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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ.
Εισαγωγή
Η παρούσα έκθεση αφορά την παράθεση των κυριοτέρων επιχειρηματικών
κινήτρων και επιχορηγήσεων που ισχύουν στο Βέλγιο τα οποία θεωρούνται τα πλέον
ενδεικτικά για τις δυνατότητες επένδυσης στη χώρα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα
κίνητρα εξαντλούνται σε αυτά που αναλύονται πιο κάτω.
Η διαίρεση του Βελγίου σε τρεις γεωγραφικές και διοικητικές περιοχές, τη
Φλάνδρα, τη Βαλλονία και τις Βρυξέλλες επεκτείνεται και στον καθορισμό
αρμοδιοτήτων για τη παροχή επενδυτικών κινήτρων και επιχορηγήσεων οι οποίες
εφαρμόζονται ξεχωριστά σε κάθε περιφέρεια.
Η κάθε περιφέρεια διαθέτει εξειδικευμένους φορείς προσέλκυσης
επενδύσεων, στη Φλάνδρα, το Flanders Investment & Trade, στη Βαλλονία Invest in
Wallonia (AWEX) και Brussels Invest & Export στις Βρυξέλλες. Οι προτεραιότητες
της πολιτικής κινήτρων σε κάθε περιφέρεια διαφέρουν, αν και σε γενικές γραμμές, οι
τρείς περιφέρειες ενδιαφέρονται εξίσου για την ενίσχυση της απασχόλησης στην
περιοχή τους, την καινοτομία, την έρευνα και ανάπτυξη, την εξοικονόμηση ενέργειας
και την ανάπτυξη τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον.
Το 2013, η κυβέρνηση τροποποίησε το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία
του ανταγωνισμού και τον έλεγχο των τιμών, επιφέροντας σημαντικές μεταβολές
τόσο στις διαδικασίες, όσο και στο θεσμικό επίπεδο, με αποτέλεσμα η πολιτική
ανταγωνισμού να είναι περισσότερο διαφανής και η σχετική νομοθεσία να είναι
ακόμα πιο συμβατή με την κοινοτική νομοθεσία.
Επιπλέον, δημιουργήθηκε Παρατηρητήριο Τιμών και δόθηκε στην αρχή
ανταγωνισμού η αρμοδιότητα παρέμβασης σε περιπτώσεις υπερβολικών τιμών ή
υπερβολικών περιθωρίων κέρδους. Επίσης, οι διοικητικές κυρώσεις που
επιβάλλονται για τη παραβίαση του αρχών του υγιούς ανταγωνισμού, επεκτάθηκαν
ώστε σε περίπτωση αθέμιτων πρακτικών, υπόλογα να είναι και τα στελέχη του
νομικού προσώπου.
Στο Βέλγιο δεν υφίστανται περιορισμοί για ξένες επενδύσεις. Οι ξένοι
επενδυτές μπορούν να σχηματίσουν κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς υπό τους
ίδιους όρους όπως και οι Βέλγοι, με εξαίρεση ορισμένα επαγγέλματα όπως οι
γιατροί, οι δικηγόροι, οι λογιστές και οι αρχιτέκτονες, όπου απαιτείται μία πρόσθετη
πιστοποίηση των εμπλεκομένων. Όλοι οι επενδυτές, Βέλγοι και μη, πρέπει να
διαθέτουν ειδική άδεια για το άνοιγμα και τη λειτουργία πολυκαταστημάτων, για την
παροχή υπηρεσιών μεταφορών και ασφάλειας, καθώς και για την παραγωγή,
συσκευασία και διάθεση τροφίμων, την κοπή και κατεργασία διαμαντιών, και την
εμπορία όπλων και εκρηκτικών.
Περιφέρεια της Φλάνδρας


