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1.   ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ 

1.1. Στοιχεία Γεωγραφίας 

Έκταση: 61,19 τ.χλμ. 

Πρωτεύουσα: η πόλη του Άγιου Μαρίνου (Città di San Marino) 

 

Η Δημοκρατία του Άγιου Μαρίνου είναι χώρα της νότιας Ευρώπης και βρίσκεται στην κεντρική ιταλική 

χερσόνησο. Πρόκειται, μάλιστα, για ένα απ’ τα μικρότερα κράτη του κόσμου. 

Ο Άγιος Μαρίνος υποδιαιρείται σε 9 δήμους, που λέγονται Castelli (φρούρια), ο καθένας σε διαφορετικό 
λόφο, όπως ακριβώς απεικονίζεται στο εθνόσημο του Αγίου Μαρίνου), οι οποίοι είναι επίσης πόλεις: 

 Η πόλη του Αγίου Μαρίνου 

 Acquaviva 

 Borgo Maggiore 

 Chiesanuova 

 Domagnano 

 Faetano 

 Fiorentino 

 Montegiardino 

 Serravalle 

Η μεγαλύτερη πόλη είναι η Dogana, που ανήκει στο δήμο του Serravalle. 

1.2.Πληθυσμός 

Πληθυσμός: 33.285 (εκτίμηση Ιούλιου 2016) 
 
Η κατανομή του πληθυσμού σύμφωνα με την ηλικία και το φύλο είναι η εξής (εκτίμηση 2016): 

 

(πηγή www.cc.sm) 

Το προσδόκιμο ζωής στο σύνολο του πληθυσμού ήταν σύμφωνα με εκτιμήσεις του 2015 86 έτη για τις 

γυναίκες και 81 για τους άνδρες. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8C%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%28%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Acquaviva_%28San_Marino%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Borgo_Maggiore
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesanuova_%28San_Marino%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Domagnano
https://it.wikipedia.org/wiki/Faetano
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiorentino_%28San_Marino%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Montegiardino
https://it.wikipedia.org/wiki/Serravalle_%28San_Marino%29
http://www.cc.sm/
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Η επίσημη γλώσσα του κράτους είναι η Ιταλική, ενώ ακόμα χρησιμοποιείται και η διάλεκτος του Άγιου 

Μαρίνου. 

Ακόμα, η επίσημη θρησκεία του Άγιου Μαρίνου είναι η ρωμαιοκαθολική.  

 

1.3.Πολιτικό σύστημα – Πολίτευμα 

Πολιτειακή δομή: Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. 

Εθνική εορτή: 3 Σεπτεμβρίου 

Η χώρα κυβερνάται από δύο Κυβερνώντες Διοικητές τον Marino Riccardi και τον Fabio Berardi,  

οι οποίοι είναι τόσο αρχηγοί του κράτους όσο και της Κυβέρνησης. Εκλέγονται από το Συμβούλιο κάθε 6 

μήνες. 

Η εκτελεστική εξουσία ασκείται από την κυβέρνηση, ενώ η νομοθετική εξουσία ανατίθεται τόσο στην 
κυβέρνηση όσο και το Μεγάλο Γενικό Συμβούλιο (Grand and General Council). Η δικαστική εξουσία, 
αντίθετα, είναι ανεξάρτητη από την εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία. 
 

 

2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Πραγματικό ΑΕΠ (ποσοστιαία διαφορά) -7.5 -4.5 -1.0 1.0 1.1 

Ονομαστικό ΑΕΠ (σε εκατομμύρια ευρώ) 1401.5 1357.1 1343.5 1363.3 1392.1 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ευρώ) --- 47,925 47,475 56,871 --- 

Ποσοστό ανεργίας (μέσο ποσοστό) 6.9 8.1 8.7 … … 

Ποσοστό πληθωρισμού (μέσο ποσοστό) 2.8 1.3 1.1 0.4 0.9 

Δημόσια οικονομικά (ως ποσοστό του ΑΕΠ) 

