
Στο σχέδιο νόμου για την «κύρωση συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνή
σεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Δημοκρα
τίας της Τσεχοσλοβακίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας 
και την πρόληψη της φοροδιαφυγής σχετικά με τους φόρους του εισο
δήματος».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το σχέδιο νόμου που υποβάλλεται προς ψήφιση σκοπείται η νομο
θετική κύρωση της συμφωνίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 23 
Οκτωβρίου 1986 μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρα
τίας και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας

Σκοπός της συμφωνίας αυτής είναι η αποφυγή της διπλής φορολο- 
•ντας του εισοδήματος που πραγματοποιείται στο ένα συμβαλλόμενο 
κράτος από κάτοικο του άλλου συμβαλλόμενου κράτους, καθώς και η 
αποτροπή της φοροδιαφυγής.

1. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Η συνεχώς αυξανόμενη οικονομική συνεργασία και αλληλεξάρτηση 
των χωρών από τη μεταπολεμική περίοδο μέχρι σήμερα κάνουν όλο και 
πιο οξύ το πρόβλημα της διπλής φορολογίας του εισοδήματος, αφού 
κάθε χώρα φορολογεί τόσο τους κατοίκους της για όλα ανεξαιρέτως τα 
εισοδήματά τους, είτε αυτά προκύπτουν μέσα στη* επικράτεια της είτε 
σε άλλες χώρες (κριτήριο κατοικίας), όσο και τους μη κατοίκους της, εφ' 
όσον αποκτούν εισόδημα μέσα στην επικράτειά της (κριτήριο πηγής).

Έτσι, το φαινόμενο της διπλής φορολογίας του εισοδήματος γίνεται 
το σοβαρότερο εμπόδιο στην ανάπτυξη των εμπορικών και βιομηχανι
κών σχέσεων μεταξύ των κρατών, γιατί λειτουργεί σαν κατασταλτικό 
μέσο στην ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών και στην κίνηση κεφα
λαίων και προσώπων. Είναι λοιπόν φανερό ότι οι συμβάσεις αποφυγής 
της διπλής φορολογίας πέρα από τον κύριο σκοπό τους την αποτροπή 
δηλαδή της διπλής φορολόγησης του εισοδήματος, στοχεύουν έμμεσα, 
με την θέσπιση ευνοϊκότερων για τους κατοίκους του άλλου κράτους 
διατάξεων, και στην παροχή κινήτρων, για τη δημιουργία επενδύσεων.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις περί ανταλλαγής πληροφοριών και αμοι
βαίας διοικητικής βοήθειας που περιέχονται στις διμερείς συμβάσεις 
σκοπείται η αντιμετώπιση του προβλήματος της φοροδιαφυγής, που 
χωρίς την υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολο
γικών Αρχών των συμβαλλόμενων χωρών δε θα ήταν δυνατόν να αντι- 
μετωπισθεί.

Στις διμερείς συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του 
εισοδήματος περιέχονται και ορισμένες άλλες διατάξεις που ευνοούν και 
διευκολύνουν ακόμα περισσότερο την ανταλλαγή αγαθών και υπηρε
σιών και την κίνηση κεφαλαίων και προσώπων, και συγκεκριμένα:

1) Καθορίζεται επακριβώς ή έννοια των όρων που χρησιμοποιούνται 
στη σύμβαση για να μη γίνεται σύγχυση με εκείνους της εσωτερικής νο
μοθεσίας των συμβαλλόμενων κρατών. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγο
νται τυχόν αμφιβολίες και παρερμηνείες των εν λόγω όρων και διευκο
λύνονται οι ενδιαφερόμενοι στην κατανόηση του ακριβούς νοήματος των 
διατάξεων της σύμβασης.

2) Καθιερώνεται η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης, κάτω από 
τις ίδιες συνθήκες, των υπηκόων του ενός των συμβαλλόμενων κρατών 
έναντι των υπηκόων του άλλου συμβαλλόμενου κράτους.

3) Εξασφαλίζεται μια πρόσθετη διοικητική διαδικασία υπέρ των κα
τοίκων των συμβαλλόμενων κρατών, ανεξάρτητα από τα ένδικα μέσα 
που τους παρέχουν οι εθνικές νομοθεσίες, όταν κάτοικος του ενός κρά
τους νομίζει ότι οι Φορολογικές .Αρχές του άλλου κράτους ή και του κρά
τους που είναι κάτοικος τον φορολογούν όχι σύμφωνα με τις διατάξεις 
της σύμβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας που υπάρχει με
ταξύ των δύο χωρών.

