
Σχέδια ολλανδικής Κυβέρνησης για εισαγωγή νέου παρακρατούμενου φόρου στις 

ροές μερισμάτων σε χώρες με χαμηλή φορολογία. 

 

Το 2024 η ολλανδική κυβέρνηση σκοπεύει να εισαγάγει έναν νέο παρακρατούμενο φόρο 

21,7% στις ροές μερισμάτων προς χώρες με χαμηλή φορολογία, γεγονός που 

σηματοδοτεί μεγάλο βήμα στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής.  

Ο νέος φόρος θα επιτρέψει την Ολλανδία να φορολογεί τις πληρωμές μερισμάτων σε 

χώρες που επιβάλλουν ελάχιστο ή καθόλου φόρο και θα συμβάλει επίσης στον 

περιορισμό της χρήσης της Ολλανδίας ως χώρας αγωγού. Το μέτρο θα ισχύει για 

χρηματοοικονομικές ροές προς χώρες με συντελεστή φορολογίας εταιρειών κάτω του 9% 

και για χώρες που βρίσκονται στη μαύρη λίστα της ΕΕ, ακόμη και αν η Ολλανδία έχει 

φορολογική συνθήκη μαζί τους. 

Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Vijlbrief τόνισε σχετικά ότι αυτός ο παρακρατούμενος 

φόρος αντιπροσωπεύει ένα άλλο σημαντικό βήμα στον αγώνα κατά της φοροαποφυγής 

και πως οι χρηματοοικονομικές ροές που διοχετεύονται από ή μέσω της Ολλανδίας σε 

άλλη χώρα όπου δεν φορολογούνται ή δεν φορολογούνται επαρκώς, σύντομα δεν θα 

είναι αφορολόγητες πλέον.  

Από το 2021 οι τόκοι και τα δικαιώματα θα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. Αυτό 

είναι ένα από τα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια για την 

αντιμετώπιση της φοροαποφυγής.  

Το 2016 οι ροές μερισμάτων ανήλθαν συνολικά 35 δισεκ. ευρώ σύμφωνα με την 

Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας και όχι 22 δισεκ. ευρώ όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα. 

Τα στοιχεία για το 2018 δείχνουν ότι το ποσό αυτό έχει πλέον αυξηθεί σε σχεδόν 37 

δισεκ. ευρώ.  

Πριν από τη λήξη της θητείας της τον επόμενο Μάρτιο, η ολλανδική Κυβέρνηση 

σχεδιάζει μέτρα για τη φορολόγηση των ροών μερισμάτων από την 1η Ιανουαρίου 2024. 

Αυτό θα δώσει στον Φορολογικές και Τελωνειακές υπηρεσίες χρόνο για να 

προετοιμαστούν ενώ οι επιχειρήσεις θα έχουν επίσης χρόνο να κάνουν τις απαραίτητες 

οργανωτικές αλλαγές. 

Επιπλέον, η Κυβέρνηση έστειλε επιστολή στο κοινοβούλιο σχετικά με την πολιτική 

φορολογικών συνθηκών εκφράζοντας την επιθυμία η Ολλανδία να κάνει ακόμη 

περισσότερα ώστε να λάβει υπ΄όψιν τα συμφέροντα των αναπτυσσόμενων χωρών. 

Δεδομένου ότι αυτές οι χώρες έχουν συχνά λίγα άλλα φορολογικά έσοδα, είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να επιβάλλουν αρκετό φόρο στα έσοδα που δημιουργούνται από 

δραστηριότητες και επενδύσεις εκεί. Επομένως, η Ολλανδία είναι πρόθυμη να συνάψει 



συμφωνίες με αυτές τις χώρες για να τους δώσει περισσότερα φορολογικά δικαιώματα, 

ακόμη και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες πραγματοποιούνται πληρωμές μερισμάτων, 

τόκων ή δικαιωμάτων από αυτές τις χώρες. Για τις 47 φτωχότερες αναπτυσσόμενες 

χώρες, η Ολλανδία είναι ανοικτή για να συμπεριλάβει έναν «φόρο του κράτους 

προέλευσης» για πληρωμές για τεχνικές υπηρεσίες που πραγματοποιούνται στην 

αναπτυσσόμενη χώρα. Για παράδειγμα, όταν ένας Ολλανδός ασκεί διοικητική ή 

συμβουλευτική εργασία σε μια αναπτυσσόμενη χώρα, συνήθως μια φορολογική συνθήκη 

επιτρέπει την επιβολή φόρου μόνο στην Ολλανδία. Ο φόρος του κράτους προέλευσης θα 

επιτρέψει επίσης στην αναπτυσσόμενη χώρα να επιβάλει φόρο.  

Τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν τα μερίσματα εντός ενός ομίλου να ρέουν 

αφορολόγητα σε δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολογία καθώς στην Ολλανδία 10.000 

«εταιρίες γραμματοκιβωτίου» χρησιμοποιούν αυτήν την πρακτική για την μετατόπιση 

των εταιρικών κερδών.  


