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Το νέο μέτρο κατά της φορολογικής απάτης στην Ισπανία 

 

Στις 25 Μαΐου, το ισπανικό Κογκρέσο ενέκρινε το όριο των 1.000 ευρώ για τις πληρωμές των 

αγορών σε μετρητά, στο πλαίσιο της νομοθεσίας κατά της φορολογικής απάτης. Το σκεπτικό 

είναι ότι έχει πλέον διαπιστωθεί, σε παγκόσμια βάση, ότι η χρήση μετρητών στις αγορές 

διευκολύνει την παρατυπία και ότι ο περιορισμός της πληρωμής με μετρητά θα διευκολύνει την 

ιχνηλασία και τον εντοπισμό πρακτικών φορολογικής απάτης. 

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου αντιτίθενται σε αυτό το μέτρο. Η Εθνική Ένωση 

Εταιριών Μεγάλων Διανομών (Anged), ο σύνδεσμος εταιριών κλωστοϋφαντουργίας, αξεσουάρ 

και δερμάτινων ειδών (Acotex), η  Ισπανική Συνομοσπονδία Εμπορίου (CEC) και η Ισπανική 

Ομοσπονδία Εμπόρων Οικιακών Συσκευών (FECE), έχουν εκφράσει την αντίρρησή τους προς 

αυτό το μέτρο, καθώς η κατανάλωση στα καταστήματα εξακολουθεί να απέχει από την 

ανάκαμψη.  Ο γενικός διευθυντής της Anged, επισήμανε ότι «ενώ στην τρέχουσα εποχή πρέπει 

να ενισχυθεί η κατανάλωση και η οικονομική δραστηριότητα, προκειμένου να ανακάμψουμε από 

την πανδημία, η Κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα που εμποδίζουν την έλευση της ανάκαμψης». 

Υποστηρίζοντας την αντίθεσή τους στο μέτρο, αναφέρουν μία μελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας, που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2020, η οποία κατέγραψε ότι το 83% των 

πληρωμών σε φυσικά καταστήματα της Ισπανίας, πραγματοποιήθηκαν με μετρητά. Σύμφωνα 

με αυτά τα στοιχεία, η Ισπανία είναι η δεύτερη χώρα στην ευρωζώνη στη χρήση μετρητών ως 

τρόπος πληρωμής.  

Με τον περιορισμό των 1.000 ευρώ, υποστηρίζουν οι ενώσεις, θα επωφελούνται τα ιδιωτικά 

μέσα και το κόστος μεταφέρεται στον καταναλωτή. Ο εκπρόσωπος της CEC τονίζει ότι η πηγή 

της φορολογικής απάτης δεν εντοπίζεται στην τελική κατανάλωση και ότι το μέτρο δε θα 

συμβάλλει στην επίλυση της φορολογικής απάτης. Η Γαλλία είναι η μόνη χώρα στην Ε.Ε, που 

έχει περιορίσει τις πληρωμές με μετρητά στα 1.000, ωστόσο δεν έχει σταματήσει η φορολογική 

απάτη. Τέλος, άλλες χώρες, όπως η Ιταλία, σταμάτησαν την εφαρμογή παρόμοιων μέτρων, 

λόγω της έλλειψης αποτελεσματικότητάς τους.  
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