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Περίληψη 
 

Η έννοια των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και η μη 

διακριτική μεταχείριση των κατοίκων των Κρατών μελών αποτελεί το κύριο 

αντικείμενο μελέτης της παρούσης εργασίας. Με τα ερμηνευτικά σχόλια στα άρθρα 

επί των Συμβάσεων, τη μεταξύ τους σύγκριση, καθώς και τις θέσεις των χωρών μη 

μελών γίνεται προσπάθεια κατανόησης των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την 

εφαρμογή τους και εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με τους λόγους επιτυχίας και 

αποτυχίας. Ακόμα, γίνονται προτάσεις για την επιτυχή υλοποίηση του εναρμονισμού 

των υπαρχουσών διμερών συμβάσεων βάση της Πρότυπης Φορολογικής Συνθήκης 

καθώς και συστάσεις προς τις κυβερνήσεις των χωρών ούτως ώστε να επεκταθεί το 

υπάρχον δίκτυο τέτοιων συμβάσεων σε όλες τις χώρες μέλη και όπου απαιτείται για τις 

χώρες μη μέλη. 
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Εισαγωγή 

 
Οι Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας είναι μια συμφωνία μεταξύ δύο Κρατών 

με την οποία αποφασίζουν πότε, πως και πόσο θα φορολογήσουν εισοδήματα που 

αποκτούν οι φορολογικοί κάτοικοι του ενός Κράτους από το άλλο. Άρα, με κανένα 

τρόπο δε σημαίνει φορολογική απαλλαγή, ούτε ότι επειδή το εισόδημα φορολογήθηκε 

στο ένα Κράτος δεν θα φορολογηθεί στο άλλο. Η διπλή φορολογία που τυχόν 

προκύπτει αίρεται πάντα από το Κράτος της φορολογικής κατοικίας του 

φορολογουμένου και σύμφωνα με τις διατάξεις ειδικού άρθρου που περιέχεται σε κάθε 

Σύμβαση. 

 

Στόχοι των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος.: 

 Απάλειψη της διπλής φορολογίας 

 Ανταλλαγή πληροφοριών 

 Καταπολέμηση υπερτιμολογήσεων και υποτιμολογήσεων 

 Σταθερό φορολογικό περιβάλλον για τους επενδυτές 

 Επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν 

 

Ιστορική Αναδρομή 

Πρόοδος ήταν ήδη σημειωμένη προς την αποφυγή της διπλής φορολογίας μέσω των   

διμερών συμβάσεων ή των μονομερών μέτρων όταν το Συμβούλιο της οργάνωσης 

για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Συνεργασία (Οργανισμός Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

Συνεργασίας) υιοθέτησε την πρώτη σύστασή της σχετικά με την διπλή φορολογία στις 

25 Φεβρουαρίου 1955. Εκείνη την περίοδο, 70 διμερείς γενικές συμβάσεις είχαν 

υπογραφεί μεταξύ των χωρών που είναι τώρα μέλη του ΟΟΣΑ. Αυτό ήταν σε ένα 

μεγάλο βαθμό λόγω της προσπάθειας που είχε γίνει από το 1921 από την Ένωση των 

Εθνών.   

 

Η αυξανόμενη όμως οικονομική αλληλεξάρτηση και η συνεργασία των χωρών 

μελών του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας στη μεταπολεμική 

περίοδο έκανε εμφανή την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για τη διεθνή διπλή φορολογία. 

Αναγνωρίστηκε η άμεση ανάγκη για επέκταση του δικτύου των διμερών 

φορολογικών συμβάσεων σε όλες τις χώρες μέλη του Οργανισμού Ευρωπαϊκής 

 5



Οικονομικής Συνεργασίας, και στη συνέχεια του ΟΟΣΑ. Συγχρόνως, κρίθηκε 

απαραίτητη η εναρμόνιση αυτών των συμβάσεων μέσα από ομοιόμορφες αρχές, 

ορισμούς, κανόνες και μεθόδους και η συμφωνία για κοινή ερμηνεία, έγινε όλο και 

περισσότερο επιθυμητή. Ήταν σε αυτό το νέο κλίμα που η φορολογική Επιτροπή έθεσε 

τις βάσεις για να εργαστεί το 1956 και να καθιερώσει ένα σχέδιο σύμβασης που θα 

επίλυε αποτελεσματικά τα προβλήματα διπλής φορολογίας μεταξύ των χωρών μελών 

του ΟΟΣΑ και αυτή θα ήταν αποδεκτή σε όλες τις χώρες μέλη.   

 

Παρουσίαση   της πρότυπης Συνθήκης . 

Λίγο αργότερα, στο σχέδιο Συνθήκης του 1963 αλλά και στην πρότυπη Συνθήκη του 

1977, ο τίτλος της πρότυπης Συνθήκης περιελάμβανε μια αναφορά στην αποφυγή 

της διπλής φορολογίας. Σε αναγνώριση του γεγονότος ότι η πρότυπη Συνθήκη δεν 

ασχολείται αποκλειστικά με την αποφυγή της διπλής φορολογίας αλλά και με άλλα 

ζητήματα όπως η πάταξη της φοροδιαφυγής και η μη διακριτική μεταχείριση, 

αποφασίστηκε στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί ένας πιο σύντομος τίτλος που να μην 

περιλαμβάνει αυτήν την αναφορά.  

 

Η ύπαρξη της πρότυπης Συνθήκης: 

 

1. Έχει διευκολύνει τις διμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ των χωρών μελών του 

ΟΟΣΑ και καταστήσει πιθανώς μια επιθυμητή εναρμόνιση μεταξύ των διμερών 

συμβάσεών τους προς όφελος των φορολογουμένων αλλά και των εθνικών τους 

υπηρεσιών.  

 

2. Ο αντίκτυπος της πρότυπης Συνθήκης έχει επεκταθεί αρκετά πέρα από την ΟΟΣΑ 

περιοχή. Έχει χρησιμοποιηθεί ως βασικό έγγραφο αναφοράς στις 

διαπραγματεύσεις μεταξύ των χωρών μελών και μη μελών, μεταξύ των χωρών μη 

μελών, καθώς επίσης και στην εργασία των άλλων παγκόσμιων ή περιφερειακών 

διεθνών οργανισμών στον τομέα της διπλής φορολογίας και σχετικών 

προβλημάτων. Ειδικότερα, έχει χρησιμοποιηθεί ως βάση για την αρχική σύνταξη 

και την επόμενη αναθεώρηση της πρότυπης Συνθήκης διπλής φορολογίας 

Ηνωμένων Εθνών μεταξύ των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, που 

αναπαράγει ένα σημαντικό μέρος των παροχών και σχολίων της πρότυπης Συνθήκης 

του ΟΟΣΑ. Είναι τόση η αναγνώριση της αυξανόμενης επιρροής της πρότυπης 
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Συνθήκης στις χώρες μη μέλη ώστε συμφωνήθηκε το 1997, να προστεθούν στην 

πρότυπη Συνθήκη οι θέσεις των διαφόρων αυτών χωρών στις παροχές και τα 

σχόλια.   

 

3. Η παγκόσμια αναγνώριση των διατάξεων της πρότυπης Συνθήκης και  

η ενσωμάτωσή τους σε μια πλειοψηφία διμερών συμβάσεων έχει βοηθήσει να 

γίνουν τα Σχόλια στις διατάξεις της πρότυπης Συνθήκης ένας ευρέως αποδεκτός 

οδηγός ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων των υπαρχουσών διμερών 

συμβάσεων. Αυτό έχει διευκολύνει την ερμηνεία και την επιβολή αυτών των 

διμερών συμβάσεων σε κοινές γραμμές. Δεδομένου ότι  το  δίκτυο  των 

φορολογικών  συμβάσεων συνεχίζει  να επεκτείνεται, η σημασία ενός τέτοιου γενικά 

αποδεκτού οδηγού γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη.  

 

Γενικές παρατηρήσεις στην πρότυπη Συνθήκη 

Η πρότυπη Συνθήκη επιδιώκει, οπουδήποτε είναι δυνατόν, να διευκρινίσει για κάθε 

κατάσταση ένα ενιαίο κανόνα. Σε ορισμένα σημεία εντούτοις, θεωρήθηκε απαραίτητο 

να αφεθεί στη Συνθήκη ένας ορισμένος βαθμός ευελιξίας, συμβατός με την αποδοτική 

εφαρμογή της. Οι χώρες μέλη επομένως, απολαμβάνουν ένα ορισμένο γεωγραφικό 

πλάτος, παραδείγματος χάριν, με το σεβασμό στον καθορισμό του ποσοστού φόρου 

στην πηγή, στα μερίσματα και τους τόκους, την επιλογή της μεθόδου αποφυγής της 

διπλής φορολογίας και, υπό τον όρο σε ορισμένες περιπτώσεις, την κατανομή των 

κερδών μιας μόνιμης εγκατάστασης από τη διανομή των συνολικών κερδών της 

επιχείρησης.   

 

Τα σχόλια είναι ιδιαίτερα σημαντικά στις χώρες που δεν έχουν μια διαδικασία για τη 

λήψη και προώθηση φορολογικών θεμάτων από τη φορολογική διοίκηση καθώς τα 

σχόλια, μπορούν να είναι η μόνη διαθέσιμη πηγή ερμηνείας σε εκείνη την περίπτωση. 

Οι διμερείς φορολογικές συνθήκες τυγχάνουν ολοένα και περισσότερης δικαστικής 

προσοχής. Τα δικαστήρια έχουν αυξήσει τη χρησιμοποίηση των σχολίων στη λήψη 

των αποφάσεών τους. Πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί από την Επιτροπή των 

φορολογικών υποθέσεων δείχνουν ότι τα σχόλια έχουν αναφερθεί στις δημοσιευμένες 

αποφάσεις των δικαστηρίων της μεγάλης πλειοψηφίας των χωρών μελών. 
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Επιφυλάξεις ορισμένων χωρών μελών σε μερικές διατάξεις της Συνθήκης 

Αν και όλες οι χώρες μέλη είναι σε συμφωνία με τους στόχους και τις γενικές 

αρχές της πρότυπης Συνθήκης, σχεδόν όλες έχουν θέσει τις επιφυλάξεις τους για 

μερικές διατάξεις οι οποίες καταγράφονται στα σχόλια των σχετικών άρθρων. Δεν έχει 

υπάρξει καμία ανάγκη για τις χώρες να εκφράσουν τις επιφυλάξεις που δείχνουν την 

πρόθεσή τους να χρησιμοποιήσουν την εναλλακτική λύση ή τις συμπληρωματικές 

διατάξεις που τα σχόλια επιτρέπουν στις χώρες να συμπεριλάβουν στις διμερείς τους 

συμβάσεις. Γίνεται κατανοητό ότι στο μέτρο που μια χώρα μέλος έχει θέσει επιφυλάξεις, 

οι άλλες χώρες μέλη, στη διαπραγμάτευση των διμερών συμβάσεων με αυτή τη χώρα, 

θα διατηρήσουν  την ελευθερία δράσης τους σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας.  
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Άρθρο 1 

Πρόσωπα στα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της Σύμβασης 
 

Τα πρόσωπα επί των οποίων εφαρμόζεται η σύμβαση ορίζονται ως «φορολογικοί 

κάτοικοι» ή απλά για τους σκοπούς της Σύμβασης «κάτοικοι» ή «κάτοικος». Τον όρο 

αυτό δέχεται και το αντίστοιχο άρθρο 1 του Προτύπου Συμβάσεων του ΟΗΕ. Παλαιότερα, 

οι συμβάσεις αυτές εφαρμόζονταν μόνο επί των πολιτών της κάθε αντισυμβαλλόμενης 

χώρας, μια έννοια περισσότερο περιοριστική αυτής του «κατοίκου» ή και επί 

«φορολογουμένων». Η έννοια του «κατοίκου» πάντα υπό την συγκεκριμένη και 

εξειδικευμένη έννοια του Προτύπου Συμβάσεων του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης), έχει βασική σημασία και για αυτό αφιερώνεται σε αυτή ένα 

ολόκληρο άρθρο (το άρθρο 4). 

 

Επιβάλλεται εδώ να αναφερθεί ότι, όσον αφορά στην έννοια αυτή η οποία διαπερνά 

καθοριστικά την όλη Σύμβαση, οι Η.Π.Α. έχουν προβάλει την επιφύλαξη να έχουν το 

δικαίωμα να φορολογούν τους πολίτες τους και τους κατοίκους τους με (ορισμένες 

εξαιρέσεις), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η Σύμβαση. Γίνεται εν προκειμένω αντιληπτό ότι 

η επιφύλαξη αυτή αντιστρατεύεται το βασικό σκοπό της Σύμβασης, που είναι η αποφυγή 

της διπλής φορολογίας, με προφανείς σκοπούς την εξυπηρέτηση των δημοσιονομικών και 

γενικότερων οικονομικών συμφερόντων των Η.Π.Α. 

 

Άρθρο 2 

Καλυπτόμενοι φόροι 
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης, το 

οποίο περιλαμβάνει τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, όπως αυτοί 

προσδιορίζονται στην παρ. 2 και οι οποίοι επιβάλλονται από τα ίδια τα Συμβαλλόμενα 

Κράτη ή τις πολιτικές τους υποδιαιρέσεις, ή τις Τοπικές τους Αρχές. Δεν ενδιαφέρει ο 

τρόπος επιβολής των φόρων αυτών (τελική βεβαίωση ή παρακράτηση στην πηγή), ούτε 

ο χαρακτηρισμός τους (πρόσθετοι, συμπληρωματικοί), αρκεί μόνο να επιβάλλονται στο 

εισόδημα ή στο κεφάλαιο (παρ. 2). 

 

Η παρ. 3 του άρθρου αυτού περιέχει μια κατάσταση των φόρων εισοδήματος και 

κεφαλαίου οι οποίοι, κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ισχύουν στο καθένα από τα δύο 
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Συμβαλλόμενα Κράτη και οι οποίοι θα καλύπτονται από τη Σύμβαση. 

 

Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 δεν είναι περιοριστική, με 

την έννοια ότι η Σύμβαση θα καλύπτει και οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο φόρο, ο οποίος 

θα επιβληθεί από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος ή τις πολιτικές του υποδιαιρέσεις ή τις 

τοπικές του Αρχές μετά την υπογραφή της Σύμβασης, αρκεί μόνο ο φόρος αυτός να είναι 

της ίδιας φύσης με τους φόρους εισοδήματος ή κεφαλαίου. 

 

Σκοπός της διάταξης αυτής είναι να μπορεί η Σύμβαση να λειτουργήσει και στην 

περίπτωση κατά την οποία ένα Συμβαλλόμενο Κράτος τροποποιεί τη φορολογική του 

νομοθεσία (κατάργηση ορισμένων φόρων και επιβολή νέων, συμπληρωματικών κ.λπ.). 

Δεν έχει σημασία η ονομασία του νέου φόρου (π.χ. εισφορά κ.λπ.) αλλά η φύση του, όταν 

δηλαδή ο νέος φόρος έχει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του φόρου εισοδήματος ή του 

φόρου κεφαλαίου κ.λπ. τότε ο φόρος αυτός θα καλύπτεται από τη Σύμβαση. 

 

Άρθρο 3 

 Γενικοί Ορισμοί 
Στο άρθρο 3 του Μοντέλου Συμβάσεων Ο.Ο.Σ.Α. καθορίζεται η έννοια των γενικών 

όρων που χρησιμοποιούνται σε πολλά άρθρα της σύμβασης. Ορισμένοι άλλοι όροι όπως 

μόνιμη εγκατάσταση, μερίσματα, τόκοι κ.λπ. καθορίζονται με τις διατάξεις ιδιαίτερων 

άρθρων.  

 

Έτσι για  παράδειγμα, στην παρ. 1 του άρθρου 4 καθορίζεται η έννοια κάτοικος, στην 

παρ. 1 του άρθρου 5 δίδεται ο ορισμός της έννοιας μόνιμη εγκατάσταση, στην παρ. 3 του 

άρθρου 10 δίδεται ο ορισμός των μερισμάτων, στην παρ. 3 του άρθρου 11 ορίζεται η   

έννοια του τόκου, στην παρ. 2 του άρθρου 12 καθορίζεται η έννοια των δικαιωμάτων κλπ. 

Σε όλες τις Συμβάσεις Α.Δ.Φ. (Αποφυγής Διπλής Φορολογίας) περιλαμβάνονται 

διατάξεις με τις οποίες δίδεται η έννοια των όρων που χρησιμοποιούνται σ' αυτές, και 

αυτό για να αποφεύγονται ερμηνευτικά προβλήματα σε περίπτωση που ένας όρος έχει 

διαφορετική έννοια στις νομοθεσίες των Συμβαλλομένων Κρατών. Ο όρος που δεν 

καθορίζεται με τις Συμβάσεις θα έχει την έννοια που δίδεται από την εσωτερική 

νομοθεσία του Κράτους που επιβάλλει το φόρο. 
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Οι Συμβάσεις. όπως αναφέραμε, εφαρμόζονται σε πρόσωπα τα οποία είναι κάτοικοι 

(residents) του ενός ή και των δύο Συμβαλλομένων Κρατών. 

 

α) Ο όρος «πρόσωπα» περιλαμβάνει τα φυσικά πρόσωπα, τις εταιρίες, καθώς και 

οποιαδήποτε ένωση προσώπων. Ο ορισμός αυτός είναι ενδεικτικός. 

 

β) Ο όρος «εταιρία» (company) σημαίνει οποιαδήποτε εταιρική μορφή 

κεφαλαιουχικού χαρακτήρα ή οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει την ίδια 

φορολογική μεταχείριση με μια εταιρία κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τη 

νομοθεσία του καθενός Συμβαλλόμενου Κράτους. 

 

γ) Ο όρος «επιχείρηση» ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και επιχείρηση του άλλου 

Συμβαλλόμενου Κράτους υποδηλώνουν αντίστοιχα μια επιχείρηση που ασκείται από 

κάτοικο (resident) του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και μια επιχείρηση που ασκείται 

από κάτοικο (resident) του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους. Στον ορισμό αυτό δεν 

αναφέρεται ο τόπος που θα ασκείται η επιχείρηση, αρκεί να ασκείται από κάτοικο 

(resident) κατά την οικεία Σύμβαση, ενός Συμβαλλόμενου Κράτους. Επισημαίνεται ότι 

στις Συμβάσεις δεν καθορίζεται η έννοια του όρου «επιχείρηση ». Ποια δραστηριότητα 

θεωρείται ότι συγκεντρώνει τα στοιχεία «της επιχείρησης» καθορίζεται από τις 

διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας του καθενός Συμβαλλόμενου Κράτους και τις 

Γενικές Αρχές του Εμπορικού Δικαίου. Έτσι, π.χ. αν κάτοικος (resident) Γαλλίας έχει 

εγκαταστήσει ένα εργαστήριο στην Ελλάδα, εφόσον η δραστηριότητα αυτή θεωρείται, 

είτε με την εσωτερική νομοθεσία μας είτε με τις Γενικές Αρχές του Εμπορικού 

Δικαίου ως επιχείρηση, η επιχείρηση αυτή, εφόσον ασκείται από κάτοικο Γαλλίας, είναι, 

κατά τις διατάξεις της Σύμβασης Ελλάδας - Γαλλίας, γαλλική επιχείρηση, έστω και αν 

ασκείται στην Ελλάδα. 

 

δ) Ο όρος «υπήκοος» υποδηλώνει: 

♦ οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα ενός 

Συμβαλλόμενου Κράτους, 

♦ οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, προσωπική εταιρία ή ένωση, που αποκτά το 

νομικό καθεστώς του από τους νόμους που ισχύουν σε ένα Συμβαλλόμενο 

Κράτος.  
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ε) Ο όρος «διεθνείς μεταφορές» υποδηλώνει οποιαδήποτε μεταφορά με πλοίο ή 

αεροσκάφος, εκτός αν το πλοίο ή το αεροσκάφος εκτελεί δρομολόγια ή πλόες 

αποκλειστικά μεταξύ τοποθεσιών μέσα σ' ένα Συμβαλλόμενο Κράτος. 

 

στ) Ο όρος «αρμόδια αρχή» υποδηλώνει: 

♦ στο Κράτος Α 

♦ στο Κράτος Β 

 

Άρθρο 4  

Κατοικία 
Ένας από τους σημαντικότερους όρους των Συμβάσεων είναι ο όρος «κάτοικος» 

(resident) ενός Συμβαλλόμενου Κράτους. Ο όρος αυτός σημαίνει ένα πρόσωπο 

(φυσικό ή νομικό) το οποίο έχει στο εν λόγω Κράτος πλήρη φορολογική υποχρέωση (full 

tax liability), δηλαδή φορολογείται στο Κράτος αυτό για το παγκόσμιο εισόδημά του 

(world  - wide income). Οι Συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδή-

ματος εφαρμόζονται μόνο σε κατοίκους (residents) των Συμβαλλομένων Κρατών. Αυτό 

σημαίνει ότι αν ένα πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) δεν έχει πλήρη φορολογική υποχρέωση 

σ' ένα Συμβαλλόμενο Κράτος, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεσθεί τις ευεργετικές 

διατάξεις της οικείας Σύμβασης. 

 

Οι μόνιμες εγκαταστάσεις των αλλοδαπών επιχειρήσεων, δεδομένου ότι δεν είναι 

πρόσωπα και άρα ούτε κάτοικοι, δεν μπορούν να επικαλεσθούν τις ευεργετικές διατάξεις 

των Συμβάσεων του Κράτους στο οποίο βρίσκονται. Μπορούν βέβαια να επικαλεσθούν 

τις ευεργετικές διατάξεις μόνο της Σύμβασης μεταξύ του Κράτους της έδρας τους και του 

Κράτους στο οποίο βρίσκονται, αλλά και αυτό μέσω της έδρας τους. 

 

Οι συμβάσεις γενικά δεν καθορίζουν την έννοια του φορολογικού κατοίκου, αλλά 

δέχονται την έννοια όπως αυτή καθορίζεται από την εσωτερική νομοθεσία του καθενός 

Συμβαλλόμενου Κράτους. 

 

Στην περίπτωση της Ελλάδας η έννοια «κάτοικος» δεν ορίζεται από σχετική διάταξη της 

φορολογικής νομοθεσίας (Ν.2238/1994 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), έτσι κάθε 

συγκεκριμένη περίπτωση κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ. (Π.Δ.456/1984). 
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Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Α.Κ. ορίζεται ότι «το πρόσωπο έχει 

κατοικία τον τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασης του. Κανένας δεν μπορεί να 

έχει συγχρόνως περισσότερες από μία κατοικίες», ενώ η διάταξη του άρθρου 52 του 

Α.Κ. ορίζει ότι: «η κατοικία διατηρείται, ωσότου αποκτηθεί νέα». 

 

Όπως είναι γνωστό, για την απόκτηση της κατοικίας, με βάση τις πιο πάνω διατάξεις, 

απαιτούνται το υλικό στοιχείο της πραγματικής εγκατάστασης σε ορισμένο τόπο (corpus) 

και το βουλητικό στοιχείο της μόνιμης εγκατάστασης (animus), τη βούληση δηλαδή του 

προσώπου να καταστήσει τον τόπο αυτό το κέντρο των βιοτικών του (κοινωνικών, 

επαγγελματικών κ.λπ.) σχέσεων. Η βούληση αυτή του ατόμου πρέπει να προκύπτει 

αντικειμενικά από ορισμένα γεγονότα και δεν αρκεί μόνο η σχετική δήλωσή του π.χ. στο 

οικείο δημαρχείο. Το άτομο με την παροδική απομάκρυνσή του από τον τόπο της 

προηγούμενης κατοικίας του δεν αποκτά νέα κατοικία, εφόσον πρόθεσή του δεν είναι να 

καταστήσει το νέο αυτό τόπο, κέντρο των βιοτικών του σχέσεων. Κατά συνέπεια, 

διατηρεί την ίδια κατοικία, που έχει πριν την εγκατάστασή του στο νέο τόπο (σχετική 

η Ν.5772/ΠΟΛ.175/24.8.1982 Υπ. Οικονομικών, με την οποία κοινοποιήθηκε η 

5109/13.7.1982 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου 

Οικονομικών για την έννοια της κατοικίας). 

 

Κατά το άρθρο 51 του Α.Κ., κατοικία ενός προσώπου είναι ο τόπος ένθα κυρίως και 

μονίμως εγκαταστάθηκε αυτό. Για την ύπαρξη της κατοικίας χρειάζεται αφενός μεν η 

θέληση του προσώπου όπως σε ορισμένο τόπο έχει το επίκεντρο των βιοτικών σχέσεων 

του, των συμφερόντων του και του οικιακού βίου και αφετέρου η πραγματοποίηση της 

θέλησής του αυτής (Υπ. Οικον. 27714/1952). Με την 1038380/380/ΠΟΛ.1120/ 

11.5.1989 του Υπ. Οικονομικών έγινε δεκτό ότι η κύρια κατοικία του 

φορολογούμενου βρίσκεται στον τόπο που αυτός έχει τη μόνιμη εγκατάστασή του και 

το κέντρο των βιοτικών (κοινωνικών, επαγγελματικών, οικογενειακών κ.λπ.) του 

σχέσεων.  

 

Η παροδική απομάκρυνσή του από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του και η προσωρινή 

εγκατάστασή του στην αλλοδαπή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι μόνιμος κάτοικος 

αλλοδαπής (π.χ. φοιτητές, έμμισθοι υπάλληλοι, ναυτικοί κ.λπ.). 

 

Στην έννοια του φορολογικού κατοίκου δεν περιλαμβάνεται το πρόσωπο το οποίο 
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φορολογείται σ' ένα Κράτος επειδή αποκτά εισόδημα από πηγές μέσα στο Κράτος 

αυτό (π.χ. μερίσματα, τόκοι, εισόδημα από ακίνητα). 

 

Όπως αναφέραμε πιο πάνω, οι Συμβάσεις δέχονται την έννοια του φορολογικού 

κατοίκου όπως αυτή καθορίζεται από την εσωτερική νομοθεσία του καθενός 

Συμβαλλόμενου Κράτους. 

 

Μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει «σύγκρουση κατοικιών», 

δηλαδή και τα δύο Συμβαλλόμενα Κράτη θεωρούν, σύμφωνα με την εσωτερική 

τους νομοθεσία, ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάτοικό τους, τότε η Σύμβαση 

θέτει ορισμένους ειδικούς κανόνες (άρθρο 4, παρ. 2 και 3) για την επίλυση της 

διαφοράς.  

 

Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, η παρ. 2 καθιερώνει ορισμένα κριτήρια τα οποία 

δίνουν προτίμηση στο Κράτος με το οποίο το φυσικό πρόσωπο διατηρεί τους 

περισσότερους οικογενειακούς, κοινωνικούς και οικονομικούς δεσμούς. 

 

Για τα νομικά πρόσωπα, καθιερώνεται με την παρ. 3 το κριτήριο της έδρας της 

πραγματικής διεύθυνσης της εταιρίας (place of effective Management). Πολλές φορές 

μια εταιρία έχει δύο διαφορετικές έδρες, την καταστατική της έδρα (νομική) στο ένα 

Συμβαλλόμενο Κράτος, η οποία είναι εντελώς τυπική, και την έδρα της πραγματικής 

διεύθυνσης των εργασιών της (place of effective Management) στο άλλο Συμβαλλόμενο 

Κράτος. Με τον όρο «έδρα» της πραγματικής διεύθυνσης εννοούμε το Κράτος από το 

οποίο διευθύνονται και ελέγχονται οι εργασίες της εταιρίας (συνέλευση εταίρων, έδρα 

του Διοικητικού Συμβουλίου κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή η εταιρία θεωρείται 

κάτοικος του δεύτερου Συμβαλλόμενου Κράτους.  

 

Η έννοια του όρου «κατοικία» έχει βασική σημασία για τη λειτουργία της κάθε 

Σύμβασης, καθόσον όλες οι διατάξεις αυτής έχουν εφαρμογή μόνο σε κατοίκους των 

δύο Συμβαλλομένων Κρατών. 

 

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το άρθρο 24 (μη διακριτική μεταχείριση), στο οποίο 

χρησιμοποιείται ο ειδικός όρος «υπήκοος». 
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Άρθρο 5 

Μόνιμη εγκατάσταση 

(Φορολογία αλλοδαπών επιχειρήσεων) 
 

Ο όρος «μόνιμη εγκατάσταση» είναι ο πιο σημαντικός όρος στην κάθε Σύμβαση. Με τις 

διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζεται η έννοια και το περιεχόμενο του όρου «μόνιμη 

εγκατάσταση». Η σημασία του όρου αυτού στις διμερείς Συμβάσεις για την αποφυγή 

της διπλής φορολογίας του εισοδήματος είναι μεγάλη, διότι βάσει αυτού κρίνεται πότε 

ένα Συμβαλλόμενο Κράτος έχει το δικαίωμα να φορολογήσει τις επιχειρήσεις του 

άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους που ασκούν δραστηριότητα στο έδαφός του. Τα βασικά 

στοιχεία του όρου αυτού είναι η «παρουσία» της αλλοδαπής επιχείρησης στο άλλο 

Κράτος, ο τρόπος «παρουσίας» της και η διάρκεια αυτής της «παρουσίας». 

 

Κατά το γενικό ορισμό που δίνεται με την παρ. 1 του Μοντέλου, καθώς και στην 

πλειοψηφία των Συμβάσεων που έχει συνάψει η χώρα μας με άλλα Κράτη, ο όρος 

«μόνιμη εγκατάσταση» σημαίνει ένα καθορισμένο τόπο επιχειρηματικής 

δραστηριότητας μέσω του οποίου η επιχείρηση διεξάγει το σύνολο ή ένα μέρος των 

εργασιών της. Ειδικότερα, σημαίνει ένα καθορισμένο τόπο επιχειρηματικής δράσης, 

μέσω του οποίου οι εργασίες της αλλοδαπής επιχείρησης, ασκούνται εν όλω ή εν μέρει. 

Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, τα εννοιολογικά στοιχεία του όρου «μόνιμη εγκατάσταση» 

είναι τα εξής: 

 

α) καθορισμένος τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας (fixed place of business), 

β) το σύνολο ή μέρος των εργασιών της επιχείρησης να διεξάγεται μέσω αυτού του  

    τόπου και 

γ) οι εργασίες της επιχείρησης να έχουν κάποιο βαθμό μονιμότητας. 

 

Ο όρος «τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας» (place of business) έχει ευρεία 

έννοια και καλύπτει κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις (μηχανήματα, εξοπλισμό 

κ.λπ.) ή οποιοδήποτε άλλο τόπο ο οποίος χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή των 

εργασιών της αλλοδαπής επιχείρησης. Για παράδειγμα, μπορούμε να αναφέρουμε 

ότι τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας μπορεί να είναι ακόμα και ένας «πάγκος» 
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στην Κεντρική αγορά που χρησιμοποιείται για την πώληση ψαριών ή κρεάτων, ένα 

τροχόσπιτο που μεταφέρεται ανάλογα με τις ανάγκες ενός τεχνικού έργου ή και μία 

εξέδρα στη θάλασσα που χρησιμοποιείται για την άντληση πετρελαίου κ.λπ. Είναι 

αδιάφορο αν οι κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις είναι ιδιοκτησία της αλλοδαπής 

επιχείρησης ή είναι νοικιασμένες ή βρίσκονται στη διάθεσή της κατά οποιοδήποτε 

άλλο τρόπο. Επίσης, ο τόπος της επιχειρηματικής δραστηριότητας μπορεί να 

βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις μιας άλλης επιχείρησης, π.χ. όταν μια ελληνική 

επιχείρηση παραχωρεί ένα τμήμα των εγκαταστάσεών της σε μια αλλοδαπή επιχείρηση 

για τη διεξαγωγή των εργασιών της στην Ελλάδα. 

 

Ο τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι καθορισμένος (FIXED) εφόσον 

βρίσκεται σ' ένα γεωγραφικά καθορισμένο μέρος. Αν η αλλοδαπή επιχείρηση 

χρησιμοποιεί για τη διεξαγωγή των εργασιών της στην Ελλάδα εξοπλισμό, δεν είναι 

απαραίτητο ο εξοπλισμός αυτός να είναι στερεωμένος στο έδαφος, αρκεί να παραμείνει 

σ' ένα συγκεκριμένο τόπο. Για να συνιστά η δραστηριότητα μιας αλλοδαπής 

επιχείρησης μόνιμη εγκατάσταση θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από μια κάποια 

μονιμότητα. Να μην είναι δηλαδή καθαρά προσωρινού χαρακτήρα. 

 

Για να συνιστά ο τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας μόνιμη εγκατάσταση πρέπει η 

αλλοδαπή επιχείρηση να διεξάγει στον τόπο αυτό τις εργασίες της είτε σαν σύνολο, είτε 

κατά ένα τμήμα τους. 

 

Στην παρ. 2 του Μοντέλου Συμβάσεων Ο.Ο.Σ.Α. ή των περισσότερων Συμβάσεων που 

έχει συνάψει η χώρα μας απαριθμούνται ορισμένοι τόποι επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, οι οποίοι μπορούν να θεωρηθούν εκ πρώτης όψεως ότι αποτελούν 

«μόνιμη εγκατάσταση». Η απαρίθμηση αυτή είναι εντελώς ενδεικτική. Όλοι οι εν 

λόγω τόποι επιχειρηματικής δραστηριότητας συνιστούν μόνιμη εγκατάσταση μόνο 

εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του γενικού ορισμού, δηλαδή έχουν μια κάποια 

διάρκεια και οι εργασίες της επιχείρησης (όλες ή ένα τμήμα τους) διεξάγονται μέσω 

αυτών των τόπων. 

 

Οι διατάξεις της παρ. 3 αφορούν τις τεχνικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τις 

διατάξεις αυτές ένα εργοτάξιο ή ένα έργο κατασκευής ή εγκατάστασης συνιστά 
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μόνιμη εγκατάσταση μόνο αν διαρκεί περισσότερο από ένα χρονικό διάστημα που 

κυμαίνεται ανάλογα με τη Σύμβαση στην οποία αναφερόμαστε, από 6 έως 12 μήνες. 

Εάν μια αλλοδαπή εταιρία που ασχολείται π.χ. με κατασκευαστικές εργασίες στην 

Ελλάδα έχει υπερβεί το χρόνο που προβλέπεται από τη διάταξη της Σύμβασης, την 

εφαρμογή της οποίας επικαλείται, στην περίπτωση αυτή δεν ερευνάται αν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτονται, με το γενικό ορισμό, δηλαδή το μοναδικό 

κριτήριο είναι η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του τεχνικού έργου. 

 

Έτσι, π.χ. στην περίπτωση που μια φινλανδική επιχείρηση, η οποία ασχολείται με 

κατασκευαστικές εργασίες ή με εγκαταστάσεις (π.χ. μηχανημάτων) εκτελέσει ένα 

τεχνικό έργο στην Ελλάδα σε χρόνο περισσότερο από 6 μήνες, η επιχείρηση αυτή αποκτά 

μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή άλλων 

προϋποθέσεων. Αντίθετα, αν οι εργασίες της ως άνω αλλοδαπής επιχείρησης έχουν 

διάρκεια μικρότερη από 6 μήνες, τότε η επιχείρηση αυτή δεν αποκτά μόνιμη 

εγκατάσταση στη χώρα μας, έστω και αν διατηρεί σ' αυτή γραφείο ή εργαστήριο τα 

οποία έχουν σχέση με τις εργασίες της. (Για το πώς υπολογίζεται ο χρόνος, για την 

ύπαρξη ή μη μόνιμης εγκατάστασης υπάρχει το παράδειγμα Α στο τέλος της ανάλυσης 

του άρθρου αυτού). 

 

Ο όρος «εργοτάξιο ή έργο κατασκευής ή εγκατάστασης» περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά 

έργα, εγκατάσταση μηχανημάτων, εξοπλισμού, κατασκευή κτηρίων, δρόμων, σηράγγων,  

γεφυρών, τοποθέτηση σωληνώσεων και γενικά κάθε έργο που σχετίζεται με το έδαφος. Ο 

χρόνος σχεδιασμού και επίβλεψης ενός τεχνικού έργου μετριέται για τον υπολογισμό του 

χρόνου των 6 μηνών, μόνο εφόσον γίνεται από την ίδια επιχείρηση η οποία θα εκτελέσει 

το τεχνικό έργο (π.χ. στο παράδειγμα με Φινλανδία). 

 

Για τη διαπίστωση της συνδρομής του κριτηρίου του χρόνου λαμβάνεται υπόψη η όλη 

δραστηριότητα της αλλοδαπής τεχνικής επιχείρησης στην Ελλάδα, δηλαδή 

προσμετράται η χρονική διάρκεια όλων των συναφών τεχνικών έργων που έχει εκτελέσει 

η αλλοδαπή τεχνική επιχείρηση στην Ελλάδα έστω και αν υπάρχει διαφορετικό 

συμβόλαιο για κάθε έργο (π.χ. η κατασκευή ενός οικισμού, η κατασκευή γεφυρών σε 

διαφορετικά μέρη της χώρας (Σ.τ.Ε. 699/1977). Η δραστηριότητα της επιχείρησης 

θεωρείται ότι συνεχίζεται έστω και αν μεταξύ της περατώσεως του ενός έργου και της 

ενάρξεως του άλλου η μεταξύ των διαφόρων φάσεων εκτελέσεως του ίδιου έργου 
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παρεμβάλλονται, όπως τονίζουμε και στο παράδειγμά μας, όλα τα αναγκαία διαστήματα 

αδράνειας της επιχείρησης. Η χρονική διάρκεια ενός έργου υπολογίζεται από τη 

στιγμή που η τεχνική επιχείρηση αρχίζει τις εργασίες της ακόμη και τις 

προπαρασκευαστικές. 

 

Αν μια αλλοδαπή τεχνική επιχείρηση (γενικός εργολάβος), η οποία έχει αναλάβει την 

εκτέλεση ενός έργου, αναθέσει υπεργολαβικά την εκτέλεση τμημάτων του έργου αυτού σε 

άλλες επιχειρήσεις (υπεργολάβους), ο χρόνος των εργασιών των υπεργολάβων θεωρείται 

ως χρόνος εργασιών του γενικού εργολάβου προς διαπίστωση της συνδρομής του κριτηρίου 

του χρόνου για την απόκτηση μόνιμης εγκατάστασης της αλλοδαπής επιχείρησης. 

 

Οι υπεργολάβοι, αν είναι αλλοδαπές επιχειρήσεις κάτοικοι χωρών με τις οποίες η 

Ελλάδα έχει συνάψει Σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος, 

τότε αυτοί θα αποκτούν μόνιμη εγκατάσταση, δηλαδή θα φορολογούνται στην Ελλάδα 

μόνο εφόσον ο χρόνος που χρειάστηκε ο καθένας για να τελειώσει το τμήμα του έργου που 

είχε αναλάβει είναι μεγαλύτερος από αυτόν που προβλέπεται στη σχετική διμερή 

Σύμβαση της χώρας μας με τη χώρα κατοικίας του υπεργολάβου. 

 

Με τις διατάξεις της παρ. 4 εξαιρούνται περιοριστικά από το γενικό κανόνα της παρ. 1 

ορισμένες περιπτώσεις επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες δε συνιστούν μόνιμη 

εγκατάσταση, ακόμη και αν ασκούνται μέσω ενός καθορισμένου τόπου. Τις διατάξεις 

αυτές τις παραθέτουμε όπως ακριβώς αναφέρονται στο Μοντέλο Συμβάσεων Ο.Ο.Σ.Α.: 

 

«Ανεξάρτητα από τις προηγούμενες διατάξεις αυτού τον άρθρου ο όρος «μόνιμη 

εγκατάσταση» δεν θεωρείται ότι περιλαμβάνει: 

α) τη χρήση εγκαταστάσεων αποκλειστικά με σκοπό την αποθήκευση, έκθεση ή 

παράδοση αγαθών ή εμπορευμάτων που ανήκουν στην επιχείρηση 

β) τη διατήρηση αποθέματος αγαθών ή εμπορευμάτων που ανήκουν στην επιχείρηση 

αποκλειστικά με σκοπό την αποθήκευση, έκθεση ή παράδοση 

γ) τη διατήρηση αποθέματος αγαθών ή εμπορευμάτων που ανήκουν στην επιχείρηση 

αποκλειστικά με σκοπό την επεξεργασία από άλλη επιχείρηση 

δ) τη διατήρηση καθορισμένου τόπου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αποκλειστικά 

για το σκοπό της αγοράς αγαθών ή εμπορευμάτων ή της συγκέντρωσης πληροφοριών 

για την επιχείρηση  
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ε) τη διατήρηση καθορισμένου τόπου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αποκλειστικά 

με σκοπό την άσκηση για την επιχείρηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας 

προπαρασκευαστικού ή επιβοηθητικού χαρακτήρα 

στ) τη διατήρηση καθορισμένου τόπου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

αποκλειστικά με σκοπό τη διεξαγωγή συνδυασμένων δραστηριοτήτων από τις 

αναφερόμενες στις υποπαραγράφους α’ έως ε’ εφόσον η όλη δραστηριότητα του 

καθορισμένου τόπου που απορρέει από αυτό το συνδυασμό είναι προπαρασκευαστικού ή 

βοηθητικού χαρακτήρα». 

 

Το κοινό χαρακτηριστικό αυτών των δραστηριοτήτων είναι ότι γενικά 

έχουν προπαρασκευαστικό ή βοηθητικό χαρακτήρα για την επιχείρηση. Είναι 

συχνά δύσκολο να γίνει διάκριση μεταξύ μιας δραστηριότητας που έχει βοηθητικό ή 

προπαρασκευαστικό χαρακτήρα από μια άλλη που δεν έχει. 

 

Το αποφασιστικό κριτήριο είναι αν η δραστηριότητα η οποία ασκείται 

μέσω ενός καθορισμένου τόπου αποτελεί ουσιαστικό και σημαντικό μέρος 

των εργασιών της όλης επιχείρησης. Κάθε συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να 

εξετάζεται χωριστά με βάση τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει. 

 

Με τις διατάξεις της παρ. 5 ορίζεται μια περίπτωση επιχειρηματικής δραστηριότητας, η 

οποία συνιστά οπωσδήποτε μόνιμη εγκατάσταση για την αλλοδαπή επιχείρηση, χωρίς 

να ερευνάται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1. Όταν ένα πρόσωπο ενεργεί 

στην Ελλάδα για λογαριασμό μιας αλλοδαπής επιχείρησης και έχει την εξουσία να 

καταρτίζει συμβόλαια στο όνομα της επιχείρησης αυτής, τότε η εν λόγω επιχείρηση 

θεωρείται ότι έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα αναφορικά με τις δραστηριότητες 

που αναλαμβάνει το πρόσωπο αυτό για λογαριασμό της αλλοδαπής επιχείρησης, εκτός αν 

οι δραστηριότητες του ως άνω προσώπου περιορίζονται σ' εκείνες που αναφέρονται στην 

παρ. 4 και οι οποίες, έστω και αν διεξάγονται μέσω ενός καθορισμένου τόπου 

επιχειρηματικής δραστηριότητος, δεν καθιστούν τον τόπο αυτό μόνιμη εγκατάσταση της 

αλλοδαπής επιχείρησης. 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν μόνιμη 

εγκατάσταση για την αλλοδαπή επιχείρηση πρέπει να εξαρτώνται από αυτήν (dependent 
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agents) άσχετα αν είναι ή όχι υπάλληλοι αυτής, αρκεί δηλαδή να μην είναι πρόσωπα που 

ενεργούν ανεξάρτητα από την επιχείρηση (independent agents). Είναι αδιάφορο αν 

τα πρόσωπα αυτά είναι φυσικά ή νομικά. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι τα εν λόγω 

πρόσωπα (dependent agents) πρέπει να έχουν εξουσιοδοτηθεί από την αλλοδαπή 

επιχείρηση να καταρτίζουν συμβόλαια στο όνομά της, τα οποία έχουν σχέση με το κύριο 

έργο αυτής και την εξουσία αυτή πρέπει να την ασκούν σε συνήθη δραστηριότητα και 

όχι περιπτωσιακά σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Πότε η εν λόγω εξουσία ασκείται με 

συνήθη τρόπο ή περιπτωσιακά είναι θέμα πραγματικό που πρέπει να κρίνεται με βάση 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει κάθε περίπτωση. Είναι σημαντικό να 

τονισθεί ότι είναι αδιάφορο αν το συμβόλαιο υπογράφεται τελικά από κάποιο άλλο 

πρόσωπο στην έδρα της επιχείρησης στην αλλοδαπή, αρκεί το εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο (dependent agent) να διαπραγματεύεται όλα τα στοιχεία και τις λεπτομέρειες 

του συμβολαίου κατά τρόπο που δεσμεύει την αλλοδαπή επιχείρηση. 

 

Με τις διατάξεις της παρ. 6, ορίζεται ότι μια αλλοδαπή επιχείρηση δεν αποκτά μόνιμη 

εγκατάσταση στην Ελλάδα αν διεξάγει στη χώρα μας επιχειρηματικές δραστηριότητες 

μέσω ενός μεσίτη, ενός γενικού πράκτορα «επί προμηθεία» ή οποιουδήποτε άλλου 

ανεξάρτητου από την επιχείρηση πράκτορα (independent agent), εφόσον τα πρόσωπα 

αυτά ενεργούν μέσα στα πλαίσια της συνήθους εργασίας τους. 

 

Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι ένα πρόσωπο (μεσίτης, πράκτορας κ.λπ.) δε συνιστά 

μόνιμη εγκατάσταση της αλλοδαπής επιχείρησης για λογαριασμό της οποίας ενεργεί, 

εφόσον: 

α) είναι ανεξάρτητο από την επιχείρηση νομικά ή οικονομικά και 

β) ενεργεί στα πλαίσια της συνήθους εργασίας του, όταν ενεργεί για λογαριασμό της   

    επιχείρησης. 

 

Πότε ένα πρόσωπο είναι ανεξάρτητο από την αλλοδαπή επιχείρηση την οποία 

αντιπροσωπεύει εξαρτάται από την έκταση των υποχρεώσεων που έχει απέναντι στην 

επιχείρηση. Όταν το πρόσωπο αυτό κατά την άσκηση των εμπορικών δραστηριοτήτων 

για λογαριασμό της αλλοδαπής επιχείρησης δέχεται λεπτομερείς οδηγίες από την 

επιχείρηση ή οι δραστηριότητες αυτές υπόκεινται σε έλεγχο μεγάλης έκτασης απ' 

αυτήν, τότε το πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της επιχείρησης δε θεωρείται ότι 
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είναι ανεξάρτητο από αυτή. Ένα άλλο σημαντικό κριτήριο είναι ποιος φέρει τον 

επιχειρηματικό κίνδυνο της εμπορικής δραστηριότητας. Όταν η αλλοδαπή επιχείρηση 

φέρει τον επιχειρηματικό κίνδυνο, τότε το πρόσωπο (πράκτορας ή μεσίτης) που ενεργεί 

για λογαριασμό της δεν θεωρείται ανεξάρτητο. Όταν όμως το ίδιο το πρόσωπο φέρει τον 

επιχειρηματικό κίνδυνο, τότε το πρόσωπο αυτό θεωρείται ότι ενεργεί κατά τρόπο 

ανεξάρτητο από την επιχείρηση. 

 

Οι διατάξεις της παρ. 7 αναφέρονται στις συνδεόμενες εταιρίες. Σύμφωνα με τις 

διατάξεις αυτές, αν μια εταιρία κάτοικος Συμβαλλόμενης Χώρας ελέγχει μια εταιρία 

κάτοικο Ελλάδας ή μία εταιρία η οποία διατηρεί στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση, το 

γεγονός αυτό και μόνο δεν καθιστά την ελληνική εταιρία μόνιμη εγκατάσταση της 

αλλοδαπής. 

 

Στην περίπτωση των συνδεόμενων εταιριών έχει γίνει αποδεκτό ότι η ύπαρξη μιας 

εταιρίας δεν δημιουργεί μόνιμη εγκατάσταση για τη μητέρα εταιρία. Αυτό είναι 

συνέπεια της αρχής ότι η θυγατρική εταιρία, για φορολογικούς σκοπούς, αποτελεί μια 

ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα. 

 

Παράδειγμα Α. 

Ας υποθέσουμε ότι η δραστηριότητα μιας αλλοδαπής κατασκευαστικής επιχείρησης 

στην Ελλάδα, είχε αρχικά υπολογισθεί ότι θα έχει μικρή διάρκεια. Αυτό πραγματικά 

μπορεί να συνέβη εάν αθροίσουμε μόνο τον συνολικό πραγματικό χρόνο (τις ημέρες 

εργασίας) που διήρκεσαν οι εργασίες στο συγκεκριμένο έργο, χωρίς να υπολογίσουμε τις 

όποιες καθυστερήσεις μέχρι την ολοκλήρωσή του. Τέτοιες καθυστερήσεις μπορεί να 

συμβούν και συμβαίνουν συχνά εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων όπως είναι δυσκολίες 

εφαρμογής της μελέτης του έργου, μεταγενέστερη έλλειψη πηγών χρηματοδότησης, 

θάνατος του επιχειρηματία, γενικότερες αδυναμίες που οφείλονται στην οργάνωση 

της αλλοδαπής επιχείρησης, κακές καιρικές συνθήκες κ.λπ. 

 

Για τον υπολογισμό του χρόνου που απαιτείται για την ύπαρξη μόνιμης ή μη 

εγκατάστασης της αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα θα ληφθούν υπόψη και οι όποιες 

καθυστερήσεις, π.χ. το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων 

συμβάλλεται με μία γερμανική Εταιρία προκειμένου να κατασκευάσει εργολαβικά ένα 
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αεροδρόμιο σε ένα νησί των Κυκλάδων. Ο χρόνος παράδοσης του έργου συμφωνήθηκε 

να γίνει μετά από 11 μήνες από την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας. 

 

Το έργο ξεκίνησε 1 μήνα μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, οι εργασίες 

συνεχίσθηκαν για 3 μήνες, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών σταμάτησαν αθροιστικά 

για 1 μήνα, κατόπιν το έργο συνεχίσθηκε για 2 μήνες και στη συνέχεια η αλλοδαπή 

εταιρία σταμάτησε 6 μήνες να εκτελεί εργασίες γιατί δεν ελάμβανε χρήματα για τις 

εργασίες που είχε κάνει. Τελικά το έργο ξεκίνησε κανονικά και χωρίς καθυστερήσεις 

ολοκληρώθηκε σε χρονικό διάστημα 6 μηνών από την τελευταία διακοπή. 

 

Ερωτάται ποιος είναι ο πραγματικός χρόνος κατασκευής του έργου; Και ποιος είναι ο 

συνολικός χρόνος που θα υπολογισθεί για τη θεμελίωση ή μη του δικαιώματος 

φορολογίας στη χώρα μας του εισοδήματος που αποκτά στην Ελλάδα η γερμανική 

επιχείρηση; Ερευνάται δηλαδή, αν υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση της γερμανικής 

επιχείρησης στην Ελλάδα. 

 

Ο υπολογισμός της διάρκειας του έργου είναι: 

• 1 μήνας από την υπογραφή ως την έναρξη 

• 3 μήνες εργασίες 

• 1 μήνας καθυστέρηση λόγω κακών καιρικών συνθηκών 

• 2 μήνες εργασίες 

• 6 μήνες διακοπή 

• 6 μήνες εργασίες 

 

19 μήνες είναι ο συνολικός χρόνος κατασκευής του έργου με βάση τον οποίο και 

διερευνάται αν πληρούται το κριτήριο της μόνιμης εγκατάστασης. (Ο πραγματικός 

χρόνος είναι 3 + 2 + 6 = 11 μήνες). 

 

Από την παρ. 7β του άρθρου II της Σύμβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας 

του εισοδήματος μεταξύ Ελλάδος και Ο.Δ. Γερμανίας Α.Ν.52/1967 (ΦΕΚ 

134/Α’/4.8.1967) προκύπτει ότι «η μόνιμος εγκατάσταση περιλαμβάνει... τόπον 

οικοδομήσεως ή κατασκευών ή εργασία συναρμολογήσεως εγκαταστάσεων διαρκείας 

πλέον των 12 μηνών». Άρα η γερμανική εταιρία αποκτά μόνιμη εγκατάσταση στην 
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Ελλάδα και φορολογείται για το εισόδημα της στην Ελλάδα, κατά τις διατάξεις του 

άρθρου III της παραπάνω Σύμβασης.  

 

Άρθρο 6 

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία 
Κατά την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου αυτού το εισόδημα από εκμίσθωση, 

ιδιοκατοίκηση, ιδιόχρηση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή χρήσης ακίνητης περιουσίας, το 

οποίο αποκτά κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους μπορεί να φορολογηθεί στο 

Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο βρίσκεται η εν λόγω περιουσία (Κράτος πηγής του 

εισοδήματος). 

 

Ο όρος «μπορεί να φορολογηθεί» (may be taxed), στις συμβάσεις δεν έχει δυνητική 

έννοια, ότι δηλαδή μπορεί ή δεν μπορεί να φορολογηθεί ένα εισόδημα, αλλά σημαίνει 

ότι με τη σύμβαση παραχωρείται (επιτρέπεται) και στο Κράτος της πηγής το δικαίωμα να 

εφαρμόσει για το εν λόγω εισόδημα, την εσωτερική του νομοθεσία. Οπότε, εάν το εν 

λόγω εισόδημα υπάγεται σε φορολογία σύμφωνα με τις διατάξεις της εσωτερικής του 

νομοθεσίας, τότε θα φορολογείται οπωσδήποτε. 

 

Ο όρος «μπορεί να φορολογείται» (may be taxed), χρησιμοποιείται στο ΠΡΟΤΥΠΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ (Ο.Ο.Σ.Α.) και είναι γενικός όρος για όλες τις 

Συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας του εισοδήματος. 

 

Συνεπώς, οσάκις στα άρθρα των συμβάσεων αυτών αναφέρεται η έκφραση «ένα 

εισόδημα μπορεί (δύναται) να φορολογείται (may be taxed) στη χώρα που προκύπτει» 

σημαίνει ότι το εισόδημα αυτό φορολογείται τόσο στη χώρα της κατοικίας του δικαιούχου, 

όσο και στη χώρα της πηγής του εν λόγω εισοδήματος. Η διπλή φορολογία που έτσι 

προκύπτει αποφεύγεται κατά τις διατάξεις του σχετικού άρθρου για την αποφυγή της 

διπλής φορολογίας (άρθρο 23).  

 

Έτσι, στην προκειμένη περίπτωση το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται και 

στις δύο χώρες, τόσο στη χώρα της κατοικίας του δικαιούχου του εισοδήματος, όσο και 
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στη χώρα της πηγής (όπου βρίσκεται η ακίνητη περιουσία).  

 

Η έννοια του όρου «ακίνητη περιουσία», δεν καθορίζεται με τις Συμβάσεις, αλλά σε 

κάθε συγκεκριμένη περίπτωση η έννοια του όρου αυτού θα καθορίζεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας του Συμβαλλόμενου Κράτους στο οποίο βρίσκεται η 

εν λόγω ακίνητη περιουσία. 

 

Με τη ρύθμιση αυτή αποφεύγεται η δημιουργία ερμηνευτικών προβλημάτων ως προς το 

χαρακτηρισμό ενός περιουσιακού στοιχείου της ακίνητης περιουσίας. 

 

Παρά το γενικό αυτό τρόπο καθορισμού της έννοιας της ακίνητης περιουσίας, στην παρ. 2 

του άρθρου αυτού αναφέρονται ρητά ορισμένα περιουσιακά στοιχεία και εμπράγματα 

δικαιώματα τα οποία πάντοτε θεωρούνται ως ακίνητη περιουσία, καθώς και ορισμένα 

περιουσιακά στοιχεία (πλοία κ.λπ.), τα οποία δε θεωρούνται ως ακίνητη περιουσία. 

 

Η παρ. 3 ορίζει ότι ο γενικός κανόνας θα εφαρμόζεται αδιάφορα με τη μορφή 

εκμεταλλεύσεως της ακίνητης περιουσίας (άμεση χρήση, ενοικίαση κ.λπ.). 

 

Τέλος, η παρ. 4 διευκρινίζει ότι οι διατάξεις των παρ. 1 και 3 θα εφαρμόζονται επίσης στο 

εισόδημα από ακίνητη περιουσία που ανήκει σε βιομηχανικές, εμπορικές ή άλλες 

επιχειρήσεις και σε εισόδημα από ακίνητη περιουσία που ανήκει σε ελεύθερους επαγ-

γελματίες (γιατρούς, δικηγόρους κ.λπ.) και χρησιμοποιείται για την άσκηση του 

επαγγέλματός τους.  

Άρθρο  7 

Κέρδη Επιχειρήσεων 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθιερώνεται η γενική αρχή κατά την οποία κάθε 

Κράτος έχει αποκλειστικό δικαίωμα να φορολογεί τα εμπορικά και βιομηχανικά κέρδη 

μιας επιχείρησής του, εκτός αν η επιχείρηση αυτή ασκεί εργασίες στο άλλο 

Συμβαλλόμενο Κράτος μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή, το άλλο 

Συμβαλλόμενο Κράτος έχει το δικαίωμα με βάση τις αρχές που καθιερώνονται με το 

προαναφερόμενο άρθρο 5, να φορολογεί τα κέρδη της επιχείρησης αυτής. 
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Δηλαδή το άρθρο 7 αποτελεί συνέχεια του άρθρου 5 του Μοντέλου Συμβάσεων που 

αναφέρεται στην έννοια της μόνιμης εγκατάστασης και θέτει τους κανόνες βάσει των 

οποίων θα καθορίζονται τα κέρδη που μια επιχείρηση του ενός Συμβαλλόμενου 

Κράτους πραγματοποιεί στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος. 

 

Έτσι, όταν μια επιχείρηση ενός Συμβαλλόμενου Κράτους διεξάγει εργασίες στην Ελλάδα, 

για τη φορολογία της αλλοδαπής επιχείρησης θα πρέπει προηγουμένως να εξετάζεται αν 

αυτή η αλλοδαπή επιχείρηση έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα με την έννοια του 

άρθρου 5 του Μοντέλου του Ο.Ο.Σ.Α., και αν αυτό διαπιστωθεί τότε εξετάζουμε ποια 

κέρδη θα αποδοθούν στη μόνιμη αυτή εγκατάσταση από τις δραστηριότητές της στην 

Ελλάδα. 

 

Ως κέρδη της μόνιμης εγκατάστασης θεωρούνται εκείνα τα οποία αυτή θα πραγματοποιούσε 

αν ήταν ανεξάρτητη επιχείρηση με το ίδιο ή παρόμοιο αντικείμενο εργασιών, 

εργαζόμενη με τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες και συναλλασσόταν με άλλες ανεξάρτητες 

επιχειρήσεις με τιμές που επικρατούν στην ελεύθερη αγορά. 

 

Στα κέρδη της μόνιμης εγκατάστασης περιλαμβάνονται όχι μόνο τα προερχόμενα από 

εργασίες που διεξάγονται από αυτήν στην Ελλάδα αλλά και εκτός αυτής, διότι η μόνιμη 

εγκατάσταση σε ό,τι αφορά τη φορολογική της μεταχείριση, εξομοιώνεται με 

ημεδαπή (ελληνική) επιχείρηση. 

 

Στην περίπτωση που η ίδια αλλοδαπή επιχείρηση αποκομίζει κέρδη στην Ελλάδα και 

από άλλες δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται αποδεδειγμένα εκτός μόνιμης 

εγκατάστασης, τα κέρδη αυτά δεν μπορεί να θεωρηθούν ως κέρδη της μόνιμης 

εγκατάστασης. Οπότε θα πρέπει να εξετασθεί χωριστά αν εφαρμόζεται και γι' αυτές τις 

δραστηριότητες το κριτήριο της μόνιμης εγκατάστασης. 

 

Για τον προσδιορισμό των κερδών της μόνιμης εγκατάστασης αφαιρούνται όλες οι 

δαπάνες που πραγματοποιούνται για τους σκοπούς αυτής. Στις δαπάνες αυτές 

προστίθεται και ένα τμήμα των γενικών διοικητικών εξόδων της έδρας της επιχείρησης.

     

Αν η μόνιμη εγκατάσταση μιας αλλοδαπής επιχείρησης, παράλληλα με τις κύριες εργασίες 
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της, προβαίνει και σε αγορές αγαθών για λογαριασμό της επιχείρησης, οι αγορές 

αυτές δε λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των εσόδων της μόνιμης εγκατάστασης και 

τον προσδιορισμό των κερδών αυτής. Εννοείται βέβαια ότι οι δαπάνες που αναλογούν 

στις εν λόγω αγορές δε θα περιληφθούν στις δαπάνες της μόνιμης εγκατάστασης.  

 

Η περίπτωση αυτή διαφέρει από εκείνη κατά την οποία μια αλλοδαπή επιχείρηση 

τηρεί ένα γραφείο στην Ελλάδα αποκλειστικά και μόνο για την πραγματοποίηση 

αγορών. Ένα τέτοιο γραφείο δεν συνιστά μόνιμη εγκατάσταση κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 5 παρ. 4δ του Μοντέλου Συμβάσεων Ο.Ο.Σ.Α. και συνεπώς οι διατάξεις του 

παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή.  

 

Τα κέρδη μιας μόνιμης εγκατάστασης πρέπει να προσδιορίζονται κάθε χρόνο με την ίδια 

μέθοδο, εκτός αν υπάρχει σημαντικός λόγος αλλαγής της εφαρμοζόμενης μεθόδου. Η 

αλλαγή της μεθόδου απλώς και μόνο για να προκύψουν πιο ευνοϊκά αποτελέσματα δεν 

επιτρέπεται. Η ρύθμιση αυτή αποβλέπει στην εξασφάλιση σταθερότητας στη φορολογική 

μεταχείριση των κατοίκων του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους όταν διεξάγουν 

επιχειρηματικές δραστηριότητες στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, πράγμα που αποτελεί 

έναν από τους σκοπούς της σύμβασης. 

 

Άρθρο 8 

Φορολογία Κερδών που προέρχονται από την Εκμετάλλευση 

Πλοίων και Αεροσκαφών σε Διεθνείς Μεταφορές 
 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζεται κατ' ειδικό τρόπο και κατά παρέκκλιση 

των διατάξεων των άρθρων 5 και 7 της σύμβασης, η φορολογία των κερδών από την 

εκμετάλλευση πλοίων ή αεροσκαφών τα οποία ενεργούν διεθνείς μεταφορές. 

 

Ειδικότερα, κέρδη πραγματοποιούμενα από την εκμετάλλευση πλοίων 

φορολογούνται μόνο στη χώρα που είναι νηολογημένα τα πλοία, ανεξάρτητα από τη 

χώρα που βρίσκεται η έδρα της ναυτιλιακής επιχείρησης. 

 

Έτσι, ένα πλοίο νηολογημένο σε ελληνικό λιμάνι ή πλοίο εφοδιασμένο με προσωρινά 
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ελληνικά ναυτιλιακά έγγραφα, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα. Αντίθετα, πλοία με 

φινλανδική σημαία ή εφοδιασμένα με προσωρινά φινλανδικά ναυτιλιακά έγγραφα 

απαλλάσσονται από τον ελληνικό φόρο. 

 

Όσον αφορά τη φορολογία των κερδών που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από την 

εκμετάλλευση αεροσκαφών, αυτά φορολογούνται μόνο στη χώρα που βρίσκεται η έδρα 

της πραγματικής διοίκησης της αεροπορικής επιχείρησης (place of effective management). 

 

Στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών υπάρχουν ποικίλες μορφές διεθνούς 

συνεργασίας (κοινοπραξία, μικτές επιχειρήσεις κ.λπ.). Τα κέρδη που 

πραγματοποιούνται από συμμετοχή σε τέτοιες μορφές συνεργασίας φορολογούνται 

μόνο στο κράτος που είναι η έδρα της πραγματικής διοίκησης της αεροπορικής 

επιχείρησης. 

 

Η εσωτερική φορολογική νομοθεσία μας έχει θεσπίσει ειδικό καθεστώς βασιζόμενο στο 

κριτήριο της σημαίας του πλοίου. Πλοία με ελληνική σημαία, ανεξάρτητα από τη χώρα 

που είναι εγκατεστημένες οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις που τα εκμεταλλεύονται, 

φορολογούνται πάντοτε στην Ελλάδα. 

 

Η Ελλάδα έχει καθιερώσει το κριτήριο της σημαίας και στις διακρατικές Συμβάσεις για 

την αποφυγή της διπλής φορολογίας που έχει υπογράψει με άλλα Κράτη, προκειμένου 

να διατηρήσει το αποκλειστικό δικαίωμα φορολογίας των πλοίων με ελληνική 

σημαία διασφαλίζοντας έτσι, τόσο τα δημοσιονομικά όσο και τα ναυτιλιακά ελληνικά 

συμφέροντα (το πλοίο με ελληνική σημαία φορολογείται μόνο στην Ελλάδα). 

 

Επισημαίνεται ότι οι Συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του 

εισοδήματος βασίζονται στο ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Ο.Σ.Α., το οποίο 

καθιερώνει την έδρα της επιχείρησης ως κριτήριο για τη φορολογία των ναυτιλιακών 

κερδών. Η Επιτροπή Φορολογικών Υποθέσεων του Ο.Ο.Σ.Α. έχει παραχωρήσει από 

το έτος 1977 στην Ελλάδα το δικαίωμα να παρεκκλίνει από τη γενική αρχή της έδρας 

της επιχείρησης και να εφαρμόζει για τη φορολογία των ναυτιλιακών κερδών το 

κριτήριο της σημαίας. Η Ελλάδα στις διαπραγματεύσεις της με τα άλλα Κράτη για τη 

σύναψη Συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας προτείνει το κριτήριο της 

σημαίας, το οποίο έχει γίνει αποδεκτό από τα άλλα συμβαλλόμενα Κράτη, όπως Ιταλία, 

 28



Γαλλία, Πορτογαλία, Ρωσία, Ρουμανία, Φινλανδία, Δανία, Ισραήλ, Κορέα κ.λπ. Η 

εφαρμογή των εν λόγω Συμβάσεων δεν έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. 

 

Σημειώνεται ότι με τον όρο Διεθνής Μεταφορά, εννοούμε τη μεταφορά επιβατών ή 

κάποιου φορτίου με πλοίο ή αεροπλάνο από ένα σημείο ενός Κράτους που μπορεί να είναι 

π.χ. ένα λιμάνι ή ένα αεροδρόμιο αντίστοιχα, προς ένα άλλο σημείο ενός άλλου Κράτους 

χωρίς να επιτρέπονται ενδιάμεσοι σταθμοί στο ίδιο Κράτος για την αποβίβαση επιβατών ή 

φορτίου. 

 

Το εισόδημα που προκύπτει από τη μεταφορά φορτίου ή επιβατών από ένα σημείο 

ενός Κράτους σε δύο ή και παραπάνω σημεία ενός άλλου Κράτους, φορολογείται 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 για τη μόνιμη εγκατάσταση και 7 για τη 

φορολογία των κερδών που προκύπτουν από αυτή.  

 

Άρθρο 9 

Συνδεόμενες επιχειρήσεις 

 
1. Αν: 

α) επιχείρηση ενός Συμβαλλόμενου Κράτους συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη 

διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο μιας επιχείρησης του Άλλου Συμβαλλόμενου 

Κράτους ή 

 β) τα ίδια πρόσωπα συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή 

το κεφάλαιο μιας επιχείρησης του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και μιας επιχείρησης 

άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, και σε καθεμία από τις περιπτώσεις αυτές επικρατούν ή 

επιβάλλονται μεταξύ των δύο επιχειρήσεων στις εμπορικές ή οικονομικές σχέσεις τους 

όροι οι οποίοι διαφέρουν από εκείνους που θα επικρατούσαν μεταξύ ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων, τότε οποιαδήποτε κέρδη τα οποία, αν δεν υπήρχαν οι όροι αυτοί, θα 

επραγματοποιούντο από τη μια από τις επιχειρήσεις, πλην όμως, λόγω των όρων αυτών, 

δεν έχουν πραγματοποιηθεί, μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στα κέρδη αυτής της 

επιχείρησης και να φορολογούνται ανάλογα. 

 

2. Αν ένα Συμβαλλόμενο Κράτος περιλαμβάνει στα κέρδη μιας επιχείρησης αυτού 

του Κράτους - και φορολογεί ανάλογα - κέρδη για τα οποία μια επιχείρηση του άλλου 
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Συμβαλλόμενου Κράτους έχει φορολογηθεί σε αυτό το άλλο Κράτος και τα περιληφθέντα 

κατ' αυτόν τον τρόπο κέρδη είναι κέρδη τα οποία θα είχαν πραγματοποιηθεί από την 

επιχείρηση του πρώτου - μνημονευθέντος Κράτους, αν οι όροι που επικρατούν μεταξύ των 

δύο επιχειρήσεων ήταν οι ίδιοι με εκείνους που θα επικρατούσαν μεταξύ ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων, τότε αυτό το άλλο Κράτος προσαρμόζει ανάλογα το ποσό του φόρου που 

έχει επιβληθεί μέσα σε αυτό το Κράτος επί εκείνων των κερδών. Κατά τον καθορισμό 

μιας τέτοιας προσαρμογής πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι λοιπές διατάξεις αυτής της 

Συμφωνίας και οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Κρατών θα συμβουλεύονται η μια 

την άλλη αν κριθεί απαραίτητο. 

 

Το άρθρο αυτό ασχολείται με τις συγγενείς ή συνδεόμενες επιχειρήσεις (ASSOCIATED 

ENTERPRISES) και τις περιπτώσεις μεταφοράς (μετάθεσης) κέρδους μεταξύ των 

επιχειρήσεων αυτών.  

 

Με τον όρο συνδεόμενες ή συγγενείς επιχειρήσεις εννοούμε τις μητρικές και 

θυγατρικές εταιρίες και τις εταιρίες που βρίσκονται κάτω από κοινό έλεγχο (θυγατρικές 

εταιρίες της ίδιας μητέρας εταιρίας). 

 

Αν μια αλλοδαπή εταιρία ιδρύσει στην Ελλάδα μια θυγατρική εταιρία, ελεγχόμενη 

συνεπώς οικονομικά από τη μητέρα εταιρία, θα πρέπει να γίνεται λεπτομερής έλεγχος 

όσον αφορά τις μεταξύ τους συναλλακτικές σχέσεις (κόστος πωλούμενων αγαθών ή 

υπηρεσιών), καθόσον ενδέχεται τα προϊόντα της αλλοδαπής μητέρας εταιρίας, τα 

οποία διαθέτει η ελληνική θυγατρική εταιρία, να εμφανίζονται στα βιβλία της 

θυγατρικής εταιρίας με τέτοιο κόστος, ώστε να μη πραγματοποιείται ή να 

πραγματοποιείται ελάχιστο κέρδος από την ελληνική εταιρία ενώ αν οι δύο εταιρίες 

ήταν ανεξάρτητες και δεν υπήρχαν μεταξύ τους ειδικές συναλλακτικές σχέσεις, η 

ελληνική εταιρία θα εμφάνιζε μεγαλύτερο ποσό κέρδους. Στην περίπτωση αυτή οι 

ελληνικές φορολογικές αρχές μπορούν (έχουν το δικαίωμα, η έννοια του όρου «μπορούν» 

έχει δοθεί στο άρθρο 6) να αναμορφώσουν τα αποτελέσματα της ελληνικής εταιρίας, 

ώστε να εμφανίζουν το πραγματικό κέρδος. 

 

Παράδειγμα 

Είναι δυνατό η μητρική εταιρία να υπερτιμολογεί τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που 

παρέχει προς τη θυγατρική και αντιστρόφως η θυγατρική να υποτιμολογεί τα αγαθά ή 
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και τις υπηρεσίες που παρέχει προς τη μητρική. Με τον τρόπο αυτό αλλοιώνονται τα 

αποτελέσματα (κέρδος ή ζημίες) της ελληνικής θυγατρικής. 

 

Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι τα ανωτέρω εφαρμόζονται μόνο αν διαπιστωθεί ότι 

μεταξύ δυο συγγενών επιχειρήσεων επικρατούν πραγματικά ειδικές συναλλακτικές 

σχέσεις. Αν οι συναλλαγές των δύο ως άνω επιχειρήσεων διεξάγονται κάτω από 

συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού, τότε φυσικά δεν επιτρέπεται αναμόρφωση των 

λογαριασμών τους απλώς και μόνο επειδή είναι συγγενείς επιχειρήσεις. 

 

Κατά την αναμόρφωση των λογαριασμών μιας επιχειρήσεως κάτω από τις συνθήκες που 

προβλέπονται στην παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου μπορεί να γεννάται θέμα διπλής 

φορολογίας στο μέτρο, κατά το οποίο τα επί πλέον κέρδη λόγω αναπροσαρμογής στο Κράτος 

Α έχουν ήδη φορολογηθεί στα χέρια της συγγενούς επιχειρήσεως, στο Κράτος Β. Η παρ. 2 

του ίδιου άρθρου λοιπόν, προβλέπει ότι σε μια τέτοια περίπτωση το Κράτος Β θα 

προσαρμόσει ανάλογα το φόρο ώστε να εξαλειφθεί η διπλή φορολογία. Πρέπει να 

τονισθεί εν τούτοις ότι η προσαρμογή του φόρου στο Κράτος Β δε λαμβάνει χώρα 

αυτόματα απλώς και μόνο επειδή αυξήθηκαν τα κέρδη στο Κράτος Α. Η προσαρμογή του 

φόρου θα γίνει μόνο εφόσον και το Κράτος Β θεωρεί ότι η αύξηση των κερδών στο 

Κράτος Α αντανακλά τα κέρδη, τα οποία θα πραγματοποιούντο κάτω από συνθήκες 

ελεύθερου ανταγωνισμού. 

 

Άρθρο 10 

Φορολογία Μερισμάτων 
 

Με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται η φορολογία των μερισμάτων που καταβάλλονται από 

νομικό πρόσωπο του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους σε κάτοικο του άλλου Συμβαλλόμενου 

Κράτους. 

 

Συγκεκριμένα, το πρωταρχικό δικαίωμα της φορολογίας των μερισμάτων έχει το 

Κράτος κατοικίας του δικαιούχου των μερισμάτων, ενώ παράλληλα αναγνωρίζεται και 

στο Κράτος της πηγής, δηλαδή στο Κράτος που βρίσκεται το νομικό πρόσωπο που διανέμει 

τα μερίσματα, το δικαίωμα να φορολογεί τα εν λόγω μερίσματα, σύμφωνα με την 

εσωτερική του νομοθεσία, αλλά ο φόρος που θα επιβάλλει δεν μπορεί να υπερβαίνει 

 31



κατ' απόλυτο ποσό ένα ποσοστό επί τοις εκατό επί του ακαθαρίστου ποσού των 

μερισμάτων. 

 

Βέβαια, με το εν ισχύει φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα, όσον αφορά στη 

φορολογία των μερισμάτων (Ν.2065/1992), η διάταξη αυτή καθίσταται ανενεργή. 

Έχει τεθεί όμως για να διασφαλίσει τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση στην εσωτερική 

νομοθεσία μας και να εξασφαλίσει σταθερότητα στη φορολογία των μερισμάτων και ως 

εκ τούτου ενθάρρυνση προσέλκυσης κεφαλαίων. 
 

Ο όρος «μερίσματα», όπως χρησιμοποιείται σε αυτό το άρθρο, υποδηλώνει εισόδημα 

από μετοχές, μετοχές «επικαρπίας» ή δικαιώματα «επικαρπίας», μετοχές μεταλλείων, 

ιδρυτικούς τίτλους ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη, που δεν αποτελούν 

απαιτήσεις από χρέη, καθώς επίσης και εισόδημα από εταιρικά δικαιώματα, το 

οποίο υπόκειται στην ίδια φορολογική μεταχείριση με το εισόδημα από μετοχές, 

σύμφωνα με τους νόμους του Κράτους του οποίου είναι κάτοικος η εταιρία που 

διενεργεί τη διανομή. 

 

Οι διατάξεις των 2 προηγούμενων παραγράφων δεν έχουν εφαρμογή αν ο πραγματικός 

δικαιούχος των μερισμάτων, ενώ είναι κάτοικος του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, 

διεξάγει εργασίες στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, του οποίου η εταιρία που καταβάλλει τα 

μερίσματα είναι κάτοικος, μέσω μόνιμης εγκατάστασης που βρίσκεται σε αυτό, ή παρέχει 

ανεξάρτητες προσωπικές υπηρεσίες σε αυτό το άλλο Κράτος μέσω καθορισμένης βάσης 

που βρίσκεται σε αυτό και η συμμετοχή (holding) σε σχέση με την οποία καταβάλλονται τα 

μερίσματα συνδέεται ουσιαστικά με αυτή τη μόνιμη εγκατάσταση ή την καθορισμένη 

βάση. Σε αυτή την περίπτωση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 7 ή 14, ανάλογα 

με την περίπτωση. 

 

Αν μια εταιρία που είναι κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους πραγματοποιεί 

κέρδη ή αποκτά εισόδημα στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, αυτό το άλλο Κράτος 

δεν μπορεί να επιβάλλει φόρο στα μερίσματα που καταβάλλονται από την εταιρία, 

εκτός αν αυτά τα μερίσματα καταβάλλονται σε κάτοικο αυτού του άλλου Κράτους ή η 

συμμετοχή (holding) σε σχέση με την οποία καταβάλλονται τα μερίσματα συνδέεται 

ουσιαστικά με μόνιμη εγκατάσταση ή καθορισμένη βάση που βρίσκεται σε αυτό το 
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άλλο Κράτος, ούτε μπορεί να υπαγάγει τα μη διανεμόμενα κέρδη σε φόρο επί μη 

διανεμομένων κερδών, ακόμη και αν τα καταβαλλόμενα μερίσματα ή τα μη 

διανεμόμενα κέρδη αποτελούνται εν όλω ή εν μέρει από κέρδη ή εισοδήματα που 

προκύπτουν σε αυτό το άλλο Κράτος. 

  

Άρθρο 11 

Τόκοι 
 

1. Τόκοι που προκύπτουν σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος και καταβάλλονται σε κάτοικο 

του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους μπορούν να φορολογούνται σε αυτό το άλλο Κράτος. 

 

2. Αυτοί οι τόκοι μπορούν, όμως, επίσης να φορολογούνται στο Συμβαλλόμενο Κράτος 

στο οποίο προκύπτουν και σύμφωνα με τους νόμους αυτού του Κράτους, αλλά αν ο 

εισπράττων είναι ο δικαιούχος των τόκων, ο φόρος που επιβάλλεται κατ' αυτόν τον 

τρόπο δεν υπερβαίνει το 10% του ακαθάριστου ποσού των τόκων. Οι αρμόδιες αρχές των 

Συμβαλλόμενων Κρατών καθορίζουν με αμοιβαία συμφωνία τον τρόπο εφαρμογής 

αυτού του περιορισμού. 

 

3. Ο όρος «τόκοι», όπως χρησιμοποιείται σε αυτό το άρθρο, υποδηλώνει εισόδημα 

από απαιτήσεις από χρέη κάθε είδους, είτε εξασφαλίζονται με υποθήκη ή όχι, είτε 

παρέχουν ή όχι δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του οφειλέτη, και ιδιαίτερα εισόδημα 

από κρατικά χρεόγραφα και εισόδημα από ομολογίες με ή χωρίς ασφάλεια, 

περιλαμβανομένων των δώρων (premiums) και βραβείων που συνεπάγονται τέτοιου 

είδους χρεόγραφα και ομολογίες (καθώς επίσης και οποιοδήποτε εισόδημα που 

έχει την ίδια φορολογική μεταχείριση με εισόδημα από τόκους, σύμφωνα με 

τη φορολογική νομοθεσία του Συμβαλλόμενου Κράτους στο οποίο προκύπτει 

το εν λόγω εισόδημα). 

 

4. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 δεν έχουν εφαρμογή αν ο δικαιούχος των τόκων, όντας 

κάτοικος του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, διεξάγει εργασίες στο άλλο Συμβαλλόμενο 

Κράτος, στο οποίο προκύπτουν οι τόκοι, μέσω μόνιμης εγκατάστασης που βρίσκεται σε 

αυτό ή παρέχει στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος ανεξάρτητες προσωπικές υπηρεσίες από 

καθορισμένη βάση που βρίσκεται σε αυτό και η απαίτηση χρέους σε σχέση με την οποία, 
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καταβάλλονται οι τόκοι συνδέεται ουσιαστικά με αυτή τη μόνιμη εγκατάσταση ή 

την καθορισμένη βάση. Σε αυτή την περίπτωση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των 

άρθρων 7 ή 14, ανάλογα με την περίπτωση.  

 

5. Τόκοι θεωρούνται ότι προκύπτουν σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος όταν ο καταβάλλων 

είναι αυτό το ίδιο το Κράτος, μια τοπική αρχή ή κάτοικος αυτού του Κράτους. Αν όμως το 

πρόσωπο που καταβάλλει τους τόκους, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι κάτοικος του ενός 

Συμβαλλόμενου Κράτους, έχει σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος μόνιμη εγκατάσταση ή 

καθορισμένη βάση σε σχέση με την οποία προέκυψε η οφειλή, για την οποία 

καταβάλλονται οι τόκοι, και αυτοί οι τόκοι βαρύνουν αυτή τη μόνιμη εγκατάσταση ή την 

καθορισμένη βάση, τότε αυτοί οι τόκοι θεωρούνται ότι προκύπτουν στο Κράτος που 

βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση ή η καθορισμένη βάση. 

 

6. Σε περίπτωση που, λόγω ειδικής σχέσης μεταξύ του καταβάλλοντα και του δικαιούχου 

ή μεταξύ αυτών και άλλου προσώπου, το ποσό των τόκων, λαμβανομένης υπόψη της 

αξίωσης από το χρέος για το οποίο καταβάλλονται, υπερβαίνει το ποσό το οποίο θα είχε 

συμφωνηθεί μεταξύ του καταβάλλοντα και του δικαιούχου, ελλείψει μιας τέτοιας σχέσης, 

οι διατάξεις αυτού του άρθρου έχουν εφαρμογή μόνο στο τελευταίο αναφερθέν ποσό. Σε 

αυτή την περίπτωση, το υπερβάλλον μέρος των πληρωμών φορολογείται σύμφωνα με 

τους νόμους του καθενός Συμβαλλόμενου Κράτους, λαμβανομένων υπόψη και των 

λοιπών διατάξεων της Συμφωνίας. 

 

Το άρθρο αυτό ρυθμίζει τη φορολογία των τόκων που προκύπτουν στο ένα Συμβαλλόμενο 

Κράτος και καταβάλλονται σε κάτοικο του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους. Το Κράτος 

της κατοικίας διατηρεί το δικαίωμα φορολογίας των τόκων αυτών, 

παρέχεται όμως και στο Κράτος που προκύπτουν οι τόκοι (Κράτος Πηγής) 

το δικαίωμα να φορολογήσει τους τόκους που προκύπτουν στην 

επικράτειά του σύμφωνα με τη φορολογική του νομοθεσία, αλλά με τον 

περιορισμό ότι ο φόρος που θα προκύψει δε μπορεί να ξεπερνάει ένα 

ποσοστό επί τοις εκατό επί του ακαθαρίστου ποσού των τόκων. Ο περιορισμός 

αυτός τελεί υπό την προϋπόθεση ότι ο λήπτης των τόκων είναι και ο δικαιούχος αυτών, 

ο οποίος βέβαια πρέπει να είναι κάτοικος του άλλου συμβαλλόμενου Κράτους. Δηλαδή ο 

περιορισμός δεν ισχύει αν οι τόκοι καταβάλλονται σε ένα ενδιάμεσο πρόσωπο που 

παρεμβάλλεται μεταξύ οφειλέτου και πιστωτού έστω και αν το πρόσωπο αυτό είναι 
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κάτοικος του άλλου συμβαλλόμενου Κράτους, αλλά ο πιστωτής (δικαιούχος των τόκων) 

δεν είναι κάτοικος του άλλου αυτού Κράτους.  

Παράδειγμα 

Αν μια ελληνική επιχείρηση καταβάλλει τόκους π.χ. σε κάτοικο (resident) Φινλανδίας, ο 

οποίος δεν έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα με την έννοια του άρθρου 5 της 

Σύμβασης, οι τόκοι αυτοί θα φορολογηθούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με την εσωτερική μας 

νομοθεσία, αλλά ο ελληνικός φόρος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του ακαθάριστου 

ποσού των τόκων.  

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού δε ρυθμίζεται ο τρόπος με τον οποίο επιβάλλεται ο 

φόρος στη χώρα της πηγής, δηλαδή αν θα παρακρατείται απευθείας το ποσοστό 10% ή αν 

οι τόκοι θα φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της εσωτερικής μας νομοθεσίας και 

στη συνέχεια ύστερα από αίτηση του πιστωτή να επιστρέφεται το επιπλέον ποσό του 

φόρου.  

 

Ποιος από τους δύο τρόπους θα ακολουθηθεί ρυθμίζεται με συμφωνία μεταξύ των 

αρμόδιων Αρχών των δύο Συμβαλλομένων Κρατών. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει 

μια τέτοια συμφωνία οποιοσδήποτε τρόπος μπορεί να εφαρμοσθεί. (Σχετικά με τη 

διαδικασία που ακολουθεί η Ελλάδα - βλέπε ΠΟΛ.1013/19.1.1990). 

 

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι πρέπει να ερευνάται με προσοχή αν ο πραγματικός 

δικαιούχος των τόκων είναι κάτοικος της αντισυμβαλλόμενης χώρας με την έννοια του 

άρθρου 4 της σύμβασης. Ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής δεν εφαρμόζεται αν οι 

τόκοι καταβάλλονται όχι στον ίδιο το δικαιούχο αλλά σ' ένα τρίτο (ενδιάμεσο) 

πρόσωπο, έστω και αν το πρόσωπο αυτό είναι κάτοικος, όπως στο παράδειγμά 

μας, Φινλανδίας. Για να ισχύσει η ευεργετική διάταξη της παρ. 2 πρέπει ο 

πραγματικός δικαιούχος (BENEFICIAL  OWNER) να είναι κάτοικος (resident) 

Φινλανδίας. 

 

Έχει τονισθεί και προηγουμένως ότι η σύμβαση δε δημιουργεί φορολογική αξίωση 

όπου δεν υπάρχει. Δηλαδή, οι Συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας δεν 

περιορίζουν τα δικαιώματα των φορολογουμένων (μειώσεις του φόρου, απαλλαγή από το 
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φόρο ή μη υπαγωγή σ' αυτόν) τα οποία απορρέουν από την εσωτερική νομοθεσία του 

καθενός Συμβαλλομένου Κράτους. 

 

Έτσι, εάν π.χ. το Κράτος της πηγής (Ελλάδα) έχει θεσπίσει με την εσωτερική νομοθεσία 

του απαλλαγή από το φόρο Εισοδήματος ορισμένου είδους τόκων, όπως τόκων από 

καταθέσεις σε συνάλλαγμα μη μονίμων κατοίκων Ελλάδας (Ν.2238/1994 Κώδικας 

Φορολογίας Εισοδήματος), αυτή η εσωτερική διάταξη θα έχει εφαρμογή και δεν θα 

επιβληθεί φόρος στην Ελλάδα. Δεν επηρεάζεται όμως το δικαίωμα του Κράτους 

κατοικίας του δικαιούχου των τόκων, π.χ. Φινλανδίας, να φορολογήσει τους 

συγκεκριμένους τόκους που προκύπτουν στην Ελλάδα. 

 

Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση η Φινλανδία έχει δικαίωμα να φορολογήσει 

τους τόκους που προκύπτουν στο Ελληνικό κράτος από καταθέσεις σε συνάλλαγμα 

μονίμων κατοίκων της, εφόσον αυτό ορίζεται στην εσωτερική νομοθεσία της. 

 

Η έννοια και το περιεχόμενο του όρου «τόκοι» καθορίζεται περιοριστικά με τις διατάξεις 

της παρ. 3 του άρθρου αυτού, ανεξάρτητα από την έννοια την οποία έχει ο όρος κατά την 

εσωτερική νομοθεσία του καθενός Συμβαλλόμενου Κράτους. 

 

Αν ο δικαιούχος των τόκων είναι κάτοικος αντισυμβαλλόμενης χώρας π.χ. Φινλανδίας 

και διατηρεί στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση, με την έννοια του άρθρου 5 της 

Σύμβασης, και αποδειχθεί ότι η αξίωση από οφειλή από την οποία προκύπτουν οι τόκοι, 

αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της μόνιμης αυτής εγκατάστασης ή με οποιονδήποτε 

τρόπο συνδέεται ουσιαστικά με αυτή, τότε οι εν λόγω τόκοι δε φορολογούνται με το 

μειωμένο φορολογικό συντελεστή της παρ. 2, αλλά θεωρούνται ως έσοδα της μόνιμης 

εγκατάστασης και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της εσωτερικής μας 

νομοθεσίας. 

 

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος των τόκων είναι 

ελεύθερος επαγγελματίας και διατηρεί στην Ελλάδα μια σταθερή βάση, με την έννοια 

των διατάξεων του άρθρου 14 για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του 

και η απαίτηση από οφειλή, από την οποία προκύπτουν οι τόκοι, συνδέεται ουσιαστικά με 

αυτή τη σταθερή βάση. 
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Με τις διατάξεις της παρ. 5 καθορίζεται το Κράτος στο οποίο προκύπτουν οι τόκοι 

(Κράτος πηγής) και το οποίο έχει δικαίωμα να φορολογεί αυτούς με ποσοστό μέχρι 10%. 

 

Έτσι, αν καταβάλλονται τόκοι σε κάτοικο π.χ. Φινλανδίας από κάτοικο Ελλάδας ή 

καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο ή μια τοπική Αρχή (Δήμος), οι τόκοι αυτοί 

θεωρούνται ότι προκύπτουν στην Ελλάδα και συνεπώς θα φορολογηθούν στη χώρα μας 

με ποσοστό 10%. Σε περίπτωση όμως που ο οφειλέτης των τόκων έχει μόνιμη 

εγκατάσταση στην Ελλάδα και το δάνειο έχει συναφθεί για να εξυπηρετήσει τη μόνιμη 

εγκατάσταση και οι εν λόγω τόκοι βαρύνουν τη μόνιμη εγκατάσταση, τότε ως Κράτος 

προέλευσης των τόκων αυτών θεωρείται η Ελλάδα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

κατοικία του οφειλέτη. 

 

Σε μια άλλη περίπτωση, αν π.χ. μια φινλανδική εταιρία παίρνει τόκους από μια 

θυγατρική της εταιρία στην Ελλάδα ή αν μια ελληνική εταιρία καταβάλλει τόκους σε 

μια φινλανδική εταιρία και οι δύο εταιρίες είναι θυγατρικές της ίδιας μητρικής εταιρίας 

και, λόγω της ειδικής σχέσης που υπάρχει μεταξύ τους, το ποσό των τόκων είναι ανώτερο 

από εκείνο που θα οριζόταν αν το δάνειο είχε συμφωνηθεί μεταξύ δυο ανεξάρτητων 

εταιριών (δηλαδή με τιμές ελεύθερης αγοράς), τότε οι διατάξεις της παρ. 2 του 

άρθρου αυτού εφαρμόζονται μόνο για το ποσό των τόκων το οποίο θα κατέβαλε η 

ελληνική επιχείρηση αν η φινλανδική εταιρία ήταν μια χωριστή και ανεξάρτητη εταιρία. 

Το υπόλοιπο ποσό θα φορολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της εσωτερικής μας 

νομοθεσίας λαμβανομένων όμως υπόψη και των λοιπών διατάξεων της Σύμβασης 

αυτής. 

 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι Συμβάσεις δε δημιουργούν φορολογική αξίωση 

όπου δεν υπάρχει με την εσωτερική νομοθεσία. Σε περίπτωση λοιπόν που η εσωτερική 

νομοθεσία είναι ευνοϊκότερη θα ισχύσει η εσωτερική νομοθεσία. Έτσι, αν π.χ. ένας 

φινλανδικός οίκος χορηγήσει δάνειο σε ένα ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα και ο αλλοδαπός 

οίκος δεν έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, οι τόκοι αυτού του δανείου θα πρέπει να 

φορολογούνται κατ' αρχή με συντελεστή 10%. Αν όμως σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4171/1961, όπως ισχύει, οι τόκοι αυτοί απαλλάσσονται από το φόρο, δηλαδή δεν 

υπάρχει φορολογική αξίωση με την εσωτερική νομοθεσία, τότε θα ισχύσει η εσωτερική 

νομοθεσία και οι τόκοι αυτοί θα είναι αφορολόγητοι. 
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Άρθρο  12 

Φορολογία δικαιωμάτων 
 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζεται η φορολογία των δικαιωμάτων 

(royalties), δηλαδή του εισοδήματος που προκύπτει από τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης 

οποιουδήποτε δικαιώματος αναπαραγωγής φιλολογικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής 

εργασίας περιλαμβανομένων των κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών ταινιών ή 

μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές, ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικού ή εμπορικού 

σήματος, σχεδίου ή προτύπου ή τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης εμπορικού, βιομηχανικού 

ή επιστημονικού εξοπλισμού, ή για πληροφορίες που αφορούν σε βιομηχανική, εμπορική 

ή επιστημονική εμπειρία (Know-how κ.λπ.).  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού το πρωταρχικό δικαίωμα φορολογίας των 

δικαιωμάτων διατηρεί στο Κράτος της κατοικίας του δικαιούχου, ενώ παράλληλα 

αναγνωρίζεται και στο Κράτος της πηγής το δικαίωμα φορολογίας σύμφωνα με την 

εσωτερική νομοθεσία του, αλλά ο φόρος που επιβάλλεται δεν θα υπερβαίνει κατ' απόλυτο 

ποσό το 10% του ακαθαρίστου ποσού των δικαιωμάτων (Ελληνική επιφύλαξη στο 

σχετικό άρθρο του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του Ο.Ο.Σ.Α.). 

 

Η απαλλαγή από τη φορολογία των δικαιωμάτων στο Κράτος της πηγής ή και η 

περιορισμένη φορολογία μέχρι δηλαδή του ποσοστού του 10% επί του ακαθάριστου ποσού, 

δεν ισχύει, όταν μεταξύ του δικαιούχου των δικαιωμάτων και του καταβάλλοντος 

παρεμβάλλεται ένα ενδιάμεσο πρόσωπο π.χ. ένας πράκτορας ή ένας αντιπρόσωπος. Ο 

όρος «καταβάλλονται» λαμβάνεται με την ευρεία αυτού έννοια και σημαίνει την 

εκπλήρωση της υποχρεώσεως να τεθούν κεφάλαια στη διάθεση του πιστωτού κατά τον 

τρόπο που απαιτεί το συμβόλαιο ή το έθιμο (π.χ. κατάθεση στην τράπεζα). 

 

Κρίνεται απαραίτητο να διευκρινισθεί ότι ο όρος «πληροφορίες σχετικά με 

βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική εμπειρία» αναφέρεται στην έννοια του 

«KNOW HOW» και σημαίνει ειδικές τεχνικές ή επιστημονικές πληροφορίες, οι 

οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση ενός έργου και οι οποίες δεν είναι 

γνωστές στο ευρύ κοινό. 
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Στα συμβόλαια που αναφέρονται στο KNOW HOW το ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη 

συμφωνεί να γνωστοποιήσει στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος τις ειδικές γνώσεις του ή 

την εμπειρία του, οι οποίες όμως παραμένουν μυστικές για το κοινό. Το πρώτο 

συμβαλλόμενο μέρος δε συμμετέχει στην εφαρμογή των παρεχόμενων οδηγιών και 

πληροφοριών και δεν εγγυάται για το αποτέλεσμα. Αυτά τα συμβόλαια διαφέρουν από 

τα συμβόλαια σχετικά με την παροχή τεχνικών υπηρεσιών (τεχνικής βοήθειας Technical 

Assistance). Στην περίπτωση αυτή το ένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνει 

να χρησιμοποιήσει τις συνήθεις γνώσεις του επαγγέλματός του για να προσφέρει 

ορισμένες υπηρεσίες στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Συμμετέχει και παρακολουθεί την 

εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για το αποτέλεσμα. 

 

Έτσι, αν ο αλλοδαπός πωλητής βιομηχανικού εξοπλισμού προς τον έλληνα αγοραστή 

αναλάβει την υποχρέωση να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει αυτόν τον εξοπλισμό, 

τότε η αμοιβή που θα πάρει για τις υπηρεσίες εγκατάστασης και λειτουργίας δεν είναι 

δικαίωμα με την έννοια της παρ. 3, αλλά αποτελεί αμοιβή για τεχνική βοήθεια και θα 

φορολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 14, κατά περίπτωση. 

 

Αντίθετα, στην περίπτωση κατά την οποία μια ελληνική επιχείρηση συμβληθεί π.χ. με 

μια φινλανδική επιχείρηση ειδικευμένη στην εκπόνηση μελετών για την οργάνωση των 

επιχειρήσεων, και ζητήσει την εκπόνηση μιας τέτοιας μελέτης, και η αλλοδαπή 

επιχείρηση αναλάβει να παραδώσει μόνο τη μελέτη χωρίς να υποχρεούται να εφαρμόσει 

τη μελέτη αυτή, τότε η αμοιβή που θα πάρει η αλλοδαπή επιχείρηση είναι δικαίωμα με 

την έννοια της παρ. 3.  

 

Όταν ένα συμβόλαιο περιλαμβάνει και τις δύο περιπτώσεις (Know how και technical 

assistance), τότε θα πρέπει να γίνεται διάσπαση των ποσών και για το καθένα θα 

εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις. Εν τούτοις, αν σε ένα συμβόλαιο η μια περίπτωση 

αποτελεί το κύριο τμήμα του συμβολαίου, ενώ η άλλη αποτελεί ένα επουσιώδες και 

βοηθητικό τμήμα, τότε όλο το ποσό του συμβολαίου φορολογείται σύμφωνα με τις 

διατάξεις που εφαρμόζονται για το κύριο τμήμα αυτού. 

 

Τα ως άνω ισχύουν και για τα μικτά συμβόλαια που αφορούν παραστάσεις 

καλλιτεχνών, μουσικών, τραγουδιστών κ.λπ. Έτσι, αν με το ίδιο συμβόλαιο 

προβλέπεται ότι η παράσταση που θα δώσει ένας αλλοδαπός τραγουδιστής θα 
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μαγνητοφωνηθεί, και, πέρα από την αμοιβή που θα πάρει ο καλλιτέχνης για την 

παράσταση θα του καταβληθεί πρόσθετη αμοιβή για την αναμετάδοση στο μέλλον της 

παράστασης ή για τις πωλήσεις δίσκων, τότε η πρόσθετη αυτή αμοιβή είναι δικαίωμα 

κατά τις διατάξεις της παρ. 3. Η αμοιβή που θα πάρει ο τραγουδιστής για την εκτέλεση 

της παράστασης θα φορολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 (φορολογία 

καλλιτεχνών).      

 

Αντίθετα, η αμοιβή που θα πάρει ο καλλιτέχνης για την παράσταση, καθώς και η 

αμοιβή για την ταυτόχρονη αναμετάδοση της παράστασης από το ραδιόφωνο ή την 

τηλεόραση θα φορολογηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.  

 

Για τις λοιπές παραγράφους του άρθρου αυτού εφαρμόζονται κατ' αναλογία τα αναφε-

ρόμενα στο άρθρο 11. 

 

Αν ο δικαιούχος των δικαιωμάτων, κάτοικος του άλλου Κράτους, διατηρεί μόνιμη 

εγκατάσταση στο πρώτο Κράτος (Κράτος πηγής) και τα εν λόγω δικαιώματα 

συνδέονται ουσιαστικά με τη μόνιμη αυτή εγκατάσταση, τότε τα δικαιώματα αυτά 

φορολογούνται σαν μέρος των κερδών της μόνιμης εγκαταστάσεως με βάση τις 

διατάξεις του σχετικού άρθρου (άρθρου 7). 

 

Τα παραπάνω ισχύουν και όταν ο δικαιούχος των δικαιωμάτων διατηρεί στο Κράτος της 

πηγής σταθερή βάση μέσω της οποίας ασκεί μη εξαρτημένες προσωπικές υπηρεσίες και 

τα εν λόγω δικαιώματα συνδέονται ουσιαστικά με τη σταθερή αυτή βάση. Σε μια 

τέτοια περίπτωση θα έχει εφαρμογή το άρθρο 14 της Συμβάσεως. 

 

Σε περίπτωση που, λόγω ειδικής σχέσης μεταξύ του καταβάλλοντα και του δικαιούχου ή 

μεταξύ αυτών των δύο και κάποιου άλλου προσώπου, το ποσό των δικαιωμάτων, 

λαμβανομένης υπόψη της χρήσης ή του δικαιώματος χρήσης ή των πληροφοριών για τα 

οποία καταβάλλονται τα δικαιώματα, υπερβαίνει το ποσό το οποίο θα είχε συμφωνηθεί 

μεταξύ του καταβάλλοντα και του δικαιούχου, ελλείψει μιας τέτοιας σχέσης οι 

διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή μόνο στο τελευταίο αναφερθέν 

ποσό. Σε αυτή την περίπτωση το υπερβάλλον μέρος της καταβολής φορολογείται 

σύμφωνα με τους νόμους του καθενός Συμβαλλόμενου Κράτους, λαμβανομένων υπόψη 

και των λοιπών διατάξεων της παρούσας Σύμβασης. 
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Άρθρο 13 

Ωφέλεια από κεφάλαιο 

Με τη διάταξη του άρθρου αυτού ρυθμίζεται η φορολογία της ωφέλειας που προκύπτει 

από την εκποίηση της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται σ' ένα Συμβαλλόμενο 

Κράτος και ανήκει σε κάτοικο του άλλου Κράτους. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις 

παραχωρείται το δικαίωμα φορολογίας του εισοδήματος αυτού στο Κράτος όπου 

βρίσκεται η ακίνητη περιουσία, παράλληλα όμως η χώρα κατοικίας του δικαιούχου έχει 

δικαίωμα να φορολογήσει επίσης το εισόδημα αυτό. 

 

Οι ως άνω διατάξεις εναρμονίζονται με τις διατάξεις των όρθρων 6 (εισόδημα από 

ακίνητη περιουσία) και 22 (κεφάλαιο) των συμβάσεων, σύμφωνα με τις οποίες τόσο το 

εισόδημα από ακίνητη περιουσία, όσο και αυτή η ίδια η ακίνητη περιουσία 

φορολογούνται στο Κράτος που βρίσκεται η ακίνητη περιουσία. 

 

Οι διατάξεις του άρθρου 13 δεν εφαρμόζονται στην ωφέλεια (κέρδος) που προκύπτει από 

την πώληση ακίνητης περιουσίας, η οποία βρίσκεται στο συμβαλλόμενο Κράτος, του οποίου 

ο πωλητής είναι κάτοικος ή η οποία βρίσκεται σ' ένα τρίτο Κράτος. Σε μια τέτοια 

περίπτωση έχει εφαρμογή η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 21 (άλλα εισοδήματα) των 

συμβάσεων. 

 

Περαιτέρω ρυθμίζεται η φορολογική μεταχείριση της ωφέλειας που προκύπτει από την 

εκποίηση κινητής επαγγελματικής περιουσίας, η οποία ανήκει σε μια μόνιμη 

εγκατάσταση, την οποία διατηρεί σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος μια επιχείρηση του 

άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους και παρέχεται το δικαίωμα φορολογίας και στα δύο 

Συμβαλλόμενα Κράτη. 

 

Η ωφέλεια από την εκποίηση πλοίων ή αεροσκαφών που εκτελούν διεθνείς μεταφορές ή 

κινητής περιουσίας που ανήκει στην επιχείρηση και συνδέεται με την εκμετάλλευση 

αυτών των πλοίων ή αεροσκαφών, φορολογείται μόνο στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο 

φορολογούνται τα κέρδη των εν λόγω πλοίων ή αεροσκαφών. Έτσι όσον αφορά την 

ωφέλεια από την εκποίηση πλοίων με ελληνική σημαία ή αεροσκαφών που ανήκουν σε 

ελληνικές αεροπορικές επιχειρήσεις, η Ελλάδα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα 

φορολογίας. 
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Η ωφέλεια που προκύπτει από εκποίηση οποιουδήποτε άλλου, πλην των ανωτέρω, 

περιουσιακού στοιχείου φορολογείται αποκλειστικά στη Χώρα κατοικίας του δικαιούχου. 

 

Άρθρο 14 

Μη Εξαρτημένες Προσωπικές Υπηρεσίες 

 
Με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται η φορολογία του εισοδήματος από επαγγελματικές 

υπηρεσίες ανεξάρτητου χαρακτήρα (ελευθέρια επαγγέλματα). Εξαιρούνται οι 

επαγγελματικές υπηρεσίες ανεξάρτητου χαρακτήρα που παρέχονται με τη μορφή της 

μίσθωσης εργασίας. (Τονίζεται ιδιαίτερα ότι το άρθρο αυτό δεν έχει εφαρμογή για 

εισοδήματα από δραστηριότητες καλλιτεχνών και αθλητών, τα οποία καλύπτονται 

από τις διατάξεις του άρθρου 17).         

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, το εισόδημα από την άσκηση των ανωτέρω 

δραστηριοτήτων φορολογείται αποκλειστικά και μόνο στο Κράτος της κατοικίας του 

δικαιούχου του εισοδήματος.  

 

Εν τούτοις, στην περίπτωση που ο παρέχων τις υπηρεσίες, κάτοικος του ενός 

Συμβαλλόμενου Κράτους, διατηρεί στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος (π.χ. στην Ελλάδα) 

«καθορισμένη βάση » μέσω της οποίας παρέχει τις υπηρεσίες του, το Κράτος αυτό έχει το 

δικαίωμα να φορολογήσει το σχετικό εισόδημα. Το Κράτος της κατοικίας διατηρεί 

επίσης το δικαίωμα φορολογίας. 

 

Η έννοια του όρου «επαγγελματικές υπηρεσίες» δεν καθορίζεται με τις διατάξεις 

αυτού του άρθρου. Έτσι, ο όρος θα καθορισθεί από την εσωτερική νομοθεσία του 

καθενός Συμβαλλόμενου Κράτους. Η παράθεση ορισμένων χαρακτηριστικών 

παραδειγμάτων ελευθέριων επαγγελμάτων είναι εντελώς ενδεικτική. 

 

Στο άρθρο αυτό δε δίνεται επίσης η έννοια του όρου «καθορισμένη βάση» (fixed 

base), η ύπαρξη της οποίας αποτελεί αποφασιστικό κριτήριο για τη φορολογία του 

ελεύθερου επαγγελματία στο ένα ή στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος. Για τον καθορισμό 

του όρου αυτού εφαρμόζονται οι αρχές που καθορίζουν την ύπαρξη μιας μόνιμης 

εγκατάστασης. Δηλαδή, με τον όρο «καθορισμένη βάση» εννοούμε ένα οποιοδήποτε 
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χώρο, μέσω του οποίου, ο ελεύθερος επαγγελματίας κάτοικος του ενός 

Συμβαλλόμενου Κράτους ασκεί δραστηριότητα στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος 

(π.χ. την αίθουσα που εξετάζει ένας ιατρός, το γραφείο ενός αρχιτέκτονα ή δικηγόρου). 

 

Δεν ενδιαφέρει αν ο χώρος είναι ιδιόκτητος ή μισθωμένος, οπουδήποτε και αν 

βρίσκεται, αρκεί να χρησιμοποιείται για την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος (π.χ. 

το δωμάτιο ενός ξενοδοχείου, το γραφείο ενός άλλου ελεύθερου επαγγελματία). 

 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου είναι όμοιες με 

εκείνες που αναφέρονται στα επιχειρηματικά κέρδη και βασίζονται στις ίδιες αρχές με 

εκείνες του άρθρου 7. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις του άρθρου 7 καθώς και τα 

ερμηνευτικά σχόλια επ' αυτού, θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν σαν βάση για την 

ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 14.    

 

Παρόλο που τα άρθρα 7 και 14 βασίζονται στις ίδιες αρχές, εν τούτοις για τα ελευθέρια 

επαγγέλματα (άρθρο 14) δε χρησιμοποιείται ο όρος «μόνιμη εγκατάσταση», αλλά αντί 

αυτού ο όρος «καθορισμένη βάση». Αυτό έγινε απλώς για να υπάρχει διάκριση μεταξύ 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (business activities) και επαγγελματικών υπηρεσιών 

(professional services). 

 

Παράδειγμα Εφαρμογής του άρθρου 14 

Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από την 

άσκηση του επαγγέλματος Μανεκέν - Φωτομοντέλου 

 

Οι Συμβάσεις για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος περιέχουν 

διατάξεις, οι οποίες ρυθμίζουν τη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από άσκηση 

ελευθέριων επαγγελμάτων. 

 

Η έννοια του όρου «ελευθέρια επαγγέλματα» δεν καθορίζεται από τις διατάξεις των 

παραπάνω Συμβάσεων. Σε ορισμένες από αυτές τις Συμβάσεις, παρατίθενται ενδεικτικά 

ορισμένα επαγγέλματα που χαρακτηρίζονται ευθέως σαν ελευθέρια, χωρίς να γίνεται 

αναφορά στο επάγγελμα του μανεκέν - φωτομοντέλου. 
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Επομένως, με βάση ειδική διάταξη που περιέχεται στις ως άνω Συμβάσεις ο όρος που δεν 

προσδιορίζεται σ' αυτές έχει την έννοια, η οποία του δίδεται από τους νόμους του 

Κράτους που εφαρμόζει τη Σύμβαση, τους σχετικούς με τους φόρους που αποτελούν 

αντικείμενο της οικείας Σύμβασης (δηλαδή τους φόρους εισοδήματος). 

 

Έτσι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας . 

του Εισοδήματος) και όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, το 

εισόδημα από την άσκηση του επαγγέλματος του μανεκέν - 

φωτομοντέλου (εφόσον πρόκειται περί παροχής ανεξάρτητης υπηρεσίας - 

μισθώσεως έργου), υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 48 του 

ως άνω νόμου και λογίζεται ως «εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριου 

επαγγέλματος». 

 

Συνεπώς, στην περίπτωση κατά την οποία το πρόσωπο που ασκεί το επάγγελμα του 

μανεκέν - φωτομοντέλου παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα με σχέση μίσθωσης έργου, 

θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας του 

Εισοδήματος σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος από ελευθέρια επαγγέλματα, εφόσον 

πληρούνται οι διαγραφόμενες από την οικεία Σύμβαση προϋποθέσεις. 

 

Περαιτέρω, εάν το πρόσωπο που ασκεί το επάγγελμα του μανεκέν - φωτομοντέλου 

παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα με σχέση μίσθωσης εργασίας, θα έχουν εφαρμογή οι 

διατάξεις των Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας του εισοδήματος 

αναφορικά με τη φορολογία του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες (εξαρτημένη 

εργασία), πληρουμένων βέβαια των σχετικών προϋποθέσεων που ορίζονται με την οικεία 

Σύμβαση. 

 

Όσον αφορά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του 

μανεκέν - φωτομοντέλου δεν πληρούν για οποιοδήποτε λόγο τις προϋποθέσεις που 

ορίζονται από τις Συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας του εισοδήματος, θα έχουν 

εφαρμογή οι σχετικές, κατά περίπτωση, διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας μας. 

 

 

 

 

 44



Άρθρο 15 

Φορολογία Εισοδήματος από Μισθωτές Υπηρεσίες 
 

Με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται η φορολογία του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες. 

Το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται ότι προκύπτει στο Κράτος που 

παρέχονται οι υπηρεσίες ανεξάρτητα από την έδρα της επιχείρησης η οποία 

καταβάλλει το εισόδημα αυτό (Σ.τ.Ε. 1297/1978). 

 

Κατ' αρχήν, σύμφωνα με την παρ. 1 του ως άνω άρθρου, το εισόδημα από μισθωτές 

υπηρεσίες φορολογείται στο Κράτος στο οποίο ασκούνται οι υπηρεσίες αυτές (Κράτος πηγής). 

 

Η παρ. 2 αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα της παρ. 1 και αποσκοπεί στη διευκόλυνση της 

μετακίνησης ειδικευμένου προσωπικού (εμπειρογνωμόνων) μεταξύ των δύο Χωρών 

για σύντομο χρονικό διάστημα. Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής το εισόδημα 

από μισθωτές υπηρεσίες απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος στο Κράτος της 

πηγής (εκεί όπου ασκούνται οι υπηρεσίες) και φορολογείται αποκλειστικά και μόνο 

στο Κράτος της κατοικίας του δικαιούχου, εφόσον βέβαια συντρέχουν αθροιστικά 

οι τρεις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή. Αν μία από αυτές τις 

προϋποθέσεις δε συντρέχει, τότε η απαλλακτική αυτή διάταξη δεν έχει εφαρμογή και 

το Κράτος της πηγής θα φορολογήσει το σύνολο του εισοδήματος από μισθωτές 

υπηρεσίες που παρέχονται σ' αυτό. 

 

Ο προσδιοριστικός παράγοντας βάσει του οποίου θα καθορισθεί η φορολογική 

υποχρέωση του κατοίκου αλλοδαπής χώρας, ο οποίος εργάζεται στην Ελλάδα, είναι 

το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στη Χώρα μας. Αν 

το διάστημα αυτό είναι μεγαλύτερο από 183 ημέρες για κάθε ένα 

ημερολογιακό έτος, τότε το σύνολο του εισοδήματος από μισθωτές 

υπηρεσίες θα υπαχθεί στον ελληνικό φόρο χωρίς να εξετάζεται καμιά άλλη 

προϋπόθεση. 

 

Αντίθετα, αν το χρονικό διάστημα που θα εργαστεί στην Ελλάδα ο αλλοδαπός 

κάτοικος είναι: 

    α) μικρότερο από 183 ημέρες, 
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β) η αμοιβή του καταβάλλεται από ή για λογαριασμό εργοδότη ο οποίος δεν 

είναι κάτοικος Ελλάδας και 

    γ) η αμοιβή αυτή δε βαρύνει τα αποτελέσματα μιας μόνιμης 

εγκατάστασης που ο εργοδότης έχει στην Ελλάδα, τότε η ως άνω αμοιβή 

απαλλάσσεται από τον ελληνικό φόρο. 

 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι για να εφαρμοσθεί η απαλλακτική αυτή διάταξη πρέπει 

απαραίτητα να συντρέχουν και οι τρεις προϋποθέσεις. 

 

Αντιθέτως, αν κάτοικος μιας Συμβαλλόμενης Χώρας εργασθεί στην Ελλάδα για 

χρονικό διάστημα μικρότερο από 183 ημέρες, αλλά:   

♦ πληρώνεται από ελληνική επιχείρηση ή ο αλλοδαπός εργοδότης στον οποίο 

προσφέρει τις υπηρεσίες του έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και 

♦ η αμοιβή του βαρύνει τα αποτελέσματα αυτής της μόνιμης εγκατάστασης,   

τότε η αμοιβή αυτή θα υπαχθεί στον ελληνικό φόρο έστω και αν το διάστημα που θα 

παραμείνει στην Ελλάδα είναι μικρότερο από 183 ημέρες. 

 

Το χρονικό διάστημα των 183 ημερών δεν απαιτείται να είναι συνεχές, αλλά ο 

αριθμός των ημερών  υπολογίζεται αθροιστικά  μέσα στο οικείο ημερολογιακό έτος. 

 

Ως φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται το σύνολο της αμοιβής 

που καταβάλλεται στο μισθωτό για τη μίσθωση της προσωπικής του εργασίας, 

ασχέτως αν καταβάλλεται σε δραχμές ή συνάλλαγμα. 

 

Έτσι, αν καταβάλλονται από τον εργοδότη πέραν του μισθού π.χ. τα έξοδα των 

εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής, τα έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο, τα έξοδα 

διατροφής, άλλα τυχόν bonus, τότε και αυτά θα πρέπει να συνυπολογισθούν στο 

εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του αλλοδαπού κατοίκου και να φορολογηθούν 

ανάλογα.  

 

Η ως άνω ρύθμιση είναι γενική και περιλαμβάνεται σε όλες τις Συμβάσεις για την 

αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος, εκτός από τις Συμβάσεις Ελλάδας -

Η.Π.Α. και Ελλάδας - Ηνωμένου Βασιλείου. Με τις συμβάσεις αυτές, για να απαλλαγεί 
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το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες στη χώρα της πηγής (όπου ασκούνται οι 

υπηρεσίες), απαιτούνται προϋποθέσεις διάφορες από εκείνες που αναφέρθηκαν 

ανωτέρω, εκτός βέβαια από το χρονικό διάστημα των 183 ημερών που είναι σταθερό.  

Έτσι, σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης Ελλάδας - Η.Π.Α., ο κάτοικος Η.Π.Α. 

που εργάζεται στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα μικρότερο από 183 ημέρες, απαλ-

λάσσεται από τον ελληνικό φόρο, εφόσον η αμοιβή του είναι μικρότερη από 10.000 

δολάρια ή η αμοιβή αυτή καταβάλλεται από αμερικάνικη επιχείρηση (οι δύο 

προϋποθέσεις δεν πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά, είναι διαζευκτικές). 

 

Περαιτέρω, βάσει των διατάξεων της σύμβασης Ελλάδας - Ηνωμένου Βασιλείου, ο 

κάτοικος του Ηνωμένου Βασιλείου ο οποίος εργάζεται στην Ελλάδα για διάστημα 

μικρότερο από 183 ημέρες, απαλλάσσεται από τον ελληνικό φόρο, αν η αμοιβή του 

καταβάλλεται από εργοδότη κάτοικο του Ηνωμένου Βασιλείου και η αμοιβή αυτή 

φορολογείται στο Ηνωμένο Βασίλειο (οι δύο προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν 

αθροιστικά). 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι κάτοικοι των χωρών με τις οποίες η χώρα μας έχει 

συνάψει Σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος, οι οποίοι 

προσφέρουν μισθωτές υπηρεσίες στην Ελλάδα και βάσει των προαναφερόμενων 

διατάξεων των Συμβάσεων φορολογούνται στην Ελλάδα, υποχρεούνται να υποβάλουν 

δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 του 

Ν.2238/1994 και να φορολογηθούν ανάλογα.  

 

Στην ως άνω ρύθμιση υπάγονται μόνο οι μισθωτοί που προσφέρουν υπηρεσίες στον 

ιδιωτικό τομέα (Υπ. Οικονομικών Σ.351/ΠΟΛ.143/1984). Για τους μισθωτούς που 

εργάζονται στο δημόσιο τομέα έχουν εφαρμογή άλλες διατάξεις των ανωτέρω συμβάσεων. 

 

Άρθρο 16 

Φορολογία Μελών Δ.Σ. Ανώνυμης Εταιρίας 
 

Το άρθρο αυτό ρυθμίζει τη φορολογική μεταχείριση της αμοιβής που λαμβάνει ο 

κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) υπό την ιδιότητα 

του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου παρόμοιου οργάνου μιας ανώνυμης 
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εταιρίας, η οποία είναι κάτοικος του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους. Οι διατάξεις του 

άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται για τις αμοιβές που καταβάλλονται σε ένα μέλος 

Διοικητικού Συμβουλίου μιας Α.Ε. για άλλες υπηρεσίες που προσφέρει στην εταιρία (π.χ. 

υπηρεσίες συμβούλου ή λογιστή με σχέση εξαρτημένης εργασίας). Για τις αμοιβές 

αυτές θα εφαρμοστούν ανάλογα οι λοιπές διατάξεις της σύμβασης. 

 

Άρθρο 17 

Φορολογία εισοδήματος Καλλιτεχνών και Αθλητών 

 

1. Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο το εισόδημα από υπηρεσίες ψυχαγωγίας 

καλλιτεχνών, αθλητών, φορολογείται στο Κράτος που προσφέρονται οι υπηρεσίες αυτές, 

ανεξάρτητα αν οι υπηρεσίες αυτές είναι εξαρτημένης ή μη φύσεως. Το δικαίωμα προς 

φορολογία δεν είναι αποκλειστικό. Έτσι το Κράτος της κατοικίας του καλλιτέχνη ή 

αθλητή έχει το δικαίωμα να φορολογήσει και αυτό.  

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του ιδίου άρθρου, το Κράτος όπου ασκούνται οι 

υπηρεσίες ψυχαγωγίας (καλλιτεχνών, αθλητών) έχει το δικαίωμα να φορολογήσει την 

αμοιβή που καταβάλλεται για τις υπηρεσίες αυτές σε περίπτωση κατά την οποία η ως άνω 

αμοιβή δεν καταβάλλεται στους ίδιους τους καλλιτέχνες αλλά σ’ ένα άλλο πρόσωπο (π.χ. 

καλλιτεχνικός πράκτορας ή μια εταιρία που έχει συσταθεί από τους ίδιους τους καλλιτέχνες). 

 

Τονίζουμε ότι οι παραπάνω ρυθμίσεις προβλέπονται από την πλειοψηφία των 

Συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας του εισοδήματος που έχει συνάψει η 

χώρα μας,, όχι όμως από το σύνολο αυτών. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο όταν 

αναφερόμαστε στη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από δραστηριότητες 

καλλιτεχνών ή αθλητών που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα να προσφεύγουμε στο 

σχετικό άρθρο της Σύμβασης που έχει συνάψει η χώρα μας με τη χώρα κατοικίας του 

καλλιτέχνη ή αθλητή. Αν δεν υφίσταται Σύμβαση, τότε για τη φορολογία: του 

εισοδήματος αυτού θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εσωτερική μας νομοθεσίας. 

 

Έτσι λοιπόν, σε ορισμένες από αυτές τις Συμβάσεις προβλέπεται απαλλαγή του ως 

άνω εισοδήματος από τον Ελληνικό φόρο. 
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Για την εφαρμογή των εν λόγω Συμβάσεων έχει καθιερωθεί η διαδικασία πιστοποίησης 

της φορολογικής κατοικίας (ΠΟΛ.1187/1995). Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση που 

αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κάτοικος Συμβαλλόμενης χώρας, αποκτά εισόδημα 

στην Ελλάδα εφαρμόζονται άμεσα οι διατάξεις της οικείας Σύμβασης, υπό την 

προϋπόθεση ότι υποβάλλεται σχετική «Αίτηση» από το αλλοδαπό φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, στην οποία είναι ενσωματωμένο το Πιστοποιητικό Φορολογικής κατοικίας, το 

οποίο εκδίδεται από την αρμόδια φορολογική αρχή της χώρας του (βλέπε υπόδειγμα 1 

και 2 στο τέλος του κεφαλαίου). Εξαίρεση αποτελεί η αίτηση την οποία υποβάλλουν τα 

νομικά πρόσωπα των Η.Π.Α. και τα φυσικά πρόσωπα κάτοικοι της χώρας αυτής και 

στην οποία δεν είναι ενσωματωμένο το εν λόγω πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό αυτό 

εκδίδεται σε ιδιαίτερο έντυπο του Υπ. Οικον. των Η.Π.Α. και συνοδεύει απαραίτητα 

την «Αίτηση» (ΠΟΛ.1107/5.4.1999).  

 

Συνεπώς, στην περίπτωση που π.χ. κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμβάλλεται με  

νομικό πρόσωπο Ορχήστρας το οποίο αποκτά εισόδημα από καλλιτεχνικές υπηρεσίες στην 

Ελλάδα και το οποίο επικαλείται τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης για απαλλαγή από 

τον Ελληνικό φόρο του εν λόγω εισοδήματος, θα πρέπει, για να έχουν εφαρμογή οι 

ως άνω διατάξεις, να υποβάλει την προαναφερόμενη «Αίτηση» εφαρμογής της εν λόγω 

Σύμβασης. 

 

Τα μέλη της Ορχήστρας έχουν ιδίαν φορολογική υποχρέωση για την 

αμοιβή τους από καλλιτεχνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα, κατά τις διατάξεις 

της εσωτερικής νομοθεσίας μας. 

 

Εάν ορισμένα από τα μέλη επικαλούνται τις απαλλακτικές διατάξεις μιας Σύμβασης, θα 

πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία. Κάθε μέλος χωριστά θα πρέπει να υποβάλει 

την αντίστοιχη «Αίτηση» εφαρμογής συμπληρωμένη σε όλες της τις ενδείξεις. . 

 

Σε διαφορετική περίπτωση, η αμοιβή του μέλους της Ορχήστρας θα υπαχθεί σε 

φορολογία στην Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική φορολογική νομοθεσία, 

ανεξάρτητα εάν η Ορχήστρα, ως νομικό πρόσωπο, για τα εισοδήματά της έτυχε 

διαφορετικής φορολογικής μεταχείρισης (βάσει των ευεργετικών διατάξεων της 

Σύμβασης). 
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3.  Στις περιπτώσεις όπου από τις διατάξεις της οικείας Σύμβασης προβλέπεται 

φορολογική απαλλαγή για δραστηριότητες στο πλαίσιο «πολιτιστικών ή 

μορφωτικών συμφωνιών» μεταξύ των Συμβαλλομένων Κρατών ή για 

δραστηριότητες υποστηριζόμενες από κρατική επιχορήγηση, απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι η υποβολή της «Αίτησης» για την εφαρμογή της εν λόγω Σύμβασης, όπως 

αναλύθηκε πιο πάνω. Η «Αίτηση» αυτή θα συνοδεύεται ανάλογα, από μια βεβαίωση, 

είτε από την αρμόδια Κρατική ή Τοπική Αρχή που θα πιστοποιεί ότι οι εν λόγω 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες υποστηρίζονται «ουσιωδώς» από αυτήν την Κρατική ή 

Τοπική Αρχή, είτε από την αρμόδια, κατά τη μορφωτική ή πολιτιστική συμφωνία που 

έχει συναφθεί μεταξύ των δύο Συμβαλλόμενων Κρατών, Αρχή. 

 

4.  Στην περίπτωση κάποιας καλλιτεχνικής παραγωγής ή συμπαραγωγής με χώρα του 

εξωτερικού, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιούνται δοκιμές στο εξωτερικό ή 

ενοικιάζονται και κάποιοι χώροι για την πραγματοποίηση των δοκιμών, το μέρος της 

αμοιβής των καλλιτεχνών (Φυσικών ή Νομικών Προσώπων) κατοίκων αλλοδαπής για τις 

δοκιμές στο εξωτερικό δεν υπόκειται σε φορολογία στην Ελλάδα σύμφωνα με τις 

διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας μας (άρθρο 2 παρ. 1 και άρθρο 99 παρ. 1δ του 

Ν.2238/1994 Κ.Φ.Ε.), καθόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται στο εξωτερικό και το 

αντίστοιχο εισόδημα θεωρείται ότι προκύπτει στην αλλοδαπή και ο δικαιούχος του 

εισοδήματος είναι κάτοικος αλλοδαπής. 

 

Για τα ποσά που καταβάλλονται σύμφωνα με τα πιο πάνω στους αλλοδαπούς 

δικαιούχους, πρέπει να υποβληθεί από τον υπόχρεο για την καταβολή στην αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. σχετική δήλωση απόδοσης φόρου αποζημιώσεων, αμοιβών κ.λπ., στην οποία 

θα αναφέρεται το ποσό της αμοιβής και η αιτιολογία, ότι δεν οφείλεται φόρος 

εισοδήματος. 

 

     5. Σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης (προμήθειας) 

των πρακτόρων (agents, impresarios κ.λπ.) κατοίκων αλλοδαπής, για την εξεύρεση 

καλλιτεχνών ή τη διάθεση καλλιτεχνών, κρίνεται απαραίτητο να διευκρινισθεί ότι η ως 

άνω αμοιβή (προμήθεια) δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου της σύμβασης σχετικά 

με τη φορολογία των καλλιτεχνών. 

 

Η ως άνω αμοιβή εμπίπτει στις διατάξεις των αντίστοιχων άρθρων της Σύμβασης των 
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σχετικών με:  

♦ Μη εξαρτημένες προσωπικές υπηρεσίες όσον αφορά σε πράκτορα, φυσικό 

πρόσωπο που ασκεί ατομικό επάγγελμα ή  

♦ Κέρδη επιχειρήσεων όταν ο πράκτορας είναι νομικό πρόσωπο και θα τύχει 

απαλλαγής εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στα αυτά 

άρθρα αντιστοίχως. 

Τα παραπάνω ισχύουν στην περίπτωση που οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί στην Ελλάδα. 

 

Στην περίπτωση που κάτοικος Συμβαλλόμενης χώρας φυσικό ή νομικό πρόσωπο με 

την ιδιότητα του «πράκτορα» μεσολαβεί για την εξεύρεση καλλιτεχνών ή αθλητών στην 

αλλοδαπή, για τη φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης (προμήθειας) που θα 

καταβληθεί στον ως άνω πράκτορα, Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, για τις υπηρεσίες του 

αυτές, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας μας (άρθρο 2 παρ. 

1 και άρθρο 99 παρ. 1δ του Ν.2238/1994 Κ.Φ.Ε. αντίστοιχα), σύμφωνα με τις οποίες, 

η εν λόγω αποζημίωση δεν υπόκειται σε φορολογία στην Ελλάδα, διότι, εφόσον οι 

υπηρεσίες παρέχονται στο εξωτερικό, το αντίστοιχο εισόδημα θεωρείται ότι προκύπτει 

στην αλλοδαπή και ο δικαιούχος του εισοδήματος είναι κάτοικος αλλοδαπής. Συνεπώς 

παρέλκει η προσφυγή στις διατάξεις της οικείας Σύμβασης και ως εκ τούτου δεν 

απαιτείται η υποβολή της σχετικής «Αίτησης». 

 

Τέλος τονίζουμε ότι αν από το σχετικό συμβόλαιο που έχει συναφθεί μεταξύ των 

μερών προβλέπεται ότι η παράσταση που θα δώσει π.χ. ένας αλλοδαπός τραγουδιστής θα 

μαγνητοφωνηθεί και πέρα από την αμοιβή που θα πάρει ο καλλιτέχνης για την 

παράσταση θα του καταβληθεί πρόσθετη αμοιβή για την αναμετάδοση στο μέλλον της 

παράστασης ή για τις πωλήσεις δίσκων, τότε η πρόσθετη αυτή αμοιβή είναι δικαίωμα 

κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 (φορολογία δικαιωμάτων) και θα 

φορολογηθεί σύμφωνα με αυτή τη διάταξη της σχετικής Σύμβασης. Ενώ, η αμοιβή που 

θα πάρει ο τραγουδιστής για την εκτέλεση της παράστασης θα φορολογηθεί σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 17 (φορολογία καλλιτεχνών), όπως τονίσαμε παραπάνω. 

 

Αντίθετα, η αμοιβή που θα πάρει ο καλλιτέχνης για την παράσταση, καθώς και η 

αμοιβή για την ταυτόχρονη αναμετάδοση της παράστασης από το ραδιόφωνο ή την 

τηλεόραση θα φορολογηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17. 
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Άρθρο 18 

Συντάξεις 
 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες 

παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο ενός Συμβαλλόμενου Κράτους έναντι 

προηγούμενης απασχόλησης φορολογούνται μόνο σε αυτό το Κράτος. 

 

Άρθρο19 

Κυβερνητικές Υπηρεσίες 
1. α) Μισθοί, ημερομίσθια και άλλες παρόμοιες αμοιβές, εκτός από σύνταξη, που 

καταβάλλονται από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή 

αυτού σε ένα φυσικό πρόσωπο για τις υπηρεσίες που παρέχονται προς αυτό το Κράτος ή 

υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογούνται μόνο σε αυτό το Κράτος. 

     β) Εν τούτοις, τέτοιες αμοιβές φορολογούνται μόνο στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος 

αν οι υπηρεσίες παρέχονται εντός αυτού του Κράτους και το φυσικό πρόσωπο είναι 

κάτοικος αυτού του Κράτους και:   

♦ είναι υπήκοος του Κράτους αυτού, ή 

♦ δεν έγινε κάτοικος του Κράτους αυτού αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της 

παροχής των υπηρεσιών. 

 

2. α) Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος ή πολιτική 

υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτό, σε ένα 

φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που προσέφερε προς το Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή 

τοπική αρχή αυτού φορολογείται μόνο στο Κράτος αυτό. 

   β) Εν τούτοις μια τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος 

αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος του Κράτους αυτού. 

 

3. Οι διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 18 εφαρμόζονται σε αμοιβές και συντάξεις για 

υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που 

διεξάγεται από ένα από τα Συμβαλλόμενα Κράτη ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή 

αυτού. 
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Στα ανωτέρω άρθρα περιέχονται διατάξεις που αναφέρονται στη φορολογική 

μεταχείριση των συντάξεων που λαμβάνουν κάτοικοι του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους 

από πηγές του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους. 

 

Με τις διατάξεις αυτές λαμβανομένου υπόψη: 

   α) του φορέα καταβολής των συντάξεων (Δημοσίου ή Ιδιωτικού) και 

   β) του τομέα προηγούμενης εργασίας (Δημοσίου ή Ιδιωτικού) του 

συνταξιούχου, το προς φορολογία δικαίωμα παρέχεται άλλοτε στο Κράτος της 

Πηγής (δηλαδή στο Κράτος από το οποίο παρέχεται η σύνταξη), άλλοτε στο 

Κράτος κατοικίας του δικαιούχου (και άλλοτε και στα δύο Κράτη). 

 

Επειδή κάθε Σύμβαση είναι δυνατόν να ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα της φορολογίας 

των συντάξεων κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται ιδιαίτερα. 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποφανθούμε σε ποια κατηγορία θα εντάξουμε μια 

σύνταξη που λαμβάνει κάτοικος Ελλάδος από πηγές του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, 

για να τύχει της ανάλογης σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη της Σύμβασης 

φορολογικής μεταχείρισης είναι η προσκόμιση στοιχείων σχετικά: 

♦ με τον φορέα που καταβάλλει την σύνταξη, 

♦ τον τομέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) που εργάσθηκε ο συνταξιούχος, και 

♦ το είδος της καταβαλλόμενης σύνταξης (π.χ. σύνταξη λόγω προηγούμενης 

εργασίας ή σύνταξη γήρατος). 

 

Στην περίπτωση που από τις διατάξεις της οικείας Σύμβασης αναγνωρίζεται δικαίωμα 

φορολόγησης της σύνταξης και στα δύο συμβαλλόμενα Κράτη, στο Κράτος κατοικίας 

(Ελλάδα) και στο Κράτος Πηγής, η διπλή φορολογία που τυχόν θα προκύψει, αποφεύγεται 

με τις σχετικές διατάξεις της ίδιας Σύμβασης εφαρμοζομένων των αντίστοιχων διατάξεων 

της εσωτερικής φορολογικής νομοθεσίας μας, δηλαδή ο φόρος που έχει παρακρατηθεί 

από το Κράτος της πηγής (με βεβαίωση από την αρμόδια αρχή) συμψηφίζεται από το 

Κράτος κατοικίας του δικαιούχου (Ελλάδα) μέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το 

ίδιο εισόδημα στην Ελλάδα (παρ. 6β του άρθρου 9 του Ν.2238/1994). 

 

Στην περίπτωση που από τις διατάξεις της οικείας Σύμβασης δικαίωμα φορολόγησης της 
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σύνταξης έχει μόνο η Ελλάδα (ως Χώρα κατοικίας) και το Κράτος της Πηγής (από όπου 

προέρχεται η σύνταξη) έχει παρακρατήσει φόρο κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εν 

λόγω Σύμβασης, ο φόρος αυτός δεν συμψηφίζεται. Ο δικαιούχος της σύνταξης θα πρέπει 

να ζητήσει την επιστροφή του φόρου από την Αλλοδαπή Φορολογική Αρχή 

υποβάλλοντας σχετική αίτηση. 

 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από το Πιστοποιητικό Φορολογικής κατοικίας το 

οποίο εκδίδεται κατόπιν αίτησής του από τη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 

του Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ.1130/1.6.1999). Έτσι αποφεύγεται η διπλή 

φορολογία της σύνταξης. 

Παραδείγματα 

Φορολόγηση κατοίκων ημεδαπής που λαμβάνουν σύνταξη από το Εξωτερικό. 

 

Α. Φορολογική μεταχείριση συντάξεων προερχόμενων από Κράτη με τα οποία η 

Ελλάδα δεν έχει υπογράφει Σύμβαση αποφυγής της διπλής φορολογίας του 

εισοδήματος. 

 

1. Με τη διάταξη της παρ. 1 του όρθρου 2 του Ν.2238/1994 ορίζεται ότι υπόκειται σε 

φόρο κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, 

ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής του. Επίσης, 

ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του, σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο για τα 

εισοδήματά του που προκύπτουν στην αλλοδαπή, εφόσον έχει την κατοικία του στην 

Ελλάδα. 

 

2. Ειδικότερα, στην περ. β' της παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994 αναφέρεται 

ότι, από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα εκπίπτει ο φόρος 

που αποδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που προέκυψε σε 

αυτήν, μέχρι όμως του ποσού του φόρου που αναλογεί γι’ αυτό το εισόδημα στην Ελλάδα.  

Το ποσό του φόρου που προκύπτει στην Ελλάδα στο συνολικό εισόδημα ύστερα από την 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, μειώνεται κατά το ποσό που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού και μερίζεται, ανάλογα με τα 

δύο τμήματα του εισοδήματος στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. 
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Β. Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από Κράτη με τα 

οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής 

φορολογίας του εισοδήματος. 

 

Στις εν λόγω Συμβάσεις περιέχονται και διατάξεις που αναφέρονται στη φορολογική 

μεταχείριση των συντάξεων που λαμβάνουν κάτοικοι της Ελλάδας από τα άλλα 

Συμβαλλόμενα Κράτη. 

 

Επειδή κάθε μία Σύμβαση είναι δυνατόν να ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα της 

φορολόγησης των συντάξεων, κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά. 

 

Συνεπώς, προκειμένου να αποφανθούμε σε ποια κατηγορία θα εντάξουμε μία σύνταξη 

για να τύχει της ανάλογης, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη της Σύμβασης, 

φορολογικής μεταχείρισης, θα πρέπει να έχουμε στοιχεία σχετικά με τον φορέα που 

καταβάλλει τη σύνταξη και τον τομέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) που εργάσθηκε ο 

συνταξιούχος. 

Ειδικότερα, μεταξύ Ελλάδας και Ο.Δ. Γερμανίας έχει υπογραφεί Σύμβαση αποφυγής της 

διπλής φορολογίας του εισοδήματος (Α.Ν.52/1967), οι σχετικές διατάξεις της οποίας 

έχουν εφαρμογή αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των συντάξεων που 

λαμβάνουν κάτοικοι Ελλάδας από την Ο.Δ. της Γερμανίας. 

 

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις των παραγράφων (1) (3) και (4) του άρθρου XII της ως 

άνω Διακρατικής Σύμβασης, ορίζεται ότι: 

♦ Συντάξεις και περιοδικές παροχές, πλην των αναφερομένων στην παρ. (3), που 

αποκτώνται από κάτοικο Ελλάδας και προέρχονται από την Ο.Δ. της Γερμανίας, 

φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. 

 

♦ Συντάξεις και περιοδικές παροχές που καταβάλλονται από το Δημόσιο της 

Ο.Δ. της  Γερμανίας (Public Funds of the F.R. of  Germany) ή από τα κρατίδιά 

της ή τις πολιτικές  υποδιαιρέσεις τους, φορολογούνται μόνο στη Γερμανία. 

 

♦ Συντάξεις και περιοδικές παροχές που καταβάλλονται από την 

Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Deutsche Bundesbank), τους Ομοσπονδιακούς 
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Σιδηροδρόμους (Deutsche Bundesbank) και την Ομοσπονδιακή Ταχυδρομική 

Υπηρεσία (Deutsche Bundespost), φορολογούνται μόνο στη Γερμανία. 

 

Σημειώνεται ότι ύστερα από σχετική αλληλογραφία, η Αρμόδια Υπηρεσία του 

Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας μας πληροφόρησε ότι οι 

συντάξεις που καταβάλλονται από τους κατωτέρω ασφαλιστικούς οργανισμούς της 

Γερμανίας σε κατοίκους Ελλάδας δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της προαναφερόμενης παρ. 

3 του άρθρου XII της Ελληνογερμανικής Σύμβασης και ως εκ τούτου δεν 

φορολογούνται στη Γερμανία: 

⇒ Landesversicherungs Anstalt (LVA) 

⇒ Nordwestliche Eisen und StahlBerufsgenossenschaft  

⇒ Bergbau-Berufsgenossenshaft 

Συνεπώς, οι συντάξεις που καταβάλλονται από τους εν λόγω ασφαλιστικούς 

Οργανισμούς εμπίπτουν σης διατάξεις της παρ. (1) του άρθρου XII της Σύμβασης και 

φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. 

 

Όσον αφορά σε συντάξεις καταβαλλόμενες από άλλους ασφαλιστικούς φορείς της 

Γερμανίας, η φορολογική μεταχείριση στην Ελλάδα αυτών των συντάξεων θα εξετάζεται 

ιδιαίτερα.  

 

Στην περίπτωση που από τις διατάξεις της οικείας Σύμβασης δικαίωμα φορολόγησης 

των συντάξεων έχει μόνο η Ελλάδα, και το Κράτος της πηγής (από όπου προέρχεται η 

σύνταξη) έχει παρακρατήσει φόρο κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εν λόγω 

Σύμβασης, ο φόρος αυτός δεν συμψηφίζεται.  

 

Ο δικαιούχος της σύνταξης θα πρέπει να ζητήσει την επιστροφή του φόρου από την 

Αλλοδαπή Φορολογική Αρχή υποβάλλοντας σχετική αίτηση. 

 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από το Πιστοποιητικό Φορολογικής κατοικίας το 

οποίο εκδίδεται από τη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου 

Οικονομικών κατόπιν αίτησής του. 

 

Έτσι αποφεύγεται η διπλή φορολογία της σύνταξης. 
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Άρθρο 20 

Καθηγητές και Σπουδαστές 

 
1. Αμοιβές τις οποίες κάτοικος του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους λαμβάνει για τη 

διεξαγωγή έρευνας ή μελέτης ανώτερου επιπέδου ή για τη διδασκαλία, κατά τη διάρκεια 

πρόσκαιρης διαμονής που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, σε πανεπιστήμιο, ερευνητικό 

κέντρο ή σε άλλο όμοιο οργανισμό ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης στο άλλο 

Συμβαλλόμενο Κράτος δεν φορολογούνται στο τελευταίο αυτό Κράτος. 

 

2. Χρηματικά ποσά, τα οποία σπουδαστής ή μαθητευόμενος, ο οποίος είναι ή ήταν 

αμέσως πριν τη μετάβασή του σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος κάτοικος του άλλου 

Συμβαλλόμενου Κράτους και ο οποίος βρίσκεται στο πρώτο μνημονευόμενο Κράτος 

αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της εκπαίδευσης ή εξάσκησής του, λαμβάνει για τη 

συντήρηση, εκπαίδευση ή εξάσκησή του, δεν φορολογούνται σε αυτό το Κράτος, με την 

προϋπόθεση ότι τα καταβαλλόμενα αυτά ποσά προκύπτουν από πηγές που βρίσκονται 

εκτός του Κράτους αυτού. 

 

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού επιδιώκεται η διευκόλυνση της ανάπτυξης 

της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων Κρατών, είτε με τη 

μορφή διδασκαλίας σε ανώτατα ή ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, είτε με τη μορφή 

επιστημονικών ερευνών σε Ινστιτούτα Ερευνών, είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή. Για 

το λόγο αυτό η διάταξη ορίζει ότι η αμοιβή που λαμβάνει ένας καθηγητής, κάτοικος του 

ενός συμβαλλόμενου Κράτους, για διδασκαλία ή επιστημονική έρευνα που λαμβάνει χώρα 

στο άλλο συμβαλλόμενο Κράτος, δε θα φορολογείται στο άλλο αυτό Κράτος. Βέβαια, η 

διαμονή ενός τέτοιου καθηγητή στο άλλο Κράτος πρέπει να είναι προσωρινή για χρονικό 

διάστημα που καθορίζεται ρητά στις διάφορες συμβάσεις, συνήθως 2 ή 3 χρόνια. Είναι 

δε αδιάφορο από ποιο Κράτος καταβάλλεται η αμοιβή.  

 

Αν η παραμονή του υπερβεί το χρονικό αυτό διάστημα, τότε ο καθηγητής θα 

φορολογηθεί για το σύνολο των αμοιβών που εισέπραξε από τότε που ήλθε στην 

Ελλάδα. 

 

Για τη φορολογία της αμοιβής των αλλοδαπών καθηγητών κατοίκων συμβατικών 

 57



χωρών, πέραν αυτών που αναφέρονται παραπάνω (π.χ. καθηγητών φροντιστηρίων ή 

καθηγητών άλλης βαθμίδας εκπαίδευσης πέραν της ανώτατης ή ανώτερης), δε θα έχουν 

εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου αυτού για διδασκαλία σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά 

οι διατάξεις σχετικά με τη φορολογία του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες (άρθρο 

15), ή από υπηρεσίες ανεξαρτήτου χαρακτήρα (άρθρο 14).  

 

Η παρ. 2 του ίδιου άρθρου αναφέρεται σε ορισμένες πληρωμές που εισπράττονται από 

σπουδαστές ή μαθητευόμενους σε διάφορα επαγγέλματα για τη συντήρησή τους, την 

εκπαίδευσή τους ή την πρακτική εξάσκησή τους. Όλες αυτές οι πληρωμές, με την 

προϋπόθεση ότι προέρχονται από πηγές εκτός του Κράτους στο οποίο γίνεται η 

εκπαίδευση κ.λπ., δε θα φορολογούνται στο Κράτος αυτό.  

 

Άρθρο 21 

Άλλα εισοδήματα 
  

Εισοδήματα κατοίκου ενός από τα Συμβαλλόμενα Κράτη, οπουδήποτε και αν 

προκύπτουν, τα οποία δεν ρυθμίζονται στα προηγούμενα άρθρα της παρούσας Σύμβασης, 

φορολογούνται μόνο στο Κράτος αυτό. 

 

Οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου δεν εφαρμόζονται στο εισόδημα, με εξαίρεση 

το εισόδημα από ακίνητη περιουσία, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 

6, αν ο δικαιούχος αυτού του εισοδήματος, ο οποίος είναι κάτοικος του ενός 

Συμβαλλόμενου Κράτους, διεξάγει επιχείρηση στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος μέσω 

μόνιμης σ' αυτό εγκατάστασης ή παρέχει σ' αυτό το άλλο Κράτος μη εξαρτημένες 

προσωπικές υπηρεσίες από καθορισμένη βάση που βρίσκεται σ' αυτό και το δικαίωμα ή η 

περιουσία σε σχέση με την οποία καταβάλλεται το εισόδημα συνδέεται ουσιαστικά με 

αυτή τη μόνιμη εγκατάσταση ή την καθορισμένη βάση. Σε αυτή την περίπτωση έχουν 

εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 7 ή 14, ανάλογα με την περίπτωση. 

 

Το άρθρο αυτό καθιερώνει ένα γενικό κανόνα σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση 

εισοδήματος το οποίο δεν αναφέρεται στα προηγούμενα άρθρα, ανεξάρτητα από το 

Κράτος στο οποίο προκύπτει. Δηλαδή η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού 

δεν περιορίζεται στα εισοδήματα που προκύπτουν σ’ ένα από τα δύο Συμβαλλόμενα 
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Κράτη, αλλά επεκτείνεται και σε εισοδήματα που προκύπτουν σε μια τρίτη χώρα. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, το αποκλειστικό δικαίωμα φορολογίας 

παραχωρείται στο Κράτος της κατοικίας του δικαιούχου του εισοδήματος. Σε 

περιπτώσεις που ένα πρόσωπο είναι κάτοικος και των δύο Συμβαλλόμενων Κρατών 

σύμφωνα με την εσωτερική τους νομοθεσία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 

της σύμβασης με τις οποίες καθορίζεται η κατοικία ενός προσώπου. 

 

Η παρ. 2 προβλέπει μία εξαίρεση από τις διατάξεις της παρ. 1 στην περίπτωση που το 

εισόδημα συνδέεται με τη δραστηριότητα μιας μόνιμης εγκατάστασης ή σταθερής βάσης 

την οποία ο δικαιούχος του εισοδήματος, κάτοικος του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, 

έχει στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα φορολογίας 

παραχωρείται στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση ή 

η σταθερή βάση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 14, κατά περίπτωση. 

 

Παράδειγμα εφαρμογής του Άρθρου 21 των Συμβάσεων για την αποφυγή 

της διπλής φορολογίας του εισοδήματος 

Υπολογισμός εισοδήματος κατοίκων εξωτερικού με βάση την τεκμαρτή 

δαπάνη που προσδιορίζεται με βάση τους φορολογήσιμους ίππους των 

επιβατικών αυτοκινήτων τους που είναι ταξινομημένα στην Ελλάδα. 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.2238/1994, η διαφορά μεταξύ της 

συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης και του συνολικού εισοδήματος που δηλώνεται 

ή προσδιορίζεται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. (προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων), 

προσαυξάνει τα εισοδήματα που δηλώνονται ή προσδιορίζονται από εμπορικές 

επιχειρήσεις ή από την άσκηση ελευθέριων επαγγελμάτων, και αν δεν δηλώνεται 

εισόδημα από τις κατηγορίες αυτές η διαφορά αυτή λογίζεται εισόδημα της παρ. 3 

του άρθρου 48 του Ν.2238/1994. Δηλαδή εφόσον οι κάτοικοι της αλλοδαπής δεν 

δηλώνουν εισόδημα που να προκύπτει στην Ελλάδα από εμπορικές επιχειρήσεις ή από 

την άσκηση ελευθέριων επαγγελμάτων, η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων δεν είναι 

εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ' κατηγορία εισοδήματος) ή από ελευθέρια 

επαγγέλματα (Ζ' κατηγορία εισοδήματος), αλλά εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί 

σε κάποια από τις κατηγορίες Α' έως Ζ' της παρ. 2 του άρθρου 4, του ως άνω νόμου, 

δηλαδή ουσιαστικά, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, είναι εισόδημα από άλλη 
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πηγή - κατηγορία μη κατονομαζόμενη. Κατά συνέπεια, εφόσον από τον κάτοικο της 

αλλοδαπής δεν δηλώνεται στην Ελλάδα εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα ή από 

εμπορικές επιχειρήσεις, το τεκμαρτό εισόδημα λόγω τεκμηρίων - δαπανών (εισόδημα 

μη κατονομαζόμενο) θα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης για την 

αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος που έχει τυχόν υπογράψει η Ελλάδα 

με τη Χώρα κατοικίας του αλλοδαπού κατοίκου. Επισημαίνεται ότι οι Συμβάσεις που 

έχει υπογράφει η Ελλάδα με τα ακόλουθα Κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Δανία, 

Κάτω Χώρες, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Αυστρία, Φινλανδία, Γαλλία και Σουηδία 

περιέχουν διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες τα «μη κατονομαζόμενα εισοδήματα» (other 

income - autres revenus) φορολογούνται μόνο στη χώρα κατοικίας του αλλοδαπού. Στην 

περίπτωση αυτή απαιτείται η υποβολή από μέρους του αλλοδαπού της «Αίτησης» για την 

εφαρμογή της οικείας Σύμβασης, στην οποία είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό 

φορολογικής κατοικίας. 

 

Όσον αφορά τη Σύμβαση Ελλάδας - Γερμανίας και τη Σύμβαση Ελλάδας - Ηνωμένου 

Βασιλείου, η Ελλάδα έχει δικαίωμα να φορολογήσει τα προαναφερόμενα τεκμαρτά «μη 

κατονομαζόμενα εισοδήματα», διότι η μεν πρώτη Σύμβαση (Ελλάδας - Γερμανίας) δεν 

περιέχει σχετική διάταξη, η δε δεύτερη (Ελλάδας - Ηνωμένου Βασιλείου) ρητά ορίζει 

ότι για τα εν λόγω εισοδήματα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας 

του καθενός Συμβαλλόμενου Κράτους. 

 

Στη Σύμβαση Ελλάδας - Βελγίου τα μη κατονομαζόμενα εισοδήματα δεν 

φορολογούνται στην Ελλάδα με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω εισοδήματα 

φορολογούνται στο Βέλγιο (χώρα κατοικίας). 

  

Άρθρο 22 

Κεφάλαιο 
 

Κεφάλαιο αντιπροσωπευόμενο από ακίνητη περιουσία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6, 

το οποίο ανήκει σε κάτοικο ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και βρίσκεται στο άλλο 

Συμβαλλόμενο Κράτος, δύναται να φορολογείται σε αυτό το άλλο Κράτος. 
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Κεφάλαιο αντιπροσωπευόμενο από κινητή περιουσία που αποτελεί τμήμα της 

επαγγελματικής περιουσίας μιας μόνιμης εγκατάστασης, την οποία μια επιχείρηση ενός 

Συμβαλλόμενου Κράτους έχει στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος ή από κινητή 

περιουσία η οποία συνδέεται με σταθερή βάση την οποία διαθέτει κάτοικος ενός 

Συμβαλλόμενου Κράτους στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος για το σκοπό άσκησης 

ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών, δύναται να φορολογείται σε αυτό το άλλο 

Κράτος. 

 

Κεφάλαιο αντιπροσωπευόμενο από πλοία ή αεροσκάφη σε διεθνείς μεταφορές ή από 

κινητή περιουσία που συνδέεται με την εκμετάλλευση τέτοιων πλοίων ή αεροσκαφών 

φορολογείται μόνο στο Συμβαλλόμενο Κράτος, στο οποίο τα κέρδη από την εκμετάλλευση των 

ανωτέρω αναφερθέντων πλοίων ή αεροσκαφών φορολογούνται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 8. 

 

Όλα τα άλλα στοιχεία του κεφαλαίου κατοίκου ενός Συμβαλλόμενου Κράτους 

φορολογούνται μόνο σε αυτό το Κράτος. 

 

Το ανωτέρω άρθρο πραγματεύεται με τους φόρους στο κεφάλαιο (εξαιρούνται οι 

φόροι κληρονομιών, δωρεών, προικών και ο φόρος μεταβιβάσεως). Οι φόροι στο 

κεφάλαιο είναι γενικά ένα συμπλήρωμα της φορολογίας του εισοδήματος από κεφάλαιο. 

Κατά συνέπεια, φόροι σ' ένα δεδομένο στοιχείο κεφαλαίου μπορεί να επιβληθούν κατ’ 

αρχή από το Κράτος, το οποίο έχει το δικαίωμα να φορολογήσει το εισόδημα που 

προέρχεται από αυτό το στοιχείο του κεφαλαίου. 

 

Έτσι λοιπόν, το άρθρο μνημονεύει την περιουσία η οποία μπορεί να φορολογηθεί στο 

Κράτος που βρίσκεται. Στην κατηγορία αυτή ανήκει η ακίνητη περιουσία που 

αναφέρεται στο άρθρο 6, την οποία έχει ένας κάτοικος του ενός συμβαλλόμενου 

Κράτους και η οποία βρίσκεται στο άλλο συμβαλλόμενο Κράτος και η κινητή 

περιουσία που αποτελεί μέρος της επιχειρηματικής περιουσίας μιας μόνιμης 

εγκαταστάσεως, την οποία μια επιχείρηση ενός συμβαλλόμενου Κράτους έχει στο άλλο 

συμβαλλόμενο Κράτος ή ανήκει σε μια σταθερή βάση, που ένας κάτοικος ενός 

συμβαλλόμενου Κράτους έχει στο άλλο συμβαλλόμενο Κράτος για την άσκηση των 

προσωπικών του ανεξαρτήτων υπηρεσιών. 
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Πλοία και αεροσκάφη χρησιμοποιούμενα στις διεθνείς μεταφορές και κινητή περιουσία 

η οποία ανήκει στην εκμετάλλευση τέτοιων πλοίων ή αεροσκαφών, φορολογούνται 

μόνο στο Κράτος στο οποίο βρίσκεται η έδρα της πραγματικής διευθύνσεως της 

επιχειρήσεως, η οποία εκμεταλλεύεται τα πλοία ή αεροσκάφη. Ο κανόνας αυτός 

βρίσκεται σε αρμονία με τις διατάξεις του άρθρου 8 και του άρθρου 13 παρ. 3. 

 

Τέλος, όλα τα άλλα στοιχεία κεφαλαίου φορολογούνται μόνο στο Κράτος στο οποίο 

έχει την κατοικία του εκείνος στον οποίο ανήκουν. 

 

Άρθρο 23 

Μέθοδος Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας 
 

Με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται το θέμα της διπλής φορολογίας στις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες το ίδιο εισόδημα φορολογείται σύμφωνα με τη σύμβαση και στα δύο Κράτη, 

τόσο στο Κράτος της πηγής του εισοδήματος, όσο και στο Κράτος της κατοικίας του 

δικαιούχου (π.χ. μερίσματα, τόκοι κ.λπ.). 

 

Το καθένα Συμβαλλόμενο Κράτος καθορίζει χωριστά τον τρόπο με τον οποίο θα 

αποφεύγεται η διπλή φορολογία στο έδαφος του. Στην Ελλάδα εφαρμόζεται η μέθοδος 

πίστωσης του φόρου, που έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή. Έτσι, για παράδειγμα, στις 

περιπτώσεις που κάτοικος Ελλάδας αποκτά εισόδημα (π.χ. μερίσματα) από πηγές 

Φινλανδίας και το εισόδημα αυτό έχει φορολογηθεί στη χώρα αυτή σύμφωνα με τη 

Σύμβαση, τότε από τον ελληνικό φόρο αφαιρείται ο φόρος που καταβλήθηκε στη 

Φινλανδία για το εισόδημα που προέκυψε σ' αυτή, αλλά μόνο μέχρι του ποσού του 

ελληνικού φόρου που αναλογεί επιμεριστικά στο ως άνω εισόδημα. Η διάταξη αυτή 

εναρμονίζεται με τις διατάξεις της εσωτερικής μας Νομοθεσίας. 

 

Η μέθοδος της πίστωσης του αλλοδαπού φόρου δεν εφαρμόζεται σε εισοδήματα για τα 

οποία το αποκλειστικό δικαίωμα φορολογίας έχει παραχωρηθεί, με τη σύμβαση, στο 

Κράτος της κατοικίας. Έτσι, σε περίπτωση κατά την οποία ένα εισόδημα από πηγή π.χ. 

Φινλανδίας, το οποίο αποκτά κάτοικος Ελλάδας, φορολογείται σύμφωνα με τη Σύμβαση 

αποκλειστικά στην Ελλάδα (χώρα κατοικίας), και το Κράτος της πηγής (Φινλανδία) 

έχει φορολογήσει αυτό το εισόδημα, ο φόρος που έχει καταβληθεί στη Φινλανδία δεν 
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αφαιρείται από τον ελληνικό φόρο. Ο δικαιούχος του εισοδήματος αυτού θα ζητήσει από 

την άλλη Χώρα την επιστροφή του φόρου που έχει παρακρατηθεί παρά τις διατάξεις 

της σύμβασης. 

 

Σε μερικές συμβάσεις (π.χ. Σύμβαση Ελλάδος - Κορέας), με διατάξεις του άρθρου 

αυτού θεσπίζονται μέτρα για την ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων που έχει 

θεσπίσει κάθε μια Χώρα. Έτσι, στην περίπτωση κατά την οποία σε ένα Συμβαλλόμενο 

Κράτος, λόγω κινήτρων για προώθηση της οικονομικής ανάπτυξής του, ο φόρος που 

επιβάλλεται στα μερίσματα, στους τόκους ή στα δικαιώματα που προκύπτουν σε αυτό 

το Συμβαλλόμενο Κράτος είναι χαμηλότερος από το φόρο, ο οποίος θα είχε επιβληθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 (φορολογία μερισμάτων), 11 (φορολογία 

τόκων) και 12 (φορολογία δικαιωμάτων) αυτής της Σύμβασης, ως καταβληθείς φόρος σε 

αυτό το Συμβαλλόμενο Κράτος για τα μερίσματα, τους τόκους ή τα δικαιώματα αυτού 

του είδους, θεωρείται ότι είναι το ποσό του φόρου, ο οποίος καθορίζεται με τις διατάξεις 

των άρθρων 10, 11 και 12 της Σύμβασης.  

 

Η διάταξη αυτή είναι σημαντική διότι ενισχύει τους αναπτυξιακούς νόμους που έχει 

θεσπίσει η Χώρα μας (Ν.1262/1982 κ.λπ.) και λειτουργεί υπέρ του αλλοδαπού 

επενδυτή. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ     

                                                                                    

Άρθρο 24 

Μη διακριτική Μεταχείριση 
 

Οι υπήκοοι ενός Συμβαλλόμενου Κράτους δε θα υπόκεινται στο άλλο Συμβαλλόμενο 

Κράτος σε οποιαδήποτε φορολογία ή οποιαδήποτε σχετική με αυτή επιβάρυνση, η οποία 

είναι διάφορη ή περισσότερο επαχθής από τη φορολογία και τις σχετικές επιβαρύνσεις, 

στις οποίες υπόκεινται ή μπορούν να υπαχθούν οι υπήκοοι του άλλου Κράτους κάτω από 

τις ίδιες συνθήκες, ιδιαίτερα όσον αφορά την κατοικία. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις 

του άρθρου 1, η διάταξη αυτή εφαρμόζεται επίσης σε πρόσωπα τα οποία δεν είναι 

κάτοικοι του ενός ή και των δύο Συμβαλλομένων Κρατών. 
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Τα πρόσωπα άνευ υπηκοότητας, που είναι κάτοικοι του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, 

δε θα υπόκεινται σε κανένα από τα Συμβαλλόμενα Κράτη σε οποιαδήποτε φορολογία ή 

οποιαδήποτε σχετική με αυτή επιβάρυνση, η οποία είναι διάφορη ή περισσότερο 

επαχθής από τη φορολογία και τις σχετικές επιβαρύνσεις στις οποίες υπόκειται ή μπορεί 

να υπαχθεί ο υπήκοος του εν λόγω Κράτους κάτω από τις ίδιες συνθήκες. 

 

Η φορολογία που επιβάλλεται σε μόνιμη εγκατάσταση, την οποία μια επιχείρηση ενός 

Συμβαλλόμενου Κράτους διατηρεί στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, δεν επιβάλλεται 

κατά τρόπο λιγότερο ευνοϊκό σε αυτό το άλλο Κράτος από τη φορολογία που επιβάλλεται 

σε επιχειρήσεις αυτού του άλλου Κράτους που διεξάγουν τις ίδιες δραστηριότητες. Η 

διάταξη αυτή δεν ερμηνεύεται ότι υποχρεώνει ένα Συμβαλλόμενο Κράτος να χορηγεί σε 

κατοίκους του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους οποιεσδήποτε προσωπικές εκπτώσεις, 

απαλλαγές και μειώσεις για φορολογικούς σκοπούς, λόγω προσωπικής κατάστασης ή 

οικογενειακών υποχρεώσεων, τις οποίες χορηγεί στους δικούς του κατοίκους. 

 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 9, της παραγράφου 6 

του άρθρου 11 ή παρ. 6 και 7 του άρθρου 12, τόκοι, δικαιώματα και άλλες πληρωμές που 

καταβάλλονται από μια επιχείρηση ενός Συμβαλλόμενου Κράτους σε κάτοικο του 

άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, για το σκοπό του υπολογισμού των φορολογητέων 

κερδών της εν λόγω επιχείρησης, αναγνωρίζονται ως έκπτωση με τους ίδιους όρους σαν 

να είχαν καταβληθεί σε κάτοικο του πρώτου μνημονευόμενου Κράτους. Ομοίως, 

οποιαδήποτε χρέη μιας επιχείρησης ενός Συμβαλλόμενου Κράτους προς κάτοικο του 

άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, για το σκοπό του υπολογισμού της φορολογητέας 

περιουσίας αυτής της επιχείρησης αναγνωρίζονται ως έκπτωση με τους ίδιους όρους, 

σαν να είχαν συμφωνηθεί με κάτοικο του πρώτου μνημονευόμενου Κράτους. 

 

Επιχειρήσεις ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, των οποίων το κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει 

ανήκει ή ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από έναν ή περισσότερους κατοίκους του άλλου 

Συμβαλλόμενου Κράτους, δεν υπόκεινται στο πρωτομνημονευόμενο Κράτος σε 

οποιαδήποτε φορολογία ή οποιαδήποτε σχετική με αυτή επιβάρυνση, η οποία είναι 

διάφορη ή περισσότερο επαχθής από τη φορολογία και τις σχετικές επιβαρύνσεις στις 

οποίες υπόκεινται ή μπορούν να υπαχθούν άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις του 

πρωτομνημονευόμενου Κράτους. 
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Οι διατάξεις αυτού του άρθρου ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 2, έχουν 

εφαρμογή σε φόρους κάθε είδους και μορφής. 

 

Με το άρθρο αυτό καθιερώνεται η αρχή κατά την οποία υπήκοοι του ενός 

Συμβαλλόμενου Κράτους δεν υποβάλλονται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος σε 

φορολογία ή σχετική υποχρέωση βαρύτερη ή διάφορη από εκείνη στην οποία υπόκεινται 

οι υπήκοοι αυτού του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, ευρισκόμενοι βέβαια κάτω από 

τις ίδιες συνθήκες (νομικές και πραγματικές). 

 

Ο όρος της μη διακριτικής μεταχείρισης έχει την έννοια ότι, σε περίπτωση κατά την 

οποία υπήκοος αλλοδαπής χώρας, φορολογείται στην Ελλάδα και βρίσκεται κάτω από τις 

ίδιες νομικές και πραγματικές συνθήκες με τους έλληνες υπηκόους, τότε η βάση επιβολής 

του φόρου, ο τρόπος βεβαίωσης αυτού, ο εφαρμοστέος φορολογικός συντελεστής και η 

διαδικασία επιβολής του φόρου (δήλωση, καταβολή, προθεσμίες κ.λπ.) πρέπει να είναι 

τα ίδια με εκείνα που εφαρμόζονται για τους Έλληνες υπηκόους. 

 

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται μόνο για τους φόρους εισοδήματος, 

αλλά έχουν εφαρμογή για φόρους κάθε είδους και μορφής. 

 

Ο όρος «υπήκοοι» σημαίνει όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την εθνικότητα του 

ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, καθώς επίσης και όλα τα νομικά πρόσωπα, προσωπικές 

εταιρίες και ενώσεις προσώπων τα οποία έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία 

του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους. 

 

Άρθρο 25 

Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού 
 

Αν ένα πρόσωπο θεωρεί ότι οι ενέργειες ενός ή και των δύο Συμβαλλόμενων 

Κρατών έχουν ή θα έχουν γι' αυτό ως αποτέλεσμα την επιβολή φορολογίας, η οποία δεν 

είναι σύμφωνη με τις διατάξεις αυτής της Σύμβασης, μπορεί, ανεξάρτητα από τα μέσα 

θεραπείας που προβλέπονται από την εσωτερική νομοθεσία αυτών των κρατών, να θέσει 

την υπόθεση του υπόψη της αρμόδιας αρχής του Συμβαλλόμενου Κράτους του οποίου είναι 

κάτοικος ή, αν εφαρμόζεται γι' αυτό το πρόσωπο η παρ. 1 του άρθρου 24, της αρμόδιας 
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αρχής του Συμβαλλόμενου Κράτους του οποίου είναι υπήκοος. Η υπόθεση αυτή πρέπει να 

τεθεί υπόψη μέσα σε τρία χρόνια από την πρώτη κοινοποίηση της πράξης καταλογισμού 

του φόρου, η επιβολή του οποίου δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της Σύμβασης. Η 

αρμόδια αρχή προσπαθεί, αν η ένσταση θεωρηθεί από αυτήν ως βάσιμη και η ίδια δεν 

μπορεί να δώσει ικανοποιητική λύση, να επιλύει τη διαφορά με αμοιβαία συμφωνία με 

την αρμόδια αρχή του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους με σκοπό την αποφυγή 

φορολογίας που δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της Σύμβασης. Οποιαδήποτε 

συμφωνία επιτευχθεί εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τις προθεσμίες που ορίζονται στην 

εσωτερική νομοθεσία των Συμβαλλόμενων Κρατών. 

 

Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Κρατών προσπαθούν να επιλύουν με αμοιβαία 

συμφωνία οποιεσδήποτε δυσχέρειες ή αμφιβολίες ανακύπτουν ως προς την ερμηνεία ή 

την εφαρμογή της Σύμβασης. Μπορούν επίσης να συμβουλεύονται η μια την άλλη για την 

αποφυγή της διπλής φορολογίας σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τη Σύμβαση. 

 

Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Κρατών μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους 

απευθείας ή μέσω μιας μικτής επιτροπής, αποτελούμενης από τις ίδιες ή τους 

αντιπροσώπους τους, με σκοπό την επίτευξη μιας συμφωνίας κατά την έννοια των 

προηγουμένων παραγράφων. 

 

Το άρθρο αυτό καθιερώνει ειδική διαδικασία επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν 

από την εφαρμογή της Σύμβασης. 

 

Οι φορολογικές Αρχές των δύο Συμβαλλόμενων Κρατών έχουν την υποχρέωση να 

επικοινωνούν μεταξύ τους για τη συζήτηση των προβλημάτων που αναφύονται κατά την 

εφαρμογή της Σύμβασης για την από κοινού εξεύρεση λύσης. 

 

Στην περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη η προφορική ανταλλαγή απόψεων για την 

επίτευξη συμφωνίας, συστήνεται μια επιτροπή που αποτελείται από αντιπροσώπους των 

φορολογικών αρχών των Συμβαλλόμενων Κρατών. 
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Άρθρο 26 

Ανταλλαγή Πληροφοριών 

Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Κρατών ανταλλάσσουν πληροφορίες, οι 

οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της Σύμβασης ή των 

εσωτερικών νομοθεσιών των Συμβαλλόμενων Κρατών, σε σχέση με τους φόρους που 

καλύπτονται από τη Σύμβαση, στο μέτρο που η φορολογία σύμφωνα με αυτές δεν είναι 

αντίθετη με τη Σύμβαση. Η ανταλλαγή πληροφοριών δεν περιορίζεται από το άρθρο 1. 

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνει ένα Συμβαλλόμενο Κράτος θεωρούνται ως 

απόρρητες κατά τον ίδιο τρόπο όπως οι πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με την 

εσωτερική νομοθεσία του Κράτους αυτού και αποκαλύπτονται μόνο σε πρόσωπα ή αρχές 

(συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων και των δικαστικών οργάνων) που 

σχετίζονται με τη βεβαίωση ή είσπραξη, την αναγκαστική εκτέλεση ή δίωξη ή την 

εκδίκαση προσφυγών αναφορικά με τους φόρους που καλύπτονται από τη Σύμβαση. 

Τα πρόσωπα αυτά ή οι αρχές χρησιμοποιούν τις πληροφορίες μόνο για τους ως άνω 

σκοπούς. Μπορούν να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες στο δικαστήριο κατά την επ’ 

ακροατηρίω διαδικασία ή σε δικαστικές αποφάσεις. 

 

Σε καμία περίπτωση οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου δεν ερμηνεύονται ότι 

επιβάλλουν σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος την υποχρέωση: 

♦ Να λαμβάνει διοικητικά μέτρα αντίθετα με τη νομοθεσία και τη διοικητική 

πρακτική αυτού ή του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους. 

♦ Να παρέχουν πληροφορίες που δεν μπορούν να αποκτηθούν σύμφωνα με τη 

νομοθεσία ή κατά τη συνήθη πρακτική της διοίκησης αυτού ή του άλλου 

Συμβαλλόμενου Κράτους. 

♦ Να παρέχει πληροφορίες που να αποκαλύπτουν οποιοδήποτε συναλλακτικό, 

επιχειρηματικό, βιομηχανικό, εμπορικό ή επαγγελματικό απόρρητο ή 

συναλλακτική διαδικασία ή πληροφορία, η αποκάλυψη των οποίων θα ήταν 

αντίθετη με κανόνα δημόσιας τάξης. 

 

Με τις διατάξεις του επίσης σημαντικού αυτού άρθρου επιδιώκεται η συνεργασία των 

Φορολογικών Αρχών των δύο Κρατών για την αντιμετώπιση της διεθνούς φοροδιαφυγής, 

πράγμα το οποίο αποτελεί ένα από τους βασικούς στόχους της Σύμβασης. 
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Οι Φορολογικές Αρχές των δύο Κρατών ανταλλάσσουν πληροφορίες οι οποίες αφορούν 

στις φορολογικές υποχρεώσεις των φορολογουμένων τους, οι οποίοι διατηρούν 

οικονομικούς δεσμούς και στα δύο Κράτη, και οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την 

εφαρμογή τόσο των διατάξεων της Σύμβασης, όσο και των διατάξεων της εσωτερικής 

νομοθεσίας των δύο Συμβαλλόμενων Κρατών.  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού οι εν λόγω πληροφορίες αφορούν στους 

φόρους που καλύπτονται από τη Σύμβαση (δηλαδή φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου 

φυσικών και νομικών προσώπων), χρησιμοποιούνται από τα δύο Κράτη αποκλειστικά 

και μόνο για φορολογικούς σκοπούς και θεωρούνται απόρρητες, δηλαδή δεν 

ανακοινώνονται σε άλλα πρόσωπα, πλην εκείνων τα οποία είναι επιφορτισμένα με τη 

βεβαίωση και είσπραξη των φόρων ή την εκδίκαση φορολογικών υποθέσεων.  

 

Για τις Χώρες - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι οδηγίες 

76/308/ΕΕ, 77/794/ΕΕ και 79/1071/ΕΕ (πρώην Ε.Ο.Κ.) οι οποίες καλύπτουν σε θέματα 

ανταλλαγής πληροφοριών άμεσους, έμμεσους και λοιπούς φόρους, καθώς και τέλη και 

δασμούς. 

 

Οι οδηγίες αυτές έχουν ενσωματωθεί στην εσωτερική μας νομοθεσία με το Ν.1914/ 

17.12.1990 (ΦΕΚ 178/Α’). 

 

Άρθρο 27 

Μέλη Διπλωματικών και Προξενικών Αποστολών 
 

Τίποτα στη Σύμβαση δεν επηρεάζει τα φορολογικά προνόμια των μελών των 

διπλωματικών ή των προξενικών αποστολών, τα οποία προβλέπονται από τους γενικούς 

κανόνες του διεθνούς δικαίου ή από διατάξεις ειδικών συμφωνιών. 

 

Ο σκοπός αυτής της διάταξης είναι να διασφαλίσει ότι, μέλη των διπλωματικών και 

προξενικών αποστολών δεν θα έχουν κατά την εφαρμογή της κάθε Σύμβασης αποφυγής 

της διπλής φορολογίας του εισοδήματος λιγότερα προνόμια από αυτά που 

προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο και από ειδικές διεθνείς συμφωνίες. 
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                                                                ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  1 
         
 
         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        HELLENIC REPUBLIC 
      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                    MINISTRY OF FINANCE 

1ο αντίγραφο για την Ελληνική Φορολογική Αρχή  -  1st copy for the Hellenic Tax Authority 

                                                                     ΑΙΤΗΣΗ 
                ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ 
                             ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

                                                                      CLAIM 
                           FOR THE APPLICATION OF THE DOUBLE TAXATION 
                                AGREEMENT BETWEEN GREECE AND TURKEY 

     Αυτή η αίτηση ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος – This claim is valid for one calendar year 

Ι.   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ TOY ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
     BENEFICIAL OWNER OF THE INCOME (block Utters)  
     Πλήρες όνομα  / επωνυμία / τίτλος 
     Full Name or Name of Firm…............................................................................................................ 
     Νομική μορφή 
     Legal form............................................................................................................................................ 
     Δραστηριότητα  / επάγγελμα 
     Activity / profession............................................................................................................................. 
     Πλήρης δ/νση (οδός, πόλη, ταχ. Κώδικας, χώρα) 
     Full address (street, city, postal code, country)…............................................................................. 
     ............................................................................................................................................................... 
     Όνομα και διεύθυνση αντιπροσώπου στην Ελλάδα 
     Name and address of Representative in Greece (if any)…................................................................ 
     ….............................................................................................................................................................  
     Ημερομηνία σχετικού συμφωνητικού – Date of Power of Attorney (if any)….................................... 

II. Ο ΚΑΤΑΒΑΛΛΩΝ TO ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
     PAYER OF THE INCOME  
     Πλήρες όνομα / επωνυμία / τίτλος 
     Full Name or Name of firm…................................................................................................................ 
     Νομική μορφή 
     Legal form............................................................................................................................................... 
     Δραστηριότητα / επάγγελμα 
     Activity / profession................................................................................................................................ 
     Πλήρης δ/νση (οδός, πόλη, ταχ. Κώδικας) 
     Full address (street, city, postal code) 

…............................................................................................... 

III.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – DESCRIPTION OF THE INCOME 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

IV.ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ TOY ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ............................................................................................... 
     YEAR DURING WHICH THE INCOME BECAME DUE……………..………………………… 
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V. ΛOΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – FURTHER DETAILS
     Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου αποκτήθηκε το εισόδημα: 
     During any calendar year in which the above specified income became due:  
α)  ασχοληθήκατε με εμπόριο ή άλλες εργασίες μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης                 NAI-YES 
     που βρίσκεται στην Ελλάδα;                 OXI-NO 
     were you engaged in trade or business in Greece through a permanent 
     establishment situated therein?  
β)  ήσαστε εταίρος μιας προσωπικής εταιρείας που ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Ελλάδα?       NAI-YES 
     were you a member of a partnership created or organized within Greece?                     OXI-NO 
γ)  ήσαστε μέτοχος μιας ανώνυμης εταιρείας που ιδρύθηκε και λειτουργεί κατά τους 
     ελληνικούς νόμους;                  NAI-YES 
     did you possess a holding in a company created under Hellenic law?           OXI-NO 
  
     Για οποιαδήποτε καταφατική απάντηση στις ερωτήσεις της περίπτωσης V, να δοθούν λεπτομερή              
     στοιχεία (π.χ. ποσοστό συμμετοχής κλπ.) στην ένδειξη «Παρατηρήσεις». 
     If any answer to be given under (V) is «yes», given full particulars (e.g. percentage of      
     participation e.t.c.) under item «Observations». 

     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – OBSERVATIONS…………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………... 

VI.ΔΗΛΩΣΗ TOY ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ- DECLARATION OF THE BENEFICIARY 
     Δηλώνω ότι είμαι ο πραγματικός δικαιούχος του εισοδήματος που αναφέρεται στην προηγούμενη     
     σελίδα και ότι τα αναφερόμενα σ΄ αυτή την αίτηση είναι απολύτως ακριβή. 
      I hereby declare that I am beneficially entitled to the income stated overleaf and that the       
      particulars given in this Claim are true in every respect. 
       
       Τόπος και ημερομηνία – Place and date                        Υπογραφή και σφραγίδα τον δικαιούχου      
                                                                                               Signature and stamp of the beneficiary 
 
 
 
 
          ….......................................................                              ….......................................................       
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

 
 
 

THE REPUBLIC OF TURKEY 
MINISTRY OF FINANCE 

 
General Directorate of Revenues 

 
 
 
 

Subject: Certification of Residence with Respect to Agreement between Turkey and 
                .................for Avoidance of Double Taxation With Respect to Taxes on Income. 
 
Data: .../.../2006 
 
TO WHOM IT MAY CONCERN 
 
Name             : 
 
Address         : 
 
Tax Office     : ..................Tax Office 
 
Tax Number : 
 
I certify that...........................is resident on Turkey and subject to.........Tax 
with respect to its worldwide income. 
 
 
 
FOR THE MINISTER 
 
 
 
 
NAME/SIGN 
Directorate General of Revenues 
Ministry of Finance 
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ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Όλες οι καινούργιες διμερείς συμβάσεις γίνονται καθ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση της 

Πρότυπης Συνθήκης. Αυτό σημαίνει ότι μοιάζουν μεταξύ τους. Έτσι, ανάμεσα 

Ελλάδας-Τουρκίας και Ελλάδας-Κίνας, υπάρχουν πολλά άρθρα που είναι εντελώς 

όμοια, όπως π.χ. το άρθρο για τον κάτοικο, το εισόδημα από ακίνητη περιουσία, τις 

μεταφορές, τις ανεξάρτητες προσωπικές υπηρεσίες, τις αμοιβές διευθυντών, τους 

καλλιτέχνες, τους αθλητές, κ.ά. Όλα αυτά τα άρθρα είναι πανομοιότυπα και έχουν 

αναλυθεί εκτενώς στο προηγούμενο κεφάλαιο. Σ’ αυτό που κυρίως αξίζει να 

αναφερθούμε είναι οι μεταξύ τους διαφορές, οι οποίες παρατίθενται πιο κάτω. 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

 

1. Η πρώτη διαφορά εντοπίζεται στο άρθρο 2 και συγκεκριμένα στην παράγραφο 3 

των συμβάσεων. Αφορά τους υφιστάμενους φόρους στους οποίους εφαρμόζεται η 

Συμφωνία και ειδικότερα: 

 

Στην περίπτωση της Τουρκίας: 

♦ ο φόρος εισοδήματος εταιριών 

♦ η επιβάρυνση που επιβάλλεται στον φόρο εισοδήματος και στο φόρο εισοδήματος 

εταιριών (αποκαλούμενοι στο εξής ως «τουρκικός φόρος»). 

 

 Όσον αφορά στην Κίνα: 

♦ ο φόρος εισοδήματος των επιχειρήσεων με συμμετοχή ξένων επενδυτών και των 

αλλοδαπών επιχειρήσεων (εφεξής αναφερόμενος ως "κινεζικός φόρος"). 

 

Όπως παρατηρούμε, στη σύμβαση Ελλάδας-Τουρκίας διαχωρίζεται ο φόρος 

εισοδήματος εταιριών από τον «τουρκικό φόρο», ενώ στη σύμβαση Ελλάδας-

Κίνας, δίνεται έμφαση στη συμμετοχή των ξένων επενδυτών και των αλλοδαπών 

επιχειρήσεων. 
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2. Στο Άρθρο 3 της σύμβασης Ελλάδας-Τουρκίας υπάρχει μια πρόσθετη 

υποπαράγραφος που δεν υπάρχει στην σύμβαση Ελλάδας-Κίνας, και σύμφωνα με 

την οποία ο όρος «εγγεγραμμένο γραφείο» υποδηλώνει νομική έδρα επιχείρησης 

που είναι εγγεγραμμένη βάσει των νόμων του κάθε Συμβαλλόμενου Κράτους. 

 

Επιπρόσθετα, ο όρος «αρμόδια αρχή» υποδηλώνει: στην Ελληνική Δημοκρατία, 

τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό 

του, στην Δημοκρατία της Τουρκίας, τον Υπουργό Οικονομικών ή τον 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, ενώ στην Κίνα, την Κρατική Υπηρεσία 

Φορολογίας (State Tax Administration) ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 

αυτής. 

3. Στο άρθρο 5, διαπιστώνουμε ότι στη σύμβαση Ελλάδας-Τουρκίας ο όρος «μόνιμη 

εγκατάσταση» περιλαμβάνει ένα εργοτάξιο ή έργο κατασκευής, συναρμολόγησης 

ή εγκατάστασης, ή δραστηριότητες επίβλεψης συνδεόμενες με αυτά, μόνο εάν το 

εργοτάξιο αυτό ή το έργο ή οι δραστηριότητες έχουν διάρκεια μεγαλύτερη των 

δέκα (10) μηνών, ενώ στη σύμβαση Ελλάδας-Κίνας έχουν διάρκεια μεγαλύτερη 

των δώδεκα (12) μηνών. 

 

Επίσης, στη σύμβαση Ελλάδας-Τουρκίας υπάρχει μια πρόσθετη υποπαράγραφος 

για τη μόνιμη εγκατάσταση, η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

η παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, από μια επιχείρηση μέσω υπαλλήλων ή άλλου 

προσωπικού το οποίο απασχολείται από την επιχείρηση για τον σκοπό αυτό, αλλά 

μόνο όταν οι δραστηριότητες αυτής της μορφής διαρκούν (για το ίδιο ή για ένα 

συνδεόμενο σχέδιο) μέσα στο ίδιο Κράτος για μια περίοδο ή περιόδους οι οποίες 

αθροιστικά ανέρχονται σε διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών μέσα σε 

οποιαδήποτε δωδεκάμηνη περίοδο. 

 

Είναι επομένως σημαντικό για τις 2 αυτές χώρες η παροχή υπηρεσιών να 

συμπεριλαμβάνεται στην έννοια της μόνιμης εγκατάστασης. 

 

4. Συνεχίζοντας στο Άρθρο 5 της σύμβασης Ελλάδας-Τουρκίας βρίσκουμε δύο 

επιπρόσθετες παραγράφους που δεν υπάρχουν στη σύμβαση Ελλάδας-Κίνας. 

Σύμφωνα με την πρώτη, ανεξάρτητα από τις προηγούμενες διατάξεις αυτού του 
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Άρθρου και τις διατάξεις του Άρθρου 14, ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάτοικος 

ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και ασκεί δραστηριότητες σχετικά με 

προκαταρκτικές έρευνες, εξερεύνηση, εξόρυξη ή εκμετάλλευση φυσικών πόρων 

που βρίσκονται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, θα θεωρείται ότι ασκεί, στο 

πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων, επιχείρηση στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος 

μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης ή καθορισμένης βάσης που βρίσκεται εκεί, εκτός 

εάν αυτές οι δραστηριότητες ασκούνται για μια περίοδο ή περιόδους που δεν 

υπερβαίνουν τις 30 ημέρες στο σύνολο μέσα σε οποιαδήποτε δωδεκάμηνη (12) 

περίοδο. Πάντως, για τους σκοπούς αυτής της παραγράφου: 

 

α) όταν μια επιχείρηση η οποία ασκεί δραστηριότητες στο άλλο Κράτος συνδέεται 

με άλλη επιχείρηση και αυτή η άλλη επιχείρηση συνεχίζει ως τμήμα του αυτού 

έργου τις ίδιες δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται ή διεξάγονταν από την πρώτη 

αναφερόμενη επιχείρηση και οι δραστηριότητες που ασκούνται από τις δύο 

επιχειρήσεις υπερβαίνουν -όταν προστίθενται μαζί- μια περίοδο τριάντα (30) 

ημερών, τότε κάθε επιχείρηση θα θεωρείται ότι διεξάγει την δραστηριότητά της 

για περίοδο η οποία υπερβαίνει τις 30 ημέρες σε μια δωδεκάμηνη περίοδο 

 

β) δύο επιχειρήσεις θα θεωρούνται ότι σχετίζονται εάν η μια ελέγχεται άμεσα ή 

έμμεσα από την άλλη, και οι δύο ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από τρίτο πρόσωπο. 

 

Η δεύτερη παράγραφος αναφέρει ότι, μια ασφαλιστική εταιρία ενός 

Συμβαλλόμενου Κράτους θα θεωρείται ότι έχει μόνιμη εγκατάσταση στο άλλο 

Συμβαλλόμενο Κράτος εάν εισπράττει ασφάλιστρα σε αυτό το άλλο Κράτος μέσω 

ενός πράκτορα ή ασφαλίζει κινδύνους που βρίσκονται στο άλλο αυτό Κράτος 

μέσω ενός τέτοιου πράκτορα. 

 

5. Στο Άρθρο 7, στη σύμβαση Ελλάδας-Τουρκίας διευκρινίζεται ότι, κατά τον 

προσδιορισμό των κερδών μιας μόνιμης εγκατάστασης, αναγνωρίζονται προς 

έκπτωση δαπάνες που πραγματοποιούνται για τους σκοπούς της μόνιμης 

εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστικών και γενικών 

διοικητικών εξόδων, είτε στο Κράτος που βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση, είτε 

αλλού. Ωστόσο, καμία έκπτωση δεν θα επιτρέπεται όσον αφορά τη συμμετοχή στα 

έξοδα και τις ζημίες του κεντρικού καταστήματος της επιχείρησης ή της μόνιμης  
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εγκατάστασης που βρίσκονται στο εξωτερικό καθώς επίσης και τα ποσά που 

πληρώνονται από τη μόνιμη εγκατάσταση στο κεντρικό κατάστημα της 

επιχείρησης ή οποιασδήποτε άλλης μόνιμης εγκατάστασης, υπό τη μορφή 

δικαιωμάτων, τόκων, προμηθειών ή άλλων παρόμοιων πληρωμών. 

 

Στη σύμβαση όμως Ελλάδας-Κίνας, δεν διευκρινίζεται με ακρίβεια τι εμπεριέχεται 

στον προσδιορισμό των κερδών αλλά απλά αναφέρεται ότι, εφόσον συνηθίζεται σε 

ένα Συμβαλλόμενο Κράτος να προσδιορίζονται τα κέρδη που αποδίδονται στη 

μόνιμη εγκατάσταση με βάση τον καταμερισμό των συνολικών κερδών της 

επιχείρησης στα διάφορα αυτής τμήματα, οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν 

εμποδίζουν καθόλου το Κράτος αυτό να προσδιορίζει τα προς φορολογία κέρδη με 

βάση αυτόν τον καταμερισμό, όπως συνηθίζεται όμως, η υιοθετούμενη μέθοδος 

καταμερισμού πρέπει να είναι τέτοια ώστε το αποτέλεσμα να συμφωνεί με τις 

εμπεριεχόμενες στο παρόν Άρθρο αρχές. 

 

6. Όσον αφορά το Άρθρο 10, στη σύμβαση Ελλάδας-Τουρκίας, τα μερίσματα, 

μπορούν επίσης να φορολογούνται στο Συμβαλλόμενο Κράτος, του οποίου η 

εταιρία που καταβάλλει τα μερίσματα είναι κάτοικος και σύμφωνα με τους νόμους 

αυτού του Κράτους, αλλά αν ο δικαιούχος των μερισμάτων είναι κάτοικος του 

άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, ο φόρος που επιβάλλεται κατ' αυτόν τον τρόπο 

δεν θα υπερβαίνει το 15% του ακαθαρίστου ποσού των μερισμάτων.  

 

Στη σύμβαση όμως Ελλάδας-Κίνας, τα μερίσματα αυτά δύνανται να 

φορολογούνται επίσης στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο η καταβάλλουσα τα 

μερίσματα εταιρία είναι κάτοικος και σύμφωνα με τους νόμους αυτού του 

Κράτους, αλλά αν ο εισπράττων είναι ο δικαιούχος των μερισμάτων, ο 

επιβαλλόμενος φόρος δεν θα υπερβαίνει: 

 

α) το 5% του ακαθάριστου ποσού των μερισμάτων αν ο δικαιούχος είναι             

εταιρία (εκτός προσωπικής) η οποία κατέχει άμεσα τουλάχιστον το 25% του 

κεφαλαίου της καταβάλλουσας τα μερίσματα εταιρίας, 

β) το 10% του ακαθάριστου ποσού των μερισμάτων σε όλες τις άλλες             

περιπτώσεις. 
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Αξιοσημείωτη είναι εδώ, η χαμηλή φορολογία (μόνο 5%) στα μερίσματα των 

εταιριών μεταξύ Ελλάδας-Κίνας. 

 

7. Στο ίδιο άρθρο εντοπίζουμε μια ακόμη διαφορά. Στη σύμβαση Ελλάδας-Τουρκίας, 

τα κέρδη μιας εταιρίας ενός Συμβαλλόμενου Κράτους η οποία διεξάγει             

επιχειρηματική δραστηριότητα στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος μέσω μόνιμης 

εγκατάστασης η οποία βρίσκεται εκεί, αφού έχει φορολογηθεί γι’ αυτά σύμφωνα 

με το Άρθρο 7, μπορεί να φορολογηθεί για το υπόλοιπο ποσό στο συμβαλλόμενο 

Κράτος στο οποίο βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση και σύμφωνα με την 

παράγραφο 2 αυτού του Άρθρου. 

 

Στη σύμβαση όμως Ελλάδας-Κίνας, όταν εταιρία κάτοικος του ενός 

Συμβαλλόμενου Κράτους πραγματοποιεί κέρδη ή αποκτά εισόδημα στο άλλο 

Συμβαλλόμενο Κράτος, αυτό το άλλο Κράτος δεν δύναται να επιβάλλει φόρο στα 

καταβαλλόμενα από την εταιρία μερίσματα, εκτός αν αυτά τα μερίσματα 

καταβάλλονται σε κάτοικο αυτού του άλλου Κράτους ή η συμμετοχή (holding) σε 

σχέση με την οποία καταβάλλονται τα μερίσματα συνδέεται ουσιαστικά με μόνιμη 

εγκατάσταση ή καθορισμένη βάση που βρίσκεται σε αυτό το άλλο Κράτος, ούτε 

δύναται να υπαγάγει τα μη διανεμόμενα κέρδη της εταιρείας σε φόρο επί των μη 

διανεμόμενων κερδών της εταιρίας, ακόμη και αν τα καταβαλλόμενα μερίσματα ή 

τα μη διανεμόμενα κέρδη αποτελούνται εν όλω ή εν μέρει από κέρδη ή εισοδήματα 

που προκύπτουν σε αυτό το άλλο Κράτος. 

 

8. Στο Άρθρο 11 στη σύμβαση Ελλάδας-Τουρκίας, οι τόκοι μπορούν να 

φορολογηθούν στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο προκύπτουν και σύμφωνα με 

τους νόμους αυτού του Κράτους, αλλά αν δικαιούχος των τόκων είναι κάτοικος 

του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, ο φόρος που επιβάλλεται δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 12% του ακαθάριστου ποσού των τόκων, ενώ στη σύμβαση 

Ελλάδας-Κίνας, ο φόρος, δεν δύναται να υπερβαίνει το 10% του ακαθάριστου 

ποσού των τόκων.  

 

9. Λίγο παρακάτω, στο Άρθρο 13 ενώ αρχικά και στις δύο διμερείς συμβάσεις 

συμφωνούν ότι, ωφέλεια από τη μεταβίβαση κυριότητος οποιασδήποτε περιουσίας 

εκτός από εκείνη που αναφέρεται στις παραγράφους 1, 2 και 3, φορολογείται μόνο 
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στο Συμβαλλόμενο Κράτος του οποίου είναι κάτοικος ο μεταβιβάζων την 

περιουσία, στη σύμβαση Ελλάδας-Τουρκίας διευκρινίζεται ότι, ωφέλεια από 

κεφάλαιο και που προκύπτει στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί να 

φορολογηθεί στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος εάν η χρονική περίοδος μεταξύ 

κτήσης και εκποίησης δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Επίσης, στην ίδια σύμβαση 

συμπεριλαμβάνεται επιπρόσθετα μια παράγραφος σύμφωνα με την οποία, 

οποιαδήποτε πληρωμή λαμβάνεται ως ανταμοιβή για την πώληση δικαιώματος 

(εκτός του βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού) όπως ορίζεται 

στην παράγραφο 3 του Άρθρου 12, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 12, 

εκτός και αν αποδειχθεί ότι η υπό συζήτηση πληρωμή είναι πληρωμή από 

πραγματική μεταβίβαση της αναφερόμενης περιουσίας. Στην περίπτωση αυτή θα 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 13. 

 

10. Στο Άρθρο 20 της σύμβασης Ελλάδας-Τουρκίας, εάν ένας εκπαιδευτικός, ο 

οποίος είναι κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και ο οποίος μετά από 

πρόσκληση ενός πανεπιστημίου, κολεγίου ή άλλου παρομοίου εκπαιδευτικού 

οργανισμού αναγνωρισμένου ως τέτοιου από τις αρμόδιες αρχές σε αυτό το άλλο 

Κράτος, επισκέπτεται αυτό το άλλο Κράτος για μια χρονική περίοδο που δεν 

ξεπερνά τα δύο (2) έτη μόνο για τον σκοπό διδασκαλίας ή έρευνας ή και για τα 

δύο σε τέτοιο εκπαιδευτικό οργανισμό, οποιαδήποτε αποζημίωση λαμβάνει αυτό 

το άτομο για διδασκαλία ή έρευνα θα εξαιρείται του φόρου στο άλλο αυτό 

Συμβαλλόμενο Κράτος υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η αποζημίωση, για την 

εφαρμογή αυτού του Άρθρου, υπόκειται σε φορολόγηση στο πρώτο 

μνημονευόμενο Κράτος. Στη σύμβαση όμως Ελλάδας-Κίνας, ο εκπαιδευτικός δεν 

φορολογείται στο πρώτο μνημονευόμενο Κράτος για περίοδο τριών (3) ετών από 

την ημερομηνία της πρώτης άφιξης του στο πρώτο μνημονευόμενο Κράτος. 

 

Επίσης, στη σύμβαση Ελλάδας-Τουρκίας, αντίθετα με αυτήν της Ελλάδας-Κίνας, 

περιορίζεται η αποζημίωση την οποία, σπουδαστής ή εκπαιδευόμενος ο οποίος 

είναι κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους λαμβάνει από την εργασία η οποία 

ασκείται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος για μια περίοδο ή περιόδους που δεν 

υπερβαίνουν τις 183 ημέρες στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, με σκοπό να 

αποκτήσει πρακτική εμπειρία που σχετίζεται με την εκπαίδευση ή την εξειδίκευσή 

του, δεν θα φορολογείται σε αυτό το άλλο Κράτος. 
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11. Στο Άρθρο για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας παρατηρούμε ότι οι χώρες 

δίνουν διαφορετική βαρύτητα. Πιο αναλυτικά, στη σύμβαση Ελλάδας-Τουρκίας 

αναφέρονται τα εξής: 

 

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 1, όταν τόκος ο οποίος αναφέρεται 

στο Άρθρο 11 φορολογείται, σύμφωνα με ειδικά κίνητρα λόγω μέτρων που έχουν 

ληφθεί για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης σε ένα Συμβαλλόμενο 

Κράτος, με συντελεστή φόρου ο οποίος είναι μικρότερος του 12% τότε θα 

παρέχεται από το Συμβαλλόμενο Κράτος κατοικίας ως πίστωση από το φόρο που 

έπρεπε να καταβληθεί στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος σε αυτό το εισόδημα ποσό 

ίσο με το 12% επί του ακαθάριστου ποσού αυτού του εισοδήματος. Εντούτοις σε 

καμία περίπτωση η παρεχόμενη σε αυτή την παράγραφο πίστωση δεν θα 

υπερβαίνει το συντελεστή φόρου ο οποίος θα μπορούσε να επιβληθεί σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Άρθρου 11 αυτής της Συμφωνίας στην περίπτωση που δεν θα 

υπήρχαν τα ειδικά αναπτυξιακά κίνητρα. 

 

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου θα έχουν εφαρμογή μόνο για τα πέντε πρώτα 

έτη εφαρμογής αυτής της Συμφωνίας και μόνο για τον τόκο που προκύπτει από 

οικονομικές συναλλαγές σχετικά με εταιρικά δάνεια και μετοχές των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εκτελούνται εντός των Συμβαλλομένων 

Κρατών στους ακόλουθους τομείς: 

 

α) εκτέλεση έργων υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών, 

παραγωγής και διάθεσης ενέργειας, 

β) ορυχεία και λατομεία, 

γ) έργα βαριάς βιομηχανίας συμπεριλαμβανομένης της μεταλλουργίας, παραγωγής 

μηχανολογικού εξοπλισμού, βασικών χημικών προϊόντων, παραγωγής τσιμέντου, 

κατασκευής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών υλικών, παρασκευής λιπασμάτων. 

 

Ωστόσο οι διατάξεις αυτής της παραγράφου δεν θα εφαρμόζονται: 

(α) όταν οποιοδήποτε όφελος που προκύπτει ή μπορεί να προκύψει σε ένα 

πρόσωπο το οποίο δεν είναι κάτοικος ούτε της Ελλάδας ούτε της Τουρκίας, 
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(β) όταν οποιαδήποτε διευθέτηση έχει πραγματοποιηθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο 

με κύριο σκοπό να επωφεληθεί των διατάξεων αυτής για όφελος αυτού του 

προσώπου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, 

 

(γ) εάν κάτοικοι των δύο Συμβαλλόμενων Κρατών ήρθαν σε συμφωνία με κύριο 

σκοπό την φοροδιαφυγή ή αποφυγή φόρων που καλύπτονται από αυτή τη 

Συμφωνία. 

       

Αντίθετα, στη σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, τίποτα από τα ανωτέρω δεν          

αναφέρονται. Το μόνο που δίνεται κάποια έμφαση είναι τα μερίσματα, τα οποία 

όταν καταβάλλονται από εταιρία κάτοικο της Κίνας σε κάτοικο της Ελληνικής 

Δημοκρατίας, η πίστωση φόρου, θα λαμβάνει υπόψη, πλέον του οποιουδήποτε 

φόρου που πιστώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 (α) το φόρο 

τον καταβλητέο από την εταιρία που κάνει τη διανομή σε σχέση με τα 1 κέρδη από 

τα οποία καταβάλλονται τα μερίσματα. 

 

12. Στο Άρθρο που αναφέρεται στη θέση σε ισχύ στη σύμβαση Ελλάδας-Τουρκίας 

αναφέρεται ότι το καθένα από τα Συμβαλλόμενα Κράτη γνωστοποιεί στο άλλο 

Συμβαλλόμενο Κράτος την ολοκλήρωση των απαιτουμένων εσωτερικών νομικών 

διαδικασιών για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας αυτής. Η Συμφωνία τίθεται σε 

ισχύ από την ημερομηνία της τελευταίας γνωστοποίησης. Οι διατάξεις της 

Συμφωνίας αυτής θα έχουν εφαρμογή: 

♦ αναφορικά με τους φόρους που παρακρατούνται στην πηγή σε σχέση με ποσά που 

καταβάλλονται ή πιστώνονται κατά ή μετά την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου, του 

έτους που ακολουθεί το έτος κατά το οποίο η Συμφωνία τέθηκε σε ισχύ, και 

♦ αναφορικά με άλλους φόρους σε σχέση με τα φορολογικά έτη που αρχίζουν κατά ή 

μετά την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος κατά το 

οποίο η Συμφωνία τέθηκε σε ισχύ. 

 

Στη σύμβαση όμως Ελλάδας-Κίνας ισχύουν τα εξής: 

♦ Τα Συμβαλλόμενα Κράτη γνωστοποιούν το ένα στο άλλο, μέσω διπλωματικής 

οδού, ότι οι κατά νόμο προβλεπόμενες για την θέση σε ισχύ της παρούσας 

Συμφωνίας διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί. 
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♦ Η Συμφωνία αυτή τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ημέρα μετά την ημερομηνία της 

τελευταίας από τις γνωστοποιήσεις τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 και οι 

διατάξεις της έχουν εφαρμογή σε εισόδημα που προκύπτει κατά τη διάρκεια του 

φορολογικού έτους το οποίο αρχίζει κατά ή μετά την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου 

του ημερολογιακού έτους που αμέσως ακολουθεί εκείνο εντός του οποίου η 

παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ. 

 

Συμπερασματικά λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι, στη σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και 

Τουρκίας συμπεριλαμβάνονται περισσότερες διατάξεις από ότι μεταξύ Ελλάδας και 

Κίνας. Αυτό είναι απόλυτα λογικό, αφού οι δυο χώρες συνεργάζονται (εμπορικά, 

εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, κ.λπ.) για πολλά χρόνια και είναι φυσικό, τα διάφορα 

προβλήματα που ανέκυπταν στην πορεία να φροντίσουν να  τα επιλύσουν 

προσθέτοντας εξειδικευμένες παρατηρήσεις και σχόλια στα επιμέρους άρθρα της 

διμερής σύμβασης. 

 

Βέβαια, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια ραγδαία εισβολή επιχειρήσεων και 

προϊόντων από την Κίνα προς την Ελλάδα. Προβλέπεται δε, ότι μεγάλος όγκος 

επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας θα στραφούν από τη Βουλγαρία που ήταν μέχρι 

τώρα στην Κίνα. Αυτό σημαίνει ότι η σύμβαση Ελλάδας-Κίνας θα εξελιχθεί και θα 

αναπτυχθεί τα προσεχή χρόνια. 
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Όταν, το 1991, η Επιτροπή των φορολογικών υποθέσεων υιοθέτησε την έννοια ενός 

Πρότυπου Μοντέλου Συμβάσεων, αποφάσισε ότι επειδή η επιρροή αυτού του 

Μοντέλου είχε επεκταθεί αρκετά πέρα από τις χώρες μέλη του Ο.Ο.Σ.Α., η τρέχουσα 

διαδικασία μέσω της οποίας το Πρότυπο Μοντέλο Συμβάσεων θα ενημερωνόταν, θα 

έπρεπε να ανοιχτεί για να ωφεληθεί από την εισαγωγή των χωρών μη μελών. 

 

Σύμφωνα με εκείνη την απόφαση, η Επιτροπή των φορολογικών υποθέσεων 

αποφάσισε, το 1996, να οργανώσει τις ετήσιες συνεδριάσεις που θα επέτρεπαν στους 

εμπειρογνώμονες των χωρών μελών και μερικών χωρών μη μελών να συζητήσουν τα 

ζητήματα σχετικά με τη διαπραγμάτευση, την αίτηση και την ερμηνεία των 

φορολογικών συμβάσεων. Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι χώρες μη μέλη θα 

μπορούσαν να συνδεθούν στην ανάπτυξη της πρότυπης φορολογικής Συνθήκης μόνο 

εάν θα μπορούσαν να διατηρήσουν την ελευθερία τους να διαφωνήσουν με το 

περιεχόμενό της, η Επιτροπή επίσης αποφάσισε ότι αυτές οι χώρες πρέπει, όπως οι 

χώρες μέλη, να έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν τις περιοχές όπου είναι 

ανίκανες να συμφωνήσουν με το κείμενο ενός άρθρου ή με μια ερμηνεία που δίνεται 

στα σχόλια.  

 

Αυτό έχει οδηγήσει στο συνυπολογισμό του Πρότυπου Μοντέλου Συμβάσεων αυτού 

του τμήματος, το οποίο καθορίζει τις θέσεις διάφορων χωρών μη μελών στα άρθρα του 

προτύπου και των σχολίων επ’ αυτού.  

 

Το κεφάλαιο αυτό απεικονίζει τις θέσεις των ακόλουθων χωρών στο Πρότυπο 

Μοντέλο Συμβάσεων:  

Ακτή Ελεφαντοστού  Αλβανία  Αργεντινή            Βιετνάμ 

Βουλγαρία   Βραζιλία  Γκαμπόν            Εσθονία 

Ισραήλ    Κροατία  Λετονία            Λευκορωσία 

Λιθουανία   Μαλαισία  Μαρόκο               Ν.Αφρική 

Ουκρανία   Ρουμανία  Ρωσία              Σλοβενία 

Ταϊλάνδη   Τυνησία  Φιλιππίνες 

 

 83



Ενώ αυτές οι χώρες συμφωνούν γενικά με το κείμενο των άρθρων του Πρότυπου 

Μοντέλου Συμβάσεων και με τις ερμηνείες που υποβάλλονται στα σχόλια, υπάρχουν 

όμως για κάθε χώρα, μερικοί τομείς διαφωνίας. Για κάθε άρθρο του Πρότυπου 

Μοντέλου Συμβάσεων, οι θέσεις που παρουσιάζονται κάτωθι, δείχνουν τα σημεία στα 

οποία μια χώρα διαφωνεί με το κείμενο του άρθρου και τα σημεία που διαφωνεί με μια 

ερμηνεία που δίνεται στα σχόλια  σε σχέση με το άρθρο. Όπως συμβαίνει με τις 

παρατηρήσεις και τις επιφυλάξεις των χωρών μελών, καμία αναφορά δεν γίνεται στις 

περιπτώσεις όπου μια χώρα θα επιθυμούσε να συμπληρώσει το κείμενο ενός άρθρου 

με τις παροχές που δεν συγκρούονται με το άρθρο, ειδικά εάν αυτές οι παροχές 

προσφέρονται ως εναλλακτικές λύσεις στα σχόλια, ή θα επιθυμούσαν να υποβάλουν 

μια ερμηνεία που δεν συγκρούεται με τα σχόλια.  

 

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1  

(Πρόσωπα στα οποία αναφέρονται)  

Θέσεις στο άρθρο  

Οι Φιλιππίνες διατηρούν το δικαίωμα να φορολογήσουν τους πολίτες της σύμφωνα με 

την εσωτερική νομοθεσία της, ενώ η Βραζιλία, διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει την 

κάλυψη της Σύμβασης στις συνεργασίες δεδομένου ότι οι συνεργασίες θεωρούνται 

νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο της νομοθεσίας της.  

Θέσεις στα σχόλια  

Η Γκαμπόν, η Ακτή Ελεφαντοστού, το Μαρόκο και η Τυνησία δεν συμφωνούν με την 

ερμηνεία, σύμφωνα με την οποία εάν μια συνεργασία αμφισβητεί τα οφέλη που 

προκύπτουν από μια φορολογική σύμβαση, τα μέλη του έχουν δικαίωμα να 

φορολογήσουν τα οφέλη των φορολογικών συμβάσεων που εισάγονται από το κράτος 

κατοικίας τους. Θεωρούν ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι δυνατό, μόνο μέχρι ένα 

σημείο, εάν οι παροχές για αυτό τον σκοπό συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση που 

εισάγεται με το κράτος όπου η συνεργασία είναι τοποθετημένη.  

 

 

 

 

 84



ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2  

(Καλυπτόμενοι φόροι) 

Θέσεις στο άρθρο  

Οπουδήποτε οι όροι "κύριοι" και η "κινητή περιουσία" εμφανίζονται στη Σύμβαση, η 

Λευκορωσία διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει αυτούς τους όρους, οι οποίοι 

δεν υπάρχουν στον εσωτερικό νόμο του, από τους όρους "ιδιοκτησία" και "ιδιοκτησία 

εκτός από την ακίνητη περιουσία" αντίστοιχα.  

 

Η Βραζιλία διατηρεί τη θέση της σε εκείνο το μέρος που δηλώνει ότι η Σύμβαση 

πρέπει να απευθυνθεί στους φόρους των πολιτικών υποδιαιρέσεων ή των Τοπικών 

τους Αρχών, καθώς επίσης και στο τελικό μέρος της "ανεξάρτητα από τον τρόπο με 

τον οποίο επιβάλλονται".  

 

Η Ρουμανία διατηρεί το δικαίωμα να συμπεριλάβει τους φόρους που επιβάλλονται εξ’ 

ονόματος των διοικητικών-εδαφικών μονάδων, ενώ η Νότια Αφρική διατηρεί τη θέση 

της σε εκείνο το μέρος που δηλώνει ότι η Σύμβαση πρέπει να εφαρμοσθεί στους 

φόρους των Τοπικών Αρχών.  

 

Η Βραζιλία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει, στις Συμβάσεις της, έναν ορισμό του φόρου 

εισοδήματος που να είναι σύμφωνος με τη συνταγματική νομοθεσία του. Συνεπώς, 

διατηρεί το δικαίωμα να μην περιληφθεί η παράγραφος 2 του άρθρου στις συμβάσεις 

του.  

 

Η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ρουμανία, η Ρωσία και η Τυνησία έχουν την 

άποψη ότι οι "φόροι στα συνολικά ποσά αμοιβών ή μισθών που πληρώνονται από τις 

επιχειρήσεις" δεν πρέπει να θεωρούνται ως φόροι εισοδήματος και επομένως να 

διατηρούν το δικαίωμα να μην περιληφθούν αυτές οι λέξεις στην παράγραφο 2 του 

άρθρου.  

 

Η Ουκρανία διατηρεί τη θέση της σε εκείνο το μέρος της παραγράφου 2 που δηλώνει 

ότι η Σύμβαση θα έχει εφαρμογή στους κύριους φόρους.  
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ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 

(Γενικοί ορισμοί) 

Θέσεις στο άρθρο  

Όσον αφορά τον ορισμό της "επιχείρησης", η Αλβανία και η Λευκορωσία διατηρούν 

το δικαίωμα να αντικατασταθεί η έννοια "του εταιρικού σώματος", η οποία δεν 

υπάρχει στην εσωτερική νομοθεσία τους, από "οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή 

οποιαδήποτε οντότητα η οποία θεωρείται ως χωριστή οντότητα για φορολογικούς 

λόγους".  

 

Όσον αφορά τον ορισμό της "εθνικής", η Λιθουανία διατηρεί το δικαίωμα να 

περιλάβει σε εκείνο τον ορισμό τις λέξεις "ή άλλη οντότητα" για να καλύψει όλες τις 

οντότητες που αντλούν τη θέση τους από τους ισχύοντες νόμους της Λιθουανίας, ενώ 

η Αλβανία, η Ρουμανία και η Ρωσία, διατηρούν το δικαίωμα να αντικαταστήσουν τον 

όρο "εθνικότητα" με τον όρο "υπηκοότητα" δεδομένου ότι ο όρος "εθνικότητα" δεν 

σημαίνει "υπηκοότητα" βάσει της εσωτερικής τους νομοθεσίας.  

 

Η Βουλγαρία διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει στις διμερείς διαπραγματεύσεις 

να συμπεριλάβει έναν ορισμό του όρου "επιχειρησιακά κέρδη", ο οποίος καλύπτει 

και τα κέρδη μιας επιχείρησης και ενός εισοδήματος μιας μεμονωμένης, 

προερχόμενης από τη συνέχιση μιας επιχείρησης διαμέσου της μόνιμης 

εγκατάστασης.  Αυτός ο συνυπολογισμός οδηγεί στη δυνατότητα εφαρμογής του 

άρθρου 7 σύμφωνα με τη βουλγαρική εσωτερική νομοθεσία όσον αφορά στο 

εισόδημα.  

 

Όσον αφορά τον ορισμό της "διεθνούς κυκλοφορίας", η Βουλγαρία και η Κροατία 

διατηρούν το δικαίωμα να επεκτείνουν το πεδίο του ορισμού για να καλύψουν τη 

μεταφορά δρόμων και σιδηροδρόμων στις διμερείς συμβάσεις.  

 

 

 86



ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 

(Κατοικία) 

 

Θέσεις στο άρθρο  

Η Αλβανία, η Λευκορωσία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ρωσία, η Ταϊλάνδη, 

η Ουκρανία και το Βιετνάμ διατηρούν το δικαίωμα να συμπεριληφθεί η θέση της 

ενσωμάτωσης (εγγραφή για τη Λευκορωσία)  ή ένα παρόμοιο κριτήριο. 

 

Δεδομένου ότι η Νότια Αφρική δεν έχει μια έννοια της κατοικίας για φορολογικούς 

λόγους λαμβάνοντας υπόψη το εδαφικό φορολογικό της σύστημα, διατηρεί το 

δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τους όρους "συνήθης κάτοικος" και "η θέση της 

αποτελεσματικής διαχείρισης" για τους σκοπούς του προσδιορισμού των κατοίκων της 

Νότιας Αφρικής.  

 

Η Ρωσία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το άρθρο στις φορολογικές συμβάσεις 

της προκειμένου να διευκρινιστεί ότι οι ρωσικές συνεργασίες πρέπει να θεωρηθούν ως 

κάτοικοι της Ρωσίας λαμβάνοντας υπόψη τα νομικά και φορολογικά χαρακτηριστικά 

τους.  

 

Η Γκαμπόν, η Ακτή Ελεφαντοστού, το Μαρόκο και η Τυνησία δεν συμφωνούν με τη 

γενική αρχή σύμφωνα με την οποία εάν ο φόρος που οφείλεται από μια συνεργασία 

καθορίζεται βάσει των προσωπικών χαρακτηριστικών των συνεργατών, αυτοί οι 

συνεργάτες έχουν δικαίωμα στα οφέλη των φορολογικών συμβάσεων που εισάγονται 

από τα κράτη των οποίων κατοικούν όσον αφορά στο εισόδημα που "διατρέχει" 

εκείνης της συνεργασίας. Βάσει της εσωτερικής τους νομοθεσίας, μια συνεργασία 

θεωρείται εκτεθειμένη για το φόρο ακόμα και εάν, τεχνικά, ο φόρος εκείνος 

συλλέγεται από τους συνεργάτες ή στην περίπτωση του Μαρόκου από τον κύριο 

συνεργάτη. Γι’ αυτό, η Γκαμπόν, η Ακτή Ελεφαντοστού, το Μαρόκο και η Τυνησία, 

διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν το άρθρο στις φορολογικές συμβάσεις τους, 

προκειμένου να διευκρινιστεί ότι οι συνεργασίες τους πρέπει να θεωρηθούν ως 

κάτοικοι της χώρας τους, λαμβάνοντας υπόψη τα νομικά και φορολογικά 

χαρακτηριστικά τους.  
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Η Ρουμανία διατηρεί τη θέση της στις παροχές σε αυτό και άλλα άρθρα της Συνθήκης 

που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στη θέση της αποτελεσματικής διαχείρισης. Αντί 

του όρου "θέση της αποτελεσματικής διαχείρισης", η Ρουμανία επιθυμεί να 

χρησιμοποιήσει στις συμβάσεις της τον όρο "έδρα".  

 

Η Λευκορωσία διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει την παράγραφο 3 από μια 

παροχή που θα αναφερθεί στην αμοιβαία διαδικασία συμφωνίας για τον προσδιορισμό 

της χώρας της κατοικίας στην περίπτωση ενός διπλού εδρεύοντος προσώπου εκτός 

από ένα άτομο.  

 

Επιφύλαξη της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας να διατηρήσουν το 

δικαίωμα να αντικατασταθεί η παράγραφος 3 από μια παροχή που θα αναφερθεί στην 

αμοιβαία διαδικασία συμφωνίας για τον προσδιορισμό της χώρας της κατοικίας στην 

περίπτωση ενός διπλού εδρεύοντος προσώπου εκτός από ένα άτομο και της απουσίας 

μιας τέτοιας συμφωνίας, η οποία θα αρνηθεί τα οφέλη στο πλαίσιο της Συνθήκης σε 

αυτό το πρόσωπο.  

 

Η Βουλγαρία διατηρεί το δικαίωμα να συμπεριλάβει μια διάταξη που θα αναφέρεται 

στο κράτος της παραγωγής του νομικού καθεστώτος και, σε περίπτωση που αυτό το 

κράτος δεν θα μπορούσε να καθοριστεί, στην αμοιβαία διαδικασία συμφωνίας, για τον 

προσδιορισμό της χώρας της κατοικίας στην περίπτωση ενός διπλού εδρεύοντος 

προσώπου εκτός από ένα άτομο και μια επιχείρηση και, ελλείψει μιας τέτοιας 

συμφωνίας, θα αρνείται τα οφέλη στο πλαίσιο της Συνθήκης σε αυτό το πρόσωπο.  

 

Θέσεις στα σχόλια  

Στην περίπτωση της Γκαμπόν, δεδομένου ότι η φράση "και οι οικονομικές σχέσεις" 

που χρησιμοποιούνται στις παραγράφους 13 ..14 και 15 των σχολίων είναι 

διφορούμενες, αυτοί οι δύο τύποι σχέσεων πρέπει να διακριθούν και ένας τύπος 

μπορεί να έχει την προτεραιότητα πέρα από άλλο. Το κράτος στο οποίο η απασχόληση 

ασκείται πρέπει επομένως να επικρατήσει των προσωπικών σχέσεων για λόγους του 

καθορισμού του κράτους της κατοικίας ενός ατόμου. 
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Η ερμηνεία από την Αργεντινή, την Ουκρανία και το Βιετνάμ του όρου "θέση της 

αποτελεσματικής διαχείρισης" είναι πρακτική καθημερινή διαχείριση, ανεξάρτητα από 

που ασκείται ο εξαιρετικά σημαντικός έλεγχος. 

 

  

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 

(Μόνιμη εγκατάσταση) 

Θέσεις στο άρθρο  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά προβλήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των 

διατάξεων της πρότυπης Συνθήκης στις δραστηριότητες που διεξάγονται παράκτια σε 

ένα συμβαλλόμενο κράτος σχετικά με την εξερεύνηση ή την εκμετάλλευση του 

πυθμένα της θάλασσας, το υπέδαφός και τους φυσικούς του πόρους, η Λετονία και η 

Λιθουανία διατηρούν το δικαίωμα να παρεμβάλουν στο άρθρο ειδικές παροχές  

σχετικά με τέτοιες δραστηριότητες.  

 

Στην παράγραφο 2, επιπρόσθετα στην φράση "την εξαγωγή" των φυσικών πόρων, η 

Αργεντινή, η Γκαμπόν, η Ακτή Ελεφαντοστού, το Μαρόκο, οι Φιλιππίνες, η Ρωσία, η 

Ταϊλάνδη και η Τυνησία, διατηρούν το δικαίωμα να αναφερθούν στην "εξερεύνηση" 

για τέτοιους πόρους.  

 

Η Μαλαισία διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει στην παράγραφο 2 μια 

υποπαράγραφο που θα καλύπτει ένα αγρόκτημα ή μια φυτεία. Η Ταϊλάνδη και το 

Βιετνάμ διατηρούν το δικαίωμα να προσθέσουν στην παράγραφο 2 μια υποπαράγραφο 

που θα καλύπτει μια αποθήκη εμπορευμάτων σε σχέση με ένα πρόσωπο που παρέχει 

τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης για άλλους.  

 

Η Ουκρανία διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει στην παράγραφο 2 μια 

υποπαράγραφο που θα καλύπτει μια εγκατάσταση ή τη δομή για την εξερεύνηση 

φυσικών πόρων και μια αποθήκη εμπορευμάτων ή άλλη δομή που θα χρησιμοποιείται 

για την πώληση των αγαθών, ενώ η Αργεντινή, η Γκαμπόν και η Ακτή Ελεφαντοστού 

διατηρούν επίσης το δικαίωμα να προσθέσουν στην παράγραφο 2 μια υποπαράγραφο 

που θα καλύπτει τα μέρη όπου πραγματοποιούνται οι αλιευτικές δραστηριότητες.  
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Η Αργεντινή διατηρεί τη θέση της στην παράγραφο 3 και θεωρεί ότι οποιαδήποτε 

περιοχή κτηρίου ή οικοδόμηση ή πρόγραμμα εγκαταστάσεων που διαρκεί 

περισσότερο από τρεις μήνες, θεωρείται ως μόνιμη εγκατάσταση.  

 

Βραζιλία, Ταϊλάνδη και Βιετνάμ διατηρούν την επιφύλαξή τους στην παράγραφο 3, 

καθώς θεωρούν ότι οποιοδήποτε κτήριο, περιοχή ή οικοδόμηση ή πρόγραμμα 

εγκαταστάσεων που διαρκεί περισσότερο από έξι μήνες πρέπει να θεωρείται ως 

μόνιμη εγκατάσταση.  

 

Υπάρχει επιφύλαξη της Αλβανίας, της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας 

στην παράγραφο 3, καθώς θεωρούν ότι οποιαδήποτε περιοχή κτηρίου, το πρόγραμμα 

οικοδόμησης, συνελεύσεων ή εγκαταστάσεων ή μια εποπτική ή σχετική 

δραστηριότητα γνωμοδότησης, αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση εάν τέτοια περιοχή, 

πρόγραμμα ή δραστηριότητα διαρκεί για μια περίοδο περισσότερων των έξι μηνών.  

 

Η Σλοβενία διατηρεί το δικαίωμα να μεταχειριστεί οποιαδήποτε περιοχή κτηρίου, το 

πρόγραμμα οικοδόμησης, συνελεύσεων ή εγκαταστάσεων ή μια εποπτική ή σχετική 

δραστηριότητα γνωμοδότησης όπως αποτελώντας μόνιμη εγκατάσταση μόνο εάν 

τέτοια περιοχή, πρόγραμμα ή δραστηριότητα διαρκούν για μια περίοδο 

περισσότερων των δώδεκα μηνών.  

 

Επιφύλαξη της Αργεντινής, της Ρουμανίας, της Νότιας Αφρικής, της Ταϊλάνδης και 

του Βιετνάμ να αντιμετωπίσουν μια επιχείρηση όπως έχοντας μόνιμη εγκατάσταση 

εάν η επιχείρηση συνεχίζει τις εποπτικές δραστηριότητες σχετικά με μια περιοχή 

κτηρίου ή μια οικοδόμηση, μια συνέλευση ή ένα πρόγραμμα εγκαταστάσεων που 

αποτελούν μόνιμη εγκατάσταση στο πλαίσιο της παραγράφου 3.  

 

Επιφύλαξη της Αλβανίας, της Σλοβενίας, της Νότιας Αφρικής, της Ταϊλάνδης και του 

Βιετνάμ να αντιμετωπίσουν μια επιχείρηση όπως έχοντας μια μόνιμη εγκατάσταση εάν 

η επιχείρηση παρέχει τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών 

γνωμοδότησης, μέσω των υπαλλήλων ή άλλου προσωπικού που δεσμεύονται από την 

επιχείρηση για τέτοιο σκοπό, αλλά μόνο όπου δραστηριότητες εκείνης της φύσης 

συνεχίζονται μέσα στη χώρα για μια περίοδο ή τις περιόδους που αθροίζει 

περισσότερο από έξι μήνες εντός οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου.  
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Η Αργεντινή διατηρεί το δικαίωμα να μεταχειριστεί μια επιχείρηση όπως έχοντας μια 

μόνιμη εγκατάσταση εάν η επιχείρηση παρέχει τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων 

των υπηρεσιών γνωμοδότησης, μέσω των υπαλλήλων ή άλλου προσωπικού που 

δεσμεύονται από την επιχείρηση για τέτοιο σκοπό, αλλά μόνο όπου οι δραστηριότητες 

εκείνης της φύσης συνεχίζονται μέσα στη χώρα για μια περίοδο ή τις περιόδους που 

αθροίζει περισσότερο από τρεις μήνες, ενώ η Γκαμπόν, η Ακτή Ελεφαντοστού, το 

Μαρόκο, η Ρουμανία και η Τυνησία επιφυλάσσονται να διαπραγματευθούν το 

ανωτέρω χρονικό διάστημα. 

 

Επιφύλαξη της Γκαμπόν, της Ακτής Ελεφαντοστού, της Λετονίας, του Μαρόκου, της 

Νότιας Αφρικής και της Τυνησίας να διατηρούν το δικαίωμα να κρίνουν οποιοδήποτε 

πρόσωπο που εκτελεί τις επαγγελματικές υπηρεσίες ή άλλες δραστηριότητες ενός 

ανεξάρτητου χαρακτήρα για να έχει μόνιμη εγκατάσταση εάν εκείνο το πρόσωπο είναι 

παρόν στο κράτος για μια περίοδο ή τις περιόδους που υπερβαίνει τις συνολικές 183 

ημέρες σε οποιαδήποτε περίοδο δώδεκα μηνών.  

 

Η Βουλγαρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταχειριστεί μια επιχείρηση όπως έχοντας μια 

μόνιμη εγκατάσταση εάν η επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 

υπηρεσιών γνωμοδότησης, μέσω των υπαλλήλων ή άλλου προσωπικού που 

δεσμεύονται από την επιχείρηση για τέτοιο σκοπό, όπου οι δραστηριότητες εκείνης 

της φύσης συνεχίζονται (για το ίδιο πράγμα ή ένα σχετικό πρόγραμμα) μέσα  στη  

χώρα  για  μια  περίοδο  ή  τις περιόδους  που αθροίζει  περισσότερο από  έξι  μήνες  

εντός οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου.  

 

Η Βουλγαρία διατηρεί το δικαίωμα να συμπεριλάβει μια διάταξη που κρίνει την ύπαρξη 

μιας μόνιμης εγκατάστασης εάν, για μια περισσότερο από συζητήσιμη χρονική περίοδο, 

μια εγκατάσταση γεώτρησης ή ένα σκάφος χρησιμοποιούνται για την εξερεύνηση των 

φυσικών πόρων.  

 

Επιφύλαξη της Αλβανίας, της Γκαμπόν, της Ακτής Ελεφαντοστού, του Μαρόκου, της 

Ρωσίας, της Ταϊλάνδης, της Τυνησίας, της Ουκρανίας και του Βιετνάμ να 

αντιμετωπιστεί μια επιχείρηση όπως έχοντας μια μόνιμη εγκατάσταση εάν ένα 

πρόσωπο που ενεργεί εξ’ ονόματος της επιχείρησης διατηρεί συνήθως ένα απόθεμα 

των αγαθών ή των εμπορευμάτων σε ένα συμβαλλόμενο κράτος από το οποίο το 
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πρόσωπο παραδίδει τακτικά τα αγαθά ή τα εμπορεύματα εξ’ ονόματος της 

επιχείρησης.  

 

Επιφύλαξη της Αλβανίας, της Γκαμπόν, της Εσθονίας, της Ακτής Ελεφαντοστού, της 

Λετονίας, της Λιθουανίας, του Μαρόκου, της Σλοβενίας, της Ταϊλάνδης, της Τυνησίας 

και του Βιετνάμ του δικαιώματος να καταστήσουν σαφές ότι ένας πράκτορας του 

οποίου οι δραστηριότητες διεξάγονται πλήρως ή σχεδόν πλήρως εξ’ ονόματος μιας 

ενιαίας επιχείρησης δεν θα θεωρηθεί πράκτορας μιας ανεξάρτητης θέσης.  

 

Επιφύλαξη της Γκαμπόν, της Ακτής Ελεφαντοστού, του Μαρόκου, της Ρουμανίας, της 

Ταϊλάνδης, της Τυνησίας και του Βιετνάμ του δικαιώματος να οριστεί ότι μια 

ασφαλιστική επιχείρηση ενός συμβαλλόμενου κράτους, εκτός από όσον αφορά την 

αντασφάλιση, ότι για να έχει μόνιμη εγκατάσταση στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος θα 

κριθεί από το γεγονός, εάν συλλέγει τα ασφάλιστρα στο έδαφος αυτό ή ασφαλίζει τους 

κινδύνους που τοποθετούνται εκεί μέσα μέσω ενός προσώπου εκτός από έναν 

πράκτορα μιας ανεξάρτητης θέσης.  

 

Θέσεις στα σχόλια  

Το Μαρόκο και το Βιετνάμ δεν συμφωνούν με την φράση "η δωδεκάμηνη δοκιμή 

ισχύει για κάθε μεμονωμένο περιοχή ή πρόγραμμα". Το Μαρόκο και το Βιετνάμ 

θεωρούν ότι μια σειρά διαδοχικών βραχυπρόθεσμων περιοχών ή προγραμμάτων που 

χρησιμοποιούνται από έναν ανάδοχο θα προκαλούσε την ύπαρξη μιας μόνιμης 

εγκατάστασης στην ενδιαφερόμενη χώρα.  

 

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 

(Εισόδημα από ακίνητη περιουσία) 

Θέσεις στο άρθρο  

Επιφύλαξη της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας του δικαιώματος να 

συμπεριληφθεί στον καθορισμό του όρου "ακίνητη περιουσία" οποιαδήποτε επιλογή ή 

παρόμοιο δικαίωμα να αποκτηθεί η ακίνητη περιουσία.  
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Το Μαρόκο επιθυμεί να διατηρήσει τη δυνατότητα της εφαρμογής των διατάξεων 

των  εσωτερικών νόμων του, σχετικά με τη φορολογία του εισοδήματος από τις 

μετοχές ή τα δικαιώματα, οι οποίες εκεί αντιμετωπίζονται ως εισόδημα από 

ακίνητη περιουσία.  

 

Επιφύλαξη της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας του δικαιώματος να 

συμπεριληφθεί μια αναφορά στο εισόδημα από την αλλοτρίωση της ακίνητης 

περιουσίας.  

 

Επίσης, η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία διατηρούν το δικαίωμα να 

φορολογήσουν το εισόδημα των μετόχων στις εδρεύουσες επιχειρήσεις από την άμεση 

χρήση ή τη χρήση με οποιαδήποτε άλλη μορφή του δικαιώματος στην εκμετάλλευση 

της ακίνητης περιουσίας που τοποθετείται στη χώρα τους και που κατέχει η 

επιχείρηση, όπου τέτοιο δικαίωμα είναι βασισμένο στην ιδιοκτησία των μετοχών ή 

άλλων εταιρικών δικαιωμάτων της επιχείρησης. 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 

(Κέρδη επιχειρήσεων) 

Θέσεις στο άρθρο  

Η Αργεντινή διατηρεί το δικαίωμα να συμπεριλάβει μια ειδική διάταξη στο 

πρωτόκολλο της Συνθήκης που θα της επιτρέψει να εφαρμόσει τον εσωτερικό της 

νόμο σε σχέση με τη φορολογία των κερδών μιας επιχείρησης ασφάλισης και 

αντασφάλισης.  

 

Επιφύλαξη της Μαλαισίας, της Ταϊλάνδης, της Ουκρανίας και του Βιετνάμ του 

δικαιώματος να προστεθεί μια διάταξη με σκοπό (εάν οι διαθέσιμες πληροφορίες στην 

αρμόδια αρχή ενός συμβαλλόμενου κράτους είναι ανεπαρκείς) να καθορίσουν τα 

κέρδη που αποδίδονται στη μόνιμη εγκατάσταση της επιχείρησης. Η αρμόδια αρχή 

μπορεί να εφαρμόσει σε εκείνη την επιχείρηση τις διατάξεις του φορολογικού νόμου 

εκείνου του κράτους, υπό τον όρο ότι ένας τέτοιος νόμος θα εφαρμοστεί, εφ' όσον οι 

πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις αρχές αυτού του 

άρθρου.  
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Επιφύλαξη της Αλβανίας, της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Κροατίας, της Γκαμπόν, 

της Ακτής Ελεφαντοστού, της Μαλαισίας, του Μαρόκου και της Τυνησίας του 

δικαιώματος να διατηρηθεί στις συμβάσεις τους ένα συγκεκριμένο άρθρο που εξετάζει 

τη φορολογία των "ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών".  

 

Η Βουλγαρία διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει στις διμερείς διαπραγματεύσεις την 

αντικατάσταση, σε αυτό το άρθρο, του όρου "κέρδη" με τον όρο "επιχειρησιακά 

κέρδη", υπό τον όρο ότι καθορίζεται στο άρθρο 3.  

 

Η Τυνησία διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει στις διμερείς διαπραγματεύσεις να 

προσθέσει ένα κριτήριο για τη φορολογία στο κράτος πηγής των ανεξάρτητων 

προσωπικών υπηρεσιών, βασισμένο στο ποσό της ανταμοιβής που συνήθως 

πληρώνεται.  

 

Η επιφύλαξη της Αργεντινής, του Μαρόκου και της Ταϊλάνδης του δικαιώματος να 

φορολογήσει στο κράτος όπου είναι η μόνιμη εγκατάσταση και τα επιχειρησιακά 

κέρδη που προέρχονται από την πώληση των αγαθών ή των εμπορευμάτων που είναι 

τα ίδια ή παρόμοιου είδους με αυτά που πωλούνται μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης 

που τοποθετείται σε εκείνο το κράτος ή από άλλες επιχειρησιακές δραστηριότητες που 

συνεχίζονται σε εκείνο το κράτος του ίδιου ή παρόμοιου είδους με εκείνους που 

επηρεάζονται μέσω εκείνης της μόνιμης εγκατάστασης. Θα εφαρμόσουν αυτόν τον 

κανόνα μόνο ως προστασία ενάντια στην κατάχρηση και όχι ως γενική "δύναμη της 

αρχής έλξης". Κατά συνέπεια, ο κανόνας δεν θα ισχύει όταν αποδεικνύει η επιχείρηση 

ότι οι πωλήσεις ή οι δραστηριότητες έχουν πραγματοποιηθεί για λόγους άλλους από τη 

λήψη ενός οφέλους στο πλαίσιο της Συνθήκης.  

 

Το Μαρόκο και οι Φιλιππίνες διατηρούν το δικαίωμα να υιοθετήσουν μια παράταση 

της παραμονής και των σταθερών κριτηρίων στον καθορισμό εάν ένα άτομο που 

παρέχει τις προσωπικές υπηρεσίες είναι φορολογητέο.  

 

Η Αργεντινή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει ότι ένα συμβαλλόμενο κράτος δεν θα 

υποχρεωθεί να επιτρέψει την αφαίρεση των δαπανών που υφίστανται στο εξωτερικό 

και δεν αποδίδονται εύλογα στη δραστηριότητα που συνεχίζεται από τη μόνιμη 

εγκατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές αρχές που περιλαμβάνονται στην 
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εσωτερική νομοθεσία σχετικά με τα εκτελεστικά και διοικητικά έξοδα για τις 

βοηθητικές υπηρεσίες.  

 

Επιφύλαξη της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ρουμανίας και της 

Σλοβενίας του δικαιώματος να προστεθεί μια διευκρίνιση ότι για να επιτραπούν οι 

δαπάνες ως αφαιρέσεις από ένα συμβαλλόμενο κράτος θα περιληφθούν μόνο αυτές 

που είναι αφαιρέσιμες βάσει των εσωτερικών νόμων εκείνου του κράτους.  

 

Η Ουκρανία και το Βιετνάμ διατηρούν το δικαίωμα να προσθέσουν μια διευκρίνιση με 

σκοπό η παράγραφος να αναφέρεται στις τρέχουσες δαπάνες που υφίστανται στην 

επιχείρηση (εκτός από την περίπτωση μιας τραπεζικής επιχείρησης).  

  

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8  

(Φορολογία κερδών που προέρχονται από την εκμετάλλευση πλοίων  

και αεροσκαφών σε διεθνείς μεταφορές) 

Θέσεις στο άρθρο  

Επιφύλαξη της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας του δικαιώματος σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις να εφαρμόζουν τον μόνιμο κανόνα σε σχέση με τα κέρδη που 

προέρχονται από τη λειτουργία των σκαφών στη διεθνή κυκλοφορία.  

 

Οι Φιλιππίνες διατηρούν το δικαίωμα να επιτρέψουν τη φορολογία των κερδών από τη 

ναυτιλία και τις αεροπορικές μεταφορές σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία, ενώ η 

Νότια Αφρική διατηρεί το δικαίωμα να συμπεριλάβει τα κέρδη από τη μίσθωση των 

εμπορευματοκιβωτίων. 

 

Η Αλβανία και η Βουλγαρία διατηρούν το δικαίωμα να φορολογούν τα κέρδη από τη 

μεταφορά των επιβατών ή του φορτίου που λαμβάνονται εν πλω σε ένα μέρος μιας 

αντίστοιχης χώρας για την απαλλαγή ενός άλλου μέρους στην ίδια χώρα.  

 

Η Ταϊλάνδη διατηρεί το δικαίωμα να επιτρέψει τη φορολογία των κερδών από τη 

ναυτιλία σύμφωνα με την εσωτερική της νομοθεσία.  
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Επιφύλαξη της Βουλγαρίας, της Νότιας Αφρικής και της Ουκρανίας του δικαιώματος 

να συμπεριληφθεί μια διάταξη που θα εξασφαλίσει ότι τα κέρδη από τη μίσθωση των 

σκαφών ή των αεροσκαφών και, στην περίπτωση της Βουλγαρίας και της Ουκρανίας, 

από τη μίσθωση των εμπορευματοκιβωτίων, θα αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο 

που καλύπτεται το εισόδημα, όταν τέτοια κέρδη είναι τυχαία στη διεθνή μεταφορά.  

 

Η Βουλγαρία και η Κροατία διατηρούν το δικαίωμα να επεκτείνουν το πεδίο του 

άρθρου για να καλύψουν τη διεθνή μεταφορά δρόμων και σιδηροδρόμων στις 

διμερείς συμβάσεις. 

 

Το Μαρόκο διατηρεί το δικαίωμα να επιτρέψει τη φορολογία των κερδών που 

προέρχονται από μια επιχείρηση που συμμετέχει στον τομέα των διεθνών μεταφορών 

από τη μίσθωση των εμπορευματοκιβωτίων.   

 

Επιφύλαξη της Αλβανίας, της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Εσθονίας, της Γκαμπόν, 

της Μαλαισίας, της Σλοβενίας, της Νότιας Αφρικής, του Μαρόκου και του Βιετνάμ 

του δικαιώματος να μην επεκταθεί το πεδίο του άρθρου για να καλύψει τη μεταφορά 

πλωτών οδών στις διμερείς συμβάσεις.   

 

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 

(Συνδεόμενες επιχειρήσεις) 

Θέση στο άρθρο  

Επιφύλαξη της Βραζιλίας, της Μαλαισίας, της Ρωσίας, της Ταϊλάνδης και του Βιετνάμ 

το δικαίωμα να μην παρεμβληθεί η παράγραφος 2 στις συμβάσεις τους.   

 

Η Βουλγαρία και η Νότια Αφρική διατηρούν το δικαίωμα να αντικαταστήσουν το "θα" 

με το "μπορούν" στην πρώτη πρόταση της παραγράφου 2 στις συμβάσεις τους.   

 

Η Σλοβενία διατηρεί το δικαίωμα να διευκρινίσει στην παράγραφο 2 ότι αν κριθεί 

απαραίτητο θα γίνει μια συσχετική ρύθμιση.   

 

Η Ακτή Ελεφαντοστού, το Μαρόκο και η Τυνησία διατηρούν το δικαίωμα να μην 
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παρεμβάλουν την παράγραφο 2 στις συμβάσεις τους εκτός εάν, η υποχρέωση να 

διενεργηθεί μια προσαρμογή δεν ισχύει στην περίπτωση της απάτης, της σκόπιμης 

προεπιλογής ή της παραμέλησης. Σε αυτή την περίπτωση η Τυνησία διατηρεί το 

δικαίωμα να περιορίσει τη ρύθμιση στις περιόδους που δεν καλύπτονται από το 

εσωτερικό καταστατικό περιορισμού της.   

 

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10  

(Φορολογία μερισμάτων)  
  

Θέσεις στο άρθρο   

• Η Αργεντινή και η Ταϊλάνδη διατηρούν το δικαίωμα να εφαρμόσουν ένα ποσοστό 

10 τοις εκατό φόρου στο Κράτος πηγής.  

 

• Η Βραζιλία διατηρεί το δικαίωμα να φορολογήσει όλα τα μερίσματα σε ένα υπό 

διαπραγμάτευση ομοιόμορφο ποσοστό.   

 

• Το Ισραήλ διατηρεί τη θέση του στα ποσοστά που προβλέπονται, ειδικά όσον 

αφορά τα μερίσματα που διανέμονται από τα κέρδη μιας "εγκεκριμένης 

επιχείρησης" σύμφωνα με την εσωτερική του νομοθεσία, για την ενθάρρυνση της 

επένδυσης. 

 

• Η Ρουμανία διατηρεί το δικαίωμα να φορολογήσει με ένα ομοιόμορφο ποσοστό 

υπό διαπραγμάτευση όλα τα μερίσματα, ενώ το Βιετνάμ με ένα ομοιόμορφο 

ποσοστό περισσότερο από 10 τοις εκατό, όλα τα μερίσματα.  

 

• Η Λετονία διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόσει ένα ποσοστό 10 τοις εκατό φόρου 

στην πηγή. Αργεντινή και Τυνησία διατηρούν το δικαίωμα να συμπεριλάβουν μια 

διάταξη που θα επιτρέπει να εφαρμοστούν τα λεπτά κεφαλαιουχικά μέτρα της 

εσωτερικής τους νομοθεσίας, παρά οποιαδήποτε διάταξη της Συνθήκης.  

 

• Όπως η νομοθεσία τους δεν προβλέπει τέτοιες έννοιες όπως οι μετοχές των 

ιδρυτών, οι μετοχές και τα δικαιώματα "jouissance", η Αλβανία, η Βουλγαρία και 

το Βιετνάμ διατηρούν το δικαίωμα να παραλειφθούν από την παράγραφο 3.  
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• Η Σλοβενία διατηρεί το δικαίωμα να παραλείψει τις μεταλλευτικές μετοχές, τις 

μετοχές και τα δικαιώματα "jouissance", δεδομένου ότι η νομοθεσία της δεν 

προβλέπει τέτοιες έννοιες.  

 

• Επιφύλαξη της Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας του 

δικαιώματος να αντικατασταθούν στην παράγραφο 3, η φράση "εισόδημα από 

άλλα εταιρικά δικαιώματα" με την "εισόδημα από άλλα δικαιώματα".  

 

• Το Μαρόκο διατηρεί το δικαίωμα να ενισχύσει τον καθορισμό των μερισμάτων 

στην παράγραφο 3 με την προσθήκη των λέξεων "και άλλου αφομοιωμένου 

εισοδήματος" μετά από τις λέξεις "καθώς επίσης και του εισοδήματος από άλλα 

εταιρικά δικαιώματα" και πριν από τις λέξεις "που υποβάλλεται στην ίδια 

φορολογική επεξεργασία...".  

 

• Η Βραζιλία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει το φόρο παρακράτησης στα κέρδη 

μιας μόνιμης εγκατάστασης στο ίδιο ποσοστό φόρου όπως παρέχεται στην 

παράγραφο 2, όπως είναι ο παραδοσιακός κανόνας στο βραζιλιάνο σύστημα φόρου 

εισοδήματος. 

 

• Η Ταϊλάνδη διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει το φόρο στις διανομές των κερδών 

που προκύπτουν μέσα στο έδαφός της από τις μη εδρεύουσες επιχειρήσεις.  

 

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 

(Τόκοι) 
Θέσεις στο άρθρο  

Η Βουλγαρία και η Ουκρανία διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείσουν από το πεδίο 

του άρθρου μια αξίωση χρέους όπου ο κύριος σκοπός ή ένας από τους κύριους 

σκοπούς οποιουδήποτε προσώπου επιφορτισμένου με τη δημιουργία ή την ανάθεση 

της αξίωσης - χρέους (για την οποία οι τόκοι πληρώνονται), είναι να εκμεταλλευθεί 

αυτό το άρθρο και όχι για αξιόπιστους εμπορικούς λόγους.  

 

Η Βραζιλία διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει στις συμβάσεις της μια παράγραφο 

που εξετάζει τους τόκους που πληρώνονται σε μια κυβέρνηση ενός συμβαλλόμενου 
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Κράτους ή μια από τις πολιτικές υποδιαιρέσεις της ή τοπικές αρχές επ' αυτού ή 

οποιαδήποτε αντιπροσωπεία (συμπεριλαμβανομένου ενός χρηματοδοτικού 

οργανισμού) εν πλήρη κυριότητα από την εν λόγω κυβέρνηση και που δηλώνει ότι 

τόκοι αυτοί είναι φορολογήσιμοι μόνο στο κράτος της κατοικίας του πιστωτή. 

Εντούτοις, εάν οι τόκοι πληρώνονται από μια κυβέρνηση ενός συμβαλλόμενου 

Κράτους ή μια από τις πολιτικές υποδιαιρέσεις του ή τοπικές αρχές επ' αυτού ή 

οποιαδήποτε αντιπροσωπεία (συμπεριλαμβανομένου ενός χρηματοδοτικού 

οργανισμού) εν πλήρη κυριότητα από την εν λόγω κυβέρνηση, τότε οι τόκοι αυτοί θα 

είναι φορολογήσιμοι μόνο σε εκείνο το συμβαλλόμενο κράτος (δηλ. στο Κράτος της 

πηγής).  

 

Η Εσθονία και η Βουλγαρία διατηρούν το δικαίωμα να προσθέσουν μια παράγραφο 

σύμφωνα με την οποία οι τόκοι που προκύπτουν σε ένα συμβαλλόμενο κράτος, 

συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών του, της κεντρικής τράπεζας ή 

οποιουδήποτε χρηματοδοτικού οργανισμού εν πλήρη κυριότητα, από εκείνη την 

κυβέρνηση θα απαλλαχτούν του φόρου στο Κράτος της πηγής.  

 

Επιφύλαξη της Βραζιλίας, της Ταϊλάνδης και της Ουκρανίας του δικαιώματος να 

θεωρηθούν οι δαπάνες ποινικής ρήτρας για την καθυστέρηση πληρωμής ως τόκοι για 

τους σκοπούς αυτού του άρθρου, σύμφωνα με τον εσωτερικό νόμο τους.  

 

Η Μαλαισία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει τα ασφάλιστρα ή τα βραβεία από τον 

καθορισμό τόκων, σύμφωνα με την επεξεργασία τέτοιων πληρωμών βάσει του 

εσωτερικού της νόμου.  

 

Επιφύλαξη της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, του Μαρόκου και της 

Τυνησίας του δικαιώματος να τροποποιηθεί ο καθορισμός τόκων και να διευκρινισθεί 

ότι οι πληρωμές τόκων που αντιμετωπίζονται ως διανομές βάσει του εσωτερικού 

νόμου της εμπίπτουν στο άρθρο 10.  

 

Η Βραζιλία διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει ότι όπου οι τόκοι πληρώνονται σε μια 

μόνιμη εγκατάσταση ενός κατοίκου του άλλου συμβαλλόμενου κράτους που 

τοποθετείται σε ένα τρίτο κράτος, το όριο στο ποσοστό φορολογίας των τόκων για την 

παράγραφο 2 δεν θα ισχύσει.  
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Το Μαρόκο διατηρεί το δικαίωμα να συμπεριλάβει στην παράγραφο 4 μια αναφορά σε 

άλλες επιχειρησιακές δραστηριότητες που συνεχίζονται στο άλλο κράτος, του ιδίου 

και παρόμοιου είδους με εκείνους που επηρεάζονται μέσω μιας μόνιμης 

εγκατάστασης.  

 

Θέσεις στα σχόλια  

Η Μαλαισία δεν συμφωνεί με την παράγραφο 20 των σχολίων όπως στο πλαίσιο της 

εσωτερικής της νομοθεσίας, τα ασφάλιστρα ή τα βραβεία δεν είναι φορολογήσιμα. 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 

(Φορολογία δικαιωμάτων) 
Θέσεις στο άρθρο 

Η Βουλγαρία και η Ουκρανία διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείσουν από το πεδίο 

των δικαιωμάτων αυτού του άρθρου που προκύπτουν από την ιδιοκτησία ή των 

δικαιωμάτων που δημιουργούνται ή που ορίζονται κυρίως με σκοπό να 

εκμεταλλευθούν αυτό το άρθρο και όχι για αξιόπιστους εμπορικούς λόγους.  

 

Αλβανία, Αργεντινή, Λευκορωσία, Βραζιλία, Βουλγαρία, Κροατία, Εσθονία, Γκαμπόν, 

Ισραήλ, Ακτή Ελεφαντοστού, Λετονία, Λιθουανία, Μαλαισία, Μαρόκο, Φιλιππίνες, 

Ρουμανία, Ρωσία, Σλοβενία, Νότιας Αφρική, Ταϊλάνδη, Τυνησία, Ουκρανία και 

Βιετνάμ, διατηρούν το δικαίωμα να φορολογηθούν τα δικαιώματα στο Κράτος πηγής.  

 

Επιφύλαξη της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Γκαμπόν, της Ακτής Ελεφαντοστού, 

του Μαρόκου, της Ρωσίας, της Ταϊλάνδης και της Τυνησίας του δικαιώματος να 

συνεχίσουν να περιλαμβάνουν στον καθορισμό του εισοδήματος δικαιωμάτων που 

προέρχεται από τη μίσθωση του βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού 

εξοπλισμού και των εμπορευματοκιβωτίων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του 

άρθρου 12 της Πρότυπης Συνθήκης Διπλής Φορολογίας (1977).  

 

Αργεντινή, Φιλιππίνες και Ταϊλάνδη διατηρούν το δικαίωμα να περιληφθούν οι 

αμοιβές για τις τεχνικές υπηρεσίες στον καθορισμό των δικαιωμάτων. Επιφύλαξη της 

Βραζιλίας, της Γκαμπόν, της Ακτής Ελεφαντοστού και της Τυνησίας του δικαιώματος 

να περιληφθούν οι αμοιβές για την τεχνική βοήθεια και οι τεχνικές υπηρεσίες στον 
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καθορισμό "των δικαιωμάτων". Το Μαρόκο διατηρεί το δικαίωμα να περιλάβει στον 

καθορισμό των δικαιωμάτων, των πληρωμών για τις υπηρεσίες, της τεχνικής βοήθειας, 

των τεχνικών και οικονομικών μελετών και όλου του είδους των αμοιβών υπηρεσιών.  

 

Η Λευκορωσία διατηρεί το δικαίωμα να συμπεριλάβει μια αναφορά στα οχήματα 

μεταφορών στον καθορισμό των δικαιωμάτων. Επιφύλαξη της Βραζιλίας, της 

Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, του Μαρόκου και της 

Ρουμανίας του δικαιώματος να συμπεριλάβουν στον καθορισμό των πληρωμών 

δικαιωμάτων τις μεταδόσεις από το δορυφόρο, το καλώδιο, την οπτική ίνα ή παρόμοια 

τεχνολογία.  

 

Επιφύλαξη της Αλβανίας, της Μαλαισίας, της Ρωσίας και του Βιετνάμ του 

δικαιώματος να εξεταστούν οι αμοιβές για τις τεχνικές υπηρεσίες σε ένα ξεχωριστό 

άρθρο παρόμοιο με το άρθρο 12.  

 

Το Μαρόκο διατηρεί το δικαίωμα να συμπεριλάβει μια αναφορά σε άλλες 

επιχειρησιακές δραστηριότητες που συνεχίζονται στο άλλο κράτος του ιδίου και 

παρόμοιου είδους με εκείνες που επηρεάζονται μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης. 

  

Θέσεις στα σχόλια  

Η Αργεντινή, το Μαρόκο και η Τυνησία δεν εμμένουν στην ερμηνεία στις 

παραγράφους 14 και 15 των σχολίων. Έχουν την άποψη ότι οι πληρωμές σχετικά με 

το λογισμικό εμπίπτουν στο πεδίο του άρθρου όπου μεταφέρονται λιγότερο από τα 

πλήρη δικαιώματα στο λογισμικό, είτε εάν οι πληρωμές είναι στην εκτίμηση για το 

δικαίωμα να χρησιμοποιούν πνευματικά δικαιώματα στο λογισμικό για την εμπορική 

εκμετάλλευση είτε εάν αφορούν το λογισμικό που αποκτιέται για την προσωπική ή 

επιχειρησιακή χρήση του αγοραστή.  

 

Το Βιετνάμ δεν συμφωνεί με την παράγραφο 9 των σχολίων. Ακόμα κι αν η φράση 

"για τη χρήση, ή το δικαίωμα να χρησιμοποιηθεί, ο βιομηχανικός, εμπορικός ή 

επιστημονικός εξοπλισμός" δεν συμπεριλαμβάνεται στην παράγραφο 2, το γεγονός ότι 

μια επιχείρηση ενός συμβαλλόμενου κράτους μισθώνει το βαρύ εξοπλισμό σε ένα 

πρόσωπο που κατοικεί στο Βιετνάμ θα αποτελέσει μια μόνιμη εγκατάσταση.  
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ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 

(Ωφέλεια από κεφάλαιο) 
Θέσεις στο άρθρο  

Το Ισραήλ και η Ταϊλάνδη διατηρούν το δικαίωμα να φορολογήσουν τα κέρδη από την 

εκποίηση των μετοχών ή των δικαιωμάτων που είναι μέρος μιας ουσιαστικής 

συμμετοχής σε μια εδρεύουσα επιχείρηση.  

 

Η Λετονία και η Λιθουανία διατηρούν το δικαίωμα να παρεμβάλουν στο άρθρο ειδικές 

παροχές για την ωφέλεια (κέρδος) σχετικά με τις δραστηριότητες που συνεχίζονται 

παράκτια σε ένα συμβαλλόμενο κράτος για την εξερεύνηση ή την εκμετάλλευση του 

πυθμένα της θάλασσας, το υπέδαφός της και τους φυσικούς πόρους του.  

 

Το Βιετνάμ διατηρεί το δικαίωμα να φορολογήσει τα κέρδη από την εκποίηση των 

μετοχών ή των δικαιωμάτων σε μια επιχείρηση που "κατοικεί" στο Βιετνάμ. Το 

Μαρόκο διατηρεί το δικαίωμα να φορολογήσει τα κέρδη που προέρχονται από τους μη 

κατοίκους από την εκποίηση των μετοχών ή των δικαιωμάτων σε μια επιχείρηση, το 

ενεργητικό της οποίας αποτελείται κυρίως από την ακίνητη περιουσία που 

τοποθετείται σε εκείνο το κράτος, σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία του.  

 

Η Βουλγαρία διατηρεί το δικαίωμα να φορολογήσει τα κέρδη από την εκποίηση των 

μετοχών ή των δικαιωμάτων σε μια επιχείρηση που κατοικεί στην Βουλγαρίας εκτός 

από τις μετοχές που αναφέρονται σε μια ρύθμιση για την ανταλλαγή αποθεμάτων. 

Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει το πεδίο της παροχής για να καλυφθούν τα 

κέρδη από την εκποίηση των οχημάτων σιδηροδρόμων και οδικών μεταφορών.  

 

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 

(Μη εξαρτημένες προσωπικές υπηρεσίες) 
Όλες οι θέσεις στο άρθρο 14 διαγράφηκαν όταν, στις 29 Απριλίου 2000, το άρθρο 14 

διαγράφηκε από την Πρότυπη Φορολογική Συνθήκη σύμφωνα με την έκθεση που 

τιτλοφορήθηκε "Ζητήματα σχετικά με το άρθρο 14 της Πρότυπης Φορολογικής 

Συνθήκης του ΟΟΣΑ", η οποία ήταν υιοθετημένη από την Επιτροπή του ΟΟΣΑ των 

φορολογικών υποθέσεων στις 27 Ιανουαρίου 2000.  
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ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 

(Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες) 
Θέσεις στο άρθρο  

Η Αργεντινή επιθυμεί να παρεμβάλει στις συμβάσεις της τη φράση "στο σχετικό 

οικονομικό έτος" αντί της "σε οποιαδήποτε περίοδο δώδεκα μηνών που αρχίζει ή που 

τελειώνει στο σχετικό οικονομικό έτος".  

 

Η Λετονία και η Λιθουανία διατηρούν το δικαίωμα να παρεμβάλουν στο άρθρο ειδικές 

παροχές σχετικά με το εισόδημα που προέρχεται από τις εξαρτώμενες προσωπικές 

υπηρεσίες σχετικά με τις δραστηριότητες που συνεχίζονται παράκτια σε ένα 

συμβαλλόμενο κράτος για την εξερεύνηση ή την εκμετάλλευση του πυθμένα της 

θάλασσας, το υπέδαφός της και τους φυσικούς πόρους του.  

 

Η Αργεντινή διατηρεί το δικαίωμα να παρεμβάλει στο άρθρο ειδικές παροχές σχετικά 

με το εισόδημα που προέρχεται από τις εξαρτώμενες προσωπικές υπηρεσίες για την 

παράκτια εξερεύνηση και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και τις λοιπές 

δραστηριότητες.  

 

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 

(Φορολογία μελών Δ.Σ. Ανώνυμης Εταιρίας) 

 

Θέσεις στο άρθρο  

Επιφύλαξη της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Λετονίας, της 

Λιθουανίας, του Μαρόκου και της Σλοβενίας του δικαιώματος να φορολογηθεί 

σύμφωνα με αυτό το άρθρο οποιαδήποτε αμοιβή ενός μέλους διοικητικού συμβουλίου 

ή οποιουδήποτε άλλου παρόμοιου οργάνου μιας εδρεύουσας επιχείρησης.  

 

Η Ταϊλάνδη και το Μαρόκο διατηρούν το δικαίωμα να επεκτείνουν το άρθρο για να 

καλύψουν την αμοιβή των ανώτερων υπαλλήλων. 
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ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 

(Φορολογία εισοδήματος καλλιτεχνών και αθλητών) 
Θέσεις στο άρθρο  

Οι Φιλιππίνες και το Βιετνάμ διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείσουν από την αίτηση 

της παραγράφου 1 τους καλλιτέχνες και τους αθλητές που χρησιμοποιούνται στις 

οργανώσεις που επιχορηγούνται από τα δημόσια κεφάλαια.  

 

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 

(Συντάξεις) 
Θέσεις στο άρθρο  

Επιφύλαξη της Βραζιλίας, της Γκαμπόν, της Νότιας Αφρικής και της Ταϊλάνδης του 

δικαιώματος να οριστεί ότι το συμβαλλόμενο κράτος στο οποίο προκύπτουν οι 

συντάξεις και άλλες παρόμοιες ανταμοιβές και ετήσια επιδόματα είναι και το κράτος 

φορολόγησης.  

 

Η Τυνησία διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει όλες οι συντάξεις να είναι 

φορολογήσιμες μόνο στη χώρα της κατοικίας του παραλήπτη.  

 

Η Ρωσία και η Ουκρανία διατηρούν τη θέση τους σε αυτό το άρθρο. Στις 

διαπραγματεύσεις οι Αρχές των κρατών αυτών θα ζητήσουν να δοθεί το αποκλειστικό 

δικαίωμα φορολόγησης στο συμβαλλόμενο κράτος στο οποίο προκύπτουν οι 

συντάξεις. Η Ουκρανία θα επιμείνει, τουλάχιστον, σε μια παροχή σύμφωνα με την 

οποία οι συντάξεις που πληρώνονται στο πλαίσιο της νομοθεσίας κοινωνικής 

ασφάλισης ενός συμβαλλόμενου κράτους θα είναι φορολογήσιμες μόνο σε εκείνο το 

κράτος.  

 

Η Βουλγαρία διατηρεί το δικαίωμα να συμπεριλάβει μια διάταξη σύμφωνα με την 

οποία οι συντάξεις που πληρώθηκαν και οι παρόμοιες πληρωμές που είναι μέρος του 

συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ενός συμβαλλόμενου κράτους θα είναι 

φορολογήσιμες μόνο σε εκείνο το κράτος.  

 

Το Μαρόκο διατηρεί το δικαίωμα να συμπεριλάβει μια διάταξη σύμφωνα με την οποία 

οι συντάξεις, άλλες ιδιωτικές συντάξεις, όπως οι δημόσιες συντάξεις, οι συντάξεις 
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κοινωνικής ασφάλισης, οι αποζημιώσεις εργατικών ατυχημάτων, τα οφέλη 

απασχόλησης, τα επιδόματα διατροφής και άλλα ετήσια επιδόματα, μπορούν να είναι 

φορολογητέα στο Κράτος πηγής.  

 

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 

(Κυβερνητικές Υπηρεσίες) 
 

Θέσεις στο άρθρο  

Η Ρωσία διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει την εφαρμογή του άρθρου 18 στις 

συντάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 προκειμένου να επιτευχθεί ομοιομορφία της 

επεξεργασίας.  

 

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 20 

(Καθηγητές και σπουδαστές) 
 

Θέσεις στο άρθρο  

Η Αλβανία και η Βραζιλία διατηρούν το δικαίωμα να προσθέσουν μια δεύτερη 

παράγραφο που προβλέπει τη χορήγηση στους φοιτητές των ίδιων φορολογικών 

απαλλαγών, ανακουφίσεων ή μειώσεων όπως χορηγούνται στους κατοίκους για 

επιχορηγήσεις και πληρωμές για τις εξαρτώμενες προσωπικές υπηρεσίες.  

 

Η Ρουμανία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει σε μια περίοδο 7 ετών (η μέγιστη 

περίοδος μελετών στη Ρουμανία) την απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο αυτό. Η 

Ρουμανία και το Βιετνάμ διατηρούν το δικαίωμα να ορίσουν ότι η αμοιβή για τις 

υπηρεσίες που παρέχονται από έναν σπουδαστή ή έναν επιχειρησιακά μαθητευόμενο 

σε ένα συμβαλλόμενο κράτος δεν θα φορολογηθεί σε εκείνο το κράτος, υπό τον όρο 

ότι τέτοιες υπηρεσίες είναι σχετικά με τις μελέτες ή την κατάρτισή του.  

 

Η Μαλαισία και η Ταϊλάνδη διατηρούν το δικαίωμα να ορίσουν ότι η αμοιβή για τις 

υπηρεσίες που παρέχονται από έναν σπουδαστή ή έναν επιχειρησιακά μαθητευόμενο 

σε ένα συμβαλλόμενο κράτος δεν θα φορολογηθεί σε εκείνο το κράτος εάν τέτοια 

αμοιβή δεν ξεπερνά ένα ορισμένο υπό διαπραγμάτευση ποσό, υπό τον όρο ότι τέτοιες 

υπηρεσίες είναι σχετικά με τις μελέτες ή την κατάρτισή του.  
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Βραζιλία, Βουλγαρία, Ακτή Ελεφαντοστού, Μαλαισία, Μαρόκο, Φιλιππίνες, 

Ρουμανία, Σλοβενία, Ταϊλάνδη, Τυνησία και Βιετνάμ, διατηρούν το δικαίωμα να 

προστεθεί ένα άρθρο που εξετάζει την κατάσταση των δασκάλων, καθηγητών και 

ερευνητών σε διάφορες συνθήκες.  

 

Το Μαρόκο διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει μια δεύτερη παράγραφο υπό τον όρο 

ότι η ανταμοιβή από την απασχόληση που προέρχεται από το επισκεπτόμενο κράτος 

δεν θα φορολογηθεί σε εκείνο το κράτος, ή, σε περίπτωση φορολογίας, τη χορήγηση 

στους φοιτητές των ίδιων φορολογικών απαλλαγών, ανακουφίσεων ή μειώσεων όπως 

χορηγούνται στους κατοίκους. 

 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 

(Άλλα εισοδήματα) 
 

Θέσεις στο άρθρο  

Επιφύλαξη της Αλβανίας, της Αργεντινής, της Λευκορωσίας, της Βραζιλίας, της 

Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Γκαμπόν, της Ακτής Ελεφαντοστού, της Λετονίας, της 

Λιθουανίας, της Μαλαισίας, του Μαρόκου, της Ρουμανίας, της Ρωσίας, της Σλοβενίας, 

της Νότιας Αφρικής, της Ταϊλάνδης και του Βιετνάμ όπως επιθυμούν να διατηρήσουν 

το δικαίωμα να φορολογηθεί το εισόδημα που προκύπτει από τις πηγές των άλλων 

εισοδημάτων στη χώρα τους.  

 

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 

(Κεφάλαιο) 
 

Θέσεις στο άρθρο  

Η Αργεντινή διατηρεί το δικαίωμα να φορολογήσει το κεφάλαιο, εκτός από την 

ιδιοκτησία που αναφέρεται στην παράγραφο 3, η οποία είναι τοποθετημένη στο 

έδαφός της.  

 

Η Βουλγαρία, η Μαλαισία, η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ διατηρούν τις θέσεις τους στο 

άρθρο εάν και όταν επιβάλλουν φόρους στο κεφάλαιο.  
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ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 

(Μέθοδος Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας) 

 

Θέσεις στο άρθρο  

Επιφύλαξη της Αλβανίας, της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Ακτής Ελεφαντοστού, 

της Μαλαισίας, του Μαρόκου, της Νότιας Αφρικής, της Ταϊλάνδης, της Τυνησίας και 

του Βιετνάμ του δικαιώματος να προστεθούν οι διατάξεις σε σχέση με τα φορολογικά 

κίνητρα που προβλέπονται βάσει των αντίστοιχων εθνικών νομοθεσιών τους.  

 

Η Αργεντινή και το Βιετνάμ διατηρούν το δικαίωμα να προσθέσουν μια πίστωση για 

μερικό ή όλο το εισόδημα που καλύπτεται από τα άρθρα 10, 11 και 12 με αποτέλεσμα 

ο φόρος να κριθεί για λόγους σχετικά με την αποφυγή της διπλής φορολογίας, σε ένα 

ορισμένο υπό διαπραγμάτευση ποσοστό του ακαθάριστου εισοδήματος.  

 

Η Βραζιλία και η Τυνησία διατηρούν το δικαίωμα να ορίσουν ότι το εισόδημα που 

καλύπτεται από το άρθρο 10 έχει δικαίωμα απαλλαγής ή δικαιούται μια πίστωση στο 

άλλο συμβαλλόμενο Κράτος.  

  

ΘΕΣΕΙΣ στο ΑΡΘΡΟ 24 

(Μη διακριτική μεταχείριση) 

 

Θέσεις στο άρθρο  

⇒ Η Βραζιλία διατηρεί το δικαίωμα να παραλείψει τη φράση "ειδικότερα όσον 

αφορά την κατοικία" στην παράγραφο 1 και 2.  

 

⇒ Η Τυνησία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει το πεδίο του άρθρου στους 

κατοίκους των συμβαλλόμενων κρατών.  

 

⇒ Η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ διατηρούν το δικαίωμα να εφαρμόσουν έναν φόρο 

αποστολής κέρδους και ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς για τις δραστηριότητες 

γεωργικής παραγωγής.  
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⇒ Το Μαρόκο διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει μια παράγραφο δηλώνοντας ότι 

τίποτα σε αυτό το άρθρο δεν μπορεί να ερμηνευθεί όπως απαγορεύοντας στο 

Κράτος τους να εφαρμόσει τη φορολογία του, την εσωτερική κεφαλαιοποίηση και 

τη νομοθεσία για την τιμολόγηση της μεταφοράς.  

 

⇒ Το Βιετνάμ διατηρεί τη θέση του σε αυτήν την παράγραφο στην περίπτωση των 

τόκων που πληρώνονται στους μη κατοίκους που δεν υπόκειται σε φόρο 

παρακράτησης.  

 

⇒ Αλβανία, Βραζιλία, Βουλγαρία, Μαλαισία, Φιλιππίνες, Ρουμανία, Ρωσία, 

Ταϊλάνδη, Τυνησία, Βιετνάμ και Ουκρανία, διατηρούν το δικαίωμα να περιοριστεί 

το πεδίο του άρθρου στους φόρους που καλύπτονται από τη Συνθήκη.  

 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 25 

(Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού) 

 

Θέσεις στο άρθρο  

Βραζιλία, Φιλιππίνες και Ταϊλάνδης, διατηρούν τις θέσεις τους στη δεύτερη πρόταση 

της παραγράφου 2. Οι χώρες αυτές θεωρούν ότι η εφαρμογή ανακουφίζει και οι 

επιστροφές μετά από μια αμοιβαία συμφωνία οφείλουν να παραμείνουν συνδεμένες με 

τις προθεσμίες που ορίζονται από την εσωτερική νομοθεσία τους.  

 

Επιφύλαξη της Βραζιλίας, της Ταϊλάνδης, της Τυνησίας και της Ουκρανίας στη θέση 

τους στη δεύτερη πρόταση της παραγράφου 3 λόγω του ότι δεν έχουν καμία εξουσία 

βάσει των αντίστοιχων νόμων τους για να επιβάλουν τη διπλή φορολογία σε 

περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στη Συνθήκη.  

 

Βραζιλία, Μαλαισία, Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη και Ουκρανία, διατηρούν το δικαίωμα να 

παραλειφθεί η φράση "που περιλαμβάνουν μέσω της κοινής επιτροπής που 

αποτελείται από τους ίδιους ή τους αντιπροσώπους τους".  
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ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 26 

(Ανταλλαγή των πληροφοριών) 

 

Θέσεις στο άρθρο  

Η Βραζιλία, η Μαλαισία και η Ταϊλάνδη διατηρούν το δικαίωμα να μην περιληφθεί η 

φράση "η ανταλλαγή των πληροφοριών δεν περιορίζεται από το άρθρο 1" στην 

παράγραφο 1.  

 

Το Μαρόκο διατηρεί το δικαίωμα να μην περιλάβει τη φράση "που η ανταλλαγή των 

πληροφοριών δεν περιορίζεται από τα άρθρα 1 και 2" στην παράγραφο 1.  

 

Θέσεις στα σχόλια  

Η Βραζιλία και η Μαλαισία επιθυμούν να δείξουν, ότι όσον αφορά την παράγραφο 11 

των σχολίων, θα ήταν δύσκολο -λαμβάνοντας υπόψη τους αυστηρούς εσωτερικούς 

νόμους και τη διοικητική πρακτική της ως προς τη διαδικασία να καταστήσουν 

δημόσιες τις πληροφορίες που λαμβάνονται- να παρέχουν τις ζητούμενες πληροφορίες 

εκτός εάν ένα Κράτος που τις ζητάει, έχει τους συγκρίσιμους εσωτερικούς νόμους και 

τη διοικητική πρακτική ως προς αυτήν την διαδικασία.  

 

Το αντίθετο στην ερμηνεία που προβάλλεται στις παραγράφους 14 έως 16 των 

σχολίων, η Βραζιλία και η Μαλαισία συμφωνούν ότι το άρθρο δεν επιβάλλει καμία 

υποχρέωση στο να πραγματοποιηθούν οι έρευνες εξ’ ονόματος ενός συμβαλλόμενου 

κράτους δεδομένου ότι το να πραγματοποιηθούν τέτοιες έρευνες θα ήταν αντίθετο 

προς τους νόμους και τη διοικητική πρακτική τους.  
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Συμπεράσματα 

 
Προβλήματα σχετικά με τη γλώσσα των συνθηκών 

 

Οι συνθήκες ως διεθνή διμερή κείμενα είναι κατά κύριο λόγο διατυπωμένες στις 

εθνικές γλώσσες των Συμβαλλόμενων Κρατών. 

 

Στη διεθνή πρακτική οι τελικές διατάξεις των συνθηκών είναι σύνηθες να ορίζουν την 

αυθεντική γλώσσα της συνθήκης. Σε ορισμένες μάλιστα από τις συνθήκες στις οποίες 

οι αυθεντικές γλώσσες είναι περισσότερες, ορίζεται ποια από αυτές υπερισχύει σε 

περίπτωση αμφιβολίας. Στην ελληνική πρακτική έχουμε, όσον αφορά τις Σ.Α.Δ.Φ. οι 

οποίες αναφέρονται στη φορολογία εισοδήματος, την ακόλουθη εικόνα: 

Σ.Α.Δ.Φ. 
Ελλάδος με: 

Αυθεντικές   Υπερισχύει 
   σε περίπτωση         γλώσσες   αμφιβολίας 

Η.Π.Α. Ελληνική /Αγγλική
Ηνωμένο Βασίλειο Ελληνική /Αγγλική
Σουηδία Αγγλική
Γαλλία Γαλλική
Ινδίες Αγγλική
Ιταλία (1967) Ελληνική / Ιταλική /Αγγλική Αγγλική
Ιταλία (1991) Αγγλική
Γερμανία Ελληνική /Γερμανική /Αγγλική Αγγλική
Κύπρος Ελληνική
Βέλγιο Ελληνική /Φλαμανδική 
Αυστρία Ελληνική /Γερμανική /Αγγλική Αγγλική
Φινλανδία Αγγλική
Ολλανδία Ελληνική / Ολλανδική/ Αγγλική Αγγλική
Ουγγαρία Αγγλική
Ελβετία Ελληνική /Γερμανική /Αγγλική Αγγλική
Τσεχοσλοβακία Αγγλική
Πολωνία Ελληνική /Πολωνική /Αγγλική Αγγλική
Νορβηγία Αγγλική
Δανία Αγγλική
Ρουμανία Ελληνική /Ρουμανική /Αγγλική Αγγλική
Λουξεμβούργο Ελληνική /Γαλλική /Αγγλική όλα τα κείμενα είναι 

εξίσου αυθεντικά 
Βουλγαρία Αγγλική Δεν έχει τεθεί σε ισχύ 
Κορέα Ελληνική /Κορεάτικη /Αγγλική Αγγλική
Ισραήλ Ελληνική /Ισραηλινή /Αγγλική Αγγλική
Κροατία Ελληνική /Κροατική /Αγγλική Αγγλική
Ουζμπεκιστάν Ελληνική /Ουζμπεκική /Αγγλική Αγγλική
Αλβανία Αγγλική Αγγλική
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Αν μια διμερής συνθήκη έχει συνταχθεί σε μια ξένη γλώσσα, όπως συμβαίνει με τις 

περισσότερες συνθήκες τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει, ο κυρωτικός νόμος 

περιλαμβάνει, εκτός από το αυθεντικό ξενόγλωσσο κείμενο και τη μετάφραση της 

συνθήκης στα ελληνικά. Στην περίπτωση αυτή, καθώς και σε εκείνη κατά την οποία η 

ελληνική είναι μια από τις αυθεντικές γλώσσες της συνθήκης, ο εθνικός δικαστής πρέπει 

να καταφύγει και στο ξενόγλωσσο (αυθεντικό και δημοσιευμένο στο ΦΕΚ) κείμενο, για 

να ολοκληρώσει την ερμηνευτική του διεργασία. Δεν λείπουν άλλωστε, τα παραδείγματα 

κατά τα οποία αλλοδαπά δικαστήρια διαπίστωσαν ότι το ξενόγλωσσο κείμενο απέδιδε 

καλύτερα το νόημα των όρων, λέξεων κι εκφράσεων της συνθήκης, απ’ ό,τι το κείμενο 

στην εθνική τους γλώσσα. 

 

Παρά τα όποια προβλήματα όμως που προκύπτουν, η αναγκαιότητα Σύναψης 

Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος είναι μεγάλη. 

Ενδεικτικά αναφέρονται κάτωθι οι εξής λόγοι: 

 Θεσπίζεται ένα ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς υπέρ των κατοίκων (φυσικών, 

και νομικών προσώπων) του ενός συμβαλλόμενου Κράτους, που ασκούν 

επιχειρηματική δραστηριότητα ή αποκτούν εισοδήματα στο άλλο Κράτος, με βάση 

πάντα την αρχή της αμοιβαιότητας.  

 

 Εξασφαλίζεται μια σταθερότητα στο φορολογικό καθεστώς που θεσπίζεται με τη 

Σύμβαση, διότι η σύμβαση είναι ανεξάρτητη από τις μεταβολές των εσωτερικών 

νομοθεσιών των Συμβαλλομένων Κρατών. Οι συμβάσεις καταρτίζονται για να 

ισχύσουν επί μακρό χρονικό διάστημα και δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν 

μονομερώς, εκτός αν καταγγελθούν από το ένα ή το άλλο μέρος. Η εν λόγω 

σταθερότητα αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τους κατοίκους του καθενός 

Συμβαλλόμενου Κράτους, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις στο 

άλλο Κράτος. 

 

 Καθιερώνεται η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης των κατοίκων του ενός 

Συμβαλλόμενου Κράτους έναντι των κατοίκων του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους 

σε θέματα φορολογίας και έτσι εξασφαλίζονται ομοιόμορφες συνθήκες 

ανταγωνισμού για τους επενδυτές. 
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 Καθορίζονται οι μέθοδοι αποφυγής της διπλής φορολογίας στην περίπτωση κατά την 

οποία και τα δύο Κράτη (Κράτος πηγής και Κράτος κατοικίας) έχουν δικαίωμα φορο-

λογίας του ίδιου εισοδήματος. Το Κράτος της κατοικίας του δικαιούχου του 

εισοδήματος είτε εξαιρεί από τη φορολογία, είτε διατηρεί το δικαίωμα φορολογίας 

οπότε πιστώνει το φόρο που καταβλήθηκε για το ίδιο εισόδημα στο Κράτος της 

πηγής. 

 

Η αποτελεσματικότητα των διμερών μέτρων έχει από παλιά διαπιστωθεί από διάφορους 

Διεθνείς Οργανισμούς (Ο.Η.Ε., Ε.Ε. και ιδίως Ο.Ο.Σ.Α.) οι οποίοι μέσα στα πλαίσια της 

επιδίωξης του γενικότερου σκοπού τους, δηλαδή της εξύψωσης της οικονομίας των 

Κρατών και του βιοτικού επιπέδου των λαών τους, συνιστούν στα Κράτη  μέλη τους την 

εξάλειψη της μεταξύ αυτών διπλής φορολογίας μέσω της σύναψης σχετικών διμερών 

συμφωνιών βάσει προτύπων που έχουν καταρτισθεί από ειδικές Επιτροπές των Διεθνών 

αυτών Οργανισμών. 

 

Η Ελλάδα, όπως είναι γνωστό, αποτελεί μέλος του Ο.Ο.Σ.Α. και ως εκ τούτου κατά τις 

διαπραγματεύσεις με άλλα Κράτη - Μέλη ή ακόμη και με μη μέλη του Ο.Ο.Σ.Α., για την 

κατάρτιση συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος χρησι-

μοποιεί ως βάση το Πρότυπο Σύμβασης του Ο.Ο.Σ.Α. (MODEL TAX CONVENTION 

ON INCOME AND ON CAPITAL). 

 

Η σημασία του υποδείγματος του Ο.Ο.Σ.Α. και των σχολίων που το συνοδεύουν είναι 

μεγάλη για την ερμηνεία μιας Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.), όχι 

μόνο εξαιτίας του προπαρασκευαστικού του χαρακτήρα για τη σύνταξη μιας συνθήκης, 

αλλά και διότι το Συμβούλιο του Ο.Ο.Σ.Α., με συστάσεις του στις 30.7.1963, 

11.4.1977, 23.7.1992 και 31.3.1994, συνέστησε στις κυβερνήσεις των Κρατών μελών 

να ακολουθούν το υπόδειγμα όταν συνάπτουν νέες ή αναθεωρούν υπάρχουσες 

διμερείς συνθήκες. Σύμφωνα με το άρθρο 18 των διαδικαστικών αρχών του Ο.Ο.Σ.Α. 

η σύσταση υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη σκοπιμότητα των 

συνιστώμενων μέτρων. Στην πρακτική όμως, στα πλαίσια της σύμβασης του 

Ο.Ο.Σ.Α., η σύσταση υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη σκοπιμότητα των 

συνιστώμενων μέτρων.  
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Εξετάζοντας λοιπόν την ανάγκη να αφαιρεθούν τα εμπόδια που η διεθνής δικαστική 

διπλή φορολογία παρουσιάζει στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των 

υπηρεσιών, του κεφαλαίου, και των προσώπων μεταξύ των χωρών από το συμπέρασμα 

των συμβάσεων για εκείνο τον σκοπό. 

  

Εξετάζοντας επίσης την ανάγκη να εναρμονιστούν οι υπάρχουσες διμερείς συμβάσεις 

βάσει των ομοιόμορφων αρχών, οι ορισμοί, οι κανόνες, και οι μέθοδοι και να 

επεκταθεί το υπάρχον δίκτυο τέτοιων συμβάσεων σε όλες τις χώρες μέλη και όπου 

απαιτείται για τις χώρες μη μέλη. 

 

Εξετάζοντας περαιτέρω την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η κοινή εφαρμογή και η ερμηνεία 

των διατάξεων των φορολογικών συμβάσεων που είναι βασισμένες σε εκείνες της 

πρότυπης φορολογικής Συνθήκης σχετικά με το εισόδημα, ο Ο.Ο.Σ.Α.:  

 

1. Συστήνει στις κυβερνήσεις των χωρών μελών:  

♦ να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για να ολοκληρώσουν τις διμερείς 

φορολογικές συμβάσεις σχετικά με το εισόδημα με εκείνες τις χώρες μέλη, και 

όπου απαιτείται με τις χώρες μη μέλη, με τις οποίες δεν έχουν εισαχθεί ακόμα σε 

τέτοιες συμβάσεις, και να αναθεωρήσουν εκείνους των υπαρχουσών συμβάσεων 

που δεν μπορούν πλέον να απεικονίσουν τις παρούσες ανάγκες. 

 

♦ κατά την ολοκλήρωση των νέων διμερών συμβάσεων ή την επιθεώρηση των 

υπαρχουσών διμερών συμβάσεων, να προσαρμοστούν στην πρότυπη φορολογική 

Συνθήκη, όπως ερμηνεύεται από τα σχόλια επ’ αυτού. 

 

♦ ότι οι φορολογικές διοικήσεις τους ακολουθούν τα σχόλια στα άρθρα της πρότυπης 

φορολογικής Συνθήκης, όπως τροποποιείται κατά διαστήματα, κατά την εφαρμογή 

και την ερμηνεία των διατάξεων των διμερών φορολογικών συμβάσεών τους που 

είναι βασισμένες σε αυτά τα άρθρα.  

 

2. Προσκαλεί τις κυβερνήσεις των χωρών μελών να συνεχίσουν να ειδοποιούν την 

Επιτροπή των Φορολογικών Υποθέσεων για τις επιφυλάξεις τους στα άρθρα και τις 

παρατηρήσεις στα σχόλια.  
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3. Καθοδηγεί την Επιτροπή των Φορολογικών Υποθέσεων να συνεχίσει την τρέχουσα 

αναθεώρηση καταστάσεων, όπου οι παροχές που καθορίζονται στην πρότυπη 

φορολογική Συνθήκη ή τα σχόλια μπορούν επ’ αυτού να απαιτήσουν την τροποποίηση 

λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που αποκτάται από τις χώρες μέλη, και για να κάνει 

τις κατάλληλες προτάσεις για τις περιοδικές αναπροσαρμογές.  

 

4. Αποφασίζει να ανακαλέσει τις συστάσεις του Συμβουλίου C(94)l1/FINAL 

(31/03/1994) και C(95)132/FINAL (21/09/1995).  
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