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Άρθρο πρώτο 

Κύρωση Σύμβασης και Πρωτοκόλλου αυτής 

 

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, η 

Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης για την 

εξάλειψη της διπλής φορολογίας και την αποφυγή της φοροδιαφυγής αναφορικά με φόρους 

εισοδήματος και κεφαλαίου και το συνημμένο σε αυτήν Πρωτόκολλο, που υπογράφηκαν στη 

Σιγκαπούρη στις 30 Μαΐου 2019, το πρωτότυπο κείμενο των οποίων στην ελληνική και την 

αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:  
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Άρθρο δεύτερο 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τις 30.12.2021 και της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου 

αυτής που κυρώνονται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 29 της Σύμβασης  

αυτής. 

 

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2021 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                             ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  

 

 

     Χρ. Σταϊκούρας                                     Σπ. - ΄Α. Γεωργιάδης   

       ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ                       ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  

       

 

 

        Ν.- Γ. Δένδιας                                                   Ν. Κεραμέως  

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ                                                 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                      

            ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                                      

 

 

 

      Κων. Χατζηδάκης                                                                  Κων. Σκρέκας 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                                    ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 

 

 

              Στ. Μενδώνη                                                                                     Κων. Τσιάρας 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Επισπεύδον Υπουργείο:  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραφείο Υπουργού Οικονομικών (οδός Νίκης 5-7, Τ.Κ. 105 63, τηλ. 

210 3332621, 210 3332647 ηλ. ταχ.: ministeroffice@minfin.gr;) και Γραφείο Υφυπουργού 

Οικονομικών (οδός Καρ. Σερβίας 10, Τ.Κ.10184, τηλ. 2103375718, ηλ. 

ταχ.:yfyp.fpdp@minfin.gr;)  

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ     (Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ3 

Χ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6 

1 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου 
Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

2 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. 
3 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. 
4 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 

Υπουργείου Υγείας. 
5 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
6 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & 
Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου 
Τουρισμού. 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

«Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της 

Σιγκαπούρης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας και την αποφυγή της φοροδιαφυγής 

αναφορικά με φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και του συνημμένου σε αυτή 

Πρωτοκόλλου» 
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Α. Αιτιολογική έκθεση 

 

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

 Με το σχέδιο νόμου που υποβάλλεται προς ψήφιση σκοπείται η νομοθετική 

κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας 

της Σιγκαπούρης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας και την αποφυγή της 

φοροδιαφυγής αναφορικά με φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και του 

συνημμένου σε αυτή Πρωτοκόλλου, που υπογράφηκαν στη Σιγκαπούρη, στις 

30 Μαΐου 2019. 

Με την υπο κύρωση Σύμβαση επιδιώκεται η αποφυγή της διπλής φορολογίας 

του εισοδήματος ή του κεφαλαίου που αποκτάται στο ένα συμβαλλόμενο 

κράτος από κάτοικο του άλλου συμβαλλόμενου κράτους.  

Το φαινόμενο της διπλής φορολογίας εκδηλώνεται όταν το εισόδημα 

αλλοδαπής προέλευσης που αποκτά ο κάτοικος ενός κράτους, φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, φορολογείται τόσο στο κράτος της κατοικίας ή έδρας του, όσο και 

στο αλλοδαπό κράτος πηγής του (διεθνής νομική διπλή φορολογία), αλλά και 

όταν οι φορολογικές αρχές περισσοτέρων του ενός κρατών 

συμπεριλαμβάνουν στη φορολογητέα ύλη το ίδιο εισόδημα, της ίδιας χρονικής 

περιόδου, το οποίο καταλήγει να φορολογείται στα χέρια διαφορετικών 

φορολογουμένων (διεθνής οικονομική διπλή φορολογία). 

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

 Η Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της 

Σιγκαπούρης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας και την αποφυγή της 

φοροδιαφυγής αναφορικά με φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και το 

συνημμένο σε αυτή Πρωτόκολλο, που υπογράφηκαν στη Σιγκαπούρη στις 30 

Μαΐου 2019, πρέπει να κυρωθούν, προκειμένου να τεθούν σε ισχύ στις 

διμερείς σχέσεις της χώρας μας με τη Σιγκαπούρη.  

Η διπλή φορολογία συνιστά εμπόδιο στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις, 

ειδικότερα δε στην ανταλλαγή των αγαθών και των υπηρεσιών και στην κίνηση 

των κεφαλαίων και των προσώπων. 

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 Όσον αφορά στην Ελλάδα, φυσικά και νομικά πρόσωπα φορολογικούς 

κατοίκους Ελλάδας που δραστηριοποιούνται ή αποκτούν εισόδημα στη 

Σιγκαπούρη. 

 
 

100



Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο 
παρελθόν; 

ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

 

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα; 

  

 

5. 
Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης 
νομοθεσίας 

i)    με αλλαγή 
προεδρικού 
διατάγματος, 
υπουργικής 
απόφασης ή άλλης 
κανονιστικής πράξης; 

Η ενσωμάτωση διεθνών συμφωνιών, που χρήζουν 

νομοθετικής κύρωσης, στην ελληνική έννομη τάξη 

πραγματοποιείται με τυπικό νόμο που τις 

κυρώνει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 

του άρθρου 28 και στην παρ. 2 του άρθρου 36 του 

Συντάγματος. Η Σύμβαση και το συνημμένο σε 

αυτήν Πρωτόκολλο θα τεθούν σε ισχύ όταν 

αμφότερα τα συμβαλλόμενα κράτη ενημερώσουν 

ότι ολοκλήρωσαν τις αναγκαίες προς τούτο 

εσωτερικές διαδικασίες τους.  

ii)  με αλλαγή διοικητικής  
πρακτικής 
συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής 
προσέγγισης της 
υφιστάμενης 
νομοθεσίας; 

Καθώς τα οριζόμενα στη διεθνή σύμβαση ισχύουν 

και εφαρμόζονται μόνο κατόπιν της κύρωσής της 

με τυπικό νόμο σύμφωνα με τα σημείο i), είναι 

σαφές ότι τα οριζόμενα στη διεθνή σύμβαση δεν 

θα μπορούσαν να εισαχθούν με αλλαγή 

διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης 

της δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης 

της υφιστάμενης νομοθεσίας.  

iii) με διάθεση 
περισσότερων 
ανθρώπινων και 
υλικών πόρων; 

Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών 

πόρων δεν σχετίζεται με την ανάγκη κύρωσης της 

διεθνούς σύμβασης.  

 
 
 

Συναφείς πρακτικές  

6. 

 

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;            ΝΑΙ              ΟΧΙ      

 

Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 
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i)    σε άλλη/ες 
χώρα/ες της Ε.Ε. 
ή του ΟΟΣΑ: 

Έχουν ληφθεί υπόψη οι πενήντα επτά (57) ισχύουσες 

Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) 

αναφορικά με φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου τις 

οποίες έχει ήδη συνάψει η χώρα μας (οι 

αντισυμβαλλόμενες χώρες δεν είναι απαραίτητα 

χώρες της ΕΕ ή και του ΟΟΣΑ), καθώς και η Πρότυπη 

Σύμβαση για το Εισόδημα και το Κεφάλαιο του ΟΟΣΑ 

(αναθεωρημένη έκδοση 2017). 

ii)  σε όργανα της 
Ε.Ε.: 

 

 

 

 

iii) σε διεθνείς 
οργανισμούς: 
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Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. 
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 

  

 

Χ                                                                                                                                                                                            

 

                                                            

 

Χ                                                                                               

 

 

 
                                                                                                     

 

   

 

                                        Χ                                             

 
 

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

i)   βραχυπρόθεσμοι: 

Θεσπίζεται σταθερό φορολογικό καθεστώς 

αυξημένης τυπικής ισχύος, διότι η Σύμβαση 

είναι ανεξάρτητη από τις μεταβολές των 

εσωτερικών νομοθεσιών των συμβαλλόμενων 

κρατών. Η εν λόγω σταθερότητα αποτελεί 

σημαντικό πλεονέκτημα για τους κατοίκους 

καθενός συμβαλλόμενου κράτους, οι οποίοι 

επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις 

στο άλλο κράτος.   

ii)  μακροπρόθεσμοι: 

Ενθαρρύνεται η αποτελεσματικότητα του 

διασυνοριακού εμπορίου, μέσω της βελτίωσης 

της ασφάλειας για τους φορολογουμένους 

όσον αφορά τις διεθνείς συναλλαγές τους με 

μακροπρόθεσμα οφέλη στην οικονομική 

ανάπτυξη της χώρας.  
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9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7 

 
 
 Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές (δισ.)               

