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Η

κυβέρνηση και η αξιωματική 
αντιπολίτευση, έχουν κάνει πρώ-
το θέμα της προεκλογικής τους 
εκστρατείας, την μείωση του φό-

ρου των εταιρειών. Δηλώσεις, φραστικές 
επιθέσεις εναντίον του αντιπάλου, κατη-
γορίες από δεξιά και αριστερά, το μόνο 
που καταφέρνουν είναι να θολώνουν τα 
νερά και να κρύβουν την αλήθεια από τον 
Αυστραλιανό λαό. Στην πραγματικότητα, 
αφήνουν στο απυρόβλητο τα σοβαρά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, όπως 
το στεγαστικό, η υγεία, οι συντάξεις και οι 
καθηλωμένοι μισθοί και διαπληκτίζονται 
για ένα θέμα που στην πραγματικότητα 
αφορά κυρίως ξένους μετόχους των μεγά-
λων εταιρειών. Ο κ. Turnbull, έχει θέσει 
σε εφαρμογή ένα σχέδιο σταδιακής μείω-
σης του φόρου των εταιρειών, το οποίο αν 
εγκριθεί από την Βουλή και τη Γερουσία, 
θα μειώσει τον φόρο όλων των εταιρειών 
από το 30% στο 25% μέχρι το 2027.Ο 
φόρος των εταιρειών με είσπραξη μέχρι 
$25 εκατομμύρια το χρόνο, έχει ήδη μει-
ωθεί στο 27.50%. Ο κ. Turnbull ισχυρί-
ζεται πως με αυτόν τον τρόπο, θα μένουν 
περισσότερα χρήματα στις εταιρείες, τα 
οποία θα τα χρησιμοποιήσουν για να 
δώσουν αυξήσεις στους εργαζομένους, 
να προσλάβουν περισσότερο προσωπικό 
και να επενδύσουν σε νέο εξοπλισμό. Ο 
κ. Turnbull μιλάει σαν να αναφέρεται σε 
εταιρείες-φιλανθρωπικά ιδρύματα, που 
είναι αγγελικά πλασμένες και θα κάνουν 
όλα αυτά που ο ίδιος ονειρεύεται ή του-
λάχιστον έτσι λέει στο εκλογικό σώμα. 
Ισχυρίζεται επίσης ο πρωθυπουργός, πως 
όταν μειωθεί ο φόρος και για τις μεγάλες 
εταιρείες, θα προσελκυθούν ξένοι επεν-
δυτές και αυτό θα ωφελήσει τη χώρα. 
Εκείνο που δεν λέει ο κ. Turnbull, είναι 
από ποιές χώρες θα προέρχονται οι ξένοι 
επενδυτές και αν το μόνο κριτήριό τους 
για να επενδύσουν στην Αυστραλία, θα 
είναι αν ο φόρος των εταιρειών μειωθεί 
στο 25%. Μία γρήγορη ματιά στους φό-
ρους που πληρώνουν οι εταιρείες σε άλ-
λες χώρες αλλά και οι ιδιώτες, μας δείχνει 
πως η Ασυτραλία δεν έχει τους υψηλότε-
ρους φόρους στον κόσμο. Στην Αμερική ο 
φόρος των εταιρειών μειώθηκε πρόσφα-
τα στο 21% αλλά οι πολίτες πληρώνουν 
ανώτατο φόρο 54.40% και φόρο κατα-
νάλωσης 20%. Στον Καναδά οι εταιρείες 
πληρώνουν 26.50%, οι πολίτες 58.75% 
και ο φόρος κατανάλωσης είναι 5%. 
Στη Γερμανία οι εταιρείες πληρώνουν 
29.65%, οι πολίτες 47.47% και ο φόρος 
κατανάλωσης είναι 19%. Στο Κατάρ, οι 
εταιρείες πληρώνουν 10%, οι πολίτες δεν 
πληρώνουν καθόλου φόρο και δεν υπάρ-
χει φόρος κατανάλωσης. Σε σύγκριση με 
αυτές τις χώρες, οι μεγάλες εταιρείες στην 
Αυστραλία, πληρώνουν  φόρο 30%, οι 
πολίτες 45% και ο φόρος κατανάλωσης 
είναι 10%. Αν το ποσοστό του φόρου των 
εταιρειών ήταν το μοναδικό κριτήριο για 
να προσελκυθούν ξένοι επενδυτές, τότε 
όλοι οι επενδυτές θα πήγαιναν στο Κα-
τάρ ή σε φορολογικούς παραδείσους που 
ο φόρος είναι 2%. Δεν πηγαίνουν όμως 
εκεί. Πηγαίνουν σε χώρες όπου μπορούν 

