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Κίνητρα και φόροι  για την προώθηση των ξένων επενδύσεων και της 

επιχειρηματικότητας  στην Ολλανδία - 2019.  

 

 

 

 

Η στρατηγική θέση της Ολλανδίας ως πύλης για την ευρωπαϊκή αγορά, το φιλικό 

επιχειρηματικό κλίμα, το ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο και οι άριστες υποδομές 

αποτελούν τα κύρια πλεονεκτήματα για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην χώρα. 

 

Ελκυστικά χαρακτηριστικά του ολλανδικού φορολογικού καθεστώτος : 

 

 Σχετικά χαμηλό ποσοστό φορολογίας εισοδήματος εταιρειών 25%  (19% για τα 

πρώτα 200.000 ευρώ) 

 «Πλαίσιο καινοτομίας» με αποτέλεσμα ένα αποτελεσματικό συντελεστή 

φορολογίας εταιρειών 7% για τα επιλέξιμα κέρδη 

 Καθεστώς απαλλαγής από τη συμμετοχή (Participation exemption regime), για 

την αποτροπή της διπλής φορολογίας 

 Καθεστώς φορολογικής ενότητας που προβλέπει φορολογική ενοποίηση 

εταιρειών εντός εταιρικού ομίλου 

 Μεταφορά ζημιών για έξι  έτη  

 Δυνατότητα απόκτησης προκαταβολικών φορολογικών αποφάσεων από τις 

ολλανδικές φορολογικές αρχές που παρέχουν βεβαιότητα σχετικά με τη 

μελλοντική φορολογική θέση 

 Πρακτική των τιμολογίων μεταφοράς σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες 

του ΟΟΣΑ για τις τιμές μεταβίβασης και δυνατότητα απόκτησης μιας συμφωνίας 

προπληρωμής (Advance Pricing Agreement-APA) 

 Πιστώσεις φόρου Ε&Α για τα μισθολογικά κόστη και άλλα έξοδα και 

επενδύσεις για Ε&Α (WBSO) 

 Σχέδια φορολογικών ελαφρύνσεων για φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις 

(MIA / Vamil) 

 Πρόγραμμα φορολογικών ελαφρύνσεων για βιώσιμη ενέργεια (ΕΙΕ) 

 Ειδική φορολογική μεταχείριση των εκπατριζόμενων (φορολογικός κανόνας 

30%) 

 Ευρύ δίκτυο φορολογικών συνθηκών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας 

και τη μείωση των φόρων παρακράτησης στα μερίσματα, τους τόκους και τα 

δικαιώματα (για τους τόκους και τα δικαιώματα συχνά στο 0%) 

 Καμία θεσμοθετημένη παρακράτηση φόρου επί των πληρωμών τόκων και 

πληρωμών δικαιωμάτων 

 Αναβολή του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή: καμία προκαταβολή του ΦΠΑ 

 Ολλανδικές φορολογικές αρχές: πρόσβαση στον φορολογικό επιθεωρητή  

 Ολλανδικές τελωνειακές αρχές: πρακτική και προληπτική προσέγγιση  
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Ανταγωνιστικός συντελεστής φόρου εισοδήματος εταιρειών  

  

Ο εταιρικός φόρος εισοδήματος εισπράττεται σύμφωνα με τα ακόλουθα ποσοστά (2019):  

  

 € 0 - € 200.000              19%  

 € 200.000 και άνω         25%  

 

 

Ο εταιρικός συντελεστής φόρου εισοδήματος θα μειωθεί σε 22,5% το 2020 και σε 20,5% 

το 2021. Ο βασικός συντελεστής για κέρδη άνω των 200.000 ευρώ θα μειωθεί σε 16,5% το 

2020 και σε 15% το 2021. 

Μπορεί να επιλεχθεί ειδικός προαιρετικός φορολογικός συντελεστής για άυλα περιουσιακά 

στοιχεία (κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας). Στο πλαίσιο αυτό, τα καθαρά έσοδα 

από την πνευματική ιδιοκτησία θα φορολογούνται με πραγματικό φορολογικό συντελεστή 

7%.  

  

  

 

 

Πλαίσιο Καινοτομίας: πραγματικός φορολογικός συντελεστής 7%  

 

 Οι εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν από ένα πραγματικό φορολογικό 

συντελεστή 7%  για τα κέρδη που προέρχονται από άυλα περιουσιακά στοιχεία για 

τα οποία έχει αποκτηθεί η αποκαλούμενη δήλωση WBSO (για σκοπούς φορολογίας 

μισθών).  

 

 Το καθεστώς πλαισίου καινοτομίας έχει τα ακόλουθα συναφή χαρακτηριστικά: 

 

o Για να πληρούν τις προϋποθέσεις για το πλαίσιο καινοτομίας πρέπει οι 

φορολογούμενοι να έχουν τις λεγόμενες Ε&Α δηλώσεις («WBSO-verklaringen»). 

Επιπλέον, μεγάλοι φορολογούμενοι πρέπει να έχουν π.χ. διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 

αποκλειστικές άδειες, προγράμματα λογισμικού, δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών 

ή φαρμακευτικές πιστοποιήσεις.  

 
o Υπάρχει ένας περιορισμός σε σχέση με το ύψος του εισοδήματος που μπορεί να 

διατεθεί στο πλαίσιο της καινοτομίας (προσέγγιση «modified nexus»). Το 

σημαντικό είναι αν η Ε&Α θα διεξαχθεί εσωτερικά ή όχι και πώς κατανέμονται τα 

έξοδα Ε&Α μεταξύ των συνδεδεμένων μερών. Αυτό συνεπάγεται ότι όσο 

περισσότερες δραστηριότητες Ε&Α ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες στα 

συνδεδεμένα μέρη, τόσο λιγότερα κέρδη μπορούν να διατεθούν για τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από αυτές τις  δραστηριότητες Ε&Α.  
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o Ο χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής 7% ζητείται στην εταιρική φορολογική 

δήλωση του φορολογούμενου. Ο χαμηλός συντελεστής φορολογίας είναι στην 

πραγματικότητα εξαίρεση από το 72% των κερδών που μπορούν να διατεθούν στο 

πλαίσιο καινοτομίας. Εφαρμόζοντας το γενικό συντελεστή φόρου εισοδήματος 

25% της Ολλανδίας, αυτό δίνει ένα πραγματικό ποσοστό περίπου 7%. 

 

o Το κόστος ανάπτυξης των άυλων περιουσιακών στοιχείων και οι ζημίες από την 

εκμετάλλευση άϋλων περιουσιακών στοιχείων μπορούν ακόμη να αφαιρεθούν 

έναντι του γενικού φορολογικού συντελεστή 25%. Το ποσοστό 7% εφαρμόζεται 

στα κέρδη που υπερβαίνουν το κόστος ανάπτυξης και τις ζημίες. 

 

o Η εφαρμογή του πλαισίου καινοτομίας είναι προαιρετική.  

 

 

Απαλλαγή συμμετοχής  

  

Η απαλλαγή από τη συμμετοχή (participation exemption), μία από τις σημαντικότερες 

διατάξεις της ολλανδικής νομοθεσίας περί φόρου εισοδήματος εταιρειών, εξηγεί τον 

τεράστιο αριθμό των κεντρικών γραφείων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που υπάρχουν στην 

Ολλανδία. Ο σκοπός της απαλλαγής είναι να αποφευχθεί η διπλή φορολογία όταν τα κέρδη 

μιας θυγατρικής διανέμονται στη μητρική της εταιρεία.  

