
Έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ολλανδίας για τον φόρο εταιριών την 

περίοδο 2006-2017. 

 

 

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε πρόσφατα η Στατιστική Υπηρεσία της Ολλανδίας 

για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών, ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής 

(το ποσοστό που πράγματι καταβάλλεται αφού ληφθούν υπόψη οι φορολογικές 

ελαφρύνσεις) για τις μεγάλες επιχειρήσεις μειώθηκε από 22,9% το 2008 σε 17,1% το 

2017 παρόλο που ο θεσπισμένος φόρος δεν έχει αλλάξει (25%). Η έρευνα αυτή επιχειρεί 

μια προσέγγιση της πραγματικής φορολογικής επιβάρυνσης για διαφορετικές ομάδες 

επιχειρήσεων βάσει της κατάστασης των αποτελεσμάτων τους ενώ δεν περιλαμβάνει τον 

φόρο που καταβάλλουν οι τράπεζες και τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τα 

κέρδη τους.  

Στην εν λόγω έρευνα διαπιστώθηκε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η εταιρεία, τόσο 

χαμηλότερη είναι η φορολογική πίεση. Οι εταιρείες με περιουσιακά στοιχεία από 40 εκ. 

ευρώ ως 100 εκ. ευρώ κατέβαλαν κατά μέσο όρο 20,6% φόρο εταιριών το 2017 ενώ οι 

εταιρείες αξίας άνω των 500 εκ. ευρώ κατέβαλαν 16,2%.  

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, τα στοιχεία της έρευνας θα πρέπει να 

ερμηνεύονται με προσοχή καθώς η Στατιστική Υπηρεσία βασίζεται στους λογαριασμούς 

κερδών και ζημιών που αναφέρουν οι εταιρείες και θα πρέπει να ερευνηθούν οι λόγοι για 

το γεγονός ότι ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις πληρώνουν περισσότερο φόρο από άλλες. 

Η κυβέρνηση έχει ήδη αναβάλει τη μείωση του φόρου εταιρειών για κέρδη άνω των 

250.000 ευρώ που υποσχέθηκε στη συμφωνία του κυβερνητικού συνασπισμού. Σε 

σχετικές δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός της Ολλανδίας κάλεσε τις επιχειρήσεις με 

υψηλή κερδοφορία να αυξήσουν τους μισθούς των εργαζομένων ενώ ο Υφυπουργός 

Οικονομικών όρισε μια επιτροπή που θα προτείνει μέτρα με σκοπό την διεύρυνση της 

φορολογικής βάσης των εταιρειών. 

Η κυβέρνηση σκοπεύει να μειώσει τον συντελεστή φόρου εταιρειών από 25% σε 21,7% 

το 2021 όμως πολλοί επικριτές υποστηρίζουν ότι η μείωση της φορολογικής πίεσης 

δείχνει ότι περισσότερες εταιρείες προσπαθούν να αποφύγουν την καταβολή φόρων ενώ 

ορισμένοι πολιτικοί ισχυρίστηκαν ότι η υποσχόμενη μείωση του συντελεστή φόρου 

εταιρειών θα πρέπει να ματαιωθεί. 

Σημειώνεται ότι, ειδικοί σε θέματα φορολογίας της Deloitte πιστεύουν ότι ο υπολογισμός 

της πραγματικής φορολογικής επιβάρυνσης δεν θα έπρεπε να εξετάζει μόνο τις εταιρείες 

που έχουν πραγματοποιήσει κέρδη όπως συμβαίνει με την έρευνα της Στατιστικής 

Υπηρεσίας αλλά και τις εταιρείες που έχουν υποστεί ζημιές καθώς τότε δεν θα υπάρχει 

σχεδόν καμία διαφορά μεταξύ των πραγματικών και των θεσπισμένων φορολογικών 

συντελεστών. 



Η Ολλανδία κατέχει την 9
η
 θέση στην κατάταξη του δείκτη διεθνούς φορολογικής 

ανταγωνιστικότητας του 2019 ενώ το 2018 είχε την 7
η
  θέση. Ειδικότερα όσον αφορά 

τους φόρους επί των εταιριών, σύμφωνα με την ανωτέρω κατάταξη είχε την 19
η
 θέση. 

 

 


