υγείας ( φόροι μισθωτών). Ως μισθός νοείται κάθε τι που 

ο εργαζόμενος λαμβάνει βάσει της σύμβασης εργασίας, αν και ορισμένα στοιχεία μπορούν να 
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απαλλαγούν από το φόρο (στο πλαίσιο του γενικού καθεστώτος κόστους εργασίας ή ειδικών 

εξαιρέσεων). 

 

Οι φόροι μισθοδοσίας υπολογίζονται για κάθε περίοδο μισθοδοσίας, δηλ. την περίοδο για την 

οποία ο εργαζόμενος λαμβάνει τον μισθό του (συνήθως μηνιαία). Ο εργοδότης υποχρεούται να 

καταθέτει έγκαιρα και σωστά τις φορολογικές δηλώσεις μισθοδοσίας ανά περίοδο μισθοδοσίας. 

Η φορολογική δήλωση μισθοδοσίας αποτελείται από ένα συλλογικό τμήμα (γενικές 

πληροφορίες σχετικά με τον εργοδότη) και από ένα τμήμα μισθωτού (αναλυτικές πληροφορίες 

για κάθε εργαζόμενο). 

 

Οι φορολογικές αρχές χρησιμοποιούν τις λεπτομερείς πληροφορίες για σκοπούς όπως η 

χορήγηση των παροχών και οι προκαταρκτικές φορολογικές δηλώσεις. Ως εκ τούτου, είναι 

εξαιρετικά σημαντικό τα στοιχεία να είναι ενημερωμένα, σωστά και πλήρη. Για το λόγο αυτό, ο 

εργοδότης πρέπει πάντα να προσαρμόζει ή να συμπληρώνει τυχόν ανακρίβειες ή ελλείψεις στις 

επιστροφές φόρου μισθωτών υπηρεσιών. 

 

Το οφειλόμενο ποσό για κάθε δήλωση φορολογίας μισθοδοσίας πρέπει να καταβληθεί εντός 

της προθεσμίας που ορίζεται από τις φορολογικές αρχές. 

 

Οι εργοδότες που παρέχουν παροχές σε είδος στους εργαζομένους θα πρέπει να αξιολογήσουν 

τις επιπτώσεις επί του φόρου μισθού. Στο πλαίσιο του καθεστώτος δαπανών για εργασία, ο 

εργοδότης μπορεί να παρέχει αποζημιώσεις και παροχές σε είδος αφορολόγητες (εφόσον 

πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις), μέχρι 1,2% των συνολικών φορολογικών μισθών των 

υπαλλήλων του ανά ημερολογιακό έτος.  

 

 

 

Ανθρώπινοι πόροι και εργατικό δίκαιο 
  

Ανθρώπινο δυναμικό 

 

Η Ολλανδία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας υψηλής ποιότητας. 

Επιπλέον, οι Ολλανδοί εργαζόμενοι είναι ευέλικτοι και έχουν εξαιρετική εργασιακή ηθική. 

 

Οι συνδικαλιστικές Ενώσεις στην Ολλανδία τείνουν να λειτουργούν με την προϋπόθεση της 

συναίνεσης. Η συμμετοχή στην συνδικαλιστική Ένωση είναι γενικά χαμηλή και όπου 

συμβαίνουν βιομηχανικές διαφωνίες, επιλύονται γρήγορα και ρεαλιστικά. Οι εργοδότες και οι 

εργαζόμενοι συνεργάζονται με διάφορους τρόπους μέσω του Κοινού  Συμβουλίου 

Βιομηχανικής Εργασίας, του  Κοινωνικού και Οικονομικού Συμβουλίου και των ολλανδικών 

επιτροπών επιχειρήσεων. Η συνεργασία αυτή συμβάλλει επίσης στις σταθερές εργασιακές 

σχέσεις. Ως αποτέλεσμα, η αύξηση του μισθολογικού κόστους διατηρήθηκε σε συγκρατημένα 

επίπεδα, ενώ τα επίπεδα παραγωγικότητας παραμένουν υψηλά. 

