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Εισαγωγή  

Αντικείμενο της εργασίας μας είναι εκπόνηση μελέτης-εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο 
«Μελέτη καταγραφής και συγκριτικής αξιολόγησης του φορολογικού πλαισίου που διέπει 
τις τουριστικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς». 

Η εμπειρογνωμοσύνη έχει ως στόχο την ανάλυση και αξιολόγηση του φορολογικού 
πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο, με 
δεδομένη την σημασία του για την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος στη 
διεθνή αγορά. Στο πλαίσιο της εμπειρογνωμοσύνης θα καταγραφούν τα πάσης φύσεως 
φορολογικά βάρη και τέλη που βαρύνουν τις τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στις 
ακόλουθες ανταγωνιστικές χώρες: 

Ιταλία 

Ισπανία 

Κροατία 

Τουρκία 

Κύπρος 

Η καταγραφή  πραγματοποιήθηκε με κατάλληλο μεθοδολογικό τρόπο ώστε να είναι δυνατή 
η κατηγοριοποίησή τους ανάλογα με τα επιμέρους χαρακτηριστικά καθώς και η σύγκριση 
μεταξύ των χωρών. 

Σε κάθε επιμέρους τομέα ανάλυσης επιχειρείται μια αξιολόγηση (1-5 αστέρια) των 
φορολογικών συνθηκών που θεσπίζονται σε κάθε χώρα και κατά πόσο αυτές είναι ευνοϊκές  
για τους ενδιαφερόμενους πιθανούς  επενδυτές. Συνεπώς οι χώρες που συγκεντρώνουν την 
υψηλότερη βαθμολογία είναι αυτές οι οποίες, κατά την αξιολόγηση, εφαρμόζουν το 
φιλικότερο προς τις επενδύσεις φορολογικό σύστημα. 

H παρούσα μελέτη βασίσθηκε στα εν ισχύ φορολογικά δεδομένα των υπό εξέταση κρατών 
έως και την 30 Σεπτεμβρίου 2015.  

 

Ποιοι είμαστε  

H TMS Auditors είναι εταιρεία παροχής ελεγκτικών, φορολογικών, συμβουλευτικών και 
λογιστικών υπηρεσιών με έδρα την Ελλάδα.  

Η TMS Auditors αποτελεί ανεξάρτητο μέλος του Διεθνούς Δικτύου ελεγκτικών επιχειρήσεων 
«IAPA International», το οποίο είναι παγκοσμίως ο 9ος σε μέγεθος Οργανισμός, έχει ιδρυθεί 
το 1979 και αποτελείται από 220 εταιρείες-μέλη, με γραφεία σε 60 χώρες.  

Παρέχουμε στοχευόμενες και εξειδικευμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και δημόσιους 
φορείς σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής τους. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας   

Λουκιανού 6, Αθήνα  

Τηλ: 210-7253580-1  

Φαξ: 210-7253582  

Email: m.petrakis@tms-auditors.gr 

www.tms-auditors.gr  

mailto:m.petrakis@tms-auditors.gr
http://www.tms-auditors.gr/
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Α.Ε.-Ε.Π.Ε) 

Χώρα Συντελεστής φορολογίας εισοδήματος Προκαταβολή φόρου Αξιολόγηση 

Ελλάδα 29% 100% ** 

Ιταλία 27,5%- 31,4% 100% * 

Ισπανία 25% 70%-95% *** 

Κροατία 20% 100% **** 

Τουρκία 20% 100% **** 

Κύπρος 12,50% 100% ***** 

 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι στην Ιταλία (27,5%-31,4%),στην Ελλάδα (29%) και στην Ισπανία (25%) 

εφαρμόζονται οι υψηλότεροι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Αντίθετα στην Κύπρο 

εφαρμόζεται ο χαμηλότερος συντελεστής (12,5%) ενώ στην Τουρκία και στην Κροατία εφαρμόζεται συντελεστής 

φόρου εισοδήματος 20%.  

Συμπεραίνεται ότι το μεγαλύτερο φορολογικό βάρος, από πλευράς φορολόγησης των εταιρικών κερδών, 

επιβάλλεται στην Ιταλία, ενώ το μικρότερο φορολογικό βάρος στην Κύπρο. Αναλογιζομένου του χαμηλού 

φορολογικού συντελεστή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, η Κύπρος αποτελεί έναν ευνοϊκό τόπο 

επένδυσης για την δημιουργία ή εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων. Η Τουρκία και η Κροατία επίσης δεν  

εφαρμόζουν ιδιαίτερα υψηλούς συντελεστές φόρου εισοδήματος. Η Ισπανία με τον συντελεστή 25% τοποθετείται 

σε μία ενδιάμεση κατάσταση σε σύγκριση με τις χώρες που περιλαμβάνονται στην μελέτη ενώ η Ελλάδα και η 

Ιταλία εφαρμόζουν στην φορολογική τους νομοθεσία τους υψηλότερους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος 

των εταιρικών κερδών.  

Επισημαίνεται όμως ότι ο υψηλότερος συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων επιβάλλεται 

στην Ελλάδα (29%) διότι στην Ιταλία ο βασικός συντελεστής φόρου εισοδήματος ανέρχεται σε 27,5 % και η 

διαφορά μέχρι το ποσοστό 31,4% αναφέρεται σε φόρο που επιβάλλουν οι περιφέρειες.   
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Οι προκαταβολές φόρου εισοδήματος κυμαίνονται στα ίδια σχετικά επίπεδα (100% επί του φόρου της 

προηγούμενης χρήσης) σε κάθε χώρα. Εξαίρεση αποτελεί το σχετικά μειωμένο ποσοστό προκαταβολής στην 

Ισπανία (από 70%-100% του φόρου ανάλογα με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης) με τον περιορισμό ότι αυτή 

δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα ορισμένο ποσοστό των λογιστικών κερδών όπως αναλύεται παρακάτω. 

Δεν πρέπει επίσης να παραβλεφθούν και φορολογικά κίνητρα που προβλέπονται σε κάποιες από τις παραπάνω 

χώρες όπως είναι ο μειωμένος συντελεστής φόρου στην Ισπανία (15%) και η μειωμένη προκαταβολή φόρου (50%) 

στην Ελλάδα για τις νεοϊδρυθείσες εταιρείες (startups) καθώς και οι φορολογικές ελαφρύνσεις στην Κροατία για 

νέες επενδύσεις (Investment Promotion and Development of Investment Climate Act). 
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ΕΛΛΑΔΑ 

 

 Ο βασικός φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε ποσοστό 29% επί των εταιρικών 
κερδών. 

 Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος υπολογίζεται σε ποσοστό 100% επί των 
φορολογητέων εταιρικών κερδών και συμψηφίζεται με την φορολογική υποχρέωση 
του επόμενου έτους. 

 Για τα νεοσύστατα νομικά πρόσωπα η προκαταβολή φόρου εισοδήματος μειώνεται 
σε ποσοστό 50% για τα πρώτα τρία (3) έτη της λειτουργίας τους. 

  

 ΙΤΑΛΙΑ 

 

 Ο βασικός φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε ποσοστό  27,5% επί των εταιρικών 
κερδών.   

 Οι εταιρείες υπόκεινται επίσης σε περιφερειακό φόρο επί των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων τους σε ποσοστό 3,9% ενώ οι περιφερειακές αρχές ενδέχεται να 
αυξήσουν ή να μειώσουν τον βασικό συντελεστή έως και κατά 1%.   

 Για το οικονομικό έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014, η προκαταβολή του 
φόρου εισοδήματος για όλες τις εταιρείες ανέρχεται στο 101,5% του φόρου 
εισοδήματος (που οφείλεται για το προηγούμενο οικονομικό έτος). 

 Για το οικονομικό έτος που λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2015, η προκαταβολή του 
φόρου εισοδήματος για όλες τις εταιρείες ανέρχεται στο 100% του φόρου 
εισοδήματος (που οφείλεται για το προηγούμενο οικονομικό έτος). 

  

 ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

 Ο βασικός φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε ποσοστό 25% επί των εταιρικών 
κερδών.   

 Για νεοσύστατες εταιρείες ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε ποσοστό 15% 

επί των εταιρικών κερδών για τα πρώτα δύο (2) έτη που παρουσιάζουν κερδοφορία. 

Για μόνιμα εγκατεστημένες νομικές οντότητες προκαταβάλλεται ο φόρος εισοδήματος σε 

τρεις ισόποσες δόσεις (Απρίλιος, Οκτώβριος, Δεκέμβριος) σύμφωνα με μία από τις 

παρακάτω αρχές: 

- 18% της φορολογικής υποχρέωσης για το προηγούμενο φορολογικό έτος.  

- Ποσό που υπολογίζεται βάσει των 5/7 του συντελεστή του φόρου εισοδήματος. 

Αυτό ισχύει και για εταιρείες με κύκλο εργασιών άνω των € 6εκ. στο αμέσως 

προηγούμενο οικονομικό έτος. 

 

Ειδικά για το φορολογικό έτος 2015, ο φορολογικός συντελεστής (τα 5/7 του συντελεστή 

του φόρου εισοδήματος) αυξάνεται ανάλογα με τον κύκλο εργασιών ως εξής: 

 
- Κύκλος εργασιών μεταξύ €10εκ. και €20 εκ.: 15/20 του συντελεστή του φόρου 

εισοδήματος 
- Κύκλος εργασιών μεταξύ €20εκ. και €60 εκ.: 17/20 του συντελεστή του φόρου 

εισοδήματος 
- Κύκλος εργασιών που υπερβαίνει τα €60 εκ.: 19/20 του συντελεστή του φόρου 

εισοδήματος  
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Πρόσθετο κριτήριο για οντότητες με κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα €20 εκ., είναι ότι  

η προκαταβολή του φόρου δεν δύναται να είναι μικρότερη από το 12% των κερδών. 

Τέλος ο συντελεστής της ελάχιστης προκαταβολής φόρου ανέρχεται σε ποσοστό 6% 

εφόσον η οντότητα λαμβάνει τουλάχιστον το 85% του εισοδήματος της από μερίσματα. 

  

 ΚΡΟΑΤΙΑ 

 

 Ο βασικός φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί των εταιρικών 

κερδών. 

 Οι εταιρείες καταβάλλουν σε μηνιαία βάση την προκαταβολή του φόρου. Η κάθε 
δόση ισοδυναμεί με το 1/12 του οφειλόμενου φόρου για το επόμενο έτος πριν την 
μείωση της φορολογικής βάσης για φορολογικά κίνητρα (εξαιρουμένων πολυετών 
φορολογικών κινήτρων). Το υπόλοιπο του οφειλόμενου φόρου καταβάλλεται πριν τη 
λήξη του τέταρτου μήνα που έπεται του φορολογικού έτους. Εάν το σύνολο των 
προκαταβολών υπερβαίνει τον οφειλόμενο φόρο για το έτος, το επιπλέον ποσό 
επιστρέφεται στην εταιρεία. 

  

 ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

 Ο βασικός φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί των εταιρικών 

κερδών. 

 Οι εταιρείες καταβάλλουν τριμηνιαίως τις προκαταβολές του φόρου εισοδήματος 

κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους. Η κάθε δόση ισοδυναμεί με το 20% του 

φορολογητέου εισοδήματος του τριμήνου. Η προκαταβολή φόρου δύναται να 

συμψηφιστεί με τον φόρο που δηλώνεται στην ετήσια φορολογική δήλωση. 

 Ωστόσο η προκαταβολή φόρου υπερβαίνει τον οριστικό πληρωτέο φόρο, το 

υπερβάλλον ποσό συμψηφίζεται με τις λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις της 

εταιρείας ή επιστρέφεται. 

  

 ΚΥΠΡΟΣ 

 

 Ο βασικός φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε ποσοστό 12,5% επί των εταιρικών 
κερδών . 

 Την 31η Ιουλίου κάθε έτους εκτιμάται το ποσό του οφειλόμενου φόρου επί των 
προβλεπόμενων κερδών της τρέχουσας χρήσης, και προκαταβάλλεται σε ποσοστό 
100% με δύο ισόποσες δόσεις την 31η Ιουλίου και την 31η Δεκεμβρίου. 

 Εάν το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε για το τρέχον έτος, είναι χαμηλότερο από 
το 75% του τελικού φόρου, τότε προβλέπεται επιβάρυνση σε ποσοστό 10% επί του 
τελικού φόρου. 

 Εάν το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε για το τρέχον έτος με βάση την εκτίμηση 
των κερδών, είναι μεγαλύτερο από τον τελικό φόρο τότε οι φορολογικές αρχές θα 
χρησιμοποιήσουν την επιπλέον καταβολή για συμψηφισμό με τυχόν μελλοντικές 
φορολογικές υποχρεώσεις. 
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

 

 

Χώρα Όροι Αξιολόγηση 

Ελλάδα Τόκοι / κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ** 

Ιταλία Τόκοι / κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ** 

Ισπανία Τόκοι / κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ** 

Κροατία Δάνεια/ ποσοστό συμμετοχής των μετόχων *** 

Τουρκία Δάνεια/ποσοστό συμμετοχής των μετόχων *** 

Κύπρος Δεν εφαρμόζονται ***** 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η Κύπρος δεν έχει υιοθετήσει κανόνες υποκεφαλαιοδότησης. Η Κροατία 

και η Τουρκία εφαρμόζουν το κριτήριο του «Δανείου προς το ποσοστό συμμετοχής των μετόχων» το οποίο 

αναφέρεται σε δάνεια που παρέχονται αποκλειστικά από τους μετόχους.  

Στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στην Ιταλία εφαρμόζονται παρόμοιες διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες δεν 

αναγνωρίζονται ως φορολογικά εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες οι πλεονάζουσες δαπάνες τόκων εφόσον 

υπερβαίνουν το 30% των φορολογητέων κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA). 

Οι κανόνες υποκεφαλαιοδότησης σχετίζονται με την εκπεσιμότητα των τόκων μιας επιχείρησης για σκοπούς 

φορολογίας εισοδήματος. Οι τόκοι αυτοί που απορρέουν από τον δανεισμό της επιχείρησης είναι πιθανό να μην 

εκπίπτουν εις το ολόκληρο από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής, όταν ο δανεισμός είναι υψηλότερος από τα 

προβλεπόμενα σε κάθε νομοθεσία όρια. 
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ΕΛΛΑΔΑ 

 

 Σε περίπτωση που η διαφορά μεταξύ των εξόδων από τόκους και των εσόδων από 
τόκους υπερβαίνει το 30% του EBITDA, τα έξοδα τόκων δεν εκπίπτουν φορολογικά. 
Έχει ορισθεί μεταβατική περίοδος για το ανωτέρω ποσοστό του εκπιπτόμενου 
φορολογικά  ποσού που έχει ως εξής : 

- 60% από την  1.1.2014 

- 50% από την  1.1.2015 

- 40% από την  1.1.2016 

- Από την 1.1.2017 θα ισχύει συντελεστής 30%. 

 Μη εκπιπτόμενοι τόκοι δύναται να μεταφερθούν προς έκπτωση χωρίς κανένα 
χρονικό περιορισμό.  

 Οι κανόνες χαμηλής κεφαλαιοδότησης δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που το ποσό 
του καθαρού εξόδου από τόκους είναι μικρότερο από € 3εκ. ετησίως και για την 
μεταβατική περίοδο μικρότερο από το ποσό των € 5εκ. ετησίως. 

  

 ΙΤΑΛΙΑ 

 

 Τα έξοδα από τόκους, συμπεριλαμβανομένων των τόκων από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις αλλά εξαιρώντας τους κεφαλαιοποιημένους τόκους καθώς και τα καθαρά 
έσοδα από τόκους που λογίζονται στην ίδια φορολογική περίοδο, δεν εκπίπτουν 
φορολογικά εφόσον ξεπερνούν σε ποσοστό το 30% του EBITDA της Εταιρείας. 

 Τα έξοδα από τόκους που ξεπερνούν το ανωτέρω ποσοστό μπορούν να 
μεταφερθούν, χωρίς χρονικό όριο, και να χρησιμοποιηθούν για να αντισταθμίσουν 
φορολογητέο εισόδημα μέσα στο όριο του 30% όπως παραπάνω στις επόμενες 
φορολογικές χρήσεις. Συνεπώς τυχόν πλεονάζουσες κρατήσεις τόκων (δαπάνες από 
τόκους μικρότερες του 30% του EBITDA) μπορούν να μεταφερθούν σε επόμενες 
χρήσεις. 

  

 ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

 Σε περίπτωση που η διαφορά μεταξύ εξόδων και εσόδων από τόκους ξεπερνά σε 
ποσοστό το 30%  του EBITDA, τα έξοδα από τόκους δεν εκπίπτουν φορολογικά.  