Επιχορηγήσεις για περιβαλλοντικές επενδύσεις και επενδύσεις στον
ενεργειακό τομέα: ισχύουν από την 1η Φεβρουαρίου 2011. Οι επενδύσεις
περιλαμβάνουν αιολικά πάρκα, φωτοβολταικά κλπ. Η επιδότηση εξαρτάται
από την τεχνολογία, το μέγεθος της εταιρείας (ΜΜΕ ή μεγάλες εταιρείες). Το
ποσοστό της επιδότησης ποικίλλει από 5% και 30% για τις ΜΜΕ και μεταξύ
0% και 15% για μεγάλες εταιρείες. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης ανά
εταιρεία δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1.000.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο για
περίοδο 3 ετών.
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Στρατηγική στήριξης επενδύσεων και κατάρτισης: περιλαμβάνει οικονομική
υποστήριξη των εταιρειών που προτίθενται να μεταφέρουν μια μεγάλη
επένδυση στη Φλάνδρα. Η επένδυση πρέπει να θεωρηθεί «στρατηγική».
Στην επένδυση επιδοτούνται και δραστηριότητες όπως η εκπαίδευση,
τα έξοδα κατάρτισης τα οποία όμως πρέπει να είναι τουλάχιστον 250.000
ευρώ για τις μικρές επιχειρήσεις και 300.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις μεσαίες
και μεγάλες εταιρείες επιχειρήσεις. Για να λάβει στήριξη, η επιδοτούμενη
επένδυση πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 ευρώ εκατομμύριο. Η επιδότηση
ανέρχεται στο 0% έως 25% για την κατάρτιση και από 0% έως 10% για τις
επενδύσεις, ανάλογα με ορισμένα κριτήρια, με μέγιστο ποσό 1 εκατ. ευρώ. Η
επένδυση ή η κατάρτιση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός περιόδου 3 ετών.



Επιχορηγήσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης για εταιρία που εδρεύει στην
Φλάνδρα: το ποσοστό στήριξης εξαρτάται από το είδος του ερευνητικού
έργου: (i) ανάπτυξη σχεδίων που αποσκοπούν στην εφαρμογή της γνώσης σε
νέα ή ανανεωμένα προϊόντα, διεργασίες ή υπηρεσίες: επιδοτείται 15% από τις
εγκριθείσες δαπάνες, (ii) ερευνητικά έργα, με στόχο τη δημιουργία νέων
γνώσεων οι οποίες, μακροπρόθεσμα, μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην
καινοτομία: μπορεί να φτάσει το 40% των επιλέξιμων δαπανών. Τα ποσοστά
μπορούν να αυξηθούν υπό ορισμένες συνθήκες και υπό ορισμένες
προϋποθέσεις, αλλά το συνολικό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% του
κόστους του έργου, με ανώτατο ποσό 5 εκατομμύρια ευρώ. Το
επιχορηγούμενο έργο μπορεί να διαρκέσει έως 3 έτη και πρέπει να έχει
προϋπολογισμό τουλάχιστον 100.000 ευρώ.



Καινοτόμα προϊόντα από ΜΜΕ στη Φλάνδρα: επιδοτούνται ΜΜΕ που
πραγματοποιούν μια καινοτομία, δηλαδή αναπτύσσουν ένα εντελώς νέο ή
σημαντικά ανανεωμένο (βελτιωμένο) προϊόν, διαδικασία, υπηρεσία ή ιδέα. Το
πλάνο καινοτομίας για τις ΜΜΕ μπορεί να διαρκέσει έως 24 μήνες και πρέπει
να έχει ελάχιστο προϋπολογισμό 50.000 ευρώ. Το ποσοστό στήριξης
ανέρχεται στο 35% των εγκεκριμένων δαπανών (25% + 10% πριμοδότηση για
ΜΜΕ) και για τις μεγάλες εταιρείες, το βασικό ποσοστό στήριξης ανέρχεται σε
15% με μέγιστο ποσό 200.000 ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης μπορεί να
αυξηθεί υπό ορισμένες συνθήκες και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, σε 55%,
με μέγιστο ποσό 250.000 ευρώ.