 

Είναι σύνηθες στην Ολλανδία να συμπεριλαμβάνεται ένα καθεστώς πριμοδότησης στη 

σύμβαση απασχόλησης προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης. Σε ορισμένους τομείς, τα 

συστήματα επιδομάτων υπόκεινται σε ειδικές κανονιστικές απαιτήσεις. Η διατύπωση αυτών 

των συστημάτων είναι υψίστης σημασίας, καθώς ο σωστός σχεδιασμός μπορεί να έχει 

φορολογικά πλεονεκτήματα και μπορεί να σώσει τον εργοδότη από απροσδόκητα έξοδα όταν 

τερματιστεί η απασχόληση. Επιπλέον, η καταβολή παροχών (και όχι η καταβολή υψηλότερου 
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μισθού) μπορεί να έχει φορολογικά πλεονεκτήματα τόσο για τον εργοδότη όσο και για τον 

εργαζόμενο. 

  

Ενώ το κόστος των μισθών είναι μέτριο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα ασφάλιστρα για 

παροχές όπως η κοινωνική ασφάλιση και οι συντάξεις είναι υποχρεωτικές. Πληρώνονται από 

τον εργοδότη και από τον εργαζόμενο. 

 

Οι ολλανδοί εργοδότες μπορούν επίσης να προσλαμβάνουν «αυτοαπασχολούμενους». Ο 

αυτοαπασχολούμενος δεν είναι υπάλληλος. Η θέση του αυτοαπασχολούμενου ρυθμίζεται 

κυρίως από το «Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie» («Wet DBA») και όχι από το 

ολλανδικό εργατικό δίκαιο. 

 

Στην πράξη είναι δύσκολο να γίνει διάκριση μεταξύ μισθωτού και αυτοαπασχολούμενου. Ο 

εργοδότης πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι ολλανδικές φορολογικές αρχές να μην μπορούν να 

θεωρήσουν τη σχέση με τον αυτοαπασχολούμενο ως απασχόληση. Είναι δυνατή η απόκτηση 

ασφάλειας σχετικά με τη σχέση εργασίας με  την υποβολή της σύμβασης με τον 

αυτοαπασχολούμενο προς τις φορολογικές αρχές για έγκριση ή με τη χρήση τυποποιημένης 

προκαθορισμένης σύμβασης. Σε περίπτωση που οι ολλανδικές φορολογικές αρχές θεωρούν τη 

σχέση ως απασχόληση, από το 2018, και στα δύο μέρη μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα.  

 

 

 

Εργατικό δίκαιο 

 

Η ολλανδική νομοθεσία παρέχει στους εργαζομένους μια σειρά προστατευτικών μέτρων που 

δημιουργούν υποχρεώσεις και πιθανούς κινδύνους για τους εργοδότες. Αυτά περιλαμβάνουν: 

 

• Η απαίτηση σύστασης συμβουλίου εργαζομένων για κάθε εταιρεία με 50 ή περισσότερους 

υπαλλήλους. Οι υπάλληλοι εκλέγουν τα μέλη. Το συμβούλιο εργαζομένων διευκολύνει την 

επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και προσωπικού και έχει το νόμιμο δικαίωμα να συμβουλεύει ή 

να εγκρίνει ορισμένες αποφάσεις της εταιρείας. 

 

• Γενική υποχρέωση παροχής ασφαλούς χώρου εργασίας, ασφαλούς πρόσβασης και ασφαλούς 

συστήματος εργασίας, που υποστηρίζεται από συναφείς υποχρεώσεις, όπως η διαβούλευση με 

τους εργαζόμενους ή τους εκπροσώπους τους σε θέματα υγείας και ασφάλειας και η παροχή 

ορισμένων πληροφοριών υγείας και ασφάλειας στο προσωπικό. 

 

• Υποχρέωση μη διακριτικής μεταχείρισης των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 

αιτούντων εργασία, για διάφορους λόγους. Είναι πιθανό οι δραστηριότητες μιας επιχείρησης να 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας (CLA) που συνάπτεται 

από οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. 

