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Έγκριση φορολογικής συμφωνίας για το Γιβραλτάρ από την ισπανική κυβέρνηση 

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο της Ισπανίας ενέκρινε την Παρασκευή (15.03.2019) την υπογραφή 

συμφωνίας για τη φορολογία και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων μεταξύ της 

Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με το Γιβραλτάρ. Στις 4 Μαρτίου τ.έ., ο 

Υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, κ. Josep Borrell και ο Υπουργός Προεδρίας της 

Βρετανικής Κυβέρνησης, κ. David Lidington, υπέγραψαν αυτή τη διεθνή συμφωνία, η οποία 

αποτελεί μέρος του πλαισίου του Brexit ενώ απαιτείται η έγκρισή της από το Υπουργικό 

Συμβούλιο καταρχήν και από το Κογκρέσο, δευτερευόντως.  

Η συμφωνία Brexit που υπογράφηκε μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελλών περιλαμβάνει ένα 

προσαρτημένο πρωτόκολλο για το Γιβραλτάρ, αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ 

του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ισπανίας. Αυτό το πρωτόκολλο αναφέρει τα τέσσερα 

μνημόνια κατανόησης για το Γιβραλτάρ που υπεγράφησαν στις 21 Νοεμβρίου τ.έ., δηλαδή τα 

δικαιώματα των πολιτών, τα καπνά, την περιβαλλοντική συνεργασία, την αστυνόμευση και τις 

τελωνειακές υποθέσεις, καθώς και την εν λόγω φορολογική συμφωνία. 

Η εκτελεστική εξουσία υποστηρίζει ότι αν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς 

συμφωνία, η φορολογική συνθήκη παραμένει εξίσου χρήσιμη, δεδομένου ότι εξασφαλίζει στην 

Ισπανία τον υψηλό βαθμό συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων δημοσιονομικών αρχών, 

πράγμα το οποίο, σε αντίθετη περίπτωση, παύει να ισχύει σύμφωνα με το δίκαιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στόχος της συμφωνίας είναι η μείωση της φορολογικής απάτης και των επιζήμιων 

επιπτώσεων του φορολογικού καθεστώτος του Γιβραλτάρ για το Υπουργείο Οικονομικών της 

Ισπανίας. Το κείμενο θεσπίζει σαφείς κανόνες για τη διευκόλυνση αναφορικά με τις 

συγκρούσεις της φορολογικής κατοικίας (φυσικά και νομικά πρόσωπα) και την αποφυγή 

χρήσης εταιρειών που υπόκεινται στο καθεστώς του Γιβραλτάρ από κατοίκους της Ισπανίας ή 

που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες στην Ισπανία. 

Για το σκοπό αυτό, θεσπίζει ένα ενισχυμένο καθεστώς συνεργασίας μεταξύ των αντίστοιχων 

φορολογικών αρχών, το οποίο περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 

ορισμένες κατηγορίες εσόδων και περιουσιακών στοιχείων ιδιαίτερης σημασίας για την 

καταπολέμηση της παραοικονομίας. Προβλέπεται, επίσης, η προσαρμογή αυτού του 

καθεστώτος συνεργασίας στα νέα πρότυπα της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. 
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