 Μη εκπιπτόμενοι φορολογικά τόκοι μπορούν να μεταφερθούν (για συμψηφισμό) τα 
επόμενα πέντε (5) έτη. 

 Οι κανόνες χαμηλής κεφαλαιοδότησης δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που το 
καθαρό έξοδο από τόκους είναι μικρότερο του € 1 εκ.  ετησίως. 
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ΚΡΟΑΤΙΑ 

 

 Οι τόκοι δανείου που χορηγήθηκε από μέτοχο, συνδεδεμένο μέρος μετόχου ή τρίτο 
μέρος και είναι εγγυημένο από μέτοχο, δεν εκπίπτουν φορολογικά εάν ο μέτοχος 
κατέχει το 25% ή περισσότερο των μετοχών/δικαιωμάτων ψήφου του νομικού 
προσώπου και η αξία του δανείου υπερβαίνει τέσσερις (4) φορές την αξία του 
μεριδίου του μετόχου στα ίδια κεφάλαια του νομικού προσώπου.  

 Εάν τα δάνεια στα οποία οι κανόνες χαμηλής κεφαλαιοδότησης έχουν εφαρμογή 
υπερβούν την αναλογία 4:1, το ποσό των τόκων στο τμήμα του δανείου που 
υπερβαίνει την προαναφερθείσα αναλογία, δεν εκπίπτει φορολογικά. Οι κανόνες 
χαμηλής κεφαλαιοδότησης δεν έχουν εφαρμογή σε δάνεια που χορηγούνται από 
τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, ακόμα και αν ο μέτοχος είναι εγγυητής του 
δανείου. 

  

 ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

 Εάν υπάρχουν δάνεια που καταβάλλονται σε συνδεδεμένα μέρη ή καταβάλλονται 
από τους μετόχους των νομικών προσώπων και υπερβαίνουν κατά τρεις (3) φορές τα 
ίδια κεφάλαια της εταιρείας (αναλογία 1:3) κατά την έναρξη του οικονομικού έτους, 
τότε τα έξοδα από τόκους δεν εκπίπτουν φορολογικά. 

  

 ΚΥΠΡΟΣ 

 

 Δεν εφαρμόζονται. 
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ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
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ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

 

Χώρα 
Κανονικός 

Συντελεστής 
Χαμηλός 

Συντελεστής 
Αξιολόγηση 

Ελλάδα 10% 
 

**** 

Ιταλία 26% 1,375% *** 

Ισπανία 19% 
 

* 

Κροατία 12% 
 

*** 

Τουρκία 15% 
 

** 

Κύπρος 0% 
 

***** 

 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η Ισπανία (20%), έχει τον υψηλότερο συντελεστή παρακρατούμενου 

φόρου επί των μερισμάτων. Αντίθετα στην Κύπρο τα διανεμόμενα μερίσματα δεν επιβαρύνονται με 

παρακρατούμενο φόρο. Η Ιταλία εφαρμόζει συντελεστές παρακράτησης φόρου σε ποσοστό 26%, ενώ ο χαμηλός 

συντελεστής 1,375% αφορά σε ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες ο δικαιούχος είναι κράτος-μέλος. Επίσης 

προβλέπονται και περιπτώσεις μηδενικής παρακράτησης και για το λόγο αυτό η Ιταλία βαθμολογείται ευνοϊκότερα   

σε σύγκριση με  άλλες χώρες που εφαρμόζουν χαμηλότερο συντελεστή παρακράτησης. 

 Στην Ελλάδα και την Κροατία ισχύουν παρόμοια επίπεδα παρακράτησης φόρου με ποσοστά 10% και 12% 

αντίστοιχα ενώ υψηλότερα κατατάσσεται  η Τουρκία με συντελεστή 15%.  

Η χρήση των Συμβάσεων για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας με χαμηλότερους συντελεστές παρακράτησης 

φόρου προβλέπεται σε όλες τις χώρες και υπάρχουν κριτήρια για την απαλλαγή από το φόρο με βάση την Οδηγία 

Μητρικών-Θυγατρικών (participation exemption) για τις χώρες της Ε.Ε. εκτός της Κροατίας που έχει θεσπίσει 

τοπικά κριτήρια απαλλαγής. 

 Η Τουρκία επίσης ως μη κράτος-μέλος έχει θεσπίσει κριτήρια απαλλαγής για τις περιπτώσεις των συνδεδεμένων 

μερών. 
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ΕΛΛΑΔΑ 

 

 Προβλέπεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% επί των μερισμάτων (και 
προμερισμάτων) ή επί των κερδών που διανέμονται στους Έλληνες και ξένους 
δικαιούχους και προέρχονται από ελληνικές ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) και εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), αντίστοιχα.    

 Ο προαναφερθείς φορολογικός συντελεστής υπόκειται στις ισχύουσες συμβάσεις 
αποφυγής διπλής φορολογίας. Προβλέπεται φορολογική ελάφρυνση σύμφωνα με 
την οδηγία της ΕΕ, 90/435 / ΕΟΚ (μητρικές και θυγατρικές), όπως αυτή 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 2011/96 / ΕΚ) . Συγκεκριμένα: 

-   Η μητρική εταιρεία κατέχει ελάχιστη συμμετοχή 10% στην ελληνική θυγατρική. 

-   Η μητρική εταιρεία κατέχει την συμμετοχή επί τουλάχιστον δύο συναπτά έτη. 

- Η δικαιούχος μητρική εταιρεία πληροί όλες τις ακόλουθες πρόσθετες 
προϋποθέσεις: 

α) Διαθέτει μία από τις νομικές μορφές που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας της ΕΕ 2011/96 / ΕΚ.  

β) Είναι φορολογικός κάτοικος σε ένα από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και δεν θεωρείται 
φορολογικός κάτοικος σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ε.Ε.  

  

 ΙΤΑΛΙΑ 

 

 Δεν παρακρατείται φόρος στις περιπτώσεις όπου τα μερίσματα καταβάλλονται σε 
εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ιταλίας. Η παρακράτηση φόρου με 
συντελεστή 26% εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου τα μερίσματα καταβάλλονται σε 
φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ιταλίας και δεν συμμετέχουν με 
σημαντικά ποσοστά (συμμετοχή κάτω από 20%) στην εταιρεία καθώς και στις 
περιπτώσεις όπου ο λήπτης δεν είναι φορολογικός κάτοικος Ιταλίας. 

Στην περίπτωση που το ποσοστό συμμετοχής στο νομικό πρόσωπο είναι μεγαλύτερο 
του 20% η παρακράτηση φόρου 26% διενεργείται στο 49,72% του εισοδήματος. 

 Ο δικαιούχος που δεν είναι φορολογικός κάτοικος Ιταλίας μπορεί να διεκδικήσει 
μέχρι τα 11/26 του φόρου που παρακρατήθηκε στην Ιταλία προκειμένου να τα 
πιστώσει έναντι του φόρου εισοδήματός του. 

 Τέλος προβλέπεται συντελεστής παρακράτησης φόρου 1,375% για τις περιπτώσεις  
όπου ο λήπτης έχει έδρα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε χώρα της οικονομικής ζώνης 
της Ε.Ε.  

 Μερίσματα που εισπράχθηκαν από εταιρείες εγκατεστημένες σε χώρες με 
προνομιακό φορολογικό καθεστώς φορολογούνται πλήρως. 

 Οι παραπάνω φορολογικοί συντελεστές υπόκεινται στις ισχύουσες διατάξεις περί 
αποφυγής διπλής φορολογίας. 

 Οι εταιρείες από κράτη μέλη της Ε.Ε. που εισπράττουν μερίσματα από Ιταλικές 
επιχειρήσεις μπορεί να πληρούν τις προϋποθέσεις για την απαλλαγή από την 
παρακράτηση φόρου μερισμάτων ή να επιτύχουν την επιστροφή του καταβληθέντος 
φόρου, αν κατέχουν τουλάχιστον το 10% των μετοχών του υπόχρεου για τουλάχιστον 
ένα έτος.  
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ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

 Επιβάλλεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% επί των μερισμάτων ή στα 

κέρδη που διανέμονται στους Ισπανούς και αλλοδαπούς δικαιούχους από μια 

Ισπανική εταιρεία. 

 Ο προαναφερθείς φορολογικός συντελεστής υπόκειται στις ισχύουσες διατάξεις των 

συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας. Προβλέπεται φορολογική ελάφρυνση 

σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ, 90/435 / ΕΟΚ (μητρικές και θυγατρικές), όπως αυτή 

τροποποιήθηκε από την οδηγία 2011/96 / ΕΚ) . Ειδικές εταιρείες χαρτοφυλακίου 

("ETVE") μπορεί να καταβάλλουν τα μερίσματα χωρίς καμία παρακράτηση φόρου. 

  

 ΚΡΟΑΤΙΑ 

 

 Η διανομή μερισμάτων φορολογείται με συντελεστή φόρου 12%. 

 

  

 ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

 Η διανομή μερίσματος σε μετόχους υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με ποσοστό 
15%.  

 Οι αλλοδαποί δικαιούχοι των μερισμάτων είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν το 
φόρο σύμφωνα με τις προβλέψεις των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας 
κατά περίπτωση. 

  

 ΚΥΠΡΟΣ 

 

 Τα έσοδα από μερίσματα απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος νομικών 
προσώπων. Ωστόσο, όλοι οι κάτοικοι της Κύπρου υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική 
εισφορά (SDC) σε ποσοστό 17%, ποσό που παρακρατείται στην πηγή. 

 Οι μη φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου δεν υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά. 

 Προβλέπονται σχετικές απαλλαγές αναφορικά με: 

-   Μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή εταιρεία στην Κύπρο, από άλλη εταιρεία 
κάτοικο Κύπρου (εξαιρουμένων των μερισμάτων που καταβάλλονται έμμεσα 
μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο 
προέκυψαν τα κέρδη που διανεμήθηκαν ως μερίσματα). 

-  Μερίσματα που λαμβάνονται στην Κύπρο ή καταβάλλονται από την Κύπρο 
υπόκεινται στους ισχύοντες κανόνες των συμβάσεων αποφυγής διπλής 
φορολογίας.  
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ΤΟΚΟΙ 
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ΤΟΚΟΙ 

 

 

Χώρα 
Συντελεστής 

παρακράτησης φόρου 
Αξιολόγηση 

Ελλάδα 15% *** 

Ιταλία 26% * 

Ισπανία 19% ** 

Κροατία 15% *** 

Τουρκία 10% **** 

Κύπρος 0% ***** 

 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η Ιταλία έχει τον υψηλότερο συντελεστή (26%) παρακρατούμενου φόρου 

εισοδήματος επί των τόκων. Αντίθετα στην Κύπρο οι τόκοι δεν επιβαρύνονται με παρακρατούμενο φόρο. Η 

Τουρκία εφαρμόζει σχετικά χαμηλό συντελεστή με ποσοστό 10% ο οποίος αφορά σε ορισμένες περιπτώσεις 

δανείων. Η Ελλάδα και η Κροατία έχουν τον ίδιο συντελεστή παρακράτησης φόρου με ποσοστό 15%, ενώ 

υψηλότερα κατατάσσεται η Ισπανία  με συντελεστή 19%.  

Η χρήση των διατάξεων των συμβάσεων για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας  εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες  ενώ  

προβλέπονται κριτήρια για την απαλλαγή από την παρακράτηση  φόρου με βάση την Οδηγία Μητρικών-

Θυγατρικών (participation exemption) για τις χώρες της Ε.Ε. 
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ΕΛΛΑΔΑ 

 

 Επιβάλλεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15% στους τόκους καταθέσεων και 
στους τόκους από:  

- κρατικά αξιόγραφα 

- εταιρικά ομόλογα 

- repos και reverse repos  

- Λοιπούς τόκους (δανειακές συμβάσεις, καθυστερήσεις πληρωμών κτλ) που 
καταβάλλονται σε ελληνικές και αλλοδαπές νομικές οντότητες. 

 Ο προαναφερθείς φορολογικός συντελεστής υπόκειται στις ισχύουσες συμβάσεις 
αποφυγής διπλής φορολογίας.  

  

 ΙΤΑΛΙΑ 

 

 Οι τόκοι των τραπεζικών καταθέσεων και των τρεχούμενων λογαριασμών υπόκεινται 
σε 26% παρακράτηση φόρου στην πηγή. Λοιποί τόκοι δανείων υπόκεινται επίσης σε 
26% παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 

 Τόκοι ομολόγων και άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται 
επίσης σε 26% παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 

 Ο προαναφερθείς φορολογικός συντελεστής υπόκειται στις ισχύουσες διατάξεις των 
συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας. 

  

 ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

 Επιβάλλεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 19% στις καταβολές 

οποιασδήποτε μορφής τόκων. Ωστόσο, τόκοι από ομόλογα του Ισπανικού Δημοσίου 

ή από ομολογίες δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. Ομοίως, τόκοι που 

καταβάλλονται σε δικαιούχους που είναι κάτοικοι σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. δεν 

υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.             

 Ο παραπάνω φορολογικός συντελεστής υπόκειται στις ισχύουσες συμβάσεις 

αποφυγής διπλής φορολογίας. Προβλέπεται φορολογική ελάφρυνση σύμφωνα με 

την οδηγία της ΕΕ 2003/49/ΕΚ για πληρωμές που πραγματοποιούνται μεταξύ 

συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών.   

  

 ΚΡΟΑΤΙΑ 

 

 Ο παρακρατούμενος φόρος επί των τόκων ανέρχεται σε ποσοστό 15%. 

Ωστόσο, για δικαιούχους που βρίσκονται σε χώρες με φορολογικό συντελεστή 
χαμηλότερο του 12,5% επί των κερδών, τότε ο συντελεστής παρακρατούμενου 
φόρου αυξάνεται σε ποσοστό 20%. 

 Παρακράτηση φόρου δεν επιβάλλεται αν οι καταβολές αναγνωρίζονται ως έσοδα 
από μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής εταιρείας. 
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ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

 Τόκοι που αποκτώνται στην Τουρκία υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 10%. Η 
διάταξη αναφέρεται σε τόκους δανείων από μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα γενικά 
ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εσωτερικού. 

 Τιμολόγια τόκων που εκδόθηκαν στο εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε 
παρακράτηση 5%-15% σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυουσών συμβάσεων 
αποφυγής διπλής φορολογίας. 

  

 ΚΥΠΡΟΣ 

 

 Τα έσοδα από τόκους απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, εκτός από τους 
τόκους που προκύπτουν κατά τη συνήθη δραστηριότητα της εταιρείας. Αυτό το 
είδος των τόκων δεν θεωρείται εισόδημα από κεφάλαιο και υπόκειται σε φόρο 
εισοδήματος με συντελεστή 12,5% ενώ εξαιρείται από την αμυντική εισφορά. 

 Επιπρόσθετα τόκοι από Ομόλογα Δημοσίου, από ταμεία πρόνοιας και από ταμεία 
κοινωνικών ασφαλίσεων υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος με συντελεστή 3%. 

 Τόκοι που εισπράχθηκαν στην Κύπρο ή καταβάλλονται από την Κύπρο υπόκεινται 
στις διατάξεις των ισχυουσών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας. 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

Χώρα 
Κανονικός Συντελεστής 

παρακρατούμενου φόρου 

Χαμηλός Συντελεστής 

παρακρατούμενου φόρου 
Αξιολόγηση 

Ελλάδα 20% 
 

** 

Ιταλία 30% 22,5% ** 

Ισπανία 19% 
 

** 

Κροατία 15% 
 

*** 

Τουρκία 20% 
 

** 

Κύπρος 0%-10% 

 

***** 

 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η Ιταλία, εφαρμόζει τον υψηλότερο συντελεστή (30%) παρακρατούμενου 

φόρου επί των δικαιωμάτων ενώ ο χαμηλός συντελεστής (22,5%) αφορά σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις. 

Αντιθέτως στην Κύπρο δεν παρακρατείται  φόρος όταν τα δικαιώματα χρησιμοποιούνται  εκτός της χώρας , ενώ σε 

διαφορετική περίπτωση ο συντελεστής φόρου ανέρχεται σε ποσοστό 10%. 

 Η Ελλάδα και η Τουρκία εφαρμόζουν τον ίδιο συντελεστή παρακράτησης φόρου με ποσοστό 20% ενώ περίπου 

στο ίδιο επίπεδο κατατάσσεται και η Ισπανία με συντελεστή 19% και χαμηλότερα η Κροατία με συντελεστή 15%. 