 

• Υποχρέωση καταβολής μισθών τουλάχιστον του κατώτατου μισθού, το οποίο αυξάνεται 

ετησίως (από την 1η Ιανουαρίου 2017 σε 1.551,60 ευρώ για άτομα ηλικίας 23 ετών και άνω). 

 

• Διάφορα οφέλη για τον εργαζόμενο σε σχέση με τον τοκετό, την υιοθεσία και άλλες 

οικογενειακές καταστάσεις (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος τουλάχιστον δεκαέξι 

εβδομάδων εγκυμοσύνης και άδειας μητρότητας). 
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• Μια εβδομάδα πλήρους απασχόλησης που κανονικά δεν περιλαμβάνει περισσότερες από 40 

ώρες την εβδομάδα. 

• Υποχρέωση να δοθεί σε κάθε υπάλληλο άδεια μετά αποδοχών τουλάχιστον τέσσερις φορές 

του μέσου αριθμού ημερών εργασίας εβδομαδιαίως. 

 

• Περιορισμός της ελευθερίας του εργοδότη να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που 

έχουν αποκτηθεί σχετικά με τους υπαλλήλους και τους αιτούντες εργασία. 

 

• Ο περιορισμός του αριθμού των συμβάσεων προσωρινής απασχόλησης που μπορούν να 

προσφερθούν σε έναν εργαζόμενο. 

 

 

 

 

Μετανάστευση 

 

Είναι απαραίτητες οι διαδικασίες μετανάστευσης για αλλοδαπούς που επιθυμούν να εργαστούν 

και να διαμείνουν στην Ολλανδία. Η Ολλανδία εφαρμόζει μια λιγότερο περιοριστική πολιτική 

εισδοχής για εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης πολυεθνικών εταιρειών που πληρούν 

συγκεκριμένα (μισθολογικά) κριτήρια. 

 

 

Μη μέλη του ΕΟΧ 

 

Σύμφωνα με τον ολλανδικό νόμο για την απασχόληση αλλοδαπών, ο εργοδότης πρέπει να έχει 

στην κατοχή του άδεια εργασίας για υπήκοο εκτός του ΕΟΧ (συμπεριλαμβανομένων των 

υπηκόων της Κροατίας) που θα ασκεί επαγγελματικές δραστηριότητες στην Ολλανδία. 

 

Για διαμονές μικρότερες των τριών μηνών, οι υπήκοοι εκτός του ΕΟΧ ενδέχεται να χρειάζονται 

θεώρηση Σένγκεν (για επαγγελματικούς ή τουριστικούς σκοπούς) για να εισέλθουν στην 

Ολλανδία. Μια βίζα Σένγκεν (επιχειρηματική) δεν επιτρέπει στον υπήκοο εκτός ΕΟΧ να 

εργάζεται στην Ολλανδία. 

 

Σε περίπτωση που η προβλεπόμενη διαμονή θα υπερβαίνει τις 90 ημέρες (εντός περιόδου 180 

ημερών) απαιτείται άδεια διαμονής για νόμιμη διαμονή στην Ολλανδία. Απαιτείται 

μακροχρόνια θεώρηση εισόδου (MVV) πριν από την είσοδο στην Ολλανδία για τους 

περισσότερους υπηκόους (εκτός των υπηκόων των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας, της 

Νότιας Κορέας, του Βατικανού, της Νέας Ζηλανδίας, του Μονακό και της Ιαπωνίας). Σε 

περίπτωση που η εταιρεία του αλλοδαπού είναι εγγεγραμμένη ως αναγνωρισμένος χορηγός και 

ο αλλοδαπός έχει στην κατοχή του έγκυρο τίτλο διαμονής που έχει εκδοθεί από άλλη χώρα 

Σένγκεν, δεν απαιτείται μακροπρόθεσμη θεώρηση εισόδου (MVV). Αυτή η διαδικασία ισχύει 

για εξειδικευμένους αλλοδαπούς. 

 

Οι Ιάπωνες υπήκοοι επιτρέπεται να εργάζονται χωρίς άδεια εργασίας στην Ολλανδία. Ωστόσο, 

απαιτείται άδεια διαμονής σε περίπτωση που η προβλεπόμενη διαμονή υπερβαίνει τις 90 

ημέρες (εντός περιόδου 180 ημερών). 