 

 Στο πλαίσιο της απαλλαγής από τη συμμετοχή, τα μερίσματα και τα 

κεφαλαιουχικά κέρδη / ζημίες απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο 

εισοδήματος εταιρειών (δηλ. για κεφαλαιουχικά κέρδη, αυτό σημαίνει ότι 

τα κέρδη δεν φορολογούνται, ενώ οι κεφαλαιακές ζημίες δεν εκπίπτουν, 

εκτός από τις απαιτούμενες ζημίες ρευστοποίησης).  

 

 Η απαλλαγή από τη συμμετοχή μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς πρόσθετες 

απαιτήσεις για συμμετοχές 5% ή περισσότερο, υπό την προϋπόθεση ότι το 

μετοχικό κεφάλαιο δεν θεωρείται ότι κατέχεται ως επένδυση 

χαρτοφυλακίου.  

 

 

Σύστημα φορολογικής ενότητας:  ενοποιημένες φορολογικές δηλώσεις 

 

 Μια ομάδα ολλανδικών εταιρειών (ή μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών 

εταιρειών με έδρα την Ολλανδία) μπορούν, κατόπιν κοινής αίτησης, να 

θεωρηθούν ως φορολογική ενότητα. 

 Αυτό σημαίνει φορολογική ενοποίηση εταιρειών εντός ομίλου με την 

κατάθεση ενοποιημένης φορολογικής δήλωσης.  
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 Τα κύρια πλεονεκτήματα είναι: 

 

o οι απώλειες μιας εταιρίας μπορούν να συμψηφιστούν με τα κέρδη μιας άλλης 

o τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να μεταφερθούν από μία εταιρεία σε άλλη 

χωρίς να επιβληθεί φόρος εισοδήματος εταιρειών 

o κατάργηση των περισσότερων ενδοεταιρικών συναλλαγών  

 

 

Μεταφορά ζημιών   

  

 Τόσο οι φορολογούμενοι που είναι κάτοικοι της χώρας όσο και οι κάτοικοι 

αλλοδαπής έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς αποπληρωμής των ζημιών ενός 

έτους και μιας περαιτέρω δυνατότητας έξι ετών.  

 Οι ζημίες που συνέβησαν πριν το 2019 έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς 

αποπληρωμής εννέα ετών. 

 Οι ζημίες πρέπει να επιβεβαιωθούν από τον φορολογικό επιθεωρητή μέσω 

δήλωσης ζημιών. 

 

 

 

Κυρίαρχη πρακτική: βεβαιότητα εκ των προτέρων  

  

Η δυνατότητα απόκτησης μιας εκ των προτέρων φορολογικής ρύθμισης (Advance Tax 

Ruling - ATR) ή μιας συμφωνίας προκαταρκτικής τιμολόγησης (Advance Pricing 

Agreement - APA) είναι ένα από τα πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά του ολλανδικού 

φορολογικού δικαίου. Στόχος της ολλανδικής φορολογικής πολιτικής είναι να 

προσελκύσει διεθνείς επενδυτές στην Ολλανδία, παρέχοντάς τους τη βεβαιότητα σχετικά 

με τη μελλοντική τους φορολογική κατάσταση. 

 

Η ολλανδική φορολογική διοίκηση διαθέτει ειδική ομάδα APA / ATR που λειτουργεί από 

το Ρότερνταμ. 

 

 Μια συμφωνία προκαταρκτικής τιμολόγησης παρέχει εκ των προτέρων 

βεβαιότητα σχετικά με τη φορολογική αποδοχή της τιμής (τιμολόγηση 

μεταβίβασης) την οποία καταβάλλει η ολλανδική εταιρεία του ομίλου σε 

εταιρεία αλλοδαπού ομίλου για παραλαβή ή παράδοση υπηρεσιών ή 

αγαθών. 