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές               

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)               

Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)               

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)               

Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)               

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή               

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ        

Αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολογίας        

Ποσά που εισπράττονται μέχρι σήμερα από τον φόρο ή τους 
φόρους στους οποίους αφορούν οι διατάξεις του 
νομοσχεδίου.  

       

Ποσά που εισπράχθηκαν από φορολογικούς ελέγχους        

Ποσοστό πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου ή 
επιβολής προστίμων που ακυρώθηκαν εν μέρει ή εν όλω από 
τα δικαστήρια 

       

 
 Κοινωνική πολιτική: 

 

 
 

7 Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ 
(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/). 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών 
συμβάσεων (και ε.γ.σ.σ.ε. εάν συνήφθη το συγκεκριμένο έτος) 
και αριθμός/ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από αυτές.  

       

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε 
διαμεσολάβηση  

       

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε 
διαιτησία  

       

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης         

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας          

Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεπόμενη στα σχετικά κείμενα αλλά 
και πραγματική με την έννοια της παράτασης μετά τη συμβατική 
τους λήξη) 

       

Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα και ανά κλάδο οικονομίας         

Αριθμός αμειβόμενων υπερωριών (που δηλώθηκαν) ανά 
εργαζόμενο και κλάδο οικονομίας  

       

Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο οικονομίας και 
αριθμός/ποσοστό  ατυχημάτων που προκάλεσαν θάνατο ή 
αναπηρία 

       

104



 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας, σε κίνδυνο φτώχειας ή 
σε κοινωνικό αποκλεισμό 

       

Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέσσερα ή περισσότερα βασικά αγαθά 
ή υπηρεσίες 

       

Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο του πληθυσμού που 
αντιμετωπίζουν δυσκολία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 

       

Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη 
κρατική δαπάνη (συνολικά και ανά επίδομα) 

       

Αριθμός παιδιών σε ορφανοτροφεία        

Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται από δήμους και άλλες 
υπηρεσίες 

       

Ποσοστό πληθυσμού που μένει σε προσωρινή μορφή κατοικίας 
λόγω κρίσης (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά) 

       

Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα φροντίδας (μητρότητας, 
δυσκολίες μάθησης κλπ)  

       

 

ΥΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά έτος        

Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας        

Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή         

Δαπάνες φαρμάκων κατά κεφαλή         

Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους        

Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους         

Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας         

Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος 
αριθμός και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή, περίθαλψη 
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα περιστατικά) 

       

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ποσοστό ανεργίας         

Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων         

Ποσοστό ανεργίας νέων        

Ποσοστό ανεργίας γυναικών        

Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική περιφέρεια        

Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφωτικού επιπέδου        

Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης 
αμοιβών (ανά βασικό τομέα της οικονομίας π.χ. μεταποίηση, 
κατασκευές κ.λπ.) 

       

Μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης 
(στο σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους) 

       

Ποσοστό απασχολουμένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (στο 
σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους) 

       

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα 
(μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, 
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και ανά έτη συνολικής 
ασφάλισης και αντίστοιχες δαπάνες  

       

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλιστική ομάδα 
(μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, 
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα έσοδα του 
ΕΦΚΑ 

       

Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα 
και έτη συνολικής ασφάλισης 

       

Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης        

Ποσοστό συνταξιοδοτικής δαπάνης επί του ΑΕΠ        

Ποσοστό προσφυγών σχετικά με την απονομή σύνταξης που 
γίνονται εν μέρει ή εν όλω δεκτές 
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Αριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ μήνες να εξυπηρετηθούν 
(για μη επείγουσα νοσηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή για την 
πρώτη εξέταση) 

       

Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίκους         

Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική υπηρεσία        

 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αιτήματα ασύλου – Ποσοστό αποδοχής – Μέσος χρόνος έκδοσης 
αποφάσεων 

       

Μεταναστευτικές ροές ανά πύλη εισόδου/χώρα προέλευσης/ 
ηλικιακή ομάδα/φύλο 

       

Αριθμός απελάσεων ανά χώρα προέλευσης των 
απελαυνομένων/αιτία απέλασης 

       

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δυναμικότητας και 
πραγματικού αριθμού φιλοξενουμένων) 

       

Περιστατικά και είδος παραβατικότητας ανά μονάδα φιλοξενίας 
              

 Προφανώς, στο πεδίο αυτό θα υπάρχουν και στοιχεία που αφορούν τους αλλοδαπούς που προέρχονται από άλλους δείκτες 
(απασχόληση, εκπαίδευση, παραβατικότητα κ.λπ.) 

 
 Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια τάξη – Δικαιοσύνη: 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων        

Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και γ) μετακλητών 
υπαλλήλων 

       

Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση        

Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο INTERNET         

Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (intranet)         

Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας         

Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων/ σύνολο 
δημοσίων υπηρεσιών και φορέων  

       

Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικό, 
περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο καθώς και σε 
επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ 

       

Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από τις δημόσιες 
υπηρεσίες ανά έτος και ανά υπηρεσία  

       

Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετες 
δαπάνες ως ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο) 

       

Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού: δαπάνες μονάδων 
προσωπικού ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο 

       

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο   

συνολικά        

ανά περιφέρεια        

ανά κλάδο οικονομίας        

ανά ηλικιακή ομάδα        

Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο  

συνολικά        

ανά περιφέρεια        

ανά κλάδο οικονομίας        

ανά ηλικιακή ομάδα        

Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανά φύλο        

Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο        

Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλο        

Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, περιφερειακών και δημοτικών 
συμβουλίων ανά φύλο 
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Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων και αναλογία 
ανά 100.000 κατοίκους 

       

Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες και κατά 
γεωγραφική περιοχή 

       

Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών 
κατά εθνικότητα, φύλο και τάξεις ηλικιών 

       

Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων και αξιόποινων 
συμπεριφορών που προκαλούν το κοινό αίσθημα 
(ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις)  

       

Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη είσοδο και παραμονή 
στη χώρα 

       

Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος        

Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν στο 
σύνολο των εγκλημάτων  

       

Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια         

Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικό τμήμα και 
ανά περιοχή αστυνόμευσης  

       

Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους – αναλογία 
κατοίκων ανά αστυνομικό τμήμα και περιοχή αστυνόμευσης 

       

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες         

Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της παραβατικής 
συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά 
εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία)  

       

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών και εμπορικών 
διαφορών 

       

Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών περιπτώσεων        

Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την επίλυση αστικών, 
εμπορικών, εργατικών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων 

       

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειρηνοδικεία, 
Πρωτοδικεία, Εφετεία, Άρειος Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας) 

       

Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά και 
διοικητικά δικαστήρια)  

       

Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνονται μετά από 
έφεση ή αναίρεση 

       

Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το σύστημα του 
εξωδικαστικού συμβιβασμού 

       

Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, πχ. 
διαμεσολάβηση 

       

Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας αλλά δεν διαθέτουν 
πόρους (νομική προστασία) 

       

Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη        

Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων        

Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος υποθέσεων έναντι εκκρεμών 
(σε ετήσια και συνολική βάση εκκρεμοτήτων)  

       

Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση, για τις οποίες 
επιβλήθηκαν ποινές μετατρέψιμες σε χρήμα 

       

Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος ανά κρατούμενο         

Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά κρατούμενο         

 
 Ανάπτυξη – Επενδυτική δραστηριότητα: 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας        

Επενδύσεις ως % ΑΕΠ        

Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ        

Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά κλάδο και περιφέρεια 
και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές 

       

Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν ανά κλάδο και περιφέρεια 
και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές 

       

Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων        

Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων        

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
κατά κεφαλή 

       

Ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από βιολογικούς 
καθαρισμούς  

       

Ποσοστό των ακτών που κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση 
σε σχέση με το σύνολο των δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν 
ακτών  

       

Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύου ύδρευσης κατ’ έτος         
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Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών απορριμμάτων που 
διατέθηκαν σε άλλες χρήσεις (π.χ. ανακύκλωση, παραγωγή 
ενέργειας, λιπασματοποίηση)  

       

Ποσοστό διατιθέμενων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ        

Ποσοστό δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν από πυρκαγιά 
/ σύνολο δασικών εκτάσεων  

       

Ποσοστό αναδασωθεισών (με φυσικό ή τεχνητό τρόπο) 
εκτάσεων /σύνολο κατεστραμμένων δασών από πυρκαγιές  

       

Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών σε σχέση με την συνολική 
έκταση της χώρας  

       

Ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται για θέματα 
προστασίας περιβάλλοντος 

       

Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή        

Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας        

Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά 
κεφαλή 

       

Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία        

 

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 
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Ψηφιακή διακυβέρνηση 

10. 
Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, 
ποια θα είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της 
αξιολογούμενης ρύθμισης:         ΑΜΕΣΗ           ή/και      ΕΜΜΕΣΗ      

i)   Εάν είναι άμεση, 
εξηγήστε: 

 

 

 

 

 

ii)  Εάν είναι έμμεση, 
εξηγήστε: 

 

 

 

 

 

11. 