 

 

Διαδικασία άδειας εργασίας 
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Υπάρχουν διάφοροι τύποι ολλανδικών αδειών εργασίας (π.χ. για ενδοεπιχειρησιακές μεταφορές 

και εκπαιδευόμενους). Εξαρτάται από τα συγκεκριμένα γεγονότα και τις περιστάσεις για τις 

οποίες μπορεί να ζητηθεί το είδος της άδειας εργασίας. Για ορισμένους υπηκόους εκτός του 

ΕΟΧ πρέπει να υποβληθεί αίτηση για συνδυασμένη άδεια εργασίας και διαμονής (διαδικασία 

GVVA) σε περίπτωση που σχεδιάζουν να εργαστούν και να παραμείνουν στην Ολλανδία για 

τουλάχιστον τρεις μήνες. Αυτή η διαδικασία δεν ισχύει πάντοτε. Υπάρχουν ορισμένες 

εξαιρέσεις. Εάν δεν εφαρμόζεται η διαδικασία GVVA, πρέπει να ζητηθεί ξεχωριστή θεώρηση 

και άδεια διαμονής MVV επιπλέον της άδειας εργασίας. 

 

Για έναν υπήκοο εκτός του ΕΟΧ που έχει απασχόληση σε ολλανδική οντότητα εντός του ίδιου 

ομίλου, ενδέχεται να ισχύει η διαδικασία ενδοεταιρικής άδειας εργασίας. Ο παγκόσμιος κύκλος 

εργασιών του ομίλου πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, ο 

εργαζόμενος πρέπει να είναι κάτοχος τουλάχιστον ενός πτυχίου, να έχει διοικητική ή βασική 

θέση και να κερδίζει ακαθάριστο μηνιαίο μισθό τουλάχιστον 4.669,92 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών για τις διακοπές). 

 

Η περίοδος απόφασης για άδεια εργασίας (συμπεριλαμβανομένου του MVV και / ή της άδειας 

διαμονής) είναι έξι έως οκτώ εβδομάδες. 

 

 

Μεταναστευτική διαδικασία υψηλής ειδίκευσης 

 

Η άδεια διαμονής για έναν μετανάστη υψηλής ειδίκευσης επιτρέπει σε έναν υπήκοο εκτός του 

ΕΟΧ να διαμένει και να εργάζεται νόμιμα στην Ολλανδία (χωρίς χωριστή άδεια εργασίας). Η 

διαδικασία αυτή εφαρμόζεται γενικά σε περίπτωση που ο εργαζόμενος παραμείνει περισσότερο 

από 90 ημέρες εντός 180 ημερών. Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις: 

 

• Η εταιρεία πρέπει να είναι καταχωρημένη ως αναγνωρισμένος χορηγός στην Υπηρεσία 

Ολλανδικής Μετανάστευσης και Πολιτογράφησης («IND»). 

 

• Ο υπάλληλος θα πρέπει να έχει ακαθάριστο μηνιαίο μισθό ύψους 4.324 ευρώ (4.669,20 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών για τις διακοπές) ή 3.170 ευρώ (3.423,60 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών για τις διακοπές) εάν ο εργαζόμενος είναι κάτω των 30 

ετών. 

Εάν απαιτείται θεώρηση MVV με βάση την ιθαγένεια, η θεώρηση και η άδεια παραμονής 

μπορούν να υποβληθούν ταυτόχρονα με την αποκαλούμενη διαδικασία ΤΕV. Η περίοδος 

απόφασης για αυτήν την άδεια διαμονής (συμπεριλαμβανομένης ή μη εξαιρέσεως της 

θεώρησης MVV) είναι δύο έως τέσσερις εβδομάδες. 

Στην ανωτέρω περίπτωση μπορεί να ισχύσει ο κανόνας του 30%. 

