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ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3742
(ΦΕΚ Α' 23/13-02-2009)
Κύρωση της Σύµβασης και του Πρόσθετου σε αυτήν Πρωτοκόλλου µεταξύ της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ∆ηµοκρατίας της Τυνησίας σχετικά µε την αποφυγή
της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος και επί της
ωφέλειας από κεφάλαιο.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, η
Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ∆ηµοκρατίας της Τυνησίας
σχετικά µε την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους επί του
εισοδήµατος και επί της ωφέλειας από κεφάλαιο, που υπογράφηκε στην Τύνιδα στις
31 Οκτωβρίου 1992, µαζί µε το Πρόσθετο σε αυτήν Πρωτόκολλο, που υπογράφηκε
στις 14 Μαΐου 2007 στην Τύνιδα, το κείµενο των οποίων σε πρωτότυπο στην
ελληνική και γαλλική γλώσσα, έχει ως εξής:
ΣΥΜΒΑΣΗ
Μεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ∆ηµοκρατίας της Τυνησίας
αποσκοπούσα στην αποφυγή της διπλής φορολογίας εν σχέσει προς τους φόρους επί
του εισοδήµατος και επί της ωφέλειας από κεφάλαιο.
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ
επιθυµούσες να συνάψουν σύµβαση µε σκοπό την αποφυγή της διπλής φορολογίας εν
σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήµατος και επί της ωφέλειας από κεφάλαιο
συµφώνησαν τις παρακάτω διατάξεις:

Αρθρο 1. Πρόσωπα επί των οποίων εφαρµόζεται η σύµβαση.

Αρθρο 1. Πρόσωπα επί των οποίων εφαρµόζεται η σύµβαση. - Κείµενο νόµου

Η παρούσα σύµβαση εφαρµόζεται στα πρόσωπα, τα οποία είναι κάτοικοι ενός
συµβαλλοµένου κράτους ή αµφοτέρων των Συµβαλλοµένων Κρατών.

Αρθρο 2. Φόροι στους οποίους αφορά η Σύµβαση.

Αρθρο 2. Φόροι στους οποίους αφορά η Σύµβαση. - Κείµενο νόµου

1. Η παρούσα σύµβαση εφαρµόζεται, στους φόρους επί του εισοδήµατος και επί της
ωφέλειας από κεφάλαιο, οι οποίοι επιβάλλονται για λογαριασµό καθενός από τα
συµβαλλόµενα κράτη των πολιτικών τους υποδιαιρέσεων και των τοπικών τους
αρχών, οποιοδήποτε και αν είναι το σύστηµα είσπραξης.
2. Ως φόροι επί του εισοδήµατος θεωρούνται οι φόροι οι επιβαλλόµενοι επί του
συνολικού εισοδήµατος ή επί στοιχείων εισοδήµατος και ως φόροι επί της ωφέλειας
από κεφάλαιο, οι φόροι οι επιβαλλόµενοι επί της ωφέλειας που προέρχεται από την
εκποίηση κινητής ή ακίνητης περιουσίας καθώς και οι φόροι επί της υπεραξίας.
3. Οι υφιστάµενοι φόροι επί των οποίων εφαρµόζεται η σύµβαση είναι κυρίως:
α. όσον αφορά την ∆ηµοκρατία της Τυνησίας:
- ο φόρος επί του εισοδήµατος των φυσικών προσώπων, συµπεριλαµβανοµένης και
της φορολογίας της ωφέλειας από κεφάλαιο.
- ο φόρος των Εταιρειών, συµπεριλαµβανοµένης και της φορολογίας της ωφέλειας
από κεφάλαιο καλούµενοι στο εξής «Τυνησιακοί φόροι».
β. όσον αφορά την ∆ηµοκρατία της Ελλάδος:
- ο φόρος επί του εισοδήµατος των φυσικών προσώπων, συµπεριλαµβανοµένης και
της φορολογίας της ωφέλειας από κεφάλαιο.
- ο φόρος επί του εισοδήµατος των νοµικών προσώπων, συµπεριλαµβανοµένης και
της φορολογίας της ωφέλειας από κεφάλαιο καλούµενοι στο εξής «Ελληνικοί φόροι».
4. Η σύµβαση εφαρµόζεται επίσης επί των φόρων που τυχόν θα επιβληθούν στο
µέλλον, ταυτόσηµης ή ανάλογης φύσης οι οποίοι θα προστεθούν στους υφισταµένους

ή θα τους αντικαταστήσουν. Οι αρµόδιες Αρχές των συµβαλλοµένων κρατών
γνωστοποιούν η µία στην άλλη στο τέλος κάθε έτους τις τροποποιήσεις που έχουν
επέλθει επί της αντίστοιχης φορολογικής τους νοµοθεσίας.

Αρθρο 3. Γενικοί ορισµοί.

Αρθρο 3. Γενικοί ορισµοί. - Κείµενο νόµου

Για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης εκτός εάν από το κείµενο προκύπτει
διαφορετική ερµηνεία:
α) Οι εκφράσεις «ένα συµβαλλόµενο κράτος» και «το άλλο συµβαλλόµενο κράτος»
υποδηλούν, ανάλογα µε το περιεχόµενο του κειµένου την ∆ηµοκρατία της Τυνησίας
και την Ελληνική ∆ηµοκρατία.
β) Ο όρος «∆ηµοκρατία της Τυνησίας» υποδηλώνει το έδαφος της ∆ηµοκρατίας της
Τυνησίας και τις ζώνες που πρόσκεινται στα χωρικά ύδατα της Τυνησίας επί των
οποίων, σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο, η Τυνησία δύναται να ασκήσει δικαιώµατα
που έχουν σχέση µε τον θαλάσσιο βυθό, το θαλάσσιο υπέδαφος και τους φυσικούς
τους πόρους.
γ) Ο όρος «Ελληνική ∆ηµοκρατία» περιλαµβάνει τα εδάφη της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας και τα µέρη του θαλάσσιου βυθού και του υπεδάφους κάτω από τη
Μεσόγειο θάλασσα επί των οποίων η Ελληνική ∆ηµοκρατία έχει κυριαρχικά
δικαιώµατα σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο.
δ) Ο όρος «πρόσωπο» περιλαµβάνει τα φυσικά πρόσωπα, τις εταιρείες και κάθε άλλη
οµάδα προσώπων.
ε) Ο όρος «εταιρία» υποδηλώνει κάθε νοµικό πρόσωπο η κάθε νοµική οντότητα που
θεωρείται νοµικό πρόσωπο για τους σκοπούς της φορολογίας.
στ) Οι εκφράσεις «επιχείρηση του ενός συµβαλλόµενου κράτους» και «επιχείρηση
του άλλου συµβαλλόµενου κράτους» υποδηλώνουν αντίστοιχα επιχείρηση που
ασκείται από κάτοικο του ενός συµβαλλόµενου κράτους και επιχείρηση που ασκείται
από κάτοικο του άλλου συµβαλλόµενου κράτους.
ζ) Ο όρος «υπήκοοι» υποδηλώνει κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοχος της
υπηκοότητας ενός των συµβαλλοµένων Κρατών και όλα τα νοµικά πρόσωπα,
προσωπικές εταιρείες και συνεταιρισµούς που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία σε ένα συµβαλλόµενο Κράτος.

η) Η έκφραση «διεθνείς µεταφορές» υποδηλώνει κάθε µεταφορά που
πραγµατοποιείται από ένα πλοίο ή αεροσκάφος εκτός εάν το πλοίο ή το αεροσκάφος
πραγµατοποιεί µεταφορές µεταξύ δύο σηµείων που βρίσκονται στο έδαφος ενός
συµβαλλόµενου κράτους.
θ) Η έκφραση «αρµόδια αρχή» υποδηλώνει:
Στην περίπτωση της ∆ηµοκρατίας της Τυνησίας: Τον Υπουργό Οικονοµικών ή τον
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του.
Στην περίπτωση της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας:
Τον Υπουργό Οικονοµικών ή τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του.
ι) Για την εφαρµογή της σύµβασης από ένα συµβαλλόµενο Κράτος, κάθε έκφραση
που δεν ορίζεται, σ' αυτό το άρθρο έχει εκτός εάν εκ του κειµένου προκύπτει
διαφορετική ερµηνεία, την έννοια που της αποδίδεται από την νοµοθεσία αυτού του
Κράτους σχετικά µε τους φόρους επί των οποίων εφαρµόζεται η σύµβαση.

Αρθρο 4. Κάτοικος

Αρθρο 4. Κάτοικος - Κείµενο νόµου

1. Για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης, η έκφραση «κάτοικος ενός
συµβαλλόµενου Κράτους» υποδηλώνει κάθε πρόσωπο το οποίο, σύµφωνα µε την
νοµοθεσία του Κράτους αυτού, υπόκεινται στο φόρο, λόγω της κατοικίας του, της
διαµονής του, της έδρας της διευθύνσεώς του ή κάθε άλλου κριτηρίου ανάλογης
φύσης. Η έκφραση όµως αυτή δεν περιλαµβάνει τα πρόσωπα που υπόκεινται σε φόρο
σ' αυτό το Κράτος για τα εισοδήµατα που προέρχονται από πηγές που ευρίσκονται σ'
αυτό το Κράτος, συµπεριλαµβανοµένης και της ωφέλειας από κεφάλαιο.
2. Όταν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1, ένα φυσικό πρόσωπο
θεωρείται κάτοικος και των δύο συµβαλλοµένων Κρατών, η περίπτωση του
ρυθµίζεται ως ακολούθως:
α. Το πρόσωπο αυτό θεωρείται κάτοικος του Κράτους, στο οποίο διαθέτει µόνιµη
κατοικία. Εάν διαθέτει µόνιµη κατοικία σε αµφότερα τα συµβαλλόµενα Κράτη,
θεωρείται κάτοικος του συµβαλλόµενου Κράτους µε το οποίο διατηρεί τους πλέον
στενούς προσωπικούς και οικονοµικούς δεσµούς (κέντρο ζωτικών συµφερόντων).

β. Εάν το συµβαλλόµενο Κράτος όπου το πρόσωπο αυτό έχει το κέντρο των ζωτικών
του συµφερόντων δεν δύναται να καθορισθεί ή δεν διαθέτει µόνιµη κατοικία σε
κανένα από τα συµβαλλόµενα Κράτη, θεωρείται κάτοικος του συµβαλλόµενου
Κράτους όπου έχει την συνήθη διαµονή του.
γ. Εάν το πρόσωπο αυτό έχει συνήθη διαµονή και στα δύο συµβαλλόµενα Κράτη ή σε
κανένα από αυτά, θεωρείται κάτοικος του συµβαλλόµενου Κράτους του οποίου είναι
υπήκοος.
δ. Εάν το πρόσωπο αυτό είναι υπήκοος και των δύο συµβαλλοµένων Κρατών ή
κανενός από αυτά, οι αρµόδιες αρχές των συµβαλλοµένων κρατών επιλύουν το
ζήτηµα µε αµοιβαία συµφωνία.
ε. Όταν σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1, ένα πρόσωπο, εκτός από
φυσικό πρόσωπο θεωρείται κάτοικος και των δύο συµβαλλοµένων Κρατών,
θεωρείται ότι είναι κάτοικος του συµβαλλόµενου Κράτους όπου βρίσκεται η έδρα της
πραγµατικής διοίκησης των δραστηριοτήτων του.

Αρθρο 5. Μόνιµη εγκατάσταση

Αρθρο 5. Μόνιµη εγκατάσταση - Κείµενο νόµου

1. Για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης, η έκφραση «µόνιµη εγκατάσταση»
υποδηλώνει καθορισµένη επαγγελµατική εγκατάσταση, µέσω της οποίας η
επιχείρηση ασκεί µέρος ή το σύνολο της δραστηριότητάς της.
2. Η έκφραση «µόνιµη εγκατάσταση» υποδηλώνει κυρίως:
α) έδρα διοίκησης
β) υποκατάστηµα
γ) γραφείο
δ) εργοστάσιο
ε) εργαστήριο
στ) ορυχείο, πηγή πετρελαίου ή φυσικού αερίου, λατοµείο ή οποιονδήποτε άλλον
τόπο εξόρυξης φυσικών πόρων

ζ) εγκατάσταση ή κατασκευή που χρησιµοποιείται για την εξερεύνηση φυσικών
πόρων.
3. Συνιστά «µόνιµη εγκατάσταση», ένα εργοτάξιο κατασκευής, ή προσωρινές
εργασίες συναρµολόγησης ή δραστηριότητες επίβλεψης, όταν αυτό το εργοτάξιο ή οι
προσωρινές εργασίες συναρµολόγησης ή οι δραστηριότητες επίβλεψης που
ακολουθούν την πώληση µηχανηµάτων ή εξοπλισµού διαρκούν περισσότερο από 6
µήνες ή όταν αυτές οι εργασίες συναρµολόγησης ή οι δραστηριότητες επίβλεψης που
ακολουθούν την πώληση µηχανηµάτων ή εξοπλισµού διαρκούν λιγότερο από 6 µήνες
και η δαπάνη για τη συναρµολόγηση ή την επίβλεψη υπερβαίνει το 10% της αξίας
αυτών των µηχανηµάτων ή του εξοπλισµού.
4. Ανεξάρτητα από τις προηγούµενες διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν θεωρείται
ότι υπάρχει «µόνιµη εγκατάσταση» εάν:
α) γίνεται χρήση εγκατάστασης µε µοναδικό σκοπό την αποθήκευση, έκθεση ή
παράδοση εµπορευµάτων που ανήκουν στην επιχείρηση στο µέτρο που αυτή η
παράδοση εµπορευµάτων δεν πραγµατοποιήθηκε κατόπιν παραγγελίας προς την
εγκατάσταση αυτή ή δε συµφωνήθηκε µέσω αυτής ή δεν τιµολογήθηκε από την εν
λόγω εγκατάσταση.
β) διατηρείται απόθεµα αγαθών ή εµπορευµάτων που ανήκουν στην επιχείρηση µε
µοναδικό σκοπό την αποθήκευση, έκθεση ή παράδοση στο µέτρο που η παράδοση
αυτή δεν πραγµατοποιήθηκε κατόπιν παραγγελίας στην εγκατάσταση αυτή ή δε
συµφωνήθηκε µέσω αυτής ή δεν τιµολογήθηκε από την εν λόγω εγκατάσταση.
γ) διατηρείται απόθεµα αγαθών ή εµπορευµάτων που ανήκουν στην επιχείρηση µε
µοναδικό σκοπό την µεταποίησης τους από κάποια άλλη επιχείρηση.
δ) Μιά καθορισµένη επαγελµατική εγκατάσταση χρησιµοποιείται µε µοναδικό σκοπό
την αγορά εµπορευµάτων η αγαθών ή την συγκέντρωση πληροφοριών για την
επιχείρηση ή τη διαφήµιση της τελευταίας.
ε) Μια καθορισµένη επαγγελµατική εγκατάσταση χρησιµοποιείται µε µοναδικό
σκοπό την άσκηση για λογαριασµό τής επιχείρησης οποιαδήποτε άλλη
δραστηριότητα προπαρασκευαστικού ή βοηθητικού χαρακτήρα.
στ) Μιά καθορισµένη επαγγελµατική εγκατάσταση χρησιµοποιείται µε µοναδικό
σκοπό την διεξαγωγή οποιουδήποτε συνδυασµού δραστηριοτήτων που
µνηµονεύονται στις υποπαραγράφους α) έως ε) υπό τον όρο ότι η όλη δραστηριότητα
της καθορισµένης επαγγελµατικής εγκατάστασης n απορρέουσα από αυτόν τον
συνδυασµό είναι προπαρασκευαστικού ή βοηθητικού χαρακτήρα.
5. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, όταν ένα πρόσωπο (εκτός
εάν πρόκειται για ανεξάρτητο πράκτορα για τον οποίον εφαρµόζονται οι διατάξεις
της παραγράφου 9) ενεργεί για λογαριασµό µιας επιχείρησης και έχει σ' ένα
συµβαλλόµενο Κράτος εξουσιοδότηση, την οποία ασκεί συστηµατικά, που του
επιτρέπει να συνάπτει συµβόλαια στο όνοµα της επιχείρησης, αυτή η επιχείρηση
θεωρείται ότι έχει µόνιµη εγκατάσταση σ' αυτό το Κράτος για όλες τις
δραστηριότητες που αυτό το πρόσωπο ασκεί για λογαριασµό της, εκτός εάν οι

