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Απιθμόρ 1 
 
Η  Σύμβαζη μεηαξύ ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ και ηηρ Ομοζπονδιακήρ Δημοκπαηίαρ ηηρ Αιθιοπίαρ για ηην 

Αποθςγή ηηρ Διπλήρ Φοπολογίαρ και ηην Ππόληψη ηηρ Φοποδιαθςγήρ αναθοπικά με ηοςρ Φόποςρ πάνω ζηο 
Ειζόδημα, πος ζύμθωνα με ηο Άπθπο 169.1 ηος Σςνηάγμαηορ ζςνομολογήθηκαν και ςπογπάθηηκαν ζηιρ 
30.12.2015, ύζηεπα από Απόθαζη ηος Υποςπγικού Σςμβοςλίος ζηιρ 16.9.2015, Απ. Απόθαζηρ 79.464, 
δημοζιεύονηαι ζηην Επίζημη Εθημεπίδα ηηρ Δημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Άπθπος 169.3 ηος 
Σςνηάγμαηορ, ζηην Ελληνική και ζηην Αγγλική γλώζζα. 
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Η Κπβέξλεζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ε Κπβέξλεζε ηεο Οκνζπνλδηαθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Αηζηνπίαο, επηζπκψληαο λα ζπλάςνπλ κηα χκβαζε γηα ηελ 

απνθπγή ηεο δηπιήο θνξνινγίαο θαη ηελ πξφιεςε ηεο θνξνδηαθπγήο αλαθνξηθά κε 

ηνπο θφξνπο πάλσ ζην εηζφδεκα, έρνπλ ζπκθσλήζεη ηα εμήο: 

 

 

     ΑΡΘΡΟ 1 

 ΠΡΟΧΠΑ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΠΟΗΧΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ Ζ ΤΜΒ ΑΖ 

 

Η παξνχζα χκβαζε εθαξκφδεηαη επί πξνζψπσλ πνπ είλαη  θάηνηθνη ηνπ ελφο ή θαη 

ησλ δχν πκβαιινκέλσλ Κξαηψλ. 

 

 

               ΑΡΘΡΟ 2 

           ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΟΗ ΦΟΡΟΗ 

 

1. Η παξνχζα χκβαζε  εθαξκφδεηαη ζε θφξνπο πάλσ ζην εηζφδεκα πνπ 

επηβάιινληαη  γηα ινγαξηαζκφ ελφο πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο  ή ησλ 

πνιηηηθψλ ππνδηαηξέζεσλ ή ηνπηθψλ αξρψλ ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν 

πνπ απηνί επηβάιινληαη.  

 

2. Θεσξνχληαη σο θφξνη πάλσ ζην εηζφδεκα φινη νη θφξνη πνπ επηβάιινληαη ζην 

ζπλνιηθφ εηζφδεκα ή ζε ζηνηρεία ηνπ εηζνδήκαηνο,  πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ θφξσλ πνπ επηβάιινληαη επί ησλ θεξδψλ  απφ ηελ εθπνίεζε θηλεηήο ή 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 

 

3. Οη πθηζηάκελνη θφξνη, πάλσ ζηνπο νπνίνπο έρεη εθαξκνγή ε χκβαζε είλαη 

ζπγθεθξηκέλα - 

 

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ - 

 

(i) ν θφξνο εηζνδήκαηνο, 

(ii) ν εηαηξηθφο θφξνο,  

(iii) ε έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη 

(iv) ν θφξνο  επί ησλ θεθαιαηνπρηθψλ θεξδψλ 

 

β) ζηελ πεξίπησζε ηεο Αηζηνπίαο - 

(i) ν θφξνο εηζνδήκαηνο θαη ν θφξνο πάλσ ζηα θέξδε θαη 

(ii) ν θφξνο πάλσ ζηα εηζνδήκαηα απφ κεηαιιεπηηθέο, πεηξειατθέο  θαη 

γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

(ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξνληαη σο ν «Αηζηνπηθφο θφξνο»)· 

 

 

(ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξνληαη σο «ν Κππξηαθφο θφξνο»). 
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4. Η χκβαζε έρεη επίζεο εθαξκνγή ζε νπνηνπζδήπνηε ηαπηφζεκνπο ή 

νπζησδψο παξφκνηαο θχζεο θφξνπο πνπ επηβάιινληαη κεηά ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο επί πιένλ ή ζε αληί ησλ πθηζηάκελσλ θφξσλ. Οη 

αξκφδηεο αξρέο ησλ πκβαιινκέλσλ Κξαηψλ γλσζηνπνηνχλ ε κία ζηελ άιιε 

νπνηεζδήπνηε νπζηαζηηθέο αιιαγέο έρνπλ επέιζεη ζηηο αληίζηνηρεο 

θνξνινγηθέο λνκνζεζίεο ηνπο. 

 

    

    ΑΡΘΡΟ 3 

                 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 

 

1. Γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο χκβαζεο, εθηφο αλ ην θείκελν νξίδεη 

δηαθνξεηηθά - 

 

 α)  ν φξνο «πκβαιιφκελν Κξάηνο» ή  «ην άιιν πκβαιιφκελν Κξάηνο» 

ππνδειψλεη ηελ Αηζηνπία ή ηελ Κχπξν  φπσο απαηηνχλ ηα ζπκθξαδφκελα, θαη 

ν φξνο « πκβαιιφκελα Κξάηε» ζεκαίλεη ηελ Αηζηνπία θαη ηελ Κχπξν, 

 

β) ν φξνο «Αηζηνπία» ππνδειψλεη ηελ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο 

Αηζηνπίαο θαη φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ππφ ηε γεσγξαθηθή έλλνηα, ζεκαίλεη ηελ 

εζληθή επηθξάηεηα θαη νπνηαδήπνηε άιιε πεξηνρή, ε νπνία ζχκθσλα κε ην 

δηεζλέο δίθαην θαη ηνπο λφκνπο ηεο Αηζηνπίαο είλαη ή θαζνξίδεηαη σο πεξηνρή, 

ζηελ νπνία ε Αηζηνπία αζθεί θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ή δηθαηνδνζία.  

 

γ) φ φξνο «Κχπξνο» ζεκαίλεη ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαη φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ππφ ηε γεσγξαθηθή έλλνηα, πεξηιακβάλεη ηελ εζληθή 

επηθξάηεηα, ηα ρσξηθά χδαηά ηεο θαη νπνηαδήπνηε πεξηνρή  εθηφο ησλ 

ρσξηθψλ πδάησλ, πεξηιακβαλφκελεο ηεο ζπλνξεχνπζαο  δψλεο, ηεο 

απνθιεηζηηθήο νηθνλνκηθήο δψλεο θαη ηεο επεηξσηηθήο πθαινθξεπίδαο, ε 

νπνία έρεη ή ζα θαζνξηζηεί ζηε ζπλέρεηα, βάζεη ησλ λφκσλ ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο θαη ζχκθσλα κε ην δηεζλέο δίθαην σο πεξηνρή ζηελ νπνία  ε 

Κχπξνο κπνξεί λα αζθεί θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ή δηθαηνδνζία, 

 

δ) ν φξνο «πξφζσπν» πεξηιακβάλεη θπζηθφ πξφζσπν, εηαηξεία θαη 

νπνηαδήπνηε άιιε έλσζε πξνζψπσλ, 

 

ε) ν φξνο «εηαηξεία» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε λνκηθφ πξφζσπν ή νπνηαδήπνηε 

άιιε νληφηεηα, ε νπνία ζεσξείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν γηα ζθνπνχο 

θνξνινγίαο. 

 

ζη) ν φξνο «επηρείξεζε ελφο πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο»  θαη «επηρείξεζε ηνπ 

άιινπ πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο» ζεκαίλνπλ αληίζηνηρα επηρείξεζε πνπ 

αζθείηαη απφ θάηνηθν ηνπ ελφο πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο  θαη επηρείξεζε πνπ 

αζθείηαη απφ θάηνηθν ηνπ άιινπ πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο. 
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δ) ν φξνο «δηεζλείο κεηαθνξέο» ζεκαίλεη νηαδήπνηε κεηαθνξά κε πινίν ή 

αεξνζθάθνο, πνπ γίλεηαη απφ επηρείξεζε πνπ έρεη σο έδξα ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζήο ηεο ζε πκβαιιφκελν Κξάηνο,  εθηφο αλ ε 

κεηαθνξά πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά κεηαμχ πεξηνρψλ ηνπ άιινπ 

πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο.  

 

ε)   ν φξνο «ππήθννο» ζε ζρέζε κε πκβαιιφκελν Κξάηνο ζεκαίλεη -  

 

 (i) νπνηνδήπνηε θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ηελ ππεθνφηεηα ή ηζαγέλεηα 

 πκβαιιφκελνπ θξάηνπο· 

 

 (ii) νπνηνδήπνηε λνκηθφ πξφζσπν, ζπλεηαηξηζκφ ή έλσζε  πνπ απνθηά  

 ην λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ απφ ηνπο λφκνπο πνπ ηζρχνπλ ζε  

 πκβαιιφκελν Κξάηνο, 

 

ζ)   ν φξνο «αξκφδηα αξρή» ζεκαίλεη - 

 

  (i) ζηελ πεξίπησζε ηεο Αηζηνπίαο, ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη 

 Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ, 

            

 (ii) ζηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ, ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ή ηνλ 

 εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ηνπ Τπνπξγνχ. 

 

2. Όζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο απφ έλα πκβαιιφκελν Κξάηνο, 

νηνζδήπνηε φξνο ν νπνίνο δελ θαζνξίδεηαη ζε απηή ζα έρεη, εθηφο αλ ην 

θείκελν νξίδεη δηαθνξεηηθά, ηελ έλλνηα πνπ έρεη δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο 

ηνπ Κξάηνπο απηνχ φζνλ αθνξά ηνπο θφξνπο ζηνπο νπνίνπο εθαξκφδεηαη 

ε χκβαζε.  

 

 

    ΑΡΘΡΟ 4 

             ΚΑΣΟΗΚΟ 

 

1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ν φξνο «θάηνηθνο ελφο 

πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν, ην νπνίν, 

ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο απηνχ ηνπ Κξάηνπο, ππφθεηηαη ζε θνξνινγία ζ’ 

απηφ ιφγσ ηεο θαηνηθίαο ηνπ, ηεο δηακνλήο ηνπ, ηνπ ηφπνπ ζχζηαζεο ή 

εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο, ηνπ ηφπνπ δηνίθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ή 

άιινπ θξηηεξίνπ παξφκνηαο θχζεο θαη πεξηιακβάλεη απηφ ην Κξάηνο θαη 

νπνηαδήπνηε πνιηηηθή ππνδηαίξεζή ηνπ ή ηνπηθή αξρή ηνπ. Απηφο ν φξνο, 

εληνχηνηο, δελ πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ ππφθεηηαη ζε 

θνξνινγία ζην Κξάηνο απηφ αλαθνξηθά κφλν κε εηζφδεκα απφ πεγέο ζην 

Κξάηνο απηφ.  
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2. Αλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, θπζηθφ πξφζσπν είλαη 

θάηνηθνο  θαη ησλ δχν πκβαιιφκελσλ Κξαηψλ, ηφηε ε λνκηθή ηνπ 

ππφζηαζε απνθαζίδεηαη σο αθνινχζσο: 

 

α) Θεσξείηαη φηη είλαη θάηνηθνο ηνπ Κξάηνπο, ζην νπνίν έρεη ηε κφληκε 

θαηνηθία∙ αλ έρεη  κφληκε θαηνηθία θαη ζηα δχν Κξάηε, ζεσξεζεί φηη είλαη 

θάηνηθνο ηνπ Κξάηνπο, κε ην νπνίν δηαηεξεί ζηελφηεξνπο πξνζσπηθνχο 

θαη νηθνγελεηαθνχο δεζκνχο (θέληξν δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ)· 

 

β) αλ ην Κξάηνο, ζην νπνίν βξίζθεηαη ην θέληξν ησλ δσηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί, ή αλ δελ έρεη κφληκε 

θαηνηθία ζε θαλέλα απφ ηα δχν θξάηε, ζεσξείηαη θάηνηθνο ηνπ Κξάηνπο, 

ζην νπνίν έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ. 

 

γ) αλ έρεη ζπλήζε δηακνλή θαη ζηα δχν Κξάηε, ή ζε θαλέλα απφ απηά, 

ζεσξείηαη θάηνηθνο ηνπ Κξάηνπο, ηνπ νπνίνπ είλαη ππήθννο.  

 

δ) αλ είλαη ππήθννο θαη ησλ δχν Κξαηψλ, ή θαλελφο απφ ηα δχν, νη 

αξκφδηεο αξρέο ησλ πκβαιινκέλσλ Κξαηψλ δηεπζεηνχλ ην δήηεκα κε 

ακνηβαία ζπκθσλία.  

 

3. Αλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, πξφζσπν, άιιν απφ 

θπζηθφ πξφζσπν είλαη θάηνηθνο θαη ησλ δπν πκβαιινκέλσλ Κξαηψλ, 

ηφηε ην πξφζσπν απηφ ζεσξείηαη θάηνηθνο κφλν ηνπ πκβαιιφκελνπ 

Κξάηνπο, ζην νπνίν βξίζθεηαη ε έδξα ηεο απνηειεζκαηηθήο ηνπ δηνίθεζεο. 

