
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕ ΕΚΘΕΣΗ

Στ: σχέδιο νόμου «Κόρωση της Σύμβασης Τ·* '“V 3~'^'·>Ίί 
τη; ϊίττΧιτ<ς φορολογίας σχετικά μι τους φόρους του εισο
δήματος x-a: :w κεφαλαίου μεταξύ των Κυβερνήσεων της 
Ελληνικής Δημοκρατίας /.*·. της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Ουγγαρίας μετά του συνημμένου τ' χυτή Πρωτοκόλ
λου».

Προς ιη Pni'Ai'j τωι· Ελ/.ήνοη·

Με το σχέδιο νόμου που υποβάλλεται προς ψήφιση σκοπεί- 
τα; η νομο3ετική κύρωση τη; Σύμβασης που υπογράφτηκε στη 
Βουδαπέστη στις 25 Μαΐου 1983 μεταξύ των Κυβερνήσεων 
τη; Ελληνικής Δημοκρατίας y.a; της Λαϊκής Δημοκρατία; 
της Ουγγαρίας. . - r , , .

Σκοπός της σύμβαση; αυτής είναι η αποφυγή της ο:π/.η; 
φορολογίας του εισοδήματος χου πραγματοποιείται στο ένα 
Συμβαλλόμενο Κράτος αχό χάτοιχΛ του άλλου Συμβαλλόμε
νου Κράτους.

1. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Η συνεχώς αυξανόμενη οικονομική συνεργασία χα: αλληλε

ξάρτηση των χωρών αχό τη μεταχολεμ'.χή περίοδο μέχρ: σή
μερα κά/ουν όλο χα! χ:ο οξύ το πρόβλημα της ϊιχλής" φορο
λογίας του εισοδήματος, αφού χά3ε χώρα φορολογεί τόσο 
τους κατοίκους της για όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματά τους, 
είτε αυτά προκύπτουν μέσα στην εχιχράτείά της είτε σε άλ
λες χώρες ^(κριτήριο κατοικίας),' όσο χσι τους μη χατοί
χους της. εφόσουν αχοχτούν εισόϊημα μέσα στην επικό άτε.α 
της (χρ-.τήρ:ο χηγής). · , . _ .V.!.
τ'-ό-Έτσι, το φαινόμενο της διπλής φορολογίας του εισοδήμα
τος γίνεται το σοβαρότερο εμπόδιο στην ανάπτυξή των εμχορι- 
χών χαι βιομηχανικών σχέσεων μεταξύ των Κρατών, γιατί 
λειτουργεί σαν χατασταλτιχό μέσο στην ανταλλαγή αγα3ών 
χ«Γ υπηρεσιών χα: στην χίνηση κεφαλαίων και χροσώχων. Εί- 
ναι'λοιχόν φανερό ότι ο: συμβάσεις αχοφυγής της διπλής φορο
λογίας χέρα αχό τον χόριο σχοχό τους την αχοτροχή δηλαδή 
της διπλής φορολόγησης του εισοδήματος, στοχεύουν έμμεσα, 
με’.-.τη. 3έσπιση ευνοϊκότερων για τους χατοίχους του άλλου 
κράτους διατάξεων., χαι στην χαροχή κινήτρων για τη δη 
μ'ιουργία επενδύσεων. ’ "
' -.Περαιτέρω, με τις διατάξεις χερί ανταλλαγής πληροφο

ριών χαι αμοιβαίας διοικητικής βοή3ειας χου χεριέχοντα: 
στις διμερείς συμβάσεις σκοπείται η αντιμετώπιση του προ
βλήματος της φοροδια-φυγής. χου χωρίς την υποχρεωτική οτντ- 
αλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών Αρχών των 
συμβαλλομένων χωοών δεν 3α ήταν δυνατόν να αντιμετωπι- 
σ3εί. ‘ - : ' " ’
.,,.Στις διμερείς συμβάσεις για την αποφυγή της διπλός ςο
ρολογίας του εισοδήματος χεριέχοντα: και ορισμένες άλλες 
διατάξεις που ευνοούν και διευκολύνουν ακόμα περισσότερο την 
ανταλλαγή αγα3ών και υπηρεσιών και την_ κίνηση κεφαλαίων 
κα: προσώπων, χαι συγκεκριμένα:
...1) Κα3ορίζεται επακριβώς η έννοια των όρων χου χρήσήν 
ποιούνται στη σύμβαση για να μη γίνεται σύγχυση με εκείνους 
της εσωτερικής νομο3εσίας των συμβαλλόμενων Κρατών. Με 
τον τρόπο αυτό αποφεύγονται τυχόν αμφιβολίες και. παρερμη
νείες των εν λέγω όρων και διευκολύνονται οι ενδιαφερόμενοι 
στην κατανόηση του ακριβούς νοήματος των διατάξεων της 
σύμβασης.
. .2) Καθιερώνεται η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρι

σης κάτω από τ’·ς ίδιες συν3ήκες των υπηκόων του ενός των 
συμβαλλόμενων Κρατών έναντι των υπηκόων του άλλου συμ
βαλλόμενου Κράτους. _ \
--3) Εξασφαλίζεται μία πρόσ3ετη διοικητική διαδικασία υ
πέρ των κατοίκων των συμβαλλόμενων Κρατών, ανες.άοττίτα 
αχο τα ένδικα μέσα χου τους παρέχουν ot ε3νικές νομο3εσ?ες. 
όταν κάτοικος του ενός Κράτους νομίζει ότι οι Φορολογικέ;

"υ άλλου Κράτους ή και του Κράτους που είναι κά- 
τοικος τον φορολογούν όχι σύμφωνα με τι; διατάξεις, της

σύμβασης γ·.α την ‘αποφυγή της διπλής φορολογίας που ύπαρ
χε: μεταξύ_των δύο χωρών.

Τα Κράτη-μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργα
σίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.ΣΑ.) έχουν αναλάίει, Χατα τη 
μεταξύ τους σύνχ|η διμερών συμβάσεων για την αποφυγή της 
διπλής φορολογίας του εισοδήματος. η3ική υποχρέωση να α- 
κοΑΓυ3ούν το Σχέδιο Σύμβασης, που έχε: συνταςει η Φορο
λογική Επ'-τροπή του Οργανισμού χυτού, χα3ως χαι τις επι
φυλάξεις χου έχουν διατυπώσει τα ίδια τε ορισμένα αρ3ρα 
του Σχεδίου Σύμβασης.

Η σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του 
εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας χολ Ουγγαρίας που υποβάλλε
ται για κύρωση βασίστηκε στο ανωτέρω Σχέδιο Σύμβασης 
του Ο.Ο.ΣΑ. και στις επιφυλάξεις που έκανε η χώρα μας.

Λήφ3ηκαν ακόμα υπόψη τα φορολογικά συστήματα, η οι
κονομική κατάσταση, οι επιπτώσεις στους pSvtxcu; προΰπτη 
λογισμούς από την εφαρμογή της σύμβασης'και γενικά το 
αμοιβαίο συμφέρον και των δύο συμβαλλομένων χωρων. 7

2. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ·’
Με τα κυριότερα άρ-3ρα της εν λόγω σύμβασης, που υπο

βάλλεται για νομοβετική κύρωση. προβλέπανται ειδικότερα
τα εξής: _ " \ ___.! .

'Αρ3ρο 5.
Με τις διατάξεις του άρ3ρου χυτού κχ3ορίζε-ται η έν

νοια και το περιεχόμενο του όρου «μόνιμη εγκατάσταση» καί 
αναφέρονται ενδεικτικά ο: δραστηριότητες που σόνιστούν ν"ό-’ 
νιμη εγκατάσταση για τις /επιχειρήσεις των' συμβ άλλου νών 
Κρατών,’- όταν ' :χυτές επεκτείνουν τη δραστηριότητα ιούς 
στο άλλο Κράτος. Επίσης κατά αρνητικό τρόπο και πέριοΰ 
ριστικά χπαρι3μθύνται καί' ot δραστηριότητες των 'άλλοδσσ- 
πών επιχειρήσεων που δε συν ιστού/ οπωσδήποτει μόνιμη ·γάα- 
τάσταση. ι' ' 7 ■ '-ί :Α*’“' ( * : . ‘ 7' ’.*··

Η σημασία ταυ όρου («μόνιμη εγκατάσταση» στις διμερείς 
συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του' ει
σοδήματος είναι μεγάλη, διότι βάσει, αυτού κρίνεται 'πότε 
ένα εκ των συμβαλλόμενων Κρατών .αποκτά το δικαίωμα 
να φορολογήσει μία επιχείρηση ,τοο. άλλου Κράτους σε πε
ρίπτωση που επεκτείνει τις δραστηριότητες της στο έδαφος 
του.' ■ τ ' : ' . *··-·«· ... · .......  «.