Επιχορηγήσεις για τους νέους: Μεταπτυχιακή υποτροφίες για ερευνητική
εξειδίκευση σε επίπεδο διδακτορικού και μεταδιδακτορικού διπλώματος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κίνητρα / επιχορηγήσεις για τη
Φλάνδρα είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.investinflanders.be ή
www.agentschapondernemen.be/subsidiedatabank (στα ολλανδικά).
Περιφέρεια Βρυξελλών


Επιχορηγήσεις για επενδύσεις: δημόσια χρηματοδοτική στήριξη είναι διαθέσιμη
για επενδύσεις από ΜΜΕ (όπως οι επενδύσεις σε γήπεδα και κτίρια, επενδύσεις
σε εξοπλισμό και έπιπλα, άυλες επενδύσεις). Κάθε επένδυση πρέπει να
υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και
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τα 30.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις. Επίσης μπορεί να φτάσει
τα 100.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για τις μεσαίες επιχειρήσεις. Η έκταση της
συνεισφοράς κυμαίνεται από 2,5% έως 15% της επένδυσης και εξαρτάται από το
μέγεθος της επιχείρησης, την τοποθεσία της επιχείρησης κλπ.


Επιχορηγήσεις για περιβαλλοντικές επενδύσεις: χορηγείται στις εταιρείες με έδρα
τις Βρυξέλλες, ανεξαρτήτως μεγέθους, για επενδύσεις που αποσκοπούν στην
εξοικονόμηση ενέργειας ή την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για
συγκεκριμένους τομείς. Η συνεισφορά ποικίλλει από 25% έως 45% της
επένδυσης (+ επιπρόσθετη επιδότηση κατά 5%, εάν η επιχείρηση απέκτησε
ορισμένες πιστοποιήσεις) και εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης, με
μέγιστο ποσό 80.000 ευρώ ετησίως ανά εταιρεία.



Επιχορηγήσεις για έρευνα & ανάπτυξη καθώς και βιομηχανική έρευνα: οι
υποψήφιες επιχειρήσεις πρέπει να ασκούν όλες ή μέρος των δραστηριοτήτων
τους στην περιφέρεια των Βρυξελλών και θα πρέπει να αποδείξουν τη σημασία
του σχεδίου ή των υπηρεσιών και τις ευνοϊκές επιπτώσεις του σχεδίου
τους στην οικονομία της περιοχής, την απασχόληση και την αειφόρο ανάπτυξη
στην περιφέρεια των Βρυξελλών. Η επιδότηση μπορεί να φθάσει έως και το 50%
των επιλέξιμων δαπανών.



Χρηματοδοτικές συνεισφορές για εκπόνηση μελετών και συμβουλευτικές
υπηρεσίες: οι μελέτες πρέπει να πραγματοποιηθούν από εξωτερικούς
συμβούλους με εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών. Η περιφέρεια των Βρυξελλών θα
αναλάβει το ήμισυ του κόστους, μέχρι το ανώτατο όριο από 15.000 ευρώ ανά
μελέτη.



Επιχορηγήσεις για επιχειρήσεις με εξαγωγική δραστηριότητα: οικονομικά κίνητρα
διαθέσιμα για ΜΜΕ, περιλαμβάνουν επαγγελματικά ταξίδια, συμμετοχή σε
διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, παραγωγή υλικών προώθησης των εξαγωγών, την
πληρωμή συμβουλευτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την προώθηση των
προϊόντων τους στο εξωτερικό, ή τη συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης για
εξαγωγές.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επιχειρηματικά κίνητρα / επιχορηγήσεις
στις Βρυξέλλες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.investinbrussels.com.
Περιφέρεια της Βαλλονίας




Επιχορηγήσεις επενδύσεων: αφορά επιχειρήσεις που επενδύουν στην
περιοχή και δημιουργούν θέσεις απασχόλησης στην περιφέρεια της
Βαλλονίας. Ελάχιστη επένδυση 500.000 ευρώ για τις ΜΜΕ και 1.000.000
ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις, περιλαμβάνει αγορά κτιρίων, ανανέωση ή
αγορά νέου εξοπλισμού, άυλα περιουσιακά στοιχεία ή οχήματα άνω των 3,5
τόνων. Η επιχορήγηση ποικίλλει ανάλογα με την τοποθεσία της επένδυσης,
την δραστηριότητα και το μέγεθος της εταιρείας.
Επιδοτήσεις για προγράμματα βιομηχανικής έρευνας: άμεση επιχορήγηση
μεταξύ 50% και 80% της δαπάνης. Μεταξύ άλλων, λαμβάνονται υπόψη
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η σημασία της έρευνας και η εφαρμογή των αποτελεσμάτων της, τα
αναμενόμενα αποτελέσματα και τα οφέλη για την περιφέρεια.