Τα Κράτη - μέλη του Οργανισμνού Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (0.0.Σ.Α.) έχουν αναλάβει. κατά τη μεταξύ τους σύναψη δι
μερών συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδή
ματος, ηθική υποχρέωση να ακολουθούν το Σχέδιο Σύμβασης, που έχει 
συντάςει η φορολογική επιτροπή του Οργανισμού αυτού, καθώς και τις 
επιφυλάξεις που έχουν διατυπώσει τα ίδια σε ορισμένα άρθρα του Σχε
δίου Σύμβασης.

Η σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήμα
τος μεταξύ Ελλάδας και Τσεχοσλοβακίας που υποβάλλεται για κύρωση 
βασίστηκε στο ανωτέρω Σχέδιο Σύμβασης του 0.0.Σ.Α. και στις επιφυ
λάξεις που έκανε η χώρα μας.

Αήφθηκαν ακόμα υπόψη τα φορολογικά συστήματα, η οικονομική

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ κατάσταση, οι επιπτώσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς από την 
εφαρμογή της σύμβασης και γενικά το «αμοιβαίο συμφέρον και των δύο 
συμβαλλόμενων χωρών.

2. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Με τα κυοιότερα άρθοα της εν λόγω συμιρωνίας, που υποβάλλεται 
για νομοθετική κύρωση, προβλέπονται ειδικότερα τα εξής:

'Αρθρο 5

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζεται η έννοια και το περιε
χόμενο του όρου «μόνιμη εγκατάσταση* και αναφέρονται ενδεικτικά οι 
δραστηριότητες που συναχτούν μόνιμη εγκατάσταση για τις επιχειρήσεις 
των συμβαλλομένων κρατών, όταν αυτές επεκτείνουν τη δραστηριότητα 
τους στο άλλο κράτος. Επίσης κατά αρνητικό τρόπο και περιοριστικά 
απαριθμούνται και ot δραστηριότητες των αλλοδαπών επιχειρήσεων 
που δεν συνιστούν οπωσδήποτε μόνιμη εγκατάσταση.

Η σημασία του όρου «μόνιμη εγκατάσταση* στις διμερείς συμβάσεις 
για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος είναι μεγάλη, 
διότι βάσει αυτού κρίνεται πότε ένα εχ των συμβαλλομένων κρατών 
αποκτά το δικαίωμα να φορολογήσει μια επιχείρηση του άλλου κράτους 
και σε περίπτωση που επεκτείνει τις δραστηριότητές της στο έδαφος του.

Ειδικά για τις τεχνικές επιχειρήσεις, το Σχέδιο Σύμβασης του 
0.0.Σ.Α. που απετέλεσε τη βάση της σύμβασης μεταξύ Ελλάδας και 
Τσεχοσλοβακίας, προβλέπει ότι για ν' αποκτήσει μόνιμη εγκατάσταση 
μια τεχνική επιχείρηση ενός συμβαλλόμενου κράτους στο «χλλο κράτος, 
πρέπει το έργο που θα κατασκευάσει να έχει διάρκεια περισσότερη από 
12 μήνες.

Η Ελλάδα έχει διατυπώσει στο σημείο αυτό επιφύλαξη, βάσει της 
οποίας δε δέχεται τη δωδεκάμηνη διάρκεια του έργου σαν προϋπόθεση 
για να αποκτήσει μια επιχείρηση του ενός κράτους μόνιμη εγκατάσταση 
στο άλλο κράτος, και έχει προτείνει διάρκεια 6 μηνών.

Κατά τις διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με την Τσεχοσλοβακία σχε
τικά με το ζήτημα αυτό λήφθηκε υπόψη η ανωτέρω επιφύλαξη, καθώς 
κα: η οικονομική κατάσταση των δύο χώρων και τελικά συμφωνήθηκε 
το κριτήριο των 9 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι μια τεχνική επιχείρηση του 
ενός κράτους αποκτά μόνιμη εγκατάσταση στο άλλο κράτος, εφ* όσον το 
έργο που εκτελει διαρκεί περισσότερο από 9 μήνες. Η ρύθμιση αυτή είναι 
συμιρέρουσα για τη χώρα μας, δεδομένου ότι περισσότερες τσεχοσλοβα
κικές επιχειρήσεις θα αναλάβουν τεχνικά έργα στην Ελλάδα παρά ελλη
νικές εταιρείες στην Τσεχοσλοβακία.