Ειδικά, για τις τεχνικές επιχειρήσεις, το Σχέδιο Συμβάν 
σης ταυ ΟΟ.Σ.Α.. που απετέλεσε τη βάση .της σύμβασης 
μεταξύ Ελλάδας και Ουγγαρίας, προβλέπει, ότι για ν’ .απο
κτήσει μόνιμη εγκατάσταση μια τεχνική επιχείρηση ενός 
Συμβαλλόμενου. Κράτους στο .άλλο Κράτος, .πρέπει το 'έργο 
που 3α κατασκευάσει να έχει διάρκεια περισσότερη Οπό 1? 
μήνες. ^ -’ " ' . : ·' :

Η £Ι).λάδα έχει διατυπώσει στο σημείο χυτό επιφύλαξη, 
βάσει της οποίας δε δέχεται τη-δωδεκάμηνη διάρκεια του 
έργου σαν πρ-οϋπόάεση για να -αποκτήσει μία. επιχείρηση του 
ενός Κράτους μόνιμη εγκατάσταση στο άλλο Κράτος, και 
έχει προτείνει διάρκεια 6 μηνών. Κατά τις διαπραγματεύ
σεις της Ελλάδας με την Ουγγαρία σχετικά με το ζήτημα1 
•αυτό λήφ3ηκε υπόψη η ανωτέρω -επιφύλαξη, κα3ως και 
τ οικονομική κατάσταση των δύο χωρών κ.αι -τελικά σνμ-φω- 
νή3ηκε το κριτήριο των 9 μηνών. Αυτό, σημαίνει .ότι. μια 
τεχνική επιχείρηση του ε>υός Κράτους απρκ,τά (χότ^’αη εγκα
τάσταση στο ά)Δ.ο Κράτος, εφόσο το έργο που εκτελεί 
διαρχεί περισσότερο Οπό 9 μήνες. Η ρύ3μΐση αυτή είναι 
συμφέρουσα για' τη χώρα' μας, δεδχμενοϋ ότ( περισσότιρες 
ουγγρικές επιχειρηήσεις -3α -αναλάβουν' τεχνικά έσγα στην' 
Ελλάδα παρά Ελλη/ικές Ετχ.ρείες στην Ουγγαρία. ' ; '

Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις του c^o; Κράτους που 
ασχολούνται με την εξερεύνηση και εκμετάλλευση του υπο- 
3αλοοτσύχ» πλχύτου,: του υπεδάφους και των" φυσικών πηγών 
του άλλου Κράτους, συμφωνή3ηκε ότι αποκτοά·/ στο τελε> 
ταίο μόνιμη εγτ/.ατάτταση, εφόσον η διάρκεια'ςού έργου τρίι'ς' 
υπερβαίνει, ανροισπικά, τις 30 μέρες μεσα'σε- χρσ>:κό..'διά-' 
στημα 12 μηνών. Ο λόγος που η ελληνική πλευρά 'πρότε:-"



- I -

αχό την Ουγγαρία η χεον./.ή λευσκ,·
•Τ'.; ·ετ :χειρήσεις αυτές είναι κριτήρ:
»»z i'.cy.-τρρ αιώνον τ αι σ*.. σ υν το- rriJTii
Z/jl'.'X/ των; άλ).ων τεχνι.'.οιν κριτήρι

εταΓγι α τη χώρα μας η ϊυ- αχοκλε
'.r«c εχιχετρήσεις χευ θά ρήσεις

-yy-

έχιχ&ιρούσαν. έργά τέτοιας φύσης _στην Ελλάδα: _ .