 

     

                                          ΑΡΘΡΟ 5 

           ΜΟΝΗΜΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

 

1. Γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο χκβαζεο, ν φξνο «κφληκε εγθαηάζηαζε»  

ζεκαίλεη θαζνξηζκέλν ηφπν επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κέζσ ηνπ 

νπνίνπ νη εξγαζίεο ηεο επηρείξεζεο δηεμάγνληαη ελ φισ ή ελ κέξεη.  

 

2. Ο φξνο «κφληκε εγθαηάζηαζε» πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα - 

  α)  έδξα δηνίθεζεο, 

  β)  ππνθαηάζηεκα,  

  γ)  γξαθείν, 

  δ)  εξγνζηάζην, 

  ε)  θαηάζηεκα,  

  ζη) εξγαζηήξην, 

  δ)  εκπνξηθή απνζήθε,  

  ε) αγξφθηεκα, θπηεία ή άιιν κέξνο φπνπ δηεμάγνληαη γεσξγηθέο, δαζηθέο,        

 ή δξαζηεξηφηεηεο θπηεηψλ ή ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο θαη  

  ζ)  νξπρείν, πεηξειαηνπεγή ή πεγή θπζηθνχ αεξίνπ, ιαηνκείν, ή 

 νπνηνδήπνηε άιιν  ηφπν εμφξπμεο θπζηθψλ πφξσλ. 
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3. Δξγνηάμην ή θαηαζθεπαζηηθφ έξγν ή έξγν εγθαηάζηαζεο ζεσξείηαη 

κφληκε εγθαηάζηαζε κφλν αλ νη δξαζηεξηφηεηεο ζπλερίδνληαη γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ έμη κελψλ. 

 

4. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 3, ν φξνο 

«κφληκε εγθαηάζηαζε» δελ ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλεη -  

 

α) ηε ρξήζε δηεπθνιχλζεσλ απνθιεηζηηθά κε ζθνπφ ηελ  

  απνζήθεπζε, ηελ έθζεζε ή παξάδνζε  αγαζψλ ή   

  εκπνξεπκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηελ επηρείξεζε, 

 

β) ηε δηαηήξεζε απνζέκαηνο αγαζψλ ή εκπνξεπκάησλ πνπ  

  αλήθνπλ ζηελ επηρείξεζε απνθιεηζηηθά κε ζθνπφ ηελ  

  απνζήθεπζε, ηελ έθζεζε ή ηελ παξάδνζε, 

 

γ)        ηε δηαηήξεζε απνζέκαηνο αγαζψλ ή εκπνξεπκάησλ πνπ  

  αλήθνπλ ζηελ επηρείξεζε απνθιεηζηηθά κε ζθνπφ ηελ  

  επεμεξγαζία απφ άιιε επηρείξεζε, 

 

δ) ηε δηαηήξεζε απνζέκαηνο αγαζψλ ή εκπνξεπκάησλ πνπ  

  αλήθνπλ ζηελ επηρείξεζε θαη πνπ εθηίζεληαη ζε εκπνξηθή  

  ή άιιε έθζεζε θαη, ηα νπνία πσινχληαη ζην ηέινο ηέηνηαο  

  έθζεζεο, 

 

ε) ηε δηαηήξεζε θάπνηαο ζηαζεξήο βάζεο επηρεηξεκαηηθψλ  

  δξαζηεξηνηήησλ  απνθιεηζηηθά κε ζθνπφ ηελ αγνξά αγαζψλ ή 

  εκπνξεπκάησλ, ή γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ  

  επηρείξεζε, 

 

ζη)  ηε δηαηήξεζε θάπνηαο ζηαζεξήο βάζεο επηρεηξεκαηηθψλ  

  δξαζηεξηνηήησλ απνθιεηζηηθά γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο, 

 

δ) ηε δηαηήξεζε θάπνηαο ζηαζεξήο βάζεο επηρεηξεκαηηθψλ  

  δξαζηεξηνηήησλ απνθιεηζηηθά κε ζθνπφ ηελ άζθεζε  

  νπνηαζδήπνηε άιιεο  δξαζηεξηφηεηαο πξνπαξαζθεπαζηηθνχ ή 

  βνεζεηηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ επηρείξεζε, 

 

ε) ηε δηαηήξεζε θάπνηαο ζηαζεξήο βάζεο επηρεηξεκαηηθψλ  

  δξαζηεξηνηήησλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ άζθεζε νπνηνπδήπνηε 

  ζπλδπαζκνχ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηηο  

  ππνπαξαγξάθνπο α) έσο δ), εθφζνλ ε ζπλνιηθή   

  δξαζηεξηφηεηα απηήο ηεο ζηαζεξήο βάζεο επηρεηξεκαηηθψλ 

  δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνθχπηεη απφ απηφ ην ζπλδπαζκφ, είλαη 

  βνεζεηηθνχ ραξαθηήξα. 
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5.  Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, αλ πξφζσπν – 

εθηφο απφ αλεμάξηεην πξάθηνξα, γηα ηνλ νπνίν έρεη εθαξκνγή ε 

παξάγξαθνο 7- ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ επηρείξεζεο θαη ζπλήζσο 

αζθεί ζε έλα πκβαιιφκελν Κξάηνο, εμνπζία ζχλαςεο ζπκβνιαίσλ 

ζην φλνκα ηεο επηρείξεζεο, ε επηρείξεζε απηή ζεσξείηαη φηη έρεη 

κφληκε εγθαηάζηαζε ζε απηφ ην Κξάηνο ζε ζρέζε κε  νπνηεζδήπνηε 

δξαζηεξηφηεηεο, ηηο νπνίεο ην πξφζσπν απηφ αλαιακβάλεη γηα ηελ 

επηρείξεζε, εθηφο αλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνζψπνπ απηνχ 

πεξηνξίδνληαη ζε εθείλεο ηεο παξαγξάθνπ 4, νη νπνίεο, αλ αθφκε 

αζθνχληαη κέζσ θάπνηαο ζηαζεξήο βάζεο  επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ δελ ζα ηελ θαζηζηνχζαλ ηφπν κφληκεο εγθαηάζηαζεο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο παξαγξάθνπ. 

 

6. Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ,  

αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ελφο πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο – εθηφο ζ’ φ,ηη 

αθνξά ηελ αληαζθάιηζε – ζεσξείηαη φηη έρεη κφληκε εγθαηάζηαζε  ζην 

άιιν πκβαιιφκελν Κξάηνο αλ εηζπξάηηεη αζθάιηζηξα ζην έδαθνο 

ηνπ άιινπ πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο ή αζθαιίδεη θηλδχλνπο ζην 

Κξάηνο απηφ, κέζσ πξνζψπνπ, άιινπ απφ  πξάθηνξα αλεμαξηήηνπ 

θαζεζηψηνο,  γηα ηνλ νπνίν ηζρχεη ε παξάγξαθνο 7. 

 

7. Δπηρείξεζε δελ ζεσξείηαη φηη έρεη κφληκε εγθαηάζηαζε ζην άιιν 

πκβαιιφκελν Κξάηνο απιά θαη κφλν επεηδή δηεμάγεη εξγαζίεο ζην 

άιιν πκβαιιφκελν Κξάηνο  κέζσ κεζίηε, γεληθνχ πξάθηνξα κε 

πξνκήζεηα ή νπνηνπδήπνηε άιινπ αλεμάξηεηνπ πξάθηνξα , εθφζνλ ηα 

πξφζσπα απηά ελεξγνχλ κέζα ζηα ζπλήζε πιαίζηα  ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 

Όκσο, φηαλ νη δξαζηεξηφηεηεο ελφο ηέηνηνπ πξάθηνξα αθνξνχλ 

απνθιεηζηηθά ή θαηά θχξην ιφγν ηελ ελ ιφγσ επηρείξεζε, θαη ηίζεληαη 

ή επηβάιινληαη  κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ πξάθηνξα ζηηο 

εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο ηνπο ζρέζεηο φξνη, νη νπνίνη δηαθέξνπλ απφ 

εθείλνπο πνπ ζα επηθξαηνχζαλ κεηαμχ αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ, δελ 

ζεσξείηαη σο αλεμάξηεηνο πξάθηνξαο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ.  

 

8. Σν γεγνλφο φηη εηαηξεία πνπ είλαη θάηνηθνο ελφο πκβαιιφκελνπ 

Κξάηνπο ειέγρεη ή ειέγρεηαη απφ επηρείξεζε πνπ είλαη θάηνηθνο ηνπ 

άιινπ πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο ή, ε νπνία δηεμάγεη εξγαζίεο ζ’ απηφ 

ην άιιν Κξάηνο (είηε κέζσ κφληκεο εγθαηάζηαζεο είηε κε άιιν ηξφπν), 

δελ θαζηζηά απφ κφλν ηνπ ηελ θάζε κηα απφ ηηο εηαηξείεο  κφληκε 

εγθαηάζηαζε ηεο άιιεο.    

 

 

       ΑΡΘΡΟ 6 

  ΔΗΟΓΖΜΑ ΑΠΟ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ   
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1. Δηζφδεκα πνπ απνθηάηαη απφ θάηνηθν πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο απφ 

αθίλεηε πεξηνπζία (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  εηζνδήκαηνο απφ  ηε 

γεσξγία ή ηε δαζνθνκία) πνπ βξίζθεηαη ζην άιιν πκβαιιφκελν 

Κξάηνο κπνξεί λα θνξνινγείηαη απφ ην άιιν Κξάηνο. 

 

2. Ο  φξνο «αθίλεηε ηδηνθηεζία» έρεη ηελ έλλνηα πνπ νξίδεηαη απφ ηε 

λνκνζεζία ηνπ πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο, ζην νπνίν βξίζθεηαη ε ελ 

ιφγσ ηδηνθηεζία. Ο φξνο πεξηιακβάλεη ζε θάζε πεξίπησζε πεξηνπζία 

παξεπφκελε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ηα δψα θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηε γεσξγία ή δαζνθνκία, δηθαηψκαηα, ζηα νπνία 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ γεληθνχ δηθαίνπ πεξί αθίλεηεο  

πεξηνπζίαο, ε επηθαξπία πάλσ ζε αθίλεηε πεξηνπζία,  δηθαηψκαηα, ηα 

νπνία παξέρνπλ πξνζφδνπο κεηαβιεηέο ή ζηαζεξέο σο αληάιιαγκα γηα 

ηελ εθκεηάιιεπζε, ή ην δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο, κεηαιιεπηηθψλ 

θνηηαζκάησλ, πεγψλ θαη άιισλ θπζηθψλ πφξσλ. Πινία, πινηάξηα θαη 

αεξνζθάθε δελ ζεσξνχληαη  αθίλεηε πεξηνπζία.  

 

3. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 εθαξκφδνληαη ζε εηζφδεκα πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ άκεζε ρξήζε, εθκίζζσζε ή νπνηαζδήπνηε άιιεο 

κνξθήο ρξήζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 

 

4. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 εθαξκφδνληαη επίζεο ζε 

εηζφδεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ αθίλεηε ηδηνθηεζίαο κηαο επηρείξεζεο 

θαη ζην εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

παξνρή αλεμάξηεησλ πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ.  

    

 

       ΑΡΘΡΟ 7 

   ΚΔΡΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

 

1. Σα θέξδε επηρείξεζεο  ελφο πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο θνξνινγνχληαη 

κφλν ζ’ απηφ ην Κξάηνο  εθηφο αλ ε επηρείξεζε δηεμάγεη εξγαζίεο ζην 

άιιν πκβαιιφκελν Κξάηνο κέζσ κφληκεο εγθαηάζηαζεο πνπ 

βξίζθεηαη ζ’ απηφ. Αλ ε επηρείξεζε αζθεί δξαζηεξηφηεηα κε απηφ ηνλ 

ηξφπν, ηφηε ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο κπνξνχλ λα θνξνινγνχληαη ζην 

άιιν Κξάηνο, αιιά κφλν σο πξνο ην ηκήκα απηψλ πνπ απνδίδεηαη 

ζηελ κφληκε εγθαηάζηαζε. 

 

2. Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3, αλ επηρείξεζε 

ελφο πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο δηεμάγεη εξγαζίεο ζην άιιν 

πκβαιιφκελν Κξάηνο κέζσ κφληκεο εγθαηάζηαζεο πνπ βξίζθεηαη ζ’ 

απηφ, ηφηε ζην θάζε έλα πκβαιιφκελν Κξάηνο απνδίδνληαη ζηε 

κφληκε απηή εγθαηάζηαζε, ηα θέξδε, ηα νπνία ππνινγίδεηαη φηη ζα 

πξαγκαηνπνηνχζε αλ ήηαλ κηα δηαθνξεηηθή θαη μερσξηζηή επηρείξεζε 

πνπ αζρνιείηαη κε ηηο ίδηεο ή παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο θάησ απφ ηηο 
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ίδηεο ή παξφκνηεο ζπλζήθεο θαη ζπλαιιάζζεηαη εληειψο αλεμάξηεηα, 

κε ηελ επηρείξεζε ηεο νπνίαο απηή απνηειεί κφληκε εγθαηάζηαζε.  

