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       Μαδρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2022 

 
ΘΕΜΑ: Αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης της Ισπανίας για το 2021 κατά τρεις φορές 
περισσότερο από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ, στο 38,4% του ΑΕΠ 

 
Σύμφωνα με συγκριτικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από τον ΟΟΣΑ στις 30/11 και έλαβαν 

αρκετή δημοσιότητα στην Ισπανία λόγω των συζητήσεων επί του κρατικού προϋπολογισμού για 

το 2023, το ύψος της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης (ήτοι του βάρους που 

αντιπροσωπεύουν οι φόροι και οι κοινωνικές εισφορές επί του ΑΕΠ) σημείωσε αύξηση στην 

Ισπανία το 2021 κατά τρεις φορές περισσότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με τα εν 

λόγω στοιχεία, οι αυξήσεις της φορολογίας και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης οδήγησαν 

σε αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης στην Ισπανία στο 38,4% του ΑΕΠ, ήτοι κατά 1,7 

ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από το ποσοστό που καταγράφηκε ένα χρόνο νωρίτερα. Ο ως 

άνω ρυθμός αύξησης της φορολογικής επιβάρυνσης στην Ισπανία είναι τριπλάσιος του ρυθμού 

αύξησης της μέσης φορολογικής επιβάρυνσης στις χώρες ΟΟΣΑ (34,1%), κατά 0,5 ποσοστιαίες 

μονάδες. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, το προηγούμενο έτος η Ισπανία κατετάγη έκτη μεταξύ των 

πλούσιων χωρών όπου η φορολογική επιβάρυνση αυξήθηκε περισσότερο σε σχέση με τον 

πλούτο, με τις πρώτες θέσεις να κατέχονται από τις Νορβηγία, Χιλή, Ισραήλ, Νότια Κορέα και 

Λιθουανία. Ωστόσο, όπως σημειώνεται, παρά την αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης, η 

Ισπανία εξακολουθεί να απέχει αρκετά από τα αντίστοιχα στοιχεία επιβάρυνσης που 

καταγράφουν οι κύριες οικονομίες της Ε.Ε., κυρίως οι Δανία (φορολογική επιβάρυνση 46,9%), 

Γαλλία (45,1%) και Αυστρία (43,5%). Για χώρα μας, στοιχεία ΟΟΣΑ αναφέρουν ποσοστό 

συνολικής επιβάρυνσης 39% το 2021.   

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του 2020 (το τελευταίο έτος με αναλυτικά στοιχεία) ο ΟΟΣΑ 

εκτιμά ότι το μεγαλύτερο μερίδιο των φορολογικών εσόδων της Ισπανίας προήλθε από τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, με ποσοστό 37,4%, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ 

που είναι 26,6%. Οι φόροι εισοδήματος φυσικών προσώπων αντιστοιχούσαν στο 23,7%, έναντι 

24,1% του μέσου όρου του ΟΟΣΑ, οι εταιρικοί φόροι εισοδήματος αντιστοιχούσαν στο 5,3%, 

δηλαδή σχεδόν στο μισό του μέσου όρου του ΟΟΣΑ (9%), οι φόροι ακίνητης περιουσίας 

αντιπροσώπευαν το 6,7% των εσόδων, έναντι 5,7% του μέσου όρου του Οργανισμού, ενώ άλλοι 

φόροι κατανάλωσης αποτέλεσαν το 9,6%, έναντι του 11,9%. Η μέση επιβάρυνση του ΦΠΑ στην 

Ισπανία ανήλθε στο 17,1%, δηλαδή κάτω από το μέσο όρο 20,2% του διεθνούς Οργανισμού. Από 

το 2000 έως το 2021 η φορολογική επιβάρυνση στην Ισπανία αυξήθηκε πολύ περισσότερο σε 

σχέση με τον ΟΟΣΑ, συγκεκριμένα κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες. 
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Τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία για το 2022 υποδηλώνουν ότι η συνολική φορολογική 

επιβάρυνση στην Ισπανία πρόκειται να αυξηθεί και φέτος, με την αναμενόμενη μεγέθυνση του 

ΑΕΠ να συνοδεύεται από ασυνήθιστα υψηλά φορολογικά έσοδα ύψους, αυξημένα σε ετήσια βάση 

κατά 9,3%. Ο Υφυπουργός Οικονομικών της χώρας, κ. Gascón, δήλωσε αυτήν την εβδομάδα 

στην Επιτροπή Προϋπολογισμού της Γερουσίας ότι τα φετινά φορολογικά έσοδα θα ξεπεράσουν 

τις προβλέψεις, λόγω αφ’ ενός του πληθωρισμού και των επιπτώσεών του σε φόρους όπως ο 

ΦΠΑ και αφ’ ετέρου της βελτίωσης της οικονομικής ανάπτυξης και των συνθηκών της αγοράς 

εργασίας.  

 

 

  

         

 

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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