" Άρθρο 6. Tr:··-J:. ,j. ’·
Me -τις cι ατάξ tt ς _ του άρθρου αυτού το εισόδημα του 

χροέρχεται *χό; ακίνητη χεριουσία (ττερελ»μ6χνιμέ.νου καί
r 'ftr-iA 'vi/.\rv!vii r> 2 OLT'V/r

νητη.^έρ.ιουσιζ-^- χαι ρττ) χωρά της χζτοίχ'.ζς του. ::*/.ζ»ο- 
you,· σύμφωνα^μί τη·/, 'εσωτερική νομοθεσία της“%ά5'ί'„μιας.

Η διχλή φορολογία" όμως χου επιβάλλεται. με τον τρόχο 
αυτό στο ως άνω εισόϊημα αίρεται μ« 'τις ϊιατάξεις του 
άρθρου 24, σύμφωνα με τις οχοίε-ς η χώρα της κατοικίας 
του ϊικαιούχου, η οχοία έχει r/.αι το χρ-ωταρχικ.ό (όχ: αχο- 
κλειστικό) δικαίωμα φορολογίας. χιστώνε’. το φόρο' χου κα
ταβλήθηκε για το ίδιο εισόδημα στη χώρα της χηγής.

. .Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου αυτού χροβλέ- 
χεται ότ>. .κατά, τον καθορισμό .των'κεριών της μόνιμης εγ- 
χ.άτά.ιταοης εκχίχτεται. μεταξύ των άλλων εξόδων. κα; ένα 
μέρος των .γενικών ..και διοικητικών. εξόδων χου χραγματο- 
τοιούνται στο εξωτερικό, .στην έϊρα της επιχείρησης για τους 
σκοχους της μόνιμης εγκατάστασης. .

. ί. :.;· 7 Άρθρο 8. - · ■' ·:·' Υ'.,Υ V
Με τις διατάξεις του. άρθρου' αυτού καθορίζεται ο τρόχο; 

με τον οχοιο φορολογούνται τα κερϊη χου χροέσχονται αχό την 
Εκμετάλλευση, χλοίων και αεροσκαφών στη ϊιεθνή εχικοινω- 
νία. καθώς και τα κριτήρια σύμφωνα με τα οχοία καθένα 
αχό τα συμβαλλόμενα Κράτη αχοκτά το οικαίωμα οοοολο- 
γίας των εν λόγω κεριών ανεξάρτητα αν προκύπτουν ή όχι

την εχικρατεια τους.

. Ειδικότερα, όσο αφορά τη φορολογία των κερδών αχό την 
εκμετάλλευση πλοίων στη διεθνή εχικ.οινωνία. καθιερώνεται 
το κριτήριο του νηολογίου του χλοίου (σημαία του χλοίου) και 
όχι το κριτήριο- της έδρας της εχιχείρησης χου εκμεταλλεύε
ται. το πλοία. Έτσι τα εν' λόγω κερϊη φορολογούνται μόνο σ 
εκείνο το'συμβαλλόμενο Κράτος σε λιμάνι του οποίου έχε: νη
ολογηθεί το υχό εκμετάλλευση χλοίο ενώ το άλλο συμβαλλό
μενο Κράτος υχοχρεούται να τ’ αχαλλάξε: της φορολογίας.

λε

Άρθρο 7;
Με τις ϊΐατάξεις του άρθρου αυτού καθιερώνεται η γενι

κή αρχή ότι κάθε Κράτος φορολογεί τα εμχορικά και βιομη
χανικά κερϊη των επιχειρήσεων που βρίσκονται στο έοαφός 
του.- Π αράλληλα όμως εισάγεται και η εξαίρεση αχό την 
αρχή :αυτή', σύμφωνα με την οποία, όταν μια εχιχείρηση του 
ενός Συμβαλ σμένου Κράτους εχεκτεινει την ^επιχειρηματική 
δραστηριότητα -,της- στο ;αλλο Κράτος μέσω ((μόνιμης εγκα
τάστασης»,;: τότε.το.ίευτ,ερο; αυτό. Κράτος αποκτά· το ϊικαίοι- 
μα να φορολογήσει την εχιχείρηση αυτή για τα κέρδη-τίομ 
πραγματοποιεί σςο. έϊαφός,.του μέσω της μόνιμης ,εγκατάστα-
«η«· y .ν.*'ίζ~~ϊ V- ■
, Ως κέρδη της μόνιμης εγκατάστασης θεωρούνται, εκείνα 

