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Αριθμός 8 
Η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνη

σης της Δημοκρατίας των Σεϋχέλλων για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και 
την Παρεμπόδιση της Φοροδιαφυγής αναφορικά με τους Φόρους πάνω στο Εισόδημα 
και πάνω στο Κεφάλαιο που σύμφωνα με το Άρθρο 169.1 του Συντάγματος συνομολο
γήθηκε και υπογράφτηκε στις 28 Ιουνίου 2006 στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, 
ύστερα από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 63.797 και ημερομηνία 1η 
Ιουνίου 2006, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Άρθρου 169.3 του Συντάγματος μαζί με τη μετάφραση της στην Αγγλική 
γλώσσα. 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΫΧΕΛΛΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας των 
Σεϋχέλλων, 

Επιθυμώντας τη σύναψη Συμφωνίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την 

παρεμπόδιση της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους πάνω στο εισόδημα και 

πάνω στο κεφάλαιο, 

Έχουν συμφωνήσει τα ακόλουθα: 

Αρθρο 1 

ΕΚΤΑΣΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

Η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται σε πρόσωπα τα οποία είναι κάτοικοι του ενός ή και των 

δύο Συμβαλλομένων Κρατών. 

Άρθρο 2 

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 

1. Η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται πάνω σε φόρους επί του εισοδήματος και του 

κεφαλαίου, που επιβάλλονται για λογαριασμό Συμβαλλόμενου Κράτους, πολιτικής 

υποδιαίρεσης ή τοπικής αρχής αυτού, ανεξάρτητα από τον τρόπο που αυτοί 

επιβάλλονται. 
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2. Θα θεωρούνται ως φόροι επί εισοδήματος και επί κεφαλαίου όλοι οι φόροι που 
επιβάλλονται σε ολόκληρο το εισόδημα, σε ολόκληρο το κεφάλαιο ή επί στοιχείων 
εισοδήματος ή κεφαλαίου, περιλαμβανομένων και φόρων επί των κερδών από την 
αποξένωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, φόρων επί των μισθών ή αντιμισθιών 
που καταβάλλονται από επιχειρήσεις καθώς επίσης και φόρων επί της ανατίμησης 
κεφαλαίου . 

3. Οι υφιστάμενοι φόροι πάνω στους οποίους η παρούσα Συμφωνία θα εφαρμόζεται 

είναι: 

(α) στην περίπτωση της Κυπριακής Δημοκρατίας: 

(ι) ο φόρος εισοδήματος, 

(ιι) ο εταιρικός φόρος· 

(ιιι) η έκτακτη εισφορά για την άμυνα της Δημοκρατίας-

(ιν) ο φόρος επί της ακίνητης ιδιοκτησίας-

(ν) ο φόρος επί κεφαλαιουχικών κερδών 

(στη συνέχεια θα αναφέρεται ως ο "Κυπριακός φόρος"). 

(β) στην περίπτωση των Σεϋχέλλων: 
- ο φόρος επιχειρήσεων (the business tax) 

(στη συνέχεια θα αναφέρεται ως ο "φόρος Σεϋχέλλων")-

4. Η Συμφωνία θα εφαρμόζεται επίσης πάνω σε οποιουσδήποτε ταυτόσημους ή 

ουσιωδώς παρόμοιας φύσης φόρους οι οποίοι επιβάλλονται μετά την υπογραφή της 

Συμφωνίας, επιπρόσθετα ή αντί των υφιστάμενων φόρων. Οι αρμόδιες αρχές των 

Συμβαλλομένων Κρατών θα γνωστοποιούν η μια την άλλη για οποιεσδήποτε 

ουσιαστικές αλλαγές γίνονται στις αντίστοιχες φορολογικές νομοθεσίες εντός λογικής 

χρονικής περιόδου από τις αλλαγές αυτές. 

Άρθρο 3 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

1. Για σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, εκτός αν άλλως προκύπτει από το κείμενο: 

(α) ο όρος «Κύπρος» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία και, όταν 

χρησιμοποιείται με τη γεωγραφική του έννοια, περιλαμβάνει την εθνική 

επικράτεια, τα χωρικά ύδατα της Κύπρου καθώς επίσης και οποιαδήποτε 
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άλλη περιοχή, εκτός των χωρικών υδάτων, περιλαμβανομένης της 

ηπειρωτική υφαλοκρηπίδας, η οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τους 

νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει καθοριστεί ως περιοχή στην οποία 

η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα ή δικαιοδοσία-

(β) ο όρος «Σεϋχέλλες» σημαίνει την επικράτεια της Δημοκρατίας των 

Σεϋχέλλων περιλαμβανομένης της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης 

και της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας όπου οι Σεϋχέλλες ασκούν κυριαρχικά 

δικαιώματα και δικαιοδοσία σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας των 

Ηνωμένων Εθνών για το Νόμο της Θάλασσας 

(γ) ο όρος «ένα Συμβαλλόμενο Κράτος» και «το άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος» 

σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία ή τη Δημοκρατία των Σεϋχέλλων όπως 

απαιτούν τα συμφραζόμενα-

(δ) ο όρος "πρόσωπο" σημαίνει άτομο, εταιρεία ή οποιαδήποτε άλλη ένωση 

προσώπων καθώς και οποιαδήποτε άλλη οντότητα η οποία υπόκειται σε 

φορολογία σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία στο ένα ή το άλλο 

Συμβαλλόμενο Κράτος-

(ε) ο όρος «εταιρεία» σημαίνει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή οποιαδήποτε 

άλλη οντότητα η οποία θεωρείται ως νομικό πρόσωπο για σκοπούς 

φορολογίας-

(στ) ο όρος «επιχείρηση» εφαρμόζεται στη διεξαγωγή οποιασδήποτε επιχείρησης-

(ζ) ο όρος «επιχείρηση του ενός Συμβαλλομένου Κράτους» και «επιχείρηση 
του άλλου Συμβαλλομένου Κράτους» σημαίνουν αντίστοιχα επιχείρηση που 
διεξάγεται από κάτοικο του ενός Συμβαλλομένου Κράτους και επιχείρηση 
που διεξάγεται από κάτοικο του άλλου Συμβαλλομένου Κράτους-

(η) ο όρος "διεθνείς μεταφορές" σημαίνει οποιαδήποτε μεταφορά με πλοίο ή 

αεροσκάφος που διεξάγεται από επιχείρηση του ενός Συμβαλλόμενου 

Κράτους, εκτός αν η μεταφορά διεξάγεται μόνο μεταξύ περιοχών του 

άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους-

(θ) ο όρος "πολίτης" σημαίνει: 
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ι) οποιοδήποτε άτομο κατέχει την εθνικότητα ή υπηκοότητα ενός 
Συμβαλλόμενου Κράτους, 

ιι) οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμό ή σύνδεσμο που 

καθιδρύεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ενός 
Συμβαλλόμενου Κράτους-

(ι) ο όρος "αρμόδια αρχή" σημαίνει: 

(ι) στην περίπτωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Υπουργό 

Οικονομικών ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, 

(ιι) στην περίπτωση των Σεϋχέλλων, τον Υπουργό Οικονομικών ή τον 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, 

(κ) ο όρος «επιχείρηση» περιλαμβάνει την άσκηση επαγγελματικών υπηρεσιών 

και άλλων ανεξάρτητων δραστηριοτήτων-

(λ) ο όρος «φόρος» σημαίνει Κυπριακός φόρος ή φόρος Σεϋχέλλων, όπως 
προκύπτει από το κείμενο, αλλά δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε ποσό το 
οποίο είναι πληρωτέο αναφορικά με λάθη ή παραλείψεις σε σχέση με τους 
φόρους για τους οποίους εφαρμόζεται η Συμφωνία αυτή ή το οποίο 
αποτελεί πρόστιμο επιβαλλόμενο σε σχέση με τους φόρους αυτούς-

(μ) ο όρος «διακομιστής» (server) σημαίνει προσδέκτη υπολογιστή ή 
ηλεκτρονική συσκευή εντός δικτύου ή μόνη της, που κρατά πληροφορίες ή 
μπορεί να διεκπεραιώνει πράξεις ηλεκτρονικής φύσης και να 
ανταποκρίνεται σε αιτήματα για πληροφορίες και ηλεκτρονικές πράξεις, 
προς αυτή. Περιλαμβάνει τόσο το υλισμικό όσο και το λογισμικό που 
καθιστούν δυνατές την παροχή πληροφοριών και τις ηλεκτρονικές πράξεις. 

Όσον αφορά την εφαρμογή της Συμφωνίας σε οποιοδήποτε χρόνο από ένα 
Συμβαλλόμενο Κράτος, οποιοσδήποτε όρος που δεν καθορίζεται σε αυτή, εκτός αν 
διαφορετικά προκύπτει από το κείμενο, θα έχει την έννοια που έχει κατά το χρόνο 
εκείνο δυνάμει του δικαίου του Κράτους τούτου σχετικά με τους φόρους που 
καλύπτονται από τη Συμφωνία, οποιαδήποτε έννοια σύμφωνα με το σχετικό 
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φορολογικό νόμο του Κράτους αυτού υπερισχύει της έννοιας που αποδίδεται στον 
όρο σύμφωνα με άλλους νόμους του Κράτους αυτού. 

Άρθρο 4 
ΚΑΤΟΙΚΟΙ 

1. Για σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, ο όρος "κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου 

Κράτους" σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με τους νόμους του 

Κράτους αυτού υπόκειται σε φορολογία σε αυτό λόγω της κατοικίας του, της 

διαμονής του, της έδρας διοίκησης του, του τόπου εγγραφής του, ή άλλου 

κριτηρίου παρόμοιας φύσης και επίσης περιλαμβάνει το Κράτος αυτό, και 

οποιαδήποτε πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού. Ο όρος όμως αυτός δεν 

περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο υποκείμενο σε φορολογία σε αυτό το 

Κράτος αναφορικά μόνο με εισόδημα από πηγές του Κράτους αυτού ή με κεφάλαιο 

που βρίσκεται σε αυτό· 

2. Όπου, λόγω των διατάξεων της παραγράφου 1, άτομο είναι κάτοικος και των δυο 

Συμβαλλομένων Κρατών, τότε η νομική του υπόσταση θα αποφασίζεται ως 

ακολούθως: 

(α) θα θεωρείται ως κάτοικος του Κράτους στο οποίο έχει μόνιμη κατοικία 

προσιτή σε αυτό· αν έχει μόνιμη κατοικία προσιτή σε αυτό και στα δύο 

Κράτη, θα θεωρείται ως κάτοικος του Κράτους με το οποίο οι προσωπικές 

και οικονομικές του σχέσεις είναι στενότερες (κέντρο ζωτικών 

συμφερόντων)· 

(β) αν το Κράτος στο οποίο βρίσκεται το κέντρο ζωτικών συμφερόντων δεν 

μπορεί να καθοριστεί, ή αν δεν έχει μόνιμη κατοικία προσιτή στο ένα ή στο 

άλλο Κράτος, θα θεωρείται ως κάτοικος μόνο του Κράτους στο οποίο έχει 

συνήθη κατοικία-

(γ) αν έχει συνήθη κατοικία και στα δύο Κράτη ή σε κανένα από αυτά, θα 

θεωρείται ως κάτοικος του Κράτους του οποίου είναι πολίτης· 

(δ) αν η νομική υπόσταση του κατοίκου δεν μπορεί να καθοριστεί σύμφωνα με 
τις υποπαραγράφους (α) μέχρι (γ) με αυτή τη σειρά, οι αρμόδιες αρχές των 
Συμβαλλομένων Κρατών θα διευθετούν το ζήτημα με αμοιβαία συμφωνία. 
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3. Όπου, λόγω των διατάξεων της παραγράφου 1, πρόσωπο άλλο από άτομο είναι 

κάτοικος και των δύο Συμβαλλομένων Κρατών, τότε θα θεωρείται κάτοικος μόνο 

του Κράτους στο οποίο βρίσκεται η πραγματική έδρα διοίκησης του. 