 

3.  Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θεξδψλ κηαο κφληκεο εγθαηάζηαζεο,  

εθπίπηνληαη  νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

κφληκεο εγθαηάζηαζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ θαη 

γεληθψλ δηνηθεηηθψλ εμφδσλ πνπ θαηαβάιινληαη, είηε απηέο έγηλαλ ζην 

πκβαιιφκελν Κξάηνο φπνπ βξίζθεηαη  ε κφληκε εγθαηάζηαζε, είηε 

αιινχ. H δηάηαμε απηή εθαξκφδεηαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

πεξηνξηζκψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην εζσηεξηθφ δίθαην, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη νη πεξηνξηζκνί απηνί είλαη ζπλεπείο κε ηηο αξρέο ηεο 

κε δηάθξηζεο πνπ ππάξρνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.  

 

4. Δθφζνλ ζπλεζίδεηαη ζε πκβαιιφκελν Κξάηνο λα θαζνξίδνληαη ηα 

θέξδε πνπ κπνξεί λα απνδνζνχλ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε βάζε ηνλ 

θαηακεξηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο ζηα δηάθνξα 

ηκήκαηά ηεο, ηίπνηα ζηελ παξάγξαθν 2 δελ εκπνδίδεη ην 

πκβαιιφκελν Κξάηνο λα πξνζδηνξίδεη ηα θέξδε πνπ θνξνινγνχληαη 

κε ηνλ θαηακεξηζκφ πνπ ζπλεζίδεηαη. Η κέζνδνο θαηακεξηζκνχ  

σζηφζν, είλαη ηέηνηα, ψζηε ην απνηέιεζκα λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο 

αξρέο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ άξζξν.  

 

5. Καλέλα θέξδνο δελ ζεσξείηαη φηη αλαινγεί ζηε κφληκε εγθαηάζηαζε 

ιφγσ ηεο απιήο αγνξάο αγαζψλ θαη εκπνξεπκάησλ απφ ηε κφληκε 

εγθαηάζηαζε γηα ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζεο. 

 

6.  Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, ηα θέξδε πνπ 

απνδίδνληαη ζηε κφληκε εγθαηάζηαζε θαζνξίδνληαη κε ηελ ίδηα κέζνδν 

γηα θάζε ρξφλν, εθηφο αλ ππάξρνπλ βάζηκνη θαη επαξθείο ιφγνη γηα ην 

αληίζεην. 

 

7. Όπνπ ηα θέξδε πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία εηζνδήκαηνο, γηα ηα νπνία 

γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία ζε άιια άξζξα απηήο ηεο χκβαζεο, ηφηε νη 

δηαηάμεηο απηψλ ησλ άξζξσλ δελ επεξεάδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. 

 

 

        ΑΡΘΡΟ 8 

      ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ  

 

1. Κέξδε πξνεξρφκελα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε πινίσλ ή αεξνζθαθψλ      

 ζε δηεζλείο κεηαθνξέο θνξνινγνχληαη κφλν ζην πκβαιιφκελν 

 Κξάηνο φπνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηεο πξαγκαηηθήο δηνίθεζεο ηεο 

 επηρείξεζεο.  
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2. Αλ ε πξαγκαηηθή έδξα δηνίθεζεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο    

 βξίζθεηαη πάλσ ζε πινίν, ηφηε ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζην 

 πκβαιιφκελν Κξάηνο, ζην νπνίν βξίζθεηαη ην ιηκάλη ηεο λενιφγεζεο 

 ηνπ πινίνπ, ή αλ δελ ππάξρεη ηέηνην ιηκάλη, ζην πκβαιιφκελν 

 Κξάηνο, ηνπ νπνίνπ ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηνπ πινίνπ είλαη 

 θάηνηθνο. 

 

3. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηα θέξδε απφ ηελ 

 εθκεηάιιεπζε πινίσλ ή αεξνζθαθψλ ζε δηεζλείο κεηαθνξέο 

 πεξηιακβάλνπλ -  

 

(α)   ηα θέξδε απφ ηελ ελνηθίαζε ζε πιήξε βάζε (ρξφλν ή ηαμηδηνχ) 

θαη ζε βάζε γπκλήο λαχισζεο (bareboat) ησλ πινίσλ ή 

αεξνζθαθψλ∙ 

 

(β) ηα θέξδε απφ ηε ρξήζε, ζπληήξεζε ή ελνηθίαζε 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ξπκνπιθνχκελσλ 

θαη  ηνπ ζπλαθνχο εμνπιηζκνχ γηα ηελ κεηαθνξά ησλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά 

αγαζψλ ή εκπνξεπκάησλ θαη ηα θέξδε απφ ηελ πψιεζε ησλ 

εηζηηεξίσλ γηα ηηο κεηαθνξέο απηέο γηα ινγαξηαζκφ άιισλ 

εηαηξεηψλ, φπνπ ε κίζζσζε, ρξήζε, ζπληήξεζε ή  πψιεζε 

εηζηηεξίσλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, είλαη ζπκπησκαηηθή κε ηε 

ιεηηνπξγία πινίσλ ή αεξνζθαθψλ ζε δηεζλείο κεηαθνξέο. 

 

4. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη ηφθνη απφ ηα θεθάιαηα πνπ 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηε ιεηηνπξγία πινίσλ ή αεξνζθαθψλ ζε δηεζλείο 

κεηαθνξέο ζεσξνχληαη σο θέξδε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηέηνησλ πινίσλ ή αεξνζθαθψλ, θαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 11 δελ εθαξκφδνληαη ζε ζρέζε  πξνο ηνπο ηφθνπο απηνχο.  

 

5. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 απηνχ ηνπ άξζξνπ έρνπλ επίζεο 

εθαξκνγή ζηα θέξδε απφ ζπκκεηνρή ζε θνηλνπξαμία ή ζε πξαθηνξείν 

δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 

     ΑΡΘΡΟ 9 

    ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

1. Όπνπ - 

 

α) κία επηρείξεζε πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο ζπκκεηέρεη άκεζα ή 

έκκεζα ζηε δηνίθεζε, ηνλ έιεγρν ή ην θεθάιαην  επηρείξεζεο ηνπ 

άιινπ πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο, ή  

 

11



 

β) ηα ίδηα πξφζσπα  ζπκκεηέρνπλ άκεζα ή έκκεζα ζηε δηνίθεζε, 

ηνλ έιεγρν ή ην θεθάιαην επηρείξεζεο ηνπ ελφο πκβαιιφκελνπ 

Κξάηνπο θαη ζε επηρείξεζε ηνπ άιινπ πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο, 

 

θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο, επηβάιινληαη κεηαμχ ησλ δπν 

επηρεηξήζεσλ ζηηο εκπνξηθέο ή νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ηνπο φξνη, νη 

νπνίνη δηαθέξνπλ απφ εθείλνπο πνπ ζα επηθξαηνχζαλ κεηαμχ 

αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ, ηφηε νπνηαδήπνηε θέξδε, ηα νπνία ζα 

είραλ πξαγκαηνπνηεζεί, απφ κηα απφ ηηο επηρεηξήζεηο , αιιά, ιφγσ 

απηψλ ησλ φξσλ, δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, κπνξνχλ λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα θέξδε απηήο ηεο επηρείξεζεο θαη λα 

θνξνινγνχληαη αλάινγα.  

 

2. Όπνπ πκβαιιφκελν Κξάηνο πεξηιακβάλεη ζηα θέξδε  

επηρείξεζεο απηνχ ηνπ Κξάηνπο- θαη θνξνινγεί αλάινγα- θέξδε, 

γηα ηα νπνία επηρείξεζε ηνπ άιινπ πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο έρεη 

θνξνινγεζεί ζε απηφ ην άιιν Κξάηνο θαη ηα πεξηιεθζέληα θαη’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν θέξδε είλαη θέξδε, ηα νπνία ζα είραλ 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηρείξεζε ηνπ πξψηνπ αλαθεξφκελνπ 

Κξάηνπο αλ νη φξνη πνπ επηθξαηνχλ κεηαμχ ησλ δπν επηρεηξήζεσλ 

ήηαλ νη ίδηνη κε εθείλνπο πνπ ζα επηθξαηνχζαλ κεηαμχ 

αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ, ηφηε απηφ ην άιιν Κξάηνο 

πξνζαξκφδεη αλάινγα ην πνζφ ηνπ επηβιεηένπ θφξνπ επί ησλ 

θεξδψλ απηψλ. Καηά ηνλ θαζνξηζκφ κηαο ηέηνηαο πξνζαξκνγήο, 

ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη ινηπέο δηαηάμεηο απηήο ηεο χκβαζεο 

θαη νη αξκφδηεο αξρέο ησλ πκβαιινκέλσλ Κξαηψλ  

ζπκβνπιεχνληαη ε κηα ηελ άιιε αλ παξαζηεί αλάγθε.  

 

 

       ΑΡΘΡΟ 10 

                ΜΔΡΗΜΑΣΑ 

 

1. Μεξίζκαηα πνπ θαηαβάιινληαη απφ εηαηξεία πνπ είλαη θάηνηθνο 

ελφο πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο ζε θάηνηθν ηνπ άιινπ 

πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο κπνξνχλ λα θνξνινγεζνχλ ζ’ απηφ ην 

άιιν πκβαιιφκελν Κξάηνο. 

 

2.  Όκσο, ηέηνηα κεξίζκαηα κπνξνχλ επίζεο λα θνξνινγνχληαη ζην 

πκβαιιφκελν Κξάηνο, ηνπ νπνίνπ ε εηαηξεία πνπ θαηαβάιιεη ηα 

κεξίζκαηα είλαη θάηνηθνο θαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο απηνχ ηνπ 

Κξάηνπο, αιιά αλ ν δηθαηνχρνο ησλ κεξηζκάησλ είλαη θάηνηθνο ηνπ 

άιινπ πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο, ν θφξνο πνπ  επηβάιιεηαη θαη’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν δελ ππεξβαίλεη ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ 

αθαζάξηζηνπ πνζνχ ησλ κεξηζκάησλ. 
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Η παξάγξαθνο απηή δελ επεξεάδεη ηε θνξνιφγεζε ηεο εηαηξείαο, 

φζνλ αθνξά ηα θέξδε, επί ησλ νπνίσλ θαηαβάιινληαη ηα κεξίζκαηα. 

 

 3.  Ο φξνο «κεξίζκαηα», φπσο ρξεζηκνπνηείηαη ζ’ απηφ ην άξζξν, 

ζεκαίλεη εηζφδεκα απφ κεηνρέο, κεηνρέο κεηαιιείσλ, ή  ηδξπηηθνχο 

ηίηινπο ή άιια δηθαηψκαηα, πνπ δελ απνηεινχλ  εηζπξάμεηο 

απαηηήζεσλ απφ ρξέε πνπ δίλνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε θέξδε, 

φπσο θαη εηζφδεκα απφ άιια εηαηξηθά δηθαηψκαηα, ηα νπνία 

ππφθεηληαη ζηελ ίδηα θνξνινγηθή κεηαρείξηζε φπσο ην εηζφδεκα απφ 

κεηνρέο ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηνπ Κξάηνπο, ηνπ νπνίνπ είλαη 

θάηνηθνο ε εηαηξεία πνπ δηελεξγεί ηε δηαλνκή. 

 

4.  Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 δελ έρνπλ εθαξκνγή αλ ν 

δηθαηνχρνο ησλ κεξηζκάησλ, σο θάηνηθνο ηνπ ελφο πκβαιιφκελνπ 

Κξάηνπο, δηεμάγεη εξγαζίεο ζην άιιν πκβαιιφκελν Κξάηνο, ηνπ 

νπνίνπ ε εηαηξεία πνπ θαηαβάιιεη ηα κεξίζκαηα είλαη θάηνηθνο, 

κέζσ κφληκεο εγθαηάζηαζεο πνπ βξίζθεηαη ζε απηφ, ή παξέρεη 

αλεμάξηεηεο πξνζσπηθέο ππεξεζίεο ζε απηφ ην άιιν Κξάηνο κέζσ 

θαζνξηζκέλεο βάζεο πνπ βξίζθεηαη ζ’ απηφ θαη ε ζπκκεηνρή 

(holding), ζε ζρέζε κε ηελ νπνία θαηαβάιινληαη ηα κεξίζκαηα 

ζπλδέεηαη νπζηαζηηθά κ’ απηή ηε κφληκε εγθαηάζηαζε ή ηελ 

θαζνξηζκέλε βάζε.  ’ απηήλ  ηελ  πεξίπησζε, έρνπλ εθαξκνγή νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ή ηνπ άξζξνπ 15, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε.  

