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Στα πλαίσια της πολίτικης της Κυβέρνησης για διατήρηση και ενίσχυση της Κύπρου ως
ένα σηµαντικό περιφερειακό κέντρο προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και των
συνεχόµενων προσπαθειών του Υπουργείου Οικονοµικών για υπογραφή συµφωνιών
Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας µε όσον το δυνατό περισσότερες χώρες, ιδιαίτερα µε
µεγάλες οικονοµίες, ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. Χαρίλαος Σταυράκης, εκ µέρους της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας υπέγραψε σήµερα (Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου, 2011) µαζί µε
τον Πρέσβη της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας Dr. Gottfried Zeitz, τη
Συµφωνία µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας
της Γερµανίας για την «Αποφυγή της ∆ιπλής Φορολογίας και την Παρεµπόδιση της
Φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους Φόρους πάνω στο Εισόδηµα και πάνω στο
Κεφάλαιο».
Η Συµφωνία αυτή αντικαθιστά την παλαιά Συµφωνία µεταξύ των δυο κρατών η οποία
ήταν εν ισχύει. Ως εκ τούτου από την ηµεροµηνία εφαρµογής των διατάξεων της νέας
Συµφωνίας, θα παύσουν να ισχύουν και να εφαρµόζονται οι διατάξεις της υφιστάµενης
«Συµφωνίας µεταξύ της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου και της Οµόσπονδου ∆ηµοκρατίας
της Γερµανίας περί Αποφυγής της ∆ιπλής Φορολογίας εν σχέσει προς τους Φόρους
Εισοδήµατος και Κεφαλαίου», που υπογράφτηκε στις 9 Μαΐου 1974.
Η αναθεώρηση της παλαιάς Συµφωνίας κρίθηκε αναγκαία λόγω των οικονοµικών και
κοσµογονικών διεθνών εξελίξεων που µεσολάβησαν από το 1974, όπως η επανένωση
της Γερµανίας και η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη.

Η νέα Συµφωνία περιλαµβάνει βελτιωµένες διατάξεις για τον τοµέα της ναυτιλίας, τα
µερίσµατα, τους τόκους και τα κεφαλαιουχικά κέρδη. Πρόσθετα, µε τη νέα Συµφωνία
υιοθετείται το µέτρο του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ) για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς.
Η νέα Συµφωνία θα τεθεί σε ισχύ από την ηµεροµηνία που τα Συµβαλλόµενα Κράτη θα
γνωστοποιήσουν το ένα στο άλλο ότι οι εσωτερικές διαδικασίες που απαιτούνται για
αυτή την έναρξη ισχύος έχουν ολοκληρωθεί. Η Συµφωνία θα τεθεί σε εφαρµογή από
την 1 Ιανουαρίου του έτους που έπεται του έτους κατά το οποίο τίθεται σε ισχύ.
Η συµφωνία σηµατοδοτεί µια νέα ευνοϊκότερη εποχή στις οικονοµικές και εµπορικές
σχέσεις µεταξύ Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της
Γερµανίας και κρίνεται ως εξαιρετικά σηµαντική καθώς η Γερµανία είναι η µεγαλύτερη
οικονοµία στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε συνεχώς αυξανόµενη επιρροή στην Ευρώπη και
την παγκόσµια οικονοµία.
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