δραστηριότητες αυτού του προσώπου περιορίζονται σ αυτές που αναφέρονται στην
παράγραφο 4 οι οποίες, έστω και εάν ασκούνται µέσω µιας καθορισµένης
επαγγελµατικής εγκατάστασης, δεν καθιστούν την καθορισµένη αυτή εγκατάσταση
µόνιµη εγκατάσταση κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.
6. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου,
ένα πρόσωπο που διεξάγει δραστηριότητες αναφορικά µε την εκµετάλλευση ή
εξερεύνηση του θαλάσσιου βυθού, του θαλάσσιου υπεδάφους και των φυσικών τους
πόρων σε ένα συµβαλλόµενο Κράτος, θεωρείται ότι διεξάγει δραστηριότητες µέσω
µιας µόνιµης εγκατάστασης στο Κράτος αυτό.
7. Μια ασφαλιστική επιχείρηση ενός συµβαλλόµενου Κράτους θεωρείται ότι έχει
µόνιµη εγκατάσταση στο άλλο Κράτος εάν εισπράτει ασφάλιστρα στο έδαφος του
Κράτους αυτού ή ασφαλίζει κινδύνους εντός του κράτους αυτού µέσω ενός
υπαλλήλου ή µέσω ενός πράκτορα που δεν περιλαµβάνεται στην κατηγορία των
προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.
8. Όταν µια επιχείρηση ενός συµβαλλόµενου κράτους διαθέτει µόνιµη εγκατάσταση
στο άλλο συµβαλλόµενο κράτος, µια ή όλες οι δραστηριότητες που αυτή η
επιχείρηση πραγµατοποιεί στο έδαφος αυτού του συµβαλλόµενου Κράτους
θεωρούνται ότι ασκούνται µέσω της µόνιµης αυτής εγκατάστασης.
9. Μια επιχείρηση ενός συµβαλλόµενου Κράτους δεν θεωρείται ότι έχει µόνιµη
εγκατάσταση στο άλλο συµβαλλόµενο Κράτος απλά και µόνο επειδή διεξάγει
εργασίες σ' αυτό το άλλο Κράτος µέσω ενός µεσίτη, ενός αντιπροσώπου µε
προµήθεια ή οποιουδήποτε άλλου ανεξάρτητου πράκτορα, εφ' όσον τα πρόσωπα αυτά
ενεργούν µέσα στα συνήθη πλαίσια της δραστηριότητάς τους.
10. Το γεγονός ότι µια εταιρεία που είναι κάτοικος ενός συµβαλλόµενου Κράτους
ελέγχει ή ελέγχεται από µια εταιρεία που είναι κάτοικος του άλλου συµβαλλόµενου
Κράτους, ή διεξάγει εργασίες σε αυτό το άλλο Κράτος (είτε µέσω µόνιµης
εγκατάστασης είτε µε άλλο τρόπο) δεν µπορεί από µόνο του να καθιστά την καθεµιά
από τις εταιρείες αυτές µόνιµη εγκατάσταση της άλλης.

Αρθρο 6. Εισόδηµα από ακίνητη περιουσία.

Αρθρο 6. Εισόδηµα από ακίνητη περιουσία. - Κείµενο νόµου

1. Εισόδηµα που αποκτάται από κάτοικο του ενός συµβαλλόµενου Κράτους από
ακίνητη περιουσία συµπεριλαµβανοµένου και του εισοδήµατος από γεωργική ή
δασική εκµετάλλευση που βρίσκεται στο άλλο συµβαλλόµενο Κράτος, µπορεί να

φορολογείται σε αυτό το άλλο Κράτος.
2. Ο όρος «ακίνητη περιουσία» καθορίζεται µε τη νοµοθεσία του συµβαλλόµενου
Κράτους στο οποίο βρίσκεται αυτή η περιουσία. Ο όρος οπωσδήποτε περιλαµβάνει
περιουσία παρεπόµενη της ακίνητης περιουσίας, ζώα και εξοπλισµό που
χρησιµοποιούνται στη γεωργία και στη δασοκοµία, δικαιώµατα στα οποία
εφαρµόζονται οι διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου για την έγγειο ιδιοκτησία, επικαρπία
σε ακίνητη περιουσία και δικαιώµατα από τα οποία απορρέουν πληρωµές µεταβλητές
ή καθορισµένες ως αντάλλαγµα για την εκµετάλλευση, ή για το δικαίωµα
εκµετάλλευσης, µεταλλευτικών κοιτασµάτων, πηγών και άλλων φυσικών πόρων.
Πλοία, πλοιάρια και αεροπλάνα δεν θεωρούνται ως ακίνητη περιουσία.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρµόζονται στο εισόδηµα που προέρχεται από
την άµεση χρήση, εκµίσθωση πάκτωσης ή οποιαδήποτε άλλη µορφή χρήσης της
ακίνητης περιουσίας.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 εφαρµόζονται επίσης στο εισόδηµα από
ακίνητη περιουσία µίας επιχείρησης και στο εισόδηµα από ακίνητη περιουσία που
χρησιµοποιείται για την άσκηση µη εξαρτηµένων προσωπικών υπηρεσιών.

Αρθρο 7. Κέρδη επιχειρήσεων

Αρθρο 7. Κέρδη επιχειρήσεων - Κείµενο νόµου

1. Τα κέρδη επιχείρησης του ενός συµβαλλόµενου Κράτους φορολογούνται, µόνο
στο Κράτος αυτό, εκτός αν η επιχείρηση διεξάγει εργασίες στο άλλο συµβαλλόµενο
Κράτος µέσω µίας µόνιµης εγκατάστασης σε αυτό. Εάν η επιχείρηση διεξάγει
εργασίες κατ' αυτόν τον τρόπο, τα κέρδη της επιχείρησης φορολογούνται στο άλλο
Κράτος, αλλά µόνο ως προς το τµήµα αυτών το οποίο πραγµατοποιείται µέσω της
µόνιµης αυτής εγκατάστασης.
2. Τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου 3 εάν µία επιχείρηση του ενός
συµβαλλόµενου Κράτους διεξάγει εργασίες στο άλλο συµβαλλόµενο Κράτος µέσω
µόνιµης εγκατάστασης σε αυτό, τότε σε καθένα από τα συµβαλλόµενα Κράτη
αποδίδονται στη µόνιµη εγκατάσταση τα κέρδη που υπολογίζεται ότι θα
πραγµατοποιούσε, αν αυτή ήταν µία διαφορετική και ανεξάρτητη επιχείρηση που
ασχολείται µε την ίδια ή µε ανάλογη δραστηριότητα κάτω από τις ίδιες ή ανάλογες
συνθήκες και που συνεργάζεται τελείως ανεξάρτητα µε την επιχείρηση της οποίας
αποτελεί µόνιµη εγκατάσταση.
3. Κατά τον καθορισµό των κερδών µίας µόνιµης εγκατάστασης αφαιρούνται τα

έξοδα, συµπεριλαµβανοµένων και των διοικητικών και των πραγµατικών γενικών
διαχειριστικών εξόδων, που πραγµατοποιούνται για τους σκοπούς της µόνιµης
εγκατάστασης είτε στο συµβαλλόµενο Κράτος στο οποίο βρίσκεται η µόνιµη
εγκατάσταση είτε αλλού.
Εν τούτοις, δεν αφαιρούνται τα ποσά που καταβάλλονται από την µόνιµη
εγκατάσταση στην έδρα της επιχείρησης ή σε οποιαδήποτε από τις άλλες
εγκαταστάσεις της, ως δικαιώµατα, αµοιβές ή άλλες πληρωµές ανάλογης φύσης, που
καταβάλλονται ως αντάλλαγµα για άδειες εκµετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες ή άλλες
αιτίες, όπως προµήθειες (εκτός από πληρωµές για δαπάνες που έχουν
πραγµατοποιηθεί) για προσφερθείσες υπηρεσίες ή για διοικητική δραστηριότητα, ή
εκτός, από την περίπτωση των τραπεζικών επιχειρήσεων, τόκοι επί ποσών που
χορηγήθηκαν ως δάνεια στην µόνιµη εγκατάσταση.
Επίσης, για τον προσδιορισµό των κερδών µιας µόνιµης εγκατάστασης, δεν
υπολογίζονται στα έξοδα της έδρας της επιχείρησης ή οποιασδήποτε άλλης εγκα
τάστασής της δικαιώµατα, αµοιβές ή άλλες πληρωµές ανάλογης φύσης που
καταβάλλονται ως αντάλλαγµα για άδειες εκµετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες ή άλλες
αιτίες, όπως προµήθειες (εκτός από πληρωµές δαπανών που έχουν πραγµατοποιηθεί)
για προσφερθείσες υπηρεσίες ή για διοικητική δραστηριότητα, ή, εκτός από την
περίπτωση των τραπεζικών επιχειρήσεων, τόκοι επί ποσών που χορηγήθηκαν ως
δάνεια στην έδρα της επιχείρησης ή σε οποιαδήποτε άλλη εγκατάστασή της.
4. Εφ' όσον συνηθίζεται σε ένα συµβαλλόµενο Κράτος τα κέρδη που πραγµατοποιεί
µια µόνιµη εγκατάσταση να καθορίζονται µε βάση τον καταµερισµό των συνολικών
κερδών της επιχείρησης στα διάφορα τµήµατά της. οι διατάξεις της παραγράφου 2
δεν εµποδίζουν καθόλου το Κράτος αυτό να καθορίζει τα φορολογητέα κέρδη µε
αυτόν τον καταµερισµό όπως συνηθίζεται. Παρ' όλα αυτά όµως, η χρησιµοποιούµενη
µέθοδος καταµερισµού πρέπει να είναι τέτοια, ώστε το αποτέλεσµα να συµφωνεί µε
τις αρχές που περιέχονται στο παρόν άρθρο.
5. Για τους σκοπούς των προηγούµενων παραγράφων, τα κέρδη που πραγµατοποιεί η
µόνιµη εγκατάσταση καθορίζονται µε την ίδια µέθοδο κάθε χρόνο, εκτός αν
υπάρχουν βάσιµοι και επαρκείς λόγοι να καθορίζονται διαφορετικά.
6. Στις περιπτώσεις που στα κέρδη περιλαµβάνονται στοιχεία εισοδήµατος για τα
οποία γίνεται ιδιαίτερη µνεία σε άλλα Άρθρα της παρούσας Συµφωνίας, τότε οι
διατάξεις των άρθρων εκείνων δεν επηρεάζονται από τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου.

Αρθρο 8. Ναυτιλιακές και Αεροπορικές µεταφορές

Αρθρο 8. Ναυτιλιακές και Αεροπορικές µεταφορές - Κείµενο νόµου

1. Εισοδήµατα που προέρχονται από την εκµετάλλευση πλοίων σε διεθνείς
µεταφορές, φορολογούνται µόνο στο συµβαλλόµενο Κράτος στο οποίο έχουν
νηολογηθεί τα πλοία ή από το οποίο έχουν εφοδιαστεί µε τίτλους εθνικότητας.
Εν τούτοις, τα κέρδη που πραγµατοποιούνται από τις επιχειρήσεις των οποίων τα
κεφάλαια κατέχονται ταυτόχρονα, αφενός από το ένα συµβαλλόµενο Κράτος, µία από
τις τοπικές αρχές αυτού ή από έναν κάτοικό του και αφετέρου από το άλλο Κράτος,
από µια από τις τοπικές αρχές αυτού ή από έναν κάτοικό του, καθώς επίσης τα κέρδη
που πραγµατοποιούνται από µία επιχείρηση που διοικείται η ελέγχεται από κάτοικο
ενός των Κρατών και της οποίας η έδρα της πραγµατικής διοίκησης της επιχείρησης
βρίσκεται σε ένα από τα συµβαλλόµενα Κράτη, φορολογούνται στο συµβαλλόµενο
Κράτος εντός του οποίου βρίσκεται η έδρα της πραγµατικής διοίκησης της
επιχείρησης.
2. Τα κέρδη που προέρχονται από την εκµετάλλευση πλοίων που εξυπηρετούν την
εσωτερική ναυσιπλοοία φορολογούνται στο συµβαλλόµενο Κράτος στο οποίο
βρίσκεται η έδρα της πραγµατικής διοίκησης της επιχείρησης.
Εάν η έδρα της πραγµατικής διοίκησης µιας επιχείρησης είναι επί ενός πλοίου ή ενός
σκάφους, η έδρα αυτή θεωρείται ότι βρίσκεται στο συµβαλλόµενο Κράτος όπου
βρίσκεται το λιµάνι νηολόγησης πλοίου ή του σκάφους αυτού ή εάν δεν υπάρχει
λιµάνι νηολόγησης, στο συµβαλλόµενο Κράτος του οποίου αυτός που
εκµεταλλεύεται το πλοίο ή το σκάφος είναι κάτοικος.
3. Τα κέρδη που προέρχονται από την εκµετάλλευση διεθνών αεροπορικών
µεταφορών φορολογούνται µόνο στο συµβαλλόµενο Κράτος εντός του οποίου
βρίσκεται η έδρα της πραγµατικής διοίκησης της επιχείρησης.
4. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 3
εφαρµόζονται επίσης στα κέρδη που προέρχονται από την συµµετοχή σε «POOL»
κοινοπρακτικής µορφής εκµετάλλευση ή σε διεθνείς οργανισµούς εκµετάλλευσης
(πλοίων ή αεροσκαφών).

