
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί του σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως της μεταξύ της 

Κυβερνήσεως της 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί της Κυ- 
βερνήσεως της Ένώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δη
μοκρατιών συμφωνίας, διά την άποφυγήν της διπλής φο- 
λογίας τών κερδών έκ ναυτιλιακών καί άεροπορικών μετα
φορών».

Πρός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
Διά της κυρουμένης, διά τοϋ ύποβαλλομένου Ύμΐν σχε

δίου Νόμου, συμβάσεως ΰπογραφείσης έν Μόσχα την 27ην 
’Ιανουάριου 1976 μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής 
Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής Ένώσεως Σοβιε
τικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, επιδιώκεται, ή άπο- 
φυγή τής διπλής φορολογίας τών,κερδών τών πραγματοποι- 
ουμένων εις έκατέραν τών χωρών τούτων ύπδ τών ναυτιλια
κών ή άεροπορικών επιχειρήσεων.

Διπλή φορολογία τοϋ αύτοϋ εισοδήματος ύφίσταται οσά
κις εισόδημα το όποιον κτάται υπο επιχειρησεως εδρευουσης 
εις μίαν τών συμβαλλομένων χωρών, προκύπτει εις τό έδα
φος τής έτέρας συμβαλλομένης Χώρας, οπότε ή μέν πρώτη 
φορολογεί τοϋτο βάσει τής άρχής τής έγκαταστάσεως, ή 
δέ δευτέρα βάσει τοϋ τόπου προελεύσεως τοϋ εισοδήματος.

Τό θέμα τοϋτο, δηλονότι τής άποφυγής τής διπλής φορο
λογίας έπί τοϋ εισοδήματος, ρυθμίζεται διά τής ύπό κύρωσιν 
συμβάσεως δΓ ής προβλέπονται είδικώτερον τά κάτωθι :

Άρθρον 1.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου καθιεροϋται, ό δια

σφαλίζουν τά ελληνικά ναυτιλιακά συμφέροντα κανών τοϋ 
λιμένος νηολογήσεως ώς κριτήριον διά την φορολογίαν τών 
κερδών τών ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Άρθρον 2.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου καθιεροϋται ή επ’ 

άμοιβαιότητι άπαλλαγή τών κερδών τών άεροπορικών επι
χειρήσεων έκατέρας τών χωρών έκ τής έκμεταλλεύσεως (αε
ροσκαφών έν διεθνεϊ έπικοινωνία έκ τοϋ φόρου εισοδήματος 
έντός τής Επικράτειας τοϋ ετέρου συμβαλλόμενου Κράτους.
• μ . Άρθρον 3.

Διά τής διατάξεως τοϋ άρθρου τούτου πρόβλέπεται ή κατά 
την συνταγματικήν διαδικασίαν έπικύρωσις τής άνωτέρω 
συμβάσεως καί ορίζεται ή έναρξις ισχύος της άπό τής 1ης 
’Ιανουάριου 1973, ή διάρκειά της έπ’ άόριστον χρόνον, ή 
δέ λύσις της διά καταγγελίας ύφ’ ένδς τών συμβαλλομένων 
μερών έντός τοϋ 1ου έξαμήνοϋ τοϋ ήμερολογιακοϋ έτους, 
ίσχυουσών τών διατάξεών της μέχρι τέλους τοϋ ήμερολογιακοϋ 
τούτου έτους.

Εις τήν κύρωσιν τής ώς άνω συμβάσεως άποβλέπει τό 
παρόν σχέδιον νόμου τό όποιον έχομεν τήν τιμήν νά ύποβάλ- 
λωμεν Ύμΐν πρός ψήφισιν.
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Περί κυρώσεως τής έν Μόσχα ΰπογραφείσης τήν 27ην 

Ίανουαρίου 1976 Συμφωνίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής 
Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής Ένώ
σεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, διά τήν 
άποφυγήν τής διπλής φορολογίας τών κερδών έκ ναυτι
λιακών καί άεροπορικών μεταφορών.

- Άρθρον πρώτον.
Κυροϋται καί έχει ίσχύν νόμου ή έν Μόσχα ύπογραφεΐσα 

τήν 27ην ’Ιανουάριου 1976 Συμφωνία μεταξύ τής Κυβερνή

σεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καίτής-Κυβερνήσεως τής 
Ένώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, διά 
τήν άποφυγήν τής διπλής φορολογίας τών κερδών έκ ναυτι
λιακών καί άεροπορικών μεταφορών, ής τό κείμενον έπεται 
έν πρωτοτύπω εις τήν Ελληνικήν γλώσσαν : . .

