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Η επιβολή του φόρου επί των ψηφιακών δραστηριοτήτων στην Ισπανία 

Το Υπουργείο Οικονομικών Θεμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Κυβέρνησης της 

Ισπανίας, με Υπουργό την κα. Nάδια Καλβίνιο, επιτάχυνε από σήμερα τις διαδικασίες για την 

επιβολή του ψηφιακού φόρου (ή φόρου Google), που είχε ανακοινωθεί το 2019, με σκοπό την 

αύξηση των δημόσιων εσόδων. Ωστόσο, η εφαρμογή πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο τέλος 

του έτους, καθώς, όπως αναφέρεται, γίνεται προσπάθεια αποφυγής σύγκρουσης με την ηγεσία 

των ΗΠΑ. 

Συγκεκριμένα, η Ισπανίδα Υπουργός ανακοίνωσε την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου στο 

τελευταίο Eurogroup, φέρνοντας ως παράδειγμα τη Γαλλία, η οποία είχε αποφασίσει την 

καθιέρωση φόρου για τις ψηφιακές δραστηριότητες πέρυσι, ωστόσο προχώρησε στην αναβολή 

της, λόγω απειλής επιβολής περαιτέρω δασμών από τις ΗΠΑ. Επιπλέον, ανακοίνωσε την 

αναμονή έως τέλος του τ.έ. για την είσπραξη των φορολογικών τελών, καθώς αναμένεται η 

συμφωνία δημιουργίας ενός διεθνούς ψηφιακού φόρου, στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, εντός του 2020, 

αντικαθιστώντας με αυτόν τον τρόπο τον εθνικό φόρο. Ειδικότερα, ο φόρος των ψηφιακών 

δραστηριοτήτων θα έχει τριμηνιαίο διακανονισμό, εκτός από το 2020, οπότε θα πραγματοποιηθεί 

μία μόνο πληρωμή το Δεκέμβριο, προκειμένου να δοθεί το απαραίτητο χρονικό διάστημα 

προσαρμογής στις εταιρίες καθώς και η δυνατότητα κατάληξης σε μία συμφωνία στον ΟΟΣΑ. 

Ο ισπανικός ψηφιακός φόρος θα συνίσταται στο 3% για τις διαδικτυακές διαφημιστικές 

δραστηριότητες, την ψηφιακή διαμεσολάβηση μεταξύ καταναλωτών και εταιριών ή την πώληση 

δεδομένων, σε εταιρίες που ο κύκλος εργασιών τους εκτιμάται σε τουλάχιστον 750 εκ. ευρώ σε 

παγκόσμιο επίπεδο και σε 3 εκ. στην Ισπανία. Συνεπώς, προβλέπεται η συγκέντρωση 968 εκ. 

ευρώ ετησίως, αν και η εδώ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιονομικής Ευθύνης (Airef) είχε προβλέψει 

το 2019 ότι ο αντίκτυπος των μέτρων θα κυμαίνεται χαμηλότερα, μεταξύ 546 και 968 εκ.. 

Παράλληλα, θα επιβληθεί ο σχεδιαζόμενος φόρος επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, 

ύψους 0,2% επί της πώλησης μετοχών ισπανικών εταιριών με κεφαλαιοποίηση άνω του 1 δις 

ευρώ, ο λεγόμενος φόρος Tobin. O εν λόγω φόρος πρόκειται να αποφέρει 850 εκ. ετησίως, αν 

και επίσης θα εφαρμοσθεί σε επτά μήνες.  

Το Υπουργείο Οικονομικών Θεμάτων, μέσω της καθιέρωσης αυτών των δύο φόρων, αποσκοπεί  

στη συλλογή άνω του 1,5 δις ευρώ ετησίως. Ταυτόχρονα, ένα ακόμη σχέδιο που είχε τεθεί ήδη 

από το 2019 σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης, το οποίο μειώνει το όριο πληρωμών σε 

μετρητά μεταξύ επαγγελματιών, εκτιμάται ότι θα αυξήσει τα έσοδα κατά 828 εκ. ευρώ, ωστόσο 

η εφαρμογή του θα καθυστερήσει εν αναμονή σχετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου 

Επικρατείας. 
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