 

 

Εγγραφή δήμου 

 

Σε περίπτωση που η διαμονή στην Ολλανδία είναι μικρότερη των τεσσάρων μηνών, η εγγραφή 

ως μη μόνιμου κάτοικου στη βάση δεδομένων του δημοτικού πληθυσμού σε ένα από τα 

δεκαοκτώ καθορισμένα γραφεία είναι εθελοντική, αλλά απαιτείται προκειμένου να αποκτηθεί ο 

Citizen Service  Number που απαιτείται για φορολογικούς και μισθολογικούς σκοπούς. 

 

Για διαμονή τουλάχιστον τεσσάρων μηνών εντός περιόδου έξι μηνών, απαιτείται εγγραφή με τη 

βάση δεδομένων του δημοτικού πληθυσμού. 
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Λογιστική και έλεγχος 
  

 

Λογιστικές απαιτήσεις 

 

Μια εταιρεία υποχρεούται να τηρεί λογιστικά αρχεία επαρκώς επαρκή για να καθορίζει την 

οικονομική θέση της εταιρείας ανά πάσα στιγμή. Υπάρχουν διάφοροι κανονισμοί, 

συμπεριλαμβανομένων των αστικών και φορολογικών ρυθμίσεων, που ορίζουν την περίοδο για 

την οποία πρέπει να διατηρηθούν τα αρχεία. Κατά γενικό κανόνα, τα αρχεία πρέπει να 

τηρούνται για περίοδο επτά ετών. 

 

Όσον αφορά τη θέση όπου φυλάσσονται τα λογιστικά βιβλία, δεν υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί. 

Η λογιστική μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε χώρα (αν και για σκοπούς φορολογικής κατοικίας, 

σε ορισμένες περιπτώσεις η λογιστική θα πρέπει να πραγματοποιείται στην Ολλανδία), αλλά τα 

αρχεία πρέπει να είναι διαθέσιμα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την αίτηση. 

  

Μια εταιρεία μπορεί να αποφασίσει να μην τηρεί αρχεία σε ευρώ, αλλά να διατηρεί το δικό της 

λειτουργικό νόμισμα. Το ίδιο ισχύει για τις οικονομικές καταστάσεις. Κατ’αρχήν, όλες οι 

εταιρείες που εδρεύουν  στην Ολλανδία πρέπει να καταρτίζουν ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις, οι οποίες στη συνέχεια εγκρίνονται από τους μετόχους της εταιρείας. Ακολούθως 

οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται, συνηθέστερα με την υποβολή τους στο Εμπορικό 

Επιμελητήριο. Εάν μια αλλοδαπή εταιρεία έχει υποκατάστημα στην Ολλανδία, αρκεί συνήθως 

να υποβάλει αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που κατατίθενται στη χώρα 

καταγωγής της. 

 

Δεν είναι απαραίτητο μια επιχείρηση να καταρτίζει και να καταθέτει την ετήσια έκθεση στα 

ολλανδικά. Η προετοιμασία της ετήσιας έκθεσης στην αγγλική, γερμανική ή γαλλική γλώσσα 

επιτρέπεται επίσης. 

 

 

Η ετήσια έκθεση 

 

Μέγεθος της εταιρείας 

 

Για όλες τις εταιρείες, με εξαίρεση εκείνες που εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (International Financial Reporting Standards - IFRS) 

όπως έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ κατά την κατάρτιση των οικονομικών τους καταστάσεων, οι 

απαιτήσεις προετοιμασίας και υποβολής ετήσιων εκθέσεων και η απαίτηση για έλεγχο 

καθορίζονται, μεταξύ άλλων, από το μέγεθος της εταιρίας. 

 

Οι εταιρείες ταξινομούνται ως «μικροσκοπικές», «μικρές», «μεσαίου μεγέθους» ή «μεγάλες», 

βάσει τριών κριτηρίων: τα συνολικά στοιχεία του ενεργητικού, ο καθαρός κύκλος εργασιών και 

ο μέσος αριθμός εργαζομένων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.  
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Τα κριτήρια 

 
 Micro-sized 

company 
Small company Medium-sized 

company 
Large 
company 

Net turnover 

(in EUR 

millions) 

< 0.7 > 0.7 and < 12 > 12 and < 40 > 40 

Total assets 

(in EUR 

millions) 

< 0.35 > 0.35 and < 6 > 6 and < 20 > 20 

Employees < 10 > 10 and < 50 > 50 and < 250 > 250 

 

 

 

Μια εταιρεία θα ταξινομηθεί ως μικροσκοπική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη όταν ικανοποιεί 

τουλάχιστον δύο από τα τρία κριτήρια για δύο συναπτά έτη (ή το πρώτο έτος για 

νεοσυσταθείσες εταιρείες).  