Η χρήση των Συμβάσεων για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας με χαμηλότερους συντελεστές παρακράτησης είναι 

δυνατή σε όλες τις χώρες ενώ προβλέπονται και κριτήρια για την απαλλαγή από το φόρο με βάση την Οδηγία 

Μητρικών-Θυγατρικών (participation exemption) για τις χώρες της Ε.Ε. αλλά και της Τουρκίας. 
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ΕΛΛΑΔΑ 

 

 Διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στις καταβολές για: 

- Διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
- Τεχνογνωσία 
- Άδειες   
- Εμπορικά Σήματα  
- Χρήση του εμπορικού και επιστημονικού εξοπλισμού 

 Ο προαναφερθείς φορολογικός συντελεστής υπόκειται στις ισχύουσες διατάξεις των 
συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας. Προβλέπεται φορολογική ελάφρυνση 
σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. (2003/49/ΕΚ) για τις καταβολές που 
πραγματοποιούνται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών. 

  

 ΙΤΑΛΙΑ 

 

 Δικαιώματα που προκύπτουν στην Ιταλία και λαμβάνονται από πρόσωπα που δεν 
είναι φορολογικοί κάτοικοι Ιταλίας υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 30%. Σε 
ειδικές περιπτώσεις, το φορολογητέο ποσό μειώνεται κατά 25% επί του συνόλου 
των δικαιωμάτων. Η παρακράτηση δύναται να διενεργηθεί σε χαμηλότερο ποσοστό, 
εφόσον αυτό προβλέπεται σε οποιαδήποτε σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας 
μεταξύ της Ιταλίας και του κράτους του δικαιούχου. Σύμφωνα με τις διατάξεις της 
οδηγίας της Ε.Ε. τα ποσά που αφορούν σε καταβολή δικαιωμάτων, δεν υπόκεινται 
σε παρακράτηση φόρου όταν ο καταβάλλων είναι εταιρεία εγκατεστημένη στην 
Ιταλία ή είναι μόνιμη εγκατάσταση εταιρείας της Ε.Ε. στην Ιταλία κι ο δικαιούχος 
είναι : 

- φορολογικός κάτοικος της Ιταλίας  

- μόνιμη εγκατάσταση εταιρείας που έχει έδρα σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Το πλεονέκτημα αυτό παρέχεται εάν οι απαιτήσεις σχετικά με τις ελάχιστες 
συμμετοχές ικανοποιούνται πλήρως. 

  

 ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

 Διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 19% στις καταβολές δικαιωμάτων 

για: 

- Διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

- Τεχνογνωσία 

- Άδειες   

- Εμπορικά Σήματα   

- Χρήση του εμπορικού και επιστημονικού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                   

 Ο προαναφερθείς φορολογικός συντελεστής υπόκειται στις ισχύουσες συμβάσεις 

αποφυγής διπλής φορολογίας. Προβλέπεται φορολογική ελάφρυνση σύμφωνα με 

την οδηγία της Ε.Ε. (2003/49/ΕΚ) για τις καταβολές που πραγματοποιούνται μεταξύ 

συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών. 
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ΚΡΟΑΤΙΑ 

 

 Διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15% για δικαιώματα και άλλα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσία, 
κ.λπ.) όταν η αμοιβή καταβάλλεται σε μη κατοίκους που δεν είναι φυσικά πρόσωπα. 

 Ο προαναφερθείς φορολογικός συντελεστής υπόκειται στις ισχύουσες συμβάσεις 
αποφυγής διπλής φορολογίας. 

  

 ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

 Διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στις καταβολές για: 

- Διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
- Τεχνογνωσία 
- Άδειες   
- Εμπορικά Σήματα  
- Χρήση του εμπορικού και επιστημονικού εξοπλισμού 

 Ο προαναφερθείς φορολογικός συντελεστής υπόκειται στις ισχύουσες διατάξεις των 
συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας. Προβλέπεται φορολογική ελάφρυνση 
σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. (2003/49/ΕΚ) για τις καταβολές που 
πραγματοποιούνται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών. 

  

 ΚΥΠΡΟΣ 

 

 Το ακαθάριστο εισόδημα που προκύπτει από τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, άλλα δικαιώματα εκμετάλλευσης, αποζημιώσεων ή άλλου εισοδήματος 
που προκύπτει από πηγές εντός της Κύπρου, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με 
συντελεστή 10%. Για δικαιώματα χρήσης κινηματογραφικών ταινιών κλπ ο 
συντελεστής ανέρχεται σε ποσοστό 5%. 

 Δικαιώματα που εκχωρούνται για χρήση εκτός της Κύπρου δεν υπόκεινται σε 
παρακράτηση φόρου. 

 Ο προαναφερθείς φορολογικός συντελεστής υπόκειται στις ισχύουσες συμβάσεις 
αποφυγής διπλής φορολογίας. 
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ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
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ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

 

Χώρα 
Κανονικός 

Συντελεστής 
Μεσαίος 

Συντελεστής 
Χαμηλός 

Συντελεστής 
Αξιολόγηση 

Ελλάδα 20% - - ** 

Ιταλία Δεν ισχύει Δεν ισχύει Δεν ισχύει ***** 

Ισπανία 24% - 19% * 

Κροατία 15%* - 15% **** 

Τουρκία 20% 17% 10% *** 

Κύπρος Δεν ισχύει Δεν ισχύει Δεν ισχύει ***** 

*Ο συντελεστής είναι 20% όταν ο δικαιούχος της αμοιβής έχει έδρα σε χώρα "φορολογικό παράδεισο". 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η Ισπανία, έχει τον υψηλότερο συντελεστή (24%) παρακρατούμενου 

φόρου επί της παροχής υπηρεσιών ενώ ο χαμηλός συντελεστής (19%) αφορά σε κάποιες περιπτώσεις που ο 

δικαιούχος έχει την εγκατάσταση του σε κράτος-μέλος.  

Στην Ελλάδα εφαρμόζεται συντελεστής παρακράτησης φόρου με ποσοστό 20% ενώ στην Κροατία ο συντελεστής 

είναι 15% και ανέρχεται σε 20% όταν ο δικαιούχος της αμοιβής έχει έδρα σε χώρα "φορολογικό παράδεισο". Στην 

Τουρκία οι συντελεστές κυμαίνονται από 10% έως 20% ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών και τέλος στην Ιταλία 

και στην Κύπρο δεν προβλέπεται παρακράτηση για αυτό το είδος των επιχειρηματικών  συναλλαγών.   
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ΕΛΛΑΔΑ 

 

 Προβλέπεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στις ακόλουθες καταβολές 
για : 

- Αμοιβές τεχνικών υπηρεσιών 

- Τέλη υπηρεσιών διαχείρισης 

- Αμοιβές υπηρεσιών συμβούλου 

- Τέλη για παρόμοιες Υπηρεσίες 

 Καταβολές σε φυσικά πρόσωπα για συγκεκριμένους τύπους υπηρεσιών που 
κατονομάζονται στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος υπόκεινται σε παρακράτηση 
στην πηγή μόνον εάν ο δικαιούχος είναι ελεύθερος επαγγελματίας (π.χ. δικηγόρος, 
συμβολαιογράφος, λογιστής, αρχιτέκτονας, σχεδιαστής, μηχανικός, αρχιτέκτονας, 
γιατρός, φυσιοθεραπευτής, μεταφραστής, μουσικός, καλλιτέχνης κλπ) και όχι νομική 
οντότητα. 

 Επιπρόσθετα προβλέπεται με συντελεστή 20% για καταβολές σε ευκαιριακά 
απασχολούμενους 

 Επιπλέον, εάν η παρακράτηση φόρου δεν εξαντλεί την φορολογική υποχρέωση του 
δικαιούχου, πιστώνεται στον ετήσιο φόρο εισοδήματος του δικαιούχου. 

 Εφαρμόζονται οι διατάξεις των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας. 

  

 ΙΤΑΛΙΑ 

 

 Δεν προβλέπεται όπως στα λοιπά υπό εξέταση κράτη και προβλέπεται σε ειδικές 
περιπτώσεις με χαρακτηριστικότερη αυτή των ευκαιριακών υπηρεσιών 
περιορισμένης χρονικής διάρκειας από μη επιτηδευματίες σε ποσοστό 20%.  

  

 ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

 Προβλέπεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 24% (ή 19 % εάν ο δικαιούχος 

είναι κάτοικος της Ε.Ε.) στις καταβολές για: 

- Αμοιβές τεχνικών υπηρεσιών 

- Τέλη υπηρεσιών διαχείρισης 

- Αμοιβές υπηρεσιών συμβούλου 

- Τέλη για παρόμοιες Υπηρεσίες 

 Εφαρμόζονται οι διατάξεις των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας. 

  

 ΚΡΟΑΤΙΑ 

 

 Παρακρατούμενοι φόροι με συντελεστή 15% εφαρμόζονται για τις υπηρεσίες 
έρευνας αγοράς, τις φορολογικές και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

 Ωστόσο, για δικαιούχους που βρίσκονται σε χώρες με φορολογικό συντελεστή 
χαμηλότερο του ποσοστού 12,5% επί των κερδών, τότε ο συντελεστής 
παρακρατούμενου φόρου αυξάνεται σε ποσοστό 20%. 
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ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

 Η παροχή υπηρεσιών υπόκειται γενικά σε ποσοστό 20% παρακράτησης φόρου 
εισοδήματος. Ορισμένες ειδικές υπηρεσίες που παρέχονται από ελεύθερους 
επαγγελματίες μπορούν να υπαχθούν σε ποσοστό παρακρατούμενου φόρου 0%, 
10% ή 17% αναλόγως του πεδίου εφαρμογής της υπηρεσίας. 

 Υπηρεσίες που παρέχονται από αλλοδαπό μπορεί να υπόκεινται σε μηδενική 
παρακράτηση φόρου εφόσον υπάρχει σύμβαση αποφυγής της διπλής φορολογίας 
σε ισχύ και το πρόσωπο δεν είναι κάτοικος της Τουρκίας για περισσότερο από 183 
ημέρες. 

  

 ΚΥΠΡΟΣ 

 

 Δεν προβλέπεται. 
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ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

  

 

Χώρα 
Συντελεστής 

φορολόγησης 
Αξιολόγηση 

Ελλάδα 29% * 

Ιταλία 27,50% *** 

Ισπανία 25% *** 

Κροατία 20% **** 

Τουρκία 20% ***** 

Κύπρος 20% ***** 

 

 

 

Γενικά η υπεραξία (εισόδημα κεφαλαίου) από την μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων φορολογείται σχεδόν σε 

όλες τις υπό εξέταση χώρες ως εισόδημα από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εξαίρεση την Κύπρο 

όπου προβλέπεται φόρος υπεραξίας 20% και παράλληλα υπάρχουν πράξεις οι οποίες απαλλάσσονται του φόρου. 

Επίσης στην Κροατία για ορισμένες πράξεις ο συντελεστής είναι 25% (ισχύς από 1.1.2016) και στην Ιταλία 

προβλέπονται ορισμένες απαλλαγές από τη μεταβίβαση τίτλων. 
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ΕΛΛΑΔΑ 

 

 Το εισόδημα από κεφάλαιο που αποκτούν νομικά πρόσωπα θεωρείται ως έσοδο 
επιχειρηματικής δραστηριότητας και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος με τον συνήθη 
συντελεστή 29% εφόσον προέρχεται από τα ακόλουθα: 

- Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 

- Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων 

- Πωλήσεις ακίνητης περιουσίας που δεν συνιστούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα  

- Πωλήσεις τίτλων (όπως εισηγμένες μετοχές, μη εισηγμένες μετοχές, εταιρικά 
ομόλογα, ελληνικά κρατικά ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, παράγωγα) 

  

 ΙΤΑΛΙΑ 

 

 Εισόδημα από κεφάλαιο που αποκτούν νομικά πρόσωπα θεωρείται ως έσοδο της 
εταιρείας και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος με συντελεστή 27,5% . Το εισόδημα 
από κεφάλαιο που προέρχεται από τη μεταβίβαση συμμετοχών της εταιρείας, υπό 
ορισμένες συνθήκες, είναι κατά το 95% απαλλασσόμενο από τη φορολογία. Οι 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση απαλλαγής είναι οι ακόλουθες: 

- συνεχόμενη συμμετοχή από την πρώτη ημέρα του 12ου μήνα που προηγείται 
εκείνου της πώλησης οι συμμετοχές που αποκτήθηκαν πιο πρόσφατα θα πρέπει να 
θεωρούνται ότι πωλήθηκαν πρώτα (υπολογισμός  LIFO) 

- ταξινόμηση των συμμετοχών ως επενδύσεις πάγιων στοιχείων από τον πρώτο 
ισολογισμό κλεισίματος, κατά την περίοδο της ιδιοκτησίας 

- φορολογική κατοικία της θυγατρικής σε χώρα εκτός προνομιακού φορολογικού 
καθεστώτος  

- την άσκηση από τη θυγατρική πραγματικής εμπορικής δραστηριότητας 

 Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να πληρούνται χωρίς διακοπή τουλάχιστον από την 
έναρξη της τρίτης φορολογικής περιόδου πριν από τις μεταβιβάσεις 

  

 ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

 Το εισόδημα από κεφάλαιο που αποκτούν νομικά πρόσωπα θεωρείται ως έσοδο της 

εταιρείας και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος με συντελεστή 25%. Ωστόσο, 

εισόδημα από κεφάλαιο που προέρχεται από την πώληση των μετοχών άλλων 

οντοτήτων γενικά απαλλάσσεται βάσει του καθεστώτος απαλλαγής συμμετοχής. 

  

 ΚΡΟΑΤΙΑ 

 

 Το εισόδημα από κεφάλαιο για νομικά πρόσωπα υπόκειται στον γενικό φορολογικό 
συντελεστή εισοδήματος 20%. 

 Ειδικοί κανόνες ισχύουν για τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες από 
ορισμένα είδη περιουσιακών στοιχείων. Ανάλογα με το είδος των περιουσιακών 
στοιχείων, τα κέρδη ή οι ζημίες μπορεί να μην φορολογούνται ή να μην εκπίπτουν 
φορολογικά. 
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ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

 Το εισόδημα από κεφάλαιο που αποκτάται από νομικά πρόσωπα 
συμπεριλαμβάνεται στα γενικά ακαθάριστα έσοδα και φορολογείται με τον 
φορολογικό συντελεστή των επιχειρήσεων. Εντούτοις, μπορεί να απαλλάσσεται κατά 
75% από τον εταιρικό φόρο, εφόσον αναφέρεται σε: 

- Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 

- Πωλήσεις θυγατρικών 

- Πωλήσεις ακινήτων 

 Βασική προϋπόθεση για την απαλλαγή είναι να έχει διακρατηθεί το πάγιο 
περιουσιακό στοιχείο ή οι μετοχές μιας εταιρείας για τουλάχιστον δύο (2) έτη, 
εφόσον αυτό το κέρδος (εισόδημα) περιλαμβάνεται σε ειδικό λογαριασμό 
αποθεματικού στα ίδια κεφάλαια και δε διανέμεται για πέντε (5) έτη. 

  

 ΚΥΠΡΟΣ 

 

 Ο Φόρος Εισοδήματος από Κεφάλαιο επιβάλλεται με συντελεστή 20% επί των 
κερδών από την πώληση της ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στην Κύπρο, 
συμπεριλαμβανομένων των μετοχών των εταιρειών που δεν είναι εισηγμένες σε 
αναγνωρισμένο χρηματιστήριο. Απαλλαγές από το φόρο Εισοδήματος από Κεφάλαιο 
μπορεί να ισχύουν για ορισμένες πωλήσεις ακίνητης ιδιοκτησίας. 

 Πωλήσεις ακινήτων, στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας ή 
στενά συνδεδεμένων με τη λειτουργία της εταιρείας, δεν υπόκεινται σε Φόρο 
Εισοδήματος από Κεφάλαιο, αλλά υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος με τον ισχύοντα 
συντελεστή για τις επιχειρήσεις. 
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ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
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ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

  

Χώρα 
Κόστος/Μισθός 

Μικτός (%) 
Κόστος/Μισθός 
Πληρωτέος (%) 

Αξιολόγηση 
 

Εισφορές 
Εργαζομένου 

(%) 

Εργοδοτικές 
Εισφορές 

(%) 

Σύνολο 
εισφορών 

(%) 

Ελλάδα 125 198 ** 
 

19,5* 24,56 44,06 

Ιταλία 133 190 ** 
 

9,19 32,7 41,89 

Ισπανία 130 173 *** 
 

6 30 36 

Κροατία 118 178 **** 
 

20 17,2 37,2 

Τουρκία 120,5 170 **** 
 

14 20,5 34,5 

Κύπρος 120 130 ***** 
 

7,8 19,5 27,3 

      *Περιλαμβάνεται  το Τ.Α.Π.Ι.Τ 

 

  

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η Ιταλία έχει το υψηλότερο κόστος μισθοδοσίας με δεδομένο ότι ο λόγος 

Κόστος Μισθοδοσίας/Μικτός Μισθός είναι ο υψηλότερος σε σχέση με τις άλλες χώρες (133%). Ακολουθούν η 

Ελλάδα (125%) και η Ισπανία (130%). Η Κροατία έχει το χαμηλότερο ποσοστό (117%) ενώ σχετικά χαμηλό ποσοστό 

έχουν η Τουρκία και η Κύπρος (120,5% & 120% αντίστοιχα ). 