Έσοδα 20.4 20.3 22.1 21.5 21.5 

Έξοδα 23.0 21.8 23.2 22.7 22.8 

Δημοσιονομικό ισοζύγιο -2.7 -1.5 -1.1 -1.1 -1.2 

Δημόσιο χρέος 15.4 21.6 22.9 23.7 24.4 

(πηγή www.imf.org) 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
http://www.imf.org/
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2.1.  ΑΕΠ, πραγματικό ΑΕΠ  και κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

H Οικονομία της Δημοκρατίας του San Marino μέχρι και το 2014 παρουσίαζε έντονη ύφεση, ενώ από το 

2015 και μετά διαφαίνεται ότι η οικονομία ανακάμπτει, πλην όμως αναιμικά.  Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ  

παρατηρούμε ότι αντιστοιχεί σε αυτό των πιο ανεπτυγμένων περιοχών της Ιταλίας.  

 

2.2. Ανεργία 

Όσο για την ανεργία, βαίνει αύξουσα παραμένοντας όμως σε χαμηλά επίπεδα. 

 

2.3. Πληθωρισμός 

Ο πληθωρισμός αντιστοιχεί σε χαμηλές τιμές, οι οποίες μάλιστα βαίνουν φθίνουσες. Το γεγονός αυτό είναι 

θετικό για τους καταναλωτές, εφόσον η αύξηση του ΑΕΠ δεν αντανακλάται στην αύξηση των τιμών. 

 

2.4. Έλλειμμα/πλεόνασμα κρατικού προϋπολογισμού 

Επιπλέον, τη συγκεκριμένη πενταετία η χώρα  εμφανίζει δημοσιονομικό έλλειμμα, το οποίο αφ’ ενός 

κινείται σε χαμηλά επίπεδα, και αφ’ ετέρου φθίνει. 

 

3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ. Ο ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΝΤ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. 

Από την αρχή της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης (2009) το ΑΕΠ του Αγίου Μαρίνου μειώθηκε κατά 1/3 και 

πρόκειται για τη μεγαλύτερη απώλεια που σημειώθηκε στην Ευρώπη. Ένας βασικός λόγος είναι η απότομη 

συρρίκνωση του χρηματοπιστωτικού τομέα λόγω μιας μαζικής εκροής των καταθέσεων των μη μόνιμων 

κατοίκων. Ένας άλλος σημαντικός λόγος είναι η αδύναμη εξωτερική ζήτηση από τους εμπορικούς εταίρους 

στην Ευρώπη. 

Παρόλο που το 2016, μετά από 6 χρόνια ύφεσης, παρατηρείται ανάκαμψη, ακόμα υπάρχουν ορισμένα 

ζητήματα που χρήζουν άμεσης προσοχής, όπως τα επισφαλή δάνεια, οι ισολογισμοί των τραπεζών, η 

αναπροσαρμογή του δημοσιονομικού συστήματος και η διαφοροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας, 

ώστε η Οικονομία να στηρίζεται περισσότερο στη βιομηχανία και στις μη χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. 

Έτσι, ο Άγιος Μαρίνος ζήτησε τη βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το οποίο με τη σειρά του 

στις 6 Μαΐου 2016 κατέθεσε ένα άρθρο με στόχο την ανάκαμψη της Οικονομίας του Αγίου Μαρίνου, στο 

οποίο αναφέρονταν οι ακόλουθες συστάσεις: 

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

2012 2013 2014 2015 2016

real GDP
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3.1 Εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού τομέα 

 

Το τραπεζικό σύστημα παραμένει εύθραυστο με υψηλά και συνεχώς αυξανόμενα επισφαλή δάνεια, 

χαμηλά αναμενόμενα έσοδα και υψηλές λειτουργικές ζημιές. Στη κορύφωση της κρίσης το 2015, τα μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια έφθασαν τα 2 δις ευρώ (140% του ΑΕΠ), ποσόν που αντιπροσωπεύει το 46% των 

συνολικών δανείων. 