Προγράμματα για νέες επιχειρήσεις: επιδότηση για την πρόσληψη
και κατάρτιση ερευνητών που θα διεξάγουν έρευνά σε συνεργασία
με πανεπιστήμιο ή εγκεκριμένο ερευνητικό κέντρο. Η παροχή καλύπτει μέχρι
και το 80% του μισθού του ερευνητή για περίοδο από 18 έως 24 μηνών.



Επιδοτήσεις για εξαγωγική δραστηριότητα : παρέχονται από τον φορέα
Invest in Wallonia (AWEX) σε εταιρείες με έδρα τη Βαλλονία οι οποίες
επιδιώκουν να επεκταθούν στην αγορά του εξωτερικού. Περιλαμβάνει
συμμετοχή σε εκθέσεις και επαγγελματικές εκδηλώσεις με προσανατολισμό
την προώθηση των εξαγωγών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επιχειρηματικά κίνητρα/επιχορηγήσεις
στην
περιφέρεια
της
Βαλλονίας
είναι
διαθέσιμες
στη
διεύθυνση
www.investinwallonia.be
Γενικά Φορολογικά κίνητρα
Οι Βασικοί φόροι του Βελγίου είναι :






Φόρος
εισοδήματος
εταιρειών:
33,99%.
Μικρές
και
μεσαίες
επιχειρήσεις επωφελούνται από μειωμένο προοδευτικό φορολογικό συντελεστή,
εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.
Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων: μεταξύ 25% και 50% σε διαδοχικές
κλίμακες.
ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας): 21% (με ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες
υπόκεινται σε ποσοστά 6% και 12%).
Πώληση ακινήτων: φόρος 12,5% στις περιφέρειες της Βαλλονίας και των
Βρυξελλών και 10% στην περιφέρεια της Φλάνδρας, υποθήκη σε ακίνητα: 1%,
μίσθωση ακινήτων: 0,2%.


Έκπτωση τόκων: επιτρέπει στις εταιρείες και τις επιχειρήσεις οργανισμούς να
μειώσουν την φορολογική επιβάρυνση τους εφόσον επενδύσουν με δικούς
τους πόρους. Το ποσό που μπορεί να θα αφαιρεθεί αφορά στους
θεωρητικούς τόκους του μετοχικού κεφαλαίου. Το επιτόκιο είναι ίσο με τον
ετήσιο επιτόκιο για τα δεκαετή βελγικά κρατικά ομόλογα.



Συνταξιοδοτικά ταμεία με έδρα το Βέλγιο και διασυνοριακή δραστηριότητα: Τα
συνταξιοδοτικά ταμεία τυγχάνουν ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος και
μπορούν με μια δομημένη στρατηγική να στοχεύσουν σε μια συνολική
"μηδενική φορολογία".



Απαλλαγή φόρου μερίσματος: απαλλάσσονται από την φορολογία τα
μερίσματα από οποιαδήποτε εταιρική συμμετοχή εφόσον αυτά προέρχονται
από χώρα η οποία έχει υπογράψει σχετική σύμβαση με το Βέλγιο και εφόσον
η μητρική εταιρεία κατέχει τουλάχιστον 10% συμμετοχή στη βελγική θυγατρική
της για τουλάχιστον 12 μήνες.
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Ομαδοποίηση ΦΠΑ: Για τον υπολογισμό του ΦΠΑ, όλες οι φορολογούμενες
οντότητες μιας εταιρικής ομάδας μπορούν να θεωρηθούν από τη βελγική
εφορία ως ενιαία φορολογική οντότητα. Κατά συνέπεια, διαφορετικές εταιρείες
της ίδιας ομάδας δύνανται να μην επιβαρύνονται με ΦΠΑ όταν εκδίδουν
τιμολόγια για τις μεταξύ τους συναλλαγές και δικαιούνται να εκδίδουν ενιαία
δήλωση ΦΠΑ για ολόκληρη την ομάδα εταιρειών.