 

 5.  Όπνπ κηα εηαηξεία, πνπ είλαη θάηνηθνο πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο, 

απνθηά θέξδε ή εηζφδεκα απφ ην άιιν πκβαιιφκελν Κξάηνο, 

απηφ ην άιιν Κξάηνο δελ κπνξεί λα επηβάιεη θφξν πάλσ ζηα 

κεξίζκαηα πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηελ εηαηξεία, εθηφο αλ απηά ηα 

κεξίζκαηα θαηαβάιινληαη ζε θάηνηθν απηνχ ηνπ άιινπ Κξάηνπο ή 

αλ ε ζπκκεηνρή (holding), ζε ζρέζε κε ηελ νπνία θαηαβάιινληαη ηα 

κεξίζκαηα ζπλδέεηαη νπζηαζηηθά κε κφληκε εγθαηάζηαζε ή 

θαζνξηζκέλε βάζε πνπ βξίζθεηαη ζ’ απηφ ην άιιν Κξάηνο, νχηε 

κπνξεί λα ππαγάγεη ηα κε δηαλεκφκελα θέξδε ζε θφξν επί κε 

δηαλεκνκέλσλ  θεξδψλ, αθφκε θαη αλ ηα θαηαβαιιφκελα κεξίζκαηα 

ή ηα κε δηαλεκφκελα θέξδε απνηεινχληαη ελ φισ ή ελ κέξεη απφ 

θέξδε ή εηζνδήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζ’ απηφ ην άιιν Κξάηνο.  

    

 

     ΑΡΘΡΟ 11 

       ΣΟΚΟΗ 

 

1. Σφθνη πνπ πξνθχπηνπλ ζε έλα πκβαιιφκελν Κξάηνο θαη       

θαηαβάιινληαη ζε θάηνηθν ηνπ άιινπ πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο 

θνξνινγνχληαη ζε απηφ ην άιιν Κξάηνο. 
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2.  Δληνχηνηο, απηνί νη ηφθνη κπνξνχλ επίζεο λα θνξνινγνχληαη  θαη ζην 

πκβαιιφκελν Κξάηνο, ζην νπνίν πξνθχπηνπλ θαη ζχκθσλα κε ηελ 

λνκνζεζία ηνπ Κξάηνπο απηνχ αιιά, αλ ν  δηθαηνχρνο ησλ ηφθσλ 

είλαη θάηνηθνο ηνπ άιινπ πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο,  ν θφξνο πνπ 

επηβάιιεηαη θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν δελ ππεξβαίλεη ην πέληε ηνηο εθαηφλ 

(5%) ηνπ αθαζάξηζηνπ πνζνχ ησλ ηφθσλ. 

 

Οη αξκφδηεο αξρέο ησλ πκβαιιφκελσλ Κξαηψλ δηαβνπιεχνληαη κεηαμχ 

ηνπο γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ απηήο ηεο παξαγξάθνπ.  

 

3. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2, ηφθνη πνπ 

πξνθχπηνπλ ζε έλα πκβαιιφκελν Κξάηνο απαιιάζζνληαη απφ ηε 

θνξνινγία ζην Κξάηνο απηφ, αλ ιακβάλνληαη απφ θαη αλ ν δηθαηνχρνο 

ηνπο είλαη ε Κπβέξλεζε, πνιηηηθή ππνδηαίξεζε ή ηνπηθή αξρή ηνπ 

άιινπ πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο, ή ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηνπ άιινπ 

θξάηνπο.  

 

4. Ο φξνο «ηφθνη», πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην παξφλ άξζξν, ζεκαίλεη  

εηζφδεκα απφ απαηηήζεηο απφ ρξέε νπνηνπδήπνηε είδνπο, αλεμάξηεηα 

αλ  εμαζθαιίδνληαη ή κε κε ππνζήθε ή αλ παξέρνπλ ή φρη δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ηνπ ρξεψζηε, θαη ηδηαίηεξα ζεκαίλεη εηζφδεκα 

απφ θπβεξλεηηθά ρξεφγξαθα θαη εηζφδεκα απφ νκνινγίεο ή 

ρξεσζηηθνχο ηίηινπο πεξηιακβαλνκέλσλ πιεξσκψλ ππέξ ην άξηην θαη 

βξαβείσλ πνπ πξνζαξηψληαη ζηα αλσηέξσ ρξεφγξαθα  θαη νκφινγα. 

Πξφζηηκα γηα εθπξφζεζκε πιεξσκή δελ ζεσξνχληαη σο ηφθνη γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

 

5.  Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 δελ εθαξκφδνληαη αλ ν 

δηθαηνχρνο ησλ ηφθσλ, σο θάηνηθνο ελφο πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο, 

δηεμάγεη επηρεηξήζεηο ζην άιιν πκβαιιφκελν Κξάηνο, ζην νπνίν 

πξνθχπηνπλ νη ηφθνη, κέζσ  κφληκεο εγθαηάζηαζεο πνπ βξίζθεηαη ζε 

απηφ ή αλ παξέρεη ζην άιιν Κξάηνο αλεμάξηεηεο πξνζσπηθέο 

ππεξεζίεο απφ θαζνξηζκέλε βάζε ζε απηφ, θαη ην εηζφδεκα απφ 

αμίσζε ρξένπο, ζε ζρέζε κε ην νπνίν θαηαβάιινληαη νη ηφθνη, 

ζπλδέεηαη νπζηαζηηθά κε ηέηνηα κφληκε εγθαηάζηαζε ή ηελ 

θαζνξηζκέλε βάζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε, εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ή ηνπ άξζξνπ 15,αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.  

 

6. Σφθνη ζεσξνχληαη φηη πξνθχπηνπλ κέζα ζε έλα πκβαιιφκελν 

Κξάηνο φηαλ απηφο πνπ ηνπο θαηαβάιιεη είλαη θάηνηθνο ηνπ Κξάηνπο 
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απηνχ. Όπνπ, φκσο, ην πξφζσπν πνπ θαηαβάιιεη ηνπο ηφθνπο, είηε 

είλαη θάηνηθνο ελφο πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο, είηε κε, δηαηεξεί ζε 

έλα πκβαιιφκελν Κξάηνο κφληκε εγθαηάζηαζε ή θαζνξηζκέλε βάζε, 

ζε ζρέζε κε ηελ νπνία δεκηνπξγήζεθε ην ρξένο, απφ ην νπνίν 

πξνήιζαλ νη θαηαβαιιφκελνη ηφθνη, θαη νη ηφθνη απηνί βαξχλνπλ ηε 

κφληκε εγθαηάζηαζε, ηφηε ηέηνηνη ηφθνη ζεσξνχληαη φηη πξνθχπηνπλ 

κέζα ζην πκβαιιφκελν Κξάηνο, ζην νπνίν βξίζθεηαη ε κφληκε 

εγθαηάζηαζε ή ε θαζνξηζκέλε βάζε.  

7. Όπνπ ιφγσ εηδηθήο ζρέζεο κεηαμχ απηνχ πνπ θαηαβάιιεη ηνπο ηφθνπο 

θαη ηνπ δηθαηνχρνπ απηψλ ή, κεηαμχ απηψλ ησλ δχν θαη θάπνηνπ 

ηξίηνπ, ην πνζφ ησλ ηφθσλ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ρξένπο, γηα ην 

νπνίν θαηαβάιινληαη, ππεξβαίλεη ην πνζφ, ην νπνίν ζα ζπκθσλείην 

κεηαμχ απηνχ πνπ θαηαβάιιεη ηνπο ηφθνπο θαη ηνπ δηθαηνχρνπ, αλ  

δελ ππήξρε απηή ε ζρέζε, νη δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ 

εθαξκφδνληαη κφλν γηα ην ηειεπηαίν αλαθεξφκελν πνζφ. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ην επηπιένλ κέξνο ησλ πιεξσκψλ παξακέλεη 

θνξνινγεηέν  ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηνπ θάζε πκβαιιφκελνπ 

Κξάηνπο, ιακβαλνκέλσλ δεφλησο ππφςε ησλ άιισλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξνχζαο χκβαζεο.  

 

    

  ΑΡΘΡΟ 12 

                ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

 

1. Γηθαηψκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζ’ έλα πκβαιιφκελν Κξάηνο θαη 

θαηαβάιινληαη ζε θάηνηθν ηνπ άιινπ πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο 

κπνξνχλ λα θνξνινγνχληαη ζε απηφ ην άιιν Κξάηνο. 

 

2.  Δληνχηνηο, ηέηνηα δηθαηψκαηα κπνξνχλ επίζεο λα θνξνινγνχληαη ζην 

πκβαιιφκελν Κξάηνο, ζην νπνίν πξνθχπηνπλ θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

λφκνπο απηνχ ηνπ Κξάηνπο, αιιά αλ ν δηθαηνχρνο ησλ δηθαησκάησλ 

είλαη θάηνηθνο ηνπ άιινπ πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο, ν θφξνο πνπ 

επηβάιιεηαη  θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν δελ ππεξβαίλεη ην πέληε ηνηο 

εθαηφλ (5%) ηνπ αθαζάξηζηνπ πνζνχ ησλ δηθαησκάησλ.  

 

3.  Ο φξνο «δηθαηψκαηα», φπσο ρξεζηκνπνηείηαη ζ’ απηφ ην άξζξν, 

ζεκαίλεη  πιεξσκέο θάζε είδνπο πνπ εηζπξάηηνληαη σο αληάιιαγκα 

γηα ηε ρξήζε ή ην δηθαίσκα ρξήζεο νπνηαζδήπνηε πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο  θηινινγηθήο, θαιιηηερληθήο ή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, 

θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ θαη εγγξαθψλ ζε ηαηλίεο, καγλεηνηαηλίεο ή 

άιια κέζα αλαπαξαγσγήο ή αλακεηάδνζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  ζε 
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ξαδηνθσληθέο ή ηειενπηηθέο εθπνκπέο,   νπνηαζδήπνηε επξεζηηερλίαο, 

εκπνξηθνχ ζήκαηνο, ζρεδίνπ ή πξνηχπνπ, κπζηηθνχ ηχπνπ ή 

δηαδηθαζίαο παξαγσγήο, ή γηα ηε ρξήζε, ή ην δηθαίσκα ρξήζεο 

βηνκεραληθνχ εκπνξηθνχ ή επηζηεκνληθνχ εμνπιηζκνχ ή γηα 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ βηνκεραληθή ή επηζηεκνληθή εκπεηξία.  

 

4. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 δελ έρνπλ εθαξκνγή αλ ν 

δηθαηνχρνο ησλ δηθαησκάησλ, σο θάηνηθνο ελφο πκβαιιφκελνπ 

Κξάηνπο, δηεμάγεη εξγαζίεο ζην άιιν πκβαιιφκελν Κξάηνο, ζην 

νπνίν πξνθχπηνπλ ηα δηθαηψκαηα, κέζσ κφληκεο εγθαηάζηαζεο πνπ 

βξίζθεηαη ζε απηφ ή παξέρεη ζην άιιν Κξάηνο αλεμάξηεηεο 

πξνζσπηθέο ππεξεζίεο απφ θαζνξηζκέλε βάζε πνπ βξίζθεηαη ζ’ απηφ,  

θαη ην δηθαίσκα ή ε ηδηνθηεζία, ζε ζρέζε κε ηελ νπνία 

θαηαβάιινληαη ηα δηθαηψκαηα ζπλδέεηαη νπζηαζηηθά κε απηήλ ηε 

κφληκε εγθαηάζηαζε ή ηελ θαζνξηζκέλε βάζε. ’ απηήλ ηελ 

πεξίπησζε, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ή ηνπ άξζξνπ 

15, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

 

5. Γηθαηψκαηα ινγίδνληαη φηη πξνθχπηνπλ ζ’ έλα πκβαιιφκελν Κξάηνο, 

φηαλ απηφο πνπ ηα θαηαβάιιεη είλαη θάηνηθνο απηνχ ηνπ θξάηνπο. 

Όπνπ, φκσο, ην πξφζσπν πνπ θαηαβάιιεη ηα δηθαηψκαηα, αλεμάξηεηα 

αλ είλαη ή φρη θάηνηθνο ελφο πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο, έρεη ζ’ έλα 

πκβαιιφκελν Κξάηνο κφληκε εγθαηάζηαζε ή θαζνξηζκέλε βάζε, ζε 

ζρέζε κε ηελ νπνία πξνέθπςε  ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ηα δηθαηψκαηα απηά βαξχλνπλ ηε κφληκε 

εγθαηάζηαζε ή ηελ θαζνξηζκέλε βάζε, ηφηε ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα 

ζεσξνχληαη φηη πξνθχπηνπλ ζην Κξάηνο, ζην νπνίν βξίζθεηαη ε 

κφληκε εγθαηάζηαζε ή ε θαζνξηζκέλε βάζε.  

 

6.  Όπνπ, ιφγσ εηδηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ πξνζψπνπ πνπ  θαηαβάιιεη 

ηα δηθαηψκαηα θαη ηνπ δηθαηνχρνπ  ή κεηαμχ απηψλ θαη άιινπ 

πξνζψπνπ, ην πνζφ ησλ δηθαησκάησλ, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο 

ρξήζεο, ηνπ δηθαηψκαηνο ή ησλ πιεξνθνξηψλ, γηα ηηο νπνίεο 

θαηαβάιινληαη ηα δηθαηψκαηα, ππεξβαίλεη ην πνζφ ην νπνίν ζα είρε 

ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ πξνζψπνπ πνπ θαηαβάιιεη ηα δηθαηψκαηα 

θαη ηνπ δηθαηνχρνπ, αλ δελ ππήξρε απηή ε ζρέζε, νη δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο έρνπλ εθαξκνγή κφλν ζην ηειεπηαίν αλαθεξζέλ πνζφ. ’ 

απηή ηελ πεξίπησζε, ην επηπιένλ κέξνο ησλ πιεξσκψλ θνξνινγείηαη 

ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηνπ θάζε  πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο, 

ιακβαλνκέλσλ δεφλησο ππφςε θαη ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ ηεο 

χκβαζεο.  
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          ΑΡΘΡΟ 13 

 ΤΠΔΡΑΚΣΗΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

1.   Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη αλεμάξηεηα απφ  

 νπνηαδήπνηε άιιε δηάηαμε ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 

 

2. Πξφζσπν, πνπ είλαη θάηνηθνο ηνπ ελφο πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο θαη 

δηεμάγεη ππεξάθηηεο δξαζηεξηφηεηεο ζην άιιν  πκβαιιφκελν 

Κξάηνο ζε ζρέζε κε ηελ εμεξεχλεζε ή εθκεηάιιεπζε ηεο 

πθαινθξεπίδαο θαη ηνπ ππεδάθνπο ή ησλ  θπζηθψλ  πφξσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζην άιιν απηφ Κξάηνο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζ’ φ,ηη αθνξά ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο, ζεσξείηαη φηη δηεμάγεη εξγαζίεο ζε απηφ ην 

άιιν Κξάηνο κέζσ κφληκεο εγθαηάζηαζεο ζ’ απηφ. 

 

3.  Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 δελ 

εθαξκφδνληαη φηαλ νη δξαζηεξηφηεηεο αζθνχληαη γηα πεξίνδν πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα (30) εκέξεο ζπλνιηθά γηα νπνηαδήπνηε πεξίνδν 

δψδεθα (12) κελψλ πνπ αξρίδεη ή ηειεηψλεη ζην νηθείν νηθνλνκηθφ 

έηνο. Δληνχηνηο, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ - 

 

(α) δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθνχληαη απφ επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε 

άιιε επηρείξεζε ζεσξνχληαη φηη δηεμάγνληαη απφ ηελ επηρείξεζε, κε 

ηελ νπνία είλαη ζπλδεδεκέλε, αλ νη ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο είλαη 

νπζηαζηηθά νη ίδηεο κε εθείλεο πνπ δηεμάγνληαη απφ ηελ ηειεπηαία 

αλαθεξφκελε επηρείξεζε, 

 

(β) δχν επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη ζπλδεδεκέλεο αλ - 

 

(i) επηρείξεζε ηνπ ελφο πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο    

 ζπκκεηέρεη άκεζα ή έκκεζα ζηε δηνίθεζε, ηνλ έιεγρν ή  

 ηνπιάρηζηνλ ζην ηξηάληα ηνηο εθαηφλ (30%) ηνπ θεθαιαίνπ 

 επηρείξεζεο ζην άιιν πκβαιιφκελν Κξάηνο, ή 

 

(ii) ην ίδην πξφζσπν ή ηα πξφζσπα ζπκκεηέρνπλ άκεζα ή  

  έκκεζα ζηε δηνίθεζε, ηνλ έιεγρν ή ηνπιάρηζηνλ ζην ηξηάληα 

  ηνηο εθαηφλ (30%) ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ δχν επηρεηξήζεσλ. 

 

4.  Κέξδε πνπ πξνθχπηνπλ γηα επηρείξεζε ηνπ ελφο πκβαιιφκελνπ 

Κξάηνπο απφ ηελ κεηαθνξά  πξνκεζεηψλ ή πξνζσπηθνχ ζε κηα 

ηνπνζεζία ή κεηαμχ ηνπνζεζηψλ, φπνπ δηεμάγνληαη δξαζηεξηφηεηεο ζε 
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έλα πκβαιιφκελν Κξάηνο ζε ζρέζε κε ηελ εμεξεχλεζε ή 

εθκεηάιιεπζε ηεο πθαινθξεπίδαο ή ηνπ ππεδάθνπο ή ησλ θπζηθψλ 

ηνπο πφξσλ ή απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ξπκνπιθψλ ή άιισλ 

βνεζεηηθψλ ζθαθψλ γηα ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο, θνξνινγνχληαη κφλν 

ζην πκβαιιφκελν Κξάηνο, ηνπ νπνίνπ ε επηρείξεζε είλαη θάηνηθνο. 

 

5. Μηζζνί, εκεξνκίζζηα θαη παξφκνηα αληηκηζζία πνπ απνθηψληαη απφ 

θάηνηθν ηνπ ελφο πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο ζε ζρέζε κε  απαζρφιεζε 

πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εμεξεχλεζε ή εθκεηάιιεπζε ηεο 

πθαινθξεπίδαο ή ηνπ ππεδάθνπο ή ησλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζην άιιν πκβαιιφκελν Κξάηνο, κπνξεί, θαηά ην κέηξν 

πνπ ηα θαζήθνληα απηά εθηεινχληαη ππεξάθηηα ζε απηφ ην άιιν 

Κξάηνο, λα θνξνινγνχληαη ζε απηφ ην άιιν Κξάηνο. Ωζηφζν, κηα 

ηέηνηα ακνηβή θνξνινγείηαη κφλν ζην πξψην αλαθεξφκελν Κξάηνο αλ 

ε απαζρφιεζε γίλεηαη ππεξάθηηα απφ εξγνδφηε πνπ δελ είλαη 

θάηνηθνο ην άιινπ θξάηνπο  θαη αλ ε απαζρφιεζε γίλεηαη γηα πεξίνδν 

ή πεξηφδνπο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά ηηο ηξηάληα (30) εκέξεο ζε 

νπνηαδήπνηε πεξίνδν δψδεθα (12) κελψλ πνπ αξρίδεη ή ηειεηψλεη ζην 

νηθείν νηθνλνκηθφ έηνο. 

 

6. Κέξδε πνπ απνθηψληαη απφ θάηνηθν πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο απφ 

ηελ εθπνίεζε - 

 

(α) δηθαησκάησλ  εμεξεχλεζεο ή εθκεηάιιεπζεο∙  

 

 (β) πεξηνπζίαο πνπ βξίζθεηαη ζην άιιν πκβαιιφκελν Κξάηνο 

θαη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηελ εμεξεχλεζε ή 

εθκεηάιιεπζε ηεο πθαινθξεπίδαο θαη ηνπ ππεδάθνπο ή ησλ 

θπζηθψλ  πφξσλ πνπ βξίζθνληαη ζην άιιν Κξάηνο∙ ή 

 

(γ) κεηνρψλ πνπ απφθηεζαλ  ηελ αμία ηνπο ή ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο αμίαο ηνπο άκεζα ή έκκεζα απφ ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα ή 

ηέηνηα πεξηνπζία ή  ηέηνηα δηθαηψκαηα θαη ηέηνηα πεξηνπζία 

καδί, 

   

κπνξεί λα θνξνινγνχληαη ζην άιιν Κξάηνο. 

 

 ηελ παξάγξαθν απηή, ν φξνο "δηθαηψκαηα εμεξεχλεζεο ή 

εθκεηάιιεπζεο" ζεκαίλεη ηα δηθαηψκαηα πάλσ ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

πνπ πξφθεηηαη λα παξαρζνχλ απφ ηελ εμεξεχλεζε ή ηελ εθκεηάιιεπζε 

ηεο πθαινθξεπίδαο ή ηνπ ππεδάθνπο ή ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζην άιιν 
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πκβαιιφκελν Κξάηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ πάλσ 

ζε ζπκθέξνληα ή ζηα νθέιε απφ ηέηνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 

 

 

 

 

 

 

   ΑΡΘΡΟ 14 

               ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΑ ΚΔΡΓΖ 

 

1. Κεθαιαηνπρηθά θέξδε πνπ απνθηψληαη απφ θάηνηθν       

πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο απφ ηελ απνμέλσζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο   

πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6  θαη βξίζθεηαη ζην άιιν 

πκβαιιφκελν Κξάηνο κπνξεί λα θνξνινγείηαη ζ’ απηφ ην άιιν 

πκβαιιφκελν Κξάηνο.  

 

2. Κέξδε απφ ηελ απνμέλσζε  θηλεηήο πεξηνπζίαο πνπ απνηειεί ηκήκα 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο πεξηνπζίαο κφληκεο εγθαηάζηαζεο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηνρψλ θαη αλάινγσλ  ζπκθεξφλησλ ζε 

εηαηξεία,  πνπ επηρείξεζε ελφο πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο δηαηεξεί  ζην 

άιιν πκβαιιφκελν  Κξάηνο ή θηλεηήο πεξηνπζίαο πνπ αλήθεη ζε 

θαζνξηζκέλε βάζε, ηελ νπνία θάηνηθνο ηνπ ελφο πκβαιιφκελνπ 

Κξάηνπο δηαζέηεη ζην άιιν πκβαιιφκελν Κξάηνο  γηα ην ζθνπφ ηεο 

παξνρήο αλεμάξηεησλ πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ θεξδψλ απφ ηελ εθπνίεζε κηαο ηέηνηαο κφληκεο εγθαηάζηαζεο 

(κφλεο ή κε νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε) ή ηέηνηαο θαζνξηζκέλεο βάζεο, 

κπνξεί λα θνξνινγείηαη  ζ’ απηφ ην άιιν θξάηνο.  

 

3. Κέξδε απφ ηελ απνμέλσζε πινίσλ ή αεξνζθαθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηεζλείο κεηαθνξέο ή θηλεηήο πεξηνπζίαο πνπ 

είλαη ζπλπθαζκέλε κε ιεηηνπξγία ηέηνησλ πινίσλ ή αεξνζθαθψλ, 

θνξνινγνχληαη κφλν ζ’ απηφ ην πκβαιιφκελν Κξάηνο, ζην νπνίν 

επξίζθεηαη ε νπζηαζηηθή δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. 

 

4.  Κέξδε απφ ηελ απνμέλσζε νπνηαζδήπνηε πεξηνπζίαο, πιελ απηήο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 3 θνξνινγνχληαη κφλν ζην 

πκβαιιφκελν Κξάηνο, ηνπ νπνίνπ απηφο πνπ ηελ απνμελψλεηαη είλαη 

κφληκνο θάηνηθνο.  
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          ΑΡΘΡΟ 15  

       ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΠΡΟΧΠΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

 

1.  Δηζφδεκα  πνπ απνθηά θάηνηθνο ελφο πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο 

έλαληη επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ ή άιισλ δξαζηεξηνηήησλ 

αλεμάξηεηνπ ραξαθηήξα, θνξνινγνχληαη κφλν ζ’ απηφ ην Κξάηνο, 

εθηφο αλ απηφο δηαηεξεί ηαθηηθά κηα θαζνξηζκέλε βάζε ζην άιιν 

πκβαιιφκελν Κξάηνο γηα ην ζθνπφ άζθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ. Αλ δηαζέηεη ηέηνηα θαζνξηζκέλε βάζε, ην εηζφδεκά ηνπ κπνξεί 

λα θνξνινγείηαη ζην άιιν πκβαιιφκελν Κξάηνο, αιιά κφλν θαηά ην 

ηκήκα εθείλν πνπ απνδίδεηαη ζ’ απηήλ ηελ θαζνξηζκέλε βάζε. 

 

2. Ο φξνο «επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο» πεξηιακβάλεη αλεμάξηεηεο 

επηζηεκνληθέο, θηινινγηθέο, θαιιηηερληθέο, εθπαηδεπηηθέο ή 

δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο επίζεο θαη ηηο αλεμάξηεηεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηαηξψλ, δηθεγφξσλ,  κεραληθψλ, αξρηηεθηφλσλ, 

νδνληηάηξσλ θαη ινγηζηψλ. 

 

          ΑΡΘΡΟ 16 

 ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΔ ΠΡΟΧΠΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

 

1. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 17, 19, 20, 21 θαη 22, κηζζνί, 

εκεξνκίζζηα θαη άιιεο παξφκνηα αληηκηζζία πνπ απνθηά θάηνηθνο  

πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο έλαληη απαζρφιεζεο θνξνινγείηαη κφλν ζ’ 

απηφ ην Κξάηνο, εθηφο αλ ε απαζρφιεζε αζθείηαη ζην άιιν 

πκβαιιφκελν Κξάηνο. Αλ ε απαζρφιεζε αζθείηαη κε απηφ ηνλ 

ηξφπν, ε αληηκηζζία πνπ πξνέξρεηαη απφ απηήλ, κπνξεί λα 

θνξνινγείηαη ζε απηφ ην άιιν Κξάηνο. 

 

2. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, αληηκηζζία πνπ 

 απνθηάηαη απφ θάηνηθν πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο έλαληη 

 απαζρφιεζεο ζην άιιν πκβαιιφκελν Κξάηνο θνξνινγείηαη  

 κφλν ζην πξψην αλαθεξφκελν Κξάηνο αλ - 

 

(α)   ν δηθαηνχρνο ηεο ακνηβήο βξίζθεηαη ζην άιιν Κξάηνο 

  γηα πεξίνδν ή πεξηφδνπο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά 

  ηηο εθαηφλ νγδφληα ηξεηο (183) εκέξεο ζε νπνηαδήπνηε 

  πεξίνδν δψδεθα (12) κελψλ πνπ αξρίδεη ή ηειεηψλεη ζην 

  νηθείν εκεξνινγηαθφ έηνο∙   
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(β)  ε αληηκηζζία θαηαβάιιεηαη απφ, ή γηα ινγαξηαζκφ,  

  εξγνδφηε πνπ δελ είλαη θάηνηθνο ηνπ άιινπ Κξάηνπο∙ 

  θαη 

 

(γ)  ε αληηκηζζία δελ επηβαξχλεη  κφληκε εγθαηάζηαζε ή 

  θαζνξηζκέλε βάζε  πνπ δηαηεξεί ν εξγνδφηεο ζην άιιν 

  Κξάηνο. 