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε 
ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);                            

ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

Εξηγήστε: 

 

 

 

 

 

 

12. 
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού 
συστήματος με άλλα υφιστάμενα συστήματα;     ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

Αναφέρατε ποια είναι 
αυτά τα συστήματα: 

 

 

 

 

 

 

13. 
Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού 
συστήματος;                           ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

Εξηγήστε: 
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Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

Άρθρο Στόχος 

Άρθρο πρώτο 
του σχεδίου 

νόμου 

 

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ της παρ. 1 του άρθρου 28 του 

Συντάγματος η Σύμβαση αποφυγής της διπλής φορολογίας 

εισοδήματος και κεφαλαίου μεταξύ Ελλάδας και Σιγκαπούρης 

και το συνημμένο σε αυτήν Πρωτόκολλο. 

Άρθρο 1 της 
Σύμβασης 

Ορίζεται το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης ως προς το 

υποκείμενο και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι εφαρμόζεται 

στους κατοίκους των συμβαλλόμενων κρατών. 

 

 

 

Άρθρο 2 της 
Σύμβασης 

ε Ορίζεται το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης ως προς το 

αντικείμενο και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι η Σύμβαση 

εφαρμόζεται στην Ελλάδα στους φόρους εισοδήματος και 

κεφαλαίου των φυσικών προσώπων και των νομικών 

προσώπων και στη Σιγκαπούρη στον φόρο εισοδήματος. 

Δ   Επιπλέον, προβλέπεται η επέκταση εφαρμογής της Σύμβασης 

σε οποιουσδήποτε ταυτόσημους ή ουσιωδώς παρόμοιους 

φόρους που επιβάλλονται επιπρόσθετα ή σε αντικατάσταση 

των υφιστάμενων, υπό την προυπόθεση ότι οι αρμόδιες αρχές 

γνωστοποιούν τη μεταβολή της νομοθεσίας στο άλλο μέρος. Εν 

προκειμένω, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του 

ν. 3986/2011 (Α΄152) δυνάμει της υπ’ αρ. 2465/2018 απόφασης 

του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε ότι 

συνιστά φόρο και συνεπώς εμπίπτει στην κατηγορία των 

ταυτόσημων ή ουσιωδώς παρόμοιων φόρων της παρ. 4 του 

παρόντος. 

                  

Άρθρο 3 της 
Σύμβασης 

Διατυπώνονται οι γενικοί ορισμοί της Σύμβασης, μεταξύ των 

οποίων και ο ορισμός των «διεθνών μεταφορών», που 

περιλαμβάνει κάθε μεταφορά με πλοίο ή αεροπλάνο που 

επιχειρείται από μια επιχείρηση ενός συμβαλλόμενου κράτους, 

εκτός από την περίπτωση όπου το πλοίο ή το αεροσκάφος 

εκτελεί δρομολόγια μόνο μεταξύ τοποθεσιών ενός και μόνο 

συμβαλλόμενου κράτους. 

Άρθρο 4 της 
Σύμβασης 

Προσδιορίζονται η έννοια του κατοίκου του εκάστοτε 

συμβαλλόμενου κράτους και η ιεραρχική δόμηση των 

κριτηρίων σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο θεωρείται 

κάτοικος αμφοτέρων των συμβαλλόμενων κρατών. 

                 

Άρθρο 5 της 
Σύμβασης 

Καθορίζεται η έννοια της «μόνιμης εγκατάστασης», η οποία 

είναι σημαντική στις διμερείς συμβάσεις για την αποφυγή της 

διπλής φορολογίας του εισοδήματος, διότι βάσει αυτής 
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κρίνεται πότε ένα συμβαλλόμενο κράτος έχει το δικαίωμα να 

φορολογήσει το εισόδημα των επιχειρήσεων του άλλου 

συμβαλλόμενου κράτους που ασκούν επιχειρηματική 

δραστηριότητα στο έδαφός του. Προϋπόθεση για τη 

στοιχειοθέτηση μόνιμης εγκατάστασης αποτελεί η φυσική 

παρουσία της αλλοδαπής επιχείρησης στο άλλο κράτος και 

ειδικότερα η ύπαρξη τόπου επιχειρηματικής δραστηριότητας 

στη διάθεση της επιχείρησης, καθορισμένου ώστε να διαθέτει 

έναν βαθμό μονιμότητας, καθώς και η διεξαγωγή του συνόλου 

ή μέρους των εργασιών της επιχείρησης μέσω του τόπου 

αυτού.  

Ειδικά για τις κατασκευαστικές δραστηριότητες, η Σύμβαση 

ακολουθεί το Πρότυπο Σύμβασης του ΟΟΣΑ και προβλέπει ότι 

για να θεωρηθεί ότι μία τέτοιου είδους δραστηριότητα ενός 

συμβαλλόμενου κράτους δημιουργεί μόνιμη εγκατάσταση στο 

άλλο κράτος, και επομένως αποτελεί υποκείμενο φόρου στο 

Κράτος αυτό, πρέπει η διάρκεια του έργου και οι συναφείς 

δραστηριότητες να έχουν διάρκεια μεγαλύτερη από δώδεκα 

(12) μήνες.  

Όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων 

και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, υφίσταται μόνιμη 

εγκατάσταση εφόσον η περίοδος ή οι περίοδοι παροχής αυτών 

υπερβαίνουν τις εκατόν ογδόντα τρεις ημέρες (183) ανά 

δωδεκάμηνο.   

Επίσης, συμφωνείται ότι μια επιχείρηση δεν θα θεωρείται ότι 

έχει μόνιμη εγκατάσταση σε ένα συμβαλλόμενο κράτος απλώς 

και μόνον επειδή διεξάγει εργασίες σε αυτό το κράτος μέσω 

μεσίτη, γενικού αντιπροσώπου με προμήθεια ή οποιουδήποτε 

άλλου ανεξάρτητου αντιπροσώπου, υπό την προϋπόθεση όμως 

ότι τα πρόσωπα αυτά ενεργούν μέσα στα συνήθη πλαίσια της 

δραστηριότητάς τους. 

Τέλος, προβλέπεται ότι το γεγονός ότι μια εταιρία που είναι 

κάτοικος ενός συμβαλλόμενου κράτους ελέγχει ή ελέγχεται από 

εταιρεία που είναι κάτοικος του άλλου συμβαλλόμενου 

κράτους ή που διεξάγει εργασίες στο άλλο κράτος, είτε μέσω 

μόνιμης εγκατάστασης, είτε με άλλον τρόπο, δεν καθιστά αφ’ 

εαυτού την καθεμία από τις εταιρίες μόνιμη εγκατάσταση της 

άλλης. 

                  

Άρθρο 6 της 
Σύμβασης 

Προβλέπεται ότι το εισόδημα που αποκτά κάτοικος ενός 

συμβαλλόμενου κράτους από ακίνητη περιουσία που βρίσκεται 

στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος, λόγω ιδιόχρησης, 

εκμίσθωσης, ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης αυτής, μπορεί να 

φορολογηθεί και στο κράτος που βρίσκεται η ακίνητη 

περιουσία, προσδιορίζεται η έννοια της ακίνητης περιουσίας 
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και ορίζεται ότι οι διατάξεις αυτές θα εφαρμόζονται επίσης στο 

εισόδημα από ακίνητη περιουσία επιχείρησης. 

                  

Άρθρο 7 της 
Σύμβασης 

Καθιερώνεται η γενική αρχή κατά την οποία κάθε κράτος έχει 

αποκλειστικό δικαίωμα να φορολογεί τα κέρδη μιας 

επιχείρησής του, εκτός αν η επιχείρηση αυτή ασκεί εργασίες 

στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος μέσω μόνιμης εγκατάστασης.  

Στην περίπτωση αυτή τα κέρδη της επιχείρησης μπορούν να 

φορολογηθούν στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος, αλλά μόνο 

στον βαθμό που αυτά αποδίδονται σε αυτή τη μόνιμη 

εγκατάσταση.  