να κάνουν κέρδη και μετά εξετάζουν το 
ποσοστό της φορολογίας και μερικές από 
αυτές προσπαθούν να φυγαδεύσουν τα 
κέρδη στους φορολογικούς παραδείσους. 
Έχουμε όμως και παραδείγματα εταιρειών 
όπως η Singtel με έδρα τη Σιγκαπούρη, 
η οποία επένδυσε στην Optus το 2001, 
όταν ο φόρος εταιρειών στην Αυστραλία 
ήταν 34% και στη Σιγκαπούρη 25.50%. 
Σήμερα ο φόρος εταιρειών στη Σιγκαπού-
ρη είναι 17% και στην Αυστραλία 30%, 
αλλά η Optus δεν σκοπεύει να φύγει από 
την Αυστραλία, για τον απλούστατο λόγο 
πως εδώ κάνει κέρδη και όσο φόρο και να 
πληρώνει, το υπόλοιπο μένει στα ταμεία 
της για επενδύσεις και για διανομή στους 
μετόχους της. Άρα οι ξένοι επενδυτές 
δεν θα έλθουν με μοναδικό κριτήριο τον 
φόρο των εταιρειών αλλά το αν μπορούν 
να κάνουν ικανοποιητικά κέρδη. Έτσι ήλ-
θαν και τα McDonald’s, KFC, Pizza Hut, 
η Shell, η BP και εκατοντάδες άλλες ξένες 
εταιρείες και φυσικά παραμένουν διότι 
τα κέρδη τους είναι ικανοποιητικά. Αν 
βέβαια ο πρωθυπουργός θέλει να προ-
σελκύσει ξένους επενδυτές, αντί να δίνει 
φορολογική απαλλαγή ύψους $60-80 
δισεκατομμυρίων δολλαρίων σε όλες τις 
εταιρείες, θα μπορούσε πρώτα να επιλέξει 
σε ποιούς τομείς χρειάζεται επενδύσεις η 
χώρα. Μετά να εξετάσει για ποιό λόγο 
δεν επενδύουν σε αυτούς τους τομείς οι 
Αυστραλιανές εταιρείες και να τους δώσει 
ένα κίνητρο, ξοδεύοντας μερικά δισεκα-
τομμύρια για να τις προσελκύσει. Αν δεν 
ανταποκριθούν, τότε να δώσει κίνητρα σε 
ξένες εταιρείες με συγκεκριμένο επενδυτι-
κό σχέδιο που θα ωφελήσει την Αυστρα-
λία και τους φορολογούμενους πολίτες. 
Δίνοντας φορολογική μείωση σε όλες τις 
εταιρείες και μετά να περιμένει να δει αν 
κάποια ξένη εταιρεία θα ανταποκριθεί, 
είνα σαν να σπέρνει κανείς σιτάρι σε πυ-
κνή ζούγκλα και να περιμένει να κάνει 
συγκομιδή. Όμως υπάρχουν άλλα δύο 
σκέλη που δεν βοηθούν τους πολίτες να 
καταλάβουν τον συλλογισμό του πρωθυ-
πουργού και την τρομερή προσπάθεια 
που καταβάλλει για να μειώσει τον φόρο 
των μεγάλων εταιρειών. Το ένα είναι ο 
τρόπος με τον οποίο υπολογίζονται τα με-
ρίσματα που παίρνουν οι μέτοχοι από τις 
επενδύσεις τους σε εταιρείες (Imputation 
Credits). Σύμφωνα με αυτό το σύστημα, 
οι μέτοχοι παίρνουν το καθαρό μέρισμα 
μετά την πληρωμή του φόρου από την 
εταιρεία, αλλά παίρνουν και το φόρο σαν 
πίστωση στο όνομά τους . Μετά προσθέ-
τουν το καθαρό μέρισμα και τον φόρο στο 
υπόλοιπο εισόδημά τους και φορολογού-
νται με τον συντελεστή που τους αναλο-
γεί. Έτσι ένας μέτοχος που έχει εισόδημα 
$180,000 και πάρει $700 μέρισμα και 
$300 φόρο πληρωμένο, τα προσθέτει στις 
$180,000 και το φορολογητέο του εισό-
δημα, γίνεται $181,000. Στα $1,000 που 
πήρε μικτό μέρισμα, ο φόρος είναι 45%, 
άρα $450. Η εταιρεία έχει πληρώσει 
φόρο $300, άρα ο μέτοχος θα πληρώσει 
από την τσέπη του άλλα $150. Αν ο φόρος 
που πλήρωσε η εταιρεία ήταν 25%, θα 
είχε πληρώσει η εταιρεία $250 και ο μέ-

