
Έπί σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως. τής έν Πεκίνω συνα- 
φΔείσης συμεών:ας σερ: τροποποιήσεως τής άπό 23 Matsu 
1973 συμφωνίας «περί θαλασσίων μεταφορών μεταξύ 
Ελλάδος καί Λαϊκής Δημοκρατίας τής· Κίνας».

ΙΙρός τήν Ε' Αναθεωρητικήν Βουλήν τών Ελλήνων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ - :

Διά των διατάξεων τής 2ας παραγράφου τοϋ άρθρου 11 
εής μεταξύ Ελλάδος καί Λαϊκής Δημοκρατίας τής Κίνας

σκάφη,
λομένων Μερών ή έφωδιασμένα διά των άπαιτουμένων 
πιστοποιητικών τών αρμοδίων αρχών έκατέρου τών μερών, 
έξ’ ών έμφαίνεται ότι τά έν λόγω σκάφη ενεργούν διά λογα
ριασμόν εφοπλιστικών εταιρειών τούτου, θά άπαλλάσσωνται 
τού φόρου εισοδήματος επί τών εσόδων έκ τής διενεργείας 
μεταφορών φορτίου καί, ή επιβατών,' εις τούς λιμένας 

..τού ετέρου μέρους.

Κατά τόν χρόνον τής συνάψεως τής ώς άνω Συμφωνίας, 
(23.5.73), τόσον έν Έλλάδι, όσον καί έν τη Λαϊκή Δημο
κρατία τής Κίνας, έπεβάλλετο μόνον φόρος εισοδήματος 
έπί τών ακαθαρίστων έσόίων τών πραγματοποιούμενων ΰπό 
τών πλοίων έκ τής μεταφοράς φορτίου ή έπιβατών ή φορτίου 
καί έπ:5ατών εί; τους λιμένας τής έτέρας χώρας. ,

Ή Κυβέρνησις τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Κίνας 
έπέβαλεν άπό 1ης ’Ιουλίου 1974 καί ετέρους φόρους έπί τών 
ανωτέρω εισοδημάτων ήτοι τούς Industrial .Commercial 
Income Tax καί Local Surcharge, οίτινες θεωρούνται 
ώς φόροι εισοδήματος. Κατά συνέπειαν θά έδει καί ούτοι

νά έμπίπτουν εις 
τής ώς είρηται

τήν άπαλλακττκήν διαταξιν τού άρθρου 11 
συμφωνίας. ^ | ^

Προς πλήρη όμως· διάσάφησιν τού ώς άνω θέματος 
.προετάθη ή άνταλλαγή σχετικών διακοινώσεων μετά τού 
Κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών, δΓ ών θά συνεπληρούτο 
ή παράγρ. 2 τού άρθρου 11 τής Συμφωνίας, διά τής εύρυ- 
τέρας διατυπώσεως — όσον αφορά την απαλλαγήν τού φόρου 
εισοδήματος «καί δι* οίασδήποτε άλλης μορφής τέλους 
ή φόρου».

Διά τών άπό 20ής Σεπτεμβρίου 1974 άνταλλαγεισών 
έπιστολών μεταξύ τού Συμβούλου - έπιτετραμμένου — τής 
έν Πεκίνω Ελληνικής Πρεσβείας καί τού 'Υφυπουργού 
Συγκοινωνιών τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Κίνας, έγένετο 
αποδεκτή ή ώς άνω τροποποίησις, ήτις καί συνιστα άνα- 
πόσπαστον μέρος τής ίσχυούσης Συμφωνίας περί θαλασσίων 
μεταφορών.

Είδικώτερον διά τού άρθρου 1 τού παρόντος σχεδίου 
νόμου, κυρούται καί έχει ίσχύν νόμου ή δΓ άνταλλαγής 
έπιστολών συναφθεΐσα ώς άνω συμφωνία.

Διά τού άρθρου 2, ορίζεται ότι ή ισχύς τού παρόντος 
νόμου άρχεται άπό τής δημοσϊεύσεώς του διά τής Έφη- 
μερίδος τής Κυβερνήσεως.

Τήν θεραπείαν της έν λόγω άνάγκης πειράταί τό παρό\ 
σχέδιον Νόμου, όπερ έχομεν τήν τιμήν νά παρακαλέσωμεν 
όπως περιβάλητε διά τής ύμετέρας έγκρίσεως.

; Έν ’Αθήναις τη 21 ’Απριλίου 1975 
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