Ως κέρδη της μόνιμης εγκατάστασης τα οποία έχει δικαίωμα να 

φορολογήσει το κράτος, στο οποίο βρίσκεται η μόνιμη 

εγκατάσταση, θεωρούνται εκείνα τα οποία θα 

πραγματοποιούσε η μόνιμη αυτή εγκατάσταση αν ήταν μια 

χωριστή και ανεξάρτητη επιχείρηση από εκείνη της οποίας 

αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση. 

Περαιτέρω, με το παρόν άρθρο προβλέπεται ότι κατά τον 

προσδιορισμό των κερδών της μόνιμης εγκατάστασης, 

εκπίπτουν όλες οι δαπάνες, καθώς και τα διαχειριστικά και 

γενικά διοικητικά έξοδα που θα εξέπιπταν εάν η μόνιμη 

εγκατάσταση ήταν ανεξάρτητη επιχείρηση. 

 

 

Άρθρο 8 της 
Σύμβασης 

 

Καθορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων φορολογούνται τα 

κέρδη από την εκμετάλλευση πλοίων και αεροσκαφών στις 

διεθνείς μεταφορές. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στη φορολογία των κερδών από την 

εκμετάλλευση πλοίων καθιερώνεται το κριτήριο του κράτους 

του νηολογίου του πλοίου (σημαία του πλοίου), σύμφωνα με 

την πάγια ελληνική θέση. Το κριτήριο αυτό εξασφαλίζει πλήρως 

τα ελληνικά συμφέροντα. Για τον λόγο αυτό, η Χώρα μας 

επιδιώκει κατά τη σύναψη διμερών συμβάσεων αποφυγής της 

διπλής φορολογίας του εισοδήματος, την καθιέρωση του 

κριτηρίου του νηολογίου του πλοίου, σύμφωνα με την 

επιφύλαξη που έχει διατυπώσει επί του σχετικού άρθρου του 

Προτύπου Σύμβασης του ΟΟΣΑ. 

Όσον αφορά στη φορολογία των κερδών από την εκμετάλλευση 

αεροσκαφών καθιερώνεται το κριτήριο της έδρας της 

πραγματικής διοίκησης της επιχείρησης (place of effective 

management), που εκμεταλλεύεται τα αεροσκάφη.  Σύμφωνα 

με το κριτήριο αυτό, κάθε συμβαλλόμενο κράτος φορολογεί 

αποκλειστικά τις αεροπορικές επιχειρήσεις για τα κέρδη που 

πραγματοποιούν από την εκμετάλλευση αεροσκαφών στις 

διεθνείς μεταφορές, ανεξάρτητα από το πού προκύπτουν αυτά, 

εφόσον η έδρα της πραγματικής διεύθυνσης των εργασιών τους 

βρίσκεται στην επικράτειά του. Η φορολόγηση με αυτόν τον 
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τρόπο είναι σύμφωνη με την αναθεώρηση της Πρότυπης 

Σύμβασης του ΟΟΣΑ (2017). 

                

 

Άρθρο 9 της 
Σύμβασης 

 

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αναφέρεται σε συναλλαγές που 

πραγματοποιούνται μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, όπως 

μητρικών και θυγατρικών εταιρειών ή επιχειρήσεων υπό κοινό 

έλεγχο, και προβλέπει ότι οι φορολογικές αρχές του ενός 

συμβαλλόμενου κράτους έχουν το δικαίωμα, κατά τον 

προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών μιας επιχείρησης του 

κράτους αυτού, να αναμορφώνουν τα κέρδη της, αν 

διαπιστωθεί ότι στις οικονομικές σχέσεις αυτής της επιχείρησης 

και μιας άλλης συνδεδεμένης επιχείρησης του άλλου 

συμβαλλόμενου κράτους, δεν τηρείται η αρχή των ίσων 

αποστάσεων (arm’s length principle). 

Κατά την αναμόρφωση των κερδών μίας επιχείρησης, με την 

τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, μπορεί να γεννάται 

και θέμα οικονομικής διπλής φορολογίας στο μέτρο κατά το 

οποίο τα επιπλέον κέρδη λόγω διόρθωσης στο ένα κράτος έχουν 

ήδη φορολογηθεί στο επίπεδο συνδεδεμένης επιχείρησης στο 

άλλο κράτος. 

Επισημαίνεται ότι οι συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής 

φορολογίας του εισοδήματος δεν καλύπτουν την οικονομική 

διπλή φορολογία.  Με το παρόν, όπως και με τις ρυθμίσεις για 

τον αμοιβαίο διακανονισμό, προβλέπονται διαδικασίες για την 

εξάλειψη της οικονομικής διπλής φορολογίας. 

                   

 

 

Άρθρο 10 της 
Σύμβασης 

 

  Ρυθμίζεται η φορολογία του εισοδήματος από τα μερίσματα 

που καταβάλλονται από εταιρεία του ενός συμβαλλόμενου 

κράτους σε κάτοικο του άλλου συμβαλλόμενου κράτους. Δεν 

προβλέπεται αποκλειστική φορολόγηση ως γενικός κανόνας, 

ούτε μόνο στο κράτος της πηγής, ούτε μόνο στο κράτος 

κατοικίας του δικαιούχου, παρά μόνο αναφέρεται ότι τα 

μερίσματα μπορούν να φορολογηθούν στο κράτος κατοικίας 

του δικαιούχου.  

Περαιτέρω, εξασφαλίζεται περιορισμένο δικαίωμα 

φορολόγησης των μερισμάτων στο κράτος πηγής τους, στο 

κράτος δηλαδή όπου βρίσκεται το νομικό πρόσωπο που τα 

διανέμει.  Πιο συγκεκριμένα, ο φόρος που θα επιβάλλει δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) επί του 

ακαθάριστου ποσού των μερισμάτων εφόσον ο πραγματικός 

δικαιούχος είναι εταιρεία, η οποία κατέχει άμεσα τουλάχιστον 

είκοσι πέντε (25%) του κεφαλαίου της εταιρείας που διανέμει 

τα μερίσματα. Για τις λοιπές περιπτώσεις ο φόρος αυτός δεν 

μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 10% επί του ακαθάριστου 

ποσού των διανεμητέων μερισμάτων. 

 

                       

Ρυθμίζεται η φορολογία του εισοδήματος από τόκους που 

προκύπτουν στο ένα συμβαλλόμενο κράτος και καταβάλλονται 
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Άρθρο 11 της 
Σύμβασης 

σε κάτοικο του άλλου συμβαλλόμενου κράτους. Το κράτος της 

κατοικίας διατηρεί το δικαίωμα φορολογίας των τόκων αυτών, 

παρέχεται όμως και στη χώρα όπου προκύπτουν οι τόκοι (χώρα 

πηγής) το δικαίωμα φορολογίας, με βάση την εσωτερική 

νομοθεσία της, αλλά ο φόρος που θα υπολογιστεί έτσι δεν 

μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό επτάμισι τοις εκατό (7,5%) επί 

του ακαθάριστου ποσού των τόκων. Ωστόσο, το κράτος της 

κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου των τόκων έχει 

αποκλειστικό δικαίωμα φορολόγησης των τόκων όταν ο εν 

λόγω  πραγματικός δικαιούχος είναι τράπεζα.  

Εξαιρούνται της φορολογίας στη χώρα της πηγής, στη μεν 

περίπτωση της Ελλάδος, οι τόκοι που καταβάλλονται στην 

ελληνική κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 

αρχών και πολιτικών υποδιαιρέσεων (ΟΤΑ), καθώς και κάθε 

ιδρύματος που ανήκει πλήρως ή κυρίως στην ελληνική 

κυβέρνηση, όπως αυτό μπορεί να συμφωνείται κατά 

διαστήματα μεταξύ των αρμοδίων αρχών των συμβαλλομένων 

κρατών, στη δε περίπτωση της Σιγκαπούρης, οι τόκοι που 

καταβάλλονται στην κυβέρνησή της, συμπεριλαμβανομένων 

της Νομισματικής Αρχής της Σιγκαπούρης, του ταμείου 

κρατικών επενδύσεων (GIC), των θεσμικών οργάνων καθώς και 

κάθε ιδρύματος που πλήρως ή κυρίως ανήκει στο κράτος, όπως 

αυτό μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ των αρμοδίων αρχών των 

συμβαλλομένων κρατών.  