  

 Η εκ των προτέρων φορολογική ρύθμιση αποτελεί συμφωνία σχετικά με τον 

φορολογικό χαρακτηρισμό των διεθνών εταιρικών δομών, όπως η 

βεβαιότητα εκ των προτέρων για την εφαρμογή της «απαλλαγής 

συμμετοχής».  
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Φορολογική πίστωση για έρευνα και ανάπτυξη -Ε&Α (WBSO): μείωση του φόρου 

μισθών κατά  32%  /  16% 

  

 Το WBSO (φορολογική πίστωση έρευνας και ανάπτυξης) του Ολλανδικού 

Υπουργείου Οικονομίας έχει ως στόχο να παρέχει κίνητρα στους 

επιχειρηματίες για να επενδύσουν στην έρευνα.  

 

 Με το WBSO, οι εταιρείες μπορούν να μειώσουν το κόστος μισθοδοσίας για 

Ε&Α και άλλα έξοδα και δαπάνες Ε&Α, όπως ερευνητικό εξοπλισμό. Το 

φορολογικό πλεονέκτημα μπορεί να συμψηφιστεί στη φορολογική δήλωση 

στην ολλανδική φορολογική και τελωνειακή διοίκηση.  

 

 Για τις επιχειρήσεις, η έκπτωση του φόρου μισθωτών σε Ε&Α ανέρχεται στο 

32% των πρώτων μισθών Ε&Α και των λοιπών δαπανών και εξόδων ύψους 

350.000 ευρώ και στο 16% όλων των περαιτέρω δαπανών και δαπανών 

Ε&Α. Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις η έκπτωση φόρου για τα πρώτα 

350.000 ευρώ που δαπανώνται για Ε&Α είναι ακόμη υψηλότερη (40%).  

  

 Οι αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες δικαιούνται έκπτωσης φόρου ύψους 

€ 12.775 και για την έναρξη των αυτοαπασχολούμενων επιχειρηματιών 

δικαιούνται επιπλέον έκπτωση € 6.391.  

 

 Δεν υπάρχει πλέον ανώτατο όριο ανά ημερολογιακό έτος για κάθε εταιρεία 

(ή εταιρική οντότητα).  

 

 

 

MIA / Vamil: καθεστώτα φορολογικών ελαφρύνσεων για φιλικές προς το περιβάλλον 

επενδύσεις 

  

 Το πρόγραμμα MIA επιτρέπει στους επιχειρηματίες να αφαιρούν έως και το 

36% του κόστους μιας φιλικής προς το περιβάλλον επένδυσης από το 

φορολογικό κέρδος, υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση περιλαμβάνεται 

στον «Κατάλογο Περιβάλλοντος». Το ποσό της επένδυσης πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 2.500 ευρώ ανά περιουσιακό στοιχείο. Το μέγιστο ποσό 

επένδυσης για το οποίο χορηγείται παρακράτηση είναι 25.000.000  ευρώ. 

 

 Το πρόγραμμα Vamil επιτρέπει στους επιχειρηματίες να αποφασίζουν μόνοι 

τους πότε πρέπει να διαγράψουν το 75% των επενδυτικών τους δαπανών που 

περιλαμβάνονται στον «Κατάλογο Περιβάλλοντος». Αυτό οδηγεί σε 

πλεονέκτημα όσον αφορά τη ρευστότητα και το επιτόκιο. Για το υπόλοιπο 

25% του επενδυτικού κόστους οι επιχειρηματίες ακολουθούν την κανονική 

έκπτωση επένδυσης. 
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 Όλοι οι Ολλανδοί επιχειρηματίες που πληρώνουν εισόδημα ή εταιρικό 

φόρο είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση για τα προγράμματα MIA / 

Vamil. 

  

 

 

 

Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενέργεια (ΕΙΕ): Πρόγραμμα φορολογικών ελαφρύνσεων 

για βιώσιμη ενέργεια 

  

 Οι εταιρείες που επενδύουν σε εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας ή 

χρησιμοποιούν βιώσιμη ενέργεια μπορούν να αφαιρέσουν ένα ορισμένο 

ποσοστό του επενδυμένου ποσού από τα φορολογητέα κέρδη τους από το 

έτος αγοράς των αγαθών.  

