
Γιά την κύρωση της Σύμβασης πού ύπογράφηκε στίς 1C 
Ιούλη 1981 μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας κχ. 
τοϋ Βασιλείου των Κάτω Χωρών για την αποφυγή τής 
διπλής φορολογίας καί την άποτροπή τής φοροδιαφυγής 
σέ σχέση προς τούς φόρους εισοδήματος καί κεφαλαίου 
καί τοϋ προσαρτημένου σ’ αυτή Πρωτοκόλλου.

Προς νί] Βου/,η τών 'Ελλήνων

' Μέ το σχέδιο πού υποβάλλεται προς ψήφιση σκοπείται 
ή νομοθετική κύρωση τής Σύμβασης, ή ύποία ότ.ογςά;σ/:;ε 
σεήν ’Αθήνα, στις 1C ’Ιουλίου 1981, μεταξύ των Κυβερνή
σεων τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τοϋ Βασιλείου των 
Κάτω Χωρών. Μέ τή σύμβαση αυτή επιδιώκεται ή άπ. φυγή 
τής διπλής φορολογίας τοϋ εισοδήματος τό όποιο πραγμα
τοποιεί ται στο ενχ Συριβαλλόμενο Κράτ'ς καί αποκτάται 
άπό κάτοικο τοϋ άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, λ ■;

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κρατών καί δεν μπορεί νά τροποποιηθεί μονομερώς, εκτός 
άν καταγγελθεί άπό τα Συμβαλλόμενα Κράτη, όπότε παύει 
μι ισχύει. Ή σταθερότητα αύτή , αποτελεί σημαντικό 
π1 "νέκτημα για τούς κατοίκους τοϋ καθενός Συμβαλλό- 

συ Κράτους, οΐ όποιοι επιθυμούν νά πραγματοποιήσουν 
έπε'.ιύο’εις στό άλλο Κράτος. .... -

3. Σαφής καθορισμός τών έννοιών τών διαφόρων όρων 
π_ύ χρησιμοποιούνται στή σύμβαση, άνεξάρτητα άπό τήν 
έ'/νοια πού έχουν στίς εσωτερικές νομοθεσίες τών Συμβαλ
λόμενων Κρατών. Μέ τόν τρόπο αυτό άποφεύγονται οί 
παρερμηνείες πού άναπόφευκτα θά δημιουργοϋντο γύρω άπό 
την έννοια ένύς όρου, λόγω τώ / διαφορών πού υπάρχουν 
στις εσωτερικές νομοθεσίες: τών Κρατών. Αύτό σημαίνει οτι 
οί κάτοικοι τοϋ καθενός Συμβαλλόμενου Κράτους ιί όπ· ίοι 
έπιθυμ. ϋν νά επεκτείνουν τή δραστηριότητα,.τους στό .άλλο 
Κράτος, είναι σέ θέση νά γνωρίζουν άπό πριν τις φορολογι
κές τους ύπ .χρεώσεις, πράγμα πολ.ύ σημαντικό γιά τή λήψη 
τελικών αποφάσεων. . .. ■>.·. . ’ ·■ γ.

I. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 3 7
Το φαινόμενο τής διπλής φορολογίας τοϋ εισοδήματος 

σέ διεθνές επίπεδο παρουσιάζεται άπό τή στιγμή πού δύο 
Κράτη επιβάλλουν ταυτόχρονα* φόρο στον ίδιο φορολογού-* 
μενο γιά'τό ίδιο εισόδημα τής ίδιας χρονικής περιόδου. 
Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε Κράτος φορολογεί τόσο τούς 
κατοίκους του γιά δλ,α τα εΐσοδήματά τους, ; άνεξάρτητα 

' άπό. τόν τόπο πού αυτά προκύπτουν (κριτήριο κατοικίας),' 
δσο'καί τούς μή κατοίκους του; άλλα μόνο για τα εισοδήματα 

: πού αυτοί άποκτοϋν από ττηγές μέσα στό έν λόγω Κράτος 
-(κριτήριο πηγής), ή- ' Γέ ή’ή '

' ΑήίΕτσι, όταν ένα πρόσωπο είναι κάτοικος ενός Κράτους- 
καί άποκτα εισόδημα άπό πηγές άλλου Κράτους, τό πρόσωπο: 
αυτό θά φορολογηθεί γιά τό ίδιο εισόδημα τόσο στό Κράτος 

ή τής "κατοικίας του, όσο καί στό Κράτος πού προκύπτει τό 
• εισόδημα. - · ·■ '. . ;··' εε; .·* ···

λγηΤόπως'είναι φυσικός ή διπλή φορολ,ογία τοϋ εισοδήματος 
- έχέ'ωδυσμενή επίδραση στήν άνάπτυξη τών διεθνών, οίκονο-' 
μίκών σχέσεων γιατί άποτελ.εΐ σημαντικό εμπόδιο στήν'

