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             Μαδρίτη, 8 Μαΐου 2018 
 
 

Καταλονία, η περιφέρεια που συγκεντρώνει τους περισσότερους φόρους 
 
Στην Ισπανία, η κάθε αυτόνομη κοινότητα σχεδιάζει τη δική της φορολογική πολιτική. Οι 
αντίστοιχες περιφέρειες μπορούν να φορολογήσουν οποιαδήποτε δραστηριότητα, 
εφόσον δεν υπάρχει κάποια άλλη, ήδη σε ισχύ, σχετική κρατική ρύθμιση. Σε αυτό το 
πλαίσιο, αναπτύχθηκε επιτυχώς η ευρηματικότητα των αυτόνομων κοινοτήτων για τη 
φορολογία. Σημαντικό παράδειγμα αποτελεί ο τομέας της περιβαλλοντικής φορολογίας, 
στον οποίο οι περιφέρειες σχεδίασαν μία σειρά ξεχωριστών φόρων, όπως για την 
αποτέφρωση των αποβλήτων, για την ατμοσφαιρική ρύπανση ή το φόρο επί των 
απορριμμάτων σε παράκτια ύδατα. 
 
Η Μαδρίτη και η Καταλονία, αν και αποτελούν τις δύο πλουσιότερες περιφέρειες της 
χώρας, βρίσκονται στα δύο άκρα, όσον αφορά τη φορολογική τους πολιτική. Η 
Καταλονία είναι η περιφέρεια με τους περισσότερους φόρους και το 2016 συγκέντρωσε 
630 εκ. ευρώ  από την είσπραξή τους. Από την άλλη πλευρά, η Μαδρίτη διαθέτει μόνο 
δύο φόρους: τον φόρο επί της εγκατάστασης μηχανών σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις 
τροφοδοσίας και τον φόρο επί των αποθεμάτων αποβλήτων ενώ το 2016 από την 
είσπραξή τους συγκέντρωσε 4,6 εκ. ευρώ. Επομένως το ποσό που συγκέντρωσε η  
Καταλονία είναι 134 φορές μεγαλύτερο από αυτό της Μαδρίτης, η οποία, αν και είναι η 
πλουσιότερη περιφέρεια, συγκεντρώνει λιγότερους, φόρους, όχι μόνο από την 
Καταλονία, αλλά από όλες τις ισπανικές αυτόνομες κοινότητες.  
 
Αυτά τα στοιχεία αποτυπώνουν τη διαφορετική προσέγγιση και χάραξη της φορολογικής 
πολιτικής. Η περιφέρεια της Μαδρίτης, η οποία διοικείται από το Λαϊκό Κόμμα (Partido 
Popular) από το 1995, έχει καταστήσει βασική πολιτική της την ύπαρξη χαμηλών φόρων. 
Επίσης, η μεγαλύτερη βαρύτητα που έδωσε στον τομέα των υπηρεσιών και στις  
επενδύσεις σε υποδομές, καθώς επωφελήθηκε από την προσέλκυση πολυεθνικών 
εταιρειών και τη σύνθεση του ΑΕΠ της, έδωσαν τη δυνατότητα στην οικονομία της να 
αυξάνεται και να βρίσκεται κατά πολύ, άνω του μέσου όρου.  Σε αυτό το πλαίσιο, δεν 
χρειάζεται να ασκήσει κάποια αυστηρή φορολογική πολιτική, ενώ ήταν η πρώτη 
περιφέρεια που κατήργησε μια σειρά από φόρους, όπως του φόρου κληρονομιάς και 
δωρεάς για συγγενείς πρώτου βαθμού και του φόρου ακίνητης περιουσίας. 
 
Αντίστροφα, η Καταλονία διαθέτει υψηλό φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που 
έχουν χαμηλό και μεσαίο εισόδημα.  Επίσης, για την καταπολέμηση της οικονομικής 
κρίσης προχώρησε στην αύξηση και την επιβολή νέων φόρων. Αυτή η πολιτική της 
Καταλονίας θα μπορούσε να ερμηνευθεί στα πλαίσια της προσπάθειας της περιφέρειας 
για μεγαλύτερη ανεξαρτησία από την κεντρική κυβέρνηση, καθώς μέσω της χάραξης της 
δικής της, ομολογουμένως, εκτεταμένης φορολογικής πολιτικής, μπορεί να εξασφαλίσει 
ένα αυτόνομο φορολογικό πεδίο. 
 