 

3. Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ, 

αληηκηζζία πνπ απνθηάηαη απφ θάηνηθν πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο 

απφ απαζρφιεζε πνπ αζθείηαη ζε πινίν ή αεξνζθάθνο  ζε 

δηεζλείο κεηαθνξέο θνξνινγείηαη κφλν ζην πκβαιιφκελν Κξάηνο, 

φπνπ βξίζθεηαη ε απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

           ΑΡΘΡΟ 17 

   ΑΜΟΗΒΔ ΓΗΔΤΘΤΝΣΗΚΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 

 

Ακνηβέο δηεπζπληψλ θαη άιιεο παξφκνηεο πιεξσκέο πνπ 

απνθηψληαη απφ θάηνηθν πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο ππφ ηελ 

ηδηφηεηά ηνπ σο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εηαηξείαο πνπ 

είλαη θάηνηθνο ηνπ άιινπ πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο, κπνξνχλ λα 

θνξνινγνχληαη ζε απηφ  ην άιιν Κξάηνο. 

 

    

           ΑΡΘΡΟ 18 

  ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΔ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΔ 

 

1.  Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ησλ άξζξσλ 15 θαη 16, 

εηζφδεκα πνπ απνθηάηαη απφ θάηνηθν πκβαιιφκελνπ 

Κξάηνπο  σο πξφζσπν πνπ παξέρεη ππεξεζίεο ςπραγσγίαο, 

φπσο θαιιηηέρλεο ζεάηξνπ, θηλεκαηνγξάθνπ, ξαδηνθψλνπ ή 

ηειεφξαζεο ή σο κνπζηθφο, ή σο αζιεηήο, απφ ηελ άζθεζε 

απηψλ ησλ πξνζσπηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  ηνπ ζην άιιν 

πκβαιιφκελν Κξάηνο , κπνξνχλ λα θνξνινγνχληαη ζ’ απηφ 

ην άιιν Κξάηνο.  

 

2. Αλ ην εηζφδεκα απφ ηελ άζθεζε πξνζσπηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

απφ πξφζσπν πνπ παξέρεη ππεξεζίεο ςπραγσγίαο  ή απφ έλαλ 

αζιεηή δελ απνδίδεηαη ζην ίδην πξφζσπν πνπ παξέρεη ηηο 

ππεξεζίεο, αιιά ζε άιιν πξφζσπν, απηφ ην εηζφδεκα κπνξεί, 

αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7, 15 θαη 16, λα 
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θνξνινγείηαη ζην πκβαιιφκελν Κξάηνο, ζην νπνίν 

αζθνχληαη  απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ 

παξέρεη ππεξεζίεο ςπραγσγίαο ή αζιεηή. 

 

3. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, 

εηζφδεκα πνπ απνθηάηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζην πιαίζην πνιηηηζηηθψλ ή 

αζιεηηθψλ αληαιιαγψλ πνπ ζπκθσλνχληαη απφ ηηο 

Κπβεξλήζεηο ησλ πκβαιινκέλσλ Κξαηψλ θαη δηεμάγνληαη  

γηα κε θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο, απαιιάζζνληαη απφ ηε 

θνξνινγία ζην πκβαιιφκελν Κξάηνο, ζην νπνίν δηεμάγνληαη.  

           ΑΡΘΡΟ 19 

         ΤΝΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΔΣΖΗΔ ΠΡΟΟΓΟΗ 

 

1.  Με ηηο επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 20, ζπληάμεηο θαη άιιε παξφκνηα αληηκηζζία πνπ 

θαηαβάιινληαη ζε θάηνηθν πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο έλαληη 

πξνεγνχκελεο απαζρφιεζεο θαη νπνηαδήπνηε εηήζηα 

πξφζνδνο πνπ θαηαβάιιεηαη ζε ηέηνην θάηνηθν, 

θνξνινγνχληαη κφλν ζε απηφ  ην Κξάηνο. 

 

2. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, ε ζχληαμε ή   

παξφκνηα αληηκηζζία ή εηήζηεο πξφζνδνη πνπ θαηαβάιινληαη 

δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο πεξί θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ  

πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο, θνξνινγνχληαη κφλν ζ’ απηφ ην 

Κξάηνο. 

 

3.  Ο φξνο «εηήζηεο πξφζνδνη» ζεκαίλεη θαζνξηζκέλν πνζφ πνπ 

θαηαβάιιεηαη πεξηνδηθψο  ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα εθ’ 

φξνπ δσήο ή γηα ζπγθεθξηκέλε ή γηα  εμαθξηβψζηκε  ρξνληθή 

πεξίνδν δπλάκεη  ππνρξέσζεο γηα θαηαβνιή ησλ πιεξσκψλ 

έλαληη ηθαλνπνηεηηθήο θαη πιήξνπο ακνηβήο ζε ρξήκαηα ή ζε 

αμία ρξεκάησλ. 

 

4. O φξνο «ζχληαμε» ζεκαίλεη πεξηνδηθή πιεξσκή πνπ γίλεηαη 

ζε αληάιιαγκα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ θαηά ην 

παξειζφλ ή κε ηε κνξθή απνδεκίσζεο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο 

πνπ ππέζηε θάπνηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ.  

 

 

              ΑΡΘΡΟ 20 

  ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 
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1. (α) Μηζζνί, εκεξνκίζζηα θαη άιιεο παξφκνηεο αληηκηζζίεο πνπ 

θαηαβάιινληαη απφ πκβαιιφκελν Κξάηνο ή πνιηηηθή 

ππνδηαίξεζε  ή ηνπηθή αξρή  ζ’ έλα θπζηθφ πξφζσπν έλαληη 

ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ πξνο ην Κξάηνο απηφ ή  ηελ 

ππνδηαίξεζε ή ηελ ηνπηθή  αξρή ηνπ, θνξνινγνχληαη κφλν ζ’ 

απηφ ην Κξάηνο. 

 

   (β) Δληνχηνηο, απηνί νη κηζζνί, εκεξνκίζζηα θαη άιιεο 

παξφκνηεο αληηκηζζίεο, θνξνινγνχληαη κφλν ζην άιιν 

πκβαιιφκελν Κξάηνο, αλ νη ππεξεζίεο παξέρνληαη κέζα ζ’ 

απηφ ην Κξάηνο θαη ην θπζηθφ  πξφζσπν είλαη θάηνηθνο απηνχ 

ηνπ Κξάηνπο, ν νπνίνο - 

 

 (i) είλαη πνιίηεο απηνχ ηνπ Κξάηνπο∙ ή 

 (ii) δελ έγηλε θάηνηθνο απηνχ ηνπ Κξάηνπο απνθιεηζηηθά 

  θαη κφλν γηα ηνλ ζθνπφ παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ. 

 

2. (α) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, 

ζπληάμεηο θαη άιιε παξφκνηα αληηκηζζία πνπ θαηαβάιινληαη 

απφ ηακεία πνπ ζπζηάζεθαλ απφ πκβαιιφκελν Κξάηνο ή 

πνιηηηθή ππνδηαίξεζε ή ηνπηθή αξρή ηνπ, ζε θπζηθφ πξφζσπν  

αλαθνξηθά κε ππεξεζίεο πνπ πξφζθεξε ζην Κξάηνο απηφ ή ζε 

ππνδηαίξεζε ή αξρή ηνπ, θνξνινγνχληαη κφλν ζ’ απηφ ην  

Κξάηνο. 

 

(β) Όκσο, νπνηαδήπνηε ζχληαμε ή άιιε παξφκνηα αληηκηζζία  

θνξνινγείηαη κφλν ζην άιιν πκβαιιφκελν Κξάηνο αλ ην 

θπζηθφ πξφζσπν  είλαη θάηνηθνο θαη πνιίηεο ηνπ Κξάηνπο 

απηνχ.  

 

3. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 16, 17, 18 θαη 19 εθαξκφδνληαη ζε 

κηζζνχο, εκεξνκίζζηα, ζπληάμεηο θαη παξφκνηα αληηκηζζία 

αλαθνξηθά κε  ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε ζρέζε κε 

επηρείξεζε πνπ δηεμήρζε ζε πκβαιιφκελν Κξάηνο  ή 

πνιηηηθή ππνδηαίξεζε ή ηνπηθή αξρή ηνπ. 

      

 

              ΑΡΘΡΟ 21 

         ΠΟΤΓΑΣΔ ΚΑΗ ΜΑΘΖΣΔΤΟΜΔΝΟΗ 

 



 

 

1. Υξεκαηηθά πνζά, ηα νπνία ζπνπδαζηήο ή καζεηεπφκελνο, ν 

νπνίνο ήηαλ ακέζσο πξηλ απφ ηε κεηάβαζή ηνπ ζην έλα 

πκβαιιφκελν Κξάηνο θάηνηθνο ηνπ άιινπ πκβαιιφκελνπ 

Κξάηνπο θαη, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην πξψην αλαθεξφκελν 

Κξάηνο απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ζθνπνχο εθπαίδεπζεο ή 

θαηάξηηζεο ηνπ, ιακβάλεη γηα ην ζθνπφ ηεο ζπληήξεζεο ή 

εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζήο ηνπ, δελ θνξνινγνχληαη ζ’ απηφ ην 

Κξάηνο, κε ηελ πξνυπφζεζε  φηη ηα θαηαβαιιφκελα πνζά 

πξνθχπηνπλ απφ  πεγέο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηνπ Κξάηνπο 

απηνχ.   

 

2. πνπδαζηήο ζε παλεπηζηήκην ή άιιν ίδξπκα αλψηεξεο 

εθπαίδεπζεο ζε έλα πκβαιιφκελν Κξάηνο ή καζεηεπφκελνο 

ζε επηρείξεζε, ν νπνίνο είλαη ή ήηαλ πξηλ απφ ηε κεηάβαζή 

ηνπ ζην έλα πκβαιιφκελν Κξάηνο θάηνηθνο ηνπ άιινπ 

πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο, θαη, ν νπνίνο βξίζθεηαη  ζην πξψην 

αλαθεξφκελν Κξάηνο γηα ζπλερή πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη 

ηα ηέζζεξα (4) έηε, δελ θνξνινγείηαη  ζε απηφ ην 

πκβαιιφκελν Κξάηνο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπνπδέο ή ηελ θαηάξηηζή ηνπ θαη ε 

αληηκηζζία ηνπ  απνηειεί απνδνρέο αλαγθαίεο γηα ηε 

ζπληήξεζή ηνπ.  

 

 

              ΑΡΘΡΟ 22 

               ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΔ 

 

1. Πξφζσπν πνπ είλαη ή ήηαλ θάηνηθνο ελφο πκβαιιφκελνπ 

Κξάηνπο ακέζσο πξηλ απφ ηε κεηάβαζή ηνπ ζην άιιν 

πκβαιιφκελν Κξάηνο, θαη, ην νπνίν, χζηεξα απφ πξφζθιεζε 

νπνηνπδήπνηε παλεπηζηεκίνπ, θνιιεγίνπ, ζρνιήο ή άιινπ κε 

θεξδνζθνπηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο, ην νπνίν 

αλαγλσξίδεηαη  απφ ηελ Κπβέξλεζε ηνπ άιινπ 

πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο, επξίζθεηαη ζην άιιν Κξάηνο, γηα 

πεξίνδν, πνπ δελ ππεξβαίλεη  ηα δπν (2) έηε απφ ηελ εκέξα ηεο 

πξψηεο άθημήο ηνπ ζην άιιν πκβαιιφκελν Κξάηνο, 

απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνχο δηδαζθαιίαο ή έξεπλαο ή θαη γηα 

ηνπο δπν ζθνπνχο, ζε ηέηνην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, 

απαιιάζζεηαη απφ ηε θνξνινγία ζην άιιν πκβαιιφκελν 

Κξάηνο  γηα ηελ αληηκηζζία ηνπ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ή 

ηελ έξεπλα. 
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2. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ 

εθαξκφδνληαη γηα εηζφδεκα απφ έξεπλα, αλ ε έξεπλα απηή δελ 

αλαιακβάλεηαη γηα δεκφζην ζπκθέξνλ, αιιά γηα ην ηδησηηθφ 

φθεινο ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ ή πξνζψπσλ.   

 

 

                  ΑΡΘΡΟ 23 

                    ΑΛΛΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ 

 

1. Δηζνδήκαηα θαηνίθνπ πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο, απφ 

νπνπδήπνηε θαη αλ πξνθχπηνπλ, πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηα 

πξνεγνχκελα άξζξα απηήο ηεο χκβαζεο, θνξνινγνχληαη 

κφλν ζην Κξάηνο απηφ.  