Αρθρο 9. Συνδεόµενες επιχειρήσεις.

Αρθρο 9. Συνδεόµενες επιχειρήσεις. - Κείµενο νόµου

1. Αν:
α) επιχείρηση του ενός συµβαλλόµενου Κράτους συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα στη
διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο µιας επιχείρησης του άλλου συµβαλλόµενου
Κράτους, ή

β) τα ίδια πρόσωπα συµµετέχουν άµεσα ή έµµεσα στη διοίκηση, στον έλεγχο ή στο
κεφάλαιο επιχείρησης του ενός συµβαλλόµενου Κράτους και µιας επιχείρησης του
άλλου συµβαλλόµενου Κράτους και σε καθεµία από τις περιπτώσεις αυτές
επικρατούν ή επιβάλλονται µεταξύ των δύο επιχειρήσεων, στις εµπορικές ή
οικονοµικές τους σχέσεις, όροι διαφορετικοί από εκείνους που θα επικρατούσαν
µεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τότε οποιαδήποτε κέρδη τα οποία αν δεν υπήρχαν
οι όροι αυτοί θα µπορούσαν να είχαν πραγµατοποιηθεί από µία από τις επιχειρήσεις,
αλλά λόγω αυτών των όρων δεν πραγµατοποιήθηκαν, µπορούν να περιλαµβάνονται
στα κέρδη αυτής της επιχείρησης και να φορολογούνται ανάλογα.
2. Αν ένα συµβαλλόµενο Κράτος συµπεριλαµβάνει στα κέρδη µιας επιχείρησης
αυτού του Κράτους και φορολογεί ανάλογα κέρδη επί των οποίων µία επιχείρηση
του άλλου συµβαλλόµενου Κράτους έχει φορολογηθεί στο άλλο αυτό Κράτος, και τα
κέρδη αυτά είναι κέρδη που θα είχαν πραγµατοποιηθεί από την επιχείρηση του
πρώτου κράτους εάν οι συνθήκες συνεργασίας που έχουν συµφωνηθεί µεταξύ των
δύο επιχειρήσεων ήσαν αυτές που θα είχαν συµφωνηθεί µεταξύ ανεξαρτήτων
επιχειρήσεων, το άλλο Κράτος προβαίνει σε κατάλληλη αναπροσαρµογή του ποσού
του φόρου που έχει εισπραχθεί επί των κερδών αυτών.
Για τον υπολογισµό αυτής της αναπροσαρµογής, λαµβάνονται υπόψη οι άλλες
διατάξεις της παρούσας σύµβασης και, εάν είναι απαραίτητο, οι αρµόδιες Αρχές των
συµβαλλοµένων Κρατών επιλαµβάνονται του θέµατος από κοινού.

Αρθρο 10. Μερίσµατα

Αρθρο 10. Μερίσµατα - Κείµενο νόµου

1. Μερίσµατα που καταβάλλονται από εταιρεία κάτοικο του ενός συµβαλλόµενου
Κράτους σε κάτοικο του άλλου συµβαλλόµενου Κράτους φορολογούνται στο άλλο
αυτό Κράτος.
2. Εν τούτοις, τα µερίσµατα αυτά φορολογούνται επίσης στο συµβαλλόµενο κράτος
του οποίου η εταιρεία που καταβάλλει τα µερίσµατα είναι κάτοικος και σύµφωνα µε
την νοµοθεσία αυτού του Κράτους, αλλά εάν το πρόσωπο που εισπράττει τα
µερίσµατα είναι ο πραγµατικός δικαιούχος, ο φόρος που επιβάλλεται κατ' αυτό τον
τρόπο δεν µπορεί να υπερβαίνει:
α) Το 35% του ακαθάριστου ποσού των µερισµάτων εάν η εταιρεία που τα διανέµει
είναι κάτοικος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.
β) Το 10% του ακαθάριστου ποσού των µερισµάτων εάν η εταιρεία που τα διανέµει

είναι κάτοικος της ∆ηµοκρατίας της Τυνησίας.
Η παρούσα παράγραφος δεν επηρεάζει την φορολογία της εταιρείας που αφορά στα
κέρδη από τα οποία καταβάλλονται τα µερίσµατα.
3. Ο όρος «µερίσµατα» που χρησιµοποιείται σε αυτό το άρθρο, σηµαίνει το εισόδηµα
από µετοχές, µετοχές «επικαρπίας» ή δικαιώµατα «επικαρπίας», ιδρυτικούς τίτλους ή
άλλα δικαιώµατα συµµετοχής στα κέρδη (κεφαλαιουχικής εταιρείας), τα οποία δεν
αποτελούν απαιτήσεις από χρέη, καθώς και το εισόδηµα από άλλα εταιρικά
δικαιώµατα το οποίο έχει την ίδια φορολογική µεταχείριση όπως και το εισόδηµα από
µετοχές σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία του Κράτους του οποίου η εταιρεία
που διενεργεί την διανοµή είναι κάτοικος.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρµόζονται, αν ο δικαιούχος των
µερισµάτων, ο οποίος είναι κάτοικος του ενός συµβαλλόµενου Κράτους ασκεί στο
άλλο συµβαλλόµενο Κράτος, του οποίου η εταιρεία που καταβάλλει τα µερίσµατα
είναι κάτοικος εµπορική ή βιοµηχανική δραστηριότητα µέσω µόνιµης εγκατάστασης
που βρίσκεται σε αυτό, ή αν παρέχει σε αυτό το άλλο Κράτος µη εξαρτηµένες
προσωπικές υπηρεσίες από καθορισµένη βάση που βρίσκεται σε αυτό και η
συµµετοχή, δυνάµει της οποίας καταβάλλονται τα µερίσµατα, συνδέονται ουσιαστικά
µ' αυτήν τη µόνιµη εγκατάσταση ή την καθορισµένη βάση. Σε αυτήν την περίπτωση
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 ή του άρθρου 14 κατά περίπτωση.
5. Αν µια εταιρεία που είναι κάτοικος του ενός συµβαλλόµενου Κράτους
πραγµατοποιεί κέρδη ή αποκτά εισοδήµατα στο άλλο συµβαλλόµενο Κράτος, το άλλο
αυτό Κράτος δεν µπορεί να επιβάλλει κανένα φόρο στα µερίσµατα που
καταβάλλονται από την εταιρεία, εκτός αν τα µερίσµατα αυτά καταβάλλονται σε
κάτοικο του άλλου αυτού Κράτους ή αν η συµµετοχή, δυνάµει της οποίας
καταβάλλονται τα µερίσµατα, συνδέεται ουσιαστικά µε µια µόνιµη εγκατάσταση ή
καθορισµένη βάση που βρίσκεται στο άλλο αυτό Κράτος, ούτε µπορεί να υπαγάγει τα
αδιανέµητα κέρδη της εταιρείας σε φόρο επί αδιανέµητων κερδών, ακόµα και αν τα
καταβαλλόµενα µερίσµατα ή τα αδιανέµητα κέρδη αποτελούνται εν όλω ή εν µέρει
από κέρδη ή εισοδήµατα που προκύπτουν σε αυτό το άλλο Κράτος.

Αρθρο 11. Τόκοι

Αρθρο 11. Τόκοι - Κείµενο νόµου

1. Τόκοι που προκύπτουν στο ένα συµβαλλόµενο Κράτος και καταβάλλονται σε
κάτοικο του άλλου συµβαλλόµενου Κράτους φορολογούνται σε αυτό το άλλο
Κράτος.

2. Εν τούτοις, αυτοί οι τόκοι φορολογούνται επίσης στο συµβαλλόµενο Κράτος στο
οποίο προκύπτουν και σύµφωνα µε την νοµοθεσία του Κράτους αυτού αλλά, αν ο
εισπράττων είναι ο δικαιούχος των τόκων, ο φόρος που επιβάλλεται κατ' αυτόν τον
τρόπο δεν υπερβαίνει το 15% του ακαθάριστου ποσού των τόκων. Οι αρµόδιες αρχές
των συµβαλλόµενων Κρατών καθορίζουν µε αµοιβαία συµφωνία τον τρόπο
εφαρµογής αυτού του περιορισµού.
3. Ο όρος «τόκοι», που χρησιµοποιείται στο παρόν άρθρο, σηµαίνει εισόδηµα από
απαιτήσεις από χρέη οποιασδήποτε χρήσης, ανεξάρτητα αν οι απαιτήσεις αυτές
εξασφαλίζονται ή όχι µε υποθήκη ή αν παρέχουν ή όχι δικαίωµα συµµετοχής στα
κέρδη του οφειλέτη κυρίως όµως σηµαίνει εισόδηµα από κρατικά χρεώγρα φα και
εισόδηµα από οµολογίες µε ή χωρίς ασφάλεια συµπεριλαµβανοµένων και των δώρων
και βραβείων που συνεπάγονται τα ανωτέρω χρεώγραφα. Πρόστιµα για εκπρόθεσµη
πληρωµή δεν θεωρούνται ως τόκοι για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρµόζονται αν ο δικαιούχος των
τόκων, που είναι κάτοικος του ενός συµβαλλόµενου Κράτους αστικά στο άλλο
συµβαλλόµενο Κράτος στο οποίο προκύπτουν οι τόκοι εµπορική ή βιοµηχανική
δραστηριότητα µέσω µιας µόνιµης εγκατάστασης σε αυτό ή αν παρέχει στο άλλο
Κράτος µη εξαρτηµένες προσωπικές υπηρεσίες από καθορισµένη βάση σε αυτό, και η
αξίωση χρέους, σε σχέση µε την οποία καταβάλλονται οι τόκοι, συνδέεται
ουσιαστικά µε αυτήν την µόνιµη εγκατάσταση ή την καθορισµένη βάση. Σε αυτήν
την περίπτωση, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 ή του άρθρου 14 κατά
περίπτωση.
5. Τόκοι θεωρούνται ότι προκύπτουν στο ένα συµβαλλόµενο Κράτος όταν ο
καταβάλλων είναι το ίδιο το Κράτος, µία πολιτική υποδιαίρεση, µία τοπική αρχή ή
κάτοικος του Κράτους αυτού. Αν όµως το πρόσωπο που καταβάλλει τους τόκους, είτε
αυτό είναι ή όχι κάτοικος ενός από τα συµβαλλόµενα Κράτη, έχει σε ένα από τα
συµβαλλόµενα Κράτη µία µόνιµη εγκατάσταση ή µία καθορισµένη βάση, σε σχέση
µε την οποία προέκυψε η οφειλή για την οποία καταβάλλονται οι τόκοι και οι τόκοι
αυτοί βαρύνουν τη µόνιµη εγκατάσταση ή την καθορισµένη βάση, τότε οι τόκοι αυτοί
θεωρούνται ότι προκύπτουν στο Κράτος στο οποίο βρίσκεται η µόνιµη εγκατάσταση
ή η καθορισµένη βάση.
6. Σε περίπτωση που λόγω ειδικής σχέσης µεταξύ του καταβάλλοντος και του
δικαιούχου ή µεταξύ αυτών και κάποιου άλλου προσώπου, το ποσό των τόκων,
λαµβανοµένης υπόψη της αξίωσης από χρέος, για την οποία καταβάλλονται,
υπερβαίνει το ποσό που θα είχε συµφωνηθεί µεταξύ του οφειλέτη και του δικαιούχου
ελλείψει µίας τέτοιας σχέσης, οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρµόζονται µόνο στο
τελευταίο αυτό ποσόν. Σε αυτήν την περίπτωση το υπερβάλλον µέρος των πληρωµών
φορολογείται σύµφωνα µε την νοµοθεσία κάθε συµβαλλόµενου Κράτους,
λαµβανοµένων υπόψη και των λοιπών διατάξεων της παρούσας συµφωνίας.

Αρθρο 12. ∆ικαιώµατα

Αρθρο 12. ∆ικαιώµατα - Κείµενο νόµου

1. Τα δικαιώµατα που προκύπτουν σ' ένα συµβαλλόµενο Κράτος και καταβάλλονται
σε κάτοικο του άλλου συµβαλλόµενου Κράτους φορολογούνται σ' αυτό το άλλο
Κράτος.
2. Εν τούτοις, τα δικαιώµατα αυτά φορολογούνται και στο συµβαλλόµενο Κράτος
στο οποίο προκύπτουν και σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του Κράτους αυτού, αλλά αν ο
λήπτης είναι ο δικαιούχος των δικαιωµάτων, ο φόρος που επιβάλλεται κατ' αυτόν τον
τρόπο, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 12 τοις εκατό του ακαθάριστου ποσού των
δικαιωµάτων. Οι αρµόδιες αρχές των συµβαλλόµενων Κρατών ρυθµίζουν µε
αµοιβαία συµφωνία τον τρόπο εφαρµογής αυτού του περιορισµού.
3. Ο όρος «δικαιώµατα» που χρησιµοποιείται στο παρόν άρθρο σηµαίνει τις
πληρωµές κάθε φύσης που καταβάλλονται ως αντάλλαγµα για τη χρήση ή την
παραχώρηση της χρήσης δικαιώµατος αναπαραγωγής σε φιλολογική, καλλιτεχνική ή
επιστηµονική εργασία, περιλαµβανοµένων των κινηµατογραφικών ταινιών,
ευρεσιτεχνίας, βιοµηχανικού ή εµπορικού σήµατος, σχεδίου ή προτύπου, µυστικού
σχεδίου, µυστικής µεθόδου ή τύπου, ως επίσης για τη χρήση ή την παραχώρηση της
χρήσης γεωργικού, λιµενικού, βιοµηχανικού, επιστηµονικού ή εµπορικού
εξοπλισµού, µε εξαίρεση τις πληρωµές για ναύλωση πλοίων και αεροσκαφών που
χρησιµοποιούνται σε διεθνείς µεταφορές, ή για πληροφορίες που αφορούν σε
βιοµηχανική ή επιστηµονική εµπειρία ή για µελέτες τεχνικές ή οικονοµικές.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρµόζονται όταν ο δικαιούχος των
δικαιωµάτων, ο οποίος είναι κάτοικος ενός συµβαλλόµενου Κράτους, ασκεί στο άλλο
συµβαλλόµενο Κράτος, στο οποίο προκύπτουν τα δικαιώµατα, βιοµηχανική ή
εµπορική δραστηριότητα µέσω µόνιµης εγκατάστασης που βρίσκεται σ' αυτό το
Κράτος, ή παρέχει µη εξαρτηµένες προσωπικές υπηρεσίες µέσω µιας καθορισµένης
βάσης που βρίσκεται σ' αυτό το Κράτος, και το δικαίωµα ή η περιουσία από την
οποία πηγάζουν τα δικαιώµατα συνδέεται ουσιαστικά µε τη µόνιµη εγκατάσταση ή
την καθορισµένη βάση. Σ' αυτή την περίπτωση εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις
του άρθρου 7 ή του άρθρου 14.
5. Τα δικαιώµατα θεωρούνται ότι προκύπτουν σ' ένα συµβαλλόµενο Κράτος όταν ο
οφειλέτης είναι το ίδιο το Κράτος, µία πολιτική υποδιαίρεση, µία τοπική αρχή ή
κάτοικος του Κράτους αυτού. Όταν, όµως, ο οφειλέτης των δικαιωµάτων,
ανεξάρτητα αν είναι κάτοικος ή όχι του ενός συµβαλλόµενου Κράτους, διατηρεί σ'
ένα συµβαλλόµενο Κράτος µόνιµη εγκατάσταση για την οποία έχει συναφθεί το
συµβόλαιο από το οποίο προκύπτει η καταβολή των δικαιωµάτων και η οποία ως εκ
τούτου επιβαρύνεται µε αυτά, τότε τα δικαιώµατα αυτά θεωρούνται ότι προκύπτουν
στο συµβαλλόµενο Κράτος, στο οποίο βρίσκεται η µόνιµη εγκατάσταση.
6. Όταν, λόγω ειδικής σχέσης µεταξύ του οφειλέτη και του δικαιούχου ή µεταξύ

αυτών και τρίτων προσώπων, το ποσό των δικαιωµάτων, λαµβάνοντας υπόψη την
παροχή για την οποία καταβάλλονται, υπερβαίνει το ποσό, το οποίο θα είχε
συµφωνηθεί µεταξύ του οφειλέτη και του δικαιούχου εάν δεν υφίσταντο όµοιες
σχέσεις, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µόνο στο τελευταίο αυτό
ποσόν. Στην περίπτωση αυτή, το υπερβάλλον µέρος των πληρωµών φορολογείται
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κάθε συµβαλλόµενου Κράτους, λαµβανοµένων υπόψη
των λοιπών διατάξεων της παρούσας σύµβασης.
7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται. εάν προκύψει, ότι η περιουσία ή
το δικαίωµα από το οποίο πηγάζουν τη δικαιώµατα δεν έχει δηµιουργηθεί καλή τη
πίστει µέσα στα πλαίσια των εµπορικών σχέσεων. αλλά κυρίως µε σκοπό την
εκµετάλλευση των πλεονεκτηµάτων του άρθρου αυτού.

Αρθρο 13. Ωφέλεια από κεφάλαιο

Αρθρο 13. Ωφέλεια από κεφάλαιο - Κείµενο νόµου

1. Η ωφέλεια που προκύπτει, από την εκποίηση ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 6, φορολογείται στο συµβαλλόµενο Κράτος όπου αυτή βρίσκεται.
2. Η ωφέλεια που προκύπτει από την εκποίηση κινητής περιουσίας, η οποία αποτελεί
µέρος του ενεργητικού µόνιµης εγκατάστασης που επιχείρηση ενός συµβαλλόµενου
Κράτους έχει στο άλλο συµβαλλόµενο Κράτος, ή κινητής περιουσίας που ανήκει σε
καθορισµένη βάση την οποία κάτοικος ενός συµβαλλόµενου Κράτους διατηρεί στο
άλλο συµβαλλόµενο Κράτος για την άσκηση ελευθερίου επαγγέλµατος,
συµπεριλαµβανοµένης εκείνης της ωφέλειας που προκύπτει από την εκποίηση αυτής
της µόνιµης εγκατάστασης (µόνης ή µαζί µε όλη την επιχείρηση) ή αυτής της
καθορισµένης βάσης, φορολογείται στο άλλο αυτό Κράτος.
3. Η ωφέλεια που προκύπτει από την εκποίηση πλοίων που εκτελούν διεθνείς
µεταφορές ή κινητής περιουσίας που συνδέεται µε την εκµετάλλευση αυτών των
πλοίων φορολογείται µόνο στο Κράτος όπου είναι νηολογηµένα ή από το οποίο έχουν
εφοδιασθεί µε τίτλους εθνικότητας. Εν τούτοις, αυτή η ωφέλεια φορολογείται στο
Κράτος όπου βρίσκεται η έδρα της πραγµατικής διοίκησης (της επιχείρησης) στις
περιπτώσεις που προβλέπονται στο εδάφιο 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 8.
Η ωφέλεια που προκύπτει από την εκποίηση αεροσκαφών σε διεθνείς µεταφορές,
πλοιαρίων που εξυπηρετούν την εσωτερική ναυσιπλοία ή κινητής περιουσίας που
συνδέεται µε την εκµετάλλευση αυτών των πλοιαρίων ή των αεροσκαφών
φορολογείται µόνο στο συµβαλλόµενο Κράτος, στο οποίο βρίσκεται η έδρα της
πραγµατικής διοίκησης της επιχείρησης.

4. Η ωφέλεια που προκύπτει από την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων εκτός από
αυτά που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 φορολογούνται µόνο στο
συµβαλλόµενο Κράτος του οποίου είναι κάτοικος το πρόσωπο που εκποιεί τα εν λόγω
περιουσιακά στοιχεία.

Αρθρο 14. Μη εξαρτηµένες προσωπικές υπηρεσίες

Αρθρο 14. Μη εξαρτηµένες προσωπικές υπηρεσίες - Κείµενο νόµου

1. Τα εισοδήµατα που αποκτά κάτοικος ενός συµβαλλόµενου Κράτους από την
άσκηση ελευθερίου επαγγέλµατος ή άλλων µη εξαρτηµένων δραστηριοτήτων
ανάλογου χαρακτήρα φορολογούνται µόνο στο Κράτος αυτό. Εν τούτοις, τα
εισοδήµατα αυτά φορολογούνται στο άλλο συµβαλλόµενο Κράτος στις εξής
περιπτώσεις:
α) Εάν ο ενδιαφερόµενος διατηρεί στο άλλο συµβαλλόµενο Κράτος καθορισµένη
βάση για την άσκηση των δραστηριοτήτων του στην περίπτωση αυτή, µόνο το τµήµα
των εισοδηµάτων που πραγµατοποιήθηκαν µέσω της εν λόγω καθορισµένης βάσης
φορολογείται στο άλλο συµβαλλόµενο Κράτος ή,
β) Εάν διαµένει στο άλλο συµβαλλόµενο Κράτος για χρονικό διάστηµα ή χρονικά
διαστήµατα συνολικής διάρκειας ίσης ή µεγαλύτερης των 183 ηµερών κατά το οικείο
φορολογικό έτος.
2. Ο όρος «ελευθέριο επάγγελµα» περιλαµβάνει ειδικά τις µη εξαρτηµένες
επιστηµονικές, φιλολογικές, καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές ή παιδαγωγικές
δραστηριότητες, όπως επίσης και τις µη εξαρτηµένες δραστηριότητες των γιατρών,
δικηγόρων, µηχανικών, αρχιτεκτόνων, οδοντιάτρων και λογιστών.

Αρθρο 15. Εξαρτηµένες προσωπικές υπηρεσίες

Αρθρο 15. Εξαρτηµένες προσωπικές υπηρεσίες - Κείµενο νόµου

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 16, 18 και 19, οι µισθοί, τα
ηµεροµίσθια και οι άλλες παρόµοιες αµοιβές που αποκτά κάτοικος ενός
συµβαλλόµενου Κράτους για έµµισθη απασχόληση φορολογούνται µόνο στο Κράτος
αυτό, εκτός εάν η απασχόληση ασκείται εντός του άλλου συµβαλλόµενου Κράτους.
Εάν η απασχόληση ασκείται εκεί, οι αµοιβές που αποκτώνται γι' αυτήν
φορολογούνται στο άλλο αυτό Κράτος.
Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου, οι αµοιβές που αποκτώνται
από κάτοικο ενός συµβαλλόµενου Κράτους για έµµισθη απασχόληση που ασκείται
στο άλλο συµβαλλόµενο Κράτος φορολογούνται µόνο στο πρώτο Κράτος εάν:
α) Ο δικαιούχος των αµοιβών παραµένει στο άλλο Κράτος για χρονική περίοδο ή
περιόδους που δεν υπερβαίνουν συνολικά τις 183 ηµέρες κατά το οικείο φορολογικό
έτος και
β) Οι αµοιβές καταβάλλονται από ή για λογαριασµό εργοδότη, ο οποίος δεν είναι
κάτοικος του άλλου Κράτους και
γ) Οι αµοιβές δεν βαρύνουν κάποια µόνιµη εγκατάσταση ή καθορισµένη βάση, την
οποία διατηρεί ο εργοδότης στο άλλο Κράτος.
Ανεξάρτητα από τις προηγούµενες διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι αµοιβές που
αποκτώνται από κάτοικο ενός συµβαλλόµενου Κράτους για έµµισθη απασχόληση
που ασκείται πάνω σε πλοίο σε διεθνείς µεταφορές, φορολογούνται στο Κράτος αυτό.
Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οι
αµοιβές που αποκτώνται για έµµισθη απασχόληση που ασκείται πάνω σε αεροσκάφος
σε διεθνείς µεταφορές φορολογούνται στο συµβαλλόµενο Κράτος στο οποίο
βρίσκεται η έδρα της πραγµατικής διοίκησης της επιχείρησης.

Αρθρο 16. Αµοιβές µελών διοικητικού Συµβουλίου

Αρθρο 16. Αµοιβές µελών διοικητικού Συµβουλίου - Κείµενο νόµου

Τα ποσοστά, οι αµοιβές παράστασης και οι άλλες παρόµοιες παροχές τις οποίες
κάτοικος ενός συµβαλλόµενου Κράτους λαµβάνει υπό την ιδιότητά του ως µέλους
διοικητικού ή εποπτικού συµβουλίου εταιρείας κατοίκου του άλλου συµβαλλόµενου
Κράτους, φορολογούνται σ' αυτό το άλλο Κράτος.

Αρθρο 17. Καλλιτέχνες και αθλητές

Αρθρο 17. Καλλιτέχνες και αθλητές - Κείµενο νόµου

1. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 τα εισοδήµατα που
αποκτώνται από πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες ψυχαγωγίας, όπως οι καλλιτέχνες
θεάτρου, κινηµατογράφου, ραδιοφώνου ή τηλεόρασης και οι µουσικού ως και οι
αθλητές για τις προσωπικές τους δραστηριότητες τις σχετικές µε την ιδιότητά τους
αυτή, φορολογούνται στο συµβαλλόµενο Κράτος, στο οποίο αυτές οι δραστηριότητες
ασκούνται.
2. Όταν τα εισοδήµατα από την προσωπική άσκηση δραστηριοτήτων ενός προσώπου
που παρέχει υπηρεσίες ψυχαγωγίας ή ενός αθλητή µε την ιδιότητά του αυτή δεν
περιέρχονται σ' αυτό το ίδιο πρόσωπο που παρέχει τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας ή στον
ίδιο τον αθλητή αλλά σε άλλο πρόσωπο, τα εισοδήµατα αυτά φορολογούνται,
ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 7, 14 και 15, στο συµβαλλόµενο Κράτος
στο οποίο ασκούνται οι δραστηριότητες του προσώπου που παρέχει υπηρεσίες
ψυχαγωγίας ή του αθλητή.

Αρθρο 18. Συντάξεις

Αρθρο 18. Συντάξεις - Κείµενο νόµου

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της πρώτης παραγράφου του άρθρου 19, οι
συντάξεις και οι άλλες παρόµοιες αµοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο ενός
συµβαλλόµενου Κράτους για προηγούµενη απασχόληση φορολογούνται µόνο στο
Κράτος αυτό.

Αρθρο 19. Κυβερνητικές υπηρεσίες

Αρθρο 19. Κυβερνητικές υπηρεσίες - Κείµενο νόµου

1.α) Οι αµοιβές, εκτός από τις συντάξεις, που καταβάλλονται από ένα συµβαλλόµενο
Κράτος ή µια πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, είτε απευθείας είτε κατόπιν
εισφορών σε Ταµεία που έχουν συστήσει, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που
παρέχονται προς αυτό το Κράτος ή αυτή την υποδιαίρεση ή την τοπική αρχή
φορολογούνται µόνο σ'αυτό το Κράτος.
β) Εν τούτοις, αυτές οι αµοιβές φορολογούνται µόνο στο άλλο συµβαλλόµενο
Κράτος εάν οι υπηρεσίες παρέχονται εντός αυτού του Κράτους και το φυσικό
πρόσωπο είναι κάτοικος του Κράτους αυτού και:
- έχει την υπηκοότητα του Κράτους αυτού, ή
- δεν έχει γίνει κάτοικος του Κράτους αυτού αποκλειστικά και µόνο για το σκοπό της
παροχής των υπηρεσιών.
2. α) Οι συντάξεις που καταβάλλονται από ένα συµβαλλόµενο Κράτος ή πολιτική
υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, είτε απευθείας είτε κατόπιν εισφορών σε Ταµεία
που έχουν συστήσει σ'ένα φυσικό πρόσωπο, για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς
το Κράτος αυτό ή προς πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογούνται
µόνο στο Κράτος αυτό για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 2 έτη.
Με τη λήξη αυτής της περιόδου, οι συντάξεις αυτές φορολογούνται µόνο στο
συµβαλλόµενο Κράτος του οποίου ο δικαιούχος των συντάξεων είναι κάτοικος.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 18 εφαρµόζονται σε αµοιβές ή συντάξεις που
καταβάλλονται για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν µέσα στα πλαίσια εµπορικής ή
βιοµηχανικής δραστηριότητας που ασκήθηκε από ένα εκ των δύο συµβαλλόµενων
Κρατών ή µία εκ των πολιτικών του υποδιαιρέσεων ή των τοπικών του αρχών.

