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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

 
Το φορολογικό σύστημα στο Βέλγιο έχει ως ακολούθως: 

 

1. Εταιρικός φόρος, φόροι επί μερισμάτων, τόκων και royalties 

 

Ο ονομαστικός φορολογικός συντελεστής εταιρειών στο Βέλγιο 

ανέρχεται σε 33,99%. Σημειώνεται ότι ο κανονικός ονομαστικός 

εταιρικός φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 33%, έχει όμως 

προσαυξηθεί κατά 3% εξαιτίας πρόσθετης εισφοράς λόγω οικονομικής 

κρίσης. Τα υποκαταστήματα ξένων επιχειρήσεων φορολογούνται 

ακριβώς το ίδιο όπως οι εγχώριες εταιρείες.  

Ωστόσο, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις βελγικής ιδιοκτησίας με 

φορολογητέα κέρδη που δεν υπερβαίνουν τα 322.500 €, εφαρμόζονται 

μειωμένοι συντελεστές ως εξής: 24,98% εάν τα κέρδη ανέρχονται σε 

μέχρι 25.000 €, 31,93% εάν τα κέρδη ανέρχονται σε μεταξύ 25.000 και 

90.000 €, και 35,54% εάν τα κέρδη ξεπερνούν τις 90.000 έως 322.500 €. 

Επίσης εκπτώσεις φόρου και φοροαπαλλαγές υπολογίζονται σε 

επενδύσεις στην βιομηχανία, το εμπόριο, την γεωργία, καθώς και σε 

έρευνα και τεχνολογία, πατέντες, πράσινες τεχνολογίες, εξοικονόμηση 

ενέργειας, ανακύκλωση, στον βελγικό κινηματογράφο και 

οπτικοακουστικές παραγωγές, επενδύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

καθώς και διάφορους άλλους τομείς.  

Διάφοροι νομικοί μηχανισμοί καθιστούν δυνατή τη μείωση του 

ονομαστικού συντελεστή, και γενικά μπορούμε να πούμε ότι τα 

φορολογικά κίνητρα και οι απαλλαγές για φυσικά και νομικά πρόσωπα 

έχουν παραδοσιακά καταστήσει το Βέλγιο έναν από τους πλέον 

ελκυστικούς τόπους στη Δυτική Ευρώπη για εγκατάσταση και λειτουργία 
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επιχειρήσεων. Ένας από αυτούς τους μηχανισμούς είναι το καθεστώς των 

πλασματικών τόκων, που δίδει το δικαίωμα σε όλες τις βελγικές 

εταιρείες, αλλά και τις αλλοδαπές με παρουσία στο Βέλγιο (εταιρική ή 

περιουσιακή, καθώς και τα υποκαταστήματα) να μειώνουν την ετήσια 

φορολογική τους βάση υπολογίζοντας μία «πλασματική» δαπάνη τόκων 

στο συνολικό ποσόν ιδίων κεφαλαίων τους. Οι πλασματικοί τόκοι είναι 

ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις που 

είναι εγκατεστημένες στο Βέλγιο, και συνίσταται σε φορολογική 

έκπτωση για χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από ίδια κεφάλαια. Το 

όλο σύστημα είναι δομημένο ώστε να ευνοεί τα κεφάλαια 

επιχειρηματικού κινδύνου που είναι τοποθετημένα στη χώρα. Το επιτόκιο 

που εφαρμόζεται αντιστοιχεί κατ’ αρχήν στο επιτόκιο των κρατικών 

ομολόγων 10ετούς διάρκειας, με ανώτατο όριο το 3% (και 3,5% για 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις). Για το φορολογικό έτος 2016, τα 

πλασματικά αυτά επιτόκια ανέρχονται στο χαμηλό επίπεδο του 1,63% 

(και του 2,13% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις), ενώ για το φορολογικό 

έτος 2017 θα ανέλθουν στα ακόμη χαμηλότερα επίπεδα του 1,131% (και 

του 1,631% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις), εξαιτίας της εξαιρετικά 

πτωτικής πορείας που ακολουθούν τα επιτόκια δανεισμού του βελγικού 

δημοσίου, και βεβαίως, το επιτόκιο των 10ετών ομολόγων. 

