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 Εισαγωγή φόρου στα εταιρικά κέρδη ύψους 9% στα ΗΑΕ μετά τον Ιούνιο 2023 

 Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε χθες την εισαγωγή φόρου στα εταιρικά κέρδη ύψους 

9% στα ΗΑΕ για τις φορολογικές χρήσεις που ξεκινούν μετά την 1η Ιουνίου 2023. Υπενθυμίζεται ότι ο 

ισχύων φόρος για τα εταιρικά κέρδη, με εξαίρεση τις χρηματοοικονομικές εταιρείες (τράπεζες και 

ασφαλιστικές) και τις εταιρείες εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, είναι μηδενικός.  

 Βάσει των ανακοινώσεων του Υπουργείου, κέρδη έως 375.000 Ντίρχαμ (περίπου 100.000 

Δολλάρια) θα παραμένουν αφορολόγητα, ενώ μηδενικός θα παραμείνει ο φόρος για τις εταιρείες με 

έδρα τις πολυάριθμες Ελεύθερες Οικονομικές Ζώνες που δεν έχουν, όμως, οικονομική δραστηριότητα 

στα ΗΑΕ. Ειδικότεροι φορολογικοί συντελεστές θα επιβληθούν σε πολυεθνικές εταιρείες με παγκόσμιο 

κύκλο εργασιών άνω των 750 εκατ. Ευρώ ετησίως. Τέλος, στις ανακοινώσεις διευκρινίζεται ότι δεν 

επιβάλλεται μεν φόρος σε φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα, αλλά ισχύει ο 

φορολογικός συντελεστής 9% για φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν άδεια ελεύθερου επαγγελματία 

(freelance).  

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου εκτίμησε ότι η βεβαιότητα που προσφέρει το εταιρικό 

φορολογικό σύστημα στα ΗΑΕ σε συνδυασμό με το εκτεταμένο δίκτυο συμφωνιών αποφυγής διπλής 

φορολογίας θα εξασφαλίσει ότι τα ΗΑΕ θα παραμείνουν επιχειρηματικός και επενδυτικός κόμβος για 

την ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, σημείωσε ότι τα ΗΑΕ πλέον θα μπορούν να συμβάλλουν στις 

προκλήσεις που θέτει η ψηφιοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας, όσον αφορά στη φορολόγηση 

μεγάλων πολυεθνικών, υποστηρίζοντας την εισαγωγή ενός ελάχιστου φορολογικού συντελεστή σε 

παγκόσμια κλίμακα.  

Αναλυτές εκτιμούν ότι παρότι η εισαγωγή φόρου στα εταιρικά κέρδη δεν είναι καινοφανής στις 

χώρες του ΣΣΚ, η θεμελιώδης αυτή αλλαγή όσον αφορά στην φορολογική αντιμετώπιση των εταιρειών 

έχει διττό στόχο. Στο εσωτερικό πεδίο, αφενός να προσφέρει μια νέα πηγή εσόδων για το κράτος και 

αφετέρου να αποκαταστήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των Ελεύθερων Οικονομικών Ζωνών που 

είχε διαβρωθεί από τη σχεδόν εξ ολοκλήρου κατάργηση των περιορισμών αναφορικά με την ιδιοκτησία 

εταιρειών από ξένους επενδυτές. Ταυτόχρονα, στο εξωτερικό περιβάλλον, η εισαγωγή εταιρικού φόρου 

αναμένεται να κατευνάσει τις πιέσεις που δέχονται τα ΗΑΕ, από διάφορες πηγές, για τη δομή του 

φορολογικού συστήματός τους και τις πολιτικές τους στο πλαίσιο της αντιμετώπισης νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.  
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