 

           

 

Άρθρο 12 της 
Σύμβασης 

Ρυθμίζεται η φορολογία των δικαιωμάτων (royalties), δηλαδή 

του εισοδήματος που αποκτάται ως αντάλλαγμα α) από τη 

χρήση ή το δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε δικαιώματος 

πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή 

επιστημονικού έργου, συμπεριλαμβανομένων των 

κινηματογραφικών ταινιών, οποιουδήποτε διπλώματος 

ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, βιομηχανικού σχεδίου ή 

προτύπου, σχεδιαγράμματος, μυστικού τύπου ή διαδικασίας 

παραγωγής, ή β) από τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης, 

βιομηχανικού εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού ή γ) για 

την παροχή πληροφοριών που αφορούν σε βιομηχανική, 

εμπορική ή επιστημονική εμπειρία. 

Το δικαίωμα φορολογίας των δικαιωμάτων διατηρείται στο 

κράτος της κατοικίας του δικαιούχου. Παράλληλα, 

αναγνωρίζεται και στο κράτος της πηγής το δικαίωμα 

φορολογίας σύμφωνα με την εσωτερική του νομοθεσία, αλλά ο 

φόρος που επιβάλλεται, εφόσον ο πραγματικός δικαιούχος 

είναι κάτοικος του άλλου συμβαλλόμενου κράτους, δεν θα 

υπερβαίνει το επτάμισι τοις εκατό (7,5%) του ακαθαρίστου 

ποσού των δικαιωμάτων.  
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Άρθρο 13 της 

Σύμβασης 

Ρυθμίζεται η φορολογία της ωφέλειας που προκύπτει από την 

εκποίηση (πώληση, ανταλλαγή, απαλλοτρίωση, δωρεά, 

εισφορά σε επιχείρηση, κληρονομιά, πώληση δικαιώματος) 

ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 6 

της Σύμβασης, που βρίσκεται σε ένα συμβαλλόμενο κράτος και 

ανήκει σε κάτοικο του άλλου κράτους. Σύμφωνα με τις 

ανωτέρω διατάξεις, παραχωρείται το δικαίωμα φορολογίας του 

εισοδήματος αυτού στο κράτος όπου βρίσκεται η ακίνητη 

περιουσία, παράλληλα όμως η χώρα κατοικίας του δικαιούχου 

διατηρεί το δικαίωμα να φορολογήσει επίσης το εισόδημα 

αυτό. 

Επίσης, ρυθμίζεται η φορολογική μεταχείριση της ωφέλειας 

που προκύπτει από την εκποίηση κινητής περιουσίας, μιας 

μόνιμης εγκατάστασης, την οποία μια επιχείρηση ενός 

συμβαλλόμενου κράτους διατηρεί στο άλλο συμβαλλόμενο 

κράτος. 

Ειδικά για την ωφέλεια από την εκποίηση πλοίων ή 

αεροσκαφών που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, ή κινητής 

περιουσίας που ανήκει στην επιχείρηση και συνδέεται με την 

εκμετάλλευση αυτών των πλοίων ή αεροσκαφών, αυτή 

φορολογείται μόνο στο συμβαλλόμενο κράτος στο οποίο 

φορολογούνται τα κέρδη των εν λόγω πλοίων ή αεροσκαφών 

σύμφωνα με το άρθρο 8.  Ως εκ τούτου, όσον αφορά στην 

ωφέλεια από την εκποίηση πλοίων με ελληνική σημαία ή 

αεροσκαφών που ανήκουν σε ελληνικές αεροπορικές εταιρείες, 

η Ελλάδα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα φορολογίας. 

Τέλος, προβλέπεται ότι η ωφέλεια που προκύπτει από 

εκποίηση οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου πλην 

των ανωτέρω φορολογείται αποκλειστικά στη χώρα κατοικίας 

του δικαιούχου. 

 

 

 

Άρθρο 14 της 
Σύμβασης 

 

Θεσπίζεται γενικός κανόνας ότι το εισόδημα κατοίκου ενός 

συμβαλλόμενου κράτους από μισθούς, ημερομίσθια και άλλες 

αμοιβές παρόμοιας φύσης, πλην συντάξεων, για υπηρεσίες που 

παρασχέθηκαν σε άλλο κράτος μπορεί να φορολογηθεί στο 

άλλο κράτος και προβλέπονται οι προϋποθέσεις σύμφωνα με 

τις οποίες το εισόδημα αυτό φορολογείται μόνο στο κράτος 

κατοικίας. Τέλος, ορίζεται ότι στην περίπτωση που οι υπηρεσίες 

παρέχονται σε πλοίο ή αεροσκάφος που εκτελεί διεθνείς 

μεταφορές, έχει το δικαίωμα να φορολογήσει το σχετικό 

εισόδημα και το κράτος στο οποίο φορολογούνται τα 

εισοδήματα αυτής της δραστηριότητας του πλοίου ή 

αεροσκάφους, σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπό κύρωση 

Σύμβασης. 

 Ορίζεται ότι το εισόδημα που προκύπτει από τις αμοιβές 

διευθυντών και άλλες παρόμοιες αμοιβές που αποκτώνται από 
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Άρθρο 15 της 
Σύμβασης 

κάτοικο ενός συμβαλλόμενου κράτους, υπό την ιδιότητά του ως 

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μιας εταιρίας η οποία είναι 

κάτοικος του άλλου συμβαλλόμενου κράτους, μπορούν να 

φορολογούνται στο άλλο κράτος. 

Άρθρο 16 της 
Σύμβασης 

 

Προβλέπεται ότι ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 

14, εισόδημα που αποκτάται από κάτοικο ενός συμβαλλόμενου 

κράτους που παρέχει υπηρεσίες ψυχαγωγίας, είτε ως 

καλλιτέχνης θεάτρου, κινηματογράφου, ραδιοφώνου ή 

τηλεόρασης, είτε ως μουσικός είτε ως αθλητής, από την άσκηση 

αυτών των προσωπικών δραστηριοτήτων του στο άλλο 

συμβαλλόμενο κράτος, μπορεί να φορολογείται στο άλλο 

κράτος. 

Επίσης, ορίζεται ότι στην περίπτωση που το εισόδημα που 

προέρχεται από την άσκηση δραστηριοτήτων ενός καλλιτέχνη ή 

ενός αθλητή προσωπικώς, υπό αυτή την ιδιότητα, δεν 

περιέρχεται σε αυτόν που παρέχει υπηρεσίες ψυχαγωγίας ή σε 

αυτόν τον αθλητή, αλλά σε άλλο πρόσωπο, αυτό το εισόδημα 

μπορεί, ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14, να 

φορολογείται στο συμβαλλόμενο κράτος στο οποίο ασκούνται 

οι δραστηριότητες του προσώπου που παρέχει υπηρεσίες 

ψυχαγωγίας ή του αθλητή.  

 

Άρθρο 17 της 
Σύμβασης 

Προβλέπεται ότι συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που 

καταβάλλονται σε κάτοικο ενός συμβαλλόμενου κράτους, 

έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης στο άλλο 

συμβαλλόμενο κράτος, φορολογούνται μόνο στο πρώτο 

κράτος, αυτό της κατοικίας. 

               

 

 

Άρθρο 18 της 
Σύμβασης 

 

Ορίζεται κατ’ αρχήν ότι το εισόδημα που προκύπτει από 

μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παρόμοιες αμοιβές που 

καταβάλλονται από ένα συμβαλλόμενο κράτος, ή μια πολιτική 

υποδιαίρεση ή μια τοπική αρχή ή ένα θεσμικό όργανο αυτού, 

σε ένα φυσικό πρόσωπο έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 

προς αυτό το κράτος ή την υποδιαίρεση ή την αρχή ή το όργανο, 

φορολογούνται μόνο σε αυτό το κράτος.  

Περαιτέρω, προβλέπεται ότι και το εισόδημα από συντάξεις και 

άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται από ένα 

συμβαλλόμενο κράτος ή μια πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική 

αρχή ή ένα θεσμικό όργανο αυτού, ή από ταμεία που 

συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο έναντι 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν προς αυτό το κράτος ή την 

υποδιαίρεση ή την αρχή ή το όργανο, φορολογούνται μόνο σε 

αυτό το κράτος.  

Ωστόσο, στην περίπτωση μισθών, ημερομισθίων, συντάξεων 

και άλλων παρόμοιων αμοιβών έναντι υπηρεσιών που 

παρασχέθηκαν σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που 

διεξάγεται από ένα συμβαλλόμενο κράτος ή μια πολιτική 
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υποδιαίρεση ή μια τοπική αρχή ή ένα θεσμικό όργανο αυτού 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 14, 15, 16 και 17. 

 

              

Άρθρο 19 της 
Σύμβασης 

Προβλέπεται ότι το εισόδημα που λαμβάνει ένας φοιτητής ή 

ασκούμενος σε επιχείρηση, ως έξοδα συντήρησης, εκπαίδευσης 

ή για την πρακτική του άσκηση, ο οποίος είναι ή ήταν, ακριβώς 

πριν τη μετάβασή του σε ένα συμβαλλόμενο κράτος, κάτοικος 

του άλλου συμβαλλόμενου κράτους και ο οποίος βρίσκεται στο 

πρώτο μνημονευόμενο κράτος αποκλειστικά για τον σκοπό της 

εκπαίδευσης ή της πρακτικής του, δεν φορολογείται σε αυτό το 

κράτος, με την προϋπόθεση ότι αυτές οι πληρωμές προκύπτουν 

από πηγές εκτός αυτού του κράτους.  

Άρθρο 20 της 
Σύμβασης 

Τίθεται πρόβλεψη για τα εισοδήματα κατοίκου συμβαλλόμενου 

κράτους, τα οποία δεν ρυθμίζονται με τα προηγούμενα άρθρα 

της υπό κύρωση Σύμβασης. 

               

 

Άρθρο 21 της 
Σύμβασης 

Ρυθμίζονται οι φόροι κεφαλαίου, μη συμπεριλαμβανομένων 

των φόρων ακίνητης περιουσίας, κληρονομιών, δωρεών και του 

φόρου μεταβίβασης. Οι φόροι κεφαλαίου, οι οποίοι 

περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο, είναι αυτοί που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 της υπό κύρωση σύμβασης. Οι φόροι 

κεφαλαίου γενικώς αποτελούν συμπληρωματική φορολόγηση 

εισοδήματος από κεφάλαιο.  Ιδιαίτερη είναι η σημασία αυτού 

του άρθρου για την Ελλάδα, καθώς αφορά στη φορολογική 

μεταχείριση του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύεται από πλοία 

ή αεροσκάφη που δραστηριοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές 

και από κινητή περιουσία που συνδέεται με την εκμετάλλευση 

αυτών των πλοίων ή των αεροσκαφών. Πιο συγκεκριμένα 

ορίζεται ότι το κεφάλαιο αυτό φορολογείται μόνο στο 

συμβαλλόμενο κράτος στο οποίο φορολογούνται τα κέρδη από 

την εκμετάλλευση των προαναφερθέντων πλοίων ή 

αεροσκαφών, σύμφωνα με το άρθρο 8. 

               

 

 

Άρθρο 22 της 
Σύμβασης 

 Ρυθμίζεται η φορολογία εισοδήματος επιχείρησης που διεξάγει 

υπεράκτιες δραστηριότητες σε σχέση με την εξερεύνηση ή την 

εκμετάλλευση του βυθού, του υπεδάφους και των φυσικών 

πόρων που βρίσκονται σε ένα συμβαλλόμενο κράτος. Ιδιαίτερη 

είναι η σημασία αυτού του άρθρου καθώς η ρύθμιση 

φορολογίας τέτοιου είδους εισοδήματος με αυτοτελή διάταξη, 

προβλέπεται σε επιφύλαξη της Ελλάδας στα σχόλια του άρθρου 

5 της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ.  Σύμφωνα με το εν λόγω 

άρθρο, απονέμεται δικαίωμα φορολόγησης εισοδήματος  στο 

συμβαλλόμενο κράτος στο οποίο διεξάγονται υπεράκτιες 

δραστηριότητες σε σχέση με την εξερεύνηση ή την 

εκμετάλλευση του βυθού, του υπεδάφους και των φυσικών 

πόρων που βρίσκονται σε αυτό, καθώς και στο εισόδημα 

συνδεδεμένων με αυτές δραστηριότητες.    
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 Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι μία επιχείρηση ενός συμβαλλόμενου 

κράτους διεξάγει υπεράκτιες δραστηριότητες στο άλλο 

συμβαλλόμενο κράτος μέσω μίας μόνιμης εγκατάστασης που 

βρίσκεται σε αυτό. Ωστόσο, όταν η περίοδος κατά την οποία 

διεξάγονται οι δραστηριότητες δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) 

μέρες συνολικά εντός μιας οποιασδήποτε περιόδου δώδεκα 

(12) μηνών, η ανωτέρω διάταξη δεν εφαρμόζεται.  

 Περαιτέρω, ορίζονται οι όροι σύμφωνα με τους οποίους δύο 

επιχειρήσεις συνδέονται μεταξύ τους για τους σκοπούς του 

συγκεκριμένου άρθρου και προβλέπεται ότι μισθοί, 

ημερομίσθια και παρόμοιες αμοιβές που αποκτά κάτοικος του 

ενός συμβαλλόμενου κράτους έναντι εξαρτημένης 

απασχόλησης που σχετίζεται με την εξερεύνηση ή την 

εκμετάλλευση του βυθού, του υπεδάφους και των φυσικών 

πόρων που βρίσκονται στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος, στον 

βαθμό που τα καθήκοντα εκτελούνται υπεράκτια σε αυτό το 

άλλο κράτος, μπορούν να φορολογούνται στο άλλο κράτος, 

εφόσον η εργασία διεξάγεται για διάστημα που υπερβαίνει τις 

τριάντα (30) ημέρες εντός μιας δωδεκάμηνης περιόδου.  

 

Άρθρο 23 της 
Σύμβασης 

Ρυθμίζεται η νομική διπλή φορολόγηση όπου το ίδιο εισόδημα 

ή κεφάλαιο φορολογείται στα χέρια του ίδιου προσώπου από 

περισσότερα του ενός κράτη. Διεθνής νομική διπλή 

φορολόγηση μπορεί να προκύψει σε τρεις περιπτώσεις: 

     1. όταν κάθε συμβαλλόμενο κράτος υποβάλλει το ίδιο 

πρόσωπο σε φορολόγηση στο παγκόσμιο εισόδημα ή κεφάλαιο,  

      2. όταν ένα πρόσωπο είναι κάτοικος ενός συμβαλλόμενου 

κράτους και αποκτά εισόδημα από ή κατέχει κεφάλαιο στο άλλο 

Συμβαλλόμενο Κράτος, ενώ και τα δύο κράτη επιβάλλουν 

φορολογία σε αυτό το εισόδημα ή κεφάλαιο,  

     3. όταν κάθε συμβαλλόμενο κράτος υποβάλλει το ίδιο 

πρόσωπο το οποίο δεν είναι κάτοικος σε κανένα από τα 

συμβαλλόμενα κράτη σε φορολόγηση στο εισόδημα που 

προέρχεται ή κεφάλαιο που κατέχεται από ένα συμβαλλόμενο 

κράτος.  

Βάσει των ανωτέρω προβλέπεται η εξάλειψη της διπλής 

φορολογίας του εισοδήματος και του κεφαλαίου στις 

περιπτώσεις που παρέχεται δικαίωμα φορολόγησης και στα 

δύο κράτη. Και οι δύο χώρες εφαρμόζουν την μέθοδο της 

πίστωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας. 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της Ελλάδας, η εξάλειψη της 

διπλής φορολογίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 9 περί πίστωσης φόρου αλλοδαπής του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167). 

Επισημαίνεται περαιτέρω ότι η Σιγκαπούρη είναι μεταξύ των 

χωρών που εξαιρούν από τη φορολόγηση το εισόδημα που 
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αποκτάται εκτός του εδάφους τους, με άλλα λόγια επιβάλλει 

μόνο φορολόγηση στην πηγή. 

 

Άρθρο 24 της 
Σύμβασης 

Επιχειρείται η καθιέρωση, όπου είναι δυνατόν, ίσων όρων 

φορολογίας και ανταγωνισμού για τους υπηκόους ή 

επιχειρήσεις του ενός συμβαλλόμενου κράτους έναντι των 

υπηκόων ή επιχειρήσεων του άλλου συμβαλλόμενου κράτους, 

εφόσον βρίσκονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες ή μέσα στον 

ίδιο τομέα δραστηριότητας.  

Περαιτέρω, προβλέπονται ίσοι όροι φορολογίας για τους 

απάτριδες και διευκρινίζεται ότι η τυχόν παροχή φορολογικών 

κινήτρων για την προώθηση της οικονομικής ή κοινωνικής 

ανάπτυξης σε υπηκόους ενός συμβαλλόμενου κράτους δεν 

συνιστά διακριτική μεταχείριση. 

Τέλος, διευκρινίζεται ότι το συγκεκριμένο άρθρο δεν σκοπεύει 

στην υποχρέωση χορήγησης φορολογικών διευκολύνσεων προς 

τους κατοίκους του ενός συμβαλλόμενου κράτους όταν 

χορηγούνται φορολογικές διευκολύνσεις λόγω προσωπικής 

κατάστασης ή οικογενειακών υποχρεώσεων προς τους 

κατοίκους του άλλου συμβαλλόμενου κράτους. 