Ο συντελεστής παρακρατούμενου φόρου (withholding tax) για 

εισοδήματα από κεφαλαιακές πηγές έχει αυξηθεί από τις αρχές τρέχοντος 

έτους, από 25% σε 27%, με ορισμένες εξαιρέσεις, ανάλογα με την πηγή 

των εσόδων. Ο παρακρατούμενος φόρος (withholding tax) στα 

μερίσματα που καταβάλλονται από βελγικές εταιρείες ανέρχεται σε 27%, 

εκτός εάν ο φορολογικός αυτός συντελεστής μειώνεται (συνήθως σε 

15%, σε αρκετές ωστόσο περιπτώσεις και χαμηλότερα) βάσει κάποιας 

διμερούς συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας. Επίσης, εφ’ όσον τα 

μερίσματα καταβάλλονται σε μητρική εταιρεία, η οποία εμπίπτει στις 
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διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας του 1990 που ρυθμίζει τις σχέσεις 

Μητρικών – Θυγατρικών εταιρειών (EU Parent-Subsidiary Directive), 

κατ’ αρχήν και υπό ορισμένες προϋποθέσεις απαλλάσσονται φόρου, ή 

υπόκεινται σε χαμηλό φορολογικό συντελεστή (1,6995%) εφ’ όσον 

καταβάλλονται σε αλλοδαπούς μειοψηφικούς μετόχους, υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις. Τα μερίσματα εκκαθάρισης υπόκεινται σε συντελεστή 

φορολόγησης 25% (ωστόσο η κυβέρνηση Michel εισήγε ευνοϊκές 

διατάξεις ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που μπορούν να 

απολαμβάνουν μειωμένων συντελεστών φορολόγησης, της τάξεως του 

10%). Γενικά, οι υπεραξίες από πώληση υλικών ή άυλων στοιχείων του 

ενεργητικού (capital gains) φορολογούνται με τον συντελεστή 

φορολογίας των εταιρικών κερδών (με ορισμένες εξαιρέσεις). Από την 

φορολογική χρήση του 2014, οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι εταιρείες 

holding υποβάλλονται σε πρόσθετο φόρο με συντελεστή 0,412% στις 

υπεραξίες (κέρδη) από πωλήσεις συμμετοχών τους σε κεφάλαια άλλων 

εταιρειών. Η εν λόγω φορολογητέα βάση δεν μπορεί να μειωθεί 

συμψηφιζόμενη με ζημίες που προκύπτουν από πωλήσεις μετοχών. 

Επίσης, από τις αρχές του 2015 έχει μετατραπεί σε μόνιμη η φορολόγηση 

ορισμένων χρηματιστηριακών συναλλαγών από ιδιώτες επενδυτές, με 

παράλληλη αύξηση των συντελεστών για συναλλαγές στην δευτερογενή 

αγορά, καθώς και σε αμοιβαία κεφάλαια (σε 0,27% και 1,32% 

αντίστοιχα). Επιπλέον, το 2013 –με εφαρμογή από την φορολογική 

χρήση 2014- θεσπίσθηκε ελάχιστος φόρος για τις μεγάλες επιχειρήσεις 

(fairness tax) που απαλλάσσονται με τα ισχύοντα ευνοϊκά φορολογικά 

καθεστώτα, διανέμουν ωστόσο μερίσματα. Ο φόρος αυτός ανέρχεται στο 

5,15% της διαφοράς μεταξύ του διανεμηθέντος μερίσματος και της 

πραγματικής φορολογικής βάσης μετά τον υπολογισμό τυχόν 

φορολογικών ελαφρύνσεων (από πλασματικούς τόκους ή από μεταφορά 

ζημιών προηγούμενης χρήσης). 
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Ο γενικά παρακρατούμενος φόρος σε τόκους που πληρώνονται 

από βελγικές επιχειρήσεις ανέρχεται σε 27%, εκτός και εάν ο 

συντελεστής ρυθμίζεται από διμερή συμφωνία αποφυγής διπλής 

φορολογίας (στην περίπτωση αυτή ο συντελεστής μειώνεται συνήθως σε 

15% ή και χαμηλότερα), ή οι τόκοι καταβάλλονται σε κοινοτικές ή 

ελβετικές εταιρείες που εμπίπτουν στην Κοινοτική Οδηγία περί Τόκων 

και Royalties, οπότε απαλλάσσονται του φόρου, υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις. Το Βέλγιο εξακολουθεί να εφαρμόζει προνομιακό 

συντελεστή 15% επί των τόκων των αποταμιευτικών καταθέσεων (άνω 

των 1.880 ευρώ), καθώς και επί των τόκων βελγικών κρατικών ομολόγων 

εσωτερικού δανεισμού που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 24.11.2011-

2.12.2011, γνωστών ως ομολόγων “Leterme”. Ο παρακρατούμενος 

φόρος στα royalties ανέρχεται σε 27%, εκτός των περιπτώσεων που 

μειώνεται βάσει διμερούς συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας. 