χου χραγματοχόιούσε η. εν λόγω μόνιμη εγκατάσταση αν 
ήταν, μία .'εντελώς -ξεχωριστή , και ανεξάρτητη εχιχείρηση 
?πό. εκείνη, του'.’χρώτόυ,: Κράτους και είχε τις. ίϊΐες ή παρό
μοιες δραστηριότητες κάτω αχό τις ίϊιες ή χαρόμοιες συνθή
κες, λειτουργίας...

χλης φορολογίας του εισοδήματος να γίνεται αποδεκτό από 
τις.άλλες. χώρες. ,··.·· / - -. ' *· -.· . ·. ··· ·

Οσο αφόρα τη φορολογία των κερδών αχό την εκμοτάλ-

υση
για τα κε 

αεροσκαφών
Γϊη χου πραγματοποιούν αχο την εκμυτυ 

στη διεθνή επικοινωνία. ανεξάρτητα αχό
ρ/·£'· i|τον τοχο χου χροκϋχτουν αρκεί η έϊρα τη

yiuf j * vuv r i| & <> · /vv . r vu r, μ, ji ro.
ραγματική; διεύ

θυνσης των εργασιών τους να βρίσκεται στην επικράτεια του. 
Στην χερίχτωση αυτή το άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος υπο- 
χρεούτα: ν αχαλλάξει αχό τη φορολογία τις ανωτέρω επύ 
χειρήσεις για τα κέρϊη που πραγματοποιούν'στο έδαφος του.σ

• .............. ^ . Άρθρο 10. ή ■. ' •Γ''
Με το άρθρο α-υτό ρυθμίζεται η φορολογία των μερισμάτων 

χου' καταβάλλονται αχό Α.Ε; του ενός συμβαλλόμενου ,Κρά.Γ 
τους σε κάτοικο του άλλου συμβαλλομένου Κράτους.-,'. ’t\

Συγκεκριμένα το χρώταρχικο ϊικαίωμα της φορολογίας των 
μερισμάτων χαραχωρειται στο Κράτος της κατοικίας του,ϊι- 
καιούχου των μερισμάτων, ενώ χαράλληλα αναγνωρίζεται _και 
στο Κράτος της χηγής, το Κράτος ϊηλαϊή χου βρίσκεται η 
Α.Ε. χου ϊιανέμει ,τ-α μερίσματα, το ϊικαίωμα να φορολογήσει

■ν f - » ’ I rv " ** V τ? ϊ # '* "Λ

γηβούν στην Έ/.λάία με χοσοστό χου ίεν ·3α υχερβαίνει' το 
45% του ακαθαρίστου χοσού των μερισμάτων, ενώ ου χρόκεήτσί 
για εταιρεία χου εϊρεύει στη Λαϊκή Δημοκρατία της Ουγγα 
ρίας τα μερίσματα χου -3α ϊιανείμει σε κάτοικο Ελλάϊας ·3α 
φορολογη·3ούν στην Ουγγαρία με χοσοστό χου ϊεν -3α υχερ- 
βαίνει το 10% του ακαθαρίστου χοσού χυτών. ' - νιυ.ν

• -ΐιτμειωνετα: οτι η φορολογία των με ρ ι τα ατω ν· στ Κ sa τ ο j 
της χηγής είναι ανεξάρτητη και ϊεν εχηρεάζεΐ τη~ φορο/Γο- 
γία των κερϊών της. Α.Ε. αχό τα οχοία ϊ'.ανέμϊ/υταΓ τ.χ,με^ 
ρισματα. ,· ---- ' - - ,- - *.·/..·« -Ύ?

Η Ελ3.άϊα εχιβά3.λει στα μερίσματα.μεγαλύτερους συντε
λεστές φόρου αχό. κείνους χου χροβλέχοντάι στο Σχέϊιο Σύυ.- 
βασης του 0.0.Σ.Α.' γιατί ϊεν εχιβάλλει φόρο εχί 'τόυν''κερί 
οών στο εχίχεϊο της Α.Ε., αλλά φορολογεί μόνο τά ά.χΰίμό- 
μενα κέρϊη (μερίσματα)'στα χέρια τεονμετόχων, τ'.: ·'.!

:;ν'-ΐ '.Άρθρο 1,1.
■ τ·Μό τις οιατάξεες τόυ άρθφυου- αυτού ρυθμίζεται το θ-έμα 
της φορολογίας των τόκων χου'χροκύχτούν στο ένα Συμβαλ
λόμενο Κράτος και- καταβάλλονται σε, κάτοιι/.ο του ά)λ-ου 
Συμβαλλόμενου Κράτους. .’·; 'χ

Σύμφωνα με τις διατάξεις χυτές το χρώταρχικο ίΐκάίω- 
μα για τη φορο).ογία των τόκων χαραχωρειται στ; Κράτος 
της κατοικίας του ϊνκαιούχου τώ·/ τόκων, αλλά αναγνωρί
ζεται γ/.χ. στο Κράτος της χηγής ϊικαίωμα φορολογίας τους 
μέχρι χοσού φόρου χου ϊεν θα -υχερβαίνει το 10% του ακαθα
ρίστου χοσού αυτών. 'Ομως θα αχαλλάσσονται της φορολο
γίας στο Κράτος της χηγής..' οι τόκοι, των οχοίων'ϊικα.οά/ο! 
είναι το άλλο Συμβαλλόυ.ενο Κράτος, οι τυχικες Του αρχεςϊ 
ν.χυώς και ή Κεντρική ο ου Τράχεζα (για την Ελλάϊα. η 
Τοάχεζα τη: ΕλλάϊαςV. ‘ ' x -

' - ' : Άρθρο 12. · ' ' .......
Me. τις ,ϊιατάξεις του άρθρου αυτού ρυ·3μίζετα: τ, φορο

λογ ία των δικαιωμάτων (ROYALTIES), του εισοδήματος 
ϊηλαϊή χου χροκύχτει αχό τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης 
οχοιχσϊήχοτε φιλολογικής, κα/.λ:τεχνικής ή εχισττμονικής. 
εργασίας, συμχεριλαμβχνομένων και των κινηματογοαφικών 
ταινιών ή ταινιών τηλεόρασης ‘και ραϊιοφώνου. καθώς και 
αχό τη χρήση ή το ουκαίωμα χρήσης οχο’.ασϊήχοτε ευρεσ·- 
τεχνίας. εμχορικσύ σήματος, σχεδίου κ.λ.χ.

Σύμφωνα με τις ϊιατάξεις αυτές το χρώταρχικο ϊικαί'.ο- 
μα φορολογίσς των ϊικαιωμάτων χαραχωρειται στο Κράτος 
της κατοικίας του ϊικαιούχου, ενώ χαράλληλα για μια κα- 
τηγορία ϊικαιωμάτων χου αναφέρονται στην χεείχτωσκ β
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της παραγράφου 3 αναγνωριζεται καε σ-το Κράτος της πη
γής δικαίωμα φορολογίας με τον όρο οτι ο φορος χου stt:- 
βάλλεται δεν -ύα ύπερό αίνε: το 10% τον αν.α-Sάριστού ποσού 
των δικαιωμάτων.

Η φορολογία των δικαιωμάτων και στη χώρα της πηγής 
συμφωνή-$ηκε αφού λήφύηκε υπόήη η σχετική επιούλαξη 
που έκανε η Ελλάδα στο Σχέδιο Σύμβασης τον Ο.ϋ.Σ.Α.. 
όσον αφορά τη φορολογία των ROVALTIBS.

Άρ-άρα 13 και 23.
Με ττς διατάξεις των άρύρων αντών ρυ-ύμίζοντα: με Όν 

ίδιο τρόπο, τόσο η φορολογία της ar/.ίνητης περιουσίας τον 
βρίσκεται σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος και ανήκε: σε χά- 
τοίχο τον άλλον Κράτους, όσο και η φορολογία της ωφέ
λειας χον προκύπτει αχό την εχχοίηση της ακίνητης αυτής 
χερ'.ουσίας.

Σύμφωνα ιε τ;·ς ανωτέρω διατάξεις παραχωρείται δικαίω
μα φορολογίας των εισοδημάτων αυτών και στο Κράτος 
όχου προκύπτουν, παράλληλα με τη γενική αρχή ότι η χώ
ρα της κατοικίας τον δικαιούχον έχε: το χρωτ αρχικό δκαίω- 
μα να φορολογήσει τον κάτοικό της για όλα τον τα εισοδή
ματα. ανεξάρτητα χού χροκύχτουν.

Ομοίως, δικαίωμα φορολογίας έχουν και τα δύο Κράτη 
ίΚράτος κατοικίας δικαιούχον τον εισοδήματος και Κράτος 
όχου βρίσκεται η περιουσία), οσάκις χεόκειται για κινητήΙ*-1 , - ι ' ‘ , , 4 * ^ * , 1 f
χεριονσία χον αποτελεί μέρος της εχαγγελματικης περ'.ου- 
σίας μιας μόνιμης εγκατάστασης, την οχοία μια επ’χείρη- 
ση του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους διατηρεί στο άλλο 
Συμβαλλόμενο Κράτος. κα-3ώς και για την ωφέλεια 'που 
προκύπτει αχό την εχχοίηση της κινητής αντής χεριονίας.
ι-ιΚρίνεται σκόπιμο ν-α σημειωθεί ότι η · διπλή φορολογία 
χον εχιβάλλεται με τον τρόχο αυτό στα εισοδήματα χον ανα- 
φερονται στις δύο· ανωτέρω παραγράφους αίρεται με τις 
διατάξεις τον άρ-5ρον 24, σύμφωνα με τις οποίες η χώρα 
της κατοικίας τον δικαιούχον τον εισοδήματος πιστώνει το 
φορο χον καταβλήθηκε για το ίδιο εισόδημά στη νώσα της

■ · t · ' *' ·· ' ■ · -· ■ ■ ·.· ·. · ·· . . *. ·* *'■ · ι * ·
™»τη«· - .· ■ . , ·

- Οσον αφορά τη φορολογία Κεφαλαίου αντιπροσωπευόμενου 
αχό χλοία σε διεθνή επικοινωνία ή τη φορολογία της ωφέ
λειας από την εκποίηση των ως άνω πλοίων, ακολουθείται 
το κριτήριο τον νηολογίου του πλοίου, όπως και στο άρ·5ρο 
8, δηλαδή το αποκλειστικό, δικαίωμα φορολογίας έχε: το 
Κράτος, τη σημαία του οποίου φόρε: το πλοίο.

βλή-ύηκε για το ίδ:ο_ειτόδημα στη χώρα της πηγής. Με τον 
τσόχο αυτό επιτυγχάνεται η φοσολογία του εισοδήματος μο'-ο 
ι: 7 φορά, όπως άλλωστε r/.οχεί και η όλη Σύμβαση.

Άρ-Spo 26.
.Με τις διατάσεις του άρύ-εον αυτού παρέχεται η δυνατό

τητα στις αρμόδιες Αρχές των συμβαλλόμενων Κρατούν να 
επικοινωνούν μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν απόψεις για 
την επίλυση αχό κοινού των προβλημάτων που ανακύπτουν κα
τά την εφαρμογή και την ερμηνεία των διατάξεων της σύμ
βασης. Προβλέχετα: επίσης, ότι, εφόσον κρινετα: σκόπιμο. 

>ο: εν λόγω Αρχές μπορούν να ανταλλάσσουν και προφορικά 
τι; απόψεις τους, στα πλαίσια μικτής επιτροπής, που ·3α απο- 
τελείτα: από αντιπροσώπους των αρμόδιων Αρχών.

Άρύρο 27.
Με τις διατάξεις του άρ·5ρου αυτού επιδιώκετα. η συνερ

γασία των Φορολογικών Αρχών των δύο Κρατών, με την αμοι
βαία παροχή πληροφοριών, για την αντιμετώπιση της φορο
διαφυγής.

Ειδικότερα, τα δύο Κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση 
να ανταλλάσσουν, μέσω των αρμόδιων Φορολογικών Αρχών, 
πληροφορίες, ο:’ οποίες αφορούν τις φορολογικέ; υποχρεώσεις 
των κατοίκων τους και κρίνονται απαραίτητες για την εφαρ
μογή. τόσο των διατάξεων' τητ σύν.ίασης, όσο και των διατά
ξεων της εσωτερικής Νομοθεσίας των συμβαλλόμενων Κρα
τών. .ι; .: ι . ·■ ■■,·■!..' ·.··-.·>.!’!

Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, ο: πληροφορίες αυτές χρη- 
σ.μοποιούντάι από τα δύο Κσάτη αποκλειστικά και μόνο για 
•φορολογικούς σκοπούς και θεωρούνται απόρρητοι.' δεν ανακοι
νώνονται δηλαδή σε άλλα πρόσωπα πλην εκείνων που ασχο
λούνται με την βεβαίωση, είσπραξη και επιβολή των φόρωνψ 
που καλύπτονται απ’ τη σύμβαση. ... , *)

Στη κύρωση της ανωτέρω σύμβασης αποβλέπει . αυτό το, 
σχέδιο νόμου, το οποίο σας υποβάλλουμε προς ψήφιτη. . .

Α·3ήνα, 9 Φεβσουαρίον 1984. σ..· .Λ ·....··.."· ; ·: m · !!! ·■: , ,
·■■ ι ! ·ί γ.·' Οι Υπουργοί!»>«; ·ιι ϊ<»' ·.;ίύ ·ίί· i ->)

Εσωτερικών !; *.··’. Ο ·..’·■ Οικονομικών ;·
I. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ : : . ■ I.· ΠΟΤΤΑΚΗΣ

Συγκοινωνιών ; ' ί ■ Exxonκήτ Ναυτ’λίας
Ν. ΑΚΡ1ΤΙΔΗΣ Γ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

‘ ·’ · ....... ~ ■ /

ί.Γ' Αντι·5ετα. σε περίπτωση' Κεφαλαίου αντιπροσωπευόμενου 
από αεροσκάφη σε διε-ύνή επικοινωνία, ή ωφέλειας από την· 
εκποίηση τους. το αποκλειστικό δικαίωμα φορολογίας έχε: 

Κσάτο-ς. στο έδαφος του οποίου βρίσκεται•εκείνο
γματική εϊ:ε διοίκηση; της επιχείρτ'ης. 
ται τα εν λόγω αεροσκάφη.
:·8 · '4 Ά:ί»ρο 24.

του εκμεταλλοε-

Με τις διατάξεις του 
της διπλής φορολογίας

άρύρου αυτού λύνεται 
του εισοδήματος, που

τ', — ' r f /προβ/.η-ια

Τ·Τ διατάπ?· της Σύμβασης.κάβε φερα. που σύμφωνα με
ci'/.αιωμ.α να φορολογήσουν ένα εισόδηεα έχουν, τόσο η χώρα 
τής κατο κίας του δικαιούχου του εισοδήματος, ό'ο και η χώρα 
της πηγής.

Ετσ·. σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, η χώρα της κα- 
τεικιας του οικαιούχου του εισοδήματος, που έχε: κοι το πρω- 
ταρχικό δικαίωμα φορο/Λγίας, πιστώνει το φόρο που κατα-

* I ' ' · -rj ,-t · * <
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟ.ΜΟΤ ! H’ .. ; J: .'···

Κύρωση σύμβασης μεταξύ Ελλάδας και Ουγγαρίας για την 
αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους 
εισοδήματος και κεφαλαίου και του συνημμένου σ’ αυτό 
Πρωτοκόλλου. ... ; · ,

'Ap-Spo πρώτο. · . ·,. .
Κυρώνεται και έχε: την ισχύ που ορίζει το άρύρο 28 παρ. 

1. του Συντάγματος η σύμβαση για την αχοφυγή της διπλής 
φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και’κεφα
λαίου μεταξύ των κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας και το συνημ
μένο σ’ αυτή πρωτόκολλο που υπογράφτηκε στη Βουδαπέστη 
ττις 25 Μαιου 1983 και των οποίων τα κείμενα σε πρωτό
τυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελλη
νική έχουν ως εξής':'