 

 

 

 

Άρθρο 25 της 
Σύμβασης 

Προβλέπεται η μη χορήγηση ενός προνομίου της Σύμβασης  σε 

σχέση με κάποιο εισόδημα ή κεφάλαιο εάν σαφώς προκύπτει, 

λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά γεγονότα και περιστάσεις, 

ότι η απόκτηση αυτού του προνομίου ήταν ένας από τους 

κύριους σκοπούς οποιασδήποτε διευθέτησης ή συναλλαγής 

που οδήγησε άμεσα ή έμμεσα σε αυτό το προνόμιο, εκτός εάν 

αποδειχθεί ότι η παροχή αυτού του προνομίου υπό αυτές τις 

συνθήκες θα ήταν σύμφωνη με το αντικείμενο και τον σκοπό 

των σχετικών διατάξεων της Σύμβασης.  

 

 

Άρθρο 26 της 
Σύμβασης 

Καθιερώνεται η διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού για την 

επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από την ερμηνεία και 

εφαρμογή της Σύμβασης. Οι αρμόδιες αρχές θα προσπαθούν 

μέσω αμοιβαίου διακανονισμού να άρουν τη φορολογία η 

οποία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της σύμβασης, 

διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών όπως 

προβλέπει το άρθρο 27 της Σύμβασης. Πρόκειται για μια 

διαδικασία δημοσίου διεθνούς δικαίου, η οποία είναι 

ανεξάρτητη από τα μέσα θεραπείας που προβλέπονται από το 

εθνικό δίκαιο των Κρατών. 

Επιπλέον, προβλέπεται στην υπό κύρωση Σύμβαση μηχανισμός 

διαιτησίας, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου, για 

θέματα τα οποία δεν κατέληξαν σε αμοιβαίο διακανονισμό 

μέσα σε διάστημα δύο (2) ετών. Αυτός ο μηχανισμός είναι 

αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας αμοιβαίου 

διακανονισμού και δεν αποτελεί εναλλακτικό τρόπο επίλυσης 

διαφορών.  Σε περίπτωση ενεργοποίησης του σταδίου της 
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διαιτησίας, υπογράφεται από τις αρμόδιες αρχές των 

συμβαλλόμενων κρατών ειδική συμφωνία για την εφαρμογή 

της διαιτησίας, με βάση το υπόδειγμα συμφωνίας που 

περιλαμβάνεται στο παράρτημα των ερμηνευτικών σχολίων επί 

της παρ. 5 του άρθρου 25 της Πρότυπης Σύμβασης του Ο.Ο.Σ.Α. 

Σημειώνεται ότι τα ανεπίλυτα ζητήματα δεν μπορούν να 

υποβληθούν σε διαιτησία εάν έχει ήδη εκδοθεί από δικαστήριο 

ή διοικητικό δικαστήριο οποιουδήποτε συμβαλλόμενου 

κράτους απόφαση επί των ζητημάτων. 

Άρθρο 27 της 
Σύμβασης 

Στο πλαίσιο της αναπτυσσόμενης διεθνοποίησης των 

οικονομικών σχέσεων, τα συμβαλλόμενα κράτη έχουν 

αυξανόμενο ενδιαφέρον στην αμοιβαία παροχή πληροφοριών 

για λόγους συνεκτικής εφαρμογής της Σύμβασης και λόγους 

θέσπισης κατάλληλης βάσης για την εφαρμογή των εθνικών 

φορολογικών κανόνων τους και την εφαρμογή συγκεκριμένων 

διατάξεων της Σύμβασης. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται 

μεταξύ των αρμόδιων αρχών των δύο κρατών η ανταλλαγή 

πληροφοριών, οι οποίες αφορούν στους φόρους που 

καλύπτονται από τη Σύμβαση και οι οποίες έχουν εύλογη 

συνάφεια, για την εφαρμογή τόσο της εσωτερικής νομοθεσίας 

τους, όσο και των διατάξεων της Σύμβασης. Περαιτέρω, 

διασφαλίζεται ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών 

αυτών και τίθενται περιορισμοί στη χρήση τους. 

Άρθρο 28 της 
Σύμβασης 

Διασφαλίζεται ότι δεν θα επηρεάζονται από την υπό κύρωση 

Σύμβαση τα φορολογικά προνόμια των μελών των 

διπλωματικών αποστολών και προξενικών θέσεων σύμφωνα με 

τους γενικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου ή σύμφωνα με τις 

διατάξεις ειδικών συμφωνιών. 

Άρθρο 29 της 
Σύμβασης 

Προβλέπεται η έναρξη ισχύος της υπό κύρωση Σύμβασης για τα 

δύο συμβαλλόμενα κράτη. 

Άρθρο 30 της 
Σύμβασης 

Περιέχονται οι κανόνες για την καταγγελία της Σύμβασης. 

Πρωτόκολλο Στο Πρωτόκολλο της Σύμβασης περιλαμβάνονται ορισμοί του 

«θεσμικού οργάνου», του «αναγνωρισμένου Χρηματιστηρίου» 

και του «φορολογικού έτους», καθώς και ειδική πρόβλεψη για 

την έκπτωση πληρωμής τόκου όσον αφορά το άρθρο 24 για τη 

μη διακριτική μεταχείριση. 

Άρθρο δεύτερο 
του σχεδίου 

νόμου 

Προβλέπεται ότι η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 30η 

Δεκεμβρίου 2021  και της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου 

αυτής που κυρώνονται από την πλήρωση των προϋποθέσεων 

του άρθρου 29 της Σύμβασης αυτής.  
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Δ.  Έκθεση γενικών συνεπειών 

 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων     Χ         

Μείωση δαπανών            

Εξοικονόμηση χρόνου         

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 

  Χ        

Άλλο           

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 

υπηρεσιών 
   Χ      

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών 

        

Αυξημένη αξιοπιστία 
/ διαφάνεια θεσμών 

 Χ      

Βελτιωμένη 
διαχείριση κινδύνων 

       

Άλλο          

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Με τη θέσπιση σταθερού φορολογικού καθεστώτος μεταξύ των Συμβαλλόμενων Κρατών διευκολύνονται η 

εμβάθυνση των οικονομικών τους σχέσεων και η πραγματοποίηση επενδύσεων στο άλλο Συμβαλλόμενο 

Κράτος.   

Επιπλέον, ενθαρρύνεται σημαντικά το διασυνοριακό εμπόριο.  

 

19.  Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία 

         

Υποδομή / 
εξοπλισμός 

          

Προσλήψεις / 
κινητικότητα 

          

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 

εμπλεκομένων 
          

Άλλο           

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & 

ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης 

         

Διαχείριση 
αλλαγών κατά 
την εκτέλεση 

          

Κόστος 
συμμετοχής 

στη νέα 
ρύθμιση 

        

Άλλο           

 
 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 

Με την υπό κύρωση Σύμβαση δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση στον τακτικό προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Οικονομικών για το τρέχον οικονομικό έτος και για τα έτη του εγκεκριμένου ΜΠΔΣ, αλλά με τα εν 

λόγω άρθρα προσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης και η έννοια των όρων που αναφέρονται σε 

αυτή, ρυθμίζονται δε ο τρόπος που φορολογούνται τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία, τα κέρδη των 

επιχειρήσεων και τα κέρδη που προέρχονται από την εκμετάλλευση πλοίων ή αεροσκαφών σε διεθνείς 

μεταφορές, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη φορολογία συνδεόμενων επιχειρήσεων, μερισμάτων, τόκων, 

δικαιωμάτων (royalties), ωφελειών από κεφάλαιο, εισοδημάτων από την απασχόληση, αμοιβών διευθυντών, 

εισοδημάτων αθλητών και καλλιτεχνών, συντάξεων, εισοδημάτων που προέρχονται από την παροχή 

κυβερνητικών υπηρεσιών, πληρωμών προς σπουδαστές, καθώς και άλλων εισοδημάτων που δεν 

κατονομάζονται στη Σύμβαση. Επίσης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη φορολογία κεφαλαίου και των 

εισοδημάτων από εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και φυσικών πόρων, προβλέπονται οι μέθοδοι εξάλειψης 

της διπλής φορολογίας, θεσπίζεται η διαδικασία του αμοιβαίου διακανονισμού, προβλέπεται η ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών των δύο συμβαλλόμενων κρατών και ορίζεται ότι η Σύμβαση 

δεν επηρεάζει τα φορολογικά προνόμια των µελών των διπλωματικών ή προξενικών αποστολών. Τέλος, 

καθορίζονται o χρόνος θέσης σε ισχύ, η διάρκεια, η λήξη και η καταγγελία της σύμβασης. 