Γενικά και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, δεν παρακρατούνται φόροι 

royalties σε κοινοτικές και ελβετικές εταιρείες, βάσει της ανωτέρω 

Κοινοτικής Οδηγίας, ενώ πολλές διμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει το 

Βέλγιο με άλλες χώρες απαλλάσσουν τα royalties από τον εν λόγω φόρο. 

Στο Βέλγιο εφαρμόζεται επίσης φορολόγηση σε περιφερειακό 

επίπεδο της ακίνητης περιουσίας (précompte immobilier) με συντελεστές 

1,25% και 2,5% (στις Βρυξέλλες / Βαλλονία και στην Φλάνδρα 

αντίστοιχα) επί του αναπροσαρμοζόμενου τεκμαρτού εισοδήματος. Το 

ύψος της φορολόγησης κυμαίνεται ανάλογα με την τοποθεσία του 

ακινήτου, βάσει του κτηματολογίου (revenu cadastral). Οι τοπικές αρχές 

επιβάλλουν επίσης σε αρκετές περιπτώσεις και πρόσθετες φορολογικές 

επιβαρύνσεις επί των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, η 

αγορά ακινήτων επιβαρύνεται με φορολογικούς συντελεστές της τάξεως 

του 12,5% στην Βαλλονία και τις Βρυξέλλες και του 10% στην Φλάνδρα, 

ενώ υπό ορισμένες προϋποθέσεις ισχύουν μειωμένοι σχετικοί 
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συντελεστές (της τάξεως του 6% για το γαλλόφωνο Βέλγιο και του 5% 

για την Φλάνδρα).  

Αναφέρουμε ότι το βελγικό κράτος έχει, από το έτος 2007, 

παράσχει ισχυρότατο φορολογικό πλεονέκτημα στα εταιρικά έσοδα από 

εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών, με αποτέλεσμα ο πραγματικός εταιρικός 

φορολογικός συντελεστής να μειώνεται από τον γενικά ισχύοντα 

(33,99%) σε μόλις 6,8%. Πιο συγκεκριμένα, τα ακαθάριστα έσοδα μιας 

επιχείρησης που προέρχονται από την εκμετάλλευση κατοχυρωμένων με 

ευρεσιτεχνία προϊόντων και υπηρεσιών, τυγχάνουν φορολογικής 

έκπτωσης ύψους πλησίον του 80% της φορολογικής βάσης της 

επιχείρησης. Η σχετική βελγική νομοθεσία έχει σκοπό να ενισχύσει τους 

καινοτόμους επιχειρηματικούς κλάδους, έχει καταστήσει το Βέλγιο εκ 

των πρωτοπόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την ευνοϊκή 

φορολόγηση των ευρεσιτεχνιών, και έχει συμβάλει ιδιαίτερα στην 

αλματώδη ανάπτυξη του κλάδου βιοτεχνολογίας στην χώρα. 

Επιπροσθέτως σημειώνουμε ότι από τα μέσα του 2015 ξεκίνησε να 

εφαρμόζεται ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς (tax shelter) για τις 

επενδύσεις φυσικών προσώπων σε νεοφυείς μικρές και μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, που προβλέπει φορολογική έκπτωση της τάξεως του 45% 

για επενδύσεις σε νεοφυείς μικροεπιχειρήσεις και σε 30% για επενδύσεις 

σε νεοφυείς μικρομεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Συμπληρωματικά 

αναφέρουμε ότι η κυβέρνηση Michel έχει θεσπίσει δεσμίδα μέτρων για 

την τόνωση των νεοφυών επιχειρήσεων, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ 

άλλων ευνοϊκότερο φορολογικό πλαίσιο για το crowdfunding, 

χαμηλότερα μισθολογικά κόστη για τις νέες επιχειρήσεις και ειδική εφ’ 

άπαξ φοροαπαλλαγή για επενδύσεις στον κλάδο τεχνολογίας 

πληροφορικής.  