  

 Το 45% των σχετικών δαπανών αφαιρείται από τα φορολογητέα κέρδη κατά 

το έτος αγοράς του εξοπλισμού.  

  

 Κάθε επιχείρηση μπορεί να είναι επιλέξιμη για το ΕΙΕ για επενδύσεις σε 

ενέργεια ύψους τουλάχιστον 2.500 ευρώ και μέγιστου ποσού 121 εκ. ευρώ 

για κάθε έτος.  

  

 Το πρόγραμμα ΕΙΕ εφαρμόζεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως:  

 

o Η επένδυση περιλαμβάνεται στον «ενεργειακό κατάλογο» 

 

o Αφορά ένα νέο πάγιο στοιχείο και η αίτηση πραγματοποιείται εντός 3 

μηνών από την αγορά 

 

o Κάθε επενδυτική επιχορήγηση που εισπράχθηκε για το σχετικό 

περιουσιακό στοιχείο πρέπει να αφαιρεθεί από το κόστος απόκτησης ή 

παραγωγής (ωστόσο, οι επιδοτήσεις λειτουργίας δεν χρειάζεται να 

αφαιρεθούν). 

 

 

 

Κανόνας  30%: Ειδικό φορολογικό καθεστώς για τους εκπατριζόμενους 

  

 Η Ολλανδία έχει ειδικό φορολογικό καθεστώς για τους εκπατριζόμενους, το 

λεγόμενο «κανόνα 30%», που προβλέπει ουσιαστική απαλλαγή φόρου 

εισοδήματος έως και 30%. Αυτό θεωρείται ως αντιστάθμισμα για το 

επιπλέον κόστος που συνεπάγεται η ζωή στο εξωτερικό.  
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 Σύμφωνα με τον κανόνα αυτό, ο εργοδότης μπορεί να χορηγήσει στον 

εργαζόμενο ένα αφορολόγητο όριο μέχρι 30% της αμοιβής του. Η αμοιβή 

περιλαμβάνει παρεπόμενες και ευέλικτες μορφές εισοδήματος, όπως 

πληρωμές επιδομάτων και δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών.  

  

 Προκειμένου να είναι κάποιος επιλέξιμος του «κανόνα 30%», πρέπει να 

πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

  

-Ο εργοδότης οφείλει να κρίνει εύλογα ότι ο εργαζόμενος διαθέτει 

συγκεκριμένη εμπειρογνωμοσύνη που δεν είναι διαθέσιμη ή είναι 

περιορισμένη στην ολλανδική αγορά εργασίας, εκπληρώνοντας τα 

ακόλουθα ελάχιστα επίπεδα φορολογητέου εισοδήματος:  

  

-Ελάχιστο ακαθάριστο μισθό € 37.743 (μη περιλαμβανομένου του 

αφορολόγητου επιδόματος).  

 

-Ελάχιστο ακαθάριστο μισθό € 28.690 (μη συμπεριλαμβανομένου του 

αφορολόγητου επιδόματος) για μεταπτυχιακούς φοιτητές και κατόχους 

διδακτορικών μέχρι 30 ετών.  

  

-Δεν υπάρχει ελάχιστο επίπεδο εισοδήματος για επιστήμονες και 

ερευνητές. 

  

-Ο υπάλληλος πρέπει να προσληφθεί από το εξωτερικό. 

  

-Ο εργοδότης πρέπει να υπόκειται στην ολλανδική νομοθεσία 

παρακράτησης φόρου.  

  

 Ο εργαζόμενος θα έπρεπε να έχει ζήσει στο εξωτερικό πέρα από  ακτίνα 150 χλμ. 

από τα ολλανδικά σύνορα τουλάχιστον τα 2/3 από τους 24 μήνες πριν από την 

έναρξη της απασχόλησης στην Ολλανδία. 

 

 Η εξαίρεση διατίθεται για περίοδο 5 ετών (60 μήνες).   