Άρθρο 5 

ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ • 

1. Για σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, ο όρος "μόνιμη εγκατάσταση" σημαίνει 
κάποια σταθερή βάση επιχείρησης μέσω της οποίας οι εργασίες μιας επιχείρησης 
διεξάγονται πλήρως ή μερικώς. 

2. θ όρος "μόνιμη εγκατάσταση" περιλαμβάνει ειδικότερα: 

(α) έδρα διοίκησης-

(β) υποκατάστημα-

(γ) γραφείο-

(δ) εργοστάσιο· 

(ε) εργαστήριο-

(στ) ορυχείο, πετρελαιοπηγή ή πηγή εξόρυξης φωταερίου, λατομείο ή 

οποιαδήποτε άλλη πηγή εξόρυξης φυσικού πλούτου· 

(ζ) εργοτάξιο ή κατασκευή ή έργο εγκατάστασης ή συναρμολόγησης, ή 

εποπτικές δραστηριότητες σε σχέση με αυτά, όπου το εργοτάξιο, έργο ή 

δραστηριότητα διαρκούν για περίοδο πέραν των δώδεκα μηνών· 

(η) διακομιστή (server). 

3. Ανεξάρτητα από τις προηγούμενες διατάξεις του παρόντος Άρθρου, ο όρος 

"μόνιμη εγκατάσταση" θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνει: 

(α) τη χρήση διευκολύνσεων μόνο για σκοπούς εναποθήκευσης, έκθεσης ή 

παράδοσης αγαθών ή εμπορευμάτων που ανήκουν στην επιχείρηση-

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

επιχείρηση μόνο για το σκοπό εναποθήκευσης, έκθεσης ή παράδοσης· 

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

επιχείρηση μόνο για το σκοπό επεξεργασίας αυτών από άλλη επιχείρηση-
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(δ) τη διατήρηση κάποιας σταθερής βάσης της επιχείρησης μόνο για το σκοπό 

αγοράς αγαθών ή εμπορευμάτων ή συλλογής πληροφοριών για την 

επιχείρηση· 

(ε) τη διατήρηση κάποιας σταθερής βάσης της επιχείρησης μόνο για σκοπούς 

διεξαγωγής οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας προπαρασκευαστικού ή 

επιβοηθητικού χαρακτήρα για την επιχείρηση· 

(στ) τη διατήρηση κάποιας σταθερής βάσης της επιχείρησης μόνο για το σκοττό 

οποιουδήποτε συνδυασμού των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στις 

υποπαραγράφους (α) μέχρι (ε), νοουμένου ότι η όλη δραστηριότητα της 

σταθερής βάσης της επιχείρησης ως αποτέλεσμα του συνδυασμού αυτού 

έχει προπαρασκευαστικό ή επιβοηθητικό χαρακτήρα 

4. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, όπου πρόσωπο - πλην 

ανεξάρτητου πράκτορα για τον οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος 5 - ενεργεί εκ 

μέρους επιχείρησης και έχει, και συνήθως ασκεί σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος 

εξουσιοδότηση για σύναψη συμβάσεων στο όνομα της επιχείρησης, η επιχείρηση 

αυτή θεωρείται ότι έχει μόνιμη εγκατάσταση στο Κράτος αυτό σε σχέση με 

οποιεσδήποτε δραστηριότητες τις οποίες το πρόσωπο αυτό αναλαμβάνει για την 

επιχείρηση, εκτός αν οι δραστηριότητες του προσώπου αυτού περιορίζονται σ' 

αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 οι οποίες, αν διεξάγονταν μέσω 

σταθερής βάσης της επιχείρησης δεν θα καθιστούσαν αυτή τη σταθερή βάση 

μόνιμη εγκατάσταση, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου αυτής. 

5. Μια επιχείρηση δεν θεωρείται ότι έχει μόνιμη εγκατάσταση σε ένα Συμβαλλόμενο 

Κράτος απλά και μόνο επειδή διεξάγει εργασίες στο Κράτος αυτό μέσω μεσίτη, 

γενικού παραγγελιοδόχου με προμήθεια ή οποιουδήποτε άλλου ανεξάρτητου 

αντιπροσώπου, εφόσον τα πρόσωπα αυτά ενεργούν μέσα στο συνηθισμένο 

πλαίσιο εργασίας τους. 

6. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5, ασφαλιστική επιχείρηση 
ενός Συμβαλλόμενου Κράτους θα λογίζεται, εκτός αναφορικά με αντασφαλιση, ότι 
έχει μόνιμη εγκατάσταση στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος αν εισπράττει 
ασφάλιστρα στο άλλο αυτό Κράτος ή ασφαλίζει κινδύνους που βρίσκονται σ' αυτό, 
μέσω αντιπροσώπου εγκαταστημένου σ' αυτό - αλλά μη περιλαμβανομένου 
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ανεξάρτητου πράκτορα που αναφέρεται στην παράγραφο 5 εκτός εάν έχει, και 

συνήθως ασκεί, εξουσιοδότηση για σύναψη συμβάσεων στο όνομα της 

επιχείρησης. 

7. Το γεγονός ότι μια εταιρεία η οποία είναι κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους 

ελέγχει ή ελέγχεται από εταιρεία η οποία είναι κάτοικος του άλλου Συμβαλλόμενου 

Κράτους ή διεξάγει εργασία στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος (είτε μέσω μόνιμης 

εγκατάστασης ή άλλως πως), δεν μπορεί αυτό και μόνο να καταστήσει μία από τις 

εταιρείες αυτές μόνιμη εγκατάσταση της άλλης. 

Άρθρο 6 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

1. Εισόδημα που αποκτάται από κάτοικο Συμβαλλόμενου Κράτους από ακίνητη 

ιδιοκτησία, (περιλαμβανομένου εισοδήματος από τη γεωργία ή τη δασοκομία), που 

βρίσκεται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, μπορεί να φορολογείται από το άλλο 

αυτό Κράτος. 

2. θ όρος "ακίνητη ιδιοκτησία" θα έχει την έννοια που έχει δυνάμει των διατάξεων του 
νόμου του Συμβαλλόμενου Κράτους, στο οποίο βρίσκεται η εν λόγω ιδιοκτησία. Ο 
όρος "ακίνητη ιδιοκτησία" εν πάση περιπτώσει περιλαμβάνει παραρτήματα και 
υποστατικά της ακίνητης ιδιοκτησίας, ζώα κτηνοτροφίας και εξοπλισμό που 
χρησιμοποιείται στην γεωργία και δασοκομία, δικαιώματα που υπόκεινται στις 
διατάξεις της γενικής νομοθεσίας περί ακίνητης ιδιοκτησίας, επικαρπία πάνω σε 
ακίνητη ιδιοκτησία και δικαιώματα μεταβλητών ή πάγιων πληρωμών έναντι 
εκμετάλλευσης ή δικαιώματος εκμετάλλευσης μεταλλευτικών κοιτασμάτων, πηγών 
και άλλου φυσικού πλούτου. Πλοία, πλοιάρια και αεροσκάφη δεν θεωρούνται 
ακίνητη ιδιοκτησία. 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται πάνω στο εισόδημα που προέρχεται 

από την άμεση χρήση, μίσθωση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής χρήση ακίνητης 

ιδιοκτησίας. 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 εφαρμόζονται επίσης πάνω στο εισόδημα 

ακίνητης ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης. 
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5. Για τους σκοπούς του Αρθρου αυτού, ο όρος «γεωργία» περιλαμβάνει 

ιχθυοκαλλιέργεια, συσκευασία και εκτροφή θαλάσσιων ειδών περιλαμβανομένων 

συγκεκριμένα γαρίδων, καραβίδων, στρειδιών και οστρακοειδών. 

Άρθρο 7 

ΚΕΡΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

1. Τα κέρδη μιας επιχείρησης Συμβαλλόμενου Κράτους φορολογούνται μόνο μέσα 
στο Κράτος αυτό, εκτός αν η επιχείρηση διεξάγει εργασίες στο άλλο Συμβαλλόμενο 
Κράτος μέσω μόνιμης εγκατάστασης που βρίσκεται σε αυτό. Αν η επιχείρηση 
διεξάγει εργασίες όπως αναφέρονται πιο πάνω, τα κέρδη της επιχείρησης 
μπορούν να φορολογούνται και στο άλλο Κράτος αλλά μόνο κατά το μέρος αυτών 
που αναλογεί στην μόνιμη αυτή εγκατάσταση. 

2. Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3, όπου μια επιχείρηση ενός 

Συμβαλλόμενου Κράτους διεξάγει εργασίες στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος μέσω 

μόνιμης εγκατάστασης που βρίσκεται σε αυτό, θα θεωρούνται, όσον αφορά το 

κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος, ως κέρδη που αναλογούν στη μόνιμη αυτή 

εγκατάσταση, τα κέρδη τα οποία υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιούνταν από 

αυτήν, αν αυτή αποτελούσε ξεχωριστή και ανεξάρτητη επιχείρηση που ασχολείται 

με την ίδια ή παρόμοια δραστηριότητα, κάτω από τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες 

και που ενεργεί τελείως ανεξάρτητα από την επιχείρηση της οποίας αυτή αποτελεί 

μόνιμη εγκατάσταση. 

3. Κατά τον καθορισμό των κερδών της μόνιμης εγκατάστασης, θα εκπίπτονται όλες 

οι δαπάνες που γίνονται για σκοπούς της μόνιμης εγκατάστασης, 

περιλαμβανομένων των διοικητικών και των γενικών διαχειριστικών δαπανών, είτε 

αυτές έγιναν στο Συμβαλλόμενο Κράτος μέσα στο οποίο βρίσκεται η μόνιμη 

εγκατάσταση είτε αλλού. 

4. Εφόσον συνηθίζεται σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος να καθορίζονται τα 

αναλογούντα σε μόνιμη εγκατάσταση κέρδη με βάση τον καταμερισμό των 

συνολικών κερδών της επιχείρησης στα διάφορα τμήματα αυτής, τίποτα στην 

παράγραφο 2 δεν θα εμποδίζει το Συμβαλλόμενο αυτό Κράτος από του να 

καθορίζει τα φορολογητέα κέρδη με τέτοιο επιμερισμό όπως συνηθίζεται. Η 

μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον επιμερισμό πρέπει να είναι τέτοια ώστε το 
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αποτέλεσμα να είναι σύμφωνο με τις αρχές που περιλαμβάνονται σε αυτό το 

Άρθρο. 

5. Κανένα κέρδος δεν θεωρείται ότι αναλογεί σε μια μόνιμη εγκατάσταση λόγω απλής 

αγοράς από τη μόνιμη αυτή εγκατάσταση αγαθών ή εμπορευμάτων για την 

επιχείρηση. 

6. Για σκοπούς των προηγούμενων παραγράφων του Άρθρου αυτού, τα κέρδη που 

αναλογούν στη μόνιμη εγκατάσταση θα καθορίζονται με την ίδια μέθοδο για κάθε 

χρόνο εκτός αν υπάρχει επαρκής λόγος για το αντίθετο. 

7. Όπου τα κέρδη περιλαμβάνουν και στοιχεία εισοδήματος για τα οποία γίνεται 

ιδιαίτερη μνεία στα άλλα Άρθρα της παρούσας Συμφωνίας, οι διατάξεις των 

Άρθρων αυτών δεν επηρεάζονται από τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου. 

Άρθρο 8 

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

1. Κέρδη επιχείρησης ενός Συμβαλλόμενου Κράτους από τη λειτουργία πλοίων ή 

αεροσκαφών σε διεθνείς μεταφορές θα φορολογούνται μόνο σ' αυτό το 

Συμβαλλόμενο Κράτος. 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου, κέρδη από τη λειτουργία πλοίων ή 
αεροσκαφών σε διεθνείς μεταφορές περιλαμβάνουν κέρδη που προέρχονται από 
την ενοικίαση πλοίων ή αεροσκαφών επί πλήρης (συγκεκριμένης χρονικής 
διάρκειας ή συγκεκριμένου ταξιδιού) βάσεως. Περιλαμβάνουν επίσης κέρδη που 
προέρχονται από την ενοικίαση πλοίων ή αεροσκαφών επί της βάσεως γυμνού 
σκάφους, αν τέτοιες δραστηριότητες ενοικίασης συνεπάγονται στις δραστηριότητες 
στην παράγραφο 1. 

3. Κέρδη επιχείρησης ενός Συμβαλλόμενου Κράτους από τη χρήση, συντήρηση ή 

ενοικίαση εμπορευματοκιβωτίων (περιλαμβανομένων ρυμουλκών φορτηγών και 

του σχετικού εξοπλισμού για τη μεταφορά των εμπορευματοκιβωτίων), τα οποία 

συνεπάγονται στα κέρδη από τη λειτουργία πλοίων ή αεροσκαφών σε διεθνείς 

μεταφορές θα θεωρούνται για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2 ως κέρδη 

από τη λειτουργία πλοίων ή αεροσκαφών σε διεθνείς μεταφορές. 
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4. Οι διατάξεις του Άρθρου αυτού θα εφαρμόζονται επίσης σε κέρδη από τη 

συμμετοχή σε κοινοπραξία, σε κοινή επιχείρηση ή σε πρακτορείο διεθνών 

επιχειρήσεων. 

Άρθρο 9 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

1. Όπου: 

(α) επιχείρηση Συμβαλλόμενου Κράτους συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη 

διοίκηση, έλεγχο ή στο κεφάλαιο επιχείρησης του άλλου Συμβαλλόμενου 

Κράτους, ή 

(β) τα ίδια πρόσωπα συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή 
το κεφάλαιο .επιχείρησης ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και επιχείρησης 
του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, 

και στη μια ή την άλλη περίπτωση τίθενται ή επιβάλλονται όροι μεταξύ των δύο 

επιχειρήσεων στις εμπορικές ή οικονομικές τους σχέσεις, οι οποίοι είναι 

διαφορετικοί από αυτούς που θα ετίθεντο μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τότε 

όλα τα κέρδη τα οποία, αν δεν υπήρχαν οι όροι αυτοί, θα πραγματοποιούνταν από 

μια από αυτές τις επιχειρήσεις, αλλά λόγω των όρων αυτών δεν 

πραγματοποιήθηκαν, μπορούν να περιλαμβάνονται στα κέρδη της επιχείρησης 

αυτής και να φορολογούνται ανάλογα. 

2. Όπου Συμβαλλόμενο Κράτος περιλαμβάνει στα κέρδη επιχείρησης του Κράτους 
αυτού - και φορολογεί ανάλογα - κέρδη επί των οποίων επιχείρηση του άλλου 
Συμβαλλόμενου Κράτους έχει φορολογηθεί από αυτό το άλλο Κράτος και τα κέρδη 
που έτσι περιλήφθηκαν είναι κέρδη που θα πραγματοποιούνταν από την 
επιχείρηση του πρώτου αναφερόμενου Κράτους, αν οι όροι που τέθηκαν μεταξύ 
των δυο επιχειρήσεων θα ήταν εκείνοι οι οποίοι τίθεντο μεταξύ ανεξαρτήτων 
επιχειρήσεων, τότε αυτό το άλλο Κράτος θα προσαρμόζει ανάλογα το ποσό του 
επιβλητέου σε αυτό φόρου, επί των κερδών αυτών. Κατά τον καθορισμό του 
προσαρμοσμένου ποσού θα λαμβάνονται υπόψη οι άλλες διατάξεις της παρούσας 
Συμφωνίας και οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων Κρατών θα διαβουλεύονται 
μεταξύ τους αν παραστεί ανάγκη. 
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Άρθρο 10 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

1. Μερίσματα, που καταβάλλονται από εταιρεία, κάτοικο ενός Συμβαλλόμενου 
Κράτους, σε κάτοικο του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους θα φορολογούνται μόνο 
στο άλλο αυτό Κράτος. 

2. Ο όρος "μερίσματα" όπως χρησιμοποιείται στο παρόν Άρθρο, σημαίνει εισόδημα 
από μετοχές, μετοχές μεταλλείων, ιδρυτικών τίτλων ή άλλων δικαιωμάτων, εκτός 
απαιτήσεων χρεών που δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, όπως και 
εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, που υπόκειται στην ίδια φορολογική 
μεταχείριση όπως το εισόδημα από μετοχές δυνάμει της φορολογικής νομοθεσίας 
του Κράτους του οποίου η εταιρεία που κάνει τη διανομή είναι κάτοικος. 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται αν ο δικαιούχος των 
μερισμάτων, ως κάτοικος Συμβαλλόμενου Κράτους, διεξάγει επιχείρηση στο άλλο 
Συμβαλλόμενο Κράτος του οποίου η εταιρεία που καταβάλλει τα μερίσματα είναι 
κάτοικος, μέσω μόνιμης εγκατάστασης που βρίσκεται σε αυτό, και τα μερίσματα 
είναι ουσιαστικά συνδεδεμένα με αυτή τη μόνιμη εγκατάσταση. Σε αυτή την 
περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αρθρου 7. 

4. Όπου εταιρεία, η οποία είναι κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, αποκτά 
κέρδη ή εισόδημα από το άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, αυτό το άλλο Κράτος, δεν 
μπορεί να επιβάλει οποιοδήποτε φόρο πάνω στα μερίσματα που καταβάλλονται 
από την εταιρεία, εκτός αν αυτά τα μερίσματα καταβάλλονται σε κάτοικο αυτού του 
άλλου Κράτους ή αν οι μετοχές για τις οποίες καταβάλλονται τα μερίσματα είναι 
ουσιαστικά συνδεδεμένες με μόνιμη εγκατάσταση που βρίσκεται στο άλλο αυτό 
Κράτος, ούτε και να υποβάλει τα αδιανέμητα κέρδη της εταιρείας σε φορολογία 
αδιανέμητων κερδών της εταιρείας, έστω και αν τα μερίσματα που καταβάλλονται ή 
τα αδιανέμητα κέρδη αποτελούνται εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει από κέρδη ή 
εισόδημα που προκύπτουν σε αυτό το άλλο Κράτος. 
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Άρθρο 11 

ΤΟΚΟΙ 

1. Τόκοι που προκύπτουν σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος και καταβάλλονται σε 
κάτοικο του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους θα φορολογούνται μόνο σε αυτό το 
άλλο Κράτος. 

2. θ όρος "τόκοι", όπως χρησιμοποιείται στο παρόν Άρθρο, σημαίνει εισόδημα από 
απαιτήσεις χρεών οποιασδήποτε μορφής, ανεξάρτητα αν εξασφαλίζονται ή μη με 
υποθήκη και αν συμμετέχουν ή μη στα κέρδη του χρεώστη, και ειδικότερα, 
εισόδημα από κυβερνητικά χρεόγραφα και ομολογίες ή χρεωστικούς τίτλους, 
περιλαμβανομένων πληρωμών και βραβείων που συνδέονται με τέτοια 
χρεόγραφα, ομολογίες ή χρεωστικούς τίτλους. Πρόσθετες επιβαρύνσεις για 
καθυστερημένες πληρωμές δε θα θεωρούνται ως τόκοι για τους σκοπούς του 
παρόντος Άρθρου. 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται αν ο δικαιούχος των τόκων, ως 
κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, διεξάγει εργασίες στο άλλο Συμβαλλόμενο 
Κράτος μέσα στο οποίο προκύπτουν οι τόκοι, μέσω μόνιμης εγκατάστασης που 
βρίσκεται σε αυτό, και οι απαιτήσεις χρεών αναφορικά με τις οποίες καταβάλλονται 
οι τόκοι είναι ουσιαστικά συνδεδεμένες με τέτοια μόνιμη εγκατάσταση. Σε αυτή την 
περίπτωση, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 7. 

4. Τόκοι θα θεωρούνται ότι προκύπτουν μέσα σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος όταν 
αυτός που τους καταβαλλει είναι κάτοικος του Κράτους αυτού. Όπου όμως, το 
πρόσωπο που καταβαλλει τους τόκους, είτε αυτός είναι κάτοικος ενός 
Συμβαλλόμενου Κράτους είτε μη, διατηρεί σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος μόνιμη 
εγκατάσταση σε σχέση με την οποία δημιουργήθηκε το χρέος από το οποίο 
προήλθαν οι καταβαλλόμενοι τόκοι, και οι τόκοι αυτοί βαρύνουν τη μόνιμη 
εγκατάσταση, τότε τέτοιοι τόκοι θεωρούνται ότι προκύπτουν μέσα στο 
Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση. 

5. Όπου λόγο ειδικής σχέσης μεταξύ αυτού που καταβαλλει τους τόκους και του 
δικαιούχου αυτών, ή μεταξύ αυτών των δυο και κάποιου τρίτου προσώπου, το 
ποσό των τόκων, λαμβανομένου υπόψη του χρέους για το οποίο καταβάλλονται, 
υπερβαίνει το ποσό το οποίο θα συμφωνείτο μεταξύ αυτού που καταβαλλει τους 
τόκους και του δικαιούχου, αν δεν υπήρχε αυτή η σχέση, οι διατάξεις του παρόντος 
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Άρθρου εφαρμόζονται μόνο για το τελευταίο αναφερόμενο ποσό. Σε αυτή την 

περίπτωση, το επιπλέον μέρος των πληρωμών παραμένει φορολογητέο στο 

Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο προκύπτουν οι τόκοι σύμφωνα με τους νόμους 

του κάθε Συμβαλλόμενου Κράτους λαμβανομένων δεόντως υπόψη των άλλων 

διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας. 

Άρθρο 12 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

1. Δικαιώματα που προκύπτουν σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος και καταβάλλονται σε 
κάτοικο του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, μπορούν να φορολογούνται σ' αυτό 
το άλλο Κράτος. 

2. Εντούτοις, τέτοια δικαιώματα μπορούν επίσης να φορολογούνται στο Συμβαλλόμενο 

Κράτος μέσα στο οποίο προκύπτουν και σύμφωνα με τους νόμους αυτού, αλλά εάν 

ο δικαιούχος των δικαιωμάτων είναι κάτοικος του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, ο 

επιβληθείς φόρος δεν θα υπερβαίνει το 5% του ακαθάριστου ποσού των 

δικαιωμάτων. 

3. θ όρος "δικαιώματα", όπως χρησιμοποιείται στο παρόν Άρθρο, σημαίνει κάθε 
φύσης πληρωμές που εισπράττονται έναντι της χρήσης ή του δικαιώματος χρήσης 
οποιουδήποτε πνευματικού δικαιώματος για λογοτεχνική, καλλιτεχνική ή 
επιστημονική εργασία (περιλαμβανομένων λογισμικών ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, κινηματογραφικών ταινιών, ή ταινιών ή μαγνητοταινιών ή δίσκων για 
χρήση σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική εκπομπή), οποιουδήποτε δικαιώματος 
ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, σχεδίου ή προτύπου, μηχανικού σχεδίου, 
μυστικού τύπου ή διαδικασίας παραγωγής, ή για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης 
βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού ή για πληροφορίες που 
αφορούν σε βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική εμπειρία. 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται αν ο δικαιούχος των 

δικαιωμάτων, ως κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, διεξάγει εργασίες στο 

άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο προκύπτουν τα δικαιώματα αυτά, μέσω 

μόνιμης εγκατάστασης που βρίσκεται σε αυτό, και το δικαίωμα ή η ιδιοκτησία, 

σχετικά με την οποία καταβάλλονται τα δικαιώματα αυτά, είναι ουσιαστικά 

συνδεδεμένα με αυτή την μόνιμη εγκατάσταση. Σε τέτοια περίπτωση εφαρμόζονται 

οι διατάξεις του Άρθρου 7. 
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5. "Οπου, λόγω ειδικής σχέσης μεταξύ αυτού που καταβάλλει τα δικαιώματα και του 
δικαιούχου αυτών ή μεταξύ και των δύο και κάποιου τρίτου προσώπου, το ποσό 
των δικαιωμάτων, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της χρήσης του δικαιώματος ή 
των πληροφοριών για τις οποίες καταβάλλονται, υπερβαίνει το ποσό το οποίο θα 
συμφωνείτο μεταξύ του καταβάλλοντος και του δικαιούχου αν δεν υπήρχε αυτή η 
σχέση, οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου θα εφαρμόζονται μόνο στο τελευταίο 
αναφερόμενο ποσό. Σε τέτοια περίπτωση, το επιπλέον μέρος των δικαιωμάτων 
παραμένει φορολογητέο στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο προκύπτουν τα 
δικαιώματα, σύμφωνα με τους νόμους του κάθε Συμβαλλόμενου Κράτους 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των άλλων διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας. 

Άρθρο 13 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 

1. Κέρδη που αποκτούνται από κάτοικο ενός Συμβαλλόμενου Κράτους από την 
αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας που αναφέρεται στο Αρθρο 6 και βρίσκεται στο 
άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, μπορούν να φορολογούνται σε αυτό το άλλο Κράτος. 

2. Κέρδη από την αποξένωση κινητής ιδιοκτησίας που αποτελεί μέρος ιδιοκτησίας 
μόνιμης εγκατάστασης, την οποία διατηρεί επιχείρηση του ενός Συμβαλλόμενου 
Κράτους στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, περιλαμβανομένων και κερδών από την 
αποξένωση τέτοιας μόνιμης εγκατάστασης (μόνης ή με ολόκληρη την επιχείρηση), 
μπορούν να φορολογούνται σε αυτό το άλλο Κράτος. 

3. Κέρδη που αποκτούνται από κάτοικο ενός Συμβαλλόμενου Κράτους από την 
αποξένωση πλοίων ή αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές, 
ή κινητής περιουσίας που είναι συνυφασμένη με λειτουργία τέτοιων πλοίων ή 
αεροσκαφών, θα φορολογούνται μόνο σ' αυτό το Συμβαλλόμενο Κράτος. 

4. Κέρδη που αποκτούνται από κάτοικο ενός Συμβαλλόμενου Κράτους από την 
αποξένωση μετοχών που αντλούν πέραν του 50 τοις εκατό της αξίας τους άμεσα ή 
έμμεσα από ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος 
μπορούν να φορολογούνται σε αυτό το άλλο Κράτος. 
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5. Κέρδη από την αποξένωση οποιασδήποτε ιδιοκτησίας πλην αυτής που αναφέρεται 

στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 φορολογούνται μόνο στο Συμβαλλόμενο Κράτος 

του οποίου αυτός που την αποξενώνεται είναι κάτοικος. 

Άρθρο 14 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩ.ΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1. Τηρουμένων των διατάξεων των Αρθρων 15, 17 και 18 της Συμφωνίας αυτής, 
μισθοί, ημερομίσθια και άλλες παρόμοιες αντιμισθίες που αποκτούνται από 
κάτοικο ενός Συμβαλλομένου Κράτους για μισθωτές υπηρεσίες φορολογούνται 
μόνο στο Κράτος αυτό, εκτός αν οι μισθωτές υπηρεσίες παρέχονται στο άλλο 
Συμβαλλόμενο Κράτος. Αν οι μισθωτές υπηρεσίες παρέχονται στο άλλο 
Συμβαλλόμενο Κράτος, η αντιμισθία που προέρχεται από αυτές μπορεί να 
φορολογείται σε αυτό το άλλο Κράτος. 

2. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 1, αντιμισθία που αποκτάται από 

κάτοικο ενός Συμβαλλόμενου Κράτους για μισθωτές υπηρεσίες που παρέχονται 

στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος φορολογείται μόνο στο πρώτο-αναφερόμενο 

Κράτος αν: 

(α) αυτός που λαμβάνει την αντιμισθία βρίσκεται στο άλλο Κράτος για περίοδο 
ή περιόδους που δεν υπερβαίνουν συνολικά τις 183 μέρες μέσα σε 
οποιαδήποτε δωδεκάμηνη περίοδο, αρχίζει ή τελειώνει στο σχετικό 
οικονομικό έτος· και 

(β) η αντιμισθία καταβάλλεται από, ή εκ μέρους εργοδότη, ο οποίος δεν είναι 

κάτοικος του άλλου Κράτους, και 

(γ) η αντιμισθία δεν επιβαρύνει μόνιμη εγκατάσταση ή σταθερή βάση την οποία 

ο εργοδότης διατηρεί στο άλλο Κράτος. 

3. Ανεξάρτητα από τις προηγούμενες διατάξεις του παρόντος Άρθρου, αντιμισθία 

που αποκτάται αναφορικά με μισθωτές υπηρεσίες που παρέχονται πάνω σε πλοίο 

ή αεροσκάφος που χρησιμοποιείται σε διεθνείς μεταφορές από επιχείρηση ενός 

Συμβαλλόμενου Κράτους, θα φορολογείται μόνο σ' αυτό το Κράτος. 
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Άρθρο 15 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 

Οι αμοιβές διευθυντών και άλλες παρόμοιες πληρωμές που αποκτούνται από κάτοικο 

ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, υπό την ιδιότητα του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

μιας εταιρείας, η οποία είναι κάτοικος του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, μπορούν να 

φορολογούνται σε αυτό το άλλο Κράτος. 

Άρθρο 16 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΕΣ 

1. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των Άρθρων 7 και 14, εισόδημα που αποκτάται από 
κάτοικο ενός Συμβαλλόμενου Κράτους για υπηρεσίες ψυχαγωγίας που παρέχει ως 
καλλιτέχνης θεάτρου, κινηματογράφου, ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, ή ως μουσικός, 
ή ως αθλητής και οι οποίες διεξάγονται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί να 
φορολογείται σε αυτό το άλλο Κράτος. 

2. Όπου το εισόδημα αναφορικά με τις προσωπικές δραστηριότητες που διεξάγονται 

από καλλιτέχνη ή αθλητή υπό την ιδιότητα του αυτή, δεν περιέρχεται στον ίδιο 

αλλά σε άλλο πρόσωπο, το εισόδημα αυτό μπορεί, ανεξάρτητα από τις διατάξεις 

των Άρθρων 7 και 14, να φορολογηθεί στο Συμβαλλόμενο Κράτος μέσα στο οποίο 

διεξάγονται οι δραστηριότητες του καλλιτέχνη ή αθλητή. 

3. Το εισόδημα που αποκτάται από τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων από καλλιτέχνες ή 
αθλητές σε Συμβαλλόμενο Κράτος θα απαλλάσσεται από τη φορολογία στο 
Κράτος αυτό, αν η επίσκεψη στο Κράτος αυτό χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου ή 
κυρίως από δημόσια ταμεία του άλλου Κράτους ή τοπικής αρχής αυτού, ή 
λαμβάνει χώρα στα πλαίσια πολιτιστικής συμφωνίας ή διευθέτησης μεταξύ των 
Κυβερνήσεων των Συμβαλλόμενων Κρατών. 

Άρθρο 17 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

1. Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του Άρθρου 18, συντάξεις και 

παρόμοια αντιμισθία που καταβάλλονται σε κάτοικο ενός Συμβαλλόμενου Κράτους 

για παρελθούσα απασχόληση, θα φορολογούνται μόνο σε αυτό το Κράτος. 
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2. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 1, συντάξεις και άλλες παρόμοιες 

πληρωμές που γίνονται σύμφωνα με το σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων ενός 

Συμβαλλόμενου Κράτους, θα φορολογούνται μόνο σε αυτό το Κράτος. 

Άρθρο 18 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1. (α) Μισθοί, ημερομίσθια και άλλη παρόμοια αντιμισθία, εκτός από σύνταξη, 

που καταβάλλεται από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος, πολιτική υποδιαίρεση ή 
τοπική αρχή αυτού, σε άτομο αναφορικά με υπηρεσίες που πρόσφερε στο 
Κράτος αυτό, πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή θα φορολογούνται μόνο 
σε αυτό το Κράτος. 

(β) Εντούτοις, τέτοιοι μισθοί, ημερομίσθια και άλλη παρόμοια αντιμισθία θα 

φορολογούνται μόνο στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος αν οι υπηρεσίες 

παρέχονται μέσα στο Κράτος αυτό και το άτομο είναι κάτοικος του Κράτους 

αυτού, το οποίο: 

(ι) είναι πολίτης του Κράτους αυτού· ή 

(ιι) δεν έγινε κάτοικος του Κράτους αυτού αποκλειστικά για το σκοπό 

παροχής των υπηρεσιών. 

2. (α) Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από, ή από ταμεία που έχουν 

συσταθεί από ένα Συμβαλλόμενος Κράτος, πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική 
αρχή αυτού, σε άτομο αναφορικά με τις υπηρεσίες που πρόσφερε στο 
Κράτος αυτό, πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή, θα φορολογείται μόνο 
στο Κράτος αυτό. 

(β) Εντούτοις, τέτοια σύνταξη θα φορολογείται μόνο στο άλλο Συμβαλλόμενο 

Κράτος αν το άτομο είναι κάτοικος και πολίτης αυτού του Κράτους. 

3. Οι διατάξεις των Αρθρων 14, 15, 16 και 17 εφαρμόζονται σε μισθούς, ημερομίσθια 

και άλλη παρόμοια αντιμισθία και σε συντάξεις αναφορικά με υπηρεσίες που 

παρέχονται σε σχέση με επιχείρηση που διεξάγεται από ένα Συμβαλλόμενο 

Κράτος, πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού. 
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Άρθρο 19 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ 

Πληρωμές που, σπουδαστής ή μαθητευόμενος ο οποίος είναι, ή ήταν αμέσως πριν την 
επίσκεψη σε Συμβαλλόμενο Κράτος, κάτοικος του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους και 
βρίσκεται στο πρώτο-αναφερόμενο Κράτος αποκλειστικά για σκοπούς εκπαίδευσης ή 
επιμόρφωσης του, λαμβάνει για σκοπούς συντήρησης, εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης του 
δεν θα φορολογούνται στο Κράτος αυτό, νοουμένου ότι οι πληρωμές προκύπτουν από 
πηγές εκτός του Κράτους αυτού. 

Άρθρο 20 

ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 

1. Στοιχεία εισοδήματος κατοίκου ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, απ' οπουδήποτε 

και αν αυτά προκύπτουν, που δεν αναφέρονται στα προηγούμενα Άρθρα της 

παρούσας Συμφωνίας θα φορολογούνται μόνο στο Κράτος αυτό. 

2. Οι διατάξεις της Παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται σε εισόδημα, εξαιρουμένου 
εισοδήματος από ακίνητη ιδιοκτησία όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 και 5 του 
Άρθρου 6, αν ο αποδέκτης του εισοδήματος αυτού, ως κάτοικος ενός 
Συμβαλλόμενου Κράτους, διεξάγει επιχείρηση στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος 
μέσω μόνιμης εγκατάστασης που βρίσκεται σε αυτό, και το δικαίωμα ή η ιδιοκτησία 
για την οποία καταβάλλεται το εισόδημα συνδέεται πραγματικά με αυτή τη μόνιμη 
εγκατάσταση.. Σε τέτοια περίπτωση θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 7. 

Άρθρο 21 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

1. Κεφάλαιο αποτελούμενο από ακίνητη ιδιοκτησία όπως αναφέρεται το Άρθρο 6, 

που ανήκει σε κάτοικο ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και το οποίο βρίσκεται στο 

άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, μπορεί να φορολογείται σε αυτό το άλλο Κράτος. 

2. Κεφάλαιο αποτελούμενο από κινητή ιδιοκτησία που αποτελεί μέρος της περιουσίας 
μόνιμης εγκατάστασης, την οποία επιχείρηση Συμβαλλόμενου Κράτους διατηρεί 
στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, μπορεί να φορολογείται στο άλλο αυτό Κράτος. 
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3. Κεφάλαιο αποτελούμενο από πλοία και αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται σε 

διεθνείς μεταφορές, το οποίο ανήκει σε κάτοικο ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, 

καθώς και από κινητή ιδιοκτησία που σχετίζεται με τη λειτουργία τέτοιων πλοίων 

και αεροσκαφών, θα φορολογείται μόνο σ' αυτό το Κράτος. 

4. Όλα τα άλλα στοιχεία κεφαλαίου κατοίκου ενός Συμβαλλόμενου Κράτους θα 

φορολογούνται μόνο σε αυτό το Κράτος. 

Άρθρο 22 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

1. Η διπλή φορολογία θα εξαλείφεται ως ακολούθως: 

α) Στην Κύπρο: 

Τηρουμένων των διατάξεων της κυπριακής φορολογικής νομοθεσίας που 
αφορούν την πίστωση για ξένο φόρο, θα επιτρέπεται ως πίστωση έναντι του 
κυπριακού φόρου, πληρωτέου αναφορικά με οποιοδήποτε στοιχείο 
εισοδήματος που αποκτάται από τις Σεϋχέλλες ή κεφαλαίου που κατέχεται στις 
Σεϋχέλλες, ο φόρος που καταβλήθηκε σύμφωνα με τους νόμους των 
Σεϋχέλλων και την παρούσα Συμφωνία. Η πίστωση όμως δεν θα υπερβαίνει 
εκείνο το μέρος του Κυπριακού φόρου, όπως αυτό υπολογίζεται πριν την 
παραχώρηση της πίστωσης, που αναλογεί σε τέτοιο στοιχείο εισοδήματος ή 
κεφαλαίου. 

α) Στις Σεϋχέλλες: 

Τηρουμένων των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας των Σεϋχέλλων που 

αφορούν την πίστωση για ξένο φόρο, θα επιτρέπεται ως πίστωση έναντι του 

φόρου Σεϋχέλλων, πληρωτέου αναφορικά με οποιοδήποτε στοιχείο 

εισοδήματος που αποκτάται από την Κύπρο ή κεφαλαίου που κατέχεται στην 

Κύπρο, ο φόρος πόυ καταβλήθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου και 

την παρούσα Συμφωνία. Η πίστωση όμως δεν θα υπερβαίνει εκείνο το μέρος 

του φόρου Σεϋχέλλων, όπως αυτό υπολογίζεται πριν την παραχώρηση της 

πίστωσης, που αναλογεί σε τέτοιο στοιχείο εισοδήματος ή κεφαλαίου. 
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Άρθρο 23 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

Οι πολίτες ενός Συμβαλλόμενου Κράτους δεν υπόκεινται στο άλλο Συμβαλλόμενο 

Κράτος σε οποιαδήποτε φορολογία ή οποιαδήποτε σχετική υποχρέωση, 

διαφορετική ή δυσμενέστερη της φορολογίας και των σχετικών υποχρεώσεων στις 

οποίες, κάτω από αυτές τις συνθήκες, ιδιαίτερα αναφορικά με κατοικία, υπόκεινται 

ή δυνατό να υπόκεινται οι πολίτες του άλλου Κράτους. Ανεξάρτητα από τις 

διατάξεις του Άρθρου 1, η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται επίσης για πρόσωπα τα 

οποία δεν είναι κάτοικοι του ενός ή και των δύο Συμβαλλομένων Κρατών. 

Άτομα χωρίς υπηκοότητα τα οποία είναι κάτοικοι ενός Συμβαλλόμενου Κράτους 
δεν υπόκεινται στο ένα ή στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος σε οποιαδήποτε 
φορολογία ή οποιαδήποτε σχετική υποχρέωση, διαφορετική ή δυσμενέστερη της 
φορολογίας και των σχετικών υποχρεώσεων στις οποίες, κάτω από αυτές τις 
συνθήκες, υπόκεινται ή δυνατό να υπόκεινται οι πολίτες του εν λόγω Κράτους 

Η φορολογία μόνιμης εγκατάστασης, την οποία διατηρεί επιχείρηση ενός 

Συμβαλλομένου Κράτους στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, δε θα τυγχάνει λιγότερο 

ευνοϊκής μεταχείρισης στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος από τη φορολογία που 

επιβάλλεται σε επιχειρήσεις του άλλου αυτού Κράτους που ασχολούνται με τις ίδιες 

δραστηριότητες. Οι διατάξεις του Άρθρου αυτού δεν θα ερμηνεύονται ως να 

υποχρεώνουν ένα Συμβαλλόμενο Κράτος να χορηγεί στους κατοίκους του άλλου 

Συμβαλλόμενου Κράτους οποιεσδήποτε προσωπικές εκπτώσεις, απαλλαγές ή 

μειώσεις για φορολογικούς σκοπούς λόγω της αστικής κατάστασης ή 

οικογενειακών υποχρεώσεων, τις οποίες χορηγεί στους δικούς του κατοίκους. 

Εκτός της περίπτωσης όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του 

Άρθρου 9, της παραγράφου 5 του Άρθρου 11, ή της παραγράφου 4 του Άρθρου 

12, τόκοι, δικαιώματα και άλλες πληρωμές που καταβάλλονται από επιχείρηση 

ενός Συμβαλλόμενου Κράτους σε κάτοικο του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, για 

σκοπούς προσδιορισμού των φορολογητέων κερδών της επιχείρησης αυτής, θα 

εκπίπτονται, κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις ως να είχαν καταβληθεί σε κάτοικο 

του πρώτου αναφερόμενου Κράτους. Παρόμοια, οποιεσδήποτε οφειλές 

επιχείρησης ενός Συμβαλλόμενου Κράτους σε κάτοικο του άλλου Συμβαλλόμενου 

Κράτους, για σκοπούς προσδιορισμού του φορολογητέου κεφαλαίου της 
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επιχείρησης, θα εκπίπτονται, κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις ως να είχαν 
συναφθεί με κάτοικο του πρώτου αναφερόμενου Κράτους. 

5. Επιχειρήσεις ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, το κεφάλαιο των οποίων, ανήκει εξ 

ολοκλήρου ή μερικώς σε, ή ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από, ένα ή περισσότερους 

κατοίκους του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, δεν θα υπόκεινται μέσα στο πρώτο 

αναφερόμενο Κράτος σε οποιαδήποτε φορολογία ή σχετική υποχρέωση που είναι 

διαφορετική ή δυσμενέστερη από την φορολογία και τις σχετικές υποχρεώσεις στις 

οποίες άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις του πρώτου αναφερόμενου Κράτους 

υπόκεινται ή δυνατό να υπόκεινται. 

6. Οι διατάξεις του Άρθρου αυτού εφαρμόζονται στους φόρους που αποτελούν το 

αντικείμενο της Συμφωνίας αυτής. 

Άρθρο 24 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ! ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

1. Όπου πρόσωπο θεωρεί ότι οι ενέργειες του ενός ή και των δύο Συμβαλλομένων 
Κρατών συνεπάγονται ή δυνατό να συνεπάγονται γϊ αυτό την επιβολή φορολογίας 
που δεν συνάδει με τις διατάξεις αυτής της Συμφωνίας, αυτό το πρόσωπο μπορεί, 
ανεξάρτητα από τα μέσα θεραπείας που προβλέπονται από τον εσωτερικό νόμο 
των Κρατών αυτών, να παρουσιάσει την υπόθεση του στην αρμόδια αρχή του 
Συμβαλλόμενου Κράτους του οποίου είναι κάτοικος ή αν η περίπτωση του εμπίπτει 
στη παράγραφο 1 του άρθρου 23 σε αυτή του Συμβαλλόμενου Κράτους του 
οποίου είναι πολίτης. Η υπόθεση του πρέπει να παρουσιαστεί μέσα σε δύο χρόνια 
από την πρώτη γνωστοποίηση της ενέργειας που οδήγησε στην φορολογία που 
δεν συνάδει με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. 

2. Η αρμόδια αρχή οφείλει, αν η ένσταση φανεί σε αυτή δικαιολογημένη και δεν είναι 
σε θέση η ίδια να δώσει την κατάλληλη λύση, να καταβάλει προσπάθεια για 
επίλυση της υπόθεσης με αμοιβαία συμφωνία μαζί με την αρμόδια αρχή του άλλου 
Συμβαλλόμενου Κράτους, με σκοπό την αποφυγή φορολογίας που δεν συνάδει με 
τη Συμφωνία. Οποιαδήποτε συμφωνία που επιτυγχάνεται θα υλοποιείται 
ανεξάρτητα των οποιωνδήποτε χρονικών περιορισμών που προβλέπονται από την 
εσωτερική νομοθεσία των Συμβαλλομένων Κρατών. 
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3. Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων Κρατών οφείλουν να κατσβάλλουν 
προσπάθεια για επίλυση, με αμοιβαία συμφωνία, οποιωνδήποτε δυσχερειών ή 
αμφιβολιών προκύψουν από την ερμηνεία ή εφαρμογή της Συμφωνίας. Μπορούν 
επίσης να συμβουλεύονται το ένα το άλλο για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας 
στις περιπτώσεις που δεν προνοούνται από τη Συμφωνία. 

4. Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων Κρατών μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ 

τους απευθείας, και μέσω μικτής Επιτροπής που αποτελείται από τις ίδιες ή 

αντιπροσώπους των, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας με την έννοια των 

προηγούμενων παραγράφων. 

Άρθρο 25 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

1. Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων Κρατών θα ανταλλάσσουν τέτοιες 
πληροφορίες, οι οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας Συμφωνίας ή της εσωτερικής νομοθεσίας των Συμβαλλομένων Κρατών, 
αναφορικά με τους φόρους που καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία, εφόσον 
η φορολογία σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή δεν είναι αντίθετη με τη Συμφωνία. Η 
ανταλλαγή πληροφοριών δεν περιορίζεται από το Αρθρο 1. Οποιαδήποτε 
πληροφορία που λαμβάνεται από Συμβαλλόμενο Κράτος θα θεωρείται απόρρητη, 
κατά τον ίδιο τρόπο που θεωρείται η πληροφορία που λαμβάνεται σύμφωνα με 
τους εσωτερικούς νόμους του Κράτους αυτού και θα αποκαλύπτεται μόνο σε 
πρόσωπα ή αρχές (περιλαμβανομένων δικαστηρίων και διοικητικών οργάνων) που 
επιφορτίζονται με τη βεβαίωση ή την είσπραξη ή την εκτέλεση ή δίωξη ή τη 
διευθέτηση ενστάσεων σε σχέση με τους φόρους που καλύπτονται από τη 
Συμφωνία. Τα πρόσωπα αυτά ή οι αρχές αυτές θα χρησιμοποιούν τις πληροφορίες 
μόνο γι' αυτούς τους σκοπούς. Μπορούν να αποκαλύψουν τις πληροφορίες σε 
δημόσιες δικαστικές διαδικασίες ή δικαστικές αποφάσεις. 

2. Σε καμιά περίπτωση οι διατάξεις της παραγράφου 1 θα ερμηνεύονται ως να 

επιβάλλουν σε Συμβαλλόμενο Κράτος την υποχρέωση: 

(α) εφαρμογής διοικητικών μέτρων για την παροχή των πληροφοριών που 

βρίσκονται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τη διοικητική πρακτική αυτού ή 

του άλλου Συμβαλλομένου Κράτους-



188 

(β) παροχής πληροφοριών που δεν μπορούν να ληφθούν βάσει των νόμων ή 

βάσει της συνηθισμένης διοικητικής διαδικασίας αυτού ή του άλλου 

Συμβαλλόμενου Κράτους· 

(γ) παροχής πληροφοριών, οι οποίες θα αποκάλυπταν οποιοδήποτε 

συναλλακτικό, επιχειρησιακό, βιομηχανικό, εμπορικό ή επαγγελματικό 

απόρρητο ή εμπορική διαδικασία ή πληροφορία, η αποκάλυψη των οποίων 

θα ήταν αντίθετη με το δημόσιο συμφέρον. 

Άρθρο 26 
ΜΕΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ 

Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν επηρεάζει τα δημοσιονομικά προνόμια των μελών 
διπλωματικών αποστολών ή του προξενικού σώματος που διέπονται από τους γενικούς 
κανόνες του διεθνούς δικαίου ή από τις διατάξεις ειδικών συμφωνιών. 

Άρθρο 27 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

1. Το κάθε ένα από τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα γνωστοποιήσει στο άλλο 

Συμβαλλόμενο Κράτος ότι οι διαδικασίες που απαιτούνται από τη νομοθεσία του 

για την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας αυτής έχουν ολοκληρωθεί. Η Συμφωνία θα 

τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήψης της τελευταίας γνωστοποίησης. 

2. Οι διατάξεις της Συμφωνίας αυτής θα εφαρμόζονται: 

α) Στην Κύπρο: 

(ι) στην περίπτωση των φόρων που παρακρατούνται στην πηγή, αναφορικά με 
ποσά που πληρώνονται ή πιστώνονται κατά ή μετά την πρώτη Ιανουαρίου 
που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία η Συμφωνία τίθεται σε ισχύ· και 

(ιι) στην περίπτωση των άλλων φόρων, αναφορικά με φόρους που 

επιβάλλονται για περιόδους που αρχίζουν κατά ή μετά την πρώτη 

Ιανουαρίου που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία η Συμφωνία τίθεται 

σε ισχύ. 
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β) Στις Σεϋχέλλες: 

(ι) στην περίπτωση των φόρων που παρακρατούνται στην ττηγή, 
αναφορικά με ποσά που πληρώνονται ή πιστώνονται κατά ή μετά την 
πρώτη Ιανουαρίου που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία η 
Συμφωνία τίθεται σε ισχύ- και 

(ιι) στην περίπτωση των άλλων φόρων, αναφορικά με φόρους που 
επιβάλλονται για περιόδους που αρχίζουν κατά ή μετά την πρώτη 
Ιανουαρίου που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία η Συμφωνία τίθεται 
σε ισχύ. 

Άρθρο 28 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ 

1. Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για απεριόριστο χρόνο αλλά 
οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Κράτη μπορεί να τερματίσει τη Συμφωνία 
μέσω της διπλωματικής οδού, δίδοντας στο άλλα Συμβαλλόμενο Κράτος γραπτή 
προειδοποίηση τερματισμού όχι αργότερα από την 30η Ιουνίου οποιουδήποτε 
ημερολογιακού έτους που αρχίζει πέντε έτη μετά το έτος κατά το οποίο η 
Συμφωνία τέθηκε σε ισχύ. 

2. Σε τέτοια περίπτωση η Συμφωνία παύει να ισχύει: 

α) Στην Κύπρο: 

(ι) στην περίπτωση των φόρων που παρακρατούνται στην πηγή, αναφορικά 
με ποσά που πληρώνονται ή πιστώνονται μετά το τέλος του 
ημερολογιακού έτους εντός του οποίου δίδεται η προειδοποίηση 
τερματισμού· και 

(ιι) στην περίπτωση των άλλων φόρων, αναφορικά με φορολογικά έτη που 

αρχίζουν μετά το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου δίδεται η 

προειδοποίηση τερματισμού. 
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β) Στις Σεϋχέλλες: 

(ι) στην περίπτωση των φόρων που παρακρατούνται στην πηγή, αναφορικά 
με ποσά που πληρώνονται ή πιστώνονται μετά το τέλος του 
ημερολογιακού έτους εντός του οποίου δίδεται η προειδοποίηση 
τερματισμού- και 

(ιι) στην περίπτωση των άλλων φόρων, αναφορικά με φορολογικά έτη που 

αρχίζουν μετά το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου δίδεται η 

προειδοποίηση τερματισμού. 

ΣΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ, οι υποφαινόμενοι δεόντως εξουσιοδοτημένοι από τις 

Κυβερνήσεις τους, έχουν υπογράψει την παρούσα Συμφωνία. 

(?ΛΫύ..ύρΛ την ..%3..:..L,1.9..bA Έγινε στη λ^.\.Υ.....'..Ττ:..ζ.>..^1. την ...Jr...&.."...>?.:.χ..ϊτ. .V...2006, εις διπλούν, στην 
Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση 
διαφορετικής ερμηνείας, το Αγγλικό κείμενο θα υπερισχύει. 

Μιχάλης Σαρρής » Jacquelin Dugasse 

Υπουργός Οικονομικών Υπουργός Οικονομικού 

Προγραμματισμού και Εργασίας 

ΠΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΫΧΕΛΛΩΝ 
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

Άρθρο 5 παράγραφος 6 

Είναι κατανοητό ότι οι διατάξεις της παραγράφου αυτής θα εφαρμόζονται από την πρώτη 

Ιανουαρίου του έτους που έπεται του έτους εντός του οποίου θα ληφθεί από την 

Κυβέρνηση των Σεϋχέλλων ειδοποίηση της Κυβέρνησης της Κύπρου ότι σχετική διάταξη 

έχει ενσωματωθεί στην εσωτερική νομοθεσία της Κύπρου. 
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AGREEMENT 

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE 
REPUBLIC OF CYPRUS AND THE 
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
SEYCHELLES FOR THE AVOIDANCE OF 
DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION 
OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO 
TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL 

The Government of the Republic of Cyprus and the Government of the Republic of 
Seychelles, 

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the 
prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

PERSONS COVERED 

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the 
Contracting States. 

Article 2 

TAXES COVERED 

1. This Agreement shall apply to taxes on income and on capital imposed on 
behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities 
irrespective of the manner in which they are levied. 

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on 
total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including 
taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on 
the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on 
capital appreciation. 
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3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular: 

a) in the case of Cyprus: 

(i) the income tax; 
(ii) the corporate income tax; 
(iii) the special contribution for the defence of the Republic; 
(iv) the immovable property tax; and 

(v) the capital gains tax 

(hereinafter referred to as "Cyprus tax"), 

b) in the case of Seychelles: 

- the business tax; 

(hereinafter referred to as "Seychelles tax"). 
4. This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes, 

which are imposed after the date of signature of this Agreement in addition to, 
or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting 
States shall notify each other of any significant changes, which have been 
made in the respective taxation laws within a reasonable period of time after 
such changes. 

Article 3 

GENERAL DEFINITIONS 

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires: 

a) the term "Cyprus" means the Republic of Cyprus and, when used in a 
geographical sense, includes the national territory, the territorial sea, as 
well as any area beyond the territorial sea, including the continental shelf, 
within which the Republic of Cyprus, in accordance with international law 
and the laws of Cyprus, exercises sovereign rights or jurisdiction; 

b) the term "Seychelles" means the territory of the Republic of Seychelles 
including its exclusive economic zone and continental shelf where 
Seychelles exercises sovereign rights and jurisdiction in conformity with 
the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea; 

b) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean 
the Republic of Cyprus or the Republic of Seychelles as the context 
requires; 
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d) the term "person" includes an individual, a company, a body of persons 
and any other entity which is taxable under the taxation laws in force in the 
respective Contracting States; 

e) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated 
as a body corporate for tax purposes; 

f) the term "enterprise" applies to the carrying on of any business; 

g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other 
Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a 
resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident 
of the other Contracting State; 

h) the tenn "international traffic" means any transport by a ship or aircraft 
operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or 
aircraft is operated solely between places in the other Contracting State; 

i) the term "national" means: 

(i) any individual possessing the nationality or citizenship of a 
Contracting State; 

(ii) any legal person, partnership, association or other body of persons 
deriving its status as such from the laws in force in a Contracting 
State; 

j) the term "competent authority" means: 

(i) in the case of Cyprus, the Minister of Finance or his authorised 
representative; 

(ii) in the case of Seychelles, the Minister of Finance or his authorised 
representative; 

k) the term "business" includes the performance of professional services and 
of other activities of an independent character; 

1) the term "tax" means Cyprus tax or Seychelles tax, as the context requires, 
but shall not include any amount which is payable in respect of any 
default or omission in relation to the taxes to which this Agreement 
applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes; 
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the term "server" means a host computer or electronic device on a network 
or on its own, that holds information or is able to perform transactions of 
an electronic nature and responds to requests for information and 
electronic transactions from it. It includes both hardware and software that 
makes the act of serving information and carrying out of electronic 
transactions possible. 

As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State, 
any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have 
the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes 
of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable 
tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other 
laws of that State. 

Article 4 

RESIDENT 

For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" 
means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by 
reason of his domicile, residence, place of management, place of registration or 
any other criterion of a similar nature and also includes that State and any other 
political subdivision or local authority thereof. This term, however, does not 
include any person who is liable to tax in that 
State in respect only of income from sources in that State or capital situated 
therein. 

Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of 
both Contracting States, then his status shall be determined as follows: 

a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a 
permanent home available to him; if he has a permanent home available to 
him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State 
with which his personal and economic relations are closer (centre of vital 
interests); 

b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot 
be determined, or if he has not a permanent home available to him in 
either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which 
he has an habitual abode; 

c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be 
deemed to be a resident only of the State of which he is a national; 

d) if the status of the resident cannot be determined by reason of 
subparagraphs a) to c) in that sequence, the competent authorities of the 
Contracting States shall settle the question by mutual agreement. 
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3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an 
individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be 
a resident only of the State in which its place of effective management is 
situated. 

Article 5 

PERMANENT ESTABLISHMENT 

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means 
a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly 
or partly carried on. 

2. The term "permanent establishment" includes especially: 

a) a place of management; 
b) a branch; 
c) an office; 
d) a factory; 
e) a workshop; 
f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of 

natural resources; 
g) a building site or construction or assembly or installation project or 

supervisory activity connected therewith where such site, project or 
activity continues for a period of more than twelve months; 

h) a server. 

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent 
establishment" shall be deemed not to include: 

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of 
goods or merchandise belonging to the enterprise; 

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the 
enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery; 

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the 
enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise; 

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of 
purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the 
enterprise; 

e) the maintenance of fixed place of business solely for the purpose of 
carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or 
auxiliary character; 
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f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of 
activities mentioned in sub-paragraphs a) to e), provided that the overall 
activity of the fixed place of business resulting from this combination is 
of a preparatory or auxiliary character. 

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than 
an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies - is acting on behalf 

of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an 
authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall 
be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any 
activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of 
such person are limited to those mentioned in paragraph 3 which, if exercised 
through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a 
permanent establishment under the provisions of that paragraph. 

5. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a 
Contracting State merely because it carries on business in that State through a 
broker, general commission agent or any other agent of an independent status, 
provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. 

6. Notwithstanding the provisions of paragraphs 4 and 5, an insurance enterprise of 
a Contracting State shall, except with regard to reinsurance, be deemed to have a 
permanent establishment in the other State if it collects premiums in that other 
State, or insures risks situated therein, through an agent established there - but 
not including an agent of an independent status mentioned in paragraph 5 unless 
he has, and habitually exercises, an authority to conclude contracts in the name 
of the enterprise. 

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is 
controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or 
which carries on business in that other State (whether through a permanent 
establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a 
permanent establishment of the other-

Article 6 

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property 
(including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting 
State may be taxed in that other Contracting State. 

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the 
law of the Contracting State in which the property in question is situated. The 
term shall in any case include property accessory to immovable property, 
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livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the 
provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of 
immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration 
for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other 
natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable 
property. 

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, 
letting, or use in any other form of immovable properly. 

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from 
immovable property of an enterprise. 

5. For the purposes of this Article, the term "agriculture" includes fish farming, 
processing, breeding and raising aquatic species including specifically prawns, 
crayfish, oysters and shellfish. 

Article 7 

BUSINESS PROFITS 

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that 
State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State 
through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on 
business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other 
State but only so much of them as is attributable to that permanent 
establishment. 

2 . Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting 
State carries on business in the other Contracting State through a permanent 
establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed 
to that permanent establishment the profits which it might be expected to make 
if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar 
activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently 
with the enterprise of which it is a permanent establishment. 

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed 
as a deduction expenses which are incurred for the purposes of the permanent 
establishment including executive and general administrative expenses so 
incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated 
or elsewhere. 

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits 
to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment 
of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 
shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by 
such an apportionment as may be customary. The method of apportionment 
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adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the 
principles contained in this Article. 

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the 
mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the 
enterprise. 

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the 
permanent establishment shall be determined by the same method year by year 
unless there is good and sufficient reason to the contrary. 

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other 
Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be 
affected by the provisions of this Article. 

Article 8 

SHIPPING AND AIR TRANSPORT 

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships 
or aircraft in international traffic shall be taxable only in that Contracting State. 

2. For the purposes of this Article, profits from the operation of ships or aircraft in 
international traffic include profits derived from the rental of ships or aircraft on 
a full time or voyage basis. It also includes profits derived from the rental of 
ships or aircraft on a bareboat basis, if such rental activities are incidental to the 
activities described in paragraph 1. 

3. Profits of an enterprise of a Contracting State from the use, 
maintenance or rental of containers (including trailers, barges and related 
equipment for the transport of containers) that are incidental to income from the 
operation of ships or aircraft in international traffic shall be treated for purposes 
of paragraphs 1 and 2 as profits from the operation of ships or aircraft in 
international traffic. 

4. The provisions of this Article shall also apply to profits derived from the 
participation in a pool, a joint business or an international operating agency. 
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Article 9 

ASSOCIATED ENTERPRISES 

Where 

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in 
the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or 

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, 
control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise 
of the other Contracting State, 

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises 
in their commercial or financial relations which differ from those which would 
be made between independent enterprises, then any profits which would, but for 
those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those 
conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise 
and taxed accordingly. 

Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State -
and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting 
State has been charged to tax in that other State and the profits so included are 
profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if 
the conditions made between the two enterprises had been those which would 
have been made between independent enterprises, then that other State shall 
make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on 
those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the 
other provisions of this Agreement and the competent authorities of the 
Contracting States shall if necessary consult each other. 

Article 10 

DIVIDENDS 

Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a 
resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State. 

The term "dividends" as used in this Article means income from shares, 
"jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other 
rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other 
corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from 
shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a 
resident. 
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3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the 
dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the 
other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, 
through a permanent establishment situated therein, and the holding in respect of 
which the dividends are paid is effectively connected with such permanent 
establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply. 

4. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or 
income from the other Contracting State, that other State may not impose any 
tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are 
paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which 
the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment 
situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a 

tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the 
undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such 
other State-

Article 11 

INTEREST 

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other 
Contracting State shall be taxable only in that other State. 

2. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of 
every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a 
right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from 
government securities and income from bonds or debentures, including 
premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty 
charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this 
Article. 

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the 
interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other 
Contracting State, in which the interest arises, through a permanent 
establishment situated therein, and the debt-claim in respect of which the 
interest is paid is effectively connected with such permanent establishment. In 
such case, the provisions of Article 7 shall apply. 

4. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a 
resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether 
he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a 
permanent establishment in connection with which the indebtedness on which 
the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent 
establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting 
State in which the permanent establishment is situated. 
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5. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial 
owner or between both of them and some other person, the amount of the 
interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount 
which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in 
the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only 
to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall 
remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard 
being had to the other provisions of this Agreement. 

Article 12 

ROYALTIES 

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other 
Contracting State may be taxed in that other State. 

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which 
they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of 
the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall 
not exceed 5 per cent of the gross amount of the royalties. 

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind 
received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of 
literary, artistic or scientific work (including computer software, cinematograph 
films, or films or tapes or discs used for radio or television broadcasting), any 
patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the 
use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for 
information concerning industrial, commercial or scientific experience. 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of 
the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the 
other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent 
establishment situated therein, and the right or property in respect of which the 
royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment. 
In such case, the provisions of Article 7 shall apply. 

5. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial 
owner or between both of them and some other person, the amount of royalties, 
having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds 
the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial 
owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall 
apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the 
payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, 
due regard being had to the other provisions of this Agreement. 
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Article 13 

CAPITAL GAINS 

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of 
immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting 
State may be taxed in that other State. 

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business 
property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting 
State has in the other Contracting State, including such gains from the alienation 
of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise), may be 
taxed in that other State. 

3. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or 
aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the 
operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that Contracting State. 

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares 
deriving more than 50% of their value directly or indirectly from immovable 
property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State. 

5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in 
paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall be taxable only in the Contracting State of which 
the alienator is a resident. 

Article 14 

INCOME FROM EMPLOYMENT 

1. Subject to the provisions of Articles 15, 17 and 18 of this Agreement, salaries, 
wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting 
State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the 
employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so 
exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other 
State. 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a 
resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the 
other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if: 

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not 
exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period 
commencing or ending in the fiscal year concerned, and 

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a 
resident of the other State, and 
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c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed 
base which the employer has in the other State. 

Notwithstanding the preceding paragraphs of this Article, remuneration derived 
in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operating in 
international traffic by an enterprise of a Contracting State, shall be taxable only 
in that State. 

Article 15 

DIRECTORS' FEES 

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State 
in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident 
of the other Contracting State may be taxed in that other State. 

Article 16 

ENTERTAINERS AND SPORTSPERSONS 

Notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14, income derived by a 
resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion 
picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his 
personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be 
taxed in that other State. 

Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a 
sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or 
sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding 
the provisions of Articles 7 and 14, be taxed in the Contracting State in which 
the activities of the entertainer or sportsperson are exercised. 

Income derived by an entertainer or a sportsperson from activities exercised in a 
Contracting State shall be exempt from tax in that State, if the visit to that State 
is supported wholly or mainly by public funds of the other Contracting State or 
a local authority thereof, or takes place under a cultural agreement or 
arrangement between the Governments of the Contracting States. 
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Article 17 

PENSIONS 

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 18, pensions and other 
similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration 
of past employment shall be taxable only in that State. 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other similar 
payments made under the social security system of a Contracting State, shall be 
taxable only in that State. 

Article 18 

GOVERNMENT SERVICE 

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid 
by a Contracting State or a political subdivision or a local authority 
thereof to an individual in respect of services rendered to that State or 
subdivision or authority shall be taxable only in that State. 

b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be 
taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in 
that State and the individual is a resident of that State, who: 

(i) is a national of that State, or 

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of 
rendering the services. 

2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a 
political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect 
of services rendered to that State or subdivision or authority shall be 
taxable only in that State. 

b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State 
if the individual is a resident of, and a national of, that State. 

3. The provisions of Articles 14, 15, 16 and 17 shall apply to salaries, wages and 
other similar remuneration, and to pensions, in respect of services rendered in 
connection with a business carried on by a Contracting State or a political 
subdivision or a local authority thereof. 
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Article 19 

STUDENTS AND APPRENTICES 

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before 
visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is 
present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training 
receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in 
that State, provided that such payments arise from sources outside that State. 

Article 20 

OTHER INCOME 

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt 
with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that 
State. 

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income 
from immovable property as defined in paragraphs 2 and 5 of Article 6, if the 
recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on 
business in the other Contracting State through a permanent establishment 
situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid 
is effectively connected with such permanent establishment. In such case, the 
provisions of Article 7 shall apply. 

Article 21 

CAPITAL 

1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a 
resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may 
be taxed in that other State. 

2. Capital represented by movable property forming part of the business property 
of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in 
the other Contracting State may be taxed in that other State. 

3. Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic, owned 
by a resident of a Contracting State, as well as by movable property pertaining 
to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in that State. 

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting state shall be taxable 
only in that State. 
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Article 22 

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION 

1. Double taxation shall be eliminated as follows: 

a) In Cyprus: 

Subject to the provisions of Cyprus tax law regarding credit for foreign 
tax, there shall be allowed as a credit against Cyprus tax payable in 
respect of any item of income derived from Seychelles or capital owned in 
Seychelles the tax paid under the laws of Seychelles and in accordance 
with this Agreement. The credit shall not, however, exceed that part of 
the Cyprus tax, as computed before the credit is given, which is 
appropriate to such items of income or capital; 

b) In Seychelles: 

Subject to the provisions of Seychelles tax law regarding credit for foreign 
tax, there shall be allowed as a credit against Seychelles tax payable in 
respect of any item of income derived from Cyprus or capital owned in 
Cyprus the tax paid under the laws of Cyprus and in accordance with this 
Agreement. The credit shall not, however, exceed that part of the 
Seychelles tax, as computed before the credit is given, which is 
appropriate to such items of income or capital; 

Article 23 

NON-DISCRIMINATION 

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting 
State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or 
more burdensome than the taxation and connected requirements to which 
nationals of that other State in the same circumstances, in particular with 
respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, 
notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not 
residents of one or both of the Contracting States. 

2. Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be subjected 
in either Contracting State to any taxation or any requirement connected 
therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected 
requirements to which nationals of the State concerned in the same 
circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. 
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The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a 
Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably 
levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other 
State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as 
obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State 
any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on 
account of civil status or family responsibilities which it grants to its own 
residents. 

Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 5 of Article 
11, or paragraph 4 of Article 12, apply, interest, royalties and other 
disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the 
other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits 
of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been 
paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an 
enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State 
shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be 
deductible under the same conditions as if they had been contracted to a 
resident of the first-mentioned State. 

Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly 
owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the 
other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to 
any taxation or any requirement connected therewith which is other or more 
burdensome than the taxation and connected requirements to which other 
similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected. 

The provisions of this Article shall apply to the taxes which are the subject of 
this Agreement. 

Article 24 

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE 

Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting 
States result or will result for him in taxation not in accordance with the 
provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by 
the domestic law of those States, present his case to the competent authority of 
the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under 
paragraph 1 of Article 23, to that of the Contracting State of which he is a 
national. The case must be presented within two years from the first notification 
of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the 
Agreement. 

The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be 
justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve 
the case by mutual agreement with the competent authority of the other 
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Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in 
accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented 
notwithstanding any time-limits in the domestic law of the Contracting States. 

The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve 
by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or 
application of the Agreement. They may also consult together for the 
elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement. 

The competent authorities of the Contracting States may communicate with 
each other directly, including through a joint commission consisting of 
themselves or their representatives, for the purpose of reaching an agreement in 
the sense of the preceding paragraphs. 

Article 25 

EXCHANGE OF INFORMATION 

The competent authorities of the Contracting States shall exchange such 
information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or 
of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the 
Agreement insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. 
The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information 
received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as 
information obtained under the domestic laws of that State and shall be 
disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative 
bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or 
prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes 
covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use the information 
only for such purposes. They may disclose the information in public court 
proceedings or injudicial decisions. 

In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a 
Contracting State the obligation: 

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and the 
administrative practice of that or of the other Contracting State; 

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the 
normal course of the administration of that or of the other Contracting 
State; 

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, 
commercial or professional secret or trade process or information, the 
disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public). 
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Article 26 

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS 

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic 
missions or consular posts under the general rules of international law or under the 
provisions of special agreements. 

Article 27 

ENTRY INTO FORCE 

1. Each of the Contracting States shall notify to the other Contracting State the 
completion of the procedures required by its law for the bringing into force of 
this Agreement. The Agreement shall enter into force on the date of receipt of 
the later of these notifications. 

2. The provisions of this Agreement shall have effect: 

a) In Cyprus: 

(i) with regard to taxes withheld at source, in respect of amounts paid or 
credited on or after the first day of January next following the date 
upon which this Agreement enters into force; and 

(ii) with regard to other taxes, in respect of taxable years beginning on or 
after the first day of January next following the date upon which the 
Agreement enters into force. 

b) In Seychelles: 

(i) with regard to taxes withheld at source, in respect of amounts paid or 
credited on or after the first day of January next following the date on 
which the Agreement enters into force; 

(ii) with regard to other taxes, in respect of taxable years beginning on or 
after the first day of January next following the date on which the 
Agreement enters into force. 
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Article 28 

TERMINATION 

1. This Agreement shall remain in force indefinitely but either Contracting State 
may terminate the Agreement through diplomatic channels, by giving to the other 
Contracting State written notice of termination not later than 30 June of any 
calendar year starting five years after the year in which the Agreement entered 
into force. 

2. In such event the Agreement shall cease to apply: 

a) TJI Cyprus: 

(i) with regard to taxes withheld at source, in respect of amounts paid or 
credited after the end of the calendar year in which such notice is 
given; and 

(ii) with regard to other taxes, in respect of taxable years beginning after 
the end of the calendar year in which such notice is given. 

b) In Seychelles: 

(i) with regard to taxes withheld at source, in respect of amounts paid or 
credited after the end of the calendar year in which such notice is 
given; 

(ii) with regard to other taxes, in respect of taxable years beginning after 
the end of the calendar year in which such notice is given. 
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ΓΝ WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorised thereto by their 
respective Government, have signed this Agreement. 

DONE at . . . . i f c f e m on Zl^..^™$L· of 200.i in 
duplicate, in the Greek and English languages, all texts being equally authentic. In the 
case of divergence of interpretation the English text shall prevail. 

H.E Michael Sarris 
Minister of Finance 

Mr. Jacquelin Dugasse 
Minister of Economic 
Planning and Employment 

For the Government of 
The Republic of Cyprus 

For the Government of 
The Republic of Seychelles 
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PROTOCOL 

Article 5 paragraph 6 

It is understood that the provisions of this paragraph shall take effect from the first day of 
January next following the year in which communication is received by the Government 
of Seychelles from the Government of Cyprus in respect of the appropriate provision 
having been incorporated into the domestic legislation of Cyprus. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
Μιχαλάκη Καραολή, 1445 Λευκωσία, Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς £1,00 το καθένα - Ετήσια συνδρομή: £30,00 
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