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       Μαδρίτη, 25 Νοεμβρίου 2022 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της έκτακτης φορολόγησης των ενεργειακών εταιρειών και των 

τραπεζών από το Κογκρέσο  
 
Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τροπολογιών, το Κογκρέσο των Αντιπροσώπων ενέκρινε 
χθες -στο πλαίσιο του «πακέτου» συμφωνίας για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2023- την 
έκτακτη φορολόγηση μέρους των εσόδων των τραπεζών και των μεγάλων ενεργειακών εταιρειών 
με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 800 εκατ. και του ενός δισ. ευρώ αντιστοίχως, για τα προσεχή 
δύο χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο, το σχετικό νομοσχέδιο περνά για τελική έγκριση από τη 
Γερουσία, η οποία θεωρείται βέβαιη, οπότε όπως αναφέρουν εδώ κυβερνητικές πηγές, η έναρξη 
ισχύος του την 1η Ιανουαρίου 2023 θεωρείται δεδομένη. 

Αν και οι επηρεαζόμενες εταιρείες είχαν ασκήσει πίεση ώστε ο έκτακτος φόρος να εφαρμοστεί στα 
κέρδη και όχι στα εισοδήματα, η ισπανική Κυβέρνηση παρέμεινε «πιστή» στις αρχικές της 
προθέσεις φορολόγησης του τζίρου, μετριάζοντας κάπως το πεδίο εφαρμογής του έκτακτου 
φόρου, αποδεχόμενη την περασμένη εβδομάδα ορισμένες σχετικές τροπολογίες.  

Συνολικά, οι εκτιμήσεις της Κυβέρνησης για εισπράξεις από την εφαρμογή της εν λόγω έκτακτης 
φορολόγησης στο διάστημα της προσεχούς διετίας ανέρχονται σε περίπου 6,5 δισ. ευρώ, αντί της 
αρχικής προσδοκίας για συνολικά έσοδα 7 δισ. ευρώ. Ορισμένοι μεγάλοι ενεργειακοί Όμιλοι ήδη 
αποκάλυψαν τις δικές τους εκτιμήσεις περί οικονομικού αντίκτυπου της έκτακτης φορολόγησης 
στους ιδίους, που εκτιμάται ότι θα ανέλθει συγκεκριμένα σε περίπου 600 εκατ. ευρώ για την 
Endesa, 500 εκατ. ευρώ για την Iberdrola, 800 εκατ. ευρώ για την Repsol και περίπου 250-300 
εκατ. ευρώ για τη Naturgy.   

Οικονομικά δημοσιεύματα αναφέρονται στην αποφασιστικότητα του Υπουργείου Οικονομικών να 
μην υποχωρήσει στην αρχική πρότασή του -έστω με πιο μετριοπαθή τρόπο- για φορολογία 
εισοδήματος και όχι κερδών, με το σκεπτικό ότι, παρ’ όλο που η είσπραξη στη μια ή την άλλη 
περίπτωση δεν θα ήταν θεωρητικά πολύ διαφορετική, όταν ο φόρος αφορά τα εισοδήματα η 
είσπραξη είναι εξασφαλισμένη, ενώ τα κέρδη μπορούν να «μαγειρευτούν» από τις εταιρείες μέσω 
προβλέψεων, υποτιμήσεων περιουσιακών στοιχείων ή και αποσβέσεων. Βεβαίως, όπως 
επισημαίνουν εδώ έγκυροι οικονομικοί αναλυτές, δεν αποκλείεται εν τέλει η έκτακτη φορολόγηση 
να μετακυληθεί στους τελικούς καταναλωτές.   

 

 

 

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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