Τον Σεπτέμβριο του 2015 τα ρευστά κεφάλαια κάλυπταν περίπου το 60% των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων. 

Η βασική παράμετρος της στρατηγικής που προτείνει το ΔΝΤ είναι ότι θα πρέπει σε όλες τις βαθμίδες του 

τραπεζικού συστήματος της χώρας να ακολουθηθούν διαδικασίες Αξιολόγησης Ποιότητας Χαρτοφυλακίου. 

Μέχρι στιγμής οι τράπεζες του Αγίου Μαρίνου έχουν διαχειρισθεί το πρόβλημα των ΜΕΔ εσωτερικά και με 

ίδια μέσα και μεθόδους. Λόγω όμως του μεγέθους του προβλήματος, οι τρείς μεγαλύτερες τράπεζες 

συζητούν να δημιουργήσουν μια εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων (AMC) ώστε να αντιμετωπισθούν οι 

κεφαλαιακές ζημίες των μικρών τραπεζών. 

Επειδή μεγάλο μέρος των δανείων αφορούν στεγαστικά δάνεια, το ΔΝΤ έχει προτείνει την τόνωση της 

αγοράς ακινήτων της χώρας στους μη-κατοίκους του Σαν Μαρίνο. 

Η Cassa di Risparmio (CRSM) είναι η παλαιότερη και μεγαλύτερη τράπεζα του Αγίου Μαρίνου, η οποία όμως 

χρειάστηκε να ανακεφαλαιοποιηθεί 3 φορές στο διάστημα 2012-2014 με κρατικά στη μεγάλη τους 

πλειοψηφία κονδύλια.  

Προκειμένου να μειωθούν οι πιθανότητες εκ νέου κρατικής παρέμβασης και της τόνωσης της κερδοφορίας,  

το ΔΝΤ προτείνει την αναδιάρθρωση της Cassa di Risparmio, η οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει μία ριζική 

της σμίκρυνση.  

 

3.2 Αναπροσαρμογή του δημοσιονομικού συστήματος 

 

Παρ’ ότι το 2014 και 2015 ο Προϋπολογισμός παρουσίασε πλεονάσματα κυρίως λόγω μείωσης των 

δαπανών, το 2016 αναμένεται μικρό έλλειμμα της τάξης του 0,5% του ΑΕΠ, που αποδίδεται στην αύξηση 

των αναγκαίων κεφαλαιουχικών δημοσίων επενδύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο το ΔΝΤ προτείνει την 

επιστροφή σε πολιτικές συσσώρευσης δημοσιονομικών πλεονασμάτων, οι οποίες δημιούργησαν τα 

απαραίτητα αποθέματα που εν τέλει προστάτευσαν στο παρελθόν την οικονομία της χώρας από την πλήρη 

κατάρρευση. 

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, οι δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να εστιάσουν στον εξορθολογισμό των 

δαπανών σε συνδυασμό με τη μέτρια αύξηση των εσόδων.  

Ακόμα, η διευκόλυνση της πρόσβασης σε εξωτερική χρηματοδότηση θα μείωνε το βάρος των εγχώριων 

τραπεζών για δανειοδότηση του κράτους σε περιπτώσεις οικονομικής κρίσης. 
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3.3 Διαφοροποίηση της Οικονομίας 

Το ΔΝΤ αναγνωρίζει ότι ο Άγιος Μαρίνος έχει κάνει μεγάλη πρόοδο στη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για 

τις επιχειρήσεις και στην απελευθέρωση της αγοράς εργασίας. Και τα δυο αυτά στοιχεία είναι απαραίτητα 

για την επιτυχή διαφοροποίηση της οικονομίας, δηλαδή την μείωση του ειδικού βάρους του τραπεζικού 

συστήματος στην οικονομία της χώρας. Ακόμα, σημαντικό ρόλο παίζει ότι ο Άγιος Μαρίνος συνεχίζει να 

δίνει έμφαση στις διεθνείς συνεργασίες τόσο με την Ιταλία όσο και με την υπόλοιπη Ευρώπη. 

