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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΧΑΓΗ 
Γραφείο Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων  

 
 
 
Η Ολλανδία πρωτοστατεί στην θέσπιση ελάχιστου φόρου για τις πολυεθνικές  
 

Ενώ η Ολλανδία συνήθως αντιτίθετο σε σχέδια της ΕΕ για αντιμετώπιση της φοροαποφυγής, τώρα 

πρωτοστατεί στην θέσπιση ελάχιστου φόρου για τις πολυεθνικές. Το υπουργείο Οικονομικών 

έθεσε υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για θέσπιση κατώτατου φόρου 15% για τις μεγάλες 

πολυεθνικές. Στόχοι του νομοσχεδίου είναι η αποθάρρυνση μεταφοράς κερδών σε χώρες με 

χαμηλή φορολογία και η αποτροπή  αγώνα δρόμου για μείωση φόρων επί των κερδών. 

Οικονομικοί αναλυτές ερμηνεύουν την αλλαγή της ολλανδικής στάσης στο γεγονός ότι οι 

υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής γνωρίζουν ότι ο ελάχιστος φόρος θα εφαρμοστεί και ότι θα ήταν 

προτιμότερο να πρωτοστατήσουν στην εφαρμογή του. 

 

Πέρυσι, 137 χώρες, με επικεφαλής τον ΟΟΣΑ, συμφώνησαν στον ελάχιστο φόρο ως μέρος  

ευρύτερης συμφωνίας για την αναμόρφωση του διεθνούς φορολογικού συστήματος. Μετά το Ην. 

Βασίλειο, η Ολλανδία είναι η δεύτερη χώρα που υπέβαλε συγκεκριμένη πρόταση για  εφαρμογή 

κατώτερου ορίου 15% στην εθνική νομοθεσία. 

 

Η Κυβέρνηση προτείνει το νέο φορολογικό μέτρο να ισχύσει από το 2024 θεωρώντας ότι θα 

διασφαλίσει ότι οι εταιρείες με κύκλο εργασιών διεθνώς  750 εκ. ευρώ θα καταβάλουν τουλάχιστον 

15% φόρο επί των κερδών, ανεξάρτητα από το πού δραστηριοποιούνται. Στο βαθμό που η 

φορολογική επιβάρυνση είναι χαμηλότερη για τις πολυεθνικές ή τις θυγατρικές τους στην 

Ολλανδία, η Κυβέρνηση θέλει να επιβάλει επιπλέον φόρο στο εσωτερικό. Μεταξύ άλλων, η 

απαλλαγή για την καινοτομία έχει ως συνέπεια η φορολογική επιβάρυνση ορισμένων εταιρειών να 

είναι κάτω από το ελάχιστο όριο. 

 

Σύμφωνα με το προτεινόμενο μέτρο, η χώρα στην οποία έχει την έδρα της μια πολυεθνική, είναι η 

πρώτη που επιβάλλει πρόσθετους φόρους εάν ο φόρος κερδών των θυγατρικών αλλού είναι κάτω 

του 15%. Εάν η χώρα της έδρας δεν το πράξει, τρίτες χώρες με θυγατρικές της πολυεθνικής είναι 

αυτές που θα επιβάλλουν πρόσθετους φόρους.  

 

Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ολλανδία ανακοίνωσαν ότι η έλλειψη ομοφωνίας 

δεν θα τις αποτρέψει  από την θέσπιση του ελάχιστου φόρου. Εν λόγω χώρες  καλύπτουν το 70% 

των ευρωπαϊκών πολυεθνικών που θα μπορούσαν να καλυφθούν από το μέτρο. 

 

Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, τελικά είναι προς το συμφέρον των χωρών να εφαρμόσουν  

εν λόγω φόρο δεδομένου ότι φόρος που δεν εισπράττουν καταλήγει στα ταμεία των χωρών που 

δεν τον εφαρμόζουν. Γι αυτό τον λόγο, χώρες με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές όπως 

Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ανακοινώσει ότι θα εισαγάγουν τον 

ελάχιστο φόρο. Θεωρούν επίσης ότι «εάν οι ευρωπαϊκές χώρες είναι οι πρώτες που θα εισαγάγουν 

ολόκληρο το πακέτο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι πολυεθνικές να επιλέξουν να ακολουθήσουν 

τα υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα παγκοσμίως. Αυτό σημαίνει ότι, αυτή τη φορά, οι χώρες της ΕΕ 

πρωτοστατούν παγκοσμίως στην εναρμόνιση των φορολογικών κανόνων». 
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