Αρθρο 20. Σπουδαστές και εκπαιδευόµενοι (stagiaires)

Αρθρο 20. Σπουδαστές και εκπαιδευόµενοι (stagiaires) - Κείµενο νόµου

1. Κάθε κάτοικος του ενός εκ των δύο συµβαλλόµενων Κρατών ο οποίος διαµένει
στο άλλο Κρότος αποκλειστικά:

α) υπό την ιδιότητα του σπουδαστή που είναι εγγεγραµµένος σε πανεπιστήµιο,
κολλέγιο ή σχολή αυτού του άλλου Κράτους,
β) υπό την ιδιότητα του µαθητευόµενου στο εµπόριο ή τη βιοµηχανία,
γ) ή ως δικαιούχος υποτροφίας, επιχορήγησης ή επιδόµατος υπό µορφήν
αποζηµίωσης, η οποία καταβάλλεται σ'αυτόν από ίδρυµα θρησκευτικό,
φιλανθρωπικό, επιστηµονικό ή µορφωτικό µε αποκλειστικό σκοπό να διευκολυνθεί
στην παρακολούθηση των σπουδών ή των ερευνών, απαλλάσσεται του φόρου όαυτό
το άλλο Κράτος για τα χρηµατικά ποσά που λαµβάνει από το εξωτερικό για τη
συντήρησή του, τις σπουδές του ή την εξάσκησή του, για κάθε υποτροφία της οποίας
είναι δικαιούχος ή για κάθε ποσό που λαµβάνει σαν αµοιβή για εξαρτώµενης φύσης
δραστηριότητα την οποία ασκεί σ'αυτό το άλλο Κράτος.
2. Κάθε φυσικό πρόσωπο του ενός των συµβαλλόµενων Κρατών που διαµένει στο
άλλο συµβαλλόµενο Κράτος για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος υπό
την ιδιότητα του συνεργάτη επιχείρησης του πρώτου Κράτους ή ενός των
οργανισµών που προβλέπονται στο εδάφιο γ' της πρώτης παραγράφου του παρόντος
άρθρου, ή δυνάµει συµβολαίου που έχει συναφθεί µε την εν λόγω επιχείρηση ή του εν
λόγω οργανισµού, µε αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση τεχνικής ή επαγγελµατικής
πείρας ή εµπειρίας κοντά σε πρόσωπο άλλο εκτός από την εν λόγω επιχείρηση ή τον
εν λόγω οργανισµό, απαλλάσσεται του φόρου σ'αυτό το άλλο Κράτος για την αµοιβή
που λαµβάνει κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου.

Αρθρο 21. Άλλα εισοδήµατα

Αρθρο 21. Άλλα εισοδήµατα - Κείµενο νόµου

1. Τα στοιχεία εισοδηµάτων κατοίκου ενός συµβαλλόµενου Κράτους που δεν
αναφέρονται ρητά στα προηγούµενα άρθρα της παρούσας σύµβασης φορολογούνται
µόνο στο Κράτος αυτό.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζονται επί εισοδηµάτων µε εξαίρεση τα
εισοδήµατα που προκύπτουν από ακίνητη περιουσία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο
6, αν ο δικαιούχος αυτών των εισοδηµάτων που είναι κάτοικος ενός συµβαλλόµενου
Κράτους ασκεί στο άλλο συµβαλλόµενο Κράτος βιοµηχανική ή εµπορική
δραστηριότητα µέσω µόνιµης σ'αυτό εγκατάστασης ή παρέχει µη εξαρτηµένες
προσωπικές υπηρεσίες από καθορισµένη βάση που βρίσκεται σ'αυτό, και το δικαίωµα
ή η περιουσία από την οποία πηγάζουν τα εισοδήµατα συνδέεται ουσιαστικά µε αυτή
τη µόνιµη εγκατάσταση ή την καθορισµένη βάση. Σε τέτοια περίπτωση,

εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 ή του άρθρου 14 ανάλογα.

Αρθρο 22. ∆ιατάξεις για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας

Αρθρο 22. ∆ιατάξεις για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας - Κείµενο νόµου

1. Όταν κάτοικος ενός συµβαλλόµενου Κράτους αποκτά εισοδήµατα, τα οποία
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας σύµβασης φορολογούνται στο άλλο
συµβαλλόµενο Κράτος, το πρώτο Κράτος εκπίπτει από τον φόρο που εισπράττει επί
των εισοδηµάτων του κατοίκου αυτού ποσόν ίσο προς τον φόρο εισοδήµατος ο
οποίος έχει καταβληθεί στο άλλο συµβαλλόµενο Κράτος.
2. Το ποσόν όµως που εκπίπτεται δεν µπορεί να υπερβεί το τµήµα εκείνο του φόρου
εισοδήµατος όπως υπολογίζεται πριν από την έκπτωση, το οποίο αναλογεί στα
εισοδήµατα που φορολογούνται στο άλλο συµβαλλόµενο Κράτος.
3. Ο φόρος, ο οποίος έχει καταργηθεί ή έχει µειωθεί σε ένα εκ των συµβαλλόµενων
Κρατών, δυνάµει της εσωτερικής νοµοθεσίας του Κράτους αυτού, θεωρείται σαν να
είχε καταβληθεί και πρέπει στο άλλο συµβαλλόµενο Κράτος από τον φόρο που θα
είχε επιβαρύνει τα εισοδήµατα τα αναφερόµενα στις προηγούµενες παραγράφους εάν
η εν λόγω κατάργηση ή µείωση δεν είχε λάβει χώρα.

Αρθρο 23. Μη διακριτική µεταχείριση

Αρθρο 23. Μη διακριτική µεταχείριση - Κείµενο νόµου

1. Οι υπήκοοι ενός συµβαλλόµενου Κράτους δεν υπόκεινται στο άλλο συµβαλλόµενο
Κράτος σε καµµία φορολογία ή σχετική υποχρέωση η οποία είναι διάφορη ή
επαχθέστερη εκείνης στην οποία υπόκεινται ή µπορούν να υπαχθούν οι υπήκοοι του
άλλου τούτου Κράτους που βρίσκονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Ανεξάρτητα από
τις διατάξεις του άρθου 1, η παρούσα διάταξη εφαρµόζεται επίσης σε πρόσωπα που
δεν είναι κάτοικοι του ενός ή των δύο συµβαλλόµενων Κρατών.

2. Οι απάτριδες που είναι κάτοικοι ενός συµβαλλόµενου Κράτους δεν υπόκεινται στο
άλλο συµβαλλόµενο Κράτος σε καµµία φορολογία ή σχετική υποχρέωση η οποία
είναι διάφορη ή επαχθέστερη εκείνης στην οποία υπόκεινται ή µπορούν να υπαχθούν
οι υπήκοοι του Κράτους τούτου που βρίσκονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες.
3. Η φορολογία που επιβάλεται σε µόνιµη εγκατάσταση, την οποία επιχείρηση ενός
συµβαλλόµενου Κράτους διατηρεί στο άλλο συµβαλλόµενο Κράτος δεν είναι
λιγότερο ευνοϊκή στο άλλο αυτό Κράτος από την φορολογία που επιβάλλεται στις
επιχειρήσεις του άλλου αυτού Κράτους που ασκούν την ίδια δραστηριότητα. Η
παρούσα διάταξη δεν πρέπει να ερµηνευθεί ότι υποχρεώνει ένα συµβαλλόµενο
Κράτος να χορηγεί στους κατοίκους του άλλου συµβαλλόµενου Κράτους τις
προσωπικές εκπτώσεις, απαλλαγές και µειώσεις από φόρο λόγω της προσωπικής του
κατάστασης ή των οικογενειακών βαρών, τις οποίες χορηγεί στους δικούς του
κατοίκους.
4. Οι επιχειρήσεις ενός συµβαλλόµενου Κράτους, των οποίων το κεφάλαιο εν όλω ή
εν µέρει, άµεσα ή έµµεσα, ανήκει ή ελέγχεται από έναν ή περισσότερους κατοίκους
του άλλου συµβαλλόµενου Κράτους, δεν υπόκεινται στο πρώτο συµβαλλόµενο
Κράτος σε καµµία φορολογία ή σχετική υποχρέωση που, είναι διάφορη ή
επαχθέστερη, από εκείνη στην οποία υπόκεινται ή θα δύνανται να υπαχθούν άλλες
οµοειδείς επιχειρήσεις του πρώτου αυτού Κράτους.
5. Ο όρος «φορολογία» σηµαίνει στο παρόν άρθρο τους κάθε είδους ή ονοµασίας
φόρους, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας Σύµβασης.
6. Οι διατάξεις της παρούσας σύµβασης δεν πρέπει να παρεµποδίζουν την εφαρµογή
ευνοϊκότερων φορολογικών διατάξεων που προβλέπονται από τη νοµοθεσία του ενός
των συµβαλλόµενων Κρατών για την προώθηση των επενδύσεων.

Αρθρο 24. ∆ιαδικασία αµοιβαίου διακανονισµού

Αρθρο 24. ∆ιαδικασία αµοιβαίου διακανονισµού - Κείµενο νόµου

1. Όταν κάτοικος ενός συµβαλλόµενου Κράτους κρίνει ότι τα µέτρα που λαµβάνονται
από ένα συµβαλλόµενο Κράτος ή και από τα δύο συµβαλλόµενα Κράτη θα έχουν γι'
αυτόν σαν αποτέλεσµα την επιβολή φορολογίας, η οποία δεν είναι σύµφωνη προς την
παρούσα σύµβαση, µπορεί, ανεξάρτητα από τα µέσα θεραπείας που προβλέπονται
από την εθνική νοµοθεσία των Κρατών αυτών, να υποβάλει την υπόθεσή του στην
αρµόδια αρχή του συµβαλλόµενου Κράτους, του οποίου είναι κάτοικος. Η υπόθεση
πρέπει να υποβληθεί µέσα σε τρία χρόνια από την πρώτη κοινοποίηση της πράξης

καταλογισµού φόρου η επιβολή του οποίου δεν είναι σύµφωνη προς τις διατάξεις της
σύµβασης.
2. Η αρµόδια αυτή αρχή θα προσπαθήσει, εάν η ένσταση θεωρηθεί βάσιµη και εάν η
ίδια δεν δύναται να δώσει ικανοποιητική λύση, να επιλύσει τη διαφορά µε αµοιβαία
συµφωνία µε την αρµόδια αρχή του άλλου συµβαλλόµενου Κράτους προκειµένου να
αποφευχθεί η φορολογία που δεν είναι σύµφωνη προς τη σύµβαση. Η συµφωνία
εφαρµόζεται ανεξάρτητα από τις προθεσµίες που προβλέπονται από το εσωτερικό
δίκαιο των συµβαλλόµενων Κρατών.
3. Οι αρµόδιες αρχές των συµβαλλόµενων Κρατών προσπαθούν, µε αµοιβαία
συµφωνία, να άρουν τις δυσκολίες ή να εξαλείψουν τις αµφιβολίες, τις οποίες µπορεί
να δηµιουργήσει η ερµηνεία ή η εφαρµογή της σύµβασης. Μπορούν, επίσης, να
συσκέπτονται για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας στις περιπτώσεις που δεν
προβλέπονται από την σύµβαση.
4. Οι αρµόδιες αρχές των συµβαλλόµενων Κρατών µπορούν να επικοινωνούν
απευθείας µεταξύ τους για την επίτευξη συµφωνίας κατά την έννοια των
προηγουµένων παραγράφων. Εάν οι προφορικές ανταλλαγές απόψεων διευκολύνουν
αυτή τη συµφωνία, αυτές οι ανταλλαγές απόψεων µπορούν να γίνουν µέσω µιας
επιτροπής που θα αποτελείται από αντιπρόσωπους των αρµόδιων αρχών των
συµβαλλόµενων Κρατών.

Αρθρο 25. Ανταλλαγή πληροφοριών

Αρθρο 25. Ανταλλαγή πληροφοριών - Κείµενο νόµου

1. Οι αρµόδιες αρχές των συµβαλλόµενων Κρατών θα ανταλλάσσουν τις
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας
σύµβασης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας των συµβαλλόµενων Κρατών σε σχέση µε
τους φόρους που προβλέπονται από τη σύµβαση στο µέτρο που η προβλεπόµενη από
αυτές φορολογία είναι σύµφωνη προς τη σύµβαση. Όλες οι πληροφορίες που
ανταλλάσσονται κατ'αυτόν τον τρόπο θεωρούνται απόρρητες και θα πρέπει να
κοινοποιούνται µόνο σε πρόσωπα ή αρχές που είναι επιφορτισµένες µε τη βεβαίωση
ή την είσπραξη των φόρων που προβλέπονται από την παρούσα Σύµβαση. Τα εν
λόγω πρόσωπα ή οι εν λόγω αρχές µπορούν να χρησιµοποιούν τις πληροφορίες αυτές
σε επ' ακροατη ρίω συζητήσεις δικαστηρίων ή σε δικαστικές αποφάσεις αλλά
αποκλειστικά για τους σκοπούς της βεβαίωσης ή της είσπραξης του φόρου.
2. Οι διατάξεις της πρώτης παραγράφου δεν µπορούν σε καµµία περίπτωση να
ερµηνευθούν ως επιβάλλουσες σε ένα από τα Κράτη την υποχρέωση:

α) να λαµβάνει διοικητικά µέτρα που αντιβαίνουν προς την ίδια αυτού νοµοθεσία ή
την διοικητική του πρακτική ή προς εκείνη του άλλου συµβαλλόµενου Κράτους,
β) να παρέχει πληροφορίες οι οποίες δεν θα µπορούσαν να ληφθούν βάσει της ίδιας
αυτού νοµοθεσίας ή µέσα στα πλαίσια της οµαλής διοικητικής πρακτικής αυτού ή
εκείνης του άλλου συµβαλλόµενου Κράτους,
γ) να µεταδώσει πληροφορίες οι οποίες θα απεκάλυ πταν εµπορικό, βιοµηχανικό ή
επαγγελµατικό απόρρητο ή εµπορική µέθοδο ή πληροφορίες των οποίων η
κοινοποίηση θα ήταν αντίθετη προς τη δηµόσια τάξη.

Αρθρο 26. ∆ιπλωµατικοί αντιπρόσωποι και προξενικοί υπάλληλοι

Αρθρο 26. ∆ιπλωµατικοί αντιπρόσωποι και προξενικοί υπάλληλοι - Κείµενο
νόµου

Οι διατάξεις της παρούσας σύµβασης δεν επηρεάζουν τα φορολογικά προνόµια τα
οποία απολαµβάνουν οι διπλωµατικοί αντιπρόσωποι ή οι προξενικοί υπάλληλοι
δυνάµει των γενικών κανόνων του διεθνούς δικαίου ή των διατάξεων ειδικών
συµφωνιών.

Αρθρο 27. Θέση σε ισχύ

Αρθρο 27. Θέση σε ισχύ - Κείµενο νόµου

1. Η παρούσα σύµβαση θα κυρωθεί και τα κυρωτικά έγγραφα θα ανταλλαγούν στην
το ταχύτερο δυνατόν.
2. Η παρούσα σύµβαση θα τεθεί σε ισχύ από της ανταλλαγής των κυρωτικών
εγγράφων και οι διατάξεις της θα έχουν εφαρµογή:

α) αναφορικά µε τον φόρο που παρακρατείται στην πηγή επί των ποσών που
καταβάλλονται ή πιστώνονται σε µη κατοίκους από την 1η Ιανουαρίου του
ηµερολογιακού έτους που ακολουθεί το έτος της ανταλλαγής των κυρωτικών
εγγράφων
β) αναφορικά µε τους λοιπούς φόρους, για κάθε φορολογικό έτος που αρχίζει από την
1η Ιανουαρίου του ηµερολογιακού έτους που ακολουθεί το έτος της ανταλλαγής των
κυρωτικών εγγράφων.

Αρθρο 28. Καταγγελία

Αρθρο 28. Καταγγελία - Κείµενο νόµου

1. Η παρούσα Σύµβαση θα εξακολούθησει να ισχύει χωρίς χρονικό περιορισµό. Εν
τούτοις, καθένα από τα συµβαλλόµενα Κράτη µπορεί να την καταγγείλει για το τέλος
οποιουδήποτε ηµερολογιακού έτους επιδίδοντας µέσω διπλωµατικής οδού, έγγραφη
προειδοποίηση προθεσµίας τουλάχιστον έξι µηνών.
2. Στην περίπτωση αυτή, οι διατάξεις της θα εφαρµοστούν για τελευταία φορά:
α) επί των φόρων που οφείλονται στην πηγή για τα εισοδήµατα, τα οποία
αποκτήθηκαν ή καταβλήθηκαν το αργότερο την 31 ∆εκεµβρίου του έτους της
καταγγελίας,
β) επί των άλλων φόρων που επιβάλλονται επί των εισοδηµάτων των φορολογικών
περιόδων οι οποίες λήγουν πριν από την 31 ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους.
ΣΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραµµένοι, δεόντως
εξουσιοδοτηµένοι γι' αυτό από τις Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα
Σύµβαση.
ΕΓΙΝΕ στην Τύνιδα, την 31η Οκτωβρίου 1992 σε δύο αντίτυπα, στην γαλλική,
ελληνική και αραβική γλώσσα και όλα τα κείµενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε
περίπτωση αντιδικίας υπερισχύει το κείµενο στη γαλλική γλώσσα.
Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Για την Κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας της Τυνησίας

ΗΑΒΙΒ ΒΕΝ ΥΑΗΙΑ

Αρθρο 29. CONVENTION

Αρθρο 29. CONVENTION - Κείµενο νόµου

ENTRE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE ΕΤ
LΑ REPUBLIQUE TUNISIENNE
TEND ANT A EVTTER LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIERE D'IMPOTS
SUR LE REVENU ET SUR LES GAINS EN CAPITAL
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
Desireux de conclure une convention en vue d'eviter la double imposition en matiere
d'impots sur le revenu et sur les gains en capital sont convenus des dispositions
suivantes:
CHAPITRE I
CHAMP D' APPLICATION DE LA CONVENTION
ARTICLE 1:
Personnes vises
La presente,convention s'applique aux personnes qui sont des residents d'un Etat
contractant ou des deux Etats contrac tants.
ARTICLE 2:
Impots vises
1) La presente convention s'applique aux impots sur le re' venu et sur les gains en
capital pergus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions
politiques et de ses collectivites locales, quelque soit le syst&me de perception.
2) Sont consideres comme impots sur le revenu, les impSts pergus sur le revenu.total,
ou sur des Elements du revenu et comme impots sur les gains en capital les impots sur
les gains provenant de 1'alienation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les
impots sur les plusvalues.

3) Les impots actuels auxquels s'applique la convention sont notamment:
a) en ce qui concerne la Republique Tunisienne:
- l'impot sur le revenu des personnes physiques y compris 1'imposition des gains en
capital;
- l'impot sur les societes y compris 1'imposition des gains en capital,
Ciapr^s denommes "impots isiens".
b) en ce qui concerne la Republique Hellenique:
- l'impot sur le revenu des personnes physiques, y compris 1'imposition des gains en
capital;
- l'impot sur le revenu des personnes morales, y compris 1'imposition des gains en
capital.
Ciapres denommes "imp0ts helleniques".
4) La convention s'applique aussi aux impots futurs de nature identique ou analogue
qui seraient etablis apr&s la date de signature de la convention et qui s'a jouteraient
aux impots actuels ou qui les remplaceraient. Les autorites competentes des Etats
contractants se communiquent, a la fin de chaque annee,les modifications apportees S
leurs legislations fiscales respectives.
CHAPITRE II
DEFINITIONS
ARTICLE 3:
Definitions genfirales
1) Au sents de la presente convention, h moins que le contexte n'exige une
interpretation differente:
a) les expressions "un Etat contractant" et "1'autre Etat contractant" designent, suivant
le contexte, la Republique Tunisienne et la Republique Hellenique;
b) le terme "Republique Tunisienne" designe le territoire de la Republique Tunisienne
et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en
conformite avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits re latifs au lit
de la mer, au soussol marin et ϋ leurs ressources naturelles;
c) le terme "Republique Hellenique" comprend les terri toires de la Republique
Hellenique et les parties du sol et du soussol marins sous la mer mediterrannee sur
lesquelles la Republique Hellenique a des droits de souverainete confor mement au
drout international;
d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les societes et tout autres
groupements de personnes;
e) le terme "societe" designe toute personne morale ou toute entite qui est consideree
comme une personne morale aux fins d'imposition;

f) les expressions "entreprises d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat
contractant" designent respecti vement une entreprise exploitee par un resident d'un
Etat contractant et une entreprise exploitee par un resident de l' autre Etat contractant;
g) le terme "nationaux" designe toutes personnes physiques qui possedent la
nationality d'un Etat contractant et toutes les personnes morales; societes de personnes
et associations constitutes conformement a la legistation en vigueur dans un Etat
contractant;
h) l'expression "trafic international" designe tout transport effectue par un navire ou
aeronef sauf lorsque le navire ou l'aeronef η est exploite qu'entre deux points situes
dans le territoire de l'Etat contractant;
i) l'expression "autorite competente" designer
- en Republique Tunisienne; le Ministre des Finances ou son representant autorise.
- en Republique Hellenique; le Ministre des Finances ou sont representant autorise.
2) Pour 1'application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui
n'y est pas definie, a le sens qui lui est attribue par la legistation dudit Etat concernant
les impots auxquels a'applique la convention; a moins que le contexte n'exige une
interpretation differente.
ARTICLE 4:
Resident
1) Au sens de la presente convention, l'expression "resident d'un Etat contractant"
designe toute personne qui, en vertu de la legislation dudit Etat, est assujettie ci l'
impot dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa residence de son siege de
direction ou de tout autre critdre de nature analogue. Toutefois, cette expression ne
comprend pas les personnes qui sont assujetties a l'impot dans cet Etat pour les
revenus de sources situees dans cet Etat, y compris les gains en capital.
2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est
consideree comme resident des deux Etats contractants, sa situation est r6glee comme
suit:
a) Cette personne est consideree comme resident de l'Etat contractant ou elle dispose
d'un foyer d'habitation permanent; lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation
permanent dans chacun des Etats contractants, elle est consideree comme resident de
l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et economiques sont les plus etroits.
(Centre des interets vitaux);
b) Si l'Etat contractant ou cette personne a le centre de ses interets vitaux ne peut pas
etre determine, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des
Etats contractants, elle est consideree comme resident de 1' Etat contractant ou elle
sejourne de fagon habituelle;
c) Si cette personne sejourne de fagon habituelle dans les deux Etats contractants ou si

elle ne sejourne de fagon habituelle dans aucim d'eux elle est consideree comme
resident de l'Etat contractant dont elle possede la nationalite;
d) Si cette personne possede la nationalite des deux Etats contractants ou si elle ne
possede la nationalite d' aucun d'eux, les autorites competentes des Etats contractants
tranchent la question d'un commun accord.
3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une
personne physique est condideree comme resident des deux Etats contractants, elle est
reputee resident de l'Etat contractant ou se trouve son siege de direction effective.
ARTICLE 5:
Etablissement stable
1) Au sens de la presente convention, l' expression "etablissement stable" designe une
installation fixe d'affaires par l'intermediaire de laquelle 1'entreprise exerce tout ou
partie de son activite.
2) L'expression "etablissement stable" comprend notam ment:
a) un si£ge de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier;
f) line mine, un puits de petrole ou de gaz, une car ridre ou tout autre lieu d'extraction
de ressources naturelles;
g) une installation ou structure utilisee pour 1' exploration de ressources naturelles.
3) Constitue un etablissement stable, un chantier de contruction, ou des operations
temporaires de montage ou des activites de surveillance, lorsque ce chantier, ces
operations temporaires de montage ou activites de surveillance faisant suite k la vente
de machines ou d'equipement ont une duree superieure & 6 mois ou lorsque ces
operations de montage ou activites d£ surveillance faisant suite a la vente de machines
ou d'equipement ont une duree inferieure S 6 mois et que les frais de montage ou de
surveillance depassent 10% du prix de ces machines ou equipements.
4) Nonobstant, les dispositions precedentes du present article, on ne consid&re pas
qu'il y a "etablissement stable" si :
a) il est fait usage d'installation aux seules fins de stockage, d'exposition ou de
livraison de merchandises appar tenant δ 1'entreprise dans la mesure ou cette
operation de livraison η'ait pas ete effectuee suite a une commande enregistree aupres
de cette installation ou conclue par son intermediaire ou qu'elle n' ait pas fait l'objet de

factu ration par ladite installation;
b) des marchandises appartenant a l'entreprise sont entreposees aux seulles fins de
stockage, d'exposition ou de livraison dans la mesure ou cette operation de livraison
η'ait pas ete executee suite h une commande enregistree . aupres de cette installation
ou conclue par son intermediaire ou qu'elle n'ait pas fait 1' objet de facturation par la
dite installation;
c) des marchandises appartenant a l'entreprise sont entreposees aux seulles fins de
transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilis^e aux seules fins d'acheter des
marchandises ou de reunir des informations pour l'entreprise ou k des fins de
publicite' pour cette derrii^re;
e) une installation fixe d'affaires est utilis£e aux seules fins d'exercer, pour
l'entreprise, toute autre activity de caractere preparatoire ou auxilliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisee aux seules fins de l'exercice cumule
d'activates mentionnees aux alineas a) a e), δ condition que l'activite d'ensemble de
1'installation fixe d'affaires resultant de ce cumul garde un caractere preparatoire ou
auxiliaire.
5) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne (autre
qu'un agent jouissant d'un statut independent'auquel s'applique.le paragraphe 9) agit
pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoir qu'elle
y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise,
cette entreprise est consideree comme ayant un etablissement stable dans cet Etat pour
toutes les activites que cette personne exerce pour l' entreprise, h moins que les
activites de cette personne ne soient limitees & celles qui sont mentionnees au
paragraphe 4 et qui, si elles etaient exercees par l'intermediaire d'une installati.on fixe
d'affaires, ne sont pas considerees comme un etablissement stable selon les
dispositions de ce paragraphe.
6) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1,2 et 3 une personne exergant des
activites liees S 1'exploitation ou 1'exploration du lit de la mer, de ses soussols et de
ses ressources naturelles situees dans l'Etat contractant, est consideree comme
exergant une activity par l'intermediaire d' un etablissement stable dans cet Etat.
7) Une entreprise d'assurances d'un Etat contractant est consideree comme ayant un
etablissement stable dans 1' autre Etat si elle pergoit des primes sur le territoire de cet
Etat ou assure des risques qui y sont courus par l'intermediaire d'un employe ou par
l'intermediaire d'un agent qui n'entre pas dans la categorie de personnes visees au
paragraphe 9 ciapres.
8) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant dispose d'un etablissement stable dans
1'autre Etat contractant, une ou toutes les activites que cette entreprise effectue sur le
territoire de cet autre Etat contactant sont considerees comme exercees par
l'intermediaire de cet etablissement stable.

9) On ne consid^re pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un etablissement
stable dans 1'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activite par
l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou tout autr^e intermediaire jouissant
d'un statut independent S condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire
de leur activite.
10) Le fait qu'une societe qui est un resident d'un Etat condractant controle ou est
controlee par une societe qui est un resident de 1'autre Etat contractant ou qui y exerce
son activite (que ce soit par l'intermediaire d'un etablissement stable ou non) ne suffit
pas en lui meme, & faire de l'une quelconque de ces soci^tes un etablissement stable
de 1' autre.
CHAPITRE III
IMPOSITION DBS REVENUS
ARTICLE 6:
Revenus iamobiliers
1) Les revenus qu'un resident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers y
compris les revenus des exploitations agricoles ou forestiSres situes dans 1'autre Etat
contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2) L'expression "biens immobiliers" est definie confor mement au droit de l'Etat
contractant ou les biens sont situes L'expression englobe en tous cas les accessoires, le
cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et foresti^res, les droits auxquels
s'appliquent les dispositions du droit prive concernant la propri^te fonciere, l'usufruit
des biens immobiliers et les droits & des paiements variables ou fixes pour
1'exploitation ou la concession de 1'exploitation de gisements mineraux, sources et
autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aeronefs ne sont pas consideres
conme biens immobiliers.
3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de
1'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme
d'exploi tation de biens immobiliers.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent egalement aux revenus
provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus de biens
immobiliers servant a 1'exercise d'une profession independante.
ARTICLE 7:
Benefices des entreprises
1) Les benefices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans
cet Etat, a moins que l' entreprise n' exerce son activite dans l'autre Etat contractant
par 1 intermediaire d'un etablissement stable qui y est situe. Si l' entreprise exerce son
activite d'une telle fagon, les benefices de 1'entreprise son.t imposables dans l'autre
Etat mais uniquement dans la mesure ού ils sont imputables audit etablissement
stable.
2) Sous reserve.des dispositions du paragraphe 3,lorsqu' une entreprise d'un Etat

contractant exerce son activite dans 1'autre Etat contractant par l'intermediaire d'un
etablissement stable qui y est situe, il est impute, dans chaque Etat contractant, a cet
etablissement stable, les benefices qu'il aurait pu realiser s'il avait constitue une
entreprise distincte et separee exergant des activites identiques ou analogues dans des
conditions identiques ou analogues et traitant en toute independance avec 1'entreprise
dont il constitue un etablissement stable.
3) Pour la determination des benefices d'un etablissement stable, sont admises en
deduction les depenses exposees aux fins de l' activite de cet etablissement stable, y
compris les depenses effectives de direction etles frais gentraux reels d'administration
ainsi exposee soit dans l'Etat contractant ou est situe cet etablissement soit ailleurs;
Toutefois, aucune deduction η'est admise pour les sonnies qui seraient, le cas echeant,
versees par l' etablissement stable au siege de l' entreprise ou a l'un quelconque de ses
autres etablissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues
au titre des licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits, comme commissions
(autre que le remboursement de depenses reelles effectuees) pour des services rendus
ou pour une activite de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire,
comme interets sur des sommes pretees a l'etablissement stable.
De meme, il n'est pas tenu compte, pour la determination des benefices d'un
etablissement stable, parmi les frais du si ge de l'entreprise ou de l'un quelconque de
ses autres etablissements,des redevances, honoraires ou autre paiements analogues au
titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits, ou de commissions
(autres que le remboursensent de depenses reelles effectuees) pour des services rendus
. ou pour une activite de direction ou, sauf dans le cas d' un etablissement bancaire,
des interets sur des sommes pretees au siege de l'entreprise ou δ l'un quelconque de
ses autres etablissements.
4) S'il est d'usage, dans un Etat contractant de determiner les benefices imputables a
un etablissement stable sur la base d'une repartition des benefices tot aux de
l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empeche
cet Etat contractant de determiner les benefices imposables selon la repartition en
usage; la methode de repartition adoptee doit cependant etre telle que le resultat
obtenu soit conforme aux principes enonces dans le present article.
5) Aux fins des paragraphes precedentes, les benefices a imputer a l' etablissement
stable sont calcules chaque annee selon la meme methode a moins qu'il n'existe de
motifs valables et suffisants de proceder autrement.
6) Lorsque les benefices comprennent des Elements de revenu traites s^parement dans
d'autres articles de la pr sente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas
affectees par les dispositions du present article.
ARTICLE 8:
Navigation Maritime et A£rienne
1) Les revenUs provenant de 1'exploitation en trafic international de navires ne sont
imposables que dans l'Etat contractant sur le territoire duquel ils sont immatricules ou
par lequel ils ont ete munis de titres de nationality.