Ως προς την σχέση κόστος μισθοδοσίας επί των καθαρών αποδοχών η Κύπρος έχει το χαμηλότερο ποσοστό 130% 

ενώ η Ελλάδα το υψηλότερο αφού αυτό ανέρχεται σε 198%. Η Ιταλία και η Κροατία  ακολουθούν με ποσοστά που 

ανέρχονται σε 190% και 178% αντίστοιχα. Ακολουθούν στα ίδια επίπεδα περίπου η Ισπανία και η Τουρκία των 

οποίων το ποσοστό κόστος μισθοδοσίας / καθαρές αποδοχές πληρωτέες ανέρχεται σε 173% και 170% αντίστοιχα. 

 

Ο καθαρός πληρωτέος μισθός υπολογίσθηκε με βάση το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες κλίμακες ποσοστό παρακράτησης φόρου 

εισοδήματος χωρίς να ληφθούν υπόψη τυχόν μειώσεις του φόρου που ισχύουν ανά χώρα 
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ΕΛΛΑΔΑ 

 

 Το κόστος μισθοδοσίας αποτελείται από τον ακαθάριστο μισθό και τις εργοδοτικές 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Ειδικά για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους επιβάλλεται 
πρόσθετη εισφορά υπέρ του Τ.Α.Π.Ι.Τ  η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 4% (εργοδότης 
2% - ασφαλισμένος 2%). Για τους νέους ασφαλισμένους το Τ.Α.Π.Ι.Τ παρακρατείται 
μόνο από τον μισθωτό. Παράδειγμα υπολογισμού: 

Μικτός Μισθός € 750 

Εισφορές Εργαζομένου (19,5%) € 146 

Φόρος Μισθοδοσίας  € 133 

Καθαρό πληρωτέο € 471 

Εργοδοτικές Εισφορές (24,56%) € 184 

Συνολικό Κόστος € 934 

 Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας είναι περίπου το 125% του ακαθάριστου μισθού 
και 198%  επί του πληρωτέου ποσού. 

  

 ΙΤΑΛΙΑ 

 

 Το κόστος μισθοδοσίας αποτελείται από τον ακαθάριστο μισθό και τις εργοδοτικές 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Παράδειγμα υπολογισμού: 

Μικτός Μισθός € 750 

Εισφορές Εργαζομένου (9,19% ) € 68 

Φόρος Μισθοδοσίας € 157 

Καθαρό πληρωτέο € 525 

Εργοδοτικές Εισφορές  (32,7%) € 245 

Συνολικό Κόστος € 995 

 Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας είναι περίπου το 133% του ακαθάριστου μισθού 
και 190% επί του πληρωτέου ποσού. 

  

 ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

 Το κόστος μισθοδοσίας αποτελείται από τον ακαθάριστο μισθό και τις εργοδοτικές 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Παράδειγμα υπολογισμού: 

Μικτός Μισθός € 750 

Εισφορές Εργαζομένου (6%) € 45 

Φόρος Μισθοδοσίας € 141 

Καθαρό πληρωτέο € 564 

Εργοδοτικές Εισφορές  (30%) € 225 

Συνολικό Κόστος € 975 

 Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας είναι περίπου το 130% του ακαθάριστου μισθού 

και 173% επί του πληρωτέου ποσού 
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 ΚΡΟΑΤΙΑ 

 

 Το κόστος μισθοδοσίας αποτελείται από τον ακαθάριστο μισθό και τις εργοδοτικές 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Παράδειγμα υπολογισμού: 

Μικτός Μισθός € 750 

Εισφορές Εργαζομένου (20%) € 150 

Φόρος Μισθοδοσίας € 105 

Καθαρό πληρωτέο € 495 

Εργοδοτικές Εισφορές  (17,2%) € 129 

Συνολικό Κόστος € 879 

 Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας είναι περίπου το 118% του ακαθάριστου μισθού 
και 178% επί του πληρωτέου ποσού. 

  

 ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

 Το κόστος μισθοδοσίας αποτελείται από τον ακαθάριστο μισθό και τις εργοδοτικές 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Παράδειγμα υπολογισμού: 

Μικτός Μισθός € 750 

Εισφορές Εργαζομένου (14%) € 105 

Φόρος Μισθοδοσίας € 114 

Καθαρό πληρωτέο € 531 

Εργοδοτικές Εισφορές  (20,5%) € 154 

Συνολικό Κόστος € 904 

 Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας είναι περίπου το 120,5% του ακαθάριστου μισθού 
και 170% επί του πληρωτέου ποσού. 

  

 ΚΥΠΡΟΣ 

 

 Το κόστος μισθοδοσίας αποτελείται από τον ακαθάριστο μισθό και τις εργοδοτικές 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Παράδειγμα υπολογισμού: 

Μικτός Μισθός € 750 

Εισφορές Εργαζομένου (7,8%) € 59 

Φόρος Μισθοδοσίας (αφορολόγητο) € 0 

Καθαρό πληρωτέο € 691 

Εργοδοτικές Εισφορές (19,5%) € 146 

Συνολικό Κόστος € 896 

 Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας είναι περίπου το 120% του ακαθάριστου μισθού 

και 130% επί του πληρωτέου ποσού. 
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ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ 

ΑΞΙΑΣ  
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ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α) 

  

 

Χώρα 
Συντελεστής Φ.Π.Α. 

Διαμονή 

Συντελεστής Φ.Π.Α. 

Άλλες υπηρεσίες 
Αξιολόγηση 

Ελλάδα 13% 23% * 

Ιταλία 10% 10% *** 

Ισπανία 10% 10% **** 

Κροατία 13% 5%-13% ** 

Τουρκία 8% 8%-18% **** 

Κύπρος 9% 9% ***** 

 

 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι στην Κροατία και την Ελλάδα εφαρμόζονται οι υψηλότεροι συντελεστές 

(13%) Φ.Π.Α. για τη διαμονή στα τουριστικά καταλύματα, ωστόσο στην Ελλάδα η επιβάρυνση για τις λοιπές 

υπηρεσίες ανέρχεται σε ποσοστό 23% ενώ στην Κροατία σε 5% - 13%.  

Η Τουρκία εφαρμόζει τον  χαμηλότερο συντελεστή διαμονής με  8% αλλά για τις λοιπές υπηρεσίες (συνέδρια, 

αλκοολούχα ποτά) ο συντελεστής ανέρχεται στο 18%. Η Κύπρος εφαρμόζει ενιαίο συντελεστή 9% για το σύνολο 

των ξενοδοχειακών υπηρεσιών και αντίστοιχα η Ιταλία με την Ισπανία εφαρμόζουν συντελεστή  10%. 

Στην Ισπανία δίδεται η καλύτερη αξιολόγηση διότι εκτός των χαμηλών συντελεστών η ισχύουσα νομοθεσία της  

δεν προβλέπει την εφαρμογή  ΦΠΑ σε συγκεκριμένα νησιά. 
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ΕΛΛΑΔΑ 

 

 Οι συντελεστές ΦΠΑ κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

- Κανονικός συντελεστής 23% 
- Μειωμένος συντελεστής 13% (π.χ. υπηρεσίες διαμονής σε ξενοδοχείο, ορισμένα 

είδη τροφίμων, ηλεκτρική ενέργεια, ύδρευση) 
- Ειδικός μειωμένος συντελεστής 6% (π.χ. βιβλία, τα φάρμακα και εισιτήρια 

θεάτρου) 

 Οι παραπάνω συντελεστές μειώνονται κατά 30% για ορισμένα νησιά. Ειδικότερα οι 
μειωμένοι συντελεστές  εφαρμόζονται στα νησιά της Λέσβου, Χίου, Σάμου, Θάσου, 
Σαμοθράκης, Σκύρου και τις ομάδες των Δωδεκανήσων, τις Κυκλάδες και Βόρειες 
Σποράδες. Η Μύκονος, η Νάξος, η Πάρος, η Ρόδος, η Σαντορίνη και η Σκιάθος 
εξαιρούνται από τις ευνοϊκές τιμές. Η μείωση κατά 30% θα καταργηθεί για τα 
υπόλοιπα νησιά από 01.06.2016 και από 01.01.2017 για τα λιγότερο ανεπτυγμένα 
νησιά. 

  

 ΙΤΑΛΙΑ 

 

 Οι συντελεστές ΦΠΑ κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

- Κανονικός συντελεστής 22% 
- Μειωμένος συντελεστής 10% (π.χ. υπηρεσίες διαμονής σε ξενοδοχείο, ορισμένα 

είδη τροφίμων, ηλεκτρική ενέργεια, ύδρευση) 
- Ειδικός μειωμένος συντελεστής 4% (π.χ. βιβλία, τα φάρμακα και εισιτήρια 

θεάτρου) 

  

 ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

 Οι συντελεστές ΦΠΑ κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

- Κανονικός συντελεστής 21% 
- Μειωμένος συντελεστής 10% (π.χ. υπηρεσίες διαμονής σε ξενοδοχείο, ορισμένα 

είδη τροφίμων, ηλεκτρική ενέργεια, ύδρευση)  
- Ειδικός μειωμένος συντελεστής 4% (π.χ. βιβλία, τα φάρμακα και βασικά είδη 

διατροφής)              

 Ο ΦΠΑ δεν εφαρμόζεται στις Καναρίους Νήσους, τη Θέουτα και Μελίγια. 

  

 ΚΡΟΑΤΙΑ 

 

 Οι συντελεστές ΦΠΑ ορίζονται σε ποσοστό 13% και 5%. 

 Το ποσοστό 5% ισχύει για όλα τα είδη άρτου και γάλακτος (εκτός από προϊόντα 
ζύμης και ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα), τα βιβλία, τα φάρμακα (όπως 
προσδιορίζονται από τον κατάλογο των φαρμάκων του Κροατικού Ινστιτούτου για 
την ασφάλιση υγείας), ημερήσιες εφημερίδες, καθώς και υπηρεσίες που παρέχονται 
από κινηματογράφους . 

 Το ποσοστό του 13% ισχύει για τις υπηρεσίες διαμονής σε τουριστικά καταλύματα 
με ή χωρίς πρωινό, εφημερίδες και περιοδικά, ορισμένα είδη τροφίμων και την 
παροχή νερού (εκτός το νερό που διατίθεται στην αγορά σε φιάλες ή άλλα δοχεία) 
και εισιτήρια συναυλιών. 
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ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

 Ο βασικός συντελεστής Φ.Π.Α. στην Τουρκία είναι 18%. Για ορισμένες κατηγορίες 
όπως για παράδειγμα, τα γεωργικά προϊόντα, το ακατέργαστο βαμβάκι, ξερά 
φουντούκια, κ.λπ., ο συντελεστής είναι 1%. Για τις άλλες κατηγορίες όπως π.χ., 
βασικά τρόφιμα, τα βιβλία, ο συντελεστής ανέρχεται σε ποσοστό 8%. 

 Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ο γενικός συντελεστής του ΦΠΑ ορίζεται σε 
ποσοστό 8%, αλλά για την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και για οργάνωση 
συνέδριων, εφαρμόζεται συντελεστής  ΦΠΑ 18%. 

  

 ΚΥΠΡΟΣ 

 

 Οι συντελεστές ΦΠΑ κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

- Κανονικός συντελεστής 19%  
- Επί των ξενοδοχειακών υπηρεσιών εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής 9% (π.χ. 

υπηρεσίες διαμονής σε ξενοδοχείο, όλες οι υπηρεσίες εστιατορίου και εστίασης, 
τα ταξί και τα λεωφορεία) 

- Μειωμένος συντελεστής 5% (π.χ. βιβλία, τα φάρμακα και εισιτήρια θεάτρου). 
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ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
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ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

  

 

Χώρα Βάση Φόρου Φορολογικοί συντελεστές Αξιολόγηση 

Ελλάδα Αντικειμενικές Αξίες Ανάλογα με τους υπολογισμούς **** 

Ιταλία Κτηματικές Αξίες 0,3%-1,06% ** 

Ισπανία Κτηματικές Αξίες 0,6%-0,8%, (μέγιστο  1,1%) *** 

Κροατία Δεν ισχύει Δεν ισχύει ***** 

Τουρκία Δημοτικές Αξίες 0,2%-0,3% **** 

Κύπρος Εμπορικές Αξίες 0,6%-1,9% * 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι στην Κροατία τα ακίνητα δεν επιβαρύνονται με  ειδική φορολογία. 

Επισημαίνεται ότι στην Ελλάδα υπάρχει απαλλαγή από τον συμπληρωματικό φόρο 0,5% για τα κτίρια που 

ιδιοχρησιμοποιούνται για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

Αντίθετα τους υψηλότερους συντελεστές φορολογίας ακινήτων έχει η Κύπρος καθότι η φορολόγηση ανέρχεται έως 

και 1,9% της εμπορικής αξίας των ακινήτων. Σχετικά υψηλούς συντελεστές εφαρμόζει και η Ιταλία ενώ στην 

Ισπανία οι συντελεστές κυμαίνονται συνήθως από 0,6%-0,8% με ανώτατο όριο το 1,1% της αξίας των ακινήτων. 

Τέλος σχετικά χαμηλή φορολόγηση ακινήτων εφαρμόζεται στην Τουρκία.   
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ΕΛΛΑΔΑ 

 

 Ο Ενιαίος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) υπολογίζεται βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων που αφορούν τη γη και τα κτίρια. Αυτά τα κριτήρια προσδιορίζονται από 
επιτροπές του Υπουργείου Οικονομικών. Λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η 
παλαιότητα, η χρήση, η τοποθεσία, οι όροφοι και ο αριθμός των προσόψεων του, 
αποδίδεται μια αξία στο ακίνητο. Ο φορολογικός συντελεστής βασίζεται στη ζώνη 
που βρίσκεται το ακίνητο. Αυτός προσδιορίζεται ανάλογα με την μοναδιαία αξία του 
ακινήτου και τα τετραγωνικά και η φορολογητέα αξία δίνεται από έναν πολύπλοκο 
υπολογισμό. Για ειδικής φύσεως κτίρια όπως ξενοδοχεία η χαμηλότερη τιμή ζώνης 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του φόρου. Ένας πρόσθετος φόρος της τάξεως 
του 0,5% επιβάλλεται στην συνολική αξία των πραγματικών δικαιωμάτων της 
νομικής οντότητας στο ακίνητο. Ωστόσο, υπάρχει μια απαλλαγή από αυτόν τον 
πρόσθετο φόρο για ακίνητα και οικόπεδα τα οποία είναι ιδιοχρησιμοποιούμενα για 
την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειμένου (όπως τα 
ξενοδοχεία).  

 Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται στα εμπράγματα δικαιώματα της πλήρους κυριότητας, της 
ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας, της οίκησης και της επιφάνειας επί του ακινήτου. 
Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται και στα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα της 
αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής 
δεξαμενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν 
παρακολούθημα των παραπάνω εμπραγμάτων δικαιωμάτων. 

  

 ΙΤΑΛΙΑ 

 

 O IMU είναι ο δημοτικός φόρος που βαρύνει την κατοχή των κτιρίων, οικοδομήσιμων 
περιοχών και αγροτικών εκτάσεων που βρίσκονται εντός της ιταλικής επικράτειας, 
για οποιαδήποτε χρήση, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων που 
χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Σε 
περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης, ο μισθωτής του ακινήτου υπόκειται σε φόρο. 