τοχος άλλα $200. Επομένως όποιο και να 
είνα το ποσοστό του φόρου των εταιρει-
ών, ο Αυστραλός μέτοχος στο τέλος πλη-
ρώνει ακριβώς το ίδιο ποσό, ανάλογα με 
το υπόλοιπο εισόδημά του. Ένα ξένος μέ-
τοχος όμως, με την μείωση του φόρου στο 
25%, θα πάρει $50 παραπάνω στη χώρα 
του για κάθε $1,000 μέρισμα. Επομένως 
η μείωση που επιδιώκει ο κ. Turnbull, θα 
φυγαδεύσει στο εξωτερικό 5% παραπάνω 
στα μερίσματα που παίρνουν οι ξένοι μέ-
τοχοι. Ένα μεγάλο ποσοστό μετόχων στις 
50 μεγαλύτερες εταιρείες της Αυστραλί-
ας, είναι ξένοι και αυτοί θα ωφεληθούν 
από τη μείωση του φόρου των εταιρειών 
που επιδιώκει ο κ. Turnbull. To δεύτερο 
σκέλος, αφορά το ποσοστό του φόρου 
που πιστώνεται ο μέτοχος όταν παίρνει 
μέρισμα από μία εταιρεία. Η πρακτική 
που είχε ακολουθήσει ο κ. Keating όταν 
ήταν θησαυροφύλακας, ήταν να δίνει 
σαν πίστωση ακριβώς τον φόρο που έχει 
πληρώσει η εταιρεία. Έτσι όταν ο φόρος 
έπεσε, τα κέρδη που μοιραζόταν στους 
μετόχους, είχαν πίστωση όσος ήταν ο 
φόρος που είχε πληρωθεί από την εται-
ρεία. Ο κ. Morrison όμως, αλλάζει αυτή 
την πρακτική και πιστώνει το μέρισμα 
με το ποσοστό φόρου που αναλογεί στην 
εταιρεία τη χρονιά που πληρώνει το μέρι-
σμα. Δηλαδή ακόμη και αν μία εταιρεία 

πληρώνει μέρισμα από κέρδη που είχε 
πληρώσει φόρο 30% σε προηγούμενες 
χρονιές, φέτος θα πιστώσει τον μέτοχο με 
27.50% φόρο πληρωμένο. Αυτά τα ση-
μεία δεν έχουν αναφερθεί καθόλου, ούτε 
από τον πρωθυπουργό, ούτε από τον κ. 
Shorten, ούτε από τους πράσινους.  Απλά 
διαπληκτίζονται για μία μείωση του φό-
ρου των εταιρειών η οποία όχι μόνο δεν 
θα ωφελήσει τους Αυστραλούς μετόχους 
αλλά θα τους βλάψει κι από πάνω και οι 
μόνοι ωφελημένοι θα είναι οι ξένοι μέτο-
χοι. Η απόφαση του κ. Shorten να επα-
ναφέρει τον φόρο στο 30% για εταιρείες 
με πάνω από $10 εκατομμύρια είσπραξη 
αν κερδίσει τις εκλογές, χρησιμεύει σαν 
επίδειξη λεονταρισμού πως τάχα τάσσεται 
με το μέρος των μικρών. Όσο όμως δεν 
αποκαλύπτει την πραγματική διάσταση 
της μείωσης του φόρου των εταιρειών και 
θολώνει τα νερά, αυτό θα αποβαίνει προς 
ώφελος του πρωθυπουργού, ο οποίος 
χρησιμοποιεί τον φόβο πως αν δεν γίνει 
η μείωση, η οικονομία θα καταρρεύσει 
για διάφορους λόγους οι οποίοι όμως εί-
ναι ανυπόστατοι. Δυστυχώς φαίνεται πως 
κανένα πολιτικό κόμμα δεν φαίνεται δια-
τεθειμένο να ξεφύγει από τις γραμμές που 
έχουν χαραχθεί από τον κ. Turnbull και 
να δώσει μία νέα πνοή στην πολιτική ζωή 
και απαντήσεις στα κέραια ζητήματα.


