
Έκθεση Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Φορολογία των Πολυεθνικών 

Επιχειρήσεων στην Ολλανδία. 

 

Στις 15 Απριλίου 2020, ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Vijlbrief (αρμόδιος για 

Φορολογικές Υποθέσεις και Φορολογική Διοίκηση) απέστειλε στην Βουλή της 

Ολλανδίας την Έκθεση (148 σελίδων) της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Φορολογία 

των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων. Η εν λόγω Επιτροπή συστήθηκε το καλοκαίρι του 2019 

και απαρτίζεται από ειδικούς σε θέματα φορολογίας, οικονομολόγους και ειδικούς της 

ΕΕ. Από την Επιτροπή ζητήθηκε να συμβουλεύσει σχετικά με τα απαιτούμενα μέτρα 

ώστε να καταστεί η φορολογία των κερδών των πολυεθνικών δικαιότερη.   

 

Η φορολογία των πολυεθνικών αποτελεί αντικείμενο πολιτικής και κοινωνικής 

συζήτησης στην Ολλανδία εδώ και μερικά χρόνια. Το ερώτημα που προβάλλεται σε 

αυτήν τη συζήτηση είναι εάν οι πολυεθνικές συμβάλλουν "δίκαια" στα φορολογικά 

έσοδα. 

  

Η Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Φορολογία των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων 

διερεύνησε πέντε θέματα:  

 

-Η σημασία του φόρου εταιρειών για το επιχειρηματικό κλίμα.  

-Η αναλογία του ολλανδικού φόρου εισοδήματος εταιρειών προς το φόρο εισοδήματος 

σε άλλες χώρες.  

-Η αλλαγή του εταιρικού φόρου εισοδήματος με την πάροδο του χρόνου και σε σχέση με 

άλλες χώρες.  

-Πόσο πληρώνουν οι πολυεθνικές εταιρίες στην Ολλανδία σε σχέση με άλλους τύπους 

εταιρειών.  

-Ποια προβληματικά σημεία εταιρικών φόρων συμβάλουν σε μια ανισόρροπη πληρωμή 

φόρου πολυεθνικών.  

 

Η Επιτροπή α) συνιστά τη συλλογή περισσότερων δεδομένων σε διαρθρωτική βάση 

προκειμένου να αυξηθεί η εικόνα των φορολογικών πληρωμών των πολυεθνικών, β) 

τονίζει την σημασία του να αναλάβει η Ολλανδία ηγετικό ρόλο στη διεθνή συνεργασία 

στον τομέα της φορολογίας των κερδών και γ) συνιστά μια «βασική παραλλαγή» επτά 

εθνικών μέτρων που θα διευρύνουν τη βάση φόρου εισοδήματος των εταιρειών στην 

Ολλανδία. Τα μέτρα αυτά έχουν ως αντικειμενικό σκοπό: 

-Την δημιουργία χαμηλότερου ορίου φόρου εταιρειών για εταιρείες με κερδοφόρες 

δραστηριότητες στην Ολλανδία.  

-Την εξάλειψη των διαφορών ("αναντιστοιχίες") με ξένες χώρες. 

 

Η Επιτροπή τονίζει τη σημασία της σταθερότητας και της προβλεψιμότητας των 

φορολογικών κανονισμών για μια δίκαιη φορολογία.  



Εξετάζοντας τις επτά συγκεκριμένες μονομερείς συστάσεις για τις οποίες η Επιτροπή 

μπόρεσε να επιτύχει συναίνεση, η έμφαση φαίνεται να είναι περισσότερο στη δημιουργία 

πρόσθετων φορολογικών εσόδων εις βάρος του επιχειρηματικού κλίματος. 

 

Με βάση τις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν και την ανάλυση των υφιστάμενων 

προβληματικών σημείων όσον αφορά στην φορολόγηση των κερδών των πολυεθνικών, η 

Επιτροπή μπόρεσε να καταλήξει με συναίνεση σε μια «βασική παραλλαγή» επτά εθνικών 

μέτρων: 

 

1.Περιορισμός του συμψηφισμού ζημιών από προηγούμενα έτη στο μέγιστο 50% της 

φορολογητέας βάσης για όλα τα κέρδη άνω του 1 εκατ. ευρώ. Αυτό σε συνδυασμό με 

απεριόριστη περίοδο μεταφοράς ζημιών. Επί του παρόντος, οι εταιρείες επιτρέπεται να 

μεταφέρουν αποπληρωμή ζημιών μόνο για έξι χρόνια.  