Η κυβέρνηση Michel έχει μειώσει από τις αρχές του 2015 τον 

συντελεστή προσδιορισμού των ειδικών προστίμων που επιβάλλονται για 
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φορολογικές παραβάσεις, από το 309% στο 103%, καθώς και στο 51,5% 

σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, ενώ έδωσε επίσης την δυνατότητα 

αποφυγής του προστίμου σε περίπτωση συνεργασίας του παραβάτη με 

τις φορολογικές αρχές. 

Στα τέλη Δεκεμβρίου 2015 θεσπίστηκε εξάλλου νέα βελγική 

νομοθεσία, κατ’ εφαρμογή σχετικής κοινοτικής Οδηγίας, για την 

κατάταξη και τις λογιστικές υποχρεώσεις των εταιρειών, κατ’ εφαρμογή 

σχετικής κοινοτικής οδηγίας, η οποία καθιερώνει μία νέα μορφή 

επιχείρησης στο βελγικό εμπορικό δίκαιο, την μικροεπιχείρηση. Η 

νομοθεσία διακρίνει μεταξύ τριών κατηγοριών επιχειρήσεων, 

συγκεκριμένα των μικροεπιχειρήσεων, των μικρών επιχειρήσεων και των 

μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα 

κριτήρια του αριθμού απασχολουμένων, του κύκλου εργασιών και του 

ύψους του ισολογισμού. Πιο αναλυτικά, ως μικροεπιχειρήσεις 

θεωρούνται εκείνες που απασχολούν το πολύ 10 εργαζόμενους, 

πραγματοποιούν κύκλο εργασιών έως 700 χιλιάδες € και ο ισολογισμός 

τους δεν ξεπερνά τα 350 χιλιάδες €. Ως μικρές επιχειρήσεις θεωρούνται 

αυτές που απασχολούν έως 50 εργαζόμενους, ενώ ο κύκλος εργασιών 

τους δεν υπερβαίνει τα 9 εκατ. € και το ύψος του ισολογισμού τους δεν 

ξεπερνά τα 4,5 εκατ. €. Οι επιχειρήσεις που υπερβαίνουν τα ανωτέρω 

κατώφλια όσον αφορά τα επιμέρους προαναφερθέντα κριτήρια, 

θεωρούνται μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. Η νέα νομοθεσία εισάγει 

περαιτέρω διάκριση για τις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις 

που ενσωματώνουν στα οικονομικά τους στοιχεία και τις θυγατρικές τους 

εταιρείες, διαχωρίζοντας τους μικρούς από τους μεγάλους 

επιχειρηματικούς ομίλους. Οι μεν πρώτοι απασχολούν έως το πολύ 250 

εργαζόμενους, διαθέτουν κύκλο εργασιών έως 34 εκατ. € και ύψος 

ισολογισμού έως 17 εκατ. €, οι δε δεύτεροι υπερβαίνουν τα ανωτέρω 

θεσπισθέντα κατώφλια. Η νέα νομοθεσία καθιερώνει διαφορετικές 
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φορολογικές υποχρεώσεις για τους μικρούς, από ότι για τους μεγάλους 

επιχειρηματικούς ομίλους. Σε περίπτωση που μία επιχείρηση υπερβαίνει 

τα ανωτέρω –ανά κατηγορία- τεθέντα κατώφλια κριτηρίων για δύο 

συνεχή έτη, θα μετατάσσεται σε ανώτερη κατηγορία (και αντίστοιχα, εάν 

κινείται κάτω από αυτά, θα μετατάσσεται σε κατώτερη κατηγορία). 

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι μικροεπιχειρήσεις απολαμβάνουν 

σειράς πλεονεκτημάτων, μεταξύ των οποίων η υποχρέωση δημοσίευσης 

απλοποιημένων συνοπτικών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Επίσης, 

και οι μικρές επιχειρήσεις που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, 

θα υποχρεούνται να δημοσιεύουν συνοπτικές ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις, ενώ διατηρείται η υποχρέωσή τους δημοσιοποίησης 

αναλυτικών οικονομικών καταστάσεων προς τους μετόχους τους. 

Επίσης, οι μικροεπιχειρήσεις και οι μικρές επιχειρήσεις θα απολαύσουν 

μείωσης των τελών δημοσίευσης των καταστάσεών τους, που 

καταβάλλουν στην Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου (BNB) και στην 

επίσημη εφημερίδα. 

