
’Επί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τής έν ’Ισλαμα
μπάντ τήν 7η ν Μαίου 1978 υπόγραφε ίσης μεταξύ τής 
'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Ίσλαμικής Δημοκρα
τίας τοϋ Πακιστάν, Συμφωνίας, «περί άποφυγής τής δι
πλής φορολογίας τοϋ εισοδήματος τοϋ προερχομένου 
έκ τής έκμεταλλεύσεως πλοίων καί άεροσκαφών καί δύο 
επιστολών».

Προς τψ' Βονλήν κον 'Ελλήνων
Διά τοϋ σχεδίου Νόμου το όποιον ύποβάλλετχι σκοπεϊται 

ή νομοθετική κύρωσις τής συμφωνίας ή όποία_ύπεγράφη στο 
’Ισλαμαμπάντ τοϋ Πακιστάν στις 7 Μαίου 1978, μεταξύ τής 
Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Ίσλα
μικής Δημοκρατίας τοϋ Πακιστάν. Διά τής συμβάσεως αυτής 
επιδιώκεται ή άποφυγή τής διπλής φορολογίας τού εισοδή
ματος πού πραγματοποιείται εις έκάστην άπό τάς δύο Χώ
ρας, άπό Ναυτιλιακάς καί Άεροπορικάς επιχειρήσεις κατά τήν 
διενέργειαν διεθνών μεταφορών.

Θέμα διπλής φορολογίας τοϋ ίδιου εισοδήματος προκύπτει 
κάθε φορά πού μία επιχείρηση με έδρα εις τήν μία Συμβαλλο- 
μένην Χώραν πραγματοποιεί εισόδημα είς τήν άλλην συμβαλ
λόμενη·; Χώραν. Είς τήν περίπτωσιν αύτή ή πρώτη Χώρα 
φορολογεί τό εισόδημα αύτό μέ βάση τήν αρχή τής έγκατα- 
στάσεως τής έδρας τής έπιχειρήσεως καί ή δεύτερη χώρα 
τό φορολογεί με βάση τήν αρχή τοϋ τόπου προελεύσεως τοϋ 
εισοδήματος.

'Η άποφυγή τής διπλής αυτής φορολογίας τοϋ ίδιου εισο
δήματος διά τήν ίδια χρονική περίοδο ρυθμίζεται μέ τή συμ
φωνία πού πρόκειται νά κυρωθεί, με τά βασικά άρθρα τής 
οποίας προβλέπονται είδικώτερα τά εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

"Αρθρον 3.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου αύτοϋ καθιερώνεται ό κανών 

τοϋ νηολογίου τοϋ πλοίου (δηλαδή τής σημαίας τοϋ πλοίου ) ώς 
κριτήριον διά τήν φορολογίαν τοϋ εισοδήματος τών ναυτι
λιακών επιχειρήσεων πού προκύπτει άπό τήν έκμετάλλευσιν 
πλοίων σέ διεθνή επικοινωνία. Μέ τόν κανόνα αύτό διασφαλί
ζονται άπόλυτα τά Ελληνικά συμφέροντα, διότι παραχωρεί- 
ται είς έκάστην Συμβαλλομένην Χώραν τό δικαίωμα νά φορο
λογεί τό εισόδημα τό όποιον πραγματοποιείται άπό τήν 
έκμετάλλευσιν πλοίων, πού είναι νηολογημένα είς λιμένας 
τής έπικρατείας της, ανεξάρτητα άπό τόν τόπο τής έδρας τής 
Ναυτιλιακής έπιχειρήσεως ή οποία εκμεταλλεύεται τά πλοία 
αυτά.

Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου αύτοϋ ρυθμίζεται ή φορο
λογία τοϋ εισοδήματος τών άεροπορικών έπιχειρήσεων άπό 
τήν έκμετάλλευσιν άεροσκαφών σέ διεθνή έπικοινωνία, μέ 
βάση τήν άρχή τής έδρας τής έπιχειρήσεως. Σύμφωνα μέ τήν 
άρχή αύτή έκάστη Συμβαλλομένη Χώρα θά φορολογή τό 
εισόδημα πού πραγματοποιούν οί άεροπορικές έπιχειρήσεις,

οί-όποϊες έχουν τήν έδρα τους στήν επικράτεια της, άνεξάρ- 
τητα άπο τόν τόπο στόν όποιο πραγματοποιείται τό εισόδημα 
αύτό.

■Άρθ; OV D.

Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου αύτοϋ προβλέπεταί ή 
έπικύρωσις σής άνωτέρω συμφωνίας σύμφωνα μέ τάς νομί
μους διαδικασίας έκάστης Συμβχλλομένης Χώρας καί ορί
ζεται ότι ή ισχύς της θά άρχίση άπό τήν ήμερα πού θ’ άνταλ- 
λαγοϋν τά όργανα έπκυρώσεως.

Είδικώτερα. κατόπιν άντχλλχγής έπιστολών μεταξύ 
τής'Ελληνικής καί Πακιστανικής ’Αντιπροσωπείας, έπήλθεν 
είς τάς 7 Μαίου 1978 συμφωνία τών δύο Χωρών διά τήν 
άναδρομικη εφαρμογή τών διατάξεων τοϋ άρθρου 4 τής άνω
τέρω συμφωνίας, σχετικά μέ τήν φορολογία τοϋ εισοδή
ματος πού προέρχεται άπό τήν έκμετάλλευσιν άεροσκαφών 
είς διεθνή επικοινωνία. Σύμφωνα μέ τούς όρους τής ειδικής 
αύτής συμφωνίας αί διατάξεις τοϋ άνωτέρω άρθρου θά έχουν 
έφαρμογήν διά εισοδήματα τά όποία έχουν προκύψει άπό τήν 
Ιην ’Ιανουάριου 1971 καί έφεξής.

Είς τήν κύρωσιν τής άνωτέρω συμφωνίας καθώς καί τών 
δύο έπιστολών που τή συνοδεύουν καί άποτελοϋν άνχπό- 
σπαστον μέρος αύτής, άποβλέπει αύτό τό σχέδιο Νόμου, 
τό όποιο σάς ύποβάλλουμε προς ψήφισιν.
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Οί 'Υπουργοί

’Εξωτερικών Οικονομικών
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής είς’Ισλαμαμπάντ τήν 7ην Μαίου 1978 

ύπογραφείσης Συμφωνίας, μεταξύ τής Έ>λ.ηνικής Δημο- 
1 κρατίας και τής Ίσλαμικής Δημοκρατίας τοϋ Πακιστάν, 

«περί άποφυγής τής διπλής φορολογία; τοϋ εισοδήματος 
τοϋ προερχομένου έκ τής έκμεταλλεύσεως πλοίων καί 
άεροσκαφών καί δύο έπιστολών».

Ά,ρθρον Πρώτον.
Κυροΰνται καί έχουν ίσχύν νόμου ή είς Ισλαμαμπάντ τήν 

7ην Μαίου 1978 ύπογραφεϊσα Συμφωνία, μεταξύ τής Ελ
ληνικής Δημοκρατίας καί τής Ίσλαμικής Δημοκρατίας τοϋ 
Πακιστάν, «περί άποφυγής τής διπλής φορολογίας τοϋ εισο
δήματος τοϋ προερχομένου έκ τής έκμεταλλεύσεως πλοίων 
καί άεροσκαφών», καί δύο έπιστολαί αί όποΐαι άναφέρονται είς 
τόν χρόνον ένάρξεως ισχύος τής Συμφωνίας. Τά άνωτέρω 
κείμενα είς πρωτότυπον είς τήν Ελληνικήν καί ’Αγγλικήν 
γλώσσαν έχουν ώς άκολούθως :


