
         
      ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                                       
          ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                            

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 
 

 

 
                                                                                                Μαδρίτη, 24 Ιανουαρίου 2019 

 

Το κόστος από την έκπτωση φόρου για την αγορά κατοικίας στους Γενικούς  

Κρατικούς Προϋπολογισμούς της Ισπανίας 

 

Η έκπτωση του φόρου για την αγορά πρώτης κατοικίας καταργήθηκε οριστικά στην 

Ισπανία το 2013, ως μέρος του σχεδίου προσαρμογής που προώθησε τότε η κυβέρνηση 

του κ. Mαριάνο Ραχόι. Το σχέδιο των Γενικών Κρατικών Προϋπολογισμών του 2019 που 

παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση του κ. Pedro Sanchez, εξακολουθεί να περιλαμβάνει 

μία γραμμή της τάξεως των 97, 43 εκ. για την απαλλαγή φόρου, από την οποία θα 

επωφεληθούν 3,58 εκ. οικογένειες το τρέχον έτος.  

 

Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει μείωση κατά 5,8% στο κόστος και μείωση κατά 6,59% 

στον αριθμό των δικαιούχων. Η μείωση αυτή είναι μέρος της καθοδικής τάσης που είχε 

ήδη καταγραφεί από το 2010, ως αποτέλεσμα της μείωσης της πώλησης κατοικιών που 

προκάλεσε η κρίση και αυτό έχει ενταθεί μετά την κατάργηση αυτής της έκπτωσης στον 

φόρο, καθώς δεν υπάρχουν νέοι δικαιούχοι από την 1η Ιανουαρίου 2013. 

Αυτή η απαλλαγή  διευκολύνει τους φορολογούμενους που αποκτούν την πρώτη κατοικία 

τους πριν από την ημερομηνία αυτή να εκπίπτουν το 15% των δαπανών αγοράς, 

κατασκευής, επέκτασης ή αποκατάστασης του εν λόγο ακινήτου, με ανώτατο όριο 9.040 

ευρώ, η οποία αποφέρει ετήσιο φορολογικό όφελος, μέγιστου ύψους 1.356 ευρώ. 

Προ δεκαετίας, η έκρηξη στην ισπανική αγορά ακινήτων έδωσε τη δυνατότητα 7,17 εκ. 

φορολογούμενους να επωφεληθούν από αυτή τη φορολογική διευκόλυνση. Σημειώνεται 

ότι σήμερα ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί κατά το ήμισυ. Εκείνη την περίοδο, το κράτος 

σταμάτησε να συλλέγει 4,415 δις ευρώ, το οποίο μειώθηκε κατά 77% σε σχέση με το ποσό 

που είχε υπολογιστεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους. 

Αυτή η ενίσχυση είχε οδηγήσει την τότε κυβέρνηση του κ. José Luis Rodríguez Zapatero 

να ανακοινώσει το 2009, σημαντική προσαρμογή για να αποκλείσει τους 

φορολογούμενους με εισόδημα άνω των 24.000 ευρώ ετησίως και να το περιορίσει για 

εκείνους που έλαβαν περισσότερα από 17.707 ευρώ από το 2011.  

Ωστόσο, το ποσό που απομένει εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει το 10,67% των 

συνολικών φορολογικών παροχών που καταβάλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών για το 

2019. Μέσα σε μία δεκαετία, το ποσό που λαμβάνει το Υπουργείο Οικονομικών μειώθηκε 

κατά 80%. Η παρακράτηση, έως και 10% επί μέγιστης δαπάνης 9.040 ευρώ για εισόδημα 

μικρότερη από 24.107 ευρώ, εξαλείφθηκε επίσης και ισχύει μόνο για συμβάσεις που 
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υπεγράφησαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και, σύμφωνα με προβλέψεις της 

κυβέρνησης, θα επωφεληθούν 400.986 άτομα. 

Συμπερασματικά, παρά το γεγονός ότι ο νόμος περί της έκπτωσης του φόρου για την 

αγορά της πρώτης κατοικίας έχει καταργηθεί εδώ και αρκετά έτη στην Ισπανία, συνεχίζει 

να αποτελεί μεγάλο κόστος για τη χώρα, σύμφωνα με τους Γενικούς Κρατικούς 

Προϋπολογισμούς της, καθώς περίπου 3,5 εκ. οικογένειες συνεχίζουν να επωφελούνται 

από την απαλλαγή φόρου, καθώς έχουν αποκτήσει την οικεία τους πριν από την 

κατάργηση του νόμου, το οποίο επιβαρύνει το ισπανικό κράτος. 

 