Τέλος, συνιστάται, στα πλαίσια της διαφοροποίησης της οικονομίας, ότι πρέπει να δοθεί επιπλέον έμφαση 

στον τουρισμό και στην εξωτερική χρηματοδότηση του. 

 

 

4. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕΠ  

H Οικονομία της Δημοκρατίας του San Marino βασίζεται κυρίως στον τουρισμό, την τραπεζική και στη 
βιομηχανία και λιγότερο στην αγροτική παραγωγή.  

Η κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας κατανομή του ΑΕΠ έχει ωε εξής (2009): 

 Γεωργικά προϊόντα: 0.1% 

 βιομηχανία: 39.2% 

 υπηρεσίες: 60.7%  
 
Η γεωργική παραγωγή περιλαμβάνει σιτάρι, σταφύλια, καλαμπόκι και ελιές, ενώ η κτηνοτροφία 
περιλαμβάνει χοίρους, άλογα, βοοειδή, το τυρί και τα δέρματα και παράγωγα. 
Η βιομηχανία περιλαμβάνει την παραγωγή υφασμάτων, ηλεκτρονικών ειδών, κεραμικών, τσιμέντου και 
κρασιού. 
Στις υπηρεσίες περιλαμβάνεται ο τουρισμός (ξενοδοχεία και εστιατόρια) 0,6%, η τραπεζική κ’ ασφάλειες 
17,6%, οι μεταφορές κ’ οι επικοινωνίες 2,4%, δημόσια διοίκηση 12,9% και άλλες υπηρεσίες 13,6% 
 

Αξία της παραγωγής (σε εκατομμύρια ευρώ): 

Οικονομικός τομέας 2010 2011 2012 

Βιομηχανία: Μηχανική 429 407 395 

Βιομηχανία: Τρόφιμα 26 27 26 

Υπόλοιποι τομείς βιομηχανίας (χαρτί, 
πλαστικό, κλωστοϋφαντουργία κλπ) 

504 523 508 

Κατασκευές 169 160 133 

Εμπόριο Χονδρικής πώλησης 817 744 684 

Εμπόριο λιανικής πώλησης 444 445 424 

Μεταφορές 30 29 27 

Υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις 553 507 451 

Υπηρεσίες για τους ιδιώτες 140 124 119 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 32 35 35 

(πηγή www.cc.sm) 

http://www.cc.sm/
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5. ΕΜΠΟΡΙΟ 

5.1 Διεθνές Εμπόριο 

Το San Marino συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Ένωση. 

Το San Marino κατατάσσεται στην 183η θέση παγκοσμίως όσον αφορά το μέγεθος των εξαγωγών.  

 2012 2013 2014 

Εξαγωγές €139.6εκ. €129.8εκ. €103.8 εκ. 

Εισαγωγές €122.7 εκ. €113.4 εκ. €230.3 εκ. 

Εμπορικό 
Ισοζύγιο 

€16.9 εκ. €16.4 εκ. -€126.5 εκ. 

Το 2014 το San Marino εξήγαγε €103.8 εκ. και εισήγαγε €230.3 εκ., καταλήγοντας έτσι σε ένα αρνητικό 
εμπορικό ισοζύγιο της τάξεως των €126.5 εκ. 

Οι βασικές εξαγωγές και εισαγωγές του Άγιου Μαρίνου είναι: 

Εξαγωγές 2014 σε εκατομμύρια $ 

Μηχανήματα πλυσίματος και εμφιάλωσης €21.2 εκατ. 
Ξυλουργικά μηχανήματα  €9.3 εκατ. 
Συσκευασμένα φάρμακα €6.4 εκατ. 
Καθαρό βαμβάκι  €4.3 εκατ. 
Άλλα μη πλεκτά αξεσουάρ ένδυσης  €4.2 εκατ. 

Εισαγωγές 2014 σε εκατομμύρια $ 

Ελάσματα Σιδήρου  €15.6 εκατ. 
Αέρια παράγωγα του πετρελαίου  €15.2 εκατ. 
Άλλα υποδήματα  €14.8 εκατ. 
Αλουμίνιο  €14.5 εκατ. 
Αυτοκίνητα €12.7 εκατ. 

(πηγή OEC) 

 

Οι σημαντικότεροι προορισμοί εξαγωγών είναι Οι κύριες χώρες προέλευσης των εισαγωγών είναι 

Ιταλία €53.3 εκατ. Ιταλία €88.3 εκατ. 

Ρουμανία  €15.2 εκατ. Γερμανία €34.4 εκατ. 

Αυστρία €12 εκατ. Ολλανδία €31.5 εκατ. 

Γερμανία €8.6 εκατ. Ρουμανία €31.1 εκατ. 

Βραζιλία €8 εκατ. Πολωνία €23.6 εκατ. 

Γαλλία €6.8 εκατ. Γαλλία €21.3 εκατ. 

(πηγή OEC) 
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5.2.  Διμερές Εμπόριο 

 

 2013 2014 2015 

Εισαγωγές από Αγ. Μαρίνο €1.739.621 €1.864.145 €3.828.998 

Εξαγωγές προς Αγ. Μαρίνο €1.003.073 €596.248 €1.854.001 

Όγκος €2.742.694 €2.460.393 €5.682.999 

Ισοζύγιο -€736.548 -€1.267.897 -€1.974.997 

(Πηγή ΕΛΣΤΑΤ) 

Παρατηρούμε ότι το Ισοζύγιο της Ελλάδας από το διμερές εμπόριο με τον Άγιο Μαρίνο το διάστημα 2013-
2015 παραμένει ελλειμματικό και διευρυνόμενο. 

Το 2015 τα κυριότερα προϊόντα που εισήγαγε η Ελλάδα από τον Άγιο Μαρίνο είναι  οι κωδικοί ΚΣΟ 8802 

(αεροσκάφη, ελικόπτερα) με αξία €1.394.136,  ΚΣΟ 4301 (ακατέργαστα δέρματα) με αξία €1.204.557 και 

ΚΣΟ 8422 (πλυντήρια πιάτων και μηχανές καθαρισμού φιαλών) με αξία €522.201. Αντίστοιχα, τα 

σημαντικότερα προϊόντα που εξήγαγε η Ελλάδα στον Άγιο Μαρίνο την ίδια περίοδο είναι το ακατέργαστο 

αλουμίνιο (ΚΣΟ 7601) αξίας €710.879 και κατεργασμένα δέρματα (ΚΣΟ 4302) αξίας €647.049. 

 

6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Δυναμική απεικόνιση ως προς το χρόνο του αριθμού των επιχειρήσεων και του αριθμού των εργαζομένων 

το διάστημα 2008 - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

(πηγή www.cc.sm) 

 

 

http://www.cc.sm/
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H Δημοκρατία του San Marino αριθμούσε το 2011 ήδη 5608 επιχειρήσεις, εκ των οποίων: 

 3208 εταιρείες 

 1161 ιδιωτικές εταιρείες 

 738 ελεύθεροι επαγγελματίες 

 74 συνεταιρισμοί 

 8 κοινοπραξίες 

 419 διάφορα ιδρύματα  

 

 
Επιχειρήσεις ανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας 

Τομέας Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός εργαζόμενων 

Αγροτικός τομέας 81 27 

βιομηχανίες 512 5354 

Κατασκευές και εγκαταστάσεις 400 1171 

Εμπόριο 1486 2999 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 40 242 

Μεταφορές και επικοινωνίες 176 547 

Χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες 

96 1010 

Ακίνητα, πληροφορική, υπηρεσίες 
άλλων υπηρεσιών 

2024 2261 

εκπαίδευση 15 49 

Υγεία και κοινωνική πρόνοια 120 227 

Υπόλοιπες υπηρεσίες 658 1119 

Σύνολο 5608 15006 

 

Αριθμός επιχειρήσεων και εργαζομένων ανά οικονομικό τομέα - Σεπτέμβριος του 2013: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(πηγή www.cc.sm) 

http://www.cc.sm/
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Στον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι η βιομηχανία απασχολεί τους περισσότερους εργαζόμενους που 

υπερβαίνουν τους 5000. 

 

Στη συνέχεια, όσον αφορά την απορρόφηση ανθρώπινου δυναμικού,  έπονται το εμπόριο και οι υπηρεσίες 

για τις επιχειρήσεις. 

 

Ποιοτικά δεν παρατηρούμε μεγάλες διακυμάνσεις στην κατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων και 

των εργαζομένων στο διάστημα 2011-2013. 

 

7.   ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

Το σύστημα αποτελείται από μια άμεση (IGR) και έμμεση φορολόγηση (monofase). 

Άμεση φορολόγηση: πρόκειται για τον γενικό φόρο εισοδήματος IGR, ο οποίος όταν αναφέρεται σε φυσικά 
πρόσωπα ονομάζεται IGRL (tax for physical persons and withholding tax system), ενώ όταν αναφέρεται σε 
εταιρείες ονομάζεται IGRP (tax for legal entities). 
 
Έμμεση φορολόγηση: πρόκειται για έναν έμμεσο φόρο που εφαρμόζεται στο εμπόριο και είναι γνωστός ως 
Monofase (Single-phase).  

 

7.1  Φυσικών προσώπων 

 

-φορολογία εισοδήματος  

Ο φόρος εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα, IGRL, προκύπτει από ένα κλιμακωτό ποσοστό επί του 
εισοδήματος και επιβάλλεται μόνο για τα έσοδα που δημιουργούνται στο San Marino. Σύμφωνα με το νόμο 
166/2013: 

 Μέχρι και €10.000,00 ο φορολογικός συντελεστής είναι 9% 
 από €10.000,01 μέχρι €18.000,00 ο φορολογικός συντελεστής είναι 13% 
 από €18.000,01 μέχρι €28.000,00 ο φορολογικός συντελεστής είναι 17% 
 από €28.000,01 μέχρι €38.000,00 ο φορολογικός συντελεστής είναι 21% 
 από €38.000,01 μέχρι €50.000,00 ο φορολογικός συντελεστής είναι 25% 
 από €50.000,01 μέχρι €65.000,00 ο φορολογικός συντελεστής είναι 28% 
 από €65.000,01 μέχρι €80.000,00 ο φορολογικός συντελεστής είναι 31% 
 πάνω από €80.000,00 ο φορολογικός συντελεστής είναι 35% 

-φορολογία ακινήτων  
 
Αν κάποιος είναι μόνιμος κάτοικος του San Marino και διατηρεί κατοικία στο εξωτερικό, οφείλει να 
πληρώσει έναν φόρο IVIE (imposta sul valore immobili situati all'estero). Από το τον Ιανουάριο του 2016, αν 
πρόκειται για την πρώτη του κατοικία εξαιρείται απ’ τον φόρο. Ο φόρος αυτός το 2016 αντιστοιχούσε στο 
0,76% της αξίας των ακινήτων. 
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Οι μόνιμοι κάτοικοι του San Marino που διατηρούν κατοικία στο εσωτερικό, οφείλουν να πληρώσουν έναν 

φόρο ISI (imposta straordinaria sugli immobili). Αν όμως πρόκειται για την πρώτη του κατοικία και είναι 

μεσαίων διαστάσεων, αυτή εξαιρείται απ’ τον φόρο. Ο φόρος αυτός ανέρχεται σε μερικές εκατοντάδες 

ευρώ, ποσό δηλαδή πολύ μικρότερο από αυτό του IMU, που υπάρχει στη γειτονική χώρα, την Ιταλία.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 85% των κατοίκων του San Marino μένουν σε ιδιόκτητη κατοικία. 

 

-φορολογία στους τραπεζικούς λογαριασμούς: 

Οι μόνιμοι κάτοικοι του San Marino που διατηρούν λογαριασμό τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, 
υποχρεούνται να δηλώσουν αυτά τα ποσά με τη συμπλήρωση ενός μοντέλου RW SOLE και να πληρώσουν 
έναν φόρο IVAFE (Imposta sulle attività finanziarie estere), δηλαδή το φόρο επί των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων ενεργητικού που διατηρούνται στο εξωτερικό. Ο φόρος αυτός το 2016 αντιστοιχούσε σε 0,2% επί 
των καταθέσεων. 
Οι τραπεζικοί λογαριασμοί φυσικών προσώπων υπηκόων κ/μ ΕΕ  στο San Marino, επιβαρύνονται με τέλος 
32,4 €, ενώ αν ο λογαριασμός είναι εταιρικός με 100 €. Για φυσικά πρόσωπα και εταιρείες εκτός ΕΕ, το 
τέλος είναι λίγο μεγαλύτερο. 
 
Από τον Ιανουάριο του 2017, λόγω της συμφωνίας που επεγράφη από τον Άγιο Μαρίνο και την Ε.Ε. τον 
Δεκέμβριο του 2015, θα υπάρχει διαφάνεια στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Και τα δύο μέρη θα 
ανταλλάσουν πληροφορίες για τις καταθέσεις των κατοίκων τους , κάνοντας έτσι πιο δύσκολο για τους 
ευρωπαίους πολίτες τη δυνατότητα να αποκρύψουν τα εισοδήματα τους.  
 
 
7.2 Εταιρειών 
 
 
Το San Marino έχει υιοθετήσει μια φορολογική πολιτική που ευνοεί τις εταιρείες, καθώς ακόμα και το 

δικαίωμα να ανοίξει κάποιος μια εταιρεία ακόμα και αν δεν είναι μόνιμος κάτοικος. 

 
-εταιρικός φόρος 

Ο εταιρικός φόρος, IGRP, αντιστοιχεί στο 17% των καθαρών εσόδων της εταιρείας. 

Αν όμως ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τις €300.000,00, τότε πρέπει να επιβληθεί ειδικός φόρος που 
ισούται με: 

 €2.000,00 για τις εταιρείες που δημιουργήθηκαν με νομική μορφή 

 €1.000,00 για ελεύθερους επαγγελματίες και προσωπικές εταιρείες  

 €500,00 για τις προσωπικές εταιρείες με απλοποιημένη ευθύνη και μορφή  
 
- δασμός εισαγόμενων προϊόντων Monofase (Single-phase) 

Πρόκειται για το φόρο IMI (imposta monofase sulle importazioni), ο οποίος ισχύει μόνο για τα αγαθά που 
εισάγονται στο San Marino και είναι αντίστοιχος του φόρου VAT (value added tax).  Το συνηθισμένο 
ποσοστό φόρου στις εισαγωγές είναι ίσο με 17% της φορολογικής βάσης, όταν όμως πρόκειται για 
εισαγωγή τροφίμων είναι μόλις 2%  και ζώων 6%.  
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Ακόμα, προβλέπεται επιστροφή φόρου των χρήσιμων επενδύσεων στις εταιρείες, οι οποίες τη στιγμή της 
επένδυσης: 
-έχουν τουλάχιστον 5 ιδιωτικούς υπαλλήλους με συμβόλαιο απροσδιόριστης διάρκειας, όπου τουλάχιστον 
οι 3 είναι μόνιμοι κάτοικοιi του San Marino  
-συμβάλουν στην τεχνολογική πρόοδο, στην επέκταση των ακινήτων και στην τόνωση της απασχόλησης  
 
Σημειώνεται ότι ο Άγιος Μαρίνος δεν επιβάλλει ΦΠΑ στα προϊόντα, παρά μόνο το δασμό εισαγωγών που 

αναφέραμε παραπάνω.  

 

Ενδεικτικά οι επιβαρύνσεις μίας μεσαίας εταιρείας με έδρα το San Marino, είναι ως ακολούθως: 

 

 

 

Φόρος/ή υποχρεωτική 
εισφορά 

Προβλεπόμ
ενο 

ποσοστό 
φόρου 

Φορολογική βάση Συνολικό 
ποσοστό 

φόρου (% των 
κερδών) 

Σημειώσεις για το 
συνολικό ποσοστό 

φόρου 

Συνεισφορά κοινωνικής 
ασφάλισης που 
πληρώνεται από 

εργοδότη 

26.6% Ακαθάριστος 
μισθός 

30.00  

Εταιρικός φόρος 
εισοδήματος 

17% Φορολογητέα 
κέρδη 

10.20  

Φόρος επί τόκου 
καταθέσεων 

11% Εισόδημα από 
τόκους 

τραπεζικών 
καταθέσεων 

0.28  

Φόρος κυκλοφορίας EUR 50 όχημα 0.00  

Περιβαλλοντικός φόρος EUR 18 Πάγιο τέλος 0.00  

Φόρος καύσιμου 21% Συμπεριλαμβάνετ
αι στο φόρο 

καυσίμου 

0.00  

Συνεισφορά κοινωνικής 
ασφάλισης πληρώνεται 

από εργαζόμενο 

6.7% Ακαθάριστος 
μισθός 

0.00 Παρακρατείται 
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Βιβλιογραφία: 

 http://www.sanmarinosite.com/info-utili/economia-sistema-fiscale 

 http://www.sanmarinosite.com/info-utili/residenza-permesso-soggiorno 

 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sm.html 

 http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2016/pr16207.htm 

 http://www.cc.sm/default.asp?id=543 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%81%

CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82 

 http://www.finanze.sm/on-line/home/aree-tematiche/fiscalita.html 

 http://www.guidafisco.it/aprire-conto-corrente-san-marino-951 

 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/san-marino/paying-taxes/ 

 http://www.studiogatti.sm/source/vantaggi_investire_san_marino.pdf 

 http://atlas.media.mit.edu/it/profile/country/smr/ 

 http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=sm&v=85 

 http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160223IPR15509/ending-eu-citizens'-bank-

secrecy-in-san-marino 

 http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SFC02/2015-M01 

 

 

 

 

 

                                                           
i
 Ως μόνιμοι κάτοικοι θεωρούνται όσοι είναι residenti (δηλ. οι κάτοικοι που μένουν εκεί για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά την 
απελευθέρωση της άδειας παραμονής και το διεκδίκησαν) και όσοι είναι cittadini (δηλ. υπήκοοι του κράτους) 

http://www.sanmarinosite.com/info-utili/economia-sistema-fiscale
http://www.sanmarinosite.com/info-utili/residenza-permesso-soggiorno
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sm.html
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2016/pr16207.htm
http://www.cc.sm/default.asp?id=543
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://www.finanze.sm/on-line/home/aree-tematiche/fiscalita.html
http://www.guidafisco.it/aprire-conto-corrente-san-marino-951
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/san-marino/paying-taxes/
http://www.studiogatti.sm/source/vantaggi_investire_san_marino.pdf
http://atlas.media.mit.edu/it/profile/country/smr/
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=sm&v=85
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160223IPR15509/ending-eu-citizens'-bank-secrecy-in-san-marino
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160223IPR15509/ending-eu-citizens'-bank-secrecy-in-san-marino
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SFC02/2015-M01

