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ΘΕΜΑ: Ενισχύσεις ύψους 1,24 δισ. ευρώ στις τράπεζες Santander και BBVA από το ισπανικό 

Δημόσιο 

Σύμφωνα με εδώ οικονομικές πηγές, οι κορυφαίοι ισπανικοί τραπεζικοί Όμιλοι Santander και BBVA 

κατέφυγαν κατά τη διετία 2021-2022 στην αξιοποίηση συσσωρευμένων φορολογικών εκπτώσεων 

τις οποίες δικαιούντο, ώστε να καλύψουν τις ζημίες που υπέστησαν κατά τη διάρκεια του 2020, έτους 

που σημαδεύτηκε από το ξέσπασμα της πανδημίας. Σημειώνεται πως, μολονότι οι εγχώριες 

τραπεζικές δραστηριότητες των δύο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κατά το έτος 2020 δεν έκλεισαν 

με αρνητικό πρόσημο, συνυπολογιζόμενων των ζημιών που υπέστησαν άλλα εταιρικά κέντρα 

κόστους αυτών, τα ενοποιημένα αποτελέσματα των δύο Ομίλων κατέγραψαν ζημίες της τάξεως των 

1,844 δισ. ευρώ για την Santander και των 2,635 δισ. για την BBVA, αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό 

οδήγησε τις δύο μεγάλες τράπεζες να ενεργοποιήσουν τις φορολογικές εκπτώσεις που δικαιούντο 

και να ζητήσουν από το ισπανικό Υπουργείο Οικονομικών την καταβολή κονδυλίων ύψους 642 εκατ. 

ευρώ για την Santander και 598 εκατ. ευρώ για την BBVA αντίστοιχα, δεδομένου ότι το ισπανικό 

Υπουργείο Οικονομικών είχε προβλέψει κονδύλια ύψους μόλις 1,2 δισ. ευρώ για την κάλυψη ζημιών 

τραπεζών εξαιτίας της πανδημίας. Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με έγκυρες οικονομικές πηγές, μόνον 

οι εν λόγω δύο τράπεζες κατέφυγαν σε αυτού του είδους τις φορολογικές εκπτώσεις προκειμένου 

να αντισταθμίσουν τις ζημίες τους. Η διαδικασία καταβολής των φορολογικών εκπτώσεων από το 

Υπουργείο Οικονομικών είχε, σύμφωνα με εδώ έγκυρες πηγές, εκκινήσει στα μέσα του 2021 με την 

εκκαθάριση του φόρου του προηγούμενου έτους, ενώ η είσπραξη αυτών ολοκληρώθηκε το 2022. 

Σύμφωνα με εδώ οικονομικά μέσα ενημέρωσης, το έτος 2016 η τότε ισπανική Κυβέρνηση προώθησε 

μεταρρύθμιση η οποία περιόρισε την δυνατότητα χρήσης αρνητικών φορολογικών βάσεων για λήψη 

φορολογικών εκπτώσεων σε ποσοστό 25% ετησίως, προκειμένου να επιτευχθεί αύξηση των 

φορολογικών εσόδων του κράτους. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σε έγκυρα εδώ 

οικονομικά μέσα, μέχρι το έτος 2022 η Santander διέθετε συσσωρευμένες φορολογικές απαιτήσεις 

από την παγκόσμια δραστηριότητά της της τάξεως των 19,44 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 10,473 δισ. 

ευρώ μπορούν να μετατραπούν σε φορολογικές εκπτώσεις για τη μείωση του φορολογικού 

λογαριασμού. Αντίστοιχα, η BBVA διέθετε συσσωρευμένες φορολογικές απαιτήσεις της τάξεως των 

14,917 δισ. ευρώ.  
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