
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου για την «κύρωση της Σύμβασης μεταξύ 

της Ελληνικής Δημοκρατίας κα: της Ελβετικής Δημοκρα
τίας για την αποφυγή τη; διπλή; φορολογίας του εισοδή
ματος κα: τον συνημμένου σ’ αυτή Πρωτοκόλλου.).

Προς τη Βουλή των Ελλήνων · — -
Με το σχέδιο νόμο ο που υποβάλλεται ττρος ψήφιση σκοπεί- 

ται η νομοθετική κάρωση της Σύμβασης -ου υπογράφτηκε 
ο τη Βέρνη στις 16. Ιουνίου 1983 μεταξύ των Κυβερνήσεων 
της Ελληντ/.ής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Ομοσπονδίας. 
Με τη Σύμβαση αυτή επιδιώκεται η αποφυγή της διπλής φο
ρολογίας του εισοδήματος το οποίο πραγματοποιείται στο ένα 
Συμβαλλόμενο Κράτος και αποκτάσαι από κάτοικο του άλλου 
Συμβαλλόμενου Κράτους.

I. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ.
Το φαινόμενο της διπλής φορολογίας του εισοδήματος σε 

διεθνές επίπεδο παρουσιάζεται από τη στιγμή που δυο Κράτη 
επιβάλλουν ταυτόχρονα φόρο στον ίδιο φορολογούμενο για το 
ίδιο εισόδημα της ίδιας χρονικής περιόδου. Αυτό συμβαίνει για
τί κάβε Κράτος φορολογεί τόσο τους κατοίκους του για όλα τα 
εισοίήματά τους, ανεξάρτητα από τον τόπο που αυτά προκύ
πτουν (κριτήριο κατοικίας:, όσο και τους μη κατοίκους του. 
αλλά μόνο για τα εισοδήματα που αυτοί αποκτούν από πηγές 
μέσα στο εν λόγω Κράτος (κριτήριο πηγής).

Έτσι, ότχ/· ένα πρόσωπο είναι κάτοικος ενός Κράτους και 
αποκτά εισόδημα από πηγές άλλου Κράτους, το πρόσωπο αυτό 
•δα φορολογηθεί για το ίδιο εισόδημα τόσο στο Κράτος της 
κατοικίας του, όσο και στο Κράτος που προκύπτει το ει: τημα.

'Οπως είναι φυσικό, η διπλή φορολογία του εισοδήματος
έχει δυσμενή επίδραση στην ανάπτυξη των διεθνών οικονομικών 
σχέσεων, γιατί αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην ανταλλαγή 
αγαθών, υπηρεσιών, καθώς και στη διακίνηση κεφαλαίων και 
προσώπων μεταξύ των Κρατών·.

£ Η άρση του εν λόγω εμποδίου πετυχαίνεται βέβαια και μο- 
νομερώς, βάσει διατάξεων της εθνικής φορολογικής νομθε- 
σίας κάθε Κράτους, αλλά κατά κύριο λόγω βάσει δ-μερών 
συμβάσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων Κρατών.

Με τις εν λόγω συμβάσεις δεν επιδιώκεται μόνο η αποφυγή 
της διπλής φορολογίας του εισοδήματος, αλλά και η καταπο
λέμηση της διεθνούς φοροδιαφυγής, η οποία, λόγω των ο-ικο- 
νομ'κών ανέσεων μεταξύ των δ αφόρων Κρατών, δρί~κε: 
πρότσορο έδαφος ν’ αναπτυχθεί.
ε: Περαιτέρω, με τις διμερείς συμβάσεις για την αποφυγή 
της διπλής φορολογίας του εισοδήματος εξασφαλίζ'νται κα*. 
ορισμένα φορολογικά πλεονεκτήματα τα οποία διευκολύνουν 
περισσότερο την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών, καθώς 
και την κίνηση κεφαλαίων και προσώπων μεταξύ των Κρατών. 
Τα κυριότερα α-πό αυτά είναι τα ακόλ'υθα:
-‘ 1) Περιορισμός της εσωτερικής φορολογικής ν'υ'θε-άς 
του κάθε Συμβαλλόμενου Κράτους και θέσπιση ενός ευνοϊκό
τερου φορολογικού καθεστώτος σε περιπτώσεις κατά τ·ς οπ'ίες 
οι κάτοικοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) του εν’ς Συμβαλλό
μενου Κράτους πραγματοποιούν εισόδημα στο άλλο Συμβαλλό
μενο Κράτος.

2) Εξασφάλιση σταθερού φορολογικού καθεστώτος γιατί
η σύμβαση είναι ανεξάρτητη από τις μεταβολές των εσωτερι
κών φορολογικών νομοθεσιών των Συμβαλλόμενων Κρατών και 
δεν μποοεί να Τϊοποποιηθεί μονομερώς, εκτός σν καταγγελ
θεί από τα Συμβαλλόμενα Κράτη, οπότε παύει να ισχύει. Η 
σταθερότητα αυτή αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τους 
κατοίκους του καθενός Συμβαλλόμενου Κράτους, οι οποίοι επι
θυμούν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις στο άλλο Κράτος.

3) Σαφής καθορισμός των εννοιών των διαφόρων όρων που 
χρησιμοποιούνται στη σύμβαση, ανεξάρτητα από την έννοια 
που έχουν στις εσωτερικές νομοθεσίες των Συμβαλλόμενων 
Κρατών. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι παρερμηνείες που 
αναπόφευκτα θα δημιουργούνε αν γύρω από την έννοια ενός 
όρου, λόγω των διαφορών που υπάρχουν στις εσωτερικές νο
μοθεσίες των Κρατών.

Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοικοι του καθενός "Συμβαλλόμενου 
Κράτους ο: οποίοι επιθυμούν να επεκτείνουν τη δραστηριότητα 
τους στο άλλο Κράτος, είναι σε θέση να γνωρίζουν από πριν 
τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, -πράγμα πολύ σημαντικό 
για τη λήθη τελικών αποφάσεων.

Τα Κράτη μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 
και Χναπτύξεως (Ο.Ο.Σ.Α.) κατά τη σύναψη μεταξ-ύ -τους 
διμερών συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας 
του εισοδήματος έχουν αναλάοΐΐ ηθική υποχρέωση ν’ ακολου
θούν το Σχέδιο Συμβάσεως που έχε: κατάρτισε; η Φορολογική 
Επιτροπή του Διεθνούς αυτού Οργανισμού.ΤΓ^νώρα μας έχει 
τηρήσει επιφυλάξεις σε ορισμένες διατάξε-ις. του εν λόγω 
Σχεδίου που αναφέρονται στη μόνιμη εγ/.3ςάσταση των τεχνι
κών επιχειρήσεων (άρθρο 5 παραγρ. 3) καα,’στη φορολογία 
των δικαιωμάτων (ΓΙΟΓALTIES) που προκύπτουν στην Ελ
λάδα (άρθρο 12). ενώ παράλληλα της έχουν γίνε· ορισμένες 
παραχωρήσεις από τον Ο.Ο.Σ.Α. ο: οποίες αφορούν στην φο
ρολογία των ναυτιλιακών κερδών (άρθρο 8) και στην φορολο
γία των μερισμάτων που πληρώνονται από ‘ εΧληνικές Α.Ε. 
(άρθρο 10). ( , ί ,

Η σύμβαση για την αποφυγή της διπλής-,φο^λογίας του ει
σοδήματος μεταξύ Ελλάδα; xat Ελβετία; που υποβάλλεται 
για κύρωση βασίστηκε στο ανωτέρω Σχέδιο του Ο.Ο.Σ.Α., 
καθότο και οι δύο Χώρες είναι μέλη του εν λόγω Διεθνούς 
Οργχ/ιημού. Η σύμβαση αυτή απΟσκοπεί στην άρση των φορολο
γικών εμποδίων με απώτερο σ/.οπά ττ διευκόλυνση τη" ανταλ
λαγής αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και της κινήσεως κε
φαλαίων και προσώπων μεταξύ των δύο Χωρών και γενικά στη 
τύσφιξη των οικονομικών τους σχέσεων. Κατά τις διαπραγ
ματεύσεις της εν λόγω σύμβασης λήφθηκαν ·η£0ψη ο: ως άνω 
ελληνικές ιεπιφυλάξειςί καθώς κα: ο· παραχωρήσε’ς που μας 
έχουν γίνει στο Σχέδιο Σύμβσσης -του ΟιΟ.Σ.Α., τα φο
ρολογικά συτήματα των δύο χωρών, η οικονομική ανάπτυξη 
αυτών, οι επ-πτώσεις στουτ εθνικούς προϋπολογισμούς τους 
από την εφαρμογή^της συμβάσεως και γενικά *ςο αμοιβαίο συμ
φέρον των δύο Συμβαλλόμενων Χωρών. - ;

II. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ .
Με τα βασικότερα άρθρα της εν λόγω σύμβασης, που υπο

βάλλεται για νομοθετική κύρωση, προίλέπονται ε.ίικότερα 
τα εξής:

Άρθρο 5.
Με τις ϊ ατάξεις του άρθρου αυτού καύορίζετα η έννοια 

κα: το περιεχόμενο του όρου οαόνιμη εγκατάσταση·) και χ/αφέ- 
ρονται ενδεικτικά οι δραστηριότητες που συνιστούν μόνμη εγ
κατάσταση για τις επιχειρήσεις των Συμβαλλόμενων Κρα
τώ·/. ότχ/ αυτές επεκτείνουν τη δραστηριότητα τους ττο άλλο 
Κράτος. Επίσης, κατά ασνητιχό τρόπο κσι περοριστικα ανα- 
φέρονται και οι δραστηριότητες των άλλων*-Λτιχειρήσεων που 
δε συνιστούν οπωσδήποτε μόνιμη εγκατάσταση. Η σημασία του 
όρου «μόνμη εγκατάσταση» στισ δ αε*εί; συνβασεις για την 
αποφυγή της διπλής φορολογίας το·· ·τοίήχστ:: είναι α-γάλη 
γιατί βάσει αυτού κρίνεται πότε ένα από τα Συμβαλλόμενα 
Κράτη αποκτά το δικαίωμα να φορολογήσει τις επιχειρήσεις 
του άλλου Κράτους σε περίπτωση που αυτές επεκτείνουν την 
επιχειρηματική τους δραστηριότητα στο πρώτο Κράτος.

Ειδικά για τις τεχνικές επιχειρήσεις, το. Σχέδιο Σύμβα
σης του Ο.Ο.ΣΑ. το οποίο αποτέλεσε τη βάση της σύμβασης 
μεταξύ Ελλάδα; και Ελβετίας προβλέπει ότι για ν’ αποκτή
σει μόνιμη εγκατάσταση μια τεχνική επιχείρηση ενός Συμβαλ
λόμενου Κράτους στο άλλο Κράτος, πρέπει το έργο που θα 
κατασκευάσει να έχε: δ·ασκεια πεσισ'ότερτ από 12 χήνες. Η 
Ελλάδα έχει τηρήσει επιφύλαξη στο σημείο αυτό βάσει της 
οποίας δε δέχεται τη δωδεκάμηνη διάρκεια του έργου , ως 
προϋπόθεση για την απόκτηση από μία τεχνική επιχείρηση του 
ενός Κράτους μόνιμη εγκατάσταση στο άλλο Κράτος, και έχε: 
προτείνει διάρκεια 6 μηνών.

Κατά τις διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με την Ελβετία 
σχετικά με τον εν λέγω θέμα έχει ληφθεί υπόψη η ανωτέρω



επιφύλαξή μας, καθώς και η οικονομική κατάσταση των δύο 
Χωρών και τελικά συαφωνήθηκε το κριτήριο των 9 μηνών. 
Δηλαδή, ο: τεχνικός επιχειρήσεις τον ενός Κράτους αποκτούν 
μόνιμη εγκατάσταση στο άλλο Κράτος, εφόσο το έργο xw ε- 
κτελοόν έχει διάρκεια μεγαλύτερη ατό 9 μήνες. Όσο αφορά 
τις τεχνικός επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εξερεύνη
ση των φυσικών μόρων, για την ύπαρξη μόνιμης εγκατάστα
σης συμφωνήθηκε το κριτήριο των έξι ^6) μηνών, επειδή οι 
επιχειρήσεις αστός είναι δυνατέ να εκτελέσουν όνα όργο σε πο
λύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Η ρύθμιση αυτή είναι συμφέρουσα για την Ελλάδα γιατί 
είναι περισσότερες οι πιθανότητες για τις Ελβετικός τεχνι
κός επιχειρήσεις να αναλάβουν την εκτόλεση τεχνικών έργων 
στην Ελλάδα παρά για τις Ελληνικός να αναλάβουν την ε
κτόλεση τεχνικών έργων στην Ελβετία, ί

, . Άρθρο 6.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού εισόδημα ποοερχόμενο 
από ακίνητη ιδιοκτησία φορολογείται και στις δύο Χώρες, (και 
στη Χώρα της πηγής, εκεί δηλαδή που βρίσκεται η ακίνητη 
ιδιοκτησία και στη Χώρα της κατοικίας του δικαιούχου), 
σύμφωνα με την εσωτερική τους Νομοθεσία.

Στην περίπτωση αυτή, η διπλή φορολογία που δημιουργεί- 
ται ρυθμίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 22 της Σύμβα
σης, βάσει των οποίων η Χώρα της κατοικίας τα> δικαιού
χοι, η οποία όχει και το πρωταρχικό (όχι αποκλειστικό) δι
καίωμα φορολογίας, πιστώνει το φόρο που καταβλήθηκε για 
το ίδιο εισόδημα στη Χώρα της πηγής.

.. . Άρθρο 7.

Βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού καθιερώνεται η 
γενική αρχή κατά την οποία κά$ε Κράτος φορολογεί τα εμπο
ρικά και βιομηχανικά κέρδη των επιχειρήσεων που βρίσκονται 
στο έδαφος του. Παράλληλα όμως εισάγεται και η εξαίρε
ση από την ως άνω αρχή, σύμφωνα με την οποία ό~·τ) μια 
επιχείρηση του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους επεκτείνει την 
επιχειρηματική δραστηριότητά της στο άλλο Κράτος, μόσω 
(ςυ,όνιμης εγκατάστασης», τότε το δεύτερο αυτό Κράτος απο
κτά το δικαίωμα να φορολογήσει την επιχείρηση αυτή για τα 
κέρδη που πραγματοποιεί στο εδαφός του μόσω της μόνιμης 
αυτής εγκαταστάσεως. Ως κέρδη της μόνιμης εγκατάστασης 
θεωρούνται τα κέρδη που υπολογίζεται ότι θα πραγματοποι
ούσε η μόνιμη εγκατάσταση αν αυτή ήταν μια ανεξάρτητη 
επιχείρηση και ασχολείτο με την ίδια ή παρόμοια δραστηριό
τητα κάτω από τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες, και ενεργού- 
~ε τελείως ανεξάρτητα από την επιχείρηση της οποίας απο
τελεί μόνιμη εγκατάσταση.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προ βλέπε
ται ότι κατά τον καθορισμό των κερδών της μόνιμης εγκα
τάστασης εκπίπτεται, μεταξύ των άλλων εξόδων, και ένα 
μέρος των γενικών και διοικητικών εξόδων που πραγματο
ποιούνται στο εξωτερικό, στην έδρα της επιχειρήσεως.

Άρθρο 8.

. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζεται το θέμα 
της φορολογίας των -κερδών, τα οποία προέρχονται από την 
εκμετάλλευση πλοίων και αεροσκαφών στη διεθνή επικοινω
νία και καθορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων καθένα 
από τα συμβαλλόμενα Κράτη αποκτά το δικαίωμα να φορο
λογήσει τα ανωτέρω κέρδη, ανεξάρτητα αν προκύπτουν ή όχι 
στην επικράτεια τους.

Ειδικότερα, καύόσο αφορά τη φορολογία των κερδών οπτό 
την εκμετάλλευση αεροσκαφών στη διεθνή επικοινωνία κα
θιερώνεται το κριτήριο της έδρας της πραγματικής διεύθυν
σης της επιχείρησης, η οποία εκμεταλλεύεται τα αεροσκάφη. 
Βάσει του κριτηρίου αυτού, καθένα από τα Συμβαλλόμενα 
Κράτη έχει το δικαίωμα να φορολογεί τις αεροπορικές επι- 
χειρήσΜς για τα κέρδη που πραγματοποιούν από την εκμε

τάλλευση αεροσκαφών στη διεθνή επικοινωνία, ανεξάρτητα 
από το πού προκύπτουν, αρκεί η έδρα της πραγματικής διεύ
θυνσης των εργασιών τους να βρίσκεται στην επικράτεια του. 
Αντίθετα, αν η έδρα της πραγματική; διεύθυνσης των επι
χειρήσεων βρίσκεται στην επικράτεια του άλλον Συμβαλλόμε
νου Κράτους, το πρώτο Συμβαλλόμενο Κράτος υποχρεοόται 
να τις απαλλάξει από τη φορολογία για τα κέρδη που προ
κύπτουν στο έδαφος του.

Αντίθετα με τα ανωτέρω, όσο αφορά τη φορολογία των 
κερδών από την εκμετάλλευση πλοίων στη διεθνή επικοινω
νία, καθιερώνεται το κριτήριο του νηολογίου του πλοίου (ση
μαία του πλοίου). Βάσει του κριτηρίου αυτού, τα κέρδη από 
την εκμετάλλευση πλοίων στη διεθνή επικοινωνία φορολο
γούνται μόνο σ’ εκείνο το συμβαλλόμενο Κράτος σε λιμάνια 
του οποίου έχουν νηολογηθεί, ή με άλλες λέξεις, του οποίου 
φέρουν τη σημαία, ενώ το άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος υπο- 
χρεούται να τ’ απαλλάξει. Δηλαδή, κάθε Συμβαλλόμενο 
Κράτος έχει δικαίωμα να φορολογεί τα κέρδη από τηυ εκμε
τάλλευση στη διεθνή επικοινωνία, εκείνων μόνο των πλοίων 
τα οποία φ·έρουν τη σημαία του, ενώ παράλληλα είναι υπο
χρεωμένο ν’ απαλλάσσει τα κέρδη που προκύπτουν στο έδα
φος του από την εκμετάλλευση πλοίων, τα οποία φέρουν τη 
σημαία του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους.

Λόγω της ιδιόμορφης κατάστασης της Ελληνικής ναυτι
λίας, το κριτήριο του νηολογίου εξασφαλίζει πλήρως τα ελ- 
λη/ικά ναυτιλιακά σ.μφέροντα γι’ αυτό και κατά την κατάρ
τιση διμερών συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορο
λογίας του εισοδήματος καταβάλλεται προσπάθεια να εξα
σφαλίζεται το κριτήριο αυτό παρά τις ιαντιδράσεις των άλ
λων χωρών. Άλλωστε και ο ΟΟΣΑ, έχοντας υπόψη την ιδι
ομορφία της Ελληνικής ναυτιλίας, αναγνωρίζει στην Ελλά
δα ελευθερία ενέργειας όσο αφορά τη διατύπωση του άρθρου 
που σχετίζεται με τη φορολογία των κερδών από την εκμετάλ
λευση πλοίων στη διεθνή επικοινωνία. Αυτής της ελευθερίας 
ενέργειας, που μας αναγνωρίζεται, κάναμε χρήση και στην 
εν λέγω σύμβαση που υποβάλλεται για κύρωση.

Άρ-θρο 10.
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζεται το θέμα 

της φορολογίας των μερισμάτων που καταβάλλονται από Α
νώνυμη Εταιρεία του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους σε κα
τοίκους του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους. Το πρωταρχικό 
δικαίωμα της φορολογίας των μερισμάτων παραχωρείται στο 
Κράτος της κατοικίας του δικαιούχου των μερισμάτων, ενώ 
παράλληλα αναγνωρίζεται και στο Κράτος της πηγής, δη
λαδή στο Κράτος που βρίσκεται η Εταιρεία που διανέμει τα 
μερίσματα, το δικαίωμα να φορολογεί τα εν λόγω μερίσματα, 
αλλά ο φόρος που θα επιβάλλει δεν μπορεί να υπερβαίνει ορι
σμένα ποσοστά πάνω στο ακαθάριστο ποσό των μερισμάτων. 
Τα ποσοστά αυτά βάσει του Σχεδίου Συμβάσεως του 00—A 
είναι:

α) 5% αν ο δικαιούχος είναι Α.Ε. η οποία συμμετέχει στο 
κεφάλαιο της εταιρείας που καταβάλλει τα μερίσματα το λι- 
γώτερο κατά 2δ%, και

ί) 15% σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η φορολογία των μερισμάτων στο 

Κράτος της πηγής είναι ανεξάρτητη και δεν επηρεάζει τη 
φορολογία που επιβάλλετα' στο επίπεδο της εταιρείας για τα 
κέρδη από τα οποία διανέμονται τα μερίου.ατα αυτά.

Επειδή η Ελλάδα δεν επιβάλλει rip ο στα συνολικά ο'-έρδη 
της εταιρείας, αλλά φορολογεί στο επίπεδο της εταιοεία; μόνο 
τα αδιανέμητα, ενώ τα διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα’: φορο
λογούνται μόνο μια φορά στα χέρια των μετόχων, της αναγ/ω- 
ρί-τηκε από τον Ο.Ο.Σ.Α. το δικαίωμα να ζητά, κατά *ην κα
τάρτιση συμβάσεων για την αποφυγή διπλής σορολογίας του 
εισοδήματος, την εφαρμογή μεγαλύτερων συντελεστών φόρου 
για τα μερίσματα, από εκείνους που προβλέπει το Σχέδιο Συμ- 
βάσεως του 0.0.Σ.Α.

Κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της σύμβασης 
μεταξύ Ελλάδας—-Ελβετίας έγ·νε χρήση από ελληνικής πλευ-
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ρας του δικαίωματος αυτου ‘/.a: αφού ε/.ηφθη υζόψη : τροζος 
φορολογίας των κερδών των Ανωνύμων εταιρειών στις δύο 
Χώρες. δηλαδή το γεγονός ότι η Ελβετία επιβάλλει φόρο -το 
εττί—ε5ο της εταιρείας για τα συνολικά κέρδη, ο οποίες (φόρος) 
εινι χ,ιεξάρτητος αζό το φοοο αερισμάτων ζου ρυθμίζεται με 
με τη σύμβαση, ενώ η Ελλάδα ο εν επιβάλλει pop ο στο επίπεδο 
της εταιρείας, οι εζιζτώσε:ς στους εθνικούς προϋπολογισμούς 
των δύο Χωρών και γενικά το επίπεδο τη; οικονομικής ανα- 
ζτύξεως αυτών. συμφωνήθηκε. το ζρωταρχ:·/.ό (οχ: αποκλει
στικό) δικαίωμα της φορολογίας των μερισμάτων να ανήκει 
στο Κράτος της κατοικίας του μετόχου. χ/·α γνωρίστηκε όμως 
•/.2! στο Κράτος της ζηγής το δικαίωμα φορολογίας αστών ως 
εξής;

α) Στην περίπτωση ν.ατά την οζοία μια ελληνική εταιρεία 
διανέμει μερίσματα σε μέτοχο—κάτοικο Ελβετίας θα ζαρα- 
ν.ρατείται φόρος μερισμάτων στην Ελλάδα ίσος ζρος 35% 
του ακαθάριστου ζοσού αυτών.

β) Στην περίπτωση ‘/.ατά την οζοία μία Ελβετική εται
ρεία διανέμει μερίσματα θα ζαρζ/.ρατείτα: φόρος ίσος ζρος 
το 5% του ακαθάριστου ζοαού των μερισμάτων, αν ο δικαιού- 
χος είναι ελληνική εταιρεία η. οζοία κατέχει περισσότερο 
αζό 25% του κεφαλαίου της Ελβετικής εταιρείας, ή θα ζαρα- 
κρατείται 15% σε όλες τις άλλες ζεριζτώσεις.

7. " " Ά?θρο Μ.
, Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζεται το θέμα 

της φορολογίας των τόκων ζου ζροκύζτουν στο ένα Συμβαλ
λόμενο Κράτος και καταβάλλονται σε κάτοικο του άλλου Συμ
βαλλόμενου Κράτους.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Σάμο άσε ως του Ο.Ο.Σ.Α., το ζρω 
ταρχικό (όχι αζοκλειστικό) δικαίωμα για τη φορολογία των 
τόκων ζαραχωρείται στο Κράτος της κατοικίας του δικαιού
χου. αναγνωρίζεται όμως και στο Κράτος όζου προκύπτουν 
οι τόκοι (Κράτος ζηγής) το δικαίωμα να φορολογεί και αυτό 
με συντελεστή μέχρι 10% του ακαθάριστου ποσού των τόκων.

Κατά τις ίιαζραγματεύσεις για τη σύναψη, αυτής της συμβά- 
σεως ελήφθη υζόψη η ως άνω ρύθμιση του Σχεδίου Σύμβα
σης του Ο.Ο.Σ.Α., κ.αθώς και η οικονομική κατάσταση των 
δυο Χωρών και συμ-φωνηθηκε το πρωταρχικό (όχι αζοκλειστι- 
κό) δικαίωμα φορολογίας των τόκων να χυή,κει στο Κράτος 
της κατοικίας του δικαιούχου, αναγνωρίστηκε όμως στο 
Κράτος της ζηγής το δικαίωμα να φορολογεί τους τόκους 
αυτούς, αλλά ο φόρος ζου θα εζιβάλε: δεν μζορεί να υζερβεί το 
10% του ακαθάριστου ζοσού των τόκων.

Άρθρο 12.

για της ωφελεια; ζου ζροκυζτει αζο την εκζοιηση ακίνητης 
ζεριουσίας, η οζοία βρίσκεται στο ένα Συμβαλλόμενο Κράτος 
και ανήκε: σε κάτοικο του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους.

Κατά την αρχή ζου ακολουθείται αζό το άρθρο αυτό το 
δικαίωμα φορολογίας δίνεται και στα δύο Κράτη.

Η ίδια αρχή ακολουθείται και κατά τη φορολογία της ω
φέλειας ζου ζροκύζτει αζό την εκζοιηση κινητής ζεριουσίας 
ζου αζοτελεί μέρος της εζαγγελματικής ζεριουσίας υ'ας μό
νιμης εγκατάσταση; την οζοία επιχείρηση ενό; Συμβαλλόμε
νου Κράτους διατηρεί στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος.

Όσον αφορά τη φορολογία κεφαλαίου, αντ:ζροσωζευόμενου 
αζό ζλοί.α ή αεροσκάφη σε διεθνή εζ'.κοινωνία ή τη φορολογία 
της ωφέλειας ζου ζροκύζτει αζό την εκζοιηση των ως άνω 
ζλοίων ή αεροσκαφών, ακολουθούνται τα ίδια κριτήρια ζου 
ακολουθούνται και για τη φορολογία σου εισοδήματος ζου ζρο- 
έρχεται αζό την εκμετάλλευση των εν λόγω ζλοίων ή αερο
σκαφών σύμφωνα με τις διατάζεις του άρθρου 8.

Άρθρο 22.
Με τις διατάζεις του άρθρου αυτού ρυθμίζεται το βασικό 

θέμα της αζοφυγής της διζλή; φορολογίας του εισοδήματος 
σε ζεριζτωσεις κατα τις οποίες, σύμφωνα ιιε τις διατάζεις 
της Σύμβασης, το δικαίωμα ζρος φορολογία για το ίδιο εισό
δημα δίνεται και στις δύο Χώρες, στη μία βάσει του κριτηρίου 
της ζηγής (ζροελεύσεως) του εισοδήματος κάΓΥτην άλλη 
βάσει του κριτηρίου της κατοικίας του δσκα ούχου.

Η Χώρα της κατοικίας ταυ δικαιούχου, η οζοία έχει το 
ζρωταρχικό δικαίωμα φορολογίας του όχι μόνο για το συγκε
κριμένο εισόδημα, αλλά και για όλα τα εισοδήματα του, ανε
ξάρτητα αζό τη Χώρα στην οζοία ζροκύζτουν, πιστώνει το 
φόρο ζου καταβλήθηκε στη Χώρα της ζηγής. Με αυτό τον 
τρόπο το εισόδημα φορολογείται μόνο μια φορά και αζοφεύγε- 
ται έτσι η διζλή φορολογία. .. ;

Άρθρο 9 Λ
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ζαρέχετα; η ευχέρεια 

στις αρμόδιες Αρχές των συμβαλλόμενων Κρατών να εζικοι- 
νωνούν μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν αζόψεις για την εζί- 
λυση αζό κοινού των προβλημάτων τα οζοία ϊημιουρνούνται 
κατα την εφαρμογή ή την ερμηνεία των διατάξεων της Σύμ
βασης. Περαιτέρω ζροβλέζεται ότι, εφόσο κριθεί αναγκαίο 
οι αρμόδιες Αρχές των Συαόαλλόα.-.νων Κρατών ,μζορούν να 
ανταλλάσσουν τις αζόψεις τους ζροφορικά στα ζλαίσ α μίας 
μικτής εζιτροζής ζου θα την αζο·τελούν αντιπρόσωπο: των
αρμόδιων Αρχών των Συμβαλλόμενων Κρατών.

Άρθρο 25.
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζεται το θέμα 

της φορολογίας των δικαιωμάτων (ROYALTIES). δηλαδή 
του εισοδήματος ζου ζροκύζτει αζό τη χρήση ή το δικαίωμα 
χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας ή οζοιουδήζοτε δικαιώμα
τος ευρεσιτεχνίας, εμζορικού σήματος ή σχεδίου κλζ. Σύμφωνα 
με το Σχέδιο Σύμβασης του Ο.Ο.Σ.Α., το αζοκλειστικό δι
καίωμα της φορολογίας των δικαιωμάτων ζαραχωρείται στο 
Κράτος της κατοικίας του δικαιούχου. Η Ελλάδα έχει τηρή
σει εζιφύλαξη στο θ-έμα αυτό βάσει της οποίας διατηρεί το 
δικαίωμα να φορολογεί και αυτή, ως χώρα ζηγής με συν
τελεστή ηιιέχρι 10% τα δικαιώματα ζου ζροκύζτουν στο έδα
φος της και καταβάλλονται σε κάτοικο του άλλου Συμβαλ
λόμενου Κράτους.

Κατά τις διαζραγματεύσεις της Ελλάδας με την Ελβετία, 
σχετικά με τη φορολογία των δικαιωμάτων, ελήφθη υζόψη η 
ανωτέρω εζιφύλαξή μας, καθώς και η οικονομική κατάσταση 
των δυο Χωρών και συμφωνήθηκε με τις διατάξεις του άρ
θρου αυτου, το ζρωταρχικό δικαίωμα φορολογίας των δικαιω
μάτων να ανήκει στο Κράτος της κατοικίας του δικαιούχου. 
Παραλληλα όμως έγινε πρόβλεψη ώστε κα: το Κράτος όζου 
ζροκύζτουν τα δικαιώματα να απορεί να τα φορολογεί υ.ε συν
τελεστή ο οποίος δεν θα υζερίαινε; το 5% του αν.αθά;ιστού 
ζοσού των δικαιωμάτων.

Άρθρο 13.
Με τις διατάξεις του άρθρου χυτού ρυθμίζεται η σορολο-

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιδιώκεται η συνεργα
σία των φορολογικών Αρχών των δύο Κρατών για την αντι
μετώπιση του σοβαρού προβλήματος της φοροδιαφυγής. Τα 
δύο Κράτη χυαλαμίάνουν την υποχρέωση να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες μέσω των αρμοδίων φορολογικών Αρχών, σχετι
κά με τη φορολογία του εισοδήματος, οι οποίες είναι απαραί
τητες για τον καθορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων των 
κατοίκων τους, ζου διατηρούν οικονομικούς δεσμούς και στα 
δύο Κράτη.

Οι πληροφορίες χυτές ζρεζει να αφορούν τους φόρους ζου 
καλύπτονται με. τη Σύμβαση και να κρίνοντα: αναγκαίες για 
την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμο
ποιούνται -από τα δύο Κράτη αποκλειστικά για ουρολογικούς 
σκοπούς και θεωρούνται απόρρητοι και δεν ανακοινώνονται 
παρά μόνο σε πρόσωπα ζου ασχολούνται ·ιε τη βεβαίωση, είσ
πραξη και επιβολή των φόρων εισοδήματος.

Στην κύρωση της χιωτέρω χυαβασεως αποβλέπει χυτό σο 
σχέδιο νόμου, το οποίο σας υποβάλλουνε ζρος ψήφιση.
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