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                                                                                       Μαδρίτη, 18 Νοεμβρίου 2022 
   
  

 
ΘΕΜΑ: Η Κυβέρνηση μετριάζει τον φόρο στις ενεργειακές εταιρείες  
 
Χθες, έπειτα από έντονες συζητήσεις και απειλή για μαζικό βέτο από τις αντιπολιτευόμενες 
κοινοβουλευτικές ομάδες, οι κυβερνητικοί εταίροι μετέβαλαν άρδην την στάση τους σε ό,τι αφορά 
την επιβολή προσωρινής πρόσθετης φορολόγησης στα κέρδη των ενεργειακών Ομίλων και των 
τραπεζών. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Κογκρέσου των 
Αντιπροσώπων  ενέκρινε αλλαγές στο κείμενο του νομοσχεδίου που πρόκειται να εισάγει τους 
δύο νέους προσωρινούς φόρους, ανάβοντας το «πράσινο φως» σε δύο τροπολογίες που 
προτάθηκαν από τα κόμματα PNV (Εθνικιστικό Κόμμα Βάσκων) και PDeCAT (Ευρωπαϊκό 
Δημοκρατικό Κόμμα Καταλονίας), με σκοπό να εξαιρεθεί από το πεδίο προσδιορισμού του 
ενεργειακού φόρου το καθαρό ποσό του κύκλου εργασιών που προέρχεται από ρυθμιζόμενες 
δραστηριότητες στο πλαίσιο της αγοράς ενέργειας, καθώς και, επιπλέον, ο φόρος να εφαρμόζεται 
μόνο στα έσοδα από τη δραστηριότητα των εταιρειών στην Ισπανία. Εν λόγω δύο τροπολογίες 
εκτιμάται ότι θα μειώσουν σημαντικά το ποσό του φόρου που θα πρέπει να καταβάλλουν οι 
ενεργειακοί Όμιλοι, ευνοώντας τους μεγάλους ενεργειακούς Ομίλους της χώρας, κυρίως 
Iberdrola, Naturgy και Endesa. Σημειώνεται ότι ο συντελεστής του σχεδιαζόμενου προσωρινού 
πρόσθετου φόρου στους ενεργειακούς Ομίλους είναι της τάξεως του 1,2% επί του καθαρού 
κύκλου εργασιών των Ομίλων με τζίρο άνω του 1 δισ. ευρώ ετησίως, με προσδοκώμενα δημόσια 
έσοδα περίπου 2 δισ. ευρώ ετησίως κατά τα δύο χρόνια εφαρμογής αυτού.    

Το κείμενο του νομοσχεδίου με τις τροποποιήσεις που εγκρίθηκε τελικά, υιοθετεί την μη 
φορολόγηση των εσόδων που προέρχονται από ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, πιο συγκεκριμένα 
από την εθελοντική τιμολόγηση για τους μικρούς καταναλωτές για την ηλεκτρική ενέργεια (PVPC), 
το νέο τιμολόγιο «τελευταίας καταφυγής» (“Τarifa de Último Recurso” / TUR) για το φυσικό αέριο, 
τις παροχές παραδοσιακών φιαλών βουτανίου, τις διοχετευόμενες μέσω αγωγών παροχές 
υγραερίου, καθώς επίσης από τα ρυθμιζόμενα έσοδα από δίκτυα μεταφοράς και διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (Red Eléctrica, Enagás). Ομοίως, το εγκριθέν κείμενο 
διευκρινίζει ότι τα έσοδα από παραγωγική δραστηριότητα στις εγκαταστάσεις των Ομίλων με 
ρυθμιζόμενη αμοιβή, καθώς και τα έσοδα από παραγωγή εκτός χερσονήσου εξαιρούνται από τον 
έκτακτο φόρο. Σημειώνεται ότι οι ενεργειακοί Όμιλοι είχαν αντιτεθεί έντονα στο γεγονός ότι ο 
προσωρινός φόρος στην Ισπανία θα εφαρμοζόταν επί του συνόλου των εσόδων από τιμολόγηση 
των προϊόντων και υπηρεσιών τους, αντί επί των εκτάκτων κερδών, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
πρακτική.  

Επισημαίνεται εξάλλου ότι κατά την χθεσινή συζήτηση, η τροπολογία του κυβερνητικού 
συνασπισμού (PSOE-Podemos) περί επέκτασης της εφαρμογής του έκτακτου φόρου με 
συντελεστή 4,8% στις ξένες τράπεζες που λειτουργούν στην Ισπανία, δεν συμπεριλήφθηκε τελικά 
στην εφαρμογή του εν λόγω φόρου στις τράπεζες, με τον οποίο το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά 
είσπραξη συνολικά 3 δισ. ευρώ σε δύο χρόνια.  

Σημειώνεται ότι έπειτα την έγκριση του κειμένου του νομοσχεδίου από την προαναφερθείσα 
αρμόδια Επιτροπή του Κογκρέσου, το κείμενο συνεχίζει να τυγχάνει επεξεργασίας στην ολομέλεια 
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του Κογκρέσου και από εκεί θα περάσει στη Γερουσία. Η νομοθεσία που εισάγει την έκτακτη 
φορολόγηση ενεργειακών Ομίλων και τραπεζών θα πρέπει να έχει εγκριθεί πριν από το τέλος του 
έτους, ώστε να εφαρμοστεί το επόμενο έτος. Μερίδα του εγχώριου οικονομικού Τύπου έκανε λόγο 
περί συμβιβαστικής συμφωνίας της Κυβέρνησης με εκπροσώπους βασκικών κομμάτων στο 
πλαίσιο του κρατικού προϋπολογισμού επομένου έτους, καθώς και συμφωνίας ώστε τα έσοδα 
από τους εν λόγω έκτακτους φόρους και κάποιους νέους περιβαλλοντικούς φόρους να 
εισπράττονται από τις τοπικές φορολογικές Αρχές της Χώρας των Βάσκων και της Navarra, με 
προοπτική μάλιστα μονιμοποίησης του προαναφερθέντος καθεστώτος. 

 
                                                                                                                      

 

 

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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