 

2.Περιορισμός της έκπτωσης του (μη φορολογούμενου) κόστους των μετόχων σε ένα 

μέγιστο ποσοστό φορολογητέου κέρδους. 

 

3.Έρευνα για περιορισμό της έκπτωσης των υπερβολικών πληρωμών πνευματικών 

δικαιωμάτων (royalties) μέσα σε ομίλους. Τα δικαιώματα μπορούν τότε να εκπίπτουν 

μόνο έως ένα συγκεκριμένο μέγιστο ποσοστό της φορολογητέας βάσης. 

 

4.Περιορισμός της έκπτωσης των τόκων  και δαπανών των μετόχων ή / και των 

πνευματικών δικαιωμάτων σε ένα συνδυασμένο μέγιστο ποσοστό (π.χ. 50%) της 

φορολογητέας βάσης. 

 

5.Να καταστούν οι ισχύοντες κανόνες για τις ελεγχόμενες ξένες εταιρείες  (Controlled 

Foreign Companies) πιο αποτελεσματικοί, μεταξύ άλλων, φορολογώντας τα κέρδη που 

διανέμει η ελεγχόμενη ξένη εταιρία και προσαρμόζοντας την απαλλαγή για σημαντικές 

οικονομικές δραστηριότητες. 

 

6.Να μην εφαρμόζεται η αρχή arm's-length principle* εάν αυτό οδηγεί σε μείωση της 

φορολογητέας βάσης στην Ολλανδία, εάν και στο βαθμό η άλλη χώρα που συμμετέχει 

στη συναλλαγή δεν περιλαμβάνει την αντίστοιχη προσαρμογή στη φορολογητέα βάση. 

 

7.Περιορισμός στην απόσβεση περιουσιακών στοιχείων (όπως πνευματική ιδιοκτησία) 

που έχουν μεταφερθεί εντός ενός ομίλου στην Ολλανδία από τα οποία τα κέρδη 

κεφαλαίου (capital gains) που προκύπτουν τη στιγμή της μεταφοράς φορολογούνται 

ανεπαρκώς στο εξωτερικό.   

 



Η Επιτροπή αναφέρει επίσης 13 πρόσθετα μέτρα (τόσο μέτρα που αυξάνουν τη 

φορολογική επιβάρυνση όσο και μέτρα που μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση). 

Ωστόσο, η επιτροπή δεν μπόρεσε να καταλήξει σε συναίνεση για αυτά τα μέτρα. 

 

Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Vijlbrief δήλωσε ότι θα μελετήσει τα προτεινόμενα 

μέτρα και θα απαντήσει το καλοκαίρι. Το ερώτημα είναι εάν και σε ποια μορφή η 

σημερινή κυβέρνηση θα εγκρίνει τα προτεινόμενα μέτρα και θα τα εφαρμόσει στη 

νομοθεσία. Αναμένεται ωστόσο, ότι τα προτεινόμενα μέτρα δεν θα εφαρμοστούν κατά τη 

διάρκεια της παρούσας κυβέρνησης αλλά θα συμπεριληφθούν στα εκλογικά 

προγράμματα των διαφόρων πολιτικών κομμάτων και θα διαδραματίσουν σημαντικό 

ρόλο στη διαμόρφωση της νέας κυβέρνησης μετά τις εκλογές στις 17 Μαρτίου 2021.  

 

 

 

__________ 

*Ο ολλανδικός νόμος για τη φορολογία των εταιρειών προβλέπει ότι η τιμολόγηση εντός των 

επιχειρήσεων για αγαθά και υπηρεσίες πρέπει να συνάδει με την αρχή  arm's length principle. Οι 

κατευθυντήριες γραμμές για την τιμολόγηση εντός των επιχειρήσεων περιέχονται στη model tax 

Convention και στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για την τιμολόγηση για πολυεθνικές 

επιχειρήσεις και φορολογικές διοικήσεις. (Σημειώνεται ότι ο ΟΟΣΑ υιοθέτησε την arm's length 

principle προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι τιμές μεταξύ εταιρειών πολυεθνικών επιχειρήσεων 

καθορίζονται βάσει αγοραίας αξίας. Στο πλαίσιο αυτό, η αρχή σημαίνει ότι οι τιμές πρέπει να είναι 

οι ίδιες με αυτές που θα ήταν, εάν τα μέρη της συναλλαγής δεν είχαν σχέση μεταξύ τους). 


