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Φορολογική πολιτική της ολλανδικής κυβέρνησης και αντιμετώπιση της 

φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής για την περίοδο μέχρι το 2021. 

 

Ο υφυπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας απέστειλε στο Κοινοβούλιο τον περασμένο 

Φεβρουάριο δύο επιστολές με τις οποίες καθορίζονται οι προτεραιότητες  της κυβέρνησης 

όσον αφορά την φορολογική πολιτική και την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και της 

φοροδιαφυγής για την περίοδο μέχρι το 2021.  

Η ατζέντα φορολογικής πολιτικής περιγράφει πέντε προτεραιότητες: 

 Αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής.  

 Χαμηλότεροι φόροι επί της εργασίας. Η κυβέρνηση θα μειώσει τη φορολογική 

επιβάρυνση των φορολογουμένων, ωστόσο ο χαμηλός συντελεστής ΦΠΑ θα 

αυξηθεί. Από την άλλη πλευρά, όλες οι εισοδηματικές ομάδες θα αυξήσουν την 

αγοραστική τους δύναμη τα επόμενα χρόνια.  

 Ελκυστικό επιχειρηματικό κλίμα. Η φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων θα 

μειωθεί. Ο φόρος επί των μερισμάτων για παράδειγμα, θα καταργηθεί και οι 

συντελεστές φόρου εταιρειών θα μειωθούν στο 16% και 21%. Ως αντιστάθμισμα 

αυτών των μειώσεων, η φορολογική βάση θα διευρυνθεί.  

 Περαιτέρω οικολογικά μέτρα: η κυβέρνηση επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τη 

φορολογία για να συμπεριληφθούν περιβαλλοντικά κόστη π.χ. λόγω της εισαγωγής 

εθνικής ελάχιστης τιμής για το CO2.  

 Πρακτικότητα: η κυβέρνηση θέλει να διασφαλίσει ότι οι φορολογικοί νόμοι μπορούν 

να εφαρμοστούν σωστά.  

 

Η ατζέντα φορολογικής πολιτικής εξετάζει επίσης τον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης της 

οικονομίας στο φορολογικό σύστημα. 

 

Καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής:  

Το ολλανδικό φορολογικό σύστημα θέτει όσο το δυνατόν λιγότερα εμπόδια στους 

επιχειρηματίες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό και τους ξένους 

επιχειρηματίες που επιθυμούν να επενδύσουν στην Ολλανδία, γεγονός που συμβαδίζει με 

την ανοικτή οικονομία της Ολλανδίας. 

Το μειονέκτημα του διεθνούς προσανατολισμού του ολλανδικού φορολογικού συστήματος 

είναι ότι είναι ανοικτό σε κατάχρηση. Τυγχάνει ιδιαίτερης κριτικής επειδή επιτρέπει την 

διοχέτευση κεφαλαίων σε φορολογικούς παραδείσους. Ως εκ τούτου, η Ολλανδία μερικές 

φορές (λανθασμένα) χαρακτηρίζεται ως φορολογικός παράδεισος. Αυτό βλάπτει την εικόνα 

της χώρας και την καθιστά λιγότερο ελκυστική για τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, μπορεί να 

υπονομεύσει τη συμμόρφωση των φορολογουμένων και να αποδυναμώσει την στήριξη των 

φορολογικών διευκολύνσεων που είναι σημαντικές για τις πολυεθνικές, όπως συμβαίνει π.χ. 

με το εκτεταμένο δίκτυο συνθηκών που έχει υπογράψει η Ολλανδία και αυτό είναι 

ανεπιθύμητο. 

 

Η κυβερνητική πολιτική για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής 

βασίζεται σε δύο πυλώνες: 

 

 στην προστασία της φορολογικής βάσης 

 στα μέτρα για την προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας. 
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Πρώτος πυλώνας: προστασία της φορολογικής βάσης  

 Για να αποφευχθεί η χρήση του φορολογικού συστήματος της Ολλανδίας στη 

διοχέτευση κεφαλαίων σε φορολογικούς παραδείσους, η κυβέρνηση το 2021 θα 

εισαγάγει παρακράτηση φόρου στην πηγή για τις εκροές τόκων και δικαιωμάτων 

στις δικαιοδοσίες χαμηλής φορολογίας καθώς επίσης και στις ρυθμίσεις που κάνουν 

κατάχρηση του φορολογικού συστήματος. Δικαιοδοσίες χαμηλής φορολογίας είναι 

οι χώρες που έχουν χαμηλό φορολογικό συντελεστή ή περιλαμβάνονται στον 

κατάλογο των μη συνεργάσιμων κρατών της ΕΕ.   