Άρθρο 6

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού το εισόδημα που προέρχεται από 
ακίνητη περιουσία (περιλαμβανόμενου και του εισοδήματος από γεωρ
γικές ή δασικές δραστηριότητες) φορολογείται και στις δύο χώρες, δη
λαδή και στη χώρα της πηγής του εισοδήματος - χώρα, όπου βρίσκεται 
η ακίνητη περιουσία - και στη χώρα της κατοικίας του δικαιούχου, σύμ
φωνα με την εσωτερική νομοθεσία της κάθε μιας.

Η διπλή φορολογία όμως που επβάλλεται με τον τρόπο αυτό στο ως 
άνω εισόδημα αίρεται με τις διατάξεις του άρθρου 22. σύμφωνα με τις 
οποίες η χώρας της κατοικίας του δικαιούχου, η οποία έχει και το πρω
ταρχικό (όχι αποκλειστικό) δικαίωμα φορολογίας, πιστώνει το φόρο που 
καταβλήθηκε για το ίδιο εισόδημα στη χώρα της πηγής.

Άρθρο 7

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθιερώνεται η γενική αρχή ότι 
κάθε κράτος φορολογεί τα εμπορικά και βιομηχανικά κέρδη των επιχει
ρήσεων που βρίσκονται στο έδαφος του. Παράλληλα όμως εισάγεται και 
η εξαίρεση από την αρχή αυτή, σύμφωνα με την οποία, όταν μια επιχεί
ρηση του ενός συμβαλλόμενου κράτους επεκτείνει την επιχειρηματική 
δραστηριότητα της στο άλλο κράτος μέσω «μόνιμης εγκατάστασης*, 
τότε το δεύτερο αυτό κράτος αποκτά το δικαίωμα να «ρορολογήσει την 
επιχείρηση αυτή για τα κέρδη που πραγματοποιείται στο έδαφος του 
μέσω της μόνιαης εγκατάστασης.

Ος κέρδη της μόνιμης εγκατάστασης θεωρούνται εκείνα που θα 
πραγματοποιούσε η εν λόγω μόνιμη εγκατάσταση αν ήταν μια εντελώς 
ξεχωριεττή και ανεξάρτητη επιχείρηση από εκείνη του πρώτου κράτους 
και είχε τις ίδιες ή παρόμοιες δραστηριότητες κάτω από τις ίδιες ή πα
ρόμοιες συνθήκες λειτουργίας.



Περαιτέοω. με τις διατάξεμ του άωθοου αυτού προβλέπεται ότι κατά 
τον καθορισμό των κερδών της μόνιμης εγκατάστασης εκπίπτεται, με
ταξύ των άλλων εξόδων, και ένα μέρος των γενικών και διοικητικών 
εξόδων, και ένα μέρος των γενικών και διοικητικών εξόδων κου πραγ
ματοποιούνται στο εξωτερικό, στην έδρα της επιχείρησης για τους σκο
πούς της μόνιμης εγκατάστασης.

Άοόρο 8

Με τις διατάξεις του άοθρου αυτού καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο 
φορολογούνται τα κέρδη που προέρχονται από την εκμετάλλευση 
πλοίων και αεροσκαφών στη διεθνή επικοινωνία, καθώς και τα κριτήρια 
σύμφωνα με τα οποία καθένα από τα συμβαλλόμενα κράτη αποκτά το 
δικαίωμα φορολογίας των εν λόγω κερδών ανεξάρτητα αν προκύπτουν 
ή όχι στην επικράτεια τους.

Ειδικότερα, όσον αφορά τη φορολογία των κερδών από την εκμετάλ
λευση πλοίων στην διεθνή επικοινωνία, καθιερώνεται το κριτήριο του 
νηολογίου του πλοίου (σημαία του πλοίου) και όχι το κριτήριο της έδρας 
της επιχείρησης που εκμεταλλεύεται στο πλοίο.