Σημειώνουμε ότι το βελγικό σύστημα «αναμενόμενων 

αποφάσεων» της φορολογικής διοίκησης (“ruling fiscal”, ή “Excess 

profit rulings”) που ισχύει για τις μεγάλες επιχειρήσεις, το οποίο είχε 

τεθεί σε εφαρμογή από το έτος 2005 και βρισκόταν από τις αρχές του 

2015 στο στόχαστρο της Ευρ. Επιτροπής, κρίθηκε τον Ιανουάριο 2016 

κατόπιν διενέργειας σχετικής έρευνας από αυτήν ως παρέχον αθέμιτα 

φορολογικά οφέλη και συνιστάν κρατική ενίσχυση, από την οποία έχουν 

ωφεληθεί περίπου 35 επιχειρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται 

στο Βέλγιο. Η απόφαση της Ευρ. Επιτροπής υποχρέωσε μάλιστα την 

βελγική διοίκηση να ανακτήσει κονδύλια ύψους πλησίον των 942 εκατ. € 

από τους ως άνω ομίλους που είχαν επωφεληθεί του συστήματος και 

μειώσει τις φορολογικές τους επιβαρύνσεις επί σειρά ετών. Το εν λόγω 

ευνοϊκό φορολογικό σύστημα έχει εισαχθεί στο βελγικό δίκαιο το έτος 
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2004, από την τότε κυβέρνηση Verhofstadt, με βασικό στόχο να 

επιτρέπει στις πολυεθνικές εταιρείες με παρουσία στο Βέλγιο να 

επαναπατρίζουν κέρδη τους που έχουν πραγματοποιήσει σε άλλες χώρες, 

επωφελούμενες σημαντικότατων φορολογικών απαλλαγών, καθώς και να 

επιτυγχάνουν την μη φορολόγηση στο Βέλγιο των κερδών τους από 

διεθνείς δραστηριότητες. Σημειωτέον ότι η βελγική διοίκηση κατ’ αρχάς 

έπαυσε να αποφασίζει ή να παρατείνει χρονικά την εφαρμογή ευνοϊκών 

φορολογικών αποφάσεων υπέρ επιχειρηματικών ομίλων στο πλαίσιο του 

εν λόγω συστήματος, ενώ ήδη από τις αρχές του 2015 είχε αναστείλει 

προσωρινά την λειτουργία του. Πάντως, στις 22 Μαρτίου τρέχοντος 

έτους, η βελγική κυβέρνηση κατέθεσε έφεση κατά της εν λόγω 

απόφασης. 

Επισημαίνουμε επίσης ότι τον Απρίλιο 2014, η βελγική κυβέρνηση 

υπέγραψε διμερή συμφωνία ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών 

μεταξύ Βελγίου και ΗΠΑ, στο πλαίσιο επέκτασης της εφαρμογής της 

αμερικανικής νομοθεσίας “Foreign Account Compliance Act – FATCA”. 

Βάσει της εν λόγω συμφωνίας, οι βελγικές φορολογικές αρχές 

κοινοποιούν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών που τηρούν Αμερικανοί 

πολίτες σε βελγικές τράπεζες. Η εφαρμοστική νομοθεσία όσον αφορά 

την εν λόγω συμφωνία, καθώς και την συμμετοχή του Βελγίου στον 

ευρωπαϊκό μηχανισμό αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σχετικών με 

διάφορες κατηγορίες εισοδημάτων για φορολογικούς σκοπούς –κατ’ 

εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2014/107/EU- αλλά και σε ανάλογη 

συμφωνία του 2014 στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, θεσπίστηκε από την βελγική 

κυβέρνηση τον Δεκέμβριο 2015.    

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το φορολογικό περιβάλλον 

στο Βέλγιο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αντλήσουν στην ιστοσελίδα 

της Deloitte, στην διεύθυνση: 

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dt

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-belgiumguide-2015.pdf
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tl-tax-belgiumguide-2015.pdf, ενώ για πρόσφατες μεταβολές που έχουν 

επέλθει σε διάφορους κλάδους του βελγικού φορολογικού δικαίου, 

πληροφορίες μπορούν να αντληθούν στην ιστοσελίδα της Price 

Waterhouse Coopers, στην διεύθυνση: http://www.pwc.be/en/news-

publications/news/tax-reform.html. Στις τροποποιήσεις του φορολογικού 

πλαισίου στο πλαίσιο της υλοποιούμενης φορολογικής μεταρρύθμισης 

έχουμε ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 4 που σχετίζεται με τις οικονομικές 

εξελίξεις. Σημειώνουμε εξάλλου ότι αρκετές μεταβολές συμβαίνουν στο 

βελγικό φορολογικό πλαίσιο, εξαιτίας της υλοποιούμενης 6
ης

 

Μεταρρύθμισης του Κράτους, δια της οποίας οι περιφερειακές 

ομόσπονδες οντότητες αποκτούν πολλές πρόσθετες φορολογικές 

αρμοδιότητες.  