 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  
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ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 
κινδύνου 

          

Διαπίστωση 
συνεπειών 

κινδύνων στους 
στόχους 

          

Σχεδιασμός 
αποτροπής / 

αντιστάθμισης 
κινδύνων 

          

Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 
εφαρμογή 

          

Ανάδειξη καλών 
πρακτικών κατά 
την υλοποίηση 
της ρύθμισης 

          

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 

κινδύνων 

          

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 

Δεν αναμένονται κίνδυνοι από την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων.  

 

 

 
 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών 

(ηλεκτρονική επισύναψη). 

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της 

γνωμοδότησης και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 

   

Στ.  Έκθεση νομιμότητας 
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24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 Άρθρο 28 παρ. 1 και άρθρο 36 παρ. 2 του Συντάγματος. 

25. Ενωσιακό δίκαιο 

 

 

 

Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

 

 

 

 
Κανονισμός 

 

 

 

 
Οδηγία 

 

 

 

 
Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών 

 

 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 

Χ  

Διεθνείς συμβάσεις 

Οι σχετικές διατάξεις όλων των διμερών 

φορολογικών συμφωνιών που έχει συνάψει και 

κυρώσει με νόμο η Ελλάδα: 

ν. 4243/2014 (Α΄ 57), ν. 3826/2010 (Α΄ 29),  

ν. 3484/2006 (Α΄ 170), ν. 2755/1999 (Α΄ 252),  

ν. 3014/2002 (Α΄ 103), ν.δ. 994/1971 (Α΄ 210),  

ν. 3724/2008 (Α΄ 253), ν.δ. 117/1969 (Α΄ 41),  

ν. 3407/2005 (Α΄ 266), ν. 3795/2009 (Α΄ 157),  

ν. 2255/1994 (Α΄ 195), ν. 2927/2001 (Α΄ 140),  

ν.δ. 4386/1964 (Α’ 192 και Α΄ 77/1965),  

α.ν. 52/1967 (Α΄ 134), ν. 3045/2002 (Α΄ 198), 

ν.1986/1991 (Α΄ 189), ν. 1502/1984 (Α΄ 192), 

 ν. 4034/2011 (Α’ 269), ν. 4105/2013 (Α΄ 5),  

ν. 3682/2008 (Α’ 145), ν. 4234/2014 (Α΄ 28),  

ν.δ. 2732/1953 (Α΄  329), ν.δ. 2548/1953 (Α’ 231 & 

333), ν.δ. 4580/1966 (Α΄ 235), ν. 3300/2004 (Α΄ 
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262), ν. 3684/2008 (Α΄ 147), ν. 3015/2002 (Α΄ 104), 

ν. 2572/1998 (Α΄ 12), α.ν. 23/1967 (Α΄ 109),  

ν. 1927/1991 (Α΄ 17), ν. 3824/2010 (Α΄ 27),  

ν. 4035/2011 (Α΄ 270), ν. 3823/2010 (Α΄ 22),  

ν. 3331/2005 (Α΄ 83), ν. 2571/1998 (Α΄ 11),  

ν. 3330/2005 (Α΄ 82), ν. 2653/1998 (Α΄ 250),  

α.ν. 573/1968 (Α΄ 223), ν. 3318/2005 (Α΄ 46),  

ν. 3356/2005 (Α΄ 52), ν. 2319/1995 (Α΄ 127),  

ν. 3681/2008 (Α΄ 144), ν. 3820/2010 (Α΄ 19),  

ν. 3406/2005 (Α΄ 265), ν. 3357/2005 (Α΄ 153),  

ν. 3085/2002 (Α΄ 319), ν. 1924/1991 (Α΄  16),  

ν. 1455/1984 (Α΄ 89), ν. 1496/1984 (Α΄ 178),  

ν. 3046/2002 (Α΄ 199), ν. 2659/1998 (Α΄  268),  

ν. 1939/1991 (Α΄ 37), ν. 3009/2002 (Α΄ 90),  

ν. 2279/1995 (Α΄ 9), ν. 3047/2002 (Α΄ 200),  

ν. 3679/2008 (Α΄ 142), ν. 3821/2010 (Α΄ 20),  

ν. 3825/2010 (Α΄ 28), ν. 1838/1989 (Α΄ 86),  

ν. 3084/2002 (Α΄ 318), ν. 4300/1963 (Α΄ 73),  

ν. 3228/2004 (Α΄ 32), ν. 3742/2009 (Α΄ 23),  

ν. 1191/1981 (Α΄ 206) 

27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, 

καθώς και αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 

 

 

Ανώτατο ή άλλο 
εθνικό δικαστήριο  
(αναφέρατε) 

 

 

 

 

Ανεξάρτητη Αρχή 
(αναφέρατε) 

 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 

  Στοιχεία βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 

 

 

Νομολογία 
Δικαστηρίου Ε.Ε. 

 

 

 

Νομολογία 
Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 
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Άλλα ευρωπαϊκά ή 
διεθνή δικαστήρια ή 
διαιτητικά όργανα 

 

 
 

Ζ.  Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων 

 

29. Τροποποίηση – αντικατάσταση –συμπλήρωση διατάξεων 

Διατάξεις αξιολογούμενης 

ρύθμισης 
Υφιστάμενες διατάξεις 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις 

δεν επέρχεται τροποποίηση 

ισχυουσών διατάξεων.  

 

  

30. Κατάργηση διατάξεων 

Διατάξεις αξιολογούμενης 

ρύθμισης που προβλέπουν 

κατάργηση 

Καταργούμενες διατάξεις 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις 

δεν επέρχεται κατάργηση 

ισχυουσών διατάξεων.  
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Αθήνα,  30 Δεκεμβρίου 2021 

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                             ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

  

          ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ                       ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  

       

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ                                   ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ                                                 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

                            

            ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                                      

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ                                            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                                    ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 

 

     ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ                                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 

 

           ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                                           ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                              

 

 

 

   ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ     
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ                                        ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

             ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ                                                   ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ             

 

                                                  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  

     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                    ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

      

 

 

  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ                                                                   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ  

                                                               Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

                                                   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ   

 

 

 

                                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ  
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           ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                                           ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                              

 

 

 

            Μ. Βορίδης                                                                             Κων. Καραμανλής                                                                                       

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ                                        ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

             ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

          Ι. Πλακιωτάκης                                                                          Σπ. - Π. Λιβανός             

 

                                                  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  

     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                    ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

      

 

 

        Θ. Σκυλακάκης                                                                                    Στ. Πέτσας  

                                                               Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

                                                   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ   

 

 

                                                                 Ελ. Αυγενάκης  
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
                            Αριθμ.  375 / 54 / 2021

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος)

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση της Σύμβασης
μεταξύ  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας  και  της  Δημοκρατίας  της
Σιγκαπούρης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας και την αποφυγή
της φοροδιαφυγής αναφορικά με φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και
του συνημμένου σε αυτήν Πρωτοκόλλου».

Α. Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου κυρώνεται και έχει την ισχύ
που  ορίζει  το  άρθρο  28  παρ.  1  του  Συντάγματος,  η  Σύμβαση  μεταξύ  της
Ελληνικής  Δημοκρατίας  και  της  Δημοκρατίας  της  Σιγκαπούρης  για  την
εξάλειψη  της  διπλής  φορολογίας  και  την  αποφυγή  της  φοροδιαφυγής
αναφορικά με φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και το συνημμένο σε αυτήν
Πρωτόκολλο, που υπογράφηκαν στη Σιγκαπούρη στις 30 Μαΐου 2019, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα. 

Β. Από  τις  προτεινόμενες  διατάξεις  και  τη  συνακόλουθη  διευκόλυνση
ανταλλαγής αγαθών και  υπηρεσιών,  καθώς και  της  κίνησης κεφαλαίων και
προσώπων μεταξύ των δύο χωρών στο πλαίσιο εφαρμογής της κυρούμενης
Σύμβασης, αναμένεται να διευρυνθεί η φορολογική βάση, γεγονός που θα έχει
ως αποτέλεσμα την απόδοση συνολικά περισσοτέρων εσόδων στον κρατικό
προϋπολογισμό,  παρά  τους  τιθέμενους  με  τη  Σύμβαση  χαμηλότερους
φορολογικούς  συντελεστές  και  την  εφαρμογή  των  μεθόδων  εξάλειψης  της
διπλής φορολογίας.

                                                                 Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021

Η Γενική Διευθύντρια

                    Ιουλία Γ. Αρμάγου
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