Έτσι τα εν λόγω κέρδη φορολογούνται μόνο σ’ εκείνο το συμβαλλό
μενο Κράτος σε λιμάνι του οποίου έχει νηολογηθεί το υπό εκμετάλλευση 
πλοίο, ενώ το άλλο συμβαλλόμενο κράτος υπσχρεούται να τ απαλλάξει 
της φορολογίας.

Το κριτήριο του νηολογίου εξασφαλίζει πλήρως τα ελληνικά ναυτι
λιακά συμφέροντα και γι' αυτό η χώρα μας επιδιώκει κατά την σύναψη 
διμερών συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας του εισοδήματος 
να γίνεται αποδεκτό από τις άλλες χώρες.

Όσον αφορά τη φορολογία των κερδών από την εκμετάλλευση αερο
σκαφών στη διεθνή επικοινωνία, καθιερώνεται το κριτήριο της έδρας 
της πραγματικής διοίκησης της επιχείρησης που εκμεταλλεύεται τα αε
ροσκάφη. Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό καθένα από τα συμβαλλόμενα 
κράτη έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να φορολογεί τις αεροπορικές επι
χειρήσεις για τα κέρδη που πραγματοποιούν από την εκμετάλλευση αε
ροσκαφών στη διεθνή επικοινωνία, ανεξάρτητα από τον τόπο που προ
κύπτουν αρκεί η έδρα της πραγματικής διεύθυνσης των εργασιών τους 
να βρίσκεται στην επικράτεια του. Στην περίπτωση αυτή το άλλο συμ
βαλλόμενο κράτος υπσχρεούται ν’ απαλλάξει από τη φορολογίά τις 
ανωτέρω επιχειρήσεις για τα κέρδη που πραγματοποιούν στο έδαφος 
του.

Άρθρο 10

Με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται η φορολογία των μερισμάτων που κα
ταβάλλονται από Α.Ε. του ενός συμβαλλόμενου κράτους σε κάτοικο του 
άλλου συμβαλλομένου κράτους.

Συγκεκριμένα με τη συμφωνία αυτή ορίζεται ότι τα μερίσματα που 
καταβάλλει Α.Ε. κάτοικος της μιας χώρας σε κάτοικο της άλλης χώρας 
θα φορολογούνται και στις δύο χώρες. Η διπλή φορολογία όμως απο
φεύγεται με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22.

Άρθρο 11

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζεται το θέμα της φορολο
γίας των τόκων που προκύπτουν στο ένα συμβαλλόμενο κράτος και κα
ταβάλλονται σι κάτοικο του άλλου συμβαλλόμενου κράτους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές το πρωταρχικό δικαίωμα για τη φο
ρολογία των τόκων παραχωρείται στο κράτος της κατοικίας του δι
καιούχου των τόκων, αλλά αναγνωρίζεται και στο κράτος της πηγής δι
καίωμα φορολογίας τους μέχρι ποσού φόρου που δε θα υπερβαίνει το 
10^· του ακαθαρίστου ποσού αυτών. Όμως θα απαλλάσσονται της φο
ρολογίας στο Κράτος της πηγής, οι τόκου των οποίων δικαιούχοι είναι 
το άλλο συμβαλλόμενο κρότος. Τράπεζα ή άλλος Πιστωτικός Οργανι
σμός. που ενεργεί επ ονόματι και για λογαριασμό του Κράττους αυτού.

Άρθρο 12

Με τμ όιατάξεμ του άμ>θρου αυτού ρυθμίζεται η φορολογία των δι
καιωμάτων (Κ0\ ALTIES). του εισοδήματος δηλαδή που προκύπτει 
από τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης οποιοσδήποτε φλολογικής. καλλι
τεχνικής ή επιστημονικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και των κι
νηματογραφικών ταινιών ή ταινιών τηλεόρασης και ραδιόφωνου. κα
θώς και από τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης οποιοσδήποτε ευρεσιτε
χνίας. εμπορικού σήματος, σχεδίου κλπ.