Φορολογικές ρυθμίσεις: όλοι οι φορολογούμενοι μπορούν να ζητήσουν μια ad
hoc απόφαση υπό την οποία το ομοσπονδιακό δημόσιο υπουργείο
Οικονομικών καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί ο φορολογικός
κώδικας σε ειδικές περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει σαφής φορολογική
ρύθμιση. Η απόφαση ισχύει για πέντε έτη, εκτός εάν το αντικείμενο της
αίτησης δικαιολογεί διαφορετική περίοδο.



Υπολογισμός Αποσβέσεων: επιμερίζονται και κατανέμονται τα κόστη τα οποία
προκύπτουν κατά την διάρκεια της χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου μέσα
στον χρόνο.



Απαλλαγές για επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον και επενδύσεις
έρευνα & ανάπτυξη: Αφορά εταιρείες που αποκτούν νέα υλικά ή άυλα πάγια
περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στο Βέλγιο για περιβαλλοντικούς
σκοπούς ή για επενδύσεις στην έρευνα, ανάπτυξη, εξοικονόμηση ενέργειας
και έξοδα για την απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.



Φορολογική έκπτωση για εισόδημα από διπλώματα ευρεσιτεχνίας: έκπτωση
φόρου, με στόχο την τόνωση των τεχνικών καινοτομιών από βελγικές
εταιρείες, μέσω απαλλαγής εξόδων από δραστηριότητες έρευνας και
ανάπτυξης, σε σχέση με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Η έκπτωση από τα εν
λόγω έξοδα μπορεί να φτάσει, υπό προϋποθέσεις, στο 80%.



Αφορολόγητο αποθεματικό για επενδύσεις: οι εταιρείες δικαιούνται μείωση
των φορολογικών συντελεστών τους (ορισμένες μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις) όταν διαθέτουν μέρος των κερδών τους (έως 50%) για την
δημιουργία αποθεματικού για μελλοντικές επενδύσεις. Σε αυτό δεν μπορεί να
συμπεριληφθούν: (i) κεφαλαιουχικά κέρδη από μετοχές ii) τα κέρδη που
πραγματοποιούνται από πώληση οχημάτων και (iii) τη μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου σε σχέση με το μετοχικό κεφάλαιο του προηγούμενου έτους.



Φόρος κεφαλαίου: Ο φόρος κεφαλαίου για εισφορές σε μετοχικό κεφάλαιο
μιας νέας εταιρείας είναι μηδενικός.