 

 Μέσω του Multilateral Instrument–MLI (πολυμερής σύμβαση για την εφαρμογή 

μέτρων που σχετίζονται με τη φορολογική νομοθεσία για την πρόληψη της 

φοροαποφυγής και της μετατόπισης των κερδών), η κυβέρνηση θα καταστήσει το 

δίκτυο συνθηκών λιγότερο ευάλωτο σε κατάχρηση. Οι φιλοδοξίες της Ολλανδίας σε 

αυτό το πλαίσιο αποδεικνύονται από το γεγονός ότι περιλαμβάνει περισσότερες 

διατάξεις κατά της κατάχρησης συγκριτικά με πολλές άλλες χώρες.  

 

 Η Ολλανδία θα εισαγάγει μέτρα από την πρώτη και τη δεύτερη οδηγία της ΕΕ για 

την αποφυγή φορολογίας (ATAD1 και ATAD2). Κατά την ενσωμάτωση αυτών των 

οδηγιών στο ολλανδικό δίκαιο, η κυβέρνηση θα υπερβεί τις ελάχιστες απαιτήσεις 

τους σε σημαντικούς τομείς, όπως το earnings stripping measure (που αποσκοπεί 

στην αντιμετώπιση της φοροαποφυγής) και το μέτρο της ελεγχόμενης ξένης 

εταιρείας (controlled foreign company - CFC). 

Το earnings stripping measure περιορίζει την έκπτωση των τόκων που πληρώνει ο 

φορολογούμενος. Το όριο θα μειωθεί από 3 εκατ. ευρώ σε 1 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, δεν θα 

υπάρχουν κανόνες εξαίρεσης για τα υφιστάμενα δάνεια. Αυτό σημαίνει ότι το μέτρο θα 

συμβάλει στη σταθερότητα των επιχειρήσεων και σε υγιείς οικονομικές συνθήκες.  

Το μέτρο της ελεγχόμενης ξένης εταιρείας (controlled foreign company - CFC) θα 

εμποδίσει τις εταιρείες να αποφύγουν τη φορολόγηση μεταφέροντας τα κινητά περιουσιακά 

στοιχεία σε μια CFC, σε μια δικαιοδοσία χαμηλής φορολογίας.  

Η εφαρμογή του ATAD2 θα αποτρέψει την φοροαποφυγή μέσω των hybrid mismatches 

(ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων) οι οποίες προκύπτουν από τις διαφορές 

μεταξύ των φορολογικών συστημάτων που εκμεταλλεύονται οι εταιρείες. Θα ληφθούν 

μέτρα για τον τερματισμό της πλέον συνηθισμένης μορφής δηλαδή της συμφωνίας μιας 

ετερόρρυθμης εταιρικής σχέσης (CV) με μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 

(BV). 

 

Δεύτερος πυλώνας: Προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας  

 Για να αυξηθεί η διαφάνεια και η ακεραιότητα, θα αποσαφηνιστεί το νόμιμο 

δικαίωμα μη δημοσιοποίησης από δικηγόρους και συμβολαιογράφους των 

φορολογικών θεμάτων και τα πρόστιμα από αμελή συμπεριφορά θα 

δημοσιοποιούνται εάν υπάρχει υπαιτιότητα. Αυτοί οι πάροχοι χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών θα είναι επομένως περισσότερο υπεύθυνοι για ρυθμίσεις για τις οποίες 

συμβουλεύουν τις εταιρίες.  
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 Για να ενισχυθεί η ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών, η κυβέρνηση 

καταρτίζει νομοθεσία για τη δημιουργία μητρώου τελικών δικαιούχων. Οι 

υφιστάμενοι νόμοι για τα trust και τους παρόχους υπηρεσιών θα ενισχυθούν.  

 Η κυβέρνηση υποστηρίζει προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αύξηση της 

διαφάνειας. Συγκεκριμένα, η Ε. Επιτροπή πρότεινε: 

-Οδηγία σχετικά με την υποχρεωτική γνωστοποίηση, σύμφωνα με την οποία οι 

χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές (π.χ. φορολογικοί σύμβουλοι, δικηγόροι, 

συμβολαιογράφοι, trust και εταιρείες παροχής υπηρεσιών) πρέπει να ενημερώνουν τις 

φορολογικές αρχές για διασυνοριακές, ενδεχομένως επιθετικές, φορολογικές ρυθμίσεις.  

-Οδηγία για την εφαρμογή δημόσιων εκθέσεων ανά χώρα για να αποκαλυφθεί ο βαθμός 

στον οποίο οι πολυεθνικές εκπληρώνουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 

 

 