Τέλος, επισημαίνουμε ότι η βελγική κυβέρνηση αναμένεται μέχρι 

το προσεχές φθινόπωρο να επεξεργαστεί και προετοιμάσει εναλλακτικές 

προτάσεις οι οποίες θα στοχεύουν στην μεταρρύθμιση του συστήματος 

φορολόγησης των επιχειρήσεων, με ενδεχόμενο προσανατολισμό την 

επιλογή οριζόντιας μείωσης του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από 

το 33,99% που ανέρχεται σήμερα, με ταυτόχρονη κατάργηση των 

πρόσθετων, συμπληρωματικών ευνοϊκών φορολογικών καθεστώτων, 

όπως οι πλασματικοί τόκοι.   

Σημειωτέον ότι η Ελλάδα και το Βέλγιο έχουν αναθεωρήσει 

παλαιότερη διμερή Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας από 

25.5.2004 (κυρώθηκε από ελληνικής πλευράς με το Ν. 3407/ΦΕΚ Α΄ 

266/25.10.2005). Στις 16.3.2010 υπογράφηκε στις Βρυξέλλες 

Πρωτόκολλο που τροποποιεί την Συμφωνία (άρθρο 25), το οποίο 

κυρώθηκε από ελληνικής πλευράς με τον Νόμο 4106 (ΦΕΚ 

6/Α/9.1.2013), ωστόσο δεν έχει ακόμη κυρωθεί από βελγικής πλευράς.   

 

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-belgiumguide-2015.pdf
http://www.pwc.be/en/news-publications/news/tax-reform.html
http://www.pwc.be/en/news-publications/news/tax-reform.html
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2. Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Για να φορολογηθεί ένα φυσικό πρόσωπο στο Βέλγιο θα πρέπει να 

θεωρείται από φορολογικής πλευράς κάτοικος. Μόνιμοι κάτοικοι 

θεωρούνται εκείνοι που διατηρούν την πρωτεύουσα κατοικία τους στο 

Βέλγιο (το κριτήριο αυτό σχετίζεται με τη φυσική παρουσία του 

προσώπου στο Βέλγιο). Περαιτέρω, πρόσωπα των οποίων οι πηγές 

εισοδημάτων βρίσκονται στο Βέλγιο ή η διαχείρισή τους διενεργείται 

από το Βέλγιο, θεωρούνται επίσης κάτοικοι (το Βέλγιο αποτελεί κέντρο 

της οικονομικής τους δραστηριότητας).  

Φορολογικοί κάτοικοι Βελγίου είναι: 

- Φυσικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα σε βελγική τοπική αρχή 

- Φυσικά πρόσωπα των οποίων η πρωτεύουσα κατοικία βρίσκεται 

στο Βέλγιο. 

Αντιθέτως, μη κάτοικοι από φορολογικής απόψεως θεωρούνται 

εκείνοι που δεν θεμελιώνουν το τεκμήριο της κατοικίας ή της 

οικονομικής δραστηριότητας στο Βέλγιο. Οι μη κάτοικοι ενδεχομένως 

βέβαια να υπόκεινται σε σειρά άλλων φόρων, όπως επί εισοδημάτων από 

ενοίκια, από κεφαλαιακές υπεραξίες, καθώς και από εργασία στο Βέλγιο. 

Ειδικότερες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε Συμφωνίες Αποφυγής 

Διπλής Φορολογίας που έχει υπογράψει το Βέλγιο με άλλες χώρες 

παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις σε άτομα που καταβάλλουν φόρους 

και εκτός Βελγίου. Η Ελλάδα και το Βέλγιο έχουν αναθεωρήσει 

παλαιότερη διμερή Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας από 

25.5.2004 (κυρώθηκε από ελληνικής πλευράς με το Ν. 3407/ΦΕΚ Α΄ 

266/25.10.2005). Στις 16.3.2010 υπογράφηκε στις Βρυξέλλες 

Πρωτόκολλο που τροποποιεί την Συμφωνία (άρθρο 25), το οποίο 
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κυρώθηκε από ελληνικής πλευράς με τον Νόμο 4106 (ΦΕΚ 

6/Α/9.1.2013), όχι όμως ακόμη και από βελγικής.   