 

 

 

Ευρύ δίκτυο διεθνών φορολογικών συνθηκών: αποφυγή διπλής φορολογίας  

  

Η Ολλανδία έχει ένα από τα πλέον εκτεταμένα δίκτυα φορολογικών συνθηκών στην ΕΕ, 

έχοντας συνάψει συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης εισοδήματος και 

κεφαλαίου με σχεδόν 100 χώρες. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται καμία συνθήκη, η 

Ολλανδία συχνά προβαίνει μονομερώς σε διπλή φορολογική ελάφρυνση. Οι 
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φορολογούμενοι μπορούν επίσης να επωφελούνται από ευνοϊκούς κανόνες που 

προβλέπονται από τις οδηγίες της ΕΕ και το δίκαιο της ΕΕ. Οι περισσότερες συμφωνίες 

περί διπλής φορολογίας που διαπραγματεύθηκε η Ολλανδία σχετικά με τα έσοδα και τα 

κεφαλαιακά κέρδη ακολούθησαν τα σχέδια υποδειγμάτων που δημοσίευσε ο Οργανισμός 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).  

 

 

  

Μείωση των φορολογικών συντελεστών βασισμένη σε Συνθήκες: 

  

 Η Ολλανδία δεν εισπράττει φόρο παρακράτησης επί των τόκων ή των 

δικαιωμάτων εκμετάλλευσης από μια εταιρία με έδρα στην χώρα. Επιπλέον, 

οι φορολογικές Συνθήκες συνήθως μειώνουν ή εξαλείφουν την αλλοδαπή 

παρακράτηση φόρου επί των τόκων ή των δικαιωμάτων που καταβάλλονται 

σε μια εταιρία με έδρα στην χώρα. Επίσης, οι νόμοι εφαρμογής που 

βασίζονται στην Οδηγία «περί τόκων και δικαιωμάτων» της ΕΕ εξαλείφουν 

την παρακράτηση φόρου για τα δικαιώματα και τους τόκους που ισχύουν 

στην ΕΕ.  

 

 Από το 2021 θα εισαχθεί φόρος παρακράτησης στην πηγή για πληρωμές 

τόκων και για εξερχόμενα δικαιώματα σε χώρες με χαμηλή φορολογία, σε 

δικαιοδοσίες χαμηλής φορολογίας που βρίσκονται στον κατάλογο της ΕΕ 

και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις κατάχρησης.  

 

 Ο ολλανδικός νόμιμος συντελεστής παρακράτησης του μερίσματος είναι 

15%. Ωστόσο, ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται όταν η διανομή 

μερίσματος γίνεται σε μέτοχο που προστατεύεται από φορολογική συνθήκη 

(γενικά μειώνεται στο 5% ή και 0%). Τα μερίσματα που καταβάλλονται σε 

μητρικές εταιρείες της ΕΕ που πληρούν τις προϋποθέσεις απαλλάσσονται 

από τον φόρο μερισμάτων λόγω των νόμων εφαρμογής που βασίζονται στην 

Οδηγία της ΕΕ για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες. 

 

 

  

Μηχανισμός αντίστροφης επιβάρυνσης κατά την εισαγωγή: πλεονεκτήματα της ροής 

μετρητών  

 

 Με βάση την ιδιαίτερη θέση της ως διαμετακομιστικού κέντρου στην ΕΕ, η 

Ολλανδία προσφέρει υπό ορισμένες προϋποθέσεις ένα αποκαλούμενο 

μηχανισμό αντίστροφης επιβάρυνσης κατά την εισαγωγή, το οποίο παρέχει 

μια πλήρη αναβολή μέχρι την τριμηνιαία επιστροφή ΦΠΑ.  
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 Σύμφωνα με την εφαρμογή αυτού του μηχανισμού αντίστροφης χρέωσης, ο 

οφειλόμενος κατά την εισαγωγή ΦΠΑ δηλώνεται στην περιοδική δήλωση 

και αποδίδεται με την ίδια μορφή. Ως αποτέλεσμα, ο ΦΠΑ κατά την 

εισαγωγή γενικά δεν καθίσταται καθόλου απαιτητός.  

 

 

 Για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί αυτή η διαδικασία, η εταιρεία εισαγωγής 

χρειάζεται μια άδεια. Για να λάβει αυτή την άδεια, μια εταιρεία πρέπει να 

καταχωριστεί για σκοπούς ΦΠΑ στην Ολλανδία ως εγχώριος επιχείρηση ή 

ως αλλοδαπός επιχειρηματίας με μόνιμη επιχειρηματική μονάδα για σκοπούς 

ΦΠΑ στην Ολλανδία και να έχει τακτικές εισαγωγές στην Ολλανδία.  

 

 Εάν ένας αλλοδαπός επιχειρηματίας δεν έχει μόνιμη εγκατάσταση στην 

Ολλανδία, η εταιρεία θα μπορούσε να επιλέξει να λειτουργήσει μέσω 

φορολογικού αντιπροσώπου για ΦΠΑ στην Ολλανδία. Αυτός ο φορολογικός 

εκπρόσωπος μπορεί επίσης να λάβει άδεια για τον μηχανισμό αντίστροφης 

επιβάρυνσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εισαγωγές από τον ξένο 

επιχειρηματία. 

 

 

 

Ολλανδικές φορολογικές αρχές: πρόσβαση στον φορολογικό επιθεωρητή  

 

Η ολλανδική φορολογική και τελωνειακή διοίκηση κατανοεί πόσο ζωτικής σημασίας 

μπορεί να είναι για τους επενδυτές να γνωρίζουν προκαταβολικά πώς θα εφαρμοστεί η 

φορολογική νομοθεσία σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Ως εκ τούτου, επιδιώκει να είναι 

όσο το δυνατόν πιο ανοικτή και προσβάσιμη και δημιούργησε το λεγόμενο «Κεντρικό 

Σημείο για Πιθανούς Ξένους Επενδυτές». Αυτό παρέχει στους ξένους επενδυτές τη 

βεβαιότητα εκ των προτέρων σχετικά με τις φορολογικές συνέπειες των προτεινόμενων 

μεγάλων επενδύσεων στην Ολλανδία. Ο φορολογικός επιθεωρητής για την περιοχή όπου 

βρίσκεται η επιχείρηση θα δεσμεύεται από τις συμφωνίες που συνάφθηκαν με το Κεντρικό 

Σημείο. Το Κεντρικό Σημείο συνεργάζεται με την ομάδα APA / ATR (Advance Pricing 

Agreements / Advance Tax Rulings). Αυτή η ομάδα συνάπτει συμφωνίες προκαταρκτικής 

τιμολόγησης για θέματα τιμών μεταβίβασης και εκ των προτέρων φορολογικών 

ρυθμίσεων. 

 

Η ολλανδική φορολογική διοίκηση έχει μια συνεργατική στάση απέναντι στους 

φορολογούμενους και επιδιώκει μια ενισχυμένη σχέση βασισμένη στην εμπιστοσύνη, τη 

διαφάνεια και την αμοιβαία κατανόηση. Για το σκοπό αυτό, η Ολλανδία εισήγαγε ένα 

προαιρετικό πρόγραμμα «Οριζόντιας Παρακολούθησης». Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα 

αυτού είναι ότι η εκ των προτέρων βεβαιότητα για τα φορολογικά ζητήματα δίνεται όσο το 

δυνατόν νωρίτερα.  
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Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα κίνητρα για την προώθηση των ξένων 

επενδύσεων στην Ολλανδία υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ολλανδικής Υπηρεσίας Ξένων 

Επενδύσεων (NFIA): https://investinholland.com/resources-tools/ καθώς και στην 

ιστοσελίδα του Netherlands Enterprise Agency:https://english.rvo.nl/subsidies-programmes 

https://investinholland.com/resources-tools/
https://english.rvo.nl/subsidies-programmes