Σύμφωνα με τμ όιατάξεμ αυτές το κρωταρχικό δικαίωμα φορολο
γίας των δικαιωμάτων παραχωρείται στο κράτος της κατοικίας του δι
καιούχου, ενώ παράλληλα για μια κατηγορία δικαιωμάτων (εμπορο- 
βιομηχανικών) που αναφέρονται στην περίπτωση α της παραγράφου 3 
αναγνωρίζεται και στο κράτος της πηγης δικαίωμα φορολογίας με τον 
όρο ότι ο φόρος που επιβάλλεται δε θα υπερβαίνει το ] 0% του ακαθάαη- 
στου ποσού των δικαιωμάτων

Η φορολογία των δικαιώματος και στη χωοα της πηγής συμφωντ·- 
θηκε αφού λήφθηκε υπόάη η σχετική επιφύκαξτ. που έκανε η Ελλαδα 
στο Σχέδιο Σύμβασης του O.OJL.A-. όσον αφορά τη φορολογία των
ROYALTIES.

Άρθρο 13

Με τμ διατάξεμ του άρθρου αυτού ρυθμίζεται η φορολογία της ωφέ
λειας που προκύπτει από την εκποίηση της ακίνητης περιουσίας που 
βρίσκεται σε ένα συμβαλλόμενο κράτος και ανήκει σε κάτοικο του άλλου 
κράετους.

Σύμφωνα με τμ ανωτέρω διατάξεμ παραχωρείται δικαίωμα φορολο
γίας του εισοδήματος αυτού και στο κράτος όπου προκύπτουν, παράλ
ληλα με τη γενική αρχή ότι η χώρα της κατοικίας του δικαιούχου έχει 
το πρωταρχικό δικαίωμα να φορολογήσει τον κάτοικό της για όλα του 
τα εισοδήματα, ανεξάρτητα που προκύπτουν.

Ομοίως, δικαίωμα φορολογίας έχουν και τα δύο κράτη (κράτος κα
τοικίας δικαιούχου του εισοδήματος και κράτος, όπου βρίσκεται η πε
ριουσία). οσάκις πρόκειται για ωφέλεια από εκποίηση κινητής περιου
σίας, που αποτελεί μέρος της επαγγελματικής περιουσίας μιας μόνιμης 
εγκατάστασης, την οποία μια επιχείρηση του ενός συμβαλλόμενου κρά
τους διατηρεί στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος.

Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι η διπλή φορολογία που επιβάλλε
ται με τον τρόπο αυτό στα εισοδήματα, που αναφέρονται στμ δύο ανω
τέρω παραγράφους αίρεται με τμ διατάξεμ του άρθρου 22.

Όσον αφορά τη φορολογία της ωφέλειας από την εκποίηση σε διεθνή 
επικοινωνία ακολουθείται το κριτήριο του νηολογίου του πλοίου, όπως 
και στο άιρθρο 8, δηλαδή το αποκλειστικό δικαίωμα φορολογίας έχει το 
κράτος, τη σημαία του οποίου φέρει το πλοίο.

Αντίθετα, σε περίπτωση ωφέλειας από την εκποίηση αεροσκαφών σε 
διεθνή επικοινωνία, το αποκλειστικό δικαίωμα φορολογίας έχει εκείνο 
το κράτος, στο έδαφος του οποίου βρίσκεται η πραγματική έδρα διοίκη
σης της επιχείρισης. που εκμεταλλεύεται τα εν λόγω αεροσκάφη.

Άρθρα 14-21

Με τμ διατάξεμ των άρθρων αυτών ρυθμίζεται η φορολογική μετα
χείριση των εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες, ελευθέρια επαγγέλ
ματα. καλλιτεχνικές και αθλητικές παραστάσεις, των αμοιβών διευθυ
ντών. καθώς και των μη κατονομαζόμενων στη σύμβαση εισοδημάτων. 
Με τμ ρυθμίσεμ αυτές θίγονται ανεπαίσθητα τα φορολογικά μας δικαι
ώματα και κατά συνέπεια παρέλκει η λεπτομερής ανάλυσή τους, αφού 
μάλιστα και η διατύπωση των άρθρων αυτών δεν παρουσιάζει ερμηνευ
τικά προβλήματα.

Άρθρο 22

Με τμ διατάξεμ του άρθρου αυτού λύνεται το πρόβλημα της διπλής 
φορολογίας του εισοδήματος, που παρουσιάζεται κάθε φορώ που σύμ
φωνα με τμ διατάξεμ της συμφωνίας, δικαίωμα να φορολογήσουν ένα 
εισόδημα έχουν, τόσο η χώρα της κατοικίας του δικαιούχου του εισοδή
ματος. όσο και η χώρα της πηγής.