' ανταλλαγή αγαθών, υπηρεσιών καθώς καί στή διακίνηση'
. κεφαλ,αίων καί προσώπων μεταξύ τών Κρατών. ■

ΤΉ άρση τοϋ έν λ.όγω εμποδίου πετυχαίνεται βέβαια καί 
μόνομερώς, βάσει διατάξεων' τής έθνικής' φορολογικής 'νό-' 
μόθεσίας κάθε Κράτους, αλλά κατά κύριο λόγο βάσει διμε-' 
ρών"' συμβάσεων μεταξύ τών ενδιαφερομένων Κρατών. · 
Έξαλλου, σύμφοονα μέ τό άρθρο 220 τής συνθήκης τής 
Ρώμης, τά Κράτη-μέλ.η τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής' 
Κοινότητας ύποχρεοϋνται νά διεξάγουν διαπραγματεύσεις μέ 
σκοπό τή σύναψη συμβάσεως γιά νά έξασφαλίσουν προς' 
όφελος τών υπηκόων τους τήν κατάργηση τής διπλ.ής φορι- 
λ.ογίας μέσα στήν Κοινότητα. ■'■'·- ' · ,ψ - . ' ν
. 7Μέ τις έν λόγω συμβάσεις δεν επιδιώκεται μόνο ή απο
φυγή τής διπλής φορολογίας τοϋ εισοδήματος άλλά καί ή 
καταπολ.έμησή τής διεθνούς φοροδιαφυγής, ή όποια, 'λόγω ' 
τών οικονομικών σχέσεων μεταξύ τών διαφόρων .Κρατών, 
βρίσκει πρόσφορο έδαφος ν’ άναπτυχτεί. .' ψ.. .··:ή.' ν.

. Περαιτέρω, μέ τις διμερείς συμβάσεις γιά τήν αποφυγή ' 
τής διπλής φορολογίας τοϋ εισοδήματος έξασφαλίζονται καί 
ορισμένα φορολογικά πλεονεκτήματα τά όποια διευκολ.ύνουν 
ακόμη περισσότερο τήν ανταλλαγή αγαθών καί υπηρεσιών 
καθώς καί τήν κίνηση κεφαλ.αίων καί προσούπων μεταξύ 
τών Κρατών. Τά κυριότερα άπό αυτά είναι τά ακόλουθα ;Ί

1. Περιορισμός τής εσωτερικής φορολογικής'νομοθεσίας'
τοϋ κάθε Συμβαλλόμενου Κράτους καί θέσπιση ενός ευνοϊ
κότερου (φορολογικού καθεστώτος σέ περιπτώσεις κατά τις 
όποιες οί. κάτοικοι (φυσικά -ή νομικά πρόσωπα) τοϋ ενός 
Συμβαλλόμενου . Κράτους πραγματοποιούν εισόδημα στό 
άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος.·, , · · . ' f.S·,

2. ’Εξασφάλιση σταθερού φορολογικού καθεστώτος, γιατί 
ή σύμβαση είναι άνεξάρτητη άπό τις μεταβολές τών εσω
τερικών φορολογικών νομοθεσιών τών Συμβαλλόμενων

Τά Κράτη μέλη τοϋ ’Οργανισμού Οικονομικής Συνεργα
σίας καί Άναπτύξεως (Ο.Ο.Σ.Λ.) κατά τή σύναψη μεταξύ 
τους διμερών συμβάσεων γιά τήν αποφυγή της διπλής ·· φο
ρολογίας τοϋ εισοδήματος έχουν άναλάβει ήθική υποχρέωση 
ν’ άκολουθοϋν τό σχέδιο Συμβάσεως πού έχει καταρτίσει 
ή Φορολογική ’Επιτροπή τοϋ Διεθνούς αύτοϋ ’.Οργανισμού.··: 
Ή Χώρα μας έχει τηρήσει έπιφυλ.άξεις σέ ορισμένες δια- ; 
τάξεις τού έν λόγω Σχεδίου πού. άναφέρονται στή:.μόνιμη 
εγκατάσταση τών τεχνικών επιχειρήσεων (άρθρο 5 παραγρ. 
3) καί στή φορολ.ογία των δικαιωμάτων (Royalties) πού 
προκύπτουν στήν Ελλάδα (άρθρο 12), ένώ παράλληλα’τής 
έχού'λ γίνει ορισμένες'.παραχωρήσεις . άπό τόν. Ο.Ο,Σ.Α. 
οί οποίες'άφοροϋν στην'φορολογία τών ναυτιλιακών1 ώερδών.; 
(άρθρο 8). καί’ στή φορολογία τών^ μερισμάτων' πού •πλη-''· 
ρώνονταί άπό ελληνικές Λ·Ε. (άοθρο 10). ι· · -- β β

• λ- . Ι'Λμ ·:·νν »;,:·ιι>ιν V ·:*/ · ;f-Cί· vCΛ*Γ
Ή σύμβαση γιά τήν αποφυγή τής διπλής φορολογίας τοϋ , 

εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας καί 'Ολλανδίας πού υποβάλ
λεται γιά κύρωση βασίστηκε στό άνωτέρώ' Σχέδιο τού ϊ 
Ο.Ο.Σ.Α., καθόσο καί οί δύο'Χώρες είναι μέλη'τοϋ έν λόγω 
Διεθνούς ’Οργανισμού. 'Η σύμβασή' αυτή 'άποσκοπεΐ 'στήν ' 
άρση τών φορολ.ογικών εμποδίων μέ άπώτερο σκοπό τή 
διευκόλυνση τής άνταλλ.αγής αγαθών καί υπηρεσιών καθώς . 
καί τής' κινήσεώς κεφαλαίων καί προσώπων μεταξύ'τών" 
δύο Χω ρών καί γενικά στή σύσφιξη τών οικονομικών τους 
σχέσεων. Κατά τις διαπραγματεύσεις τής έν λόγω συμβά
σεως λήφθηκαν υπόψη οί ώς άνω ελληνικές έπιφυλάξεις 
καθώς κάί οί παραχωρήσεις πού μάς έχουν γίνει στό Σχέ
διο Συμβάσεοος τοϋ Ο.Ο.Σ.Α., τά φορολογικά συστήματα 
τών δύο χωρών, ή οικονομική ανάπτυξη αυτών, οί επιπτώ
σεις στους έθνικούς προϋπολογισμούς τους άπό τήν έφαρ-’" 
μογή τής συμβάσεως καί γενικά τό άμοιβαΐο'συμφέρον τών' 
δύο Συμβαλλόμενων Χωρών. . /. ' · λ.

II.'■ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ^ 3μ '.·.Τ -ά :· --'μΗ '..
Μέ τά βασικότερα άρθρα τής έν λόγω συμβάσεως πού 

ΰποβάλλ.εταί γιά νομοθετική κύρωση προβλέποντάι ειδι
κότερα τά έξης':'V-- ''γ™ :·

—. ΓΑρΟρο 5. ..
■ερο

Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ καθορίζεται ή έννοια 
καί τό περιεχόμενο τοϋ δρου «μόνιμη έγκατάσταση» καί 
άναφέρονται ενδεικτικά οί δραστηριότητες πού συνιστοϋν 
μόνιμη εγκατάσταση γιά τις επιχειρήσεις τών Συμβαλλό-1 
μενών Κρατών, όταν αύτές έπεκτείνουν τή δραστηριότητά 
τους στό άλλο Κράτος. Επίσης, .κατά άρνητικό τρόπο'καί 
περιοριστικά άναφέρονται καί οί δραστηριότητες τών αλλο
δαπών έπιχειρήσεων πού δεν συνιστοϋν οπωσδήποτε μόνιμη 
εγκατάσταση. 'Η σημασία τοϋ δρου «μόνιμη εγκατάσταση», 
στίς διμερείς συμβάσεις γιά τήν άποφυγή τής διπλής φο
ρολογίας τοϋ εισοδήματος είναι μεγάλη, γιατί βάσει αύτοϋ' 
κρίνεται πότε ένα άπό τά Συμβαλλόμενα Κράτη άποκτα 
τό δικαίωμα νά φορολ.ογήσει τις έπιχειρήσεις τοϋ άλλου



Κράτους σέ περίπτωση πού αυτές επεκτείνουν την επιχει
ρηματική τους δραστηριότητα στο πρώτο Κράτος.

Ειδικά γιά τις τεχνικές επιχειρήσεις, το Σχέδιο Συμβά
σεως τοϋ Ο.Ο.Σ.Α., τό όποιο άποτέλεσε τη βάση της συμ
βάσεως μεταξύ Ελλάδας καί 'Ολλανδίας, προβλέπει ότι 
γιά ν’ αποκτήσει μόνιμη εγκατάσταση μιά τεχνική επιχεί
ρηση > ενός Συμβαλλόμενου Κράτους στο άλλο Κράτος, 
πρέπει το έργο πού Θά κατασκευάσει νά έχει διάρκεια 
περισσότερη άπό 12 μήνες.,'Η Ελλάδα έχει τηρήσει έπι- 
φύλαξη στο σημείο αυτό βάσει της οποίας όε όεχεται τη 
δωδεκάμηνη διάρκεια τοϋ έργου ως προϋπόθεση γιά την 
άπόκτηση άπο μιά τεχνική επιχείρηση τοϋ ενός Κράτους 
μόνιμη εγκατάσταση στο άλλο Κράτος, καί έχει προτείνει 
διάρκεια 6 μηνών..; . · ...

Κατά τις διαπραγματεύσεις τής Ελλάδας μέ τήν Όλλαν- 
δίά σχετικά μέ τύ έν λόγω Θέμα λήφθηκε ύπόψη ή άνωτέρω 
έπιφύλ.αξή μας καθώς καί ή οικονομική κατάσταση των 
δύο Χωρών καί τελ.ικά ουμφωνήΟηκε το κριτήριο τών 9 
μηνών. Δηλ.αδή, οί τεχνικές επιχειρήσεις τοϋ ενός Κράτους 
αποκτούν μόνιμη εγκατάσταση στο άλλο Κράτος, έφόσο 
τό έργο πού έκτελοϋν έχει διάρκεια μεγαλύτερη άπο 9 
μήνες. Ή ρύθμιση αυτή είναι συμφέρουσα γιά τήν Ελλάδα 
γιατί είναι περισσότερες οί πιθανότητες γιά τις 'Ολλανδικές 
τεχνικές επιχειρήσεις νά άναλ,άβουν τήν έκτέλεση, τεχνικών 
έργων στήν Ελλάδα παρά γιά τις ελληνικές νά άναλ.άβουν 
τήν έκτέλεση τεχνικών έργων στήν 'Ολλανδία.

ι ν;Τ ν'. ST .ν “Άρθρο 6. ' - .·'■ :ν

Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αυτού εισόδημα προερχό-, 
μενό από’ άκίνητή . ιδιοκτησία φορολογείται καί. στις δύο 
Χώρες, (καί στή Χώρα τής πηγής, εκεί δηλ.αδή πού βρίήή 
σκεται ή άκίνητή Ιδιοκτησία καί στή Χώρα τής. κατοικίας/ 
τοϋ δικαιούχου), σύμφωνα μέ τήν εσωτερική τούς Νομοθε-' 
σία. m.'.Vi .•. '.'υφ :ρ.·Τ ,·■ :υ; ν,.τ ί :γ μ;χώιαν .1

Στήν περίπτωση'αυτή, ή/διπλ.ή φορολογία πού δημιουρλ 
γεϊται ρυθμίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 25 τής Συμ'τ 
Εάσεώς, βάσει*.των όποιων ή Χώρα τής κατοικίας τοϋ δι
καιούχου,' ή όποια έχει καί * τό ' πρωταρχικό (οχι άποκλ.εί-" 
στικό) δικαίωμα/φορολογίας, πιστώνει τό φόρο πού κατο.- 
βλήθηκε γιά τό ίδιο εισόδημα στή Χούρα τής πηγής.

' r .· * ν. ';··. : "Αρθρο .7.'·'· · .ι ... ■ ■ —
' Βάσει τών διατάξεων τού άρθρου αΰτοΰ καθιερώνεται ή 

γενική αρχή κατά τήν' οποία' κάθε Κράτος' φορολογεί τά 
εμπορικά’καί βιομηχανικά κέρδη τών επιχειρήσεων πού 
βρίσκονται στό έδαφος'του. Παράλληλ.α όμως είοάγετάι 
καί ή έξαίρεση άπό τήν ώς άιου άρχή, σύμφωια μέ τήν όποια, 
όταν μιά επιχείρηση τοϋ έτος Συμβαλλόμενου Κράτους, 
επεκτείνει τήν επιχειρηματική δραστηριότητά της στό άλλο 
Κράτος, μέσω «μόνιμης έγκαταστάσεως», τότε το δεύτερο 
αυτό Κράτος άποκτά τό δικαίωμα νά φορολογήσει τήν 
έπιχείρηση αυτή .γιά τά κέρδη πού πραγματοποιεί στό 
έδαφος .του μέσω τής μόνιμης αυτής έγκαταστάσεως. 'Ως 
κέρδη τής μόνιμης έγκαταστάσεως θεωρούνται τά κέρδη πού 
ύπολογίζεται ότι θά πραγματοποιούσε ή μόνιμη εγκατά
σταση άν αυτή ήταν μιά ανεξάρτητη έπιχείρηση καί άσχο- 
λεΐτο μέ τήν ίδια η παρόμοια δραστηριότητα κάτω από τις 
ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες, καί ενεργούσε τελείως ανεξάρ
τητα άπο την έπιχείρηση τής όποιας άποτελ.εϊ μόνιμη 
έγκατάσταση. .---··-

Περαιτέρω, μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αΰτοΰ προβλε- 
πεται ότι κατά τον καθορισμό τών κερδών τής μόνιμης 
έγκαταστάσεως έκπίπτεται, μεταξύ τών άλλων εξόδων, 
καί ένα μέρος τών γενικών καί διοικητικών εξόδων πού 
πραγματοποιούνται στό εξωτερικό, στήν έδρα τής έπιχει- 
ρήσεως. '. · * ·' ■ ·

- "Αρθρο 8.
Μέ τις διατάξεις τού άρθρου, αύτοϋ διατηρούνται σέ ισχύ; 

οί διατάξεις τής Συμφωνίας μεταξύ τής Ελλάδας καί τοϋ 
Βασιλείου τών Κάτω Χωρών ή όποια έχει υπογραφτεί 
στήν ’Αθήνα στις 26 ’Ιουλίου 1951. Ή συμοωνία αυτή 
έχει κυρωθεί μέ τό Ν. 2098/1952 (ΦΕΚ Α'' 115/1952) 
καί άναφέρεται στήν αμοιβαία άπαλλαγή από τό φόρο 
εισοδήματος τών κερδών πού πραγματοποιούνται άπο 
ναυτιλιακές καί άεροπορικές επιχειρήσεις. .

Μέ τις διατάξεις τής ώς άνω συμφωνίας καθορίζονται τά 
κριτήρια βάσει τών οποίων καθένα άπό τά Συμβαλλόμενα 
Κράτη άποκτά το δικαίωμα νά φορολογήσει τά άνωτέρω 
κέρδη ανεξάρτητα άν αύτά πραγματοποιούνται ή όχι στην ’ 
επικράτεια του. . Λ

.-'V· ; "Αρθρο ίο.
Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αυτού' ρυθμίζεται τό θέμα·, 

τής φορολογίας τών μερισμάτων πού καταβάλ,λονται άπό 
’Ανώνυμη Εταιρεία τού ένός Συμβαλλόμενου Κράτους σέ! 
κατοίκους τοϋ άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους. Τό πρωταρ
χικό δικαίωμα τής φορολογίας τώ>ν μερισμάτων παραχω- 
ρεΐται στό Κράτος τής κατοικίας τοϋ δικαιούχου τών μερι-. 
σμάτων, ενώ παράλληλα άναγνωρίζεται καί στό Κράτος 
τής πηγής, δηλαδή στό Κράτος πού βρίσκεται ή Εταιρεία' 
πού διανέμει τά μερίσματα, τό δικαίωμα νά φορολ.ογεΐ / 
τά έν λόγω μερίσματα, άλλά ό φόρος πού θά επιβάλλει δέν. 
μπορεί, νά ύπερβαίνει ορισμένα ποσοστά πάνω στό άκαθά-ϋ 
ριστο ποσό.τών μερισμάτων. Τά ποσοστά αύτά βάσει τοΰ_, 
Σχεδίου Συμβάσεως τοϋ Ο.Ο.Σ.Α. είναι :

■ ; α) 5% άν ό δικαιούχος είναι Α.Ε. ή οποία συμμετέχ ι 
στό κεφάλαιο, της εταιρείας πού καταβάλλει'τά μερίσματα,· 
τό λιγότερο κατά 25 %', κάι ύτ , ι ' - : . ίτν*

’ β) 15% σέ όλες τις άλλες περιπτώσεις. -· ·-· ρ*?
. Πρέπει νά σημειωθεί ότι ή φορολογία τών μερισμάτων3, 

στό Κράτος Τής πηγής είναι ανεξάρτητη καί δέν επηρεάζει·, 
τη .©ορολογία πού επιβάλλεται στύ επίπεδο τής εταιρείας ' 
γιά τά κέρδη άπό τά όποια διανέμονται τά μερίσματα αύτάλ

’Επειδή ή Ελλάδα δέν επιβάλλει φόρο στα συνολικά.' 
κέρδη τής εταιρείας, άλλά φορολ.ογεΐ στό επίπεδο τής' 
έταιρείας μόνο τά άδιανέμητα, ενώ τά διανεμόμενα κέρδη 
(μερίσματα) φορολογούνται μόνο μιά φορά στά χέρια τών'· 
μετόχων, τής άναγνωρίστηκε άπό τον Ο.Ο.Σ.Α. τό δικαίωμά' 
νά ζήτα, κατά την κατάρτιση συμβάσεων γιά τήν αποφυγή'; 
τής διπλής .φορολογίας' τοϋ εισοδήματος, τήν εφαρμογή, 
μεγαλ.ύτερων συντελ,εστών φόρου γιά τά μερίσματα άπό/. 
εκείνους πού προβλ.έπει τό Σχέδιο Συμβάσεως τού Ο.Ο.Σ.Α.

Κατά τις διαπραγματεύσεις γιά τή σύναψη τής συμβά-ϋ 
σεως μεταξύ Ελλάδας -'Ολλανδίας έγινε χρήση άπό έλλη-; 
νίκης πλ.ευρας τοϋ δικαιώματος αυτού καί άφοϋ λ.ήφτηκε 
ύπόψη ό τρόπος φορολογίας τών κερδών τών ’Ανώνυμων 
εταιρειών στις δύο Χώρες, δηλαδή το γεγονός οτι ή 'Ολλαν
δία επιβάλλει φόρο στό επίπεδο τής εταιρείας γιά τά συνο-' 
λ.ικά κέρδη, ό όποιος (φόρος) είναι ανεξάρτητος άπό τό'. 
φόρο μερισμάτων πού ρυθμίζεται μέ τή σύμβαση, ενώ ή'; 
Ελλάδα δέν επιβάλλει φόρο στό επίπεδο της έταιρείας,· 
οί έπιπτώσεις στούς εθνικούς προϋπολογισμούς τών δύο” 
Χωρών καί γενικά τό επίπεδο τής οικονομικής άναπτύεεως· 
αύτών, συμφωνήθηκε, τό πρωταρχικό (όχι αποκλειστικό) 
δικαίωμα τής φορολογίας τών μερισμάτων νά ανήκει στό. 
Κράτος τής κατοικίας τού μετόχου, άναγνωρίστηκε όμως 
καί στό Κράτος τής πηγής τό δικαίωμα φορολογία: αυτών 
ώς έξης : .

α) Στήν περίπτωση κατά τήν όποια μιά έλληνική εται
ρεία διανέμει μερίσματα σέ μέτοχο-κάτοικο 'Ολλανδίας θά 
παρακρατεΐται φόρος μερισμάτων στήν Έλλ.άδα ίσος προς 
35 % τού άκάθάριστου ποσού αύτών.
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β) Στην περίπτωση κατά την οποία μ'.ά 'Ολλανδική 
εταιρεία διανέμει μερίσματα θά παρακρατεΐται φόρος ίσος 
προς τό 5 % τοϋ ακαθάριστου ποσοϋ των μερισμάτων, άν 
ό δικαιούχος είναι ελληνική εταιρεία ή όποια κατέχει περισ
σότερο άπο 25 % τοϋ κεφαλαίου τής 'Ολλανδικής εταιρείας 
ή θά παρακρατεΐται 15 % σέ όλες τις άλλες περιπτώσεις.

Πρέπει νά σημειωθεί ότι ό συντελεστής φόρου 35 % 
ό όποιος, σύμφωνα με τήν ως άνω ρύθμιση θά παρακρατεΐται 
στην Ελλάδα γιά τά μερίσματα πού εισπράττει κάτοικος 
'Ολλανδίας άπό Ελληνική εταιρεία, είναι ανώτερος άπό τον 
αντίστοιχο συντελεστή πού έχει ήδη συμφώνηθεΐ μέ τις 
συμβάσεις πού έχει υπογράψει ή Χώρα μας μέ άλλα Κράτη 
της Ε.Ο.Κ. (Ιταλία, Δ. Γερμανία, Βέλγιο).

Άρθρο 11.

Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ ρυθμίζεται το θέμα 
τής φορολογίας των τόκων πού προκύπτουν στο ένα Συμ
βαλλόμενο Κράτος καί καταβάλλονται σέ κάτοικο τοϋ 
άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους. Σύμφωνα μέ τό Σχέδιο 
Συμβάσεως τοϋ Ο.Ο.Σ.Α., τό πρωταρχικό (όχι αποκλει
στικό) δικαίωμα γιά τή φορολογία των τόκων παραχωρεΐται 
στο Κράτος τής κατοικίας τοϋ δικαιούχου, (αναγνωρίζεται 
όμως και στο Κράτος όπου προκύπτουν οί τόκοι (Κράτος 
πηγής) τό δικαίωμα νά φορολογεί καί αυτό μέ συντελ.εστή 
μέχρι 10 % τοϋ άκαθάριστου ποσοϋ των τόκων.

Κατά τις διαπραγματεύσεις γιά τή σύναψη αυτής τής 
συμβάσεως λήφθηκε ύπόψη ή ώς άνω ρύθμιση τοϋ Σχεδίου 
Συμβάσεως τοϋ Ο.Ο.Σ.Α καθώς καί ή οικονομική κατά
σταση των δύο Χωρών καί συμφωνήθηκε τό πρωταρχικό 
(όχι «αποκλειστικό) δικαίωμα φορολογίας των τόκων νά 
ανήκει στο Κράτος τής κατοικίας τοϋ δικαιούχου, άναγνω- 
ρίστηκε όμως στο Κράτος τής πηγής τό δικαίωμα νά φορο
λογεί τούς τόκους αυτούς, άλλά ό φόρος πού θά επιβάλλει 
δέν μπορεί νά ύπερβεΐ τό 10 % τοϋ άκαθάριστου ποσοϋ των 
τόκων, καί μόνο στις περιπτώσεις πού ό τόκος καταβάλ
λεται σέ Τραπεζικό ή άλλο Χρηματικό "Ιδρυμα ό συντε
λεστής περιορίζεται στο 8 %.

Άρθρο 12.

Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ ρυθμίζεται τό θέμα 
τής φορολογίας των δικαιωμάτων (ROYALTIES), δηλαδή 
τοϋ εισοδήματος πού προκύπτει άπό τή χρήση ή τό δικαίωμα 
χρήσεως πνευματικής ιδιοκτησίας ή όποιουδήποτε δικαιώ
ματος εύρεσιτεχνίας, έμπορικοϋ σήματος ή σχεδίου κτλ. 
Σύμφωνα μέ τό Σχέδιο Συμβάσεως τοϋ Ο.Ο.Σ.Α., τό 
αποκλειστικό δικαίωμα τής φορολογίας των δικαιωμάτ(υν 
παραχωρεΐται στο Κράτος τής κατοικίας τοϋ δικαιούχου. 
'Η 'Ελλάδα έχει τηρήσει επιφύλαξη στο θέμα αύτό βάσει 
τής οποίας διατηρεί τό δικαίωμα νά φορολογεί καί αύτή 
μέ συντελεστή μέχρι 10 % τά δικαιώματα πού προκύπτουν 
στο έδαφος της καί καταβάλλονται σέ κάτοικο τοϋ άλλου 
Συμβαλλόμενου Κράτους.

Κατά τις διαπραγματεύσεις τής Ελλάδας μέ τήν 'Ολλαν
δία, σχετικά μέ τή φορολογία των δικαιωμάτων, λήφθηκε 
ύπόψη ή άνωτέρω έπιφύλ.αξή μας καθώς καί ή οικονομική 
κατάσταση των δύο Χωρών καί συμφωνήθηκε, μέ τις 
διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ, τό πρωταρχικό δικαίωμα φο- 
ρολ.ογίας τών δικαιωμάτων νά ανήκει στο Κράτος τής κα
τοικίας τοϋ δικαιούχου. Παράλληλα όμως έγινε πρόβλ.εψη 
ώστε καί τό Κράτος όπου προκύπτουν τά δικαιώματα νά 
μπορεί νά τά φορολογεί μέ συντελ.εστή ό όποιος δέ θά 
υπερβαίνει τό 7% τοϋ άκαθάριστου ποσοϋ τών δικαιωμάτων, 
έφότο τά δικαιώματα άναφέρονται στό βιομηχανικό ή εμπορικό 
τομέα, καί μέ συντελεστή ό όποιο; δέ-Sa υπερβαίνει τό 5% τοϋ 
άκαθάριστου ποσοϋ τών' δικακυμάτων πού καταβάλλονται 
γιά τή χρήση πνευματικής ιδιοκτησίας ή γιά ενοίκια κινη
ματογραφικών ταινιών.

"Αρθρα 14 καί 24.
Με τις διατάξεις τών άρθρων αυτών ρυθμίζεται μέ τόν 

ίδιο τρόπο τόσο ή φορολογία τής ακίνητης περιουσίας, 
ή οποία βρίσκεται σέ ένα Συμβαλλόμενο Κράτος καί ανή
κει σε κάτοικο τοϋ άλλου Κράτους, όσο καί ή φορολογία 
τής ωφέλειας πού προκύπτει άπό τήν εκποίηση τής άκί- 
νητης αυτής περιουσίας. Κατά τήν κοινή άρχή πού άκολου- 
θεΐται άπό τά δύο άρθρα, τό δικαίωμα φορολογίας δίνεται 
καί στά δύο Κράτη.

Ή ίδια άρχή άκολουθεΐται καί κατά τή φορολογία, τόσο 
τής κινητής περιουσίας πού άποτελεΐ μέρος τής επαγγελ
ματικής περιουσίας μιας μόνιμης έγκαταστάσεως, τήν όποια 
επιχείρηση τοϋ ένος Συμβαλλόμενου Κράτους διατηρεί στό 
άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, όσο καί τής ώφέλειας πού 
προκύπτει άπό τήν έκποίηση αύτής τής κινητής περιουσίας.

"Οσο άφορα τή φορολογία κεφαλ.αίου, άντιπροσουπευόμε- 
νου άπό πλοία ή άεροσκάφη σέ διεθνή επικοινωνία ή 
τή φορολ.ογία τής ώφέλειας πού προκύπτει άπό τήν έκποίηση 
τών ώς άνιυ πλοίων ή άεροσκαφών, άκολ.ουθοϋνται τά ΐδια 
κριτήρια πού άκολ.ουθοϋνται καί γιά τή φορολογία τοϋ εισο
δήματος πού προέρχεται άπό τήν εκμετάλλευση τών έν 
λόγω πλοίων ή άεροσκαφών. Τά κριτήρια αυτά ορίζονται 

-μέ τή συμφωνία πού έχει ήδη υπογράφει μεταξύ Ελλάδας 
καί 'Ολλανδίας στις 26 ’Ιουλίου 1951 (Ν. 2098/1952 ΦΕΚ 
Α' 115/1952) γιά τήν άμοιβαία άπαλλαγή άπό τό φόρο 
εισοδήματος τών άεροπυρικών καί ναυτιλιακών κερδών, οί 
διατάξεις τής όποιας διατηρούνται σέ ισχύ καί μέ τή νέα 
Σύμβαση (άρθρο 8) ή οποία ύποβάλλεται γιά κύρωση.

Άρθρο 25.
Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ ρυθμίζεται τό βασικό 

θέμα τής άποφυγής τής διπλής φορολογίας τοϋ εισοδήματος 
σέ περιπτώσεις κατά τις όποιες, σύμφωνα μέ τις διατάξεις 
τής Συμβάσεως, τό δικαίωμα πρός φορολογία γιά τό ίδιο 
εισόδημα δίνεται καί στις δύο Χώρες, στή μία βάσει τοϋ 
κριτηρίου τής πηγής (προελ.εύσεως) τοϋ εισοδήματος καί 
στήν άλλη βάσει τοϋ κριτηρίου τής κατοικίας τοϋ δικαιού
χου.

Ή Χώρα τής κατοικίας τοϋ δικαιούχου, ή οποία έχει 
τό πρωταρχικό δικαίωμα φορολ.ογίας του όχι μόνο γιά τό 
συγκεκριμένο εισόδημα, άλλά καί γιά όλα τά εΐσοδήματά 
του, άνεξάρτητα άπό τή Χώρα στήν όποια προκύπτουν, 
πιστώνει τό φόρο πού καταβλήθηκε στή Χώρα τής πηγής. 
Μέ αύτό τόν τρόπο τό εισόδημα φορολογείται μόνο μιά 
φορά καί άποφεύγεται έτσι ή διπλή φορολ.ογία.

Άρθρο 27.
Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ παρέχεται ή ευχέρεια 

στις αρμόδιες ’Αρχές τών συμβαλλόμενων Κρατών νά έπι- 
κοινωνοϋν μεταξύ τους καί νά άνταλλάσσουν απόψεις γιά 
τήν έπίλ.υση άπό κοινοΰ τών προβλημάτων τά όποια δημιουρ- 
γοϋνται κατά τήν εφαρμογή ή τήν ερμηνεία τών διατάξεων 
τής συμβάσεως. Περαιτέρω προβλέπεται ότι, έφόσο κριθεΐ 
άναγκαΐο, οί αρμόδιες ’Αρχές τών Συμβαλλ.όμενων Κρατών, 
μποροϋν νά άνταλλάσουν τις άπόψεις τους προφορικά στά 
πλ.αίσια μιας μικτής έπιτροπής πού θά τήν άποτελ.οϋν άντι- 
πρόσωποι τών αρμόδιων ’Αρχών τών Συμβαλλόμενων 
Κρατών.

Άρθρο 2S.
Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ επιδιώκεται ή συνερ

γασία τών φορολ.ογικών ’Αρχών τών δύο Κρατών γιά τήν 
άντιμετώπιση τοϋ σοβαροϋ προβλήματος τής φοροδιαφυγής. 
Τά δύο Κράτη άναλαμβάνουν τήν υποχρέωση νά άνταλλάσσουν 
πληροφορίες μέσω τών αρμόδιων φορολ.ογικών ’Αρχών, 
σχετικά μέ τή φορολογία τοϋ εισοδήματος, οί όποιες είναι 
άπαραίτητες γιά τόν καθορισμό τών φορολογικών υπο
χρεώσεων τών κατοίκων τους, πού διατηρούν οικονομικούς
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δεσμούς καί στα δύο Κράτη. Οί πληροφορίες αύτές πρέπει 
νά άφορούν τούς φόρους πού καλ.ύπτονται μέ τη σύμβαση 
καί νά κρίνονται αναγκαίες, είτε για τήν εφαρμογή των 
διατάξεων της συμβάσειυς, είτε για τήν εφαρμογή της εσω
τερικής Νομοθεσίας τοϋ καθενός Συμβαλλόμενου- Κράτους. • .· *

Πρέπει νά σημειοοθεΐ ότι οί έν λόγοι πληροφορίες χρησι
μοποιούνται από τά δύο Κράτη αποκλειστικά γιά φορολο
γικούς σκοπούς καί θεωρούνται άπόρρητοι καί δεν ανακοι
νώνονται παρά μόνο σέ πρόσωπα πού /ασχολούνται με τη 
βεβαίωση, είσπραξη καί έπιβολή των φόρων εισοδήματος.

Στην κύρωση τής ανωτέρω σύμβασης αποβλέπει αυτό τό 
σχέδιο νόμου τό όποιο σάς υποβάλλουμε προς ψήφιση.-

• *·.'■- *
’Αθήνα, 18 ’Ιανουάριου 1982 
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