ΣΤΜΦΩΝΙΑ -
Μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας 

καί τής Κυβερνήσεως τής Ένώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστι
κών Δημοκρατιών, διά τήν άποφυγήν τής διπλής φορολογίας 
τών κερδών έκ ναυτιλιακών καί άεροπορικών μεταφορών.

Ή Κυβέρνησις τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί ή Κυ- 
βέρνησις τών Ενώσεων Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημο
κρατιών, έν τή έπιθυμία των όπως συνάψουν συμφωνίαν 
πρός άποφυγήν τής διπλής φορολογίας τών κερδών τών προ- 
ερχομένων έκ ναυτιλιακών καί άεροπορικών μεταφορών, συ- 
νεφώνησαν τά κάτωθι :

Άρθρον 1.
Κέρδη έπιχειρήσεων προερχόμενα..-Ικ τής έκμεταλλεύ

σεως έν τή διεθνεϊ ναυτιλιακή έπικοινωνία πλοίων νηολογη
μένων έντός ενός έκ τών συμβαλλομένων μερών, περιλαμβα- 
νομένων τών κερδών έκ τής έκποιήσεως περιουσιακών στοι
χείων τών έπιχειρήσεων τούτων, άπαλλάσσονται τοϋ φόρου 
εισοδήματος έντός τής Επικράτειας τοϋ ετέρου συμβαλλομέ- 
νου μέρους.

___ Άρθρον 2.__ _________
. Κέρδη προερχόμενα έκ τής έκμεταλλεύσεως άεροσκαφών 

έν τή διεθνεϊ άεροπορική έπικοινωνία ύπό έπιχειρήσεων ένός 
έκ τών συμβαλλομένων μερών, περιλαμβανομένων τών κερ
δών έκ τής έκποιήσεως περιουσιακών στοιχείων τών έπι
χειρήσεων τούτων, άπαλλάσσονται τοϋ φόρου εισοδήματος 
έντός τής Επικράτειας τοϋ ετέρου συμβαλλομένου μέρους.

Άρθρον 3. ,
‘Η παροϋσα Συμφωνία ύπόκειται εις έπικύρωσιν ή έγκρι- 

σιν βάσει τών συνταγματικών διαδικασιών αίτινες Ισχύουν 
είς έκαστον τών συμβαλλομένων μερών, τίθεται δέ έν ίσχύι 
τήν ήμέραν τής άνταλλαγής τών διακοινώσεων τών γνωστο- 
ποιουσών τήν τήρησιν τών άναγκαίων συνταγματικών δια
τυπώσεων. Αυτή θέλει ίσχύσει έν τή ’Επικράτεια έκατέρου 
τών συμβαλλομένων μερών άναφορικώς πρός εισοδήματα 
κτηθέντα άπό 1ης Ίανουαρίου 1973.

Ή παροϋσα συμφωνία συνάπτεται δΓ άόριστον χρονικόν 
διάστημα, διατηρείται δέ έν ίσχύι μέχρις ου έν έκ τών συμ- 

. βαλλομένων μερών ήθελεν άπευθύνει εις τό έτερον συμβαλ- 
λόμενον μέρος έγγραφον προειδοποίησιν περιέχουσα πρό- 
θεσιν τερματισμού τής ισχύος αύτής, ήτις δέον όπως έπι- 
δοθή τούλάχιστον 6 μήνας πρό τής λήξεως τοϋ ήμερολογιακοϋ 
έτους. Έν τοιαύτη περιπτώσει, αί διατάξεις τών άρθρων 1 
καί 2 τής παρούσης συμφωνίας έξακολουθοΰν ίσχύουσαι άνα
φορικώς πρός τά εισοδήματα άτινα έκτήθησαν κατά τήν διάρ
κειαν τοϋ ήμερολογιακοϋ αύτοϋ έτους.

Έγένετο έν Μόσχα τήν 27ην Ίανουαρίου τοϋ έτους 1976 
είς δύο πρωτότυπα, είς τε τήν ελληνικήν καί ρωσικήν γλώσ
σαν, έχοντα άμφότερα τήν αυτήν ίσχύν.

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Ελληνικής Δημοκρατίας 
Διά τήν Κυβέρνησιν τής

Ένώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών 

Άρθρον δεύτερον.
* Η ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 

διά τής ’Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως.
Έν Άθήναις τή 16 ’Οκτωβρίου 1976

Οΐ Υπουργοί
’Εξωτερικών

ΔΗΜ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ
Οικονομικών

ΕΤΑΓΓ. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΤ
■ ’ Συγκοινωνιών

ΓΕΩΡΓ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
’Εμπορικής Ναυτιλίας 

Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ


