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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

 
Το φορολογικό σύστημα στο Βέλγιο έχει ως ακολούθως: 

 

1. Εταιρικός φόρος, φόροι επί μερισμάτων, τόκων και royalties 

 

Ο ονομαστικός φορολογικός συντελεστής εταιρειών στο Βέλγιο ανέρχεται σε 

33,99%. Σημειώνεται ότι ο κανονικός ονομαστικός εταιρικός φορολογικός 

συντελεστής ανέρχεται σε 33%, έχει όμως προσαυξηθεί κατά 3% εξαιτίας πρόσθετης 

εισφοράς λόγω οικονομικής κρίσης. Τα υποκαταστήματα ξένων επιχειρήσεων 

φορολογούνται ακριβώς το ίδιο όπως οι εγχώριες εταιρείες.  

Ωστόσο, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις βελγικής ιδιοκτησίας με φορολογητέα 

κέρδη που δεν υπερβαίνουν τα 322.500 €, εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές ως 

εξής: 24,98% εάν τα κέρδη ανέρχονται σε μέχρι 25.000 €, 31,93% εάν τα κέρδη 

ανέρχονται σε μεταξύ 25.000 και 90.000 €, και 35,54% εάν τα κέρδη ξεπερνούν τις 

90.000 έως 322.500 €. Επίσης εκπτώσεις φόρου και φοροαπαλλαγές υπολογίζονται 

σε επενδύσεις στην βιομηχανία, το εμπόριο, την γεωργία, καθώς και σε έρευνα και 

τεχνολογία, πατέντες, πράσινες τεχνολογίες, εξοικονόμηση ενέργειας, ανακύκλωση, 

στον βελγικό κινηματογράφο και οπτικοακουστικές παραγωγές, επενδύσεις 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και διάφορους άλλους τομείς.  

Διάφοροι νομικοί μηχανισμοί καθιστούν δυνατή τη μείωση του ονομαστικού 

συντελεστή, και γενικά μπορούμε να πούμε ότι τα φορολογικά κίνητρα και οι 

απαλλαγές για φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν παραδοσιακά καταστήσει το 

Βέλγιο έναν από τους πλέον ελκυστικούς τόπους στη Δυτική Ευρώπη για 

εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων. Ένας από αυτούς τους μηχανισμούς είναι 

το καθεστώς των πλασματικών τόκων, που δίδει το δικαίωμα σε όλες τις βελγικές 

εταιρείες, αλλά και τις αλλοδαπές με παρουσία στο Βέλγιο (εταιρική ή περιουσιακή, 

καθώς και τα υποκαταστήματα) να μειώνουν την ετήσια φορολογική τους βάση 

υπολογίζοντας μία «πλασματική» δαπάνη τόκων στο συνολικό ποσόν ιδίων 

κεφαλαίων τους. Οι πλασματικοί τόκοι είναι ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που 

εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο Βέλγιο, και συνίσταται 

σε φορολογική έκπτωση για χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από ίδια κεφάλαια. 

Το όλο σύστημα είναι δομημένο ώστε να ευνοεί τα κεφάλαια επιχειρηματικού 

κινδύνου που είναι τοποθετημένα στη χώρα. Το επιτόκιο που εφαρμόζεται συνδέεται 

κατ’ αρχήν με το επιτόκιο των κρατικών ομολόγων 10ετούς διάρκειας, με ανώτατο 

όριο το 3% (και 3,5% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις). Για το φορολογικό έτος 2015, 

τα πλασματικά αυτά επιτόκια ανέρχονται σε 2,63% (και σε 3,13% για μικρομεσαίες 
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επιχειρήσεις), ενώ για το φορολογικό έτος 2016 θα ανέλθουν σε 1,63% (και σε 2,13% 

για μικρομεσαίες επιχειρήσεις), εξαιτίας της εξαιρετικά πτωτικής πορείας των 

επιπέδων των επιτοκίων. 

