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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Πρεσβεία της Ελλάδος στην Μπανγκόκ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, 1-15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 

 

Φορολογική μεταρρύθμιση και περιορισμός της γραφειοκρατίας στην Ταϊλάνδη 

 

             Προτεραιότητα της ταϊλανδικής στρατιωτικής κυβερνήσεως, μεταξύ άλλων, η φορολογική μεταρρύθμιση, κυρίως 

μέσω της αναβάθμισης των φοροεισπρακτικών μηχανισμών εν ισχύ αλλά και της εγκαθίδρυσης μιας νέας, ανεξάρτητης 

Φορολογικής Αρχής.  

Βασικοί στόχοι ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητος στην είσπραξη των 

φόρων αλλά και η δημιουργία μίας σταθερής, βιώσιμης εισροής πόρων στα δημόσια ταμεία της χώρας, μέσω της αγαστής 

αξιοποίησης της τρέχουσας φορολογικής βάσεως, για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης. 

 

Ρυθμιστικό πλαίσιο για τις κρυπτο-συναλλαγές στην Ταϊλάνδη 

Το ταϊλανδικό Υπουργείο Οικονομικών, η Τράπεζα της Ταϊλάνδης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και η 

ταϊλανδική Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες συντονίζουν 

τις δράσεις τους για την δημιουργία ενός συμπαγούς κανονιστικού πλαισίου εποπτείας και ελέγχου των κρυπτο-

συναλλαγών στην χώρα. Στόχος, η προστασία των επενδυτών και η αποτροπή κατάχρησης του νέου τύπου συναλλαγών 

μέσω ψηφιακών νομισμάτων για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

 

Νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων και Διαχείρισης Προμηθειών. Ανησυχίες ιδιωτικού τομέα. 

Η νέα νομοθεσία, η οποία ετέθη εν ισχύ τον Αύγουστο του περασμένου έτους και αντικαθιστά την πεπαλαιωμένη 

του 1978, εστιάζει στην πρόληψη της διαφθοράς και των μη-ανταγωνιστικών πρακτικών στην σύναψη Δημοσίων 

Συμβάσεων και την διαχείριση Δημοσίων Προμηθειών, εισάγοντας υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας και 

εντατικοποιημένους μηχανισμούς ελέγχου και εποπτείας. Αφορά δε εις άνω του 90% των δημοσίων προμηθειών και 

έργων υποδομής σε όλη την επικράτεια, προβλέποντας πλέον σημαντικές ποινικές κυρώσεις προς δημοσίους 

αξιωματούχους εμπλεγμένους σε περιστατικά δωροδοκίας, αλλά και προς τους ιδιωτικούς φορείς τους αναμεμιγμένους 

σε αυτά.  

Ωστόσο, ο ιδιωτικός τομέας στην χώρα έχει ήδη εκφράσει ανησυχία για την πορεία των δημοσίων επενδύσεων 

κατά το τρέχον έτος, επί τη βάσει εκτιμήσεων ότι η αυστηρότερη νομοθεσία θα αποτελέσει τροχοπέδη στην ομαλή 

ανάληψη έργων και συμβάσεων από τους ταϊλανδικούς δημοσίους φορείς, προκαλώντας, ταυτοχρόνως, εφεκτικότητα 

στις επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στις διαδικασίες ανάθεσης.   

 

Νέες ρυθμίσεις για την φορολογική επιβάρυνση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην Ταϊλάνδη. 

Νέα νομοθεσία για την φορολόγηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν, η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, εισφορά 

επί των διαδικτυακών αγορών και συναλλαγών αλλά και επί των διαφημίσεων και της ενοικίασης ιστοτόπου στην 

Ταϊλάνδη, πρόκειται να υιοθετηθεί σύντομα στην χώρα. Το ταϊλανδικό Υπουργείο Οικονομικών, σε μία προσπάθεια 

διασφάλισης συνθηκών υγιούς/θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ διεθνών και εγχωρίων επιχειρήσεων, προτίθεται να 
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επιβάλλει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 7% στους προαναφερθέντες τύπους συναλλαγών, με υποχρεωτική εγγραφή 

στο σχετικό ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών του Τμήματος Εσόδων ταϊλανδικού Υπουργείου Οικονομικών, των 

επιχειρήσεων οι οποίες, μέσω ηλεκτρονικού επιχειρείν, καταγράφουν κέρδη άνω συγκεκριμένων ορίων.  

