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Η επιβολή του φόρου επί των ψηφιακών δραστηριοτήτων στην Ισπανία: μονο- 

μερής εφαρμογή από την Ισπανία των φόρων Google και Tobin από το 2021. 

 

Τα νομοσχέδια για τη φορολόγηση συγκεκριμένων ψηφιακών υπηρεσιών, γνωστός ως φόρος 

Google και των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, γνωστός και ως φόρος Tobin, εγκρίθηκαν από 

τη Βουλή της Ισπανίας και θα τεθούν σε ισχύ από τον Ιανουάριο 2021. Σημειώνεται ότι η ψήφιση 

των νομοσχεδίων αναμενόταν από το πρώτο εξάμηνο τ.έ., όμως η πανδημία καθώς και άλλοι 

λόγοι, όπως ο φόβος αντίδρασης των Η.Π.Α. με δασμούς, είχαν παγώσει τη διαδικασία. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω φόροι δεν αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων και 

υπηρεσιών.  Συγκεκριμένα, ο φόρος επί συγκεκριμένων ψηφιακών υπηρεσιών θα εφαρμοστεί 

στις εταιρίες και τους ομίλους των οποίων τα έσοδα ξεπερνούν τα 750 εκ. ευρώ σε παγκόσμιο 

επίπεδο, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία εκ. ευρώ προέρχονται από την Ισπανία. Αφορά 

διαδικτυακές διαφημίσεις, την πώληση δεδομένων χρηστών καθώς και ψηφιακές υπηρεσίες 

διαμεσολάβησης που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση μεταξύ διαδικτυακών χρηστών. Το 

ποσοστό του φόρου είναι 3% επί των κερδών. Ορισμένες από τις γνωστές εταιρίες που επηρεάζει 

είναι η Google, η Amazon, η Facebook αλλά και άλλες πολυεθνικές των οποίων οι υπηρεσίες δεν 

αφορούν αποκλειστικά τη συλλογή δεδομένων από χρήστες.  

Αντίστοιχα, ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών αφορά την αγοραπωλησία 

μετοχών ισπανικών ανώνυμων εταιριών με χρηματιστηριακή  κεφαλοποίηση, μεγαλύτερη του 1 

δις ευρώ. Ο φόρος είναι της τάξεως του 0,2% της αξίας αγοραπωλησίας.  

Όταν η Ισπανία είχε ξεκινήσει τη συζήτηση για την υιοθέτηση του φόρου το 2018, τα έσοδα 

υπολογίζονταν από την τότε Κυβέρνηση στα 1,2 δις ευρώ ετησίως. Πλέον, τα έσοδα από τον 

συγκεκριμένο φόρο υπολογίζονται σε 968 εκ. ευρώ ετησίως ή το 0,45% του συνόλου των εσόδων 

της Ισπανίας από φόρους. Ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, σύμφωνα με τις 

δηλώσεις της Κυβέρνησης, αναμένεται να προσφέρει περί τα 850 εκ. ευρώ στο Κράτος. Η 

απόδοση του φόρου είναι τριμηνιαία, επομένως τα πρώτα έσοδα θα φανούν τον Μάρτιο του 2021. 

Σημειώνεται ότι αναμένεται να έχει προσωρινό χαρακτήρα, έως ότου υιοθετηθούν σε παγκόσμιο 

επίπεδο, κάτι για το οποίο πιέζει η Ισπανία τόσο την Ε.Ε. όσο και τον ΟΟΣΑ. 

Οι επικριτές των δύο αυτών φόρων, μεταξύ άλλων, εκφράζουν ανησυχίες για μείωση της 

ανταγωνιστικότητας της Ισπανίας σε πανευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, κάτι το οποίο 

μπορεί να επιφέρει αλυσιδωτές επιδράσεις που θα επηρεάσουν μεγάλο ποσοστό μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. Παράλληλα, υπάρχει η πεποίθηση ότι το επιπλέον κόστος θα μετακυλήσει στους 

καταναλωτές και όχι στις επιχειρήσεις, ενώ ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα επι- 

βαρύνει κυρίως μικρότερους επενδυτές. Επιπλέον, δεδομένης της αρνητικής επίδρασης της 

πανδημίας στην εθνική και την παγκόσμια οικονομία, δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι δεν 

είναι η κατάλληλη στιγμή να αυξηθούν οι φόροι, καθώς αυτό μπορεί να αποβεί μοιραίο σε ένα 

μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων. Παράλληλα, τυχόν αντίδραση των Η.Π.Α. μπορεί να πλήξει σε 

μεγάλο βαθμό τις ισπανικές εξαγωγές, όπως έγινε και στην περίπτωση της Γαλλίας. Τέλος, 

ασκείται κριτική και στα υπολογίσιμα ποσά εσόδων, καθώς από ορισμένους αναλυτές κρίνονται 

ιδιαίτερα αισιόδοξα. Πάντως, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιονομικής Ευθύνης (Airef), το 2018, 
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υπολόγιζε τα έσοδα επί συγκεκριμένων ψηφιακών υπηρεσιών είναι μεταξύ 546 εκ. και 968 εκ. 