Ο συντελεστής παρακρατούμενου φόρου (withholding tax, précompte 

mobilier) για εισοδήματα από κεφαλαιακές πηγές έχει αυξηθεί από την κυβέρνηση Di 

Rupo από 21% σε 25%, με ορισμένες εξαιρέσεις, ανάλογα με την πηγή των εσόδων, 

ενώ η κυβέρνηση Michel έχει αναγγείλει την πρόσθετη αύξησή του σε 27%, στο 

πλαίσιο της επιχειρούμενης φορολογικής μεταρρύθμισης. Ο παρακρατούμενος φόρος 

(withholding tax) στα μερίσματα που καταβάλλονται από βελγικές εταιρείες 

ανέρχεται σε 25%, εκτός εάν ο φορολογικός αυτός συντελεστής μειώνεται (συνήθως 

σε 15%) βάσει κάποιας διμερούς συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας. Επίσης, 

εφ’ όσον τα μερίσματα καταβάλλονται σε κοινοτική μητρική εταιρεία, η οποία 

εμπίπτει στις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας του 1990 που ρυθμίζει τις σχέσεις 

Μητρικών – Θυγατρικών εταιρειών (EU Parent-Subsidiary Directive), κατ’ αρχήν και 

υπό ορισμένες προϋποθέσεις απαλλάσσονται φόρου.  

Μειωμένος συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων (15% ή 20%) ισχύει 

για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα μερίσματα εκκαθάρισης (liquidation bonuses) 

υπόκεινται από την 1.10.2014 σε αυξημένο συντελεστή φορολόγησης, 25% (αντί του 

10% που ήταν προηγουμένως, ωστόσο η κυβέρνηση Michel εισήγε ευνοϊκές 

μεταβατικές διατάξεις ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις). Γενικά, οι υπεραξίες 

από πώληση υλικών ή άυλων στοιχείων του ενεργητικού (capital gains) 

φορολογούνται με τον συντελεστή φορολογίας των εταιρικών κερδών (με ορισμένες 

εξαιρέσεις). Από την φορολογική χρήση του 2014, οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι 

εταιρείες holding υποβάλλονται σε πρόσθετο φόρο με συντελεστή 0,412% στις 

υπεραξίες (κέρδη) από πωλήσεις μετοχών. Η εν λόγω φορολογητέα βάση δεν μπορεί 

να μειωθεί συμψηφιζόμενη με ζημίες που προκύπτουν από πωλήσεις μετοχών. 

Επίσης, το 2013 –με εφαρμογή από την φορολογική χρήση 2014- θεσπίσθηκε 

ελάχιστος φόρος για τις μεγάλες επιχειρήσεις (fairness tax) που απαλλάσσονται με τα 

ισχύοντα ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα, διανέμουν ωστόσο μερίσματα. Ο φόρος 

αυτός ανέρχεται στο 5,15% της διαφοράς μεταξύ του διανεμηθέντος μερίσματος και 

της πραγματικής φορολογικής βάσης μετά τον υπολογισμό τυχόν φορολογικών 

ελαφρύνσεων (από πλασματικούς τόκους).  

Ο γενικά παρακρατούμενος φόρος σε τόκους που πληρώνονται από βελγικές 

επιχειρήσεις ανέρχεται σε 25%, εκτός και εάν ο συντελεστής ρυθμίζεται από διμερή 

συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας (στην περίπτωση αυτή ο συντελεστής 

μειώνεται συνήθως σε 15% ή και χαμηλότερα), ή οι τόκοι καταβάλλονται σε 

κοινοτικές ή ελβετικές εταιρείες που εμπίπτουν στην Κοινοτική Οδηγία περί Τόκων 

και Royalties, οπότε απαλλάσσονται του φόρου, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Το 
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Βέλγιο εφαρμόζει προνομιακό συντελεστή 15% επί των τόκων των αποταμιευτικών 

καταθέσεων (άνω των 1.900 ευρώ), καθώς και επί των τόκων βελγικών κρατικών 

ομολόγων εσωτερικού δανεισμού που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 24.11.2011-

2.12.2011, γνωστών ως ομολόγων “Leterme”.  