Ειδικό καθεστώς για αλλοδαπούς εργαζόμενους: το Βέλγιο ισχύει ειδικό
καθεστώς για στελέχη επιχειρήσεων μη-κατοίκους. Υπάρχουν δύο
φορολογικά προνόμια για στελέχη: (1) επιπλέον κόστη ή μεταφορές
κεφαλαίων στο Βέλγιο τα οποία είναι άμεσο αποτέλεσμα της δραστηριότητας
του στελέχους υπολογίζονται ως κόστη και δεν εμπίπτουν σε φορολογία και
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(2) φορολογούνται μόνο ως προς το εισόδημα που απέκτησαν ως
αποτέλεσμα της δραστηριότητας τους στο Βέλγιο.
Η Περιφέρεια της Φλάνδρας παρέχει επίσης φορολογικά κίνητρα για την
πρόσληψη προσωπικού Έρευνας & Ανάπτυξης με εφάπαξ φορολογική απαλλαγή
των κερδών (μέχρι ένα ορισμένο ανώτατο όριο ποσό) για τις εταιρείες που
προσλαμβάνουν νέους εργαζόμενους .
Επιπλέον, στην περιοχή των Βρυξελλών παρέχεται έκπτωση φόρου για 2 έτη
για την πρόσληψη ανέργου για ένα συγκεκριμένο έργο. Κάτω από ορισμένες
συνθήκες, αυτή η μείωση μπορεί να φτάσει μέχρι το 90% του συνολικού κόστους
μισθοδοσίας του υπαλλήλου για το πρώτο έτος και μέχρι το 75% για το δεύτερο έτος.
Στην Περιφέρεια της Βαλλονίας εταιρείες που απασχολούν ερευνητές σε έργα
που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με αναγνωρισμένους επιστημονικούς φορείς
και ιδρύματα της περιφέρειας, μπορούν να επωφεληθούν από μείωση των
εισφορών.
Φορολογική μεταρρύθμιση στο Βέλγιο.
Σύμφωνα με εξαγγελίες της βελγικής κυβέρνησης, ο γενικός συντελεστής
φορολογίας κερδών των επιχειρήσεων θα μειώνεται σταδιακά έως το 2020 και από
το 33,9% που ισχύει σήμερα, θα διαμορφωθεί στο 25%. Το 2018 & 19 θα ισχύσει
συντελεστής 29% αλλά το 2020, o γενικός συντελεστής φορολόγησης των
επιχειρήσεων θα μειωθεί τελικά στο 25%. Έως το 2020, θα έχει επίσης καταργηθεί
πλήρως η εισφορά από κέρδη των επιχειρήσεων (0,99%) η οποία είχε θεσπιστεί το
2008 ως μέτρο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης.
Η φορολογική μεταρρύθμιση επίσης προβλέπει μία σειρά επιπλέον μειώσεων
και κινήτρων τα οποία απευθύνονται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι
εταιρείες με λιγότερους από 50 εργαζόμενους, οι οποίες ήδη επωφελούνται από
μειωμένο συντελεστή, (φορολογία 25% για κέρδη έως 25.000 ευρώ) το 2018 θα δουν
το συντελεστή να μειώνεται στο 20,4% και το υπολογιζόμενο όριο να αυξάνεται για
κέρδη έως 100.000 ευρώ.
Παράλληλα, θα καταργηθούν διάφορα μέτρα υπολογισμού έκπτωσης φόρου
συμπεριλαμβανομένων των θεωρητικών τόκων και άλλων φορολογικών
πλεονεκτημάτων τα οποία μέχρι σήμερα εκμεταλλεύονταν κυρίως οι μεγαλύτερες σε
μέγεθος εταιρείες. Καταργούνται επίσης και άλλες διευκολύνσεις όπως η δυνατότητα
μεταφοράς δαπανών σε επόμενα έτη και η αφαίρεση τους από τα φορολογούμενα
κέρδη ενώ περιορίζονται οι εκπιπτόμενες δαπάνες όπως για παράδειγμα αυτές που
αφορούν leasing οχημάτων.
Αναμένεται επίσης η εφαρμογή του “Anti-Tax Avoidance Directive” στις χώρες
του ΟΟΣΑ αν και δεν έχει επαρκώς επεξηγηθεί ο τρόπος εναρμόνισης της οδηγίας
στις φορολογικές μεταρρυθμίσεις που έχουν εξαγγελθεί. H εν λόγω οδηγία
πραγματεύεται την αποτροπή των εταιρειών από την μεταφορά των κερδών τους
από χώρα σε χώρα με σκοπό τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης.
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της PWC με τίτλο “Paying Taxes” η οποία
έγινε με τη συνεργασία της Παγκόσμιας Τράπεζας και η οποία αναλύει τη συνολική
φορολογική επιβάρυνση σε 190 χώρες, το Βέλγιο κατατάσσεται σαν μία από τις
υψηλότερα φορολογούμενες χώρες παγκοσμίως με μέση φορολογική επιβάρυνση
της τάξης του 57,1%. Η μέση συνολική φορολογική επιβάρυνση παγκοσμίως
ανέρχεται σε 40,5% ενώ για τις χώρες της ΕΕ και EFTA στο 39,6%. Με την
προγραμματιζόμενη μείωση στην φορολογία των επιχειρήσεων, το ποσοστό
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αναμένεται να μειωθεί σε 55,1%, ένα ποσοστό το οποίο παραμένει συγκριτικά
υψηλό.
Πηγές

1. Banque Nationale de Belgique http://www.nbb.be
2. Fédération des Entreprises de Belgique www.vbo-feb.be
3. BECI – Chamber Commerce and Industry Brussels www.beci.be
4. Flanders Investment & Trade www.investinflanders.be
5. Invest in Wallonia (AWEX) www.investinwallonia.be
6. Brussels Invest & Export www.investinbrussels.com
7. Deloitte Belgium

https://www2.deloitte.com/be/en.html

8. Price Waterhouse Coopers, http://www.pwc.be/
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