Toutefois, les benefices, realises par les entreprises dont les capitaux sont detenus
conjointement d'une part par un Etat contractant, l'une de ses collectivites locales ou
l'un de ses residents et par l' autre Etat, l'une de ses collectivites locales ou l'un de ses
residents d'autre part, ainsi que ceux realises par une entreprise dirigee ou controlee
par un resident de l'un des Etats dont le sidge de direction effective est situe dans l'un
des Etats contractants sont imposables dans l'Etat contractant ou le sidge de direction
effective de l' entreprise est situe.
2) Les revenus provenant de 1'exploitation de bateaux servant & la navigation
interieure sont imposables dans l' Etat contractant ou le siege de direction effective de
l' entreprise est situe.
Si le siege de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est S bord
d'un navire ou d'un bateau, ce siSge est repute situe dans l'Etat contractant ou se
trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou,l defaut cf.e port d'attache,
dans l'Etat contractant dont l' exploitent du navire ou du bateau est un resident.
3) Les benefices provenant de l'exploitation en trafic international d'aeronefs ne sont
imposables que dans l'Etat contractant ou le siege de direction effective de l'entreprise
est situe.
4) Les dispositions de l'alinca 2 du paragraphs 1 et du paragraphe 3 s'appliquent aussi
aux benefices provenant de la participation a un pool, une exploitation en commun ou
un organisme international d'exploitation.
ARTICLE 9:
Entreprises associees
1) Lorsque:
a. une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement. a la
direction, au controle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que,
b. les memes personnes participent directement ou indirectement a la direction, au
controle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'
autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans
leurs relations commerciales ou financiSres, liees par des conditions acceptees ou
imposees, qui different de celles qui seraient conclues entre les entreprises
independantes, les benefices qui, sans ces conditions, auraient ete obtenus par l'une
des entreprises mais n'ont pu l'etre en fait a cause de ces conditions, peuvent etre
inclus dans les benefices de cette entreprise et imposes en consequence.
2) Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les benefices d'une entreprise de cet Etat et
impose en consequence des benefices sur lesquels une entreprise de l' autre Etat
contractant a ete imposee dans cet autre Etat, et que les benefices ainsi inclus sont des
benefices qui auraient ete realises par l'entreprise du premier Etat si les conditions
convenues entre les deux entreprises avaient ete celles qui auraient ete convenues
entre des entreprises independantes, l'autre Etat procede a un ajustement approprie du
montant de l'impdt qui y a ete pergu sur ces benefices. Pour determiner cet

ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la presente convention et, si
c'est necessaire, les autorit£s competentes des Etats contractants se consultent
ARTICLE 10:
Dividendes
1) Les dividendes payes par une societe qui est un resident d'un Etat contractant k un
resident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposablesdans l'Etat contractant dont la
societe qui paie les dividendes est un resident, et selon la legistation de cet Etat, raais
si la personne cui regoit les dividendes en est le bene ficiaire effectif, l'impot ainsi
6tabli ne peut exceder:
a. 35% du montant brut des dividendes si la societe distributrice est un resident de la
Republique Hellenique;
b. 10% du montant brut des dividendes si la societe distributrice est un resident de la
Republique Tunisienne.
Le present paragraphe n'affecte pas l'imposition de la societe au titre des benefices qui
servent au paiement des dividendes.
3) Le terme "dividendes" employe dans le present article designe les revenus
provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts
beneficiaires a l' exception des creances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales
assimiles aux revenus d'actions par la legislation fiscale de l'Etat dont la societe
distributrice est un resident.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le ben^ficiaire
effectif des dividendes, resident d'un Etat contractant exerce dans 1'autre Etat
contractant dont la societe qui paie les dividendes est un resident , soit une activite
industrielle ou commerciale par l'intermediaire d'un etablissement stable qui y est
situe, soit une profession independante au moyen d'une base fixe qui y est situee et
que la participation generatrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ces
cas, les dispositions de 1'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.
5) Lorsqu'une societe qui est un resident d'un Etat contractant tire des benefices ou
des revenus de l' autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impot
sur les dividendes payes par la societe, sauf dans la mesure ou ces. dividendes sont
payes un resident de cet• autre Etat ou dans la mesure ou la participation generatrice
des dividendes serattache effectivement 3 un etablissement stable ou a une base fixe
situes dans cet autre Etat, ni prelever aucun impdt, au titre de l'imposition des
benefices non distribues, sur les benefices non distribues de la societe m£me si les
dividendes payes ou les benefices non distribues consistent en tout ou en partie en
benefices ou revenus provenant de cet autre Etat.
ARTICLE 11:
Interets

1) Les interets provenant d'un Etat contractant et payes cl un resident de l'autre Etat
contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces interets sont aussi imposables dans l' Etat contractant d'ou ils
proviennent et selon la legislation de cet Etat, mais si la personne qui regoit les
interets en est le beneficiaire effectif, l'impot ainsi etabli ne peut exceder 15 pour cent
du montant brut des interets. Les auto rites competentes des Etats contractants reglent
d'un commun accord les modalites d'application de cette limitation.
3) Le terme "interets" employe dans le present article designe les revenus des creances
de toute nature, assorties ou non de garanties hypothecaires ou d'une clause de
participation aux benefices du debiteur, et notamment les revenus des fonds publics et
des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attaches & ces titres. Les
penalisations pour paiement tardif ne sont pas considerees comme des interets au sens
du present article.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le beneficiaire
effectif des interets, resident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant
d'ou proviennent les interets, soit une activite industrielle ou commerciale par
l'intermediaire d'un etablissement stable qui y est situe, soit une profession
independante au moyen d'une base fixe qui y est situee, et que la creance gen£ ratrice
des interets s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l' article 7 ou
de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.
5) Les,interSts sont consideres comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
debiteur est cet Etat luimeme, une subdivision politique, une collectivite locale ou un
resident de cet Etat. Toutefois lorsque le debiteur des interets, qu'il soit ou non un
resident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant un etablissement stable, ou
une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des interets a ete
contractee et qui supporte la charge de ces interets, ceuxci sont consideres comme
provenant de l'Etat ou 1'etablissement stable, ou la base fixe est situe.
6) Lorsque, en raison de relations speciales existant entre le debiteur et le beneficiaire
effectif ou que l'un et 1'autre entretiennent avec de tierces personnes le montant des
interets, conpte tenu. de la creance ,pour laquelle ils sont payes, excede celui dont
seraient convenus le debiteur et le beneficiaire effectif en 1'absence de pareilles
relations les dispositions du present article ne s'aplliquent qu'a ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excedentaire des paiements reste imposable selon la legislation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la presente
convention.
ARTICLE 12:
Redevances
1) Les redevances provenant d'un Etat contractant et payees h un resident de l'autre
Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces redevances sont aussi imposables.dans l'Etat contractant d'ou elles
proviennent et selon la legislation de cet Etat, mais si la personne qui regoit les reder
vances en est le beneficiaire effectif, l'impot, ainsi etabli, ne peut exceder 12 pour cent

du montant brut des redevances. Les autorites competentes des Etats contractants
rfcglent d' un commun accord les modalites d'application de cette limitation .
3) Le terme "redevances" employe dans le present article designe les remunerations
de toute nature payees pour l'usage ou la concession de l'usage d ou de commerce,
d'un dessin ou d'un modele, d'un plan, d'une formule ou d'un procede secret ainsi que
pour l'usage ou la concession de l'usage d'un equipement agricole, portuaire,
industriel, scientifique ou commercial, k l'exception des remunerations pour
affretement de navires et d'aeronefs affectes au trafic international, ou pour des
informations ayant trait une experience acquise dans le domaine industriel,
commercial ou scientifique ou pour des etudes techniques ou economiques.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le beneficiaire
effectif des redevances, resident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat
contractant d'ou proviennent les redevances, soit une activate industrielle ou
commerciale par 1'intermediaire d' un etablissement stable qui y est situe, soit une
profession independante au moyen d'une base fixe qui y est situee, et que le droit ou le
bien generateur des redevances s' y rattache effectivement. Dans ces cas, les
dispositions de l' article 7 ou de 1'article 14, suivant le cas, sont applicables.
5) Les redevances sont considerees comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
debiteur est cet Etat luirneme, une subdivision politique, une collectivite locale ou un
resident de cet Etat. Toutefois, .lorsque le debiteur des. redevances, qu'il soit ou non
resident• d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un etablissement stable pour
lequel le contrat donnant lieu au paieiaent des redevances a ete conclu et qui supporte
comme telle la charge de cellesci, ces redevances sont r£putees provenir de l' Etat
contractant ού est situe 1'etablissement stable.
6) Lorsque,en raison de relations speciales existant entre le debiteur et le beneficiaire
effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payees, excede celui
dont seraient convenus le debiteur et le beneficiaire effectif en l' absence de pareilles
relations, les dispositions du present article ne s'appliquent qu'a ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excedentaire des paiements reste imposable selon la legislation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la presente
convention.
7) Les dispositions de cet articlene s'appliquent pas s'il est etabli que le bien ou le
droit generateur des redevances η'a pas ete fait de bonne foi dans le cadre de relations
commerciales, mais essentiellement dans un but de beneficier des avantages de cet
article.
ARTICLE 13:
Gains en Capital
1) Les gains provenant de l' alienation des biens immobiliers, tels qu'ils sont definis h
l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant ou ces biens sont situes.
2) Les gains provenant de l'aliSnation de bien3 mobi liers faisant partie de l'actif d'un
etablissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat

contractant ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un resident
d'un Etat contractant dans l' autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession
liberale, y compris de tels gains provenant de l'alienation de cet etablissement stable
(seul ou avec 1'ensemble de 1' entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans
cet autre Etat.
3) Les gains provenant de l' alienation de navires exploi tes en trafic international ou
des biens mobiliers affectes a l'exploitation de ces navires ne sont imposables que
dans l'Etat dans le territoire duquel ils sont immatricules ou par lequel ils sont munis
de titres de nationalite. Toutefois, ces gains sont imposables dans l'Etat ou se trouve le
siege de la direction effective dans les cas vises S l'alinea 2 du paragraphe 1 de
l'article 8.
Les gains provenant de. l'alie'nation d'aeronefs exploites en trafic international, de
bateaux servant a la navigation interieur ou de biens mobiliers affectes a
1'exploitation de ces bateaux ou aeronefs ne sont imposables que. dans l'Etat
contractant ou le si^ge de direction effective de l'entreprise est situe.
4) Les gains provenant de l' alienation de tous biens autres que ceux vises aux
paragraphes 1,2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cedant est
un resident.
ARTICLE 14:
Professions Independantes
1) Les revenus.qu'un resident d'un Etat contractant tire d'une profession liberale ou
d'autres activites inde pendantes de caractere analogue ne sont imposables que dans
cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l' autre Etat contractant dans les
cas suivants:
a) Si l'interesse dispose dans l' autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de
ses activites; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable li ladite base
fixe est imposable dans l' autre Etat contractant ou,
b) Si son sejour dans l' autre Etat contractant s' etend sur une periode ou des periodes
d'une duree totale egale ou superieure a 183 jours pendant l'annte fiscale consideree.
2) L'expression "profession liberale" comprend en particulier les activites
independantes d'ordre scientifique litteraire, artistique, educatif ou pedagogique, ainsi
que les activites independantes des medecins, avocats, ingenieurs, architectes,
dentistes et comptables.
ARTICLE 15:
Professions Dependantes
1) Sous reserve des dispositions des articles 16,18 et 19 • les salaires, traitements et
autres remunerations similaires qu'un resident d'un Etat contractant regoit au titre d'un
emploi salarie ne sont imposables que dans cet Etat, δ moins que 1'emploi ne soit
exerce dans lCautre Etat contractant. Si l' emploi y est exerce, les remunerations
regues k ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, les remunerations qu'un
resident d'un Etat contractant regoit au titre d'un emploi salarie exerce dans l'autre
Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) Le beneficiaire sejourne dans l'autre Etat pendant une periode ou des periodes
n'excedent pas au total 183 jours au cours de l'annee fiscale consideree; et
b) Les remunerations sont payees par un emplOyeur ou au nom d'un employeur qui
n'est pas resident de l'autre Etat, et
c) Le Charge des renunerations n'est pas supportee par un Etablissement stable ou une
base fixe que 1'employeur a dans l'autre Etat.
3) Nonobstant les dispositions precedentes du present article, les remunerations
regues par un resident d'un Etat contractant au titre d'un emploi salari£ exerce k bord
d' un navire exploite en trafic international, sont imposables dans cet Etat.
4) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du present article, les
remunerations regues au titre d'un emploi salarie exerce a bord d'un aeronef exploite
en trafic international sont imposables dans l' Etat contractant ou le siige de direction
effective de l'entreprise est situe.
ARTICLE 16:
Tantiemes
Les tantiemes, jetons de presence et autres retributions similaires qu' un resident d'un
Etat contractant regoit en sa qualite de mernbre de conseil d'administration ou de
surveillance d'une societe qui est un resident de 1'autre Etat contractant sont
imposables dans cet autre Etat.
ARTICLE 17:
Artistes et Sportifs
1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 les revenus que les professionnels
du spectacle, tels les artistes de theatre, de cinema, de la radio ou de la television etles
musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activites personnelles en cette qualite
sont imposables dans l'Etat contractant ou ces activites sont exercees.
2) Lorsque les revenus d'activites qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce
personnellement et en cette qualite sont attribues non pas ci 1'artiste ou au sportif
luimeme mais δ une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l' Etat contractant ou les activites de l'artiste
ou du sportif sont exercees.
ARTICLE 18:
Pensions
Sous reserve des dispositions du paragraphe 2 de l' article 19, les pensions et autres
remunerations similaires versees a un resident d'un Etat contractant au titre d'un
emploi anterieur, ne sont imposable que dans cet Etat.