 Ο προσδιορισμός της φορολογικής βάσης έχει ως εξής: 

- για τα κτίρια: από την τιμή που λαμβάνεται πολλαπλασιάζοντας το 
κτηματολογικό ενοίκιο αυξανόμενη κατά 5% από διαφορετικό πολλαπλασιαστή 
(από 55 έως 160) με βάση την κτηματολογική κατηγορία  

- για οικοδόμηση γης: από την εμπορική αξία του οικοπέδου κατά την 1η 
Ιανουαρίου του έτους φορολογίας 

- Ο φόρος υπολογίζεται συνήθως με την εφαρμογή του βασικού συντελεστή 0,76% 
στη φορολογική βάση. Κάθε δήμος έχει την αρμοδιότητα να μεταβάλλει τον 
συντελεστή κατά ποσοστό 0,3% (αύξηση ή μείωση), για να καθοριστεί ένα εύρος 
μεταξύ 0,46% και 1,06%. 
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ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

 Ο ιδιοκτήτης οποιασδήποτε ακίνητης περιουσίας πρέπει να καταβάλλει Φόρο 

Ακίνητης Περιουσίας ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με την ‘’Κτηματολογική Αξία’’ 

της γης και των κτιρίων. Αυτές οι αξίες προσδιορίζονται λαμβάνοντας υπόψη 

παράγοντες όπως η παλαιότητα, η τοποθεσία, η χρήση, οι όροφοι και ο αριθμός των 

προσόψεων. Ως γενικός κανόνας, η κτηματολογική αξία είναι το 50% της τιμής 

αγοράς. Οι φορολογικοί συντελεστές ποικίλουν σε κάθε πόλη ανάλογα με τον 

πληθυσμό, αλλά ο μέγιστος συντελεστής ανέρχεται σε ποσοστό 1,1%. Οι 

περισσότερες πόλεις έχουν συντελεστή που κυμαίνεται στο 0,6 - 0,8%. Επομένως, ως 

παράδειγμα, σε ένα ακίνητο με τιμή κτήσης €300.000 ο ετήσιος Φόρος Ακίνητης 

Περιουσίας ανέρχεται περίπου σε €1.000. 

  

 ΚΡΟΑΤΙΑ 

 

 Δεν προβλέπεται. 

  

 ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

 Οι Φόροι ακίνητης περιουσίας στην Τουρκία έχουν ως εξής: 

- Κατοικίες: 0,1% 

- Οικόπεδο: 0,1% 

- Οικοδομήσιμο Οικόπεδο: 0,3%  

- Άλλα κτίρια: 0,2% 

(Οι συντελεστές  πολλαπλασιάζονται επί 2 εάν το ακίνητο βρίσκεται εντός των ορίων μιας 
μητρόπολης) 

 Η τιμή βάσης του φόρου ακίνητης περιουσίας καθορίζεται ετησίως από τις 
Δημοτικές  αρχές. 

  

 ΚΥΠΡΟΣ 

 

 Προβλέπεται ετήσιος φόρος ακίνητης περιουσίας (ανά ιδιοκτήτη), στην αγοραία αξία 
του ακινήτου από την 1η Ιανουαρίου 1980 και εφεξής, για τα ακίνητα που 
βρίσκονται στην Κύπρο και οι ιδιοκτήτες των οποίων είναι είτε φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. 

 Οι ισχύοντες συντελεστές είναι: 

Αγοραία Αξία Συντελεστής (%) 

€1 - €40,000*  0,6 

€40,001 - €120,000  0,8 

€120,001 - €170,000  0,9 

€170,001 - €300,000 1,1 

€300,001 - €500,000  1,3 

€500,001 - €800,000  1,5 

€800,001 - €3,000,000  1,7 

€3,000,001 και πάνω 1,9 
* Οι ιδιοκτήτες ακινήτων με συνολική αξία  περιουσίας που δεν υπερβαίνει τα € 12.500 απαλλάσσονται 

από τον φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας. 
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ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
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ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

  

 

Χώρα Φόροι Μεταβίβασης Αξιολόγηση 

Ελλάδα ΦΠΑ 23%, 3% φόρος *** 

Ιταλία ΦΠΑ 22%,0,5%-12% * 

Ισπανία ΦΠΑ 10%,8%-10% **** 

Κροατία 5% ***** 

Τουρκία ΦΠΑ 18%, 4% φόρος ***** 

Κύπρος ΦΠΑ 19%,3%-8% **** 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η Κροατία έχει τη μικρότερη φορολόγηση μεταβίβασης ακινήτων  καθότι  

δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ ,αλλά μόνο με ένα συντελεστή φόρου μεταβίβασης 5%. Αντιθέτως η Ιταλία έχει τις 

μεγαλύτερες φορολογικές επιβαρύνσεις αφού πέραν του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνονται οι συναλλαγές αυτές 

προβλέπονται πρόσθετοι συντελεστές που κυμαίνονται από 0,5% έως 12%. 

Στην Τουρκία η μεταβίβαση ακινήτων επιβαρύνεται επίσης με ΦΠΑ 18% και με ένα πρόσθετο φόρο 2% που 

βαρύνει τον αγοραστή, ωστόσο προβλέπονται και περιπτώσεις απαλλαγών από το ΦΠΑ. Παρόμοιες είναι οι 

συνθήκες και στην Ελλάδα όπου επιβάλλεται ΦΠΑ 23% κι επιπλέον φόρος με συντελεστή 3% που βαρύνει τον 

αγοραστή, χωρίς όμως να υπάρχουν απαλλακτικές διατάξεις. 

Μεγαλύτερες φορολογικές επιβαρύνσεις αναλογούν στις μεταβιβάσεις ακινήτων στην Κύπρο ενώ στην Ισπανία 

στις περιπτώσεις όπου εξαιρούνται του ΦΠΑ εφαρμόζονται φόροι μεταβίβασης  της τάξεως του 8% έως 10%. 

Ειδικότερα για την Κύπρο επισημαίνεται ότι προβλέπονται απαλλαγές στη μεταβίβαση ακινήτων για τις 

περιπτώσεις εταιρικών αναδιαρθρώσεων.  
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ΕΛΛΑΔΑ 

 

 Σε περίπτωση που το ακίνητο έχει άδεια κατασκευής μετά την 01/01/2006, υπάγεται 
στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και ως εκ τούτου η πώληση υπόκεινται σε ΦΠΑ 23% υπό 
την προϋπόθεση να είναι η πρώτη πώληση (δηλαδή το ακίνητο πωλείται από τον 
κατασκευαστή). 

 Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (οικοδομική άδεια μέχρι 31/12/2005 ή μία δεύτερη 
πώληση του ακινήτου με άδεια μετά την 01/01/2006) καταβάλλεται φόρος 
μεταβίβασης 3% από τον αγοραστή (είτε σχετικά με το ποσό του συμβολαίου ή της 
αντικειμενικής τιμής, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο). Επιπρόσθετα 
επιβάλλονται και άλλοι φόροι όπως π.χ. 3% υπέρ των δήμων επί του ποσού του 
φόρου μεταβίβασης κλπ. Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 
συμβολαιογραφικά έξοδα, που κυμαίνονται από 0,65% έως 1% επί της αξίας του 
ακινήτου. 

  

 ΙΤΑΛΙΑ 

 

 Το ισχύον ποσοστό κυμαίνεται από 0,5% έως 12%, ανάλογα με τον τύπο του σχετικού 
εγγράφου, με ελάχιστο καταβλητέο το ποσό των €200.  

 Νεόδμητα ακίνητα υπόκεινται σε ΦΠΑ με συντελεστή 22%. 

  

 ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

 Νεόδμητα ακίνητα υπόκεινται σε ΦΠΑ με συντελεστή 10%. Παλαιότερα ακίνητα 

υπόκεινται σε φόρο μεταβίβασης που κυμαίνεται από 8% έως 10%, ανάλογα με την 

τοποθεσία του ακινήτου. 

  

 ΚΡΟΑΤΙΑ 

 

 Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων ανέρχεται σε ποσοστό 5%. Η φορολογική βάση 
υπολογίζεται ως η αγοραία αξία κατά τη στιγμή της απόκτησης.  

 Το Δίκαιο για τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων προβλέπει γενικές φορολογικές 
ελαφρύνσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις για εισφορές ακινήτων για συμμετοχή σε 
εταιρεία, απαλλαγές λόγω κληρονομίας, δωρεάς και άλλων αποκτήσεων ακινήτων 
χωρίς χρέωση.  

  

 ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

 Ο βασικός συντελεστής του ΦΠΑ για τις πωλήσεις ακινήτων είναι 18%. Για τις 
επιχειρήσεις, προβλέπεται απαλλαγή από τον ΦΠΑ, εάν  το ακίνητο διακρατηθεί για 
τουλάχιστον δύο (2) χρόνια. 

 Μεταβιβάσεις ακινήτων υπόκεινται σε τέλη τίτλου ιδιοκτησίας. Ο συντελεστής 
ανέρχεται σε 2% για τον αγοραστή και τον πωλητή χωριστά. 
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ΚΥΠΡΟΣ 

 

 Τα τέλη μεταβίβασης που καταβάλλονται από τον αγοραστή για την μεταβίβαση της 
ακίνητης περιουσίας υπολογίζονται επί της αγοραίας αξίας του ακινήτου, όπως αυτή 
εκτιμάται από τις υπηρεσίες του κτηματολογίου. 

 Οι ισχύοντες συντελεστές ανά αξία ακινήτου είναι: 

<85.000 3% 

85.000,01-170.000 5% 

>170.000 8% 

 Ειδικός συντελεστής ή εξαιρέσεις ισχύουν για μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας σε 
οικογενειακή εταιρεία από τους μετόχους της και αντίστροφα, για μεταφορές από/ 
σε σύζυγο, παιδιά και συγγενείς (μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας). 

 Για την περίοδο 02/12/2011 - 31/12/2016 ισχύουν τα ακόλουθα: 

- Απαλλαγή από τα τέλη μεταβίβασης εάν η μεταβίβαση συνδέεται με συναλλαγή 
υποκείμενη σε ΦΠΑ, 

- Σε περίπτωση που η μεταβίβαση συνδέεται με συναλλαγή μη υποκείμενη σε 
ΦΠΑ, η νομοθεσία προβλέπει απαλλαγή του 50% των τελών μεταβίβασης.  

 Έξοδα υποθηκοφυλακείου εφαρμόζονται επί της αξίας των δανείων με επιτόκιο 1%. 

 Στην περίπτωση αναδιάρθρωσης της εταιρείας, μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας 
από μια εταιρεία σε άλλη εταιρεία απαλλάσσονται από την καταβολή τελών 
μεταβίβασης και τελών ενυπόθηκων δανείων. 
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ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 
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ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 

  

 

Χώρα Υψηλός Μεσαίος Χαμηλός Αξιολόγηση 

Ελλάδα 3,6% 2,4% 1,2% * 

Ιταλία Δεν ισχύει - - ***** 

Ισπανία Δεν ισχύει - - ***** 

Κροατία Δεν ισχύει - - ***** 

Τουρκία 0,948% 0,189% - ** 

Κύπρος 0,20% - - *** 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η Ελλάδα, έχει τον υψηλότερο συντελεστή τελών χαρτοσήμου και 

σημαντικά πιο χαμηλό συντελεστή εφαρμόζουν η Κύπρος και η Τουρκία . 

Για την Ιταλία προβλέπονται σχετικές διατάξεις επιβάρυνσης τέλους χαρτόσημου που καλύπτουν τις περιπτώσεις 

που οι συναλλαγές δεν υπάγονται ή απαλλάσσονται του ΦΠΑ με ένα συγκεκριμένο ποσό 2€ ανά παραστατικό. Οι 

λοιπές χώρες δεν έχουν θεσπίσει σχετικές διατάξεις. 
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3,0%

4,0%

Ελλάδα Ιταλία 
Ισπανία 

Κροατία 
Τουρκία 
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Χαρτόσημο % Χαρτόσημο μεσαίο  % Χαρτόσημο χαμηλό  % 
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ΕΛΛΑΔΑ 

 

 Συγκεκριμένες συναλλαγές και συμφωνίες υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ως εξής: 

- Ενοίκια ακινήτων : 3,6% ( Οι επαγγελματικές μισθώσεις εναλλακτικά μπορεί να 
υπόκεινται σε ΦΠΑ)  

- Εμπορικές συμφωνίες-μη τραπεζικός δανεισμός :  2,4% 

- Δοσοληπτικοί εταιρικοί Λογαριασμοί : 1,2%. 

  

 ΙΤΑΛΙΑ 

 

 Το τέλος χαρτοσήμου εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες πράξεις ή έγγραφα που 
προβλέπονται από τη σχετική διάταξη του νόμου (π.χ. επιταγές, συναλλαγματικές, 
δηλώσεις λογαριασμών, πιστοποιητικά, λογιστικά βιβλία, πράξεις μεταφοράς των 
ποσοστώσεων, και σε ορισμένες περιπτώσεις στα τιμολόγια ). 

 Το τέλος χαρτοσήμου επιβάλλεται εναλλακτικά του ΦΠΑ, ωστόσο, σε περίπτωση που 
η συναλλαγή υπόκειται εν μέρει σε ΦΠΑ, το τιμολόγιο υπόκειται σε τέλος 
χαρτοσήμου, εάν το συνολικό ποσό των συναλλαγών που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ 
υπερβαίνει τα € 77,47. Για τις συναλλαγές που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ και για 
πράξεις εκτός του πεδίου εφαρμογής του ΦΠΑ, άνω των € 77,47, επιβάλλεται τέλος 
χαρτοσήμου ύψους €2 για κάθε τιμολόγιο που εκδίδεται. 

 Η εγγραφή των εταιρειών στο Μητρώο Επιχειρήσεων δεν υπόκειται σε φόρο ή τέλος 
χαρτοσήμου . 

  

 ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

 Δεν προβλέπεται. 

 

  

 ΚΡΟΑΤΙΑ 

 

• Δεν προβλέπεται. 

  

 ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

 Υπάρχουν διάφοροι συντελεστές στα τέλη χαρτοσήμου αλλά οι πιο συχνοί είναι επί 
των παρακάτω : 

- Συμβόλαια, συμβάσεις εργασιών, πώληση : 0.948% 

- Μισθώσεις : 0,189% 

- Μισθοί και αμοιβές ΔΣ: 0,759% 
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ΚΥΠΡΟΣ 

 

 Μισθώσεις ακινήτων για ακίνητα που βρίσκονται στην Κύπρο υπόκεινται σε τέλος 
χαρτοσήμου : 

- Για ποσά μέχρι € 5.000:  0% 

- Για ποσά μεταξύ 5.001 € - € 170.000: 0,15% 

- Για ποσά άνω των € 170.001: 0,2% (Μέγιστο € 20.000) 

 Σύμβαση γενικού περιεχομένου : € 35 

 Για συγκεκριμένους τύπους εγγράφων, επιβάλλεται πάγιο ποσό ως τέλος 
χαρτοσήμου ανάλογα με τον τύπο του εγγράφου. 

 Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε σχέση με την αναδιοργάνωση της 
εταιρείας απαλλάσσονται από το τέλος χαρτοσήμου. 
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ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

 

 
  



54 

 

 

ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι στην Ιταλία, την Ισπανία και την Κροατία δεν υπάρχουν επιβαρύνσεις 

σχετικά με τη συγκέντρωση κεφαλαίου. Στην Κύπρο επιβάλλεται τέλος 0,6% επί του κεφαλαίου σε ορισμένες 

περιπτώσεις πλέον κάποιων συγκεκριμένων ποσών ενώ στην Τουρκία υπάρχει μικρότερη επιβάρυνση με 0,04%. 

Τέλος στην Ελλάδα καταβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου με ποσοστού 1% επί του μετοχικού κεφαλαίου 

μόνο για τις περιπτώσεις μεταγενέστερης αύξησης του. 

Χώρα Φόρος Αξιολόγηση 

Ελλάδα 
1% επί του κεφαλαίου μόνο στην αύξηση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου 
*** 

Ιταλία Δεν ισχύει ***** 

Ισπανία Δεν ισχύει ***** 

Κροατία Δεν ισχύει ***** 

Τουρκία 0,04% επί του κεφαλαίου *** 

Κύπρος 0,6% επί του κεφαλαίου ** 
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ΕΛΛΑΔΑ 

 

 Ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του ποσού αύξησης 
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.  

 Ο ανωτέρω φόρος δεν επιβάλλεται στο αρχικό κεφάλαιο νεοσυσταθείσας εταιρείας. 

  

 ΙΤΑΛΙΑ 

 

 Δεν προβλέπεται. 

 ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

 Δεν προβλέπεται ( καταργήθηκε το 2011). 

 

  

 ΚΡΟΑΤΙΑ 

 

 Δεν προβλέπεται. 

  

 ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

 Δεν επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου στις αυξήσεις του μετοχικού 
κεφαλαίου οντοτήτων, αλλά ένα τέλος 0,04%, το οποίο καταβάλλεται στην Αρχή 
Ανταγωνισμού. 

 ΚΥΠΡΟΣ 

 

 Δεν προβλέπεται. 

 Ωστόσο, υπάρχουν τέλη που καταβάλλονται στο  Μητρώο Εταιρειών ως εξής: 
- Η καταχώριση εταιρείας με μετοχές: € 105 με επιπλέον ποσοστό 0,6% επί του 

ονομαστικού κεφαλαίου 
- Εγγραφή εταιρείας χωρίς μετοχικό κεφάλαιο: € 175 
- Εγγραφή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας: 0,6% για το επιπλέον 

ποσό της αύξησης 
- Εγγραφή για την έκδοση μετοχών : € 20 

 Όλες οι εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο της Κύπρου πρέπει να 
καταβάλουν ετήσια εισφορά που ανέρχεται στο ποσό των € 350. Στην περίπτωση 
ομίλου εταιρειών το συνολικό πληρωτέο ποσό ορίζεται στο ποσό των € 20.000. Η μη 
καταβολή της ετήσιας εισφοράς μπορεί να επιφέρει τη διαγραφή της εταιρείας από 
το Μητρώο Εταιρειών. 
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ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ  
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ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 

  

 

Χώρα Φόρος Αξιολόγηση 

Ελλάδα 0,5% επί εσόδων διαμονής, διατροφής * 

Ιταλία 1€ έως 4€/πελατη/ διανυκτέρευση ** 

Ισπανία 1€/δωματιο/διανυκτέρευση *** 

Κροατία 0,5€-1€/πελάτη/διανυκτέρευση *** 

Τουρκία Δεν ισχύει ***** 

Κύπρος Δεν ισχύει ***** 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι στην Τουρκία και στην Κύπρο δεν προβλέπονται άμεσες επιβαρύνσεις 
σχετικά με τον ειδικό αυτό φόρο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ενώ η υψηλότερη επιβάρυνση παρατηρείται 
στην Ιταλία. Στην Ελλάδα ο φόρος είναι συνάρτηση του κύκλου εργασιών και τα ξενοδοχεία με μεγαλύτερες 
χρεώσεις επιβαρύνονται αναλογικά περισσότερο σε σχέση με το σύστημα που ακολουθείται στις χώρες όπου οι 
επιβάρυνση εξαρτάται από τον αριθμό των πελατών. 

Επιπρόσθετα στην Ελλάδα ο φόρος καταβάλλεται απευθείας από τις Τουριστικές επιχειρήσεις ενώ στην Ιταλία,  
Ισπανία και Κροατία ο φόρος επιβαρύνει τους πελάτες.  

Ειδικότερα στην Ελλάδα ο ειδικός αυτός φόρος δεν εξαντλείται στο ποσοστό 0,5% επί των διανυκτερεύσεων αλλά 
εφαρμόζεται με το ίδιο ποσοστό και ως «Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων» σε όλα τα έσοδα των 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.    
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ΕΛΛΑΔΑ 

 

 Όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής (ξενοδοχεία, 
μπανγκαλόου, ξενώνες και διαμερίσματα) υπόκεινται σε ειδικό φόρο 0,5% επί του 
κύκλου εργασιών ο οποίος προέρχεται από τις υπηρεσίες διαμονής και διατροφής 
(τέλος παρεπιδημούντων). 

  

 ΙΤΑΛΙΑ 

 

 Όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής (ξενοδοχεία, 
μπανγκαλόου, ξενώνες και διαμερίσματα) υπόκεινται σε ειδικό φόρο από € 1 έως     
€ 4  ημερησίως ανά πελάτη. 

 Ο τουριστικός φόρος, είναι ένας τοπικός φόρος που εφαρμόζεται στα πρόσωπα που 
διαμένουν στα καταλύματα των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως τουριστικός 
προορισμός ή ως πόλη τέχνης. Κάθε πόλη έχει ξεχωριστή φορολογία. 

  

 ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

 Σε ορισμένες περιοχές υπάρχει ένας ειδικός φόρος των Υπηρεσιών Παροχής 

Καταλύματος. Το πιο κοινό σύστημα είναι 1 € ανά δωμάτιο και διανυκτέρευση. 

  

 ΚΡΟΑΤΙΑ 

 

 Όλοι οι αλλοδαποί και εγχώριοι πολίτες καταβάλλουν φόρο Τουρισμού για κάθε 
διανυκτέρευση. Το ποσό του φόρου εξαρτάται από τον τόπο και το χρόνο 
παραμονής και για τους ενήλικες ανέρχεται περίπου σε 1 € ανά ημέρα, για άτομα 12-
18 ετών σε 0,5 €  και για παιδιά έως 12 ετών δεν αναλογεί φόρος. 

  

 ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

 Δεν προβλέπεται. 

  

 ΚΥΠΡΟΣ 

 

 Δεν προβλέπεται. 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  

 
 

Χώρα Κτίρια 
Μεταφορικά 

Μέσα 
Εξοπλισμός Μηχανήματα Η/Υ Αξιολόγηση 

Ελλάδα 4% 5%-16% 10% 10% 20% * 

Ιταλία 3%-10% 20% 12%-20% 20% 20% *** 

Ισπανία 2%-7% 10%-16% 10%-20% 20% 25% ** 

Κροατία 10% 40% 50%-100% 50% 100% ***** 

Τουρκία 2% 20% 5%-20% 25% 25%-33% *** 

Κύπρος 3%-4% 20% 10%-20% 20% 20%-33% *** 

 
 
Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι στην Ελλάδα προβλέπονται οι χαμηλότεροι συντελεστές 

φορολογικών αποσβέσεων ενώ στην Κροατία οι υψηλότεροι και συνεπώς στην πρώτη περίπτωση τα φορολογητέα 

κέρδη μπορεί να εμφανίζονται αυξημένα ενώ στη δεύτερη πιο χαμηλά. 

Στην Ιταλία, την Τουρκία και την Κύπρο οι συντελεστές αποσβέσεων κυμαίνονται περίπου στα ίδια επίπεδα ενώ  

σχετικά πιο υψηλοί είναι στην Ισπανία.  
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ΕΛΛΑΔΑ 

 

 Οι συντελεστές απόσβεσης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Κατηγορία 
Συντελεστής 

(%) 
Κτίρια, κατασκευές 4 
Μέσα μεταφοράς.,  5-16 
Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού 10 
Άυλα στοιχεία και δικαιώματα, έξοδα πολυετούς απόσβεσης 10 
Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό 20 
Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης 10 

 

 ΙΤΑΛΙΑ 

 

 Οι συντελεστές απόσβεσης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : 

Κατηγορία 
Συντελεστής 

(%) 
Κτίρια 3 
Ελαφριές κατασκευές (υπόστεγα,  κλπ) 10 
Μηχανήματα, συσκευές, εξοπλισμός  γραφείου , υπολογιστές  12-20 
Οχήματα μεταφοράς  20 
Έπιπλα 15 

 

  

 ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

• Οι συντελεστές απόσβεσης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα  

Κατηγορία 
Συντελεστής 

(%) 

Κτίρια  2-7 

Μηχανήματα 12 

Μεταφορικά μέσα μεταφορών 10-16 

Έπιπλα 10 

Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 20 

Η/Υ 25 

Λογισμικά  33 
 

  

 ΚΡΟΑΤΙΑ 

 

 Οι συντελεστές απόσβεσης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα  

Κατηγορία 
Συντελεστής 

(%) 

Κτίρια  10 

Μεταφορικά μέσα Ε.Ι.Χ. 40 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία, εξοπλισμός, οχήματα (εκτός από τα 
προσωπικά αυτοκίνητα), μηχανήματα 50 

Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων Η/Υ και 
περιφερειακών ,λογισμικών, κινητών τηλεφώνων  100 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 20 
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ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

 Οι συντελεστές απόσβεσης καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών και υπάρχει 
ένα συγκεκριμένο ποσοστό για κάθε γραμμή  επιχειρήσεων και για κάθε μηχάνημα. 
Περίπου οι συντελεστές έχουν ως εξής: 

Κατηγορία 
Συντελεστής 

(%) 

Κτίρια 2 

Μηχανήματα και εξοπλισμός 5-15 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 

Έπιπλα εξαρτήματα και μεταφορικά μέσα 20 

Ηλεκτρονικό υλικό και λογισμικό 25-33 
 

  

 ΚΥΠΡΟΣ 

 

 Ετήσιο ποσοστό φορολογικής απόσβεσης υπολογίζεται ως ποσοστό επί του κόστους 
απόκτησης του περιουσιακού στοιχείου και αφαιρείται από το φορολογητέο 
εισόδημα. 

Κατηγορία 
Συντελεστής 

(%) 

Εμπορικά κτίρια και κατασκευές 3 

Ξενοδοχειακά κτίρια 4 

Μηχανήματα και εγκαταστάσεις  10 

Μηχανοκίνητα οχήματα 20 

Έπιπλα και εξοπλισμός 10 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λειτουργικά συστήματα 20 

Λογισμικά έως € 1.709 100 
Λογισμικά άνω των  € 1.709 33 
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ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
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ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

 

 

Χώρα Σύμφωνα με 

Ελλάδα Κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ 

Ιταλία Κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ 

Ισπανία Κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ 

Κροατία Κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ 

Τουρκία Κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ 

Κύπρος Κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ 

 

Γενικά οι υπό εξέταση χώρες ακολουθούν τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ ως προς την μεθοδολογία 

τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών. Ωστόσο σε κάθε χώρα εφαρμόζονται διάφορες απαλλαγές και 

χρησιμοποιούνται διάφορα εργαλεία διευκόλυνσης τεκμηρίωσης σε ορισμένες περιπτώσεις όπως προέγκριση 

μεθόδου τεκμηρίωσης (APA) και πρακτική ασφαλούς λιμένος (safe harbor), οι οποίες όμως θα πρέπει να 

εξετασθούν σε σχέση με τη δομή του κάθε ομίλου προκειμένου να εξαχθεί ένα ασφαλές συμπέρασμα ως προς 

την αξιολόγηση των συνθηκών της κάθε χώρας. 
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ΕΛΛΑΔΑ 

 

 Ο κανονισμός των Ενδοομιλικών Συναλλαγών είναι σύμφωνος με τις κατευθυντήριες 
οδηγίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Όλες οι 
ενδοομιλικές συναλλαγές πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με την αρχή του πλήρους 
ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ.  

 Οι εταιρείες υποχρεούνται να παρέχουν συνοπτικές πληροφορίες στο Υπουργείο 
Οικονομικών, σχετικά με τις συναλλαγές συνδεδεμένων μερών, μέχρι το τέλος του 
τέταρτου μήνα που ακολουθεί το τέλος του οικονομικού έτους και επίσης να 
συντάσσουν φάκελο ενδοομιλικών συναλλαγών.  

 Απαλλαγή από τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης παρέχεται στους φορολογούμενους που 
συναλλάσσονται με ένα ή περισσότερα συνδεδεμένα μέρη που δεν υπερβαίνουν το 
ποσό των € 100,000 εάν ο ετήσιος κύκλος εργασιών ανέρχεται έως το ποσό των         
€ 5εκ. Το όριο καθορίζεται στο ποσό των € 200,000, εάν ο συνολικός κύκλος 
εργασιών  υπερβαίνει τα €5εκ. 

 Η αποφυγή ενδοομιλικών θεμάτων είναι επίσης δυνατή με την προέγκριση της 
μεθόδου τεκμηρίωσης.  

  

 ΙΤΑΛΙΑ 

 

 Η Ιταλία εισήγαγε ένα καθεστώς τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών το 
οποίο προβλέπει ότι, σε συγκεκριμένες συνθήκες, αξιολογήσεις ενδοομιλικών 
συναλλαγών που αφορούν συναλλαγές μεταξύ εταιρειών που ανήκουν σε ομίλους 
δεν επιφέρουν απαραιτήτως την εφαρμογή διοικητικών κυρώσεων. Οι ενδοομιλικές 
συναλλαγές πρέπει να πραγματοποιούνται σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού, 
αρχή που συνιστάται από τις Οδηγίες του ΟΟΣΑ. 

 Δεν υπάρχουν νομικές υποχρεώσεις σχετικά με την τεκμηρίωση της τιμολογιακής 
πολιτικής που χρησιμοποιείται εντός του ομίλου, ωστόσο, είναι σκόπιμο να 
εξασφαλιστεί η τεκμηρίωση ώστε να μπορεί να αποδειχθεί η μέθοδος τιμολόγησης 
που υιοθετείται από τον όμιλο. Η αποφυγή ενδοομιλικών θεμάτων είναι επίσης 
δυνατή με τη χρήση ενός από τους τρόπους που παρέχουν οι φορολογικές αρχές, 
όπως: 

-  προέγκριση μεθόδου τεκμηρίωσης (APA) 

 -  πρακτική ασφαλούς λιμένος (safe harbor) 

- προέγκριση μεθόδου τεκμηρίωσης σε τοπικό επίπεδο (international standard 
rulling)          

 Η ετήσια φορολογική δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες:  

- το είδος τεκμηρίωσης που εφαρμόζεται στην εταιρεία 
- το ποσό της συναλλαγής που συνδέεται με την υποκείμενη στους κανόνες των 

ενδοομιλικών συναλλαγών λειτουργίας  
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ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

 Ο κανονισμός των Ενδοομιλικών Συναλλαγών είναι σύμφωνος με τις κατευθυντήριες 
οδηγίες του ΟΟΣΑ. Όλες οι ενδοομιλικές συναλλαγές πρέπει να διεξάγονται 
σύμφωνα με την αρχή του πλήρους ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ.  

 Οι εταιρείες υποχρεούνται να παρέχουν συνοπτικές πληροφορίες στο Υπουργείο 
Οικονομικών, σχετικά με τις συναλλαγές συνδεδεμένων μερών, στην ετήσια 
φορολογική δήλωση. Ο φορολογούμενος πρέπει να διατηρεί φακέλους τεκμηρίωσης, 
για πιθανό έλεγχο από τις Φορολογικές Αρχές. 

 Απαλλαγή από τα απαιτούμενα της τεκμηρίωσης παρέχεται στους 
φορολογούμενους που συναλλάσσονται με ένα ή περισσότερα συνδεδεμένα μέρη 
που δεν υπερβαίνουν το ποσό των € 250,000. Οι μικρές και μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεις δύνανται να εφαρμόζουν απλοποιημένη τεκμηρίωση. 

  

 ΚΡΟΑΤΙΑ 

 

 Οι κανόνες ενδοομιλικών συναλλαγών εφαρμόζονται στις εγχώριες και 
διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών, καθώς επίσης και στις 
διεθνείς συναλλαγές εάν ένα από τα μέρη εμφανίζει ζημίες, ή έχει φορολογικές 
ζημίες που μεταφέρονται, ή καταβάλλει φόρο με χαμηλότερο συντελεστή ή πληροί 
τις προϋποθέσεις για φορολογική απαλλαγή. 

 Οι μέθοδοι ενδοομιλικών συναλλαγών περιγράφονται σύμφωνα με τις οδηγίες του 
ΟΟΣΑ περί ενδοομιλικών συναλλαγών, επιπλέον απαιτούνται φάκελοι τεκμηρίωσης 
Ενδοομιλικών Συναλλαγών και βαθμολόγηση των επιδόσεων. 

  

 ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

 Από την 1η Ιανουαρίου 2006, οι κανόνες ενδοομιλικών συναλλαγών εφαρμόζονται σε 
εγχώριες εταιρείες με συναλλαγές συνδεδεμένων μερών, είτε είναι εγκατεστημένες 
στην Τουρκία ή όχι.  

 Οι μέθοδοι τεκμηρίωσης είναι εκείνες που υποδεικνύονται από τις οδηγίες του 
ΟΟΣΑ. 

 Οι οντότητες υποβάλλουν την φόρμα Ενδοομιλικές Συναλλαγές, ως συνημμένο στην 
ετήσια φορολογική δήλωση νομικών προσώπων.  

 Οι οντότητες υποχρεούνται να καταρτίζουν φάκελο τεκμηρίωσης ενδοομιλικών 
συναλλαγών ετησίως, εάν διενεργούν συναλλαγές συνδεδεμένων μερών 
διασυνοριακά ή εγχώρια. 

  

 ΚΥΠΡΟΣ 

 

 Ο κανονισμός των Ενδοομιλικών Συναλλαγών εναρμονίζεται με τις κατευθυντήριες 
οδηγίες του ΟΟΣΑ και την αρχή του πλήρους ανταγωνισμού.  

 Οι συναλλαγές συνδεδεμένων μερών που πραγματοποιούνται σε συνθήκες πλήρους 
ανταγωνισμού, δηλώνονται ξεχωριστά στις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις των 
εταιρειών. 

 Οι εταιρείες υποχρεούνται να παρέχουν περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με τις 
συναλλαγές συνδεδεμένων μερών, μόνο εφόσον ζητηθεί από τις Φορολογικές Αρχές 
της Κύπρου. 