 

2.  Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 δελ εθαξκφδνληαη επί ηνπ 

εηζνδήκαηνο, κε εμαίξεζε ην εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία 

φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 6, αλ ν 

δηθαηνχρνο απηνχ ηνπ εηζνδήκαηνο, φληαο θάηνηθνο ελφο 

πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο, δηεμάγεη επηρείξεζε ζην άιιν 

πκβαιιφκελν Κξάηνο κέζσ κφληκεο εγθαηάζηαζεο  πνπ 

βξίζθεηαη ζ’ απηφ ή αζθεί ζην άιιν Κξάηνο αλεμάξηεηεο 

πξνζσπηθέο ππεξεζίεο απφ κία ζηαζεξή βάζε πνπ βξίζθεηαη ζ’ 

απηφ θαη ην δηθαίσκα ή ε πεξηνπζία, ζε ζρέζε κε ηελ νπνία 

θαηαβάιιεηαη ην εηζφδεκα, ζπλδέεηαη νπζηαζηηθά κε απηή ηε 

κφληκε εγθαηάζηαζε ή ηελ θαζνξηζκέλε βάζε. ε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ή ηνπ 

άξζξνπ 15, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.  

 

3. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, 

ζηνηρεία εηζνδήκαηνο θαηνίθνπ πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο πνπ 

δελ αλαθέξζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα άξζξα απηήο ηεο 

χκβαζεο θαη πξνθχπηνπλ απφ ην άιιν πκβαιιφκελν 

Κξάηνο κπνξεί λα θνξνινγνχληαη επίζεο θαη ζην άιιν Κξάηνο.      

 

    

    ΑΡΘΡΟ 24 

  ΔΞΑΛΔΗΦΖ ΓΗΠΛΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 

 

1. Αλ θάηνηθνο πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο απνθηά εηζφδεκα, ην 

νπνίν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο απηήο, κπνξεί 

λα θνξνινγεζεί ζην άιιν πκβαιιφκελν Κξάηνο, ην πξψην 

αλαθεξφκελν Κξάηνο ρνξεγεί σο έθπησζε απφ ην θφξν 
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εηζνδήκαηνο ηνπ ελ ιφγσ θαηνίθνπ, πνζφ ίζν κε ην θφξν 

εηζνδήκαηνο πνπ θαηαβιήζεθε ζε απηφ ην άιιν Κξάηνο. 

 

Σέηνηα έθπησζε, φκσο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην κέξνο ηνπ 

θφξνπ εηζνδήκαηνο, φπσο απηφ ππνινγίζηεθε πξνηνχ δνζεί ε 

έθπησζε, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην εηζφδεκα πνπ κπνξεί λα 

θνξνινγείηαη ζε απηφ ην άιιν Κξάηνο.  

 

2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 1, φπνπ ην εηζφδεκα πνπ 

πξνθχπηεη ζε έλα πκβαιιφκελν Μέξνο απαιιάζζεηαη ή 

θνξνινγείηαη κε κεησκέλν ζπληειεζηή γηα πεξηνξηζκέλε 

πεξίνδν ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο απηνχ ηνπ 

Κξάηνπο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, ηφηε ν θφξνο, απφ ηνλ νπνίν απαιιάζζεηαη ηέηνην 

εηζφδεκα ή θνξνινγείηαη κε κεησκέλν ζπληειεζηή ζην Κξάηνο 

απηφ,  ζεσξείηαη φηη πηζηψλεηαη έλαληη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο 

πνπ νθείιεηαη ζην Κξάηνο φπνπ ν δηθαηνχρνο ηνπ εηζνδήκαηνο 

είλαη θάηνηθνο.  

 

Οη αξκφδηεο αξρέο ησλ πκβαιινκέλσλ Κξαηψλ 

δηαβνπιεχνληαη κεηαμχ ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο.  

 

 

               ΑΡΘΡΟ 25 

        ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΓΤΜΔΝΧΝ ΓΗΑΚΡΗΔΧΝ 

 

1. Οη πνιίηεο ελφο πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο δελ ππφθεηληαη ζην 

άιιν πκβαιιφκελν Κξάηνο ζε νπνηαδήπνηε θνξνινγία ή 

νπνηαδήπνηε ζπλαθή ππνρξέσζε πνπ ζπλδέεηαη κε απηήλ, ε 

νπνία είλαη δηαθνξεηηθή ή δπζκελέζηεξε ηεο θνξνινγίαο θαη 

ησλ ζπλαθψλ ππνρξεψζεσλ, ζηηο νπνίεο νη πνιίηεο ηνπ άιινπ 

Κξάηνπο θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο, ππφθεηληαη ή δπλαηφλ 

λα ππφθεηληαη.  

 

2. Άηνκα ρσξίο ππεθνφηεηα, ηα νπνία είλαη θάηνηθνη  

πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο, δελ ππφθεηληαη ζην έλα ή ζην άιιν 

πκβαιιφκελν Κξάηνο  ζε νπνηαδήπνηε θνξνινγία ή 

νπνηαδήπνηε ζπλαθή ππνρξέσζε πνπ ζπλδέεηαη κε απηήλ, 

δηαθνξεηηθή ή δπζκελέζηεξε ηεο θνξνινγίαο θαη ησλ 

ζπλαθψλ ππνρξεψζεσλ, ζηηο νπνίεο νη πνιίηεο ηνπ ελ ιφγσ 
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Κξάηνπο θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο ππφθεηληαη ή δπλαηφ λα 

ππφθεηληαη.  

 

3.  Η θνξνινγία κφληκεο εγθαηάζηαζεο, ηελ νπνία δηαηεξεί 

επηρείξεζε πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο ζην άιιν πκβαιιφκελν 

Κξάηνο δελ ηπγράλεη ιηγφηεξν επλντθήο κεηαρείξηζεο ζην άιιν 

πκβαιιφκελν Κξάηνο απφ ηε θνξνινγία πνπ επηβάιιεηαη ζε 

επηρεηξήζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ Κξάηνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο 

ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο. Απηή ε δηάηαμε δελ κπνξεί λα 

εξκελεπζεί φηη ππνρξεψλεη πκβαιιφκελν Κξάηνο λα ρνξεγεί 

ζε θαηνίθνπο ηνπ άιινπ πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο 

νπνηεζδήπνηε πξνζσπηθέο εθπηψζεηο, απαιιαγέο θαη κεηψζεηο 

γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο ιφγσ πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο ή  

νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ, ηηο νπνίεο ρνξεγεί ζηνπο δηθνχο 

ηνπ θαηνίθνπο. 

 

4. Δθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ  φπνπ  εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9, ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 

11 ή ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 12, ηφθνη, δηθαηψκαηα  θαη 

άιιεο πιεξσκέο πνπ θαηαβάιινληαη απφ επηρείξεζε 

πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο ζε θάηνηθν άιινπ πκβαιιφκελνπ 

Κξάηνπο, γηα ζθνπνχο πξνζδηνξηζκνχ ησλ θνξνινγεηέσλ 

θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο απηήο, εθπίπηνληαη, θάησ απφ ηηο ίδηεο 

πξνυπνζέζεηο, σο λα είραλ θαηαβιεζεί ζε θάηνηθν ηνπ πξψηνπ 

αλαθεξφκελνπ Κξάηνπο.  

 

5.  Δπηρεηξήζεηο πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο, ην θεθάιαην ησλ 

νπνίσλ αλήθεη εμ νινθιήξνπ ή κεξηθψο ή ειέγρεηαη, άκεζα ή 

έκκεζα, απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο θαηνίθνπο ηνπ άιινπ 

πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο, δελ ππφθεηληαη ζην πξψην 

αλαθεξφκελν πκβαιιφκελν Κξάηνο ζε νπνηαδήπνηε  

θνξνινγία  ή ζρεηηθή ππνρξέσζε, ε νπνία ζπλδέεηαη κε απηήλ, 

πνπ είλαη  δηαθνξεηηθή ή δπζκελέζηεξε απφ ηε θνξνινγία θαη 

ηηο ζπλαθείο ππνρξεψζεηο, ζηηο νπνίεο ππφθεηληαη ή δπλαηφ λα 

ππφθεηληαη άιιεο παξφκνηεο επηρεηξήζεηο ηνπ πξψην 

αλαθεξφκελνπ Κξάηνπο   

 

6.  Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη κφλν ζηνπο 

θφξνπο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα χκβαζε.  

 

 

              ΑΡΘΡΟ 26 
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            ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΜΟΗΒΑΗΑ ΤΜΦΧΝΗΑ 

 

1.  Όπνπ πξφζσπν ζεσξεί φηη νη ελέξγεηεο ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν 

πκβαιινκέλσλ Κξαηψλ ζπλεπάγνληαη ή δπλαηφ λα 

ζπλεπάγνληαη  γη’ απηφλ ηελ επηβνιή θνξνινγίαο πνπ δελ 

ζπλάδεη κε ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο χκβαζεο, απηφο κπνξεί, 

αλεμάξηεηα απφ ηα κέζα ζεξαπείαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

εζσηεξηθή λνκνζεζία ησλ πκβαιινκέλσλ Κξαηψλ, λα 

παξνπζηάζεη ηελ ππφζεζή ηνπ ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ 

πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο, ηνπ νπνίνπ είλαη θάηνηθνο ή, αλ ε 

πεξίπησζε ηνπ εκπίπηεη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 25, ζε 

απηήλ ηνπ πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο, ηνπ νπνίνπ είλαη πνιίηεο.  

Η ππφζεζε πξέπεη λα παξνπζηαζηεί κέζα ζε ηξία ρξφληα  απφ 

ηελ πξψηε γλσζηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο, ε νπνία νδήγεζε ζηε 

θνξνινγία πνπ δελ ζπλάδεη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο 

χκβαζεο. 

 

2. Η αξκφδηα αξρή νθείιεη, αλ ε έλζηαζε θαλεί ζε απηήλ 

δηθαηνινγεκέλε θαη δελ είλαη ζε ζέζε ε ίδηα λα δψζεη ηελ 

θαηάιιειε ιχζε, λα επηιχζεη  ηελ ππφζεζε κε ακνηβαία 

ζπκθσλία καδί κε ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ άιινπ 

πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή θνξνινγίαο  

πνπ δελ ζπλάδεη κε ηε χκβαζε. Οπνηαδήπνηε ζπκθσλία 

επηηεπρζεί, εθαξκφδεηαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

πξνζεζκηψλ πνπ νξίδνληαη ζηε εζσηεξηθή λνκνζεζία ησλ 

πκβαιιφκελσλ Κξαηψλ.  

 

 

3. Οη αξκφδηεο αξρέο ησλ πκβαιιφκελσλ Κξαηψλ νθείινπλ λα 

θαηαβάινπλ πξνζπάζεηα γηα επίιπζε, κε ακνηβαία ζπκθσλία, 

νπνησλδήπνηε δπζρεξεηψλ ή ακθηβνιηψλ πξνθχςνπλ απφ 

εξκελεία ή εθαξκνγή ηεο χκβαζεο. Δπίζεο, κπνξνχλ λα 

δηαβνπιεχνληαη  κεηαμχ ηνπο γηα ηελ εμάιεηςε ηεο δηπιήο 

θνξνινγίαο ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηε 

χκβαζε.  

 

4. Οη αξκφδηεο αξρέο ησλ πκβαιιφκελσλ Κξαηψλ κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο απεπζείαο, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε  

ζπκθσλίαο κε ηελ έλλνηα ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ. 

Όηαλ θαίλεηαη ζθφπηκν γηα ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο λα γίλεηαη 

πξνθνξηθή αληαιιαγή γλσκψλ, ηέηνηα αληαιιαγή κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί  κέζσ Δπηηξνπήο πνπ  απνηειείηαη απφ 
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αληηπξνζψπνπο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ησλ πκβαιιφκελσλ 

Κξαηψλ.                     

 

 

                    ΑΡΘΡΟ 27 

         ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ 

 

1. Οη αξκφδηεο αξρέο ησλ πκβαιιφκελσλ Κξαηψλ 

αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηήο ηεο χκβαζεο ή γηα ηελ 

δηαρείξηζε ή επηβνιή ησλ εζσηεξηθψλ λνκνζεζηψλ ζε ζρέζε 

κε ηνπο θφξνπο θάζε είδνπο θαη πεξηγξαθήο πνπ επηβάιινληαη 

απφ ηα πκβαιιφκελα Κξάηε ή ηηο πνιηηηθέο ππνδηαηξέζεηο ή 

ηνπηθέο αξρέο ηνπο, ζην κέηξν πνπ ε θνξνινγίεο απηέο δελ 

είλαη αληίζεηεο κε ηε χκβαζε. Η αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

δελ πεξηνξίδεηαη απφ ηα άξζξα 1 θαη 2. 

 

2.  Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη έλα πκβαιιφκελν 

Κξάηνο δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 1 ζεσξνχληαη απφξξεηεο, 

θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία ηνπ Κξάηνπο απηνχ, 

θαη απνθαιχπηνληαη κφλν ζε πξφζσπα ή αξρέο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βεβαίσζε ή είζπξαμε, ηελ 

επηβνιή ή δίσμε, ή ηελ εθδίθαζε πξνζθπγψλ, αλαθνξηθά κε 

ηνπο θφξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ή ηελ 

επίβιεςε ησλ αλσηέξσ. Σα πξφζσπα απηά ή νη αξρέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο κφλν γηα ηνπο σο άλσ ζθνπνχο. 

