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ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση ΕΚΤ για ζήτημα επιβολής προσωρινής φορολογικής εισφοράς του 

τραπεζικού τομέα στην Ισπανία 

 

Την Πέμπτη 3/11, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EKT) εξέδωσε περιεκτική έκθεση με ανάλυση 

των συνεπειών που ενδέχεται να επιφυλάσσει το υπό υιοθέτηση σχέδιο της ισπανικής Κυβέρνησης 

για επιβολή προσωρινής φορολογικής εισφοράς επί των εκτάκτων κερδών του τραπεζικού τομέα 

στην Ισπανία λόγω της κρίσης που προκλήθηκε από την κλιμάκωση των τιμών. Η εν λόγω έκθεση 

λειτουργεί γνωμοδοτικά, χωρίς να είναι δεσμευτική, επιτρέποντας στην ισπανική Κυβέρνηση να 

προχωρήσει στην εφαρμογή του νέου φόρου.  

Ο νέος προσωρινός τραπεζικός φόρος θα είναι της τάξεως του 4,8% επί του επιτοκιακού περιθωρίου 

κέρδους και των εισπράξεων τραπεζικών προμηθειών (ήτοι, επί των καθαρών εισπράξεων από 

τόκους και τραπεζικές προμήθειες), μέσω του οποίου η Κυβέρνηση αναμένει να εισπράξει περίπου 

1,5 δισ. ετησίως και για δύο χρόνια, θα είναι δε πληρωτέος στις αρχές του 2023 και του 2024. Η 

ισπανική Κυβέρνηση δικαιολογεί την πρόσθετη εισφορά του χρηματοπιστωτικού τομέα με βάση το 

γεγονός ότι, όπως θεωρεί, ο τραπεζικός κλάδος επωφελείται σημαντικά από τις αυξήσεις των 

επιτοκίων οι οποίες, εάν δεν υπήρχαν πληθωριστικές πιέσεις, θα λάμβαναν χώρα περισσότερο 

σταδιακά.  

Η ΕΚΤ από την πλευρά της εκφράζει σαφή προβληματισμό για το γεγονός ότι οι υπό υιοθέτηση 

σχετικές νομοθετικές προβλέψεις εμποδίζουν τις τράπεζες να μεταφέρουν τον εν λόγω φόρο στους 

πελάτες τους, κάτι που δύναται να δημιουργήσει αβεβαιότητα στον κλάδο, λειτουργικούς κινδύνους 

και κινδύνους αρνητικής φήμης για τα τραπεζικά ιδρύματα. Επιπλέον, η ΕΚΤ επισημαίνει ότι οι 

αποφάσεις νομισματικής πολιτικής δύναται να έχουν είτε θετικό αντίκτυπο στο εισόδημα και την 

κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυμάτων αυξάνοντας τα περιθώρια, είτε αρνητικό εφ’ όσον οδηγούν 

τις οντότητες να χορηγούν λιγότερα δάνεια, εφ’ όσον οι ζημίες τιτλοποιούνται και οι προβλέψεις για 

κινδύνους αθέτησης / επισφαλειών θα πρέπει να αυξηθούν. Η ΕΚΤ επισημαίνει επίσης ότι ενδέχεται 

να υπάρξουν οντότητες που θα πρέπει να πληρώσουν τον φόρο ακόμη και αν σημειώνονται χαμηλά 

κέρδη ή ζημίες κατά τη χρονική στιγμή που εισπράττεται ουσιαστικά ο φόρος.  

Μια ακόμη ένσταση της ΕΚΤ αφορά τον αντίκτυπο του φόρου στον ανταγωνισμό, τόσο στην Ισπανία 

όσο και εντός της ευρωζώνης, τονίζοντας πως η εφαρμογή του φόρου μόνο σε ορισμένα ισπανικά 

πιστωτικά ιδρύματα δύναται να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό στην αγορά και να διαταράξει τις 

συνθήκες ανταγωνισμού. Η εν λόγω ένσταση  αφορά το αρχικό κείμενο νομοσχεδίου της 

κυβέρνησης, που εξαιρεί από την φορολόγηση τις δραστηριότητες των θυγατρικών των ισπανικών 

τραπεζών στο εξωτερικό, καθώς και τις χρηματοπιστωτικές οντότητες με έσοδα από τόκους και 

προμήθειες κάτω των 800 εκατ. ευρώ το 2019.  
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Πέραν της ανάλυσης των συνεπειών, η ΕΚΤ ζητά μέσω της έκθεσης και ορισμένες διευκρινήσεις 

αναφορικά με τους μηχανισμούς επαλήθευσης που μπορεί να χρησιμοποιήσει η ισπανική Εθνική 

Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού (CNMC) ώστε οι εγχώριες τράπεζες να συμμορφωθούν με την 

απαίτηση να μην μετακυλήσουν τον φόρο στους πελάτες τους, αναφορικά με το ρόλο της Κεντρικής 

Τράπεζας της Ισπανίας σε αυτό το εγχείρημα, καθώς και σχετικά με τα κριτήρια για τον 

προσδιορισμό των επηρεαζόμενων πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Επιπλέον, η 

ΕΚΤ προτρέπει την εκτελεστική εξουσία να προβεί σε μία διεξοδικότατη ανάλυση των πιθανών 

αρνητικών συνεπειών στον κλάδο, ώστε ο φόρος να μην συνεπάγεται κίνδυνους για τη 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα, τη χορήγηση πιστώσεων 

και, εν τέλει, την πραγματική ανάπτυξη της ισπανικής οικονομίας.  

Από πλευράς της, η ισπανική Κυβέρνηση ισχυρίζεται πως έχει συνεκτιμήσει τους ενδεχόμενους 

κινδύνους, με την Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών Υποθέσεων και 

Ψηφιακής Μετάβασης κα. Nadia Calviño να υποστηρίζει ότι τα υψηλότατα κέρδη του τραπεζικού 

τομέα κατά τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους ήταν ακριβώς εκείνα που «γέννησαν» 

την εν λόγω πρόταση της Κυβέρνησης. 

  

   

 

 

 

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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