Η φορολογία φυσικών προσώπων στο Βέλγιο είναι προοδευτική. 

Ισχύει προσωπικό αφορολόγητο 7.130 €, το οποίο προσαυξάνεται εφ’ 

όσον υπάρχουν πρόσθετα εξαρτώμενα οικογενειακά μέλη. Η βελγική 

ομοσπονδιακή φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα έτους 2016 έχει 

ως ακολούθως: 

Εισοδηματική κλίμακα Φορολογικός συντελεστής 

Έως €10.860 (πέραν του αφορολόγητου) 25% 

€10.860 έως €12.470 30% 

€12.470 έως €20.780 40% 

€20.780 έως €38.080 45% 

Άνω των €38.080 50% 

 Επισημαίνουμε εξάλλου ότι πέραν του φόρου εισοδήματος που 

καταβάλλεται σε ομοσπονδιακό επίπεδο, οι τοπικές αρχές έχουν 

δικαίωμα να επιβάλλουν πρόσθετη φορολόγηση προσωπικών 

εισοδημάτων των κατοίκων τους, οι συντελεστές της οποίας κυμαίνονται 

και φθάνουν μέχρι και το 9%. Κατάλογος των συντελεστών 

φορολόγησης εισοδημάτων φυσικών προσώπων που ισχύουν στις 

διαφορετικές τοπικές κοινότητες του Βελγίου για το φορολογικό έτος 

2015 μπορεί να εντοπιστεί στην ιστοσελίδα: 

http://finances.belgium.be/sites/default/files/downloads/111-taux-taxe-

communale-2016.pdf.   

Σημειώνουμε επίσης ότι μετά την θέση σε λειτουργία της 6
ης

 

Μεταρρύθμισης του Κράτους, την 1
η
 Ιουλίου 2014, η οποία σήμανε την 

σταδιακή μεταφορά σημαντικών δημοσιονομικών αρμοδιοτήτων από την 

ομοσπονδιακή στις περιφερειακές κυβερνήσεις και την μεγαλύτερη 

φορολογική αυτονόμηση των βελγικών περιφερειών, έχουν υπάρξει 

βαθμιαίες μεταβολές στο καθεστώς φορολόγησης, με σταδιακή 

http://finances.belgium.be/sites/default/files/downloads/111-taux-taxe-communale-2016.pdf
http://finances.belgium.be/sites/default/files/downloads/111-taux-taxe-communale-2016.pdf
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μετακύλιση αρμοδιοτήτων επιβολής και είσπραξης φόρων, επιβολής 

πρόσθετων εισφορών, αλλά και χορήγησης φορολογικών εκπτώσεων, 

από το ομοσπονδιακό στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με ιδιαίτερη 

έμφαση σε ότι αφορά την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας και των 

μεταβιβάσεων αυτής.    

Επιπλέον, οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που πληρώνονται επί 

του εισοδήματος έχουν σε γενικές γραμμές ως εξής: οι συνολικές 

εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις κυμαίνονται σε μεταξύ 30% και 

33% επί του ακαθάριστου μισθού ανάλογα με τον κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας και την κατάσταση του εργαζόμενου (αρχαιότητα, 

υπηρεσιακή σχέση, οικογενειακή κατάσταση, τόπος κατοικίας), ενώ η 

εισφορά του εργαζομένου σε 13,07% επί του ακαθάριστου μισθού (και 

επί του 108% του ακαθάριστου μισθού για τους εργάτες και τους 

εκτελούντες χειρωνακτική εργασία). Όπως έχουμε προαναφέρει στο 

κεφάλαιο 4, η κυβέρνηση Michel έχει ξεκινήσει, στο πλαίσιο της 

υλοποιούμενης φορολογικής μεταρρύθμισης, την προσπάθεια οριζόντιας 

μείωσης των εργοδοτικών εισφορών από μέσο επίπεδο 33% σήμερα στο 

επίπεδο του 25%, ως μέτρο ελάφρυνσης του μισθολογικού κόστους των 

επιχειρήσεων και τόνωσης της ανταγωνιστικότητας. Η εν λόγω οριζόντια 

μείωση των εργοδοτικών εισφορών εκτιμάται ότι θα κοστίσει στο 

βελγικό δημόσιο 1,3 δις. € μέχρι το έτος 2018.  