Μπνξνχλ λα απνθαιχπηνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζην δηθαζηήξην 

θαηά ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ή ζε δηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

Αλεμάξηεηα απφ ηα πην πάλσ, πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη έλα 

πκβαιιφκελν Κξάηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα άιινπο 

ζθνπνχο, φηαλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θαη ησλ δπν Κξαηψλ 

ηέηνηεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα άιινπο 

ηέηνηνπο ζθνπνχο θαη ε αξκφδηα αξρή ηνπ Κξάηνπο πνπ ηηο 

παξέρεη, εμνπζηνδνηεί ηέηνηα ρξήζε.  

 

3.  ε θακηά πεξίπησζε νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 δελ 

εξκελεχνληαη φηη επηβάιινπλ ζε έλα πκβαιιφκελν Κξάηνο 

ηελ ππνρξέσζε - 
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α) λα ιακβάλεη δηνηθεηηθά κέηξα αληίζεηα κε ηε λνκνζεζία θαη 

ηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή ηνπ ίδηνπ  ή ηνπ άιινπ πκβαιιφκελνπ 

Κξάηνπο, 

 

β) λα παξέρεη πιεξνθνξίεο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ 

ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ή θαηά ηε ζπλήζε πξαθηηθή ηνπ 

ίδηνπ ή ηνπ άιινπ πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο, ή 

 

γ) λα παξέρεη πιεξνθνξίεο πνπ λα απνθαιχπηνπλ νπνηνδήπνηε 

επηρεηξεκαηηθφ, βηνκεραληθφ, εκπνξηθφ ή επαγγεικαηηθφ 

κπζηηθφ ή εκπνξηθή δηαδηθαζία, ή πιεξνθνξία, ε απνθάιπςε 

ησλ νπνίσλ ζα ήηαλ αληίζεηε κε ηε δεκφζηα πνιηηηθή (δεκφζηα 

ηάμε).  

 

4. Αλ ε πιεξνθνξία  δεηείηαη απφ πκβαιιφκελν Κξάηνο  

ζχκθσλα κε ην άξζξν απηφ, ην άιιν πκβαιιφκελν Κξάηνο  

ρξεζηκνπνηεί ηα κέηξα ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ πνπ δηαζέηεη 

γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ αηηνχκελε πιεξνθνξία, αθφκα θαη αλ 

ην άιιν πκβαιιφκελν Κξάηνο δελ ρξεηάδεηαη ηελ 

πιεξνθνξία απηή γηα ηνπο δηθνχο ηνπ θνξνινγηθνχο ζθνπνχο. 

Η ππνρξέσζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνεγνχκελε 

πξφηαζε, ππφθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξαγξάθνπ 3, 

αιιά ζε θακηά πεξίπησζε, νη πεξηνξηζκνί απηνί δελ 

εξκελεχνληαη σο λα επηηξέπνπλ ζην πκβαιιφκελν Κξάηνο λα 

απνξξίςεη ηελ παξνρή πιεξνθνξίαο απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

γηαηί δελ έρεη εζσηεξηθφ ζπκθέξνλ ζε ηέηνηα πιεξνθνξία.  

 

5. ε θακηά πεξίπησζε δελ εξκελεχνληαη νη δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 3 φηη επηηξέπνπλ ζε πκβαιιφκελν Κξάηνο λα 

απνξξίςεη ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

γηαηί ε πιεξνθνξία θαηέρεηαη απφ ηξάπεδα, άιιν 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα, αληηπξφζσπν ή πξφζσπν πνπ 

ελεξγεί σο πξάθηνξαο ή ππφ ερέκπζε (fiduciary) ηδηφηεηα ή 

γηαηί ζρεηίδεηαη κε ζπκθέξνληα ηδηνθηεζίαο πξνζψπνπ. 

 

 

    ΑΡΘΡΟ 28 

  ΜΔΛΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 

        ΚΑΗ ΠΡΟΞΔΝΗΚΟΤ ΧΜΑΣΟ 

 

Σίπνηα ζηελ παξνχζα χκβαζε δελ επεξεάδεη ηα δεκνζηνλνκηθά 

πξνλφκηα ησλ κειψλ δηπισκαηηθψλ απνζηνιψλ ή ηνπ πξνμεληθνχ 
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ζψκαηνο πνπ δηέπνληαη απφ ηνπο γεληθνχο θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ ή απφ ηηο δηαηάμεηο εηδηθψλ ζπκθσληψλ. 

   

 

                  ΑΡΘΡΟ 29 

                  ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ 

 

1.  Σα  πκβαιιφκελα Κξάηε γλσζηνπνηνχλ ην έλα ζην άιιν 

γξαπηψο, κέζσ ηεο δηπισκαηηθήο νδνχ, φηη νη δηαδηθαζίεο πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία ηνπο γηα ηελ  

έλαξμε ηζρχνο ηεο χκβαζεο απηήο έρνπλ νινθιεξσζεί.  

 

2. Η χκβαζε απηή ηίζεηαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο  

ηεο ηειεπηαίαο απφ ηηο γξαπηέο γλσζηνπνηήζεηο θαη νη 

δηαηάμεηο ηεο εθαξκφδνληαη -  

 

 

 α) ζηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ, 

 

(i)  ζηελ πεξίπησζε ησλ θφξσλ πνπ παξαθξαηνχληαη ζηελ 

 πεγή,  αλαθνξηθά κε πνζά πνπ πιεξψλνληαη ή 

πηζηψλνληαη,  θαηά ή  κεηά ηελ 1
ε
 επνκέλνπ Ιαλνπαξίνπ 

πνπ αθνινπζεί ηελ εκεξνκελία, θαηά ηελ νπνία ε 

χκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ. 

 

(ii) ζηελ πεξίπησζε ησλ άιισλ θφξσλ, ζην 

 θνξνινγηθφο έηνο πνπ αξρίδεη θαηά ή κεηά ηελ 1
ε 

επνκέλνπ  Ιαλνπαξίνπ πνπ αθνινπζεί ηελ εκεξνκελία, 

θαηά ηελ νπνία ε χκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ. 

  

 

β) ζηελ πεξίπησζε ηεο Αηζηνπίαο, 

 

(i) ζηελ πεξίπησζε ησλ θφξσλ πνπ παξαθξαηνχληαη ζηελ 

πεγή, πάλσ ζε πνζά πνπ πιεξψλνληαη θαηά ή κεηά ηελ 8
ε
  

επνκέλνπ Ινπιίνπ πνπ αθνινπζεί ηελ εκεξνκελία, θαηά 

ηελ νπνία ε χκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ, θαη 

  

(ii) ζηελ πεξίπησζε ησλ άιισλ θφξσλ, ζην θνξνινγηθφ 

έηνο πνπ αξρίδεη θαηά ή κεηά ηελ 8
ε  

 επφκελνπ  Ινπιίνπ 

πνπ αθνινπζεί ηελ εκεξνκελία, θαηά ηελ νπνία ε 

χκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ. 
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                  ΑΡΘΡΟ 30 

                       ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ 

 

1. Η παξνχζα χκβαζε παξακέλεη ζε ηζρχ κέρξη λα ηεξκαηηζζεί 

απφ έλα πκβαιιφκελν Κξάηνο. Οπνηνδήπνηε απφ ηα 

πκβαιιφκελα Κξάηε κπνξεί λα ηεξκαηίζεη ηε χκβαζε 

νπνηεδήπνηε κεηά ηελ παξέιεπζε πέληε (5) εηψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία, θαηά ηελ νπνία ε χκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ, 

λννπκέλνπ φηη δίδεηαη κέζσ ηεο δηπισκαηηθήο νδνχ, γξαπηή 

εηδνπνίεζε ηεξκαηηζκνχ ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ. 

 

 

 

2.  ε ηέηνηα πεξίπησζε, ε χκβαζε παχεη λα ηζρχεη - 

 

α)  ζηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ - 

 

(i) ζηελ πεξίπησζε ησλ θφξσλ πνπ παξαθξαηνχληαη ζηελ 

πεγή,  αλαθνξηθά κε πνζά πνπ πιεξψλνληαη  θαηά ή 

κεηά ηελ 1
ε
   επνκέλνπ Ιαλνπαξίνπ πνπ αθνινπζεί ηελ 

εκεξνκελία, θαηά  ηελ νπνία ιήγεη ε εμάκελε 

πεξίνδνο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ  εηδνπνίεζε 

ηεξκαηηζκνχ, θαη 

 

(ii) ζηελ πεξίπησζε ησλ άιισλ θφξσλ, αλαθνξηθά κε ην 

θνξνινγηθφ έηνπο πνπ αξρίδεη θαηά ή κεηά ηελ 1
ε  

επφκελνπ   Ιαλνπαξίνπ πνπ αθνινπζεί ηελ 

εκεξνκελία, θαηά ηελ νπνία  ιήγεη ε εμάκελε πεξίνδνο 

πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ εηδνπνίεζε ηεξκαηηζκνχ. 

 

 β)  ζηελ πεξίπησζε ηεο Αηζηνπίαο - 

 

(i) ζηελ πεξίπησζε ησλ θφξσλ πνπ παξαθξαηνχληαη ζηελ 

πεγή,  αλαθνξηθά κε πνζά πνπ πιεξψλνληαη θαηά ή 

κεηά ηελ 8
ε
   επνκέλνπ Ινπιίνπ πνπ αθνινπζεί ηελ 

εκεξνκελία, θαηά ηελ  νπνία ιήγεη ε εμάκελε πεξίνδνο 

πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ  εηδνπνίεζε ηεξκαηηζκνχ, θαη  
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   ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ 

 

Καηά ηην ςπογπαθή ηηρ ύμβαζηρ μεηαξύ ηηρ Κςππιακήρ 

Γημοκπαηίαρ και ηηρ Ομοζπονδιακήρ Γημοκπαηίαρ ηηρ Αιθιοπίαρ για 

ηην Αποθςγή ηηρ Γιπλήρ Φοπολογίαρ και ηην Αποηποπή ηηρ 

Φοποδιαθςγήρ αναθοπικά με ηοςρ Φόποςρ πάνω ζηο Διζόδημα, και 

οι δςο πλεςπέρ έσοςν ζςμθωνήζει  όηι αςηό ηο Ππωηόκολλο θα 

αποηελεί αναπόζπαζηο μέπορ ηηρ ύμβαζηρ. 

 

1. Αναθοπικά με ηο Άπθπο 27 « Ανηαλλαγή Πληποθοπιών»:  

 

1. Σν αηηνχλ πκβαιιφκελν Μέξνο ζα παξέρεη ηηο αθφινπζεο 

πιεξνθνξίεο φηαλ ππνβάιιεη αίηεκα γηα πιεξνθνξίεο δπλάκεη ηνπ 

Άξζξνπ 27  πνπ λα θαηαδεηθλχεη  φηη νη αηηνχκελεο πιεξνθνξίεο είλαη 

πξνβιεπηά ζρεηηθέο κε ην αίηεκα: 

 

 α) ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ βξίζθεηαη ππφ δηεξεχλεζε, 

 β) πεξηγξαθή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη, πεξηιακβαλνκέλσλ 

 ηεο θχζεο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ην αηηνχλ πκβαιιφκελν 

 Κξάηνο επηζπκεί λα ιάβεη ηηο πιεξνθνξίεο απφ ην άιιν πκβαιιφκελν 

 Κξάηνο,  

 γ) ην θνξνινγηθφ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν δεηνχληαη νη ζρεηηθέο 

 πιεξνθνξίεο, 

  δ. ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πηζηεχεη φηη νη δεηνχκελεο 

 πιεξνθνξίεο θαηέρνληαη απφ ην άιιν πκβαιιφκελν Κξάηνο ή είλαη 

 ζηελ θαηνρή ηνπ πξνζψπνπ πνπ εκπίπηεη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ 

 πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο ζην νπνίν απεπζχλεηαη ην  αίηεκα. 

ε) ζην βαζκφ πνπ είλαη γλσζηφ, ην φλνκα θαη δηεχζπλζε νπνηνπδήπνηε 

 πξνζψπνπ πνπ πηζηεχεηαη φηη θαηέρεη ηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο 

ζη) δήισζε φηη ε αίηεζε γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ είλαη ζχκθσλε κε 

 ην λφκν θαη ηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή ηνπ αηηνχληνο πκβαιιφκελνπ 

 Κξάηνπο, θαη φηη αλ νη δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο ήηαλ εληφο ηεο 

 δηθαηνδνζίαο  ηνπ αηηνχληνο πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο, ε αξκφδηα 

 αξρή ηνπ αηηνχληνο Κξάηνπο ζα κπνξνχζε λα εμαζθαιίζεη ηηο ζρεηηθέο 

 πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηνπ αηηνχληνο 

 πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο ή ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεζηζκέλεο δηνηθεηηθήο 

 πξαθηηθήο ηνπ θαη φηη είλαη  ζχκθσλε κε ηε χκβαζε απηή. 

δ) Γήισζε  φηη ην αηηνχλ πκβαιιφκελν Κξάηνο έρεη εμαληιήζεη φια 

 ηα κέζα ζηε δηάζεζε ηνπ εληφο ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ πξνο εμαζθάιηζε 

 ησλ δεηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ, εθηφο εθείλσλ πνπ ζα δεκηνπξγνχζαλ 

 ππέξκεηξεο δπζθνιίεο. 
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