Ο παρακρατούμενος φόρος στα royalties ανέρχεται σε 25%, εκτός των 

περιπτώσεων που μειώνεται –συνήθως σε 15%- βάσει διμερούς συμφωνίας αποφυγής 

διπλής φορολογίας. Γενικά και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, δεν παρακρατούνται 

φόροι royalties σε κοινοτικές και ελβετικές εταιρείες, βάσει της ανωτέρω Κοινοτικής 

Οδηγίας, ενώ και οι περισσότερες διμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει το Βέλγιο με 

άλλες χώρες απαλλάσσουν τα royalties από τον εν λόγω φόρο. 

Στο Βέλγιο εφαρμόζεται επίσης φορολόγηση σε περιφερειακό επίπεδο της 

ακίνητης περιουσίας (précompte immobilier) με συντελεστές 1,25% και 2,5% (στις 

Βρυξέλλες / Βαλλονία και στην Φλάνδρα αντίστοιχα) επί του αναπροσαρμοζόμενου 

τεκμαρτού εισοδήματος των ακινήτων (revenu cadastral). Το ύψος της φορολόγησης 

κυμαίνεται ανάλογα με την τοποθεσία και την κατάσταση του ακινήτου, βάσει του 

κτηματολογίου. Οι τοπικές αρχές επιβάλλουν συνήθως και πρόσθετες φορολογικές 

επιβαρύνσεις επί των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων. 

Άλλες πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο Βέλγιο περιλαμβάνουν την φορολόγηση ευκαιριακών 

κερδών και εισοδημάτων, εισοδημάτων από βραβεία και δωρεές, κεφαλαιακών 

κερδών από ακίνητη περιουσία, κεφαλαιακών κερδών από διάθεση σημαντικής 

συμμετοχής σε εταιρικό κεφάλαιο. Ειδικά καθεστώτα ρυθμίζουν εξάλλου τα 

φορολογητέα εισοδήματα από απασχόληση – επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς 

και τα εισοδήματα από απασχόληση αλλοδαπών εργαζομένων και στελεχών.     

 Αναφέρουμε ότι το βελγικό κράτος έχει, από το έτος 2007, παράσχει 

ισχυρότατο φορολογικό πλεονέκτημα στα εταιρικά έσοδα από εκμετάλλευση 

ευρεσιτεχνιών, με αποτέλεσμα ο πραγματικός εταιρικός φορολογικός συντελεστής να 

μειώνεται από τον γενικά ισχύοντα (33,99%) σε μόλις 6,8%. Πιο συγκεκριμένα, τα 

ακαθάριστα έσοδα μιας επιχείρησης που προέρχονται από την εκμετάλλευση 

κατοχυρωμένων με ευρεσιτεχνία προϊόντων και υπηρεσιών, τυγχάνουν φορολογικής 

έκπτωσης ύψους πλησίον του 80% της φορολογικής βάσης της επιχείρησης. Η 

σχετική βελγική νομοθεσία έχει σκοπό να ενισχύσει τους καινοτόμους 

επιχειρηματικούς κλάδους, έχει καταστήσει το Βέλγιο εκ των πρωτοπόρων σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την ευνοϊκή φορολόγηση των ευρεσιτεχνιών, και έχει 

συμβάλει ιδιαίτερα στην αλματώδη ανάπτυξη του κλάδου βιοτεχνολογίας στην χώρα. 

Επιπροσθέτως σημειώνουμε ότι το τρέχον έτος θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται νέο 

ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς (tax shelter) για τις επενδύσεις φυσικών προσώπων σε 

νεοφυείς μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, το εν λόγω καθεστώς 
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έγκειται σε φορολογική έκπτωση της τάξεως του 45% για επενδύσεις σε νεοφυείς 

μικροεπιχειρήσεις και σε 30% για επενδύσεις σε νεοφυείς μικρομεσαίου μεγέθους 

επιχειρήσεις. Οι επενδύσεις αυτές θα πρέπει να πραγματοποιούνται είτε απ’ ευθείας, 

δια της αγοράς τίτλων ή της συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ή μέσω 

πλατφόρμας crowdfunding, ή μέσω ειδικών αναπτυξιακών ταμείων για τις νεοφυείς 

επιχειρήσεις. Οι επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις που θα απαλλάσσονται από 

μέρος του αναλογούντος φόρου θα έχουν οροφή τα 100 χιλιάδες €, ενώ ο όρος 

νεοφυείς καλύπτει επιχειρήσεις που έχουν το πολύ έως 4 έτη ζωής, ανεξαρτήτως 

κλάδου δραστηριότητας. Προϋπόθεση για να απολαύσει της φοροαπαλλαγής ο 

δικαιούχος επενδυτής είναι να διατηρήσει στην κατοχή του τους τίτλους –ή την 

συνεισφορά του- στη νεοφυή επιχείρηση για τουλάχιστον 4 έτη. Οι εν λόγω 

φοροαπαλλαγές αποτελούν μέρος δεσμίδας μέτρων της κυβέρνησης Michel για την 

τόνωση των νεοφυών επιχειρήσεων, η οποία περιλαμβάνει επίσης ευνοϊκότερο 

φορολογικό πλαίσιο για το crowdfunding, χαμηλότερα μισθολογικά κόστη για τις 

νέες επιχειρήσεις και ειδική εφ’ άπαξ φοροαπαλλαγή για επενδύσεις στον κλάδο 

τεχνολογίας πληροφορικής. 

Σημειώνουμε ότι το Βέλγιο βρίσκεται από τις αρχές του τρέχοντος έτους στο 

στόχαστρο της Ευρ. Επιτροπής, η οποία έχει ξεκινήσει τον Φεβρουάριο έρευνα 

σχετικά με τα ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα που ισχύουν στην χώρα και την έχουν 

καταστήσει εξαιρετικά ελκυστική για μεγάλους διεθνείς επιχειρηματικούς ομίλους. Η 

έρευνα της Επιτροπής στρέφεται βασικά κατά του βελγικού συστήματος 

«αναμενόμενων αποφάσεων» της φορολογικής διοίκησης (“ruling fiscal”) που ισχύει 

για τις μεγάλες επιχειρήσεις, βασικό αποτέλεσμα του οποίου είναι ότι επιτρέπει στις 

πολυεθνικές εταιρείες με παρουσία στο Βέλγιο να επαναπατρίζουν κέρδη τους που 

έχουν πραγματοποιήσει σε άλλες χώρες, επωφελούμενες σημαντικότατων 

φορολογικών απαλλαγών. Σύμφωνα με την Ευρ. Επιτροπή, το σύστημα των 

«αναμενόμενων αποφάσεων» αφορά μερικές δεκάδες επιχειρηματικών ομίλων που 

έχουν παρουσία στο Βέλγιο, ενώ πηγές της Επιτροπής ανέφεραν ότι η έρευνα θα 

επικεντρωθεί σε επιχειρήσεις που έχουν μετεγκαταστήσει σημαντικό μέρος των 

δραστηριοτήτων τους ή έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στο Βέλγιο 

από την αρχή ισχύος του συστήματος (το έτος 2004). Επισημαίνουμε ότι η βελγική 

κυβέρνηση έχει αναστείλει προσωρινά, εξαιτίας της έρευνας που διεξάγεται από την 

Ευρ. Επιτροπή, την εφαρμογή του συστήματος των «αναμενόμενων αποφάσεων». 

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το φορολογικό περιβάλλον στο Βέλγιο 

μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αντλήσουν στην ιστοσελίδα της Deloitte, στην 

διεύθυνση: 

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-

belgiumguide-2014.pdf, ενώ για μεταβολές που έχουν επέλθει σε διάφορους κλάδους 

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-belgiumguide-2014.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-belgiumguide-2014.pdf
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του βελγικού φορολογικού δικαίου την τελευταία τριετία, πληροφορίες μπορούν να 

αντληθούν στην ιστοσελίδα της Price Waterhouse Coopers, στην διεύθυνση: 

http://www.pwc.be/en/tax-reform/index.jhtml#4, καθώς και στην ιστοσελίδα της 

Ernst & Young Belgium που περιλαμβάνει επικαιρότητα επί φορολογικών θεμάτων, 

στην διεύθυνση http://www.ey.com/BE/en/Newsroom/Tax-alerts---Corporate-tax.   

Η νέα ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει εξαγγείλει την υιοθέτηση σειράς 

μεταρρυθμίσεων στο φορολογικό σύστημα του Βελγίου, με σημαντικότερες την 

οριζόντια μείωση των εργοδοτικών εισφορών στο 25%, την αύξηση του φορολογικού 

συντελεστή εισοδημάτων από κεφαλαιακές πηγές στο 27%, την φορολόγηση 

εισοδημάτων από νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε φορολογικούς παραδείσους, 

καθώς και υπεραξιών από κερδοσκοπικές χρηματιστηριακές συναλλαγές (ήτοι από 

πωλήσεις χρηματιστηριακών τίτλων τους οποίους οι κάτοχοί τους κατακρατούν για 

διάστημα μικρότερο των 6 μηνών), και τις αυξήσεις ειδικών φόρων κατά 908 εκατ. € 

σε χρονικό ορίζοντα τετραετίας στα ποτά, τα προϊόντα καπνού και το πετρέλαιο 

ντίζελ. Επίσης, αρκετές μεταβολές συμβαίνουν στο βελγικό φορολογικό πλαίσιο, 

εξαιτίας της υλοποιούμενης 6
ης

 Μεταρρύθμισης του Κράτους, δια της οποίας οι 

περιφερειακές ομόσπονδες οντότητες αποκτούν πολλές πρόσθετες φορολογικές 

αρμοδιότητες.  

Σημειωτέον ότι η Ελλάδα και το Βέλγιο έχουν αναθεωρήσει παλαιότερη 

διμερή Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας από 25.5.2004 (κυρώθηκε από 

ελληνικής πλευράς με το Ν. 3407/ΦΕΚ Α΄ 266/25.10.2005). Στις 16.3.2010 

υπογράφηκε στις Βρυξέλλες Πρωτόκολλο που τροποποιεί την Συμφωνία (άρθρο 25), 

το οποίο κυρώθηκε από ελληνικής πλευράς με τον Νόμο 4106 (ΦΕΚ 6/Α/9.1.2013), 

ωστόσο δεν έχει ακόμη κυρωθεί από βελγικής πλευράς. 

 

2. Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης. 

 

Για να φορολογηθεί ένα φυσικό πρόσωπο στο Βέλγιο θα πρέπει να θεωρείται 

από φορολογικής πλευράς κάτοικος. Μόνιμοι κάτοικοι θεωρούνται εκείνοι που 

διατηρούν την πρωτεύουσα κατοικία τους στο Βέλγιο (το κριτήριο αυτό σχετίζεται με 

τη φυσική παρουσία του προσώπου στο Βέλγιο). Περαιτέρω, πρόσωπα των οποίων οι 

πηγές εισοδημάτων βρίσκονται στο Βέλγιο ή η διαχείρισή τους διενεργείται από το 

Βέλγιο, θεωρούνται επίσης κάτοικοι (το Βέλγιο αποτελεί κέντρο της οικονομικής 

τους δραστηριότητας).  

Φορολογικοί κάτοικοι Βελγίου είναι: 

- Φυσικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα σε βελγική τοπική αρχή 

http://www.pwc.be/en/tax-reform/index.jhtml#4
http://www.ey.com/BE/en/Newsroom/Tax-alerts---Corporate-tax
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- Φυσικά πρόσωπα των οποίων η πρωτεύουσα κατοικία βρίσκεται στο Βέλγιο. 

Αντιθέτως, μη κάτοικοι από φορολογικής απόψεως θεωρούνται εκείνοι που 

δεν θεμελιώνουν το τεκμήριο της κατοικίας ή της οικονομικής δραστηριότητας στο 

Βέλγιο. Οι μη κάτοικοι ενδεχομένως βέβαια να υπόκεινται σε σειρά άλλων φόρων, 

όπως επί εισοδημάτων από ενοίκια, από κεφαλαιακές υπεραξίες, καθώς και από 

εργασία στο Βέλγιο. 

Ειδικότερες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής 

Φορολογίας που έχει υπογράψει το Βέλγιο με άλλες χώρες παρέχουν φορολογικές 

ελαφρύνσεις σε άτομα που καταβάλλουν φόρους και εκτός Βελγίου.  

Η Ελλάδα και το Βέλγιο έχουν αναθεωρήσει παλαιότερη διμερή Συμφωνία 

Αποφυγής Διπλής Φορολογίας από 25.5.2004 (κυρώθηκε από ελληνικής πλευράς με 

το Ν. 3407/ΦΕΚ Α΄ 266/25.10.2005). Στις 16.3.2010 υπογράφηκε στις Βρυξέλλες 

Πρωτόκολλο που τροποποιεί την Συμφωνία (άρθρο 25), το οποίο κυρώθηκε από 

ελληνικής πλευράς με τον Νόμο 4106 (ΦΕΚ 6/Α/9.1.2013), όχι όμως ακόμη και από 

βελγικής.   

Η φορολογία φυσικών προσώπων στο Βέλγιο είναι προοδευτική. Ισχύει 

αφορολόγητο 7.090 €, το οποίο προσαυξάνεται εφ’ όσον υπάρχουν πρόσθετα 

εξαρτώμενα οικογενειακά μέλη. Η βελγική φορολογική κλίμακα για το φορολογικό 

έτος 2016 (εισοδήματα έτους 2015) έχει ως ακολούθως: 

Εισοδηματική κλίμακα Φορολογικός συντελεστής 

Έως €8.710 (πέραν του αφορολόγητου) 25% 

€8.711 έως €12.400 30% 

€12.401 έως €20.660 40% 

€20.661 έως €37.870 45% 

Άνω των €37.870 50% 

  

 Επισημαίνουμε εξάλλου ότι πέραν του φόρου εισοδήματος που καταβάλλεται 

σε ομοσπονδιακό επίπεδο, οι τοπικές αρχές έχουν δικαίωμα να επιβάλλουν πρόσθετη 

φορολόγηση προσωπικών εισοδημάτων των κατοίκων τους, οι συντελεστές της 

οποίας κυμαίνονται και φθάνουν μέχρι και το 9%. Κατάλογος των συντελεστών 

φορολόγησης εισοδημάτων φυσικών προσώπων που ισχύουν στις διαφορετικές 

τοπικές κοινότητες του Βελγίου για το φορολογικό έτος 2015 μπορεί να εντοπιστεί 

στην ιστοσελίδα: http://finances.belgium.be/fr/binaries/taux-taxe-communale-

2015_tcm307-246197.pdf.  

http://finances.belgium.be/fr/binaries/taux-taxe-communale-2015_tcm307-246197.pdf
http://finances.belgium.be/fr/binaries/taux-taxe-communale-2015_tcm307-246197.pdf
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Σημειώνουμε επίσης ότι μετά την θέση σε λειτουργία της 6
ης

 Μεταρρύθμισης 

του Κράτους, την 1
η
 Ιουλίου 2014, η οποία σημαίνει σημαντική μεταφορά 

αρμοδιοτήτων από την ομοσπονδιακή στις περιφερειακές κυβερνήσεις και 

μεγαλύτερη φορολογική αυτονόμηση των βελγικών περιφερειών, αναμένεται να 

υπάρξουν βαθμιαίες μεταβολές στο καθεστώς φορολόγησης, με σταδιακή μετακύλιση 

αρμοδιοτήτων επιβολής και είσπραξης φόρων από το ομοσπονδιακό στο 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.   

Επιπλέον, οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που πληρώνονται επί του 

εισοδήματος έχουν ως εξής: οι συνολικές εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις 

κυμαίνονται σε μεταξύ 30% και 33% επί του ακαθάριστου μισθού ανάλογα με τον 

κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και την κατάσταση του εργαζόμενου 

(αρχαιότητα, υπηρεσιακή σχέση, οικογενειακή κατάσταση, τόπος κατοικίας), ενώ η 

εισφορά του εργαζομένου σε 13,07% επί του ακαθάριστου μισθού (και επί του 108% 

του ακαθάριστου μισθού για τους εργάτες και τους εκτελούντες χειρωνακτική 

εργασία). Η κυβέρνηση Michel έχει αναγγείλει τον Ιούλιο τρέχοντος έτους, στο 

πλαίσιο της συμφωνηθείσας φορολογικής μεταρρύθμισης, την οριζόντια μείωση των 

εργοδοτικών εισφορών από μέσο επίπεδο 33% σήμερα στο επίπεδο του 25%, ως 

μέτρο ελάφρυνσης του μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων και τόνωσης της 

ανταγωνιστικότητας. Η εν λόγω οριζόντια μείωση των εργοδοτικών εισφορών 

εκτιμάται ότι θα κοστίσει στο βελγικό δημόσιο 1,3 δις. € μέχρι το έτος 2018.  