Ταυτοχρόνως και προς την κατεύθυνση της εξισορρόπησης των όρων ανταγωνισμού για τους παρόχους 

ψηφιακής πλατφόρμας συναλλαγών, προβλέπεται ανάκληση των απαλλαγών από ΦΠΑ ηλεκτρονικών συναλλαγών 

χαμηλής αξίας, ως βάση για την εφεξής φορολόγηση όλων των ηλεκτρονικών εμπορικών συναλλαγών στην Ταϊλάνδη. Ως 

εκ τούτου, αναμένεται να επιτευχθεί ο στόχος της είσπραξης εισφορών από παρόχους υπηρεσιών με έδρα εκτός 

Ταϊλάνδης, οι οποίοι πραγματοποιούν έσοδα από ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές εντός αυτής.  

 

Αντισταθμιστικά μέτρα (“αντι-ντάμπινκ”) για τις εισαγωγές χάλυβα και προϊόντων αυτού, στην Ταϊλάνδη. 

 

Σε συνέχεια των προσφάτων εξελίξεων επί της κατάργησης των δασμολογικών ελαφρύνσεων/απαλλαγών στα 

εισαγόμενα στις Η.Π.Α. προϊόντα χάλυβα και προκειμένου να προστατεύσει την εγχώρια βιομηχανία, η ταϊλανδική 

κυβέρνηση προσανατολίζεται στην υιοθέτηση αντισταθμιστικών μέτρων διασφάλισης. Σύμφωνα με μελέτη του 

Ινστιτούτου Σιδήρου και Χάλυβα της Ταϊλάνδης, η χώρα θα απωλέσει 10,5 δισεκατομμύρια μπατ (που αντιστοιχούν σε 

383,496 τόνους εξαγωγών χάλυβα) ως άμεση συνέπεια των ηυξημένων τιμολογίων στις ΗΠΑ.  

Ως έμμεσο αντίκτυπο, εκτιμάται ότι η Ταϊλάνδη ενδεχομένως να αντιμετωπίσει υπερπληθώρα εισαγωγών ξένου 

χάλυβα, καθώς οι ηυξημένες τιμές στις ΗΠΑ αναμένεται να αναπροσανατολίσουν 27 εκατομμύρια τόνους χάλυβα προς 

τις αγορές των χωρών ASEAN και, ως εκ τούτου, η εγχώρια βιομηχανία να έλθει αντιμέτωπη με συνθήκες αθέμιτου 

τιμολογιακού ανταγωνισμού.  

 

Φορολογικά κίνητρα για την συγχώνευση τραπεζών στην Ταϊλάνδη 

 Προς την περαιτέρω βελτιστοποίηση και ενίσχυση του συστήματος χρηματοδότησης ιδιωτών και επιχειρήσεων 

στην χώρα, η ταϊλανδική κυβέρνηση επενδύει σε φορολογικά κίνητρα για την ενθάρρυνση τραπεζικών συγχωνεύσεων, 

καθώς και στην υιοθέτηση νέων τραπεζικών και διατραπεζικών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών. Ήδη το ταϊλανδικό 

Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει την πρόταση φορολογικών κινήτρων για την συγχώνευση τοπικών/περιφερειακών 

τραπεζών, προβλέποντας και ενισχύσεις προς τις τελευταίες ως προς το κόστος ανάληψης και ολοκλήρωσης των 

διαδικασιών συγχώνευσης. 

Επισημαίνεται ότι, πέραν και πλέον των προαναφερθέντων, η ανταγωνιστικότητα των ταϊλανδικών 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θα μπορούσε να βελτιωθεί και με την οριστικοποίηση του πλαισίου ενοποίησης του 

τραπεζικού συστήματος στην περιοχή ASEAN (ASEAN Banking Integration Framework-ABIF) το 2020. Το εν λόγω 

πλαίσιο, λειτουργώντας σε μεγάλο βαθμό εν είδει προπομπού Κεντρικής Τραπέζης της Ενώσεως ASEAN, ουσιαστικά θα 

αποτελέσει την βάση για την δημιουργία ενός ενιαίου διατραπεζικού χώρου, με μεγαλύτερες διασφαλίσεις και ευελιξία 

των επί μέρους χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ηυξημένους κύκλους εργασιών αυτών, υψηλότερο και διευρυμένο όγκο 

προσφερομένων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, και, εν τέλει, ενισχυμένες ενδοκρατικές, διακρατικές και 

περιφερειακές επενδυτικές ροές σε ολόκληρη την εν λόγω περιοχή.  

 