67 

 

 

 

 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

  

Χώρα Συντελεστής  φόρου Αξιολόγηση 

Ελλάδα 
Θεωρούνται μισθωτές υπηρεσίες (22%-42%) 

Πλέον Έκτακτη εισφορά Αλληλεγγύης, Πλέον χαρτόσημο 
* 

Ιταλία Μισθωτές υπηρεσίες ή εισόδημα ελεύθερου επαγγελματία (23%-43%) * 

Ισπανία 
Θεωρούνται μισθωτές υπηρεσίες (20%-47%) για κατοίκους εσωτερικού και 

για κατοίκους εξωτερικού 24% και 19,5% 
*** 

Κροατία 25% ***** 

Τουρκία Θεωρούνται μισθωτές υπηρεσίες (15%-35%) * 

Κύπρος 
Θεωρούνται μισθωτές υπηρεσίες(0%-35%) 

Πλέον Έκτακτη εισφορά 
*** 

 

 

Το ευνοϊκότερο καθεστώς φορολόγησης για τις Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου  επικρατεί στην Κροατία όπου 
προβλέπεται φορολόγηση με συντελεστή 25%, υπάρχει όμως μια επιπλέον επιβάρυνση του αστικού φόρου. Ο 
τρόπος αυτός φορολόγησης ενδεχομένως να ευνοεί τα υψηλότερα εισοδήματα των διευθυντικών στελεχών.  

Στην Ελλάδα, την Τουρκία, την Ιταλία και στην Ισπανία και όπου οι αμοιβές αυτές θεωρούνται ως εισόδημα από 
μισθωτές υπηρεσίες, φορολογούνται αναλόγως. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην Ιταλία οι αμοιβές 
Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται για σκοπούς φορολογίας εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Στην περίπτωση  
που το μέλος του Δ.Σ παρέχει στην εταιρεία υπηρεσίες ελεύθερου επαγγελματία τότε οι αμοιβές φορολογούνται 
ως αμοιβές από ελεύθερο επάγγελμα. Στην Ισπανία προβλέπονται ενιαίοι συντελεστές για κατοίκους εξωτερικού. 

Τέλος, στην Κύπρο όπου επίσης οι αμοιβές αυτές θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες η 
φορολόγηση μπορεί να είναι ευνοϊκότερη σε σχέση με τις άλλες τρεις χώρες λόγω των χαμηλότερων συντελεστών 
της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος. 

. 
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ΕΛΛΑΔΑ 

 

 Ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών και η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης εφαρμόζονται 
και για τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου καθότι με τη πιο πρόσφατη αλλαγή 
της φορολογικής νομοθεσίας αυτές θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές 
υπηρεσίες. Το ποσό της παρακράτησης φόρου υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως 
περιγράφεται στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και με τις ίδιες 
φορολογικές κλίμακες. Επιπλέον επί του ακαθάριστου ποσού των αμοιβών 
επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 1,2%. 

  

 ΙΤΑΛΙΑ 

 

 Οι αμοιβές θεωρούνται ως αμοιβές από μισθωτές υπηρεσίες ή ελευθέριο επάγγελμα 
ανάλογα με τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ιδιότητα του παρέχοντος 
τις υπηρεσίες. 

  

 ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

 Οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος μισθωτών 

υπηρεσιών όταν ο δικαιούχος είναι κάτοικος Ισπανίας. 

 Για κατοίκους εξωτερικού ισχύει ενιαίο συντελεστής φορολόγησης με συντελεστή  

24% και για κατοίκους σε άλλα κράτη-μέλη ο συντελεστής αυτός είναι 19,5%. 

  

 ΚΡΟΑΤΙΑ 

 

 Οι αμοιβές διευθυντών εντάσσονται στη κατηγορία λοιπά εισοδήματα και 
φορολογούνται με ένα συντελεστή προκαταβολής με ποσοστό 25% (πλέον τον 
αστικό φόρο όπως διατυπώνεται στο εισόδημα φυσικών προσώπων). 

  

 ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

 Οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές 
υπηρεσίες. Ωστόσο δεν υπολογίζονται  επί αυτών εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

 ΚΥΠΡΟΣ 

 

 Ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών και η «Έκτακτη εισφορά» εφαρμόζονται για τις 
αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου καθότι θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές 
υπηρεσίες. Το ποσό του φόρου υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται 
στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και βάσει της ίδιας φορολογικής 
κλίμακας. 
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ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  
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ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

  

Χώρα 
Φορολογητέο 

Εισόδημα € 10.000 
Φορολογητέο 

Εισόδημα € 20.000 
Φορολογητέο 

Εισόδημα € 40.000 
Αξιολόγηση 

Ελλάδα 
(συμπεριλαμβανομένης 
της έκτακτης εισφοράς) 

2.200,00 4.456,00 10.696,00 ** 

Ιταλία 2.300,00 4.800,00 11.520,00 * 

Ισπανία 2.000,00 4.377,50 15.220,00 ** 

Κροατία 1.970,00 4.470,00 12.469,60 *** 

Τουρκία 1.885,00 4.585,00 10.561,00 *** 

Κύπρος 
(συμπεριλαμβανομένης 
της έκτακτης εισφοράς) 

335,00 785,00 6.270,00 ***** 

 

Διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών υφίσταται κυρίως για το φορολογητέο εισόδημα των € 40.000 όπου η Ισπανία 
φαίνεται να εφαρμόζει την υψηλότερη φορολόγηση. Για τα ποσά των € 10.000 και €20.000 η Ελλάδα, η Ιταλία η 
Κροατία κι η Τουρκία βρίσκονται περίπου στα ίδια επίπεδα. 

Επίσης για την Κροατία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι τοπικοί φόροι ανάλογα με τη περιοχή διαμονής του 
φορολογούμενου οι οποίοι γενικά είναι υψηλοί κι επιβαρύνουν σημαντικά τα φυσικά πρόσωπα. 

Τέλος η Κύπρος διαφοροποιείται σημαντικά από τις λοιπές χώρες καθότι έχει τα χαμηλότερα φορολογικά βάρη. 

Για την ανωτέρω βαθμολόγηση έχει δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. 
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ΕΛΛΑΔΑ 

 

 Ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών και η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στη 
μισθοδοσία, στις παροχές σε είδος και στα επιδόματα. Το ποσό του φόρου 
υπολογίζεται επί του ετήσιου μισθού του ατόμου σύμφωνα με τις ακόλουθες 
κλίμακες (οι φορολογικές εκπτώσεις προβλέπονται για τους μισθούς έως και € 
42.000 ετησίως): 

Φορολογητέο εισόδημα (€) Ποσοστό 

<25.000 22% 

25.000,01-42.000 32% 

>42.000 42% 

  
Έκτακτη εισφορά Αλληλεγγύης (€)  Ποσοστό 

12,001-20.000 0,7% 

20.001-30.000 1,4% 

30.001-50.000 2% 

50.001-100.000 4% 

100.001-500.000 6% 

>500.000 8% 

 

Παρατίθεται παράδειγμα: 

Φορολογητέο Εισόδημα Φόρος Έκτακτη εισφορά Σύνολο 

10.000,00 2.200,00 0,00 2.200,00 

20.000,00 4.400,00 56,00 4.456,00 

40.000,00 10.300,00 396,00 10.696,00 
 

  

 ΙΤΑΛΙΑ 

 

 Ακολουθούν οι συντελεστές του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (IRPEF): 

Φορολογητέο Εισόδημα  (€) Ποσοστό 

<15.000 23% 

15.000-28.000 27% 

28.000-55.000 38% 

55.000-75.000 41% 

>75.000 43% 

 

Παρατίθεται παράδειγμα: 

Φορολογητέο Εισόδημα Φόρος 

10.000,00 2.300,00 

20.000,00 4.800,00 

40.000,00 11.520,00 
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ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

 Ακολουθούν οι συντελεστές του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων: 

Φορολογητέο Εισόδημα  (€) Ποσοστό 

<12.450 20% 

12.450-20.200 25% 

20.200-34.000 31% 

34.000-60.000 39% 

>60.000 47% 

 

Παρατίθεται παράδειγμα: 

Φορολογητέο Εισόδημα Φόρος 

10.000,00 2.000,00 

20.000,00 4.377,50 

40.000,00 15.220,00 
 

  

 ΚΡΟΑΤΙΑ 

 

 Η φορολογική κλίμακα έχει ως εξής :  

Φορολογητέο Εισόδημα  (€) Ποσοστό 
<4 080 12% 

4.080-20.710               25% 

>20.710               40% 

 

Παρατίθεται παράδειγμα: 

Φορολογητέο Εισόδημα Φόρος 

10.000,00 1.970,00 

20.000,00 4.470,00 

40.000,00 12.469,60 

 Σε διάφορες πόλεις, ανάλογα με το μέγεθος του πληθυσμού τους, προβλέπεται 

πρόσθετος φόρος επί του φόρου εισοδήματος ως εξής: 

Πόλη Φόρος 

Zagreb  18% 

Split  10% 

Rijeka  15% 

Zadar 12% 

Dubrovnik  10 %. 
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ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

 Φορολογικοί συντελεστές για το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι οι εξής: 

Φορολογητέο Εισόδημα (€) Φόρος 

<3.700 15% 

3.700-9.000               20% 

9.000-32.800 27% 

>32.800 35% 
 

 Παρατίθεται παράδειγμα: 

Φορολογητέο Εισόδημα Φόρος 

10.000,00 1.885,00 

20.000,00 4.585,00 

40.000,00 10.561,00 
  

 ΚΥΠΡΟΣ 

 

 Ο Φόρος μισθωτών υπηρεσιών και η «Έκτακτη εισφορά» επιβάλλονται στους 
μισθούς του προσωπικού, στις παροχές σε είδος και στα επιδόματα. Το ποσό της 
παρακράτησης φόρου υπολογίζεται πάνω στον ετήσιο μισθό σύμφωνα με τις 
ακόλουθες κλίμακες (φορολογικές εκπτώσεις παρέχονται): 

Φορολογητέο Εισόδημα (€) Ποσοστό 

<19.500 0% 

19.501-28.000               20% 

28.001-36.300 25% 

36.601-60.000 30% 

>60.001 35% 

  

Έκτακτη εισφορά Αλληλεγγύης (€)  Ποσοστό 

<1.500 0% 

1.501-2.500 2.5%* 

2.501-3.500  3% 

>3.501 3.5% 

 (*με ελάχιστο €10) 

Παρατίθεται παράδειγμα: 

Φορολογητέο Εισόδημα Φόρος Έκτακτη εισφορά Σύνολο 

10.000,00 0,00 335,00 335,00 

20.000,00 100,00 685,00 785,00 

40.000,00 4.885,00 1.385,00 6.270,00 

 Ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών και η Έκτακτη Εισφορά καταβάλλονται σε μηνιαία 
βάση. 
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ΦΟΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
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ΦΟΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Χώρα 
Ποσό αποζημίωσης 

€ 5.000 
Ποσό αποζημίωσης 

€ 10.000 
Ποσό αποζημίωσης 

€ 20.000 
Αξιολόγηση 

Ελλάδα 0,00 0,00 0,00 **** 

Ιταλία 1.150,00 2.300,00 4.600,00 * 

Ισπανία 0,00 0,00 0,00 **** 

Κροατία Δεν ισχύει Δεν ισχύει Δεν ισχύει ***** 

Τουρκία Δεν ισχύει Δεν ισχύει Δεν ισχύει ***** 

Κύπρος 0,00 0,00 500,00 *** 

 

Η υψηλότερη φορολόγηση επί των αποζημιώσεων του προσωπικού εφαρμόζεται στην Ιταλία. Στην Ελλάδα και 

στην Ισπανία  προβλέπονται σημαντικά αφορολόγητα όρια κι επομένως τα όρια του παραπάνω  πίνακα εμπίπτουν 

στα αφορολόγητα ποσά. Στην Κύπρο εφαρμόζεται σχετικά χαμηλή φορολόγηση η οποία συνδέεται με την κλίμακα 

του εισοδήματος και τέλος στην Κροατία και στην Τουρκία δεν υπάρχουν σχετικές διατάξεις για την φορολόγηση 

των αποζημιώσεων. 
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ΕΛΛΑΔΑ 

 

 Εφαρμόζεται παρακράτηση φόρου σε κάθε αποζημίωση που καταβάλλει ο 
εργοδότης στον εργαζόμενο και για οποιονδήποτε λόγο καταγγελίας της σύμβασης 
εργασίας ή άλλης σύμβασης που συνδέει τον εργοδότη με τον δικαιούχο της 
καταβολής. Τα ποσοστά παρακράτησης φόρου απεικονίζονται παρακάτω: 

<60.000 0% 

60.000,01-100.000 10% 

100.000,0.-150.000 20% 

>150.000 30% 

 

 

 

 

Παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα: 

Ποσό αποζημίωσης σε € Παρακρατούμενος φόρος 

5.000,00 0,00 

10.000,00 0,00 

20.000,00 0,00 
 

  

 ΙΤΑΛΙΑ 

 

 Εφαρμόζεται παρακράτηση φόρου σε κάθε αποζημίωση που καταβάλλει ο 
εργοδότης στον εργαζόμενο και για οποιονδήποτε λόγο καταγγελίας της σύμβασης 
εργασίας ή άλλης σύμβασης που συνδέει τον εργοδότη με τον δικαιούχο της 
πληρωμής. Ο φορολογικός συντελεστής παρακράτησης ανέρχεται σε ποσοστό 23%. 

Παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα: 

Ποσό αποζημίωσης σε € Παρακρατούμενος φόρος 

5.000,00 1.150,00 

10.000,00 2.300,00 

20.000,00 4.600,00 
 

  

 ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

 Αποζημίωση απόλυσης από τον εργοδότη και για οποιονδήποτε λόγο καταγγελίας 

της σύμβασης εργασίας ή άλλης σύμβασης που συνδέει τον εργοδότη με τον 

δικαιούχο της πληρωμής εξαιρούνται μέχρι του ποσού των € 180.000. Για 

μεγαλύτερα ποσά προβλέπεται απαλλαγή της τάξης του 30%. Το φορολογητέο 

ποσό υπόκειται στους βασικούς φορολογικούς συντελεστές. 

Παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα: 

Ποσό αποζημίωσης σε € Παρακρατούμενος φόρος 

5.000,00 0,00 

10.000,00 0,00 

20.000,00 0,00 
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ΚΡΟΑΤΙΑ 

 

 Δεν προβλέπεται. 

  

 ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

 Δεν υπολογίζεται παρακράτηση φόρου για την αποζημίωση απόλυσης. 

  

 ΚΥΠΡΟΣ 

 

 Εφαρμόζεται παρακράτηση φόρου σε κάθε ποσό αποζημίωσης που καταβάλλει ο 
εργοδότης στον εργαζόμενο και για οποιονδήποτε λόγο καταγγελίας της σύμβασης 
εργασίας ή άλλης σύμβασης που συνδέει τον εργοδότη με τον δικαιούχο της 
πληρωμής. Οι παρακρατούμενοι φόροι υπολογίζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες 
συντελεστές για το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων (φόρος μισθωτών 
υπηρεσιών και ειδική εισφορά). 

 Οι αποζημιώσεις απόλυσης υπόκεινται επίσης σε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

 Καταβολές από εγκεκριμένα ταμεία προνοίας απαλλάσσονται από ενδεχόμενους 
φόρους. 

Παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα: 

Ποσό αποζημίωσης σε € Παρακρατούμενος φόρος 

5.000,00 0,00 

10.000,00 0,00 

20.000,00 500,00 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΤΕΛΗ  
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 

  

Χώρα Συντελεστής Αξιολόγηση 

Ελλάδα 3% ** 

Ιταλία 8% * 

Ισπανία Δεν ισχύει ***** 

Κροατία Δεν ισχύει ***** 

Τουρκία 3% ** 

Κύπρος Δεν ισχύει ***** 

 

Στην Ιταλία προβλέπεται παρακράτηση φόρου 8% στις κατασκευές και στα έργα εξοικονόμησης ενέργειας.  

Στην Ελλάδα και στην Τουρκία προβλέπεται παρακράτηση φόρου για τις αμοιβές των κατασκευαστών κι 
εργολάβων με ποσοστό από κοινού 3%. 
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ΕΛΛΑΔΑ 

 

 Προβλέπεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 3% στις καταβολές των τελών 
κατασκευής. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην 
Ελλάδα απαλλάσσονται από την παρακράτηση του φόρου. Η παρακράτηση δεν 
εξαντλεί την φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, και πιστώνεται στον ετήσιο 
φόρο εισοδήματός του. 