Οι ετήσιες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης το έτος 2015 για τους 

αυτοαπασχολούμενους ανέρχονται γενικά σε 20,5%-22% του επαγγελματικού τους 

εισοδήματος έως €55.576,94 (και πέραν ελαχίστου ορίου €12.870,43 επί του οποίου 

κρατούνται εισφορές πλησίον των €700), σε 14,16% για εισοδήματα μεταξύ 

€55.576,94 και €81.902,81 και σε 0% για επαγγελματικά εισοδήματα άνω των 

€81.902,81. Από τις αρχές του 2015, οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των 

αυτοαπασχολουμένων για έκαστο έτος υπολογίζονται με βάση τα επαγγελματικά τους 

εισοδήματα κατά το ίδιο εν λόγω έτος. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά ο 

αυτοαπασχολούμενος καταβάλλει προσωρινές εισφορές βασισμένες στα εισοδήματά 

του κατά το τρίτο έτος πριν την υποβολή της δήλωσης, ενώ στην συνέχεια λαμβάνει 

χώρα τακτοποίηση των εισφορών του, όταν δηλωθούν τα πραγματικά επαγγελματικά 

εισοδήματα του συγκεκριμένου έτους για το οποίο έχουν καταβληθεί προσωρινές 

εισφορές. Συνεπώς, για το τρέχον έτος, οι προσωρινές εισφορές των 

αυτοαπασχολούμενων στο Βέλγιο καθορίζονται με έτος αναφοράς το 2012.    

Το φορολογικό έτος αρχίζει την 1
η
 Ιανουαρίου και λήγει την 31

η
 Δεκεμβρίου.  

Ο φόρος εισοδήματος αφαιρείται από το μισθό των εργαζομένων κατά την 

μισθοδοσία. Καθώς βέβαια τα φυσικά πρόσωπα μπορεί να υπόκεινται σε φορολόγηση 
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για άλλου είδους εισοδήματα που ενδεχομένως έχουν, υποβάλλουν φορολογικές 

δηλώσεις. Οι φορολογικές δηλώσεις κατατίθενται έως τα μέσα του επομένου 

φορολογικού έτους (τέλος Ιουνίου σε έντυπη και μέσα Ιουλίου σε ηλεκτρονική 

μορφή), ή και αργότερα εφ’ όσον υποβάλλονται από μη κατοίκους.  

 

3.  Φ.Π.Α. 

Ο γενικός συντελεστής ΦΠΑ στο Βέλγιο είναι 21%, εφαρμόζονται όμως και 

μειωμένοι συντελεστές 12% και 6% (λ.χ. στα τρόφιμα, στο νερό, στα φαρμακευτικά 

προϊόντα, στα βιβλία, στις μεταφορές, στα ξενοδοχεία, σε ορισμένες 

κτηματομεσιτικές υπηρεσίες ο συντελεστής είναι 6%, στα λιπάσματα, στα 

φυτοφάρμακα, στην κοινωνική στέγαση, σε ορισμένες υπηρεσίες εστίασης 12%), 

καθώς και μηδενικός συντελεστής για προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή (ή 

είναι σε καθεστώς διέλευσης), για ημερήσιες και εβδομαδιαίες εκδόσεις, καθώς και 

για ορισμένα ανακυκλωμένα προϊόντα. Από 1.1.2014, οι νομικές υπηρεσίες των 

δικηγόρων υπόκεινται σε φορολόγηση ΦΠΑ με συντελεστή 21% (ενώ μέχρι τότε 

απαλλάσσονταν). Η νέα βελγική κυβέρνηση εξετάζει, στο πλαίσιο της επιχειρούμενης 

φορολογικής μεταρρύθμισης, να καταργήσει αρκετές από τις απαλλαγές που ισχύουν 

από την καταβολή ΦΠΑ και άλλων ειδικών φόρων στην χώρα.     

 