 

Περιεχόμενο 

 

Η βασική απαίτηση για τις οικονομικές καταστάσεις είναι ότι πρέπει να καταρτίζονται 

σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές (GAAP) και να παρέχουν μια αληθή και 

δίκαιη εικόνα που να επιτρέπει την ορθή θεώρηση των περιουσιακών στοιχείων, των 

υποχρεώσεων και των αποτελεσμάτων της οικονομικής οντότητας, τη φερεγγυότητα και τη 

ρευστότητα. 

 

 

Γενικά, η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα: 

• Μια έκθεση διευθυντών που παρουσιάζει μια δίκαιη εικόνα της οικονομικής θέσης, των 

αποτελεσμάτων και των μελλοντικών σχεδίων της εταιρείας. 

 

• Οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν (Ι) ισολογισμό, (ΙΙ) λογαριασμό κερδών και 

ζημιών, (III) κατάσταση ταμειακών ροών και (IV) σημειώσεις στον ισολογισμό και στο 

λογαριασμό αποτελεσμάτων. 

 

• Άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης του ελεγκτή. 

 

Η έκθεση του ελεγκτή πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα σημεία: α) κατά 

πόσον οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες λογιστικές 

αρχές και παρέχουν μια αληθή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής θέσης και του 

αποτελέσματος, (β) εάν η έκθεση των συμβούλων πληροί τις νομικές απαιτήσεις και δεν 

περιέχει ουσιώδεις ανακρίβειες, και (γ) εάν έχουν παρασχεθεί οι άλλες πληροφορίες.  

 

Οι μικρού μεγέθους και οι μικρές επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να συμπεριλαμβάνουν έκθεση 

διευθυντών και να δεν έχουν απαιτήσεις ελέγχου. Μπορούν να υποβάλουν έναν σύντομο 

ισολογισμό και, για μικρές μόνο επιχειρήσεις, επεξηγηματικές σημειώσεις στο το Εμπορικό 

Επιμελητήριο.  
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Μια μικρομεσαία ή μικρή εταιρεία μπορεί, κατά την κρίση της, να συντάσσει οικονομικές 

καταστάσεις με βάση τις αρχές της φορολογικής λογιστικής. Η διευκόλυνση αυτή εισήχθη στο 

ολλανδικό δίκαιο προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τις μικρές επιχειρήσεις. 

 

Μια μεσαίου μεγέθους εταιρεία πρέπει να ελέγχεται, αλλά επιτρέπεται να καταθέτει έναν 

συντετμημένο λογαριασμό κερδών και ζημιών ως μέρος των οικονομικών καταστάσεων και 

απαλλάσσεται από την εγγραφή ορισμένων σημειώσεων στον ισολογισμό. 

 

 

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

 

Το σημαντικό ζήτημα των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου είναι αυτό που επηρεάζει 

τους περισσότερους ξένους επενδυτές στην Ολλανδία, ιδίως στις περιπτώσεις που μια 

ολλανδική εταιρεία χρησιμοποιείται ως ενδιάμεση στην γενική δομή. Ενώ, κατά γενικό κανόνα, 

μια εταιρεία με θυγατρικές εταιρείες πρέπει να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις, υπάρχουν όμως σημαντικές εξαιρέσεις. 

 

Οι μικρές εταιρείες στην Ολλανδία απαλλάσσονται από την κατάρτιση και την κατάθεση 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Εάν η (ενδιάμεση) εταιρεία πληροί τα κριτήρια της 

μικρής επιχείρησης σε ενοποιημένη βάση, δεν χρειάζεται να καταρτίζει και να καταθέτει 

ενοποιημένους λογαριασμούς (άρθρο 407, παράγραφος 2 του ολλανδικού Αστικού Κώδικα). 

Επιπλέον, οι μεσαίες εταιρείες χαρτοφυλακίου που δεν πληρούν τα κριτήρια της μικρής 

εταιρείας σε ενοποιημένη βάση ενδέχεται να εξαιρεθούν από την κατάρτιση ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων κατά την εφαρμογή του άρθρου 408.  

 

Είναι σημαντικό η ενδιάμεση εταιρία να πληροί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 

άρθρο 408 προκειμένου να μπορέσει να χρησιμοποιήσει αυτήν την απαλλαγή. Μια από τις 

προϋποθέσεις είναι ότι οι οικονομικές πληροφορίες που η εταιρεία θα έπρεπε διαφορετικά να 

ενοποιήσει, έχουν συμπεριληφθεί στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής της εταιρείας και 

ότι αυτές οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της 

νομοθεσίας της ΕΕ και έχουν κατατεθεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο εντός της επιτρεπόμενης 

προθεσμίας, συνοδευόμενη από έκθεση διευθυντών και έκθεση ελεγκτή. 

 

 

 

 

Κυρώσεις για μη συμμόρφωση 

 

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι θεσμοθετημένες απαιτήσεις για την κατάρτιση και την 

κατάθεση οικονομικών καταστάσεων, αυτό συνιστά οικονομικό αδίκημα εκ μέρους των 

διευθυντών. Οι κυρώσεις που μπορεί να επιβληθούν σε έναν διευθυντή για μη συμμόρφωση 

είναι πρόστιμα και - είναι η μέγιστη ποινή - έξι μήνες φυλάκισης. 

 

Η μη συμμόρφωση με τις θεσμοθετημένες απαιτήσεις θα μπορούσε να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις εάν η εταιρεία χρεοκοπήσει. Όταν δεν πληρούνται οι νόμιμες απαιτήσεις για την 

κατάρτιση και την κατάθεση οικονομικών καταστάσεων και η εταιρεία τεθεί υπό εκκαθάριση, 

οι διευθυντές θα θεωρηθούν ότι δεν έχουν εκπληρώσει σωστά τα καθήκοντά τους και θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν προσωπικά υπεύθυνοι για οποιοδήποτε έλλειμμα κατά την 

εκκαθάριση.  
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ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ: 

 

Doing Business with the Netherlands 

http://www.pwc.nl/en/publicaties/doing-business-in-the-netherlands-2017.html 

 

 

http://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/doing-business-

in/bk_netherlands_doingbusiness_2017.pdf?la=en 

 

http://www.doingbusiness.org/~/media/wbg/doingbusiness/documents/profiles/country/nld.pdf 

 

 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/netherlands 

Your business in the Netherlands    http://startup.ondernemersplein.nl/ 

Belastingdienst (tax and customs administration) 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/individuals 

 

Netherlands Enterprise Agency   https://english.rvo.nl/ 

https://investinholland.com/nfia_media/2017/03/WhyIinHt_Incentives-and-Taxes-

2017_DEF.pdf 

Answers for Business       http://www.answersforbusiness.nl/ 

Chambers of Commerce   http://www.kvk.nl/englishwebsite 

http://www.pwc.nl/en/publicaties/doing-business-in-the-netherlands-2017.html
http://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/doing-business-in/bk_netherlands_doingbusiness_2017.pdf?la=en
http://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/doing-business-in/bk_netherlands_doingbusiness_2017.pdf?la=en
http://www.doingbusiness.org/~/media/wbg/doingbusiness/documents/profiles/country/nld.pdf
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/netherlands
http://startup.ondernemersplein.nl/
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/individuals
https://english.rvo.nl/
https://investinholland.com/nfia_media/2017/03/WhyIinHt_Incentives-and-Taxes-2017_DEF.pdf
https://investinholland.com/nfia_media/2017/03/WhyIinHt_Incentives-and-Taxes-2017_DEF.pdf
http://www.answersforbusiness.nl/
http://www.answersforbusiness.nl/
http://www.kvk.nl/englishwebsite
http://www.kvk.nl/englishwebsite