  

 ΙΤΑΛΙΑ 

 

 Προβλέπεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 8% στις καταβολές για τις 
ανακατασκευές επίσης προβλέπεται ο ίδιος συντελεστής παρακράτησης φόρου για 
τεχνικά έργα εξοικονόμησης ενέργειας. 

  

 ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

 Δεν προβλέπεται . 

  

 ΚΡΟΑΤΙΑ 

 

 Δεν προβλέπεται . 

  

 ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

 Προβλέπεται συντελεστής παρακράτησης φόρου 3%, αν η κατασκευή διαρκεί 
περισσότερο από 1 έτος. 

  

 ΚΥΠΡΟΣ 

 

 Δεν προβλέπεται.   
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Ελλάδα και η Ισπανία είναι οι μόνες από τις υπό εξέταση χώρες στις οποίες προβλέπεται ειδικός φόρος 

ακινήτων 15% και 3% αντίστοιχα. Ο φόρος αυτός επιβάλλεται στα νομικά πρόσωπα όταν δεν έχουν 

ονομαστικοποιήσει σε επίπεδο φυσικού προσώπου τις μετοχές τους ή όταν αυτές ανήκουν σε άλλα νομικά 

πρόσωπα που έχουν έδρα σε χώρες "φορολογικούς παραδείσους". 

Χώρα Φόρος Αξιολόγηση 

Ελλάδα 15% * 

Ιταλία Δεν ισχύει ***** 

Ισπανία 3% *** 

Κροατία Δεν ισχύει ***** 

Τουρκία Δεν ισχύει ***** 

Κύπρος Δεν ισχύει ***** 
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ΕΛΛΑΔΑ 

 

 Ο Νόμος 3091/2002 εισήγαγε ένα ετήσιο φόρο σε ποσοστό 15% επί της αξίας των 
ακινήτων που επιβάλλεται στα ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και τα οποία 
κατέχονται από τον φορολογούμενο την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, στην 
περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί ονομαστικές μετοχές σε επίπεδο φυσικού 
προσώπου. 

 Ο νόμος προβλέπει μια σειρά από εξαιρέσεις που είτε σχετίζονται με το είδος ή τη 
δραστηριότητα της εταιρείας στην οποία ανήκει το ακίνητο ή απαλλαγών που 
σχετίζονται με την αποκάλυψη των τελικών μετόχων της εταιρείας των ακινήτων. 

  

 ΙΤΑΛΙΑ 

 

 Δεν προβλέπεται. 

  

 ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

 Οι εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι χώρας που αποτελεί “φορολογικό 

παράδεισο” κι έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε 

αυτά, έχουν υποχρέωση καταβολής φόρου 3% επί της εμπορικής αξίας του 

ακινήτου.  

  

 ΚΡΟΑΤΙΑ 

 

 Δεν προβλέπεται. 

  

 ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

 Δεν προβλέπεται. 

  

 ΚΥΠΡΟΣ 

 

 Δεν προβλέπεται. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ  
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 

 

 

Με δεδομένο ότι σε κάθε υπό εξέταση χώρα προβλέπονται πολλά και διαφορετικά είδη δημοτικών τελών με 

σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τη φύση τους, δεν είναι δυνατό να συνταχθεί συνοπτικός συγκριτικός 

πίνακας με τις συνθήκες της χώρας ως προς τις επιβαρύνσεις αυτές. 

Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να επισημανθεί ότι σε όλες τις υπό εξέταση χώρες τα δημοτικά τέλη αποτελούν 

ένα πολύ σημαντικό συστατικό του κόστους λειτουργίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 
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ΕΛΛΑΔΑ 

 

 Έμμεσοι φόροι είναι οι δημοτικοί φόροι που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις 
εστίασης και σε δαπάνες διαφήμισης. 

 Ειδικότερα, επιβάλλεται δημοτικός φόρος 2% στις δαπάνες που 
πραγματοποιούνται για τη διαφήμιση μίας επιχείρησης. Οι δαπάνες διαφήμισης 
στο Internet (εκθέσεις, φυλλάδια κλπ.) εξαιρούνται του φόρου. 

 Επιπλέον, επιβάλλεται δημοτικός φόρος που κυμαίνεται από 0,025% έως 0,035% 
της αξίας του ακινήτου και εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος. 

 Τέλη τηλεπικοινωνίας. 

  

 ΙΤΑΛΙΑ 

 

 Προβλέπεται φόρος επί των γενικών υπηρεσιών που παρέχονται από τις Ιταλικές 
Δημοτικές αρχές, ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ 1 και 3,3 τοις χιλίοις (1-3,3‰) 

 

 ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

 Προβλέπεται δημοτικός φόρος επιτηδεύματος ο οποίος επιβάλλεται μόνο στα 

νομικά πρόσωπα, με κύκλο εργασιών άνω του € 1 εκ. Το ύψος του φόρου εξαρτάται 

από πολλούς παράγοντες και ποικίλλει ανάλογα με τη δραστηριότητα της 

επιχείρησης. Προβλέπεται επίσης δημοτικός φόρος επί των μηχανοκίνητων 

οχημάτων, ο οποίος είναι ιδιαίτερα χαμηλός. 

  

 ΚΡΟΑΤΙΑ 

 

 Οι τοπικοί  φόροι ακίνητης περιουσίας αφορούν: 

- τη χρήση της δημόσιας γης  

- τις εξοχικές κατοικίες 

 Ο φόρος για τη χρήση της δημόσιας γης καταβάλλεται από τους χρήστες (φυσικά 
και νομικά πρόσωπα) και υπολογίζεται με βάση την έκταση της γης που 
εκμεταλλεύονται. 

  

 ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

 Προβλέπονται πολλοί δημοτικοί φόροι που καταβάλλονται στους δήμους ή τις 
διάφορες δημόσιες επιχειρήσεις. Όπως πχ τα τέλη για την παροχή υπηρεσιών 
αποχέτευσης , τα τέλη αδειοδότησης και ο φόρος  στις τηλεπικοινωνίες. 

  
  



88 

 

  

ΚΥΠΡΟΣ 

 

 Στους διάφορους έμμεσους φόρους περιλαμβάνονται οι δημοτικοί φόροι για την 
αποκομιδή των απορριμμάτων, για τα έξοδα αποχέτευσης, και την έκδοση των 
επαγγελματικών αδειών. Οι φόροι αυτοί καταβάλλονται ετησίως. 
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ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ* 

 

Ελλάδα Ιταλία Ισπανία Κροατία Τουρκία Κύπρος 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  ** * *** **** **** ***** 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΔΟΤΗΣΗ ** ** ** *** *** ***** 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ **** *** * *** ** ***** 

ΤΟΚΟΙ *** * ** *** **** ***** 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ** ** ** *** ** ***** 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ** ***** * **** *** ***** 

ΥΠΕΡΑΞΙΑ * *** *** **** ***** ***** 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ** ** *** **** **** ***** 

ΦΠΑ * *** **** ** **** ***** 

ΑΚΙΝΗΤΑ **** ** *** ***** **** * 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ *** * **** ***** ***** **** 

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ * ***** ***** ***** ** *** 

ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

*** ***** ***** ***** *** ** 

TΕΛΟΣ 
ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 

* ** *** *** ***** ***** 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

* *** ** ***** *** *** 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

* * *** ***** * *** 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

** * ** *** *** ***** 

ΦΟΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

**** * **** ***** ***** *** 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ** * ***** ***** ** ***** 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

* ***** *** ***** ***** ***** 

ΣΥΝΟΛΟ 42 49 60 81 69 84 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ :  

ΧΩΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Κύπρος 84 

Κροατία 81 

Τουρκία 69 

Ισπανία 60 

Ιταλία 49 

Ελλάδα 42 

* Στους ανωτέρω πίνακες δεν συμπεριλαμβάνονται οι κατηγορίες «Ενδοομιλικές Συναλλαγές» και «Δημοτικά Τέλη», διότι 
η μεν πρώτη κατηγορία εφαρμόζεται με τις ίδιες περίπου προϋποθέσεις σε όλες τις υπό εξέταση χώρες, ενώ τα  Δημοτικά 
Τέλη λόγω της πληθώρας  και των διαφορετικών δεδομένων ακόμα και στο εσωτερικό της ίδιας χώρας δεν κατέστη εφικτό 
να συγκριθούν.       
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Από την συνολική ανωτέρω ανάλυση προκύπτει ότι η Ελλάδα συγκεντρώνει την χαμηλότερη αξιολόγηση και 
συνεπώς έχει τις μεγαλύτερες φορολογικές επιβαρύνσεις και κατά συνέπεια συγκεντρώνει τα λιγότερα 
φορολογικά κίνητρα σε σχέση με τις λοιπές χώρες. Για τις επενδύσεις στην  Ελλάδα επιπρόσθετα οι πιθανοί 
επενδυτές οφείλουν να συνυπολογίσουν και τις αστάθειες στο φορολογικό και οικονομικό περιβάλλον, καθώς 
και την πολυπλοκότητα της φορολογικής νομοθεσίας σε αντίθεση με τις λοιπές υπό εξέταση χώρες οι οποίες 
παρουσιάζουν ένα σταθερότερο φορολογικό πλαίσιο. 

Η Κύπρος έχει τις χαμηλότερες φορολογικές επιβαρύνσεις με χαμηλούς ή σε μερικές περιπτώσεις μηδενικούς 
συντελεστές φορολόγησης. Συνεπώς με μόνο κριτήριο την φορολογία αποτελεί τον ευνοϊκότερο τόπο 
επένδυσης για την δημιουργία και λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων. 

Οι επενδύσεις στην Ισπανία και στην Ιταλία προκύπτουν συγκριτικά  λιγότερο επωφελείς, σε σχέση με την 
Κύπρο, στην περίπτωση που ένας  επενδυτής λάμβανε υπόψη του μόνο τον φορολογικό παράγοντα. 

Η Ισπανία συγκεντρώνει υψηλότερη βαθμολογία από την Ιταλία και συνεπώς παρουσιάζεται φιλικότερη 
φορολογικά προς τις ξενοδοχειακές επενδύσεις. Απέχουν όμως σημαντικά και οι δύο από την βαθμολόγηση 
που έχουν συγκεντρώσει η Τουρκία και η Κροατία οι οποίες παρέχουν  μεγαλύτερα φορολογικά κίνητρα στις 
επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού. 

Ο αναλυτής-επενδυτής δύναται να χρησιμοποιήσει, κατά την κρίση του, συντελεστές βαρύτητας ανά 
φορολογικό αντικείμενο, ώστε να προσαρμόσει και να αξιολογήσει το κάθε ένα από αυτά ανάλογα με τις 
προτεραιότητες του.   

Η βαθμολόγηση και τα κριτήρια που αναλύθηκαν στην παρούσα συγκριτική μελέτη επικεντρώνονται σε 
στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση φορολογικών αντικειμένων. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν μόνο ένα 
μέρος του ευρύτερου οικονομικού πλαισίου μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται μια ξενοδοχειακή επιχείρηση. 
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετασθούν κι άλλοι σημαντικοί  παράγοντες, των οποίων ωστόσο η ανάλυση 
δεν εμπίπτει στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, προκειμένου να αξιολογηθεί ολοκληρωμένα το οικονομικό και 
επιχειρησιακό περιβάλλον των εξεταζόμενων χωρών και να κριθεί κατά πόσο το περιβάλλον αυτό είναι φιλικό 
προς τις επενδύσεις.  Τέτοιοι παράγοντες είναι: 

 

- Η σταθερότητα του νομοθετικού φορολογικού πλαισίου 

- Η σταθερότητα του οικονομικού και πολιτικού συστήματος 

- Τα γραφειοκρατικά εμπόδια που μπορεί να συναντήσει μια επιχείρηση τόσο κατά τη σύστασή της αλλά και 
κατά τη μετέπειτα λειτουργίας της 

- H συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

- Ο βαθμός εξωστρέφειας της κάθε οικονομίας 

- Ο υφιστάμενος ανταγωνισμός 

 

 

 



 

91 

 

 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται τα φορολογικά αντικείμενα που εξετάσθηκαν στην παρούσα μελέτη κατανεμημένα σε δύο (2) βασικούς τομείς που συνήθως 
λαμβάνονται υπόψη κατά την λήψη  επιχειρηματικών αποφάσεων: 
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Από την βαθμολόγηση των χωρών αναφορικά με την φορολογία επενδύσεων και τη φορολογία λειτουργίας, 
προκύπτει ότι η Ελλάδα και η Ιταλία συγκεντρώνουν την χαμηλότερη αξιολόγηση τόσο στο πεδίο των 
επενδύσεων όσο και της λειτουργίας, με την Ελλάδα να έχει την συνολικά χαμηλότερη αξιολόγηση και 
σημαντικά υψηλότερη επιβάρυνση στους φόρους λειτουργίας.  

Η Κύπρος είναι η φιλικότερη, από φορολογικής άποψης, και στις επενδύσεις και στη λειτουργία και την 
ακολουθεί, με μικρή διαφορά ως προς τους φόρους λειτουργίας η Κροατία. Έπονται η Τουρκία και η Ισπανία.   

 

Φόροι 

Επενδύσεων

Φόροι 

Λειτουργίας

Συνολική 

Βαθμολογία

Κύπρος 42 42 84

Κροατία 42 39 81

Τουρκία 37 32 69

Ισπανία 31 29 60

Ιταλία 24 25 49

Ελλάδα 25 17 42
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

Ελλάδα Ιταλία Ισπανία Κροατία Τουρκία Κύπρος

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 29% 27,5%- 31,4% 25% 20% 20% 12,50%

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΔΟΤΗΣΗ

Τόκοι / κέρδη προ τόκων, 

φόρων και αποσβέσεων 

(EBITDA)

Τόκοι / κέρδη προ τόκων, φόρων 

και αποσβέσεων (EBITDA)

Τόκοι / κέρδη προ τόκων, 

φόρων και αποσβέσεων 

(EBITDA)

Δάνεια/ ποσοστό συμμετοχής των 

μετόχων

Δάνεια/ποσοστό 

συμμετοχής των μετόχων
Δεν εφαρμόζονται

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 10% 26% 19% 12% 15% 0%

ΤΟΚΟΙ 15% 26% 19% 15% 10% 0%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 20% 30% 19% 15% 20% 0%-10%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 20% Δεν ισχύει 24% 15% 20% Δεν ισχύει

ΥΠΕΡΑΞΙΑ 29% 27,50% 25% 20% 20% 20%

ΚΟΣΤΟΣ/ΜΙΣΘΟΣ 

ΜΙΚΤΟΣ 
125% 133% 130% 118% 120,50% 120%

ΦΠΑ (ΔΙΑΜΟΝΗ) 13% 10% 10% 13% 8% 9%

ΑΚΙΝΗΤΑ Ανάλογα με τους υπολογισμούς 0,3%-1,06% 0,6%-0,8%, (μέγιστο  1,1%) Δεν ισχύει 0,2%-0,3% 0,6%-1,9%

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΦΠΑ 23%, 3% φόρος  ΦΠΑ 22%,0,5%-12% ΦΠΑ 10%,8%-10% 5% ΦΠΑ 18%, 4% φόρος  ΦΠΑ 19%,3%-8%

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3,60% Δεν ισχύει Δεν ισχύει Δεν ισχύει 0,95% 0,20%

ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1% επί του κεφαλαίου μόνο 

στην αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου 

Δεν ισχύει Δεν ισχύει Δεν ισχύει 0,04% επί του κεφαλαίου
0,6% επί του 

κεφαλαίου

TΕΛΟΣ 

ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ

0,5% επί εσόδων διαμονής, 

διατροφής

1€ έως 4€/πελατη/ 

διανυκτέρευση
1€/δωματιο/διανυκτέρευση 0,5€-1€/πελάτη/διανυκτέρευση Δεν ισχύει Δεν ισχύει

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θεωρούνται μισθωτές 

υπηρεσίες (22%-42%) 

Πλέον Έκτακτη εισφορά 

Αλληλεγγύης,                             

Πλέον χαρτόσημο

Μισθωτές υπηρεσίες ή εισόδημα 

ελεύθερου επαγγελματία             

(23%-43%) 

Θεωρούνται μισθωτές 

υπηρεσίες (20%-47%) για 

κατοίκους εσωτερικού και για 

κατοίκους εξωτερικού 24% και 

19,5%

25%
Θεωρούνται μισθωτές 

υπηρεσίες (15%-35%)

Θεωρούνται μισθωτές 

υπηρεσίες(0%-35%)  

Πλέον Έκτακτη 

εισφορά

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 3% 8% Δεν ισχύει Δεν ισχύει 3% Δεν ισχύει

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ
15% Δεν ισχύει 3% Δεν ισχύει Δεν ισχύει Δεν ισχύει 