ARTICLE 19:
Fonctions Publiques
1) a. Les remunerations, autres que les pensions, versees par un Etat contractant ou
l'une de ses subdivisions politiques ou collectivites locales, soit directement soit par
prelSvement sur des fonds qu'ils ont constitutes, ii une personne physique au titre de
services rendus h cet Etat ou δ cette subdivision ou collectivite ne sont imposciules
que dans cet Etat.
b. Toutefois, ces remunerations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si
les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un resident de cet
Etat qui:
- possede la nationalite de cet Etat, ou
- n'est pas devenu un resident de cet Etat & seule fin de xendre les services.
2) a Les pensions payees par un Etat contractant ou l' une de ses subdivisions
politiques ou collectivites locales, soit directement soit par preldvement sur des fonds
qu'ils ont constitues, δ une personne physique, au titre de services rendus a cet Etat ou
ck cette subdivision ou collectivite, ne sont imposables que dans cet Etat durant une
periode n'excedant pas 2 ans.
A l'expiration de cette periode, ces pensions ne sont imposables que dans l'Etat
contractant dont le beneficiaire des pensions est un resident.
3) Les dispositions des articles 15,16 et 18 s'appliquent aux remunerations ou
pensions versees au titre de services rendus dans le cadre d'une activite commerciale
ou industrielle exercee par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions
politiques ou collectivites locales.
ARTICLE 20:
Etudiants et Stagiaires
1) Tout resident de l'un des Etats contractants qui sejourne dans 1'autre Etat
exlusivement:
a) en qualitd d'etudiantinscrit dans une universite, un college ou une ecole de cet autre
Etat;
b) en qualite d'apprenti du commerce ou de l'industrie;
c) ou en tant que beneficiaire d'une bourse, d'une subvention ou d'une allocation a titre
de recompense qui lui est versee par une institution religieuse, charitable, scientifique
ou educative et dont l' objet essentiel est de lui permettre de poursuivre des etudes ou
des recherches, est exonere d'impot dans cet autre Etat en ce qui concerne les sommes
qu'il regoit de l'etranger en vue de son entretien, de ses etudes ou de sa formation, en
ce qui concerne toute bourse dont il est titulaire ou en ce qui concerne toute somme
qu'il regoit en remuneration d'une activite dependante, qu'il exerce dans cet autre Etat.
2) Toute personne physique de l'un des Etats contractants qui sejourne pendant une

periode n'excedent pas une annee dans l'autre Etat contractant en qualite d'agent d'une
entreprise du premier Etat ou d'une des organisations visees a l' alinea c du paragraphe
premier du present article, ou en vertu d'un contract passe avec ladite entreprise ou
ladite organisation, a seule fin f'acquerir une experience technique ou professionelle
ou Inexperience des affaires aupres d'une personne autre que ladite entreprise ou
ladite organisation, est exoneree d'impot dans cet autre Etat en ce qui concerne la
retribution qu'elle regoit pendant ladite periode.
ARTICLE 21:
Autres Revenus
1) Les elements du revenu d'un resident d'un Etat contractant qui ne sont pas
expressement mentionnes dans les articles precedents de la presente convention ne
sont imposables que dans cet Etat.
2) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les
revenus provenant de biens immobiliers tels qu' ils sont definis h l'article 6, lorsque le
beneficiaire de tels revenus, resident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat
contractant, soit une activite indus trielle ou commerciale par 1'intermediaire d'un
etablissement stable qui y est situe, soit une profession independante au moyen d'une
base fixe qui y est situee et que le droit ou le bien generateur des revenus s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les
cas, sont applicables.
ARTICLE 22:
Dispositions pour 6liminer la double imposition
1) Lorsqu'un resident d'un Etat contractant regoit des revenus qui, conformement aux
dispositions de la presente convention sont imposables dans l'autre Etat contractant, le
premier Etat deduit de l'impot qu'il pergoit sur les revenus du resident un montant egal
& l'impot sur le revenu paye dans 1'autre Etat contractant.
2) Toutefois, la somme deduite ne peut exceder la fraction de l'impot sur le revenu
calcule avant la deduction, correspondent, aux revenus imposables' dans l"autre Etat
contractant.
3) L' impdt qui a fait l'objet, d'une exoneration ou reduction dans l'un des Etats
contractants, en vertu de la legislation nationale dudit Etat, est considere comme s'il
avait ete acquitte et il doit etre deduit dans l'autre Etat contractant de l'impot qui aurait
frappe les dits revenus si ladite exoneration ou ladite reduction η'avait pas ete
accordee.
ARTICLE 23:
Non discrimination
1) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant a
aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle &
laquelle sont ou pourront etre assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant
dans la meme situation La presente disposition s'applique aussi, nonobstant les
dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des residents d'un Etat

contractant ou de deux Etats contractants.
2) Les apatrides qui sont des residents d'un Etat contractant ne sont soumis dans
l'autre Etat contractant a aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou
plus lourde que celle a laquelle sont ou pourront etre assujettis les nationaux de cet
Etat se trouvant dans la meme situation.
3) L'imposition d'un etablissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a
dans l'autre Etat contractant n'est pas etablie dans cet autre Etat d'une fagon moins
favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la meme
activite. La presente disposition ne peut §tre interpretee comme obligeant un Etat
contractant a accorder aux resident de l'autre Etat contractant les deductions
personnelles, abattements et reductions d'impot en fonction de la situation ou des
charges de famille qu'il accorde h ses propres residents.
4) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalite ou en partie,
directement ou indirectement, detenu ou controle par un ou plusieurs residents de
l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant a aucune
imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle a laquelle
sont ou pourront etre assujetties les autres entreprises de meme nature de ce premier
Etat.
5) Le terme "imposition" designe dans le present article les impots de toute nature ou
denomination vises a 1'article 2 de la presente convention.
6) Les dispositions de la presente convention ne doivent pas faire obstacle & l'
application de dispositions fiscales plus favorables prevues par la legislation de l'un
des Etats contractants en faveur des investissements.
ARTICLE 24:
Procedure Amiable
1) Lorsqu'un resident d'un Etat contractant.estime que les mesures prises par un Etat
contactant ou par chacun des. deux Etats entraineront pour lui une imposition non
conforme a la presente convention, il peut, independamment des recours prevus par la
legislation nationale de ces Etats, soumettre son cas SI' autorite competente de l'Etat
contractant dont il est resident. Le cas doit etre soumis dans les trois ans qui suivent la
premiere notification de la mesure qui entraine une imposition non conforme aux
dispositions de la convention.
2) Cette autorite competente s'efforcera, si la reclamation liii parait fondee et si elle
η'est pas ellememe. en mesure d' apporter une solution satisfaisante, de regler la
question par voie d'accord amiable avec l'autorite competente de 1'autre Etat
contractant, en vue d'eviter une imposition non conforme a la convention. L'accord est
applique quels que soient les delais prevus par le droit interne des Etats contractants.
3) Les autorites competentes des Etats contractants s' efforcent, par voie d'accord
amiable, de resoudre les difficultes ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner
lieu l' interpretation ou l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter
en vue d'eviter la double imposition dans les cas non prevus par la convention.

4) Les autorites competentes des Etats contractants peuvent communiquer directement
entre elles en vue de parvenir a un accord comme il est indique aux paragraphes
precedents. Si les echanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord ces
echanges de vues peuvent avoir lieu au sein d' une commission composee de
representants des autorites competentes des Etats contractants.
ARTICLE 25:
Echange de Renseignements
1) les autorites competentes des Etats contractants echangeront les renseignements
necessaires pour appliquer les dispositions de la presente convention ou celles des lois
internes des Etats contractants relatives aux impdts vises par la convention dans la
mesure ou l'imposition qu' elles prevoient est conforme a la convention. Tout renseig
nement ainsi change sera tenu secret et ne pourra etre communique qu'aux personnes
ou autorites chargees de l' etablissement ou du recouvrement des impots vis£s par la
presente convention. Elles peuvent faire etat de ces renseignements au cours
d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements mais exclusivement aux
fins de l' etablissement ou du recouvrement de l'impot.
2) Les dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas §tre interpretees
comme imposant S l'un des Etats contractants:
a) de prendre des dispositions administratives derogeant a sa propre legislation ou a sa
pratique administrative ou ci celle de l'autre Etat contactant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient etre obtenus sur la base de sa
propre legislation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle
de l'autre Etat contractant;
c) de transmettre des renseignements qui reveleraient un secret commercial/
industriel, professionnel ou un procede commercial ou des renseignements dont la
communication serait contraire e l'ordre public.
ARTICLE 26:
Agents Diplomatiques et Foncti.onnai.res Consulaires.
Les dispositions de la presente convention ne portent pas atteinte aux privileges
fiscaux dont beneficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en
vertu soit des regies generales du droit des gens, soit des dispositions d'accords
particuliers.
ARTICLE 27:
Entree en Vigueur
1) La presente convention sera ratifiee et les instruments de ratification seront
echanges h aussitot que possible.
2) La presente Convention entrera en vigueur des 1' 6change des instruments de
ratification et ses dispositions seront applicables:

a) a l'egard de l'impot retenu ii la source sur les montants payes & des non residents
ou portes 3t leur credit h partir du ler Janvier de l'annee civile qui suit celle de
l'echange des instruments de ratification; et
b) a l'egard des autres impSts, pour toute annee d'imposition commengant h partir du
ler Janvier de l'annee civile qui suit celle de l'echange des instruments de ratification.
ARTICLE 28:
Denonciation
1. La presente Convention demeurera en vigueur sans limitation de duree. Toutefois,
chacun des Etats contractants pourra, moyennant un preavis minimum de six raois
notifie par la voie diplomatique, la denoncer pour la fin d'une annee civile.
2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernifere fois:
a)auximpots dus h la source sur les revenus attribues ou mis en paiement au plus tard
le 31 Decembre de 1'annee de la d^nonciation;
b)aux autres impSts etablis sur des revenus de periodes imposables prenant fin avant
le 31 Decembre de la meme annee..
EN FOI DE QUO I, les soussignes, ϋ ce dument autorises par leurs Gouvernements
respectifs, ont signe la presente Convention.
en double exemplaire, en langue frangaise, en langue giecque et en langue arabe, les
textes faisant £galement foi. En cas de litige c'est le texte en langue frangaise qui
prevaut.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement
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ΑΡΘΡΟ 8:
Ναυτιλιακές και αεροπορικές µεταφορές
1. Τα κέρδη που προέρχονται από την εκµετάλλευση αεροσκαφών στις διεθνείς
µεταφορές φορολογούνται µόνο στο Συµβαλλόµενο Κράτος, στο οποίο βρίσκεται η
έδρα της πραγµατικής διοίκησης της επιχείρησης που εκµεταλλεύεται τα αεροσκάφη.
2. Τα εισοδήµατα, που προέρχονται από την εκµετάλλευση πλοίων στις διεθνείς
µεταφορές φορολογούνται µόνο στο Συµβαλλόµενο Κράτος, στην επικράτεια του
οποίου είναι νηολογηµένα.
Με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται ανωτέρω, όταν τα κέρδη µιας επιχείρησης,
σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας Σύµβασης, ενός Συµβαλλοµένου Κράτους, η
οποία είναι µονίµως εγκατεστηµένη στο άλλο Συµβαλλόµενο Κράτος, τα οποία
προέρχονται από την εκµετάλλευση πλοίων στις διεθνείς µεταφορές, φορολογούνται
σε ένα τρίτο κράτος, τα κέρδη αυτά µπορεί να φορολογούνται στο Συµβαλλόµενο
Κράτος, στο οποίο βρίσκεται η µόνιµη εγκατάσταση, σύµφωνα µε τους νόµους που
ισχύουν σε αυτό το Κράτος.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 και 2 εφαρµόζονται, επίσης, στα κέρδη, που
προέρχονται από τη συµµετοχή σε «pool», σε κοινοπρακτικής µορφής εκµετάλλευση
ή σε διεθνή οργανισµό εκµετάλλευσης.
Το παρόν Πρόσθετο Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ, σύµφωνα µε τους όρους, που
προβλέπονται στο άρθρο 27 της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και
της ∆ηµοκρατίας της Τυνησίας, για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση µε
τους φόρους επί του εισοδήµατος και των κερδών επί του κεφαλαίου, η οποία
υπογράφηκε στην Τύνιδα, την 31η Οκτωβρίου 1992, της οποίας αυτό αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος.
Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας
ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ
Για την Κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας της Τυνησίας
ΜΟΝΣΕΦ ΜΠΟΥΝΤΕΝ
Συνετάγη στην Τύνιδα, την 14η Μαΐου 2007, σε δύο αντίτυπα το καθένα, στη
γαλλική, ελληνική και αραβική γλώσσα. Και τα τρία κείµενα είναι εξίσου αυθεντικά.
Σε περίπτωση διαφωνίας, υπερισχύει το γαλλικό κείµενο.

Protocole Additionnel a la Convention tendant k eviter la double imposition en

matiere d'impots sur le revenu et sur le gains en capital sign£e le 31 octobre 1992
entre le Gouvernement de la Republique Hellenique et le Gouvernement de la
Ripublique Tunisienne.
Le Gouvernement de la Republique Hellenique et le Gouvernement de la Republique
Tunisienne sont convenus de remplacer Particle 8 de ladite Convention comme suit:
ARTICLE 8 :
Navigation Maritime et Aerienne
1) Les benefices provenant de l' exploitation, en trafic international, d'aeronefs ne sont
imposables que dans l'Etat contractant ou le siege de direction effective de l'entreprise
est situe.
2) Les revenus provenant de l' exploitation en trafic international de navires ne sont
imposables que dans l'Etat contractant sur le territoire duquel ils sont immatricules.
Sans prejudice de ce qui se refere cidessus, lorsque, les benefices d'un etablissement
stable, conformement a rarticle 5 de ladite Convention, d'une entreprise d'un Etat
contractant situe dans l'autre Etat contractant et provenant de l'exploitation en trafic
international de navires sont imposables dans un Etat tiers, les benefices en question
sont imposables dans l'Etat contractant ou est situe 1 'etablissement stable, selon la
legislation en vigueur dans cet Etat.
3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux benefices provenant
de la participation a un pool, une exploitation en commun ou un organisme
international d'exploitation.

Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και της Σύµβασης µε το Πρόσθετο σε αυτήν Πρωτόκολλο που
κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 27 της Σύµβασης.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2009

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Κ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Α. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Φ. ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α. ΣΑΜΑΡΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν. Γ. ∆ΕΝ∆ΙΑΣ