ευρώ ετησίως ενώ από τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών μεταξύ 420 εκ. και 850 εκ. 

ευρώ. 

Το Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Κυβέρνησης της 

Ισπανίας, με Υπουργό την κα. Nάδια Καλβίνιο, επιταχύνει από την τρέχουσα εβδομάδα τις 

διαδικασίες για την επιβολή του ψηφιακού φόρου (ή φόρου Google), που είχε ανακοινωθεί το 

2019, με σκοπό την αύξηση των δημόσιων εσόδων. Ωστόσο, η εφαρμογή πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί στο τέλος του έτους, καθώς, όπως αναφέρεται, γίνεται προσπάθεια αποφυγής 

σύγκρουσης με την ηγεσία των ΗΠΑ. 

Συγκεκριμένα, η Ισπανίδα Υπουργός ανακοίνωσε την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου στο 

τελευταίο Eurogroup, φέρνοντας ως παράδειγμα τη Γαλλία, η οποία είχε αποφασίσει την 

καθιέρωση φόρου για τις ψηφιακές δραστηριότητες πέρυσι, ωστόσο προχώρησε στην αναβολή 

της, λόγω απειλής επιβολής περαιτέρω δασμών από τις ΗΠΑ. Επιπλέον, ανακοίνωσε την 

αναμονή έως τα τέλη τ.έ. για την είσπραξη των φορολογικών τελών, καθώς αναμένεται η 

συμφωνία δημιουργίας ενός διεθνούς ψηφιακού φόρου, στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, εντός του 2020, 

αντικαθιστώντας με αυτόν τον τρόπο τον εθνικό φόρο. Ειδικότερα, ο φόρος των ψηφιακών 

δραστηριοτήτων θα έχει τριμηνιαίο διακανονισμό, εκτός από το 2020, οπότε θα πραγματοποιηθεί 

μία μόνο πληρωμή το Δεκέμβριο, προκειμένου να δοθεί το απαραίτητο χρονικό διάστημα 

προσαρμογής στις εταιρίες καθώς και η δυνατότητα κατάληξης σε μία συμφωνία στον ΟΟΣΑ. 

Ο ισπανικός ψηφιακός φόρος θα συνίσταται στο 3% για τις διαδικτυακές διαφημιστικές 

δραστηριότητες, την ψηφιακή διαμεσολάβηση μεταξύ καταναλωτών και εταιριών ή την πώληση 

δεδομένων, σε εταιρίες που ο κύκλος εργασιών τους εκτιμάται σε τουλάχιστον 750 εκ. ευρώ σε 

παγκόσμιο επίπεδο και σε 3 εκ. στην Ισπανία. Συνεπώς, προβλέπεται η συγκέντρωση 968 εκ. 

ευρώ ετησίως, αν και η εδώ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιονομικής Ευθύνης (Airef) είχε προβλέψει το 

2019 ότι ο αντίκτυπος των μέτρων θα κυμαίνεται χαμηλότερα, μεταξύ 546 και 968 εκ.. Παράλληλα, 

θα επιβληθεί ο σχεδιαζόμενος φόρος επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, ύψους 0,2% επί 

της πώλησης μετοχών ισπανικών εταιριών με κεφαλαιοποίηση άνω του 1 δις ευρώ, ο λεγόμενος 

φόρος Tobin. O εν λόγω φόρος πρόκειται να αποφέρει 850 εκ. ετησίως, αν και επίσης θα 

εφαρμοσθεί σε επτά μήνες.  

Το Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω της καθιέρωσης 

αυτών των δύο φόρων, αποσκοπεί  στη συλλογή άνω του 1,5 δις ευρώ ετησίως. Ταυτόχρονα, 

ένα ακόμη σχέδιο που είχε τεθεί ήδη από το 2019 σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης και 

φοροδιαφυγής, το οποίο μειώνει το όριο πληρωμών σε μετρητά μεταξύ επαγγελματιών, εκτιμάται 

ότι θα αυξήσει τα έσοδα κατά 828 εκ. ευρώ, ωστόσο η εφαρμογή του θα καθυστερήσει εν αναμονή 

σχετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου Επικρατείας της χώρας. 
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