Έτσι, σύμφωνα με τμ εν λόγω διατάξεμ. η χώρα μας. ως Χώρα κα
τοικίας δικαιούχου εισοδήματος, που έχει και το πρωταρχικό δικαίωμα 
φορολογίας, πιστώνει το φόρο που καταβλήθηκε για το ίδιο εισόδημα 
στην Τσεχοσλοβακία χώρα της πηγής. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνε
ται η φορολογία του εισοδήματος μόνο μία φορά, όπως άλλωστε σκοπεί 
και η όλη συμφωνία. Η Τσεχοσλοβακία θα εξαιρεί από τη φορολογία τα 
εισοδήματα τα οποία αποκτά κάτοικος της από την Ελλάδα και τα 
οποία, σύμφωνα με τη συμφωνία φορολογούνται και στην Ελλάδα.

Άρθρο 24

Με τμ διατάξεμ του άρθρου αυτού παρέχεται η δυνατότητα στμ αρ
μόδιες -Αρχές των συμβαλλόμενων κρατών να επικοινωνούν μεταξύ 
τους και να ανταλλάσσουν απόψεμ για την επλυση από κοινού των προ-
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βλημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή και την ερμηνεία των 
διατάξεων της συμφωνίας. Προβλέπτται επίσης, ότι. εφ' όσον κρίνεται 
σκόπιμο, οι εν λόγω Αργές μπορούν να ανταλλάσσουν και προφορικά τις 
αποΦεις τους, στα πλαίσια μικτής επιτροπής, που θα αποτελείται από 
αντιπροσώπους των αρμόδιων Αρχών.

‘Αρθρο 25

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιδιώκεται η συνεργασία των 
Φορολογικών Αρχών των δύο κρατών, με την αμοιβαία παροχή πληρο
φοριών. για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Ειδικότερα, τα δύο κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αντα- 
λάσσουν. μέσω των αρμόδιων Φορολογικών Αρχών, πληροφορίες, οι 
οποίες αφορούν τις φορολογικές υποχρεώσεις των κατοίκων τους και 
κρίνονται απαραίτητες για την εφαρμογή, τόσο των διατάξεων της σύμ
βασης, όσο και των διατάξεων της εσωτερικής Νομοθεσίας των συμ- 
βαλλομένων κρατών.

Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιού
νται από τα δύο κράτη αποκλειστικά και μόνο για φορολογικούς σκο
πούς και θεωρούνται απόρρητες, δεν ανακοινώνονται δηλαδή σε αλλα

πρόσωπα πλην εκείνων, που ασχολούνται με την βεβαίωση, είσπραξη 
και επιβολή των φόρων, που καλύπτονται απ' τη σύμβαση.

Στην κύρωση της ανωτέρω συμφωνίας αποβλέπει αυτό το σχέδιο νό
μου. το οποίο σας υποβάλλουμε προς ψήφιση.

Αθήνα. 22 Ιανουάριου 1988 
Ο. Τπουοτο ί

Προεδοίας της Κυδέρνησης
ΑΠ. ΚΑΚΑΑΜΑΝΉΣ

Υγείας. Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων 
1. ΦΛΩΡΟΙ

Οιχσνοαικών
Δ. ΤΣΟΒΟΛΑΙ

Εργασίας
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΙ

Μεταοοοών χαι Επικοινωνιών
Κ. Μ ΠΑΝΤΟΥΒ ΑΣ

Εξωτερικών
Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΙ

Εθνιχη; Παιδείας & θρησ/των
Α. ΤΡΙΤΣΗΙ

Περφ/ντος. Χωροταξίας & Δημ ‘Εργων
Ε. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΙ

Βιομηχανίας, Ενώγιιας χαι Τεχνολογίας
Α. ΠΕΠΟΝΗΣ

Εαπορυτής Ναυτιλίας
L ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΙ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
Κύρωση συμφωνίας μεταξύ των κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρα

τίας και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας για 
την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροδια
φυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος.

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παραγρ. 1 του 

Συντάγματος η συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων<ης Ελληνικής Δη
μοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας 
για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροδια
φυγής αναφοοικά με τους φόρους εισοδήματος, που υπογράφηκε στην 
Αθήνα στις 23 Οκτωβρίου 1986. της οποίας το κείμενο σι πρωτρτυπο 
στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:


