
Στο σχέδιο νόμου «γιά τήν κύρωση τής Συμφωνίας 
μεταξύ τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τοϋ Βασιλείου 
τοϋ Μαρόκου περί άποφυγής τής διπλής φορολογίας 
τοϋ εισοδήματος άπό τήν εκμετάλλευση πλοίων καί 
άεροσκαφών πού ύπογράφηκε στό Ραμπάτ στις 28.7..1980.

Ποός τη Boc/.η των 'Ελλήνων

Σκοπός τοϋ σχεδίου νόμου πού ύποβάλλεται γιά ψή- 
άφιση είναι ή νομοθετική κύρωση τής συμφωνίας ή οποία 
υπογράφτηκε στο Ραμπάτ τοϋ Μαρόκου τήν 28η ’Ιουλίου 
1980 μεταξύ των Κυβερνήσεων τής Ελληνικής Δημο
κρατίας καί τοϋ Βασιλείου τοϋ Μαρόκου. Με τή συμφωνία 
αυτή επιδιώκεται ή αποφυγή τής διπλής φορολογίας τοϋ 
εισοδήματος πού προέρχεται άπό ναυτιλιακές ή άεροπο- 
ρικές επιχειρήσεις τό όποιο πραγματοποιείται σέ ένα 
Συμβαλλόμενο Κράτος καί αποκτάται άπό κάτοικο τοϋ 
άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους.

Τό πρόβλημα τής διπλής φορολογίας τοϋ εισοδήματος 
σέ διεθνές επίπεδο προκύπτει άπό τή στιγμή πού τό ίδιο 
εισόδημα υποβάλλεται γιά τό ΐδιο χρονικό διάστημα σέ 
φόρο καί στό κράτος τής πηγής, δηλ. στό κράτος μέσα 
στό όποιο προκύπτει τό εισόδημα άλλα καί στό κράτος 
τής φορολογικής κατοικίας τοϋ δικαιούχου τοϋ εΐσοδή- 
ματος. ^

Διπλή φορολογία τοϋ είσοδήματος συμβαίνει συχνά 
δεδομένου ότι κάθε κράτος έπιβάλλει φόρο τόσο στούς κα
τοίκους του γιά τό παγκόσμιο εισόδημά τους ( κριτήριο 
κατοικίας) όσο καί στούς μή κατοίκους γιά τό εισόδημα 
πού πού προκύπτει άπό πηγές τοϋ κράτους αύτοϋ (κρι
τήριο τής πηγής). ·

"Ετσι λοιπόν ένα κράτος άσκώντας τή φορολογική του 
εξουσία επιβάλλει φόρο σέ κάτοικό του γιά εισόδημα πού 
προέκυψε άπό πηγές σ’ ένα άλλο κράτος τό όποιο άσκών
τας κι’ αυτό παράλληλα τή δική του φορολογική έξουσία 
επιβάλλει φόρο στό ίδιο πρόσωπο γιά τό εισόδημα πού 
προέκυψε στό -τελευταίο τοϋτο κράτος.
. _Τό πρόβλημα αυτό τής διπλής φορολογίας τοϋ εισοδή
ματος άποτελεΐ ένα σημαντικό εμπόδιο σέ όλες γενικά τις 
διεθνείς οικονομικές σχέσεις, καί κατά συνέπεια καί στις . 
οικονομικές σχέσεις πού δημιουργοϋνται άπό τις διεθνείς 
θαλάσσιες καί εναέριες μεταφορές. " ..

Σκοπός τής συμφωνίας πού πρόκειται νά κυρωθεί είναι 
να άρθεΐ αυτό τό έμπόδιο.

Ειδικότερα μέ τή συμφωνία προβλέπονται τά έξής :

Άρθρο 3. ·■·.■' ή
Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ ρυθμίζεται τό θέμα 

τής φορολογίας των κερδών τά όποια προέρχονται άπό 
την εκμετάλλευση πλοίων, καί σάν βάση γιά τή φορολο
γία τους καθιερώνεται τό κριτήριο τοϋ νηολογίου τοϋ πλοίου 
(σημαία τοϋ πλοίου) άντί τοϋ κριτηρίου τής έδρας τής' 
έπιχειρήσεως ή όποια έκμεταλλεύεται τό πλοίο. Βάσει 
τοϋ κριτηρίου αύτοϋ, τά κέρδη άπό τήν εκμετάλλευση πλοίων 
στη διεθνή επικοινωνία φορολογούνται μόνο σ’ εκείνο τό 
συμβαλλόμενο κράτος σέ λιμάνια τοϋ όποιου έχουν νηο
λογηθεί τά πλοία ένώ τό άλλο συμβαλλόμενο κράτος 
ύποχρεοϋται νά τ’ άπαλλάξει. Π ιό άναλυτικά κάθε συμ
βαλλόμενο κράτος έχει δικαίωμα νά φορολογεί τά κέρδη 
απο τήν εκμετάλλευση έκείνων μόνο των πλοίων στή 
διεθνή επικοινωνία τά όποια φέρουν τή σημαία του, ένώ 
παράλληλα είναι υποχρεωμένο ν’ άπαλλάσσει τά κέρδη πού 
προκυπουν στό έδαφός του άπό τήν εκμετάλλευση πλοίων 
τά όποια φέρουν τή σημαία τοϋ άλλου συμβαλλόμενου κρά
τους. * . .

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λόγω τοϋ ιδιόμορφου —τρόπου φορολογίας τών πλοίων 
στήν Ελλάδα ( φορολογία τών πλοίων μέ Ελληνική ση
μαία) τό κριτήριο τοϋ νηολογίου έξασφαλίζει πλήρως τά 
συμφέροντα μας καί γιαυτό κατά τήν κατάρτιση διμερών 
συμβάσεων γιά τήν άποφυγή τής διπλής φορολογίας τοϋ 
εισοδήματος (γενικών ή μερικών) έπιδιώκεται πάντοτε ή 
εςασφαλιση τοϋ κριτηρίου αύτοϋ γιά τή φορολογία τών 
ναυτιλιακών κερδών, καί γιά τό λόγο αύτό συμφωνήθηκε 
και στή σύμβαση πού υποβάλλεται γιά κύρωση.

Άρθρο 4.
Τό άρθρο αύτό ρυθμίζει τή φορολογία τών κερδών άπό 

την εκμετάλλευση άεροσκαφών στή διεθνή έπικοινωνία 
καί καθιερώνει τό κριτήριο τής έδρας τής πραγματικής 
διευθύνσεως τής επιχειρήσεως, ή οποία εκμεταλλεύεται τά 
άεροσκαφτμ Βάσει τοϋ κριτηρίου αύτοϋ κα&ένα άπό τά συμ
βαλλόμενα κράτη έχει τό δικαίωμα νά φορολογεί τις αεροπο
ρικές επιχειρήσεις γιά τά κέρδη πού πραγματοποιούν άπό τήν 
εκμετάλλευση αεροσκαφών στή διε-5νή επικοινωνία, ανεξάρ
τητα απο το που προκύπτουν, άρκεΐ ή έδρα τής πραγματικής 
διευθύνσεως τών εργασιών τους νά βρίσκεται στήν έπικρά- 
τειά του. ’Αντίθετα άν ή έδρα τής πραγματικής διευθύνσεως 
τών έπιχειρήσεων βρίσκεται στήν επικράτεια τοϋ άλλου 
συμβαλλόμενου κράτους, τό πρώτο συμβαλλόμενο κράτος 
ύποχρεοϋται νά τις άπαλλάξει άπό τή φορολογία γιά 
τά κέρδη πού προκύπτουν στό έδαφός του.

Άρθρο 5.
Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ προβλέπεται ή επι

κύρωση τών. συμφωνίας αύτής, σύμφωνα μέ τις νόμιμες 
διαδικασίες. κά·5ε συμβαλλόμενης Χώρας και ορίζεται ότι ή 
ισχύς της ·&ά αρχίσει άπό τήν ήμερα πού ·$ά άνταλλαγεϋν 
τά όργανα έπικυρώσεως.

Στήν κύρωση τής άνωτέρω συμφωνίας άποβλέπει αύτό 
τό Σχέδιο Νόμου, τό όποιο σάς υποβάλλουμε γιά ψήφι- 
σ73· . : .. . - .
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ .. Λ-" *
Κύρωση Συμφωνίας γιά τήν άποφυγή τής διπλής φορο
λογίας τοϋ είσοδήματος άπό τήν έκμετάλλευση πλοίων καί 
άεροσκαφών μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί 
τοϋ Βασιλείου τοϋ Μαρόκου. · μ: · .

•''-'Άρθρο πρώτο. - "· ν

Κυρώνεται, καί έχει τήν Ισχύ πού ορίζει τό άρθρο 28 
παρ. 1 τοϋ Συντάγματος ή Συμφωνία γιά τήν άποφυγή 
τής διπλής φορολογίας τοϋ εισοδήματος άπό τήν έκμετάλ
λευση πλοίων καί άεροσκαφών πού ύπογράφηκε στό Ραμπατ, 
στις 28.7.1980 μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί 
τοϋ Βασιλείου τοϋ Μαρόκου τής οποίας τό κείμενο σέ 
πρωτότυπο στήν Ελληνική καί Γαλλική γλώσσα έχει ώς 
έξής: ····.■--*'■-


