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               Μαδρίτη, 20 Ιουλίου 2018 

                                                                                                        

 

Κατάργηση των φορολογικών αμνηστιών και αύξηση φόρων στις μεγάλες 

επιχειρήσεις στην Ισπανία 

 

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, κ. Πέδρο Σάντσεθ, ενώπιον του Κοινοβουλίου, επιβεβαίωσε 

τις αυξήσεις φόρων για τις επιχειρήσεις, τη βελτίωση της περιφερειακής χρηματοδότησης 

και τις αλλαγές στην αγορά εργασίας και ζήτησε από τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα ευρεία 

συναίνεση για ένα νέο Σύμφωνο του Τολέδο σχετικά με τις συντάξεις.  

Ο κ. Σάντσεθ ανακοίνωσε ότι συγκάλεσε το Συμβούλιο Δημοσιονομικής και 

Χρηματοοικονομικής Πολιτικής (CPFF), για να συζητήσουν τη νέα δημοσιονομική πορεία 

της χώρας. Η συνάντηση έγινε μετά την ανακοίνωση ότι ο στόχος για το δημοσιονομικό 

έλλειμμα για το 2019 είναι 1,8% του ΑΕΠ αντί για 1,3% που είχε τεθεί από την 

προηγούμενη κυβέρνηση.  Από αυτή την αύξηση της τάξεως του 0,5%, το 0,2% θα 

απορροφηθεί από τις αυτόνομες κοινότητες και το υπόλοιπο 0,3% θα αφιερωθεί σχεδόν 

αποκλειστικά στις συντάξεις. Για το τρέχον έτος το δημόσιο έλλειμμα αναμένεται να φτάσει 

το 2,7% αντί για 2,2% που είχε τεθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση.   

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ισπανός πρωθυπουργός στοχεύει στη συνάντηση με το CPFF, να 

συζητήσει και για τα περίπου 2,5 δις ευρώ πρόσθετου δημοσιονομικού περιθωρίου, τα 

οποία προορίζονται για τις αυτόνομες κοινότητες, με τα οποία θα μπορούν να κλείσουν το 

συνολικό τους έλλειμμα στο 0,3% του ΑΕΠ για το 2019, σε σύγκριση με το 0,1% που 

προβλεπόταν στο πρόγραμμα σταθερότητας, θεωρώντας αυτή την εξέλιξη πιο ρεαλιστική 

για την ισπανική οικονομία. 

Επίσης, το υπουργικό συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει το όριο των μη 

χρηματοοικονομικών δαπανών για το 2019, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από το 

Κοινοβούλιο και από τη Γερουσία. Για αυτό το λόγο, η κυβέρνηση θα χρειαστεί την 

υποστήριξη του Λαϊκού Κόμματος (PP). Ο πρωθυπουργός άλλωστε αναγνώρισε την 

αδυναμία της κυβέρνησης, η οποία διαθέτει 84 βουλευτές, να εκπληρώσει πολλές από τις 

εκλογικές της υποσχέσεις, όπως την κατάργηση της μεταρρύθμισης του εργατικού 

δυναμικού και τη δημοσίευση των ονομάτων που επωφελήθηκαν από τη φορολογική 

αμνηστία του πρώην υπουργού οικονομικών, κ. Cristobal Montoro. Ωστόσο, διαβεβαίωσε 

ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να αποφευχθούν μελλοντικές νέες αμνηστίες.  

Σε αυτή την κατεύθυνση, ανακοίνωσε ένα σχέδιο νόμου που θα καταστήσει αδύνατη από 

οποιαδήποτε κυβέρνηση την εκ νέου έγκριση εκ νέου παρόμοιας μορφής αμνηστίας, η 
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οποία υπενθύμισε ότι είχε ληφθεί με απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου και δεν 

πέτυχε εντέλει τους στόχους συλλογής 2.500 εκ. ευρώ. Επίσης, το νέο σχέδιο νόμου θα 

επιδιώξει τη δίωξη των "μεγάλων απατεώνων" με τη δημοσίευση καταλόγων φορολογικών 

παραβατών και την επικαιροποίηση των φορολογικών παραδείσων.   

Τέλος, η νέα κυβέρνηση θα ζητήσει την καταβολή μεγαλύτερης δημοσιονομικής 

προσπάθειας από τις μεγάλες εταιρείες. Η εφαρμογή του ελάχιστου συντελεστή του 15% 

στις εταιρείες, από 12% που ισχύει επί του παρόντος, που ήδη θεωρείται πως θα 

απορριφθεί από τους επιχειρηματίες ενώ και εδώ γνωστοί οικονομολόγοι διατηρούν 

κάποιες αμφιβολίες, θα περιλαμβάνει και νέα στοιχεία φόρων, ώστε να αποθαρρύνονται οι 

πρακτικές που βλάπτουν το περιβάλλον. Ακόμη, θα υπάρχει και ένας τελικός φόρος για τις 

τράπεζες για την κάλυψη του συνταξιοδοτικού συστήματος και τη συμπλήρωση των  

εισφορών των εργαζομένων, ως πηγή εισοδήματος για την κοινωνική ασφάλιση. Παρότι η 

τωρινή κυβέρνηση αντιμετωπίζει πολλές επικρίσεις για αυτά τα ζητήματα, ζήτησε τη 

συναίνεση των υπόλοιπων πολιτικών κομμάτων για την οικοδόμηση ενός νέου Συμφώνου 

του Τολέδο, το οποίο θα εξετάζει τη βιωσιμότητα των συντάξεων, την οποία ο 

πρωθυπουργός ανέφερε ως μία από τις κυριότερες προκλήσεις της κυβέρνησής του.  

Όσον αφορά τα εργασιακά ζητήματα, η πρόθεση, ήδη από αυτό το καλοκαίρι, αφορά την 

έναρξη εφαρμογής σχεδίου κατά της εργασιακής εκμετάλλευσης, το οποίο η κυβέρνηση 

σχεδιάζει να εγκρίνει τον τρέχοντα μήνα και επικεντρώνεται στους προσωρινούς και στους, 

μερικής απασχόλησης, εργαζομένους. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει επίσης μέτρα για την 

καταπολέμηση των δηλωμένων ψευδώς ως αυτοαπασχολούμενων, για τις υπερβολικές 

ώρες εργασίας και τις παράνομες υπερωρίες, καθώς και τις διακρίσεις λόγω φύλου και την 

καταπολέμηση της παραοικονομίας.   

 