Οι ετήσιες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης το έτος 2016 για τους 

αυτοαπασχολούμενους ανέρχονται γενικά σε 20,5%-21,5% του 

επαγγελματικού τους εισοδήματος έως €56.182,45 (και σε πλησίον των 

€700 κατά τα πρώτα 3 έτη λειτουργίας, για εκτιμώμενα εισοδήματα 

ύψους €13.010,66), σε 14,16% για εισοδήματα μεταξύ €56.182,46 και 

€82.795,16 και σε 0% για επαγγελματικά εισοδήματα άνω των 

€82.795,16. Από τις αρχές του 2015, οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
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των αυτοαπασχολουμένων για έκαστο έτος υπολογίζονται με βάση τα 

επαγγελματικά τους εισοδήματα κατά το ίδιο εν λόγω έτος. Πιο 

συγκεκριμένα, αρχικά ο αυτοαπασχολούμενος καταβάλλει προσωρινές 

εισφορές βασισμένες στα εισοδήματά του κατά το τρίτο έτος πριν την 

υποβολή της δήλωσης, ενώ στην συνέχεια λαμβάνει χώρα τακτοποίηση 

των εισφορών του, όταν δηλωθούν τα πραγματικά επαγγελματικά 

εισοδήματα του συγκεκριμένου έτους για το οποίο έχουν καταβληθεί 

προσωρινές εισφορές. Συνεπώς, για το τρέχον έτος, οι προσωρινές 

εισφορές των αυτοαπασχολούμενων στο Βέλγιο καθορίζονται με έτος 

αναφοράς το 2013.    

Το φορολογικό έτος αρχίζει την 1
η
 Ιανουαρίου και λήγει την 31

η
 

Δεκεμβρίου.  

Ο φόρος εισοδήματος αφαιρείται από το μισθό των εργαζομένων 

κατά την μισθοδοσία. Καθώς βέβαια τα φυσικά πρόσωπα μπορεί να 

υπόκεινται σε φορολόγηση για άλλου είδους εισοδήματα που 

ενδεχομένως έχουν, υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις. Οι φορολογικές 

δηλώσεις κατατίθενται έως τα μέσα του επομένου φορολογικού έτους 

(τέλος Ιουνίου σε έντυπη και μέσα Ιουλίου σε ηλεκτρονική μορφή), ή και 

αργότερα εφ’ όσον υποβάλλονται από μη κατοίκους.  

3.  Φ.Π.Α. 

Ο γενικός συντελεστής ΦΠΑ στο Βέλγιο είναι 21%, εφαρμόζονται 

όμως και μειωμένοι συντελεστές 12% και 6% (λ.χ. στα τρόφιμα, στο 

νερό, στα φαρμακευτικά προϊόντα, στα βιβλία, στις μεταφορές, στα 

ξενοδοχεία, σε ορισμένες κτηματομεσιτικές υπηρεσίες ο συντελεστής 

είναι 6%, στα λιπάσματα, στα φυτοφάρμακα, στην κοινωνική στέγαση, 

σε ορισμένες υπηρεσίες εστίασης 12%), καθώς και μηδενικός 

συντελεστής για προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή (ή είναι σε 

καθεστώς διέλευσης), για ημερήσιες και εβδομαδιαίες εκδόσεις, καθώς 
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και για ορισμένα προϊόντα ανακύκλωσης. Από 1.1.2014, οι νομικές 

υπηρεσίες των δικηγόρων υπόκεινται σε φορολόγηση ΦΠΑ με 

συντελεστή 21% (ενώ μέχρι τότε απαλλάσσονταν). Η βελγική κυβέρνηση 

επανέφερε από τον Σεπτέμβριο 2015 τον συντελεστή ΦΠΑ στην ιδιωτική 

κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στο 21%, ενώ από την 1.1.2016 

μειώθηκε ο συντελεστής ΦΠΑ στις κατασκευαστικές εργασίες και στην 

μίσθωση σχολικών κτιρίων από το 21% στο 6%, καθώς επίσης 

αυστηροποιήθηκαν οι όροι ισχύος μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (6%) για 

εργασίες ανακαίνισης ιδιωτικών κατοικιών (δια της αύξησης της ηλικίας 

των επωφελούμενων χαμηλότερου συντελεστή εργασιών ανακαίνισης 

κατοικιών, από τα 